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(TAFSiLAT OÇONCO SAHiFEDE) 

Cüm1nıriyctin ı:e Cümhuriyet t$erinin bekçisi, sdbahlan çıkaT m11as1 9'1%ttediT YENi ASIR_ Matbaaaında ba.aılmiıtır 

rı a 
tecridi Cellid gölü 

.. zake e e 
•• u 

bitti. 
• 
1 y 

sız Kurutma işinin .üçte 
ikisi ikmal edildi · 

Ankara 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 
:. Af etlere karşı 

Kanalların muka-
ücük milletlere vemet derecesini 

• Başı:ckil bay TataTesko 

/sık veren yerdir arttıracak tahki-
' -0- . o anya mat yapılacaktır. 

Suriye başvekili B.Cemil Mür • B • •k • ·ı 
düm, dündenberi, memleketimizin u ış r ı mı yona 
misafiridir'. Paris dönüşü vukubulan le. •h b mal olacaktır. 
bu ziyarete hususi bir ehemmiyeti n l a atta ..................................... .. 
vermek kabildir. Sayın misafirimiz l Yağmur mevsiminin baılaması üze1i· 
1936 senesinde, Fransa-Suriye ara- ç Ok k a D) hadi- ne, ~Hat gölü kurutma sahasındaki fa. 
smda imzalanan muahedenin Fran- aliyet, mart ayına kadar tatiJ edilmiı· 
sız parlametosunda tasdikini temin sel er oldu tiı . Cellat gölü mıntakasında tam dokuz 
için Parise gitmişti. Orada, kendisi- oy müddetle 5 00 amele, mühendis ve 
ne bazı tavsiyeler yapılmış olması Bükreş, 20 ( ö .R) - Bütün Roman- - SONU DôRDVNCV SAHlFFEDE - Nafıa vekili }3. Çctinkaya 
muhtemddi~HdeTü~~~Suri~ From~Mkeri h~ctiAnbro Fronmz cl~U~n~ ~~ywim~~~m~li~~n~~m~ ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
iyi komşuluk muahedesinin bir an İstanbul, 20 (Hususi) - Şehri- dir. için umumi intihabat dün yapılmıştır. ln- r· o ~t Ok 1 
evvel yenilenmesi için, Suriyenin , mizde bulunan Suriye batvekili B. Cemil Mcrdam müzeleri ve tihnbnt mücadelesi çok şiddetli olduğun· 1 re r a u u 
Hatay anlaşmasını kabul etmesi bir I B. Cemil Merclam Çarşamba gü- bazı camileri gezmiştir. Vali B. dan hükümet ve muhalefet safları ara-
z.aruret teşkil ettiği c1bette anlatıl- 1 nü Ankarada bulunacaktır. Suri- Muhiddin Ostündağ Suriye baş- mnda çarpı~mo şiddetli olmuş ve birçok 
mıştır. Yine muhtemeldir ki, Paris ye batvekili ile Ankarada yapıl&· vekili şerefine bir ziyafet vermiş- hadisele1 çıkmıştır. Buno rağmen hükü· 
görüşmeleri, B.Cemil Mürdüme Su-: cak müzakerelerin iyi neticeler tir. met partisi, yani liberal partisi ile müt-
riyenin hayati menfaat yolları An- vereceği ümidi izhar edilmekte- - SONU OÇONCO SAHtFEDE - - SONU OÇONCO SAHiFEDE -
knradan geçtiğini göstermiştir. • • 

ş Asırlarca birlikte kaynaşmış olan 
iki kardeş milletin en tabii bir dost
luk havası içinde yaşamaları icap 
ederdi. Bu içli dışlı dostluğun kuv-

vet bulmasını istemiyen şüpheli un- B • J E ı A k b k 
surların, sokak politikacılarının tah-ı ır an aşma o ursa m a an ası 
rikleri olmasaydı bu dostluk çok- · 

~a:ıtt~.iş~zdk:~e;:~~z~i~:~ab:r1:; 1 iniar şirketine verilmesi muhtemel 
~lemine ve onun bir parc;ası sayılanı 
Suriyeye yakın hissetmekteyiz. Bu Emlak bankası sermayesiyle ve 
yakınlıkta psikolojik sebeplerle bir- Emlak bankau umum müdürlüğü
Jikte tarihi, coğrafi, iktısadi, siyasi ne bağlı olarak bir imar tirketi 
bütün menfaat örgülerini bulahili- Ankarada faaliyete geçmiftir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~imar sahasında~ ---·-
kında yaptıracağı garaj santral 
bu müeaseıeyc verilecektir. Gara
jın planı tamamlanmak üzeredir. 

ARA YOLLAR 
riz. Belediye· reisi Dr. B. Behçet Uz, Ara sokaklar as-

Ankarada bulunduğu aırada Em- f alt/anacaktır. F U· Belediye, tehirde vesaiti nakli-
lnkıl~pçı T?rkiye, Os.manlı _im~- 1 Iak bankası imar tirketiyle temas yenin nisbeten az geçtiği ara yol-

ratorluguna hıç bcnzemıyen hır var-1 ederek belediyeye ait bazı itlerin ar komitesi 938 ları asfalt olarak yapbrmaia ka-
lıktır. Türk toprakları dışında bu airket tarafından inşası üzerin- ıar vermittir. Asfalt yollar, bil-

Yeni pfojeye göre 
bina nasıl olacaktır? 

cinclimiz, davamız yoktur. Fakat ide konuşmuttu. planını tetkik edi- hana imar sahasına dahil olan 
yakın yılların tarihinden a1ınmış tec-I Şirket ıehirlerin imar işlerini ~ d b • yerlerde yapılacaktır. . 

k Yor. ruar a ır T kt b rübelerimiz1e biliyoruz i. şerefini 
1 
üzerine alarak taksitlerle yapaca· FUAR KOMiTESi iTe orta mc ep bıasının pri;csi ve müstakbel §ehir planındaki ven 

kıskanan bir millet için büyük milli ğı için lzmirde büyük itler yap- sun'i göf yapıla- Tire kazasının orta mektep ihtiyacınılbilsiyle kaza halkından otuz bin lirn ka. 
d?valarda tavi~~tı~.~~.ri .?la~~z·T~r-:ması mümkün görülmektedir. Fuar komitesi, dün akpm saat karoılamak Uzere kaymakamlığın teoeb- - SONU 'OÇüNCü SAIDFEDE -
kıye, Hata~ !urklugunu? ıstıklalm- 1 Eğer arada bir anlatma elde edi- caktır • 16 da reis Dr. Behçet Uzun bat· - - :sJ 

de bunun ıçın ısrar etmış, Hataylı lebilirae, lzmir belediyesinin ya- ........................................ - SONU DöRDONCO SAHiFEDE-- Mısırda Buhra-n 
ka~e~erimirin hür insan~r olarak'~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kendi kendilerini idare hakkına 

!ahip olmalarım temine çalışmıştır. Sancak ro··renı· Bn. ipek 
Cenevrede elde etmeğe muvaffak 
olduğumuz hukuki netice, sadece 
:milli gururumuzu tatmin eden bir 
şey değildir. Türkün hnkkına saygı 
gösterilmesini istiyen bir ana pren
sibimizin zaferi nazarımızda hayati Burdurda halkın huzu
bir ehemmiyet taşır. . 

Türkiye sulhçudur. Türkiye mil
letler arasında büyük ve devamlı 
dos.tlukların karşılıklı saygıdan kuv
vet alan dürüst bir politikaya dayan
:ması i~ap ettigine kanidir. Harici 
siyaset veçhelerini tayin ederken bu 
kadar samimi olan bir memleketin 
kendi davnlarında zaaf veya müsa
maha göstermesi beklenemez. Bizim 
Jllatay.n istiklalini koruyuşumuz 

rllnda yapılmıştır 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~Or. Ge. Calıslar~ , ' ___ ..,. __ _ 
34 .. üncü topçu ala
yına carıcak ver· 

Suriye için de bir teminattır. Dost- miştir • 
luğumuzun hiç bir zaman ve hiç bir .......... n 11n•• 11

•
11

•
1 
.. ••••••1111 ... : 

cebeple kararmıy~cnk dostlu1drı.rdan Durdur, 20 (A.A) - Dün .34-üncii 
olması aramızda tesadüm sebepleri- topçu alayına ordu miifcttişi Orgeneral 
nin tasfiyesini emreder. Hataym i:;- lzzeddin Çalışhu tarafından Reisicümhur 
tiklali bu imkanı bağıı;lamak sure- nemına sancak verilmiştir. Törene kadın 
tiyle iki kardeş milleti birbirine daha erkek hemen bütün Burdur halkı iştirak 
2:iyade yaklactıracak b:r tredür.yon etmiştir. 
Vazifesini görebilecektir. ~:mcak bir Ccnm:ılin veciz sözleri, dny komuta
JÜRK toprağıdır. Burada Suriyenin nının hitabesi heyecan ve nliıkn uyan
lıakimiyeti devam etmesine razı dırmış, bu kıymetli hitabeler bayrak sev
olsaydık hem milli bir davadn üzeri- gisini ve kudsiyetini kuvvetli bir duygu 
ttıize düşen vazifeyi yapmamış olur- ve şuur hnlinde dinleyenlere telkin et
duk. Hem de Suriye ile devamlı bir mi~t:r. Bu akşam komutanlar §erefine 
dostluğun muhtaç olduğu eçık ve hnlkevi ralonunda bir şölen verildi. Or
terniz havayı temin edemezdik. ta okulun tasarruf hoftası münaaebetiy
' - OONU JKJNCI SAHiFEDE - 1 ıc' lıazırladıkları müsamereyi de general-
' ŞEVKEı: BiLGiN ler oereflendirmişlerdir. · · 

1 
, 

Kemalpaşa hapisha
nesinde arkadaşını 

yaraladı 
-<>---

Evvelki gün Kemnlpop ceza evinin 
kndınlar koğuşunda, mÜe!!sif bir yarala
ma hadisesi olmuştur. Katil auçundan 
mahkum olup ceza müddetini doldu1-
mrıkta olan Yukarı Kızılca köylü Bayan 
Jpek isminde genç bir kız, hakaret mad· 
desinden bir nya mahkum Hüseyin kızı 
Melekle kavga ederek Bn. Meleği nalın
la elinden ynralamıştır. Suçlu lpek kız 
hiddetini yenemediği için eline geçirdi
ği nalın!a Meleğin üç yaşındaki kızı Me
l:ıhatı <ln b:ışından ynrnlnmıştır. 

İpek hnkkında tnhkiknt yapılmakta
dır. 

Otobüs dedikodu
su hala bitnledi 

Yeni kabineyi lsmait Ma
hir paşa mı kuracak? 

Zeglul paşanın cvhıi?ı inıiindc nımıay . 

Kahire, 20 (ö.R) - iyi haber ve1enjhunn mem~~r edıle~eği ''.e bu vnz.ifeyi kn· 
kaynaklardan öğrenildiğine gôre kabine hul edecegı tahmın ~dılmektedır. 

İstanbul, 20 (Hususi) - Otobüs de
dikodusu hfllu devam ediyor. Dişçi B. 
Avni Bayerin vekaletini avukat B. Yu-

f K k b l . . B A . b buhranı bu hafta içinde halledilecektir. su ennn n u etmemıştır. . vnı u 

b h ··dd · ·ı·w 1 k "f d KISl mebusan meclisi reisi Ahmet Ma-

Bağdat, 20 (ö.R) - Teşrii intiha• 
bet bitmiştir. Seiım neticeleri hükümc
tc geniş bir ekserıyct tC'mın lmektedir. 
Yeni meclis 18 llkk:'nun t anacak• 

sa a mu eıumumı ıge ge ere ı a e-
sini vermiştir. ifadenin alınması iki saat hir paşaya henüz yeni kabineyi teşkil 
•Ürmüştür. vazifesini vermemiş j9c de mumaileyhin tır. 



SORU • • 

Kadınla erkek arasında 

fEMIZ 

-
. Menfaatsiz 

Bir -
Arkada•llk 

K_abil mi? 

~ 

B. Fikri (Gönül Veren) 

Vazife ve salahi
yet kanunu 

o 
Polisin halka yapacağı 
yardımları da tayin 

etmektedir 

Telef on şirketi 

Murahhaslarını .. . 
seçmıştır 

~ERi' Ankara 
Kücük milletlere 

• 

--0-

Işık veren yerdir Tütün 
- BAŞTARAFI BtRtNCl SAHtFED~ .... 

L •h .. • J Zira anavatandan ayrı dü~mesınd 
ayı ası uzerınae mukabil hürriyetini, istiklalini i~· 
tedkihler devam temelden bir an hali kalmıyan bıt 

Telefon oirketi heyeti umumiyesi diin TüRK toprağı bulundukça Suriyo 
öğleden sonra saat on dörtte. firket bi- ediyor ile aramızda hadiseler eksik olınıya· 
nasında fevkalade toplantısını yapmış- ---===- , caktı. Cenevre anla§mast bütün btı 
tir. Toplantıdn hükümet komiseri ola- k••t•• ·hti" il · t d k ldı-nıc:• ... Kamutay iktısad encümeni, tütün ve o u ı ma en ora an a ••·· Y 
nık, nafıa müesseseleri komişeri B. Ha- t 

tütün inhisarı kanunu layıhası üzerinde ır. 
lit Albo.n bulunmu~: belediyeyi B. Faik Polis vazile ve salahiyet kanununun tetkiklerine başlamıştır . 

tatbik şeklini göstermek üzere emniyet temsil etmiştir. Encümende inhisarlar vekili bulunmuş Suriye vantanseverleri her şeyden 
h l Telefon •irketinin hükümetçe eatın 1 d"' b ·· k"" gı·dı'şı'n4 i~leri r,enel direktörlüğünce azır anan v ve inhia:ırlar genel direktörü B. Mithat evve unyanın ugun u 

nlınmasınn dair olan kat'i mukaveleyi bak f T il · · ne" nizamname projesi Devlet Şurası tanzi- . • • . . , tarafından izahat verilmiştir.Genel direk- sın ar. aarruz eme ermın 
d · · k.k d·t kt d·r ımza etmek salahıyetı, heyetı umumıye- rede tekasüf ettig~ini eyı·ce görsünler• mat aucsınee tet ı e ı me e 1 

• • • • tör, eorulan suallere cevaben, l 701 nu-
N. · · · ,,_t.va ettiöi ce eczacı B. Faikla M. Rapp a vcnlmış- O zaman anlıyacaklardır ki Suriye• 
ıuımname proıesının ın 1 

.. maralı kanun yeriae bu kanunun niçin 
esaslara göre iısayiş, amme. ,nhıs ve ta- tir. , teklif edilmiı olduğunu k.ıs ca izall et- nin istiklalini, hatta vahdetini ernnİ• 

. . sk · · · Mukavelename ay sonunda ımı:alana- yet altında gönnek için gözleriniAn· snrruf emnıyetı ve me en masunıyetını . miştir. 

korumak ve halkın ırz. can ı;.·? malını mu· c&ktır. • Bundan evvelki kanunda tütün iılı-· karaya çevirmesinden başka çar( 
hafaza Ve nAmmen"ın istirahatini temin '- l ._ d d yoktur. Ankara, küçük milletlerin 

G •b k rimiz daha çoıı; ma i noıı;ta an üıüniıl-
ctmek poli in vazifelerinden dacaktır. rı e arşı müştü. Daha bir çok bakımlardan düşü· taarruz zihniyeti ke.rşısmda birleş& 
Bunlara her hangi bir sure·''= vc.ku bula- Belediye sağlık r.abıtasınca gribe kar- nülmesi laztmgelen eaa9lan ihtiva etmi- rck azametli bir varlık teşkiline na• 

k ·· k t l ~ sıl muvaffak olacaklannl göstermir ctı taarruzu, tecavuz ve sar ın 1 ıgı me- ~· tedbirler alınmıştır. Dün yerlere tü- yordu. 
k ·· · ı · · k l k tir. Balkan ve saadabad paktları bu· netme ve mutecasır erım ya a ama po· küren elli kişi. aivü memurların da ilti· Yeni lilyıhaya ihraç mallanmmn birin· 

1. ı · ~ '-l • t d Adud ol~ nun en güzel delilidir. ı .. erın yapııe-. an ı~ er en mıt .. - hfi.kıyle tesbit edilerek ziye edilmi1- ci safında gelen bir maddemiz olmak do-
caktır. tir. lnyasiyle tütün üzerinde müstahsillerin il 

Polis, yolda hutalananlara, kaza ge· --o-- t~viki ve kalitarun daha yüksek olarak Türkiye, Suriye toprağmdsı göz 
çirenlere, acele tedaviye muhtaç olanlara B l • d kö tutulması .. ibi esulan temin edecek ka- olmıyan devlettir. Bu memleketini 

U garıstan an • .. h·- h d ı · · d ·· k' yardım edecek, buna benzer müracaat· yıdlar konmuıtur. ta il u ut arı ıçm e musta ı i 
CeVaplarJO bir tasnifini leri karoılayarak yerine getirmeğe çalışa· mür getirilecek Tütün, istihaalinden ihracma ltadar bir müreffeh olmasını candan temenn 

caktır. aramızda çok kayıdlara tihi bir maldır. Fakat bi- ederiz. 1918 den beri Suriye istik la• 
Verilen 

k d .. .. . . ... ı· Poıı·a, çoc··1- dogu" rmak gibi müsttıcel Dulgaristan hükümetiyle b il b l b. ih -' 1 L linin hararetli müdafii olmaktan bit Yapara Uşuncesını Soy ıyor a 11&. • b 1 • 1 7İm e i llf ı ır raç maumız: oma&. 
• hallerde vuku bulacak talepleri ve zaru- rnevcut ve mer i u unan tıcaret an aı· itibarile memleketten an hail le.almadık.. Türkiye liüniye~ 

t • • • k d k b t ma~ına bag"lı 4 sayılı listede yazıh olan çıkarken de, bu • ·kı~• .. d 1 • d '---~ d ~ 
ı ret erı yerme ı:etırece , o tor ve e e e-ı . ,_.

1 
l··'- d k.. . ... '- ve ısta w muca e eaın e ııuızan ı". 

ı . . . . b. d 1 5 nulyon ıu 0 \l.IL 0 un omuru ıı.on· malın yüksek vuıflanna dikkat edilip c I A d l l . . c;:._._L 1_ ..... 
'•-'--tın' ızo• cevan verenler irindeımasaydı erk.eltlcr 0 hakları kolay dank ve temın edecektır. Polı9, ır yer e . ·ı· _. h .

1 
._,

1 
zaıer e rap ev et erının,~&. ~o ... 

Mll5.C •-r T • • • • ı . . . . 1_ tenınnına 111veten c.;.' a on mı yon 1U o- edilmemek huausunda bir kayda tabi ol- l ba ·•..ı_L l . den 
•_ıil•ündtıX.:tnil .. -••etle ortaya ko- kolay boyunlarına geçırırler mıydı~ vapur, tımendıfer gibı vasıtalan ıuçıran 

1 
k b. ._ . il. d"l • tı" y· fU arımızın ya ncı muwına cam 

a v Utsu ~ .., I k . ı u ır KOntenıan ave e 1 mış r. ır- muyor. Yani standarİzaayonun temini la k . t'.._, ... 11 . l .. hr 
Y __ , _ _:n az oluıuna hayretteyim.. Buakıruz şu arkadaşlık menfaat- Lulundugu meme etı tanımıyan ve ya-

1 
• • ,_.

1 
b 

1
... 

1 
d sayrı ra ıs uua çrıne yo açmtr· • 

anma \ . l .. . l d mı beş mılyon 1U oya a ıg o an o un lizımdır. Lo f · · ı· laı "-'-ız '-~- :ı..x.ıı beıum• aibi ..ı_L a li olsun.. Evlenmelerin ço "galması, Lacak yen olmıyan an muna11p yer er e • . .. .. . b 
1 

d zan za erının emperya ıznuı ıı mn IJCl1 ~Uf .,.. UWl • • • ._ k ._ 1 komuru kontenıanının u an aşma ev- Genel direk.törlük bu kanunu hazır- ... 1 . d b" "h • t de• 
bir --L•--= bu L-.,....: ,..;.,liyemezler. nufusun artması için bu da bır yol- hanndırmak çarelennı arayacoıı;. •o tı&.- . . • . d a emın e muazzam ır zı nıye 
~· na.,, ..... e- ı •-t I . ·z1 • k • resınde crıtılmesıne zaruret var ır. !arken ihtisa9 ve iş crbaLından mürek- .... ·kı·~· ebe ld ... h-'-'--k 

Haydi kadınlara b-'- verelim. Ka- dur. 1 larda dolaşan ÇOCUJI: ar a acı erın anunı r . . . . t d gışı ıgıne 8 p o ugu mu ~ • 
- ----- ~ .. . . . . d k Şchrımızdekı alakadar ara g en ma- kep büyük bir komisyonun meaaiııinden S . d" ld .., 'b' b .. d" 

'danlık lncelilderi. biraz hesaplı ol· Ben cevabımda beşer Ömrünü ınumessıllerııu bularak teslım c ece 'şu- - .. l b ld b"" "'le. b. fi • istifade ettiği gibi. hazırlanan 18,yıha in- tar. urıye un o ugu gı ı, ugun "' 
mayı- ıcap ettirir uzatmak için ug" raıu:tn profesör Meç-

1 
rada burada kimsesiz oldukları anlaşı• ~mi ata. gored stand u k .. u:.~. 1

1
r nnd ıı. İstiklali için bizden hararetli biı 

1 • :c- h• k 1 ı>u twarıstan an o un ·omuru ce p e e- hisarlar teşkilabnın ve ziraat odalarının "'d r· b 1 s . . t-Lı•t 
Ya ,AU erk-'-'ere ne oluyor ) nikofun bekarete verdig"i manavı bir lan çocuktan ımayc edece • yer eoran· k., k k mu a ı u amaz. urıyenm au 

11 eJU / ı I I .. k . ı·c · satışa çı araca tır. nıütaleasına arzedilmelc. suretiyle geniş l h k --l-d .. , d 
- Evli iseler diyecebiniz.. haki.kat sayacak kadar cür etkar nra yo gosterecc tır. --<>-- bir anketten geçirilmi~tir. o an va detini imin par~ ıgı ıs 
Bakinız bunu unutmuıtum. Ha-

1 olamıyacağım. Yalnız şuna inanı- Belediye zabıtası olan yerlerde bel::-- K Bu izahlardan sonra kanunun madde- meydandadır. Lübnam Suriyeclen 
kikaten öyle .. Evli iseler arkadaşlı- yorum, insanlığın kendini bildiği, diyenin mevcut ubıta teşkilatı polise in- OilSef teri üzerinde konuşmaya geçilmiş, müza- ayıran Türk.iye değildir. Bu açık ha· 
ğın menfaatliıinden bahsedemezler. tanıdığı günden beri kadın - erkek { tikal edecektir. Belediyelerin belediye zo- p .... K k k r·ı .. d B ite reye zirnat encümeninin hazırladığı la- kikate rağmen Suriye vatanperver• 
Evde kizilca kiyamet kopar. arkadaşlığının menfaatsizi olmamış- hıtası te~ilatmdıı çalışanların içinde po- . aznr gunu arşıya a u u Jun e ~· ·h ~ · d b l tı lerinin hala yanb~ bir yolda yürü• 

1. f h · 1 1 k b l d"I u Mıhter ve arkadaslan tarafından hır yı a uzcrın e aş anmtş r. d " 
Peki ya l)ek&.rlar ne duruyorlar,} tır. Sözüme isterseniz ianın .. lster-f 19 evsa mı aız 0 an ar 11 u e 1 eccıuer . . • . .. . 1 _ mekte devam etmeleri kabil mi irr · · . ı · ·· · ·hd ı 1 konser verılmış ve bır çok guzıde :.:evat 

Onlar <loğruyu Söyleseler ban.. seniz inanmayın. Hakikat şeklınden ve po ıs mevzuatına core ıstı arn ° una·ı ,. Suriye umumi efkinnda Türkiy4 
• _ _ • \ lc.I d hazır bulunmuştur. Konser, bu gece saat M •• t h ld 

-Arkadaşlannı ürkütmekten çc- bir şey kaybetmiyecektır. cıı ar ır. ., . U a C\SSIS hakkında sevgi ve sempati o uğunu 
kinlyorlar C:liyeceksiniz. FiKRi (CöNUL VEREN) Otel, gazino, kahve, içki yerleri, bar, .. O de, Halkevt salonlarında tekrarlana- biliriz. Sokak politikacılarının tah" 

Şimdi ı:ntadun .. Cevap1arİn niçin Isınim doğnı Soyadım müstear- ltiyntro, einema .. h.amam ve ~lij gibi u- cnktır. --=-- Yetiştirmek için tedbir rikleri durur a hCTşey yoluna gire< 
bu kadar kapalı olduğunu.. dır. Ben de evliyim mazur gör- mu.ma ~.ahswı. ı~tırahat Y_~ eglence yer- .. h / Kamutay bütçe encümeni sınai mües- cektir. Suriyenin istiklali için seno 

Biraz da bent dinleyin : menizi ı·ica ~dcı'iın.. 1 lerı polısın daıı~ı. kontro!u altında ~~lu- Otobus at arı ııe elerle sigorta §İrlcetlerinde kullanılan lerden beri büyük bir vatansevef" 
Menfaat, kadin erkek arkada~h- ' 1 n~::aktır. Bu cıbı yerlerı a~al:, utı~a lı.ınir belediye i, yeni hatlar için oto- ecnebilere mukabil Türk memur ve mü- likle çalışan Bay Cemil Mürdüm\l.n 

ğınm salçasidır. Onu süsliyen, onu Bir araba köprü.den ıınurac ate ve yapılacak tnhkıkata baclılbüs ruhsntiyesi vermemektedir. Buna se- tahnssıs yetiıtirilmesi hakkında~ kanu- hükümet erkanımızla temaslarında 
sevimli, cazip gösteren odur. r olacaktır. . . . .. . bep, yakında fzmir belediyesinin diğeri nu t svip etmi~tir. münasebetlerimizin karanlık bir 

Salçaeiz yemeklerden bilmem hoş- U ÇfU 1 Garson, b~.k?.1 gıbı must;ıhde.ml~rın yn-1 hatlarda kendi otobüslerini kutlanmıya Madde 1 - Hu!lusi veya sermayesin· noktası kalmıyacağim limit elleriz. 
lanır misiniz ) Her halde biraz ya- Dün Ahırkuyu mevk:iinde bir araba I ııı 2 l den kuçuk olmıyac~·k· .. ıçkı kulla- 1 horor vermesidir. Yüz otobüsle, Jzmirin de devlet iştiraki bulunan veya <levlct Ancak bu suretle bugünkü anormal 
van olurlar.. _ kazası. olm.u~tur. Örnek köyü~e ~ s~yılı 1 nıl n ye~ler~e bu yaştan k~çuk ~adın ve I ''esniti nakliye ihtiyacmL\ cevap verile· sermaye~ile lwrulan i~ıtiy~zlı veya imt'.• vnziyet samımı ve kuvvetli bit 

Menfaatsız arkadaşlık ta oyle.. ruabasıyle gıtmektc olan Halıl 13mınde f'rkck hıç hır suretle çalı~t.rılmı} acaktır. cehtir. yazsız bılumum sınat mucsseselecle sı· TORK _ Suriye dostluğuna yerinl 
Bir nokta daha var .. Bu hepsin- biri, Ahukuyu mevkiindeki köprüden 1 Mü tahdemlerin çalışmaları müessese ssı- --o- corta şirketleri her hungi bir işde iııtih- k d ekt• A k k" "k illet~ 

ıh· 1 · · .• • .. . 1 k ter e ec ır. n ara uçu m 
den mühimdir. _ _,. geçmekte olan 31 numaralı otomobilin ıp~rının murııcaatı ~zerıne :t:.opıaea Yalılar dam edecekleri her ecnebi için icra ve·ıtere, istiklallerini korumaları için 

Bugünün izdivaçlarına bakınız rarpmnsı üzerine araLa9iyl& birlikte köp· tahkıkattan sonr verılecck musnadeye ı Hlleri heyetince aylık olarak takdir olu- ·k d' O ba"'l }at 
•• > ~ w • ışı tutan yer ır. raya g anan 

Çoğu böyle hafiften arkadaşlıkla rüden e~ih düşmüştür. Arab kırılmı~. bnglı .0.taeaktır. .. .. Nahiyesi kongresi nı:cak bir mütahass13 yetiştirme ücretini 
1 
kalplerini ümitle ferahlıkla dolu bu· 

başlamıştır. Kadının arkadaşlığında · arabacı yaralanmı~tır. Yaralı Memleket 1 lc;kılı yerlere 1 B yaşından kuçuk ol n- 1 tıı:diyeyc ve verecekleri bu ücretleri her 1 l 
bak 1 1 ' •ı k t'" . . 1 d" c· k' CHP 1· . h" . . 1·k. urar. güler yüzü vaadeden t§ arı o - hastane.!line Lmldırıimıştır. ı.r a ıyyen gtremıyece er ır. ırme s- . . . '-artıntına na ıyesının sene ı altı ayda bir peşinen hazineye yatınnağa ŞEVKET BILCIN 

' il\,\ tiycnler polis tarafından menedilecek, koncresi, pazar günü saat on dörtte va-
1 
ve mukabilinde alacakları makbuzların - -- ' 

muhalefet e~en .. 16 y~şın~an k~çük olan·\ imin ve belediye reisinin huzuruyle y~- ~tarih ve numaralarını lktısad vek~letine 

Yılbaşı gecesi 
FUAR GAZiNOSU SALONLARINDA 
Senenin beklenen en mubtefem b losu 

Bu balo için Avrupadan bilhcuıa getirtilen 

Ve Şehir 
maraları ... 

Revü heyeti 
gazinosu artist kadrosunun herkesçe beğenibn mı-

Danı, Kotiyen, eğlence, nefe. lzmirde hiç görülmemit dekor 
ve sürprizler... Salonların konforu için her türlü tertibat alın-D 

,..laall!lllimll••W11C~llC--m:::l:lllmlıa&1ml:ıcı:ı:J:mla:iiiil:l8aı~-' 

TAYYARE 

l 
lann kanun: mumessıllerı dalu olsa hak·, pılmıştır. Karantina semtinde oturan bır bildirmeğe mecburdurlar. Hazine kendi· Kumar oynatmış 
larında takıbat yapılaca~tır. çok münevverler ve meslek ndıımlan 1 sine tesviye edilen bu paraları Sünler Menemende, Koca kahve müstccirl 

Mes~en için~e v~ .~ı~nda halkın ra~ kongrede b~ılunmu~.lardır: 1 banka verir. Bu" parala.r gün?.nde h.a7.İ: H~ı~~in, "8hvehanesind.~ ku~ar oynat: 
hat ızlıgını mucıp gurultu yapanlar, vel 1 Ocaklılar muhtelıf şehır ve memleket neye yatırılmadıgı takdırde yuzde yırmı tıgı ıçın kahvehane on gun muddetle ka 
v~~e yop.~~lar~ çan,. r~dyo, gramofon ve 1 iileri hakkındLl dılelderde bulunmuşlar 1 fazlasile mukelleflerden tahsil olunur. patılmıştır. 
dıger ~uzı~ n~e~lerını çalanlann. bu ha- ve kongrede hazır bulunmakta olan bc· ı Madenler haklunda 2616 sayılı kn· ı •/Z2.7Z7,7:"7'/ZT~ 
ıcketlerı, bar şıktı.yet olmasa ~ahı m.uay- • lediye reisinden izahat İ3temişlerclir. Re-, nunun ikinci maddesi hükmü tatbik olu- LJ lk • k H • 

yen saatlerden sonra mcnedılecektır. İs bütün ikiıyet ve dileklere cevap ver- nur. 1 rı a e Vl oşesı 
Pazar gUnl:U lırbna miı. yol, lağım, su, park ve bilhassa oeh-1 Madde ı - Sümer bank bu para ile \.."! ,.~V.TJ7'"~t.Z 

. . h ı. k d h 1 l" . hı ·· · ~ \JCZZZ.7-7T..L7Z.T..,,._,.,.,.., Pazar günü zaman zaman yağan oid- ıın ımarı a" ın a az.ır anan P anı ıza memleket sanayıını muhtaç oldugu ana- Ok k l 
d 1. v d . d r ı ı ..... . . " .. eb. ı k t uma urs arı et ı yagmur esnasında cnız e ırtına e mı~.ır. sırı yetıştırme uı:ere ccn ı mem e e -
vardı. Kabaran deniz, l:.ordonu sularla ı Karantin nahi)'e heyeti aynen ipka lere talebe göndererek bunların iyi bir 1 - Dumlupınar, Şehit Fadd, Halit
doldurınuştu. · edilmiştir. surette yetiıtirilmelerini temin ile mükel- bey, Karataş, Keçeciler olc.ullan ite et" 

Si EMAS 
lef Lir. ze. evinde hiç okuyup yazma bilmiycnle" 

Gönderilecek talebenin hangi meslek re ilk tahsilini yapmıyan yurdda~ara 
ve sanatta ne miktar yetiştirileceği ve mahsus halk dershaneleri, 
yetiştirme tarz ve usulleri lktısad vekiı- 2 - Dumlupınar okulunda Almanctı• 
letince tayin olunur. lngilizce, Fransızca gibi yabancı dil 

Madde 3 - Umumi, hususi veya mül- lturııları, 

BUCONKO SEANSLARDAN ITtBAREN OC SAAT MUTEMADI ZEVK VE HE
YECAN iÇiNDE BIRAKACAK iKi BUYUK ftLtM TAKDiM EDiYOR 

hak bütçelerle idare edilen sınai mües• 3 - Dumlupınar okulunda lise tah• 

1 seseler bu kanun hükümlerinden müstcs· silini tamamlnnuyanlara mnhıus riyoziy• 

1 
nadır. kursları, 

B 
ICTtMAI - AHLAKI - HiSSi DRAM 

KAY FRANCIS 
fmdan temsil edilen bu filim: Şatafata aldanıp ta aşkını ~ervetini ve beka· 

retini feda eden bir kndımn ıstırabını ... intikamını tahlil ve tasvir elmesi itiba
riyle herkesin görmeai elzem olan bu mühim eser: Çinin esrarlı muhitinde güzel 
(MANDALAY) şehrinin tabii dekorları İçinde temsil edilmiştir .. 

AYRICA: 

KARYOK.ANIN UNUTULMAZ ARTiSTLERt FRED ASTAIRE -
CINGERS ROCERS TARAFINDAN TEMSiL EDiLEN 

VALS D tGAL 1 
IlAŞTANBAŞA ŞARKELI • DANSLI - V ARYETELl ÇOK ŞiRiN MUHTEŞEM FiLiM 

I l A V E T E N P A R A M OU N T J O U R N A l 

Seans t:aatleri: BEYAZ ZANBAf( 3 - G - 9.25 Je .. VALS DALGALARI 4.15 - 7.40 Ja .. Cıımartcsi, Pazar eeanıları 1.15 de 
VALS DALGALARI ile başlar. 

l\faddc 4 - 105 5 sayılı te viki sanuyi 4 - 1 lalkevinde motör kurs1ıırı. 
hnnununun 28 inci maddesi mucibince 5 - Halkevinde bayan ve baylar• 
ecnebi istihdam cclen sınai müesseselerin mahsus daktilo ve yalnız bayanlara ınıdı· 
Lu ecnebiler yerine Türk eıişı~rmeleri sus nakış kurslnn açılmıştır. 
mecburiyeti kaldırılmıştır. 6 - Halle dershaneleriyle yabancı d~ 

Madde 5 - Bu kanun neşri tarihin- kursları ikinci teşrinde başlamıştır. 
elen muteberdir. 7 - Daktilo, nakış ve dikiş kurslı.ı.r1 

Madde 6 - Bu kanunun hükümlerini da yıl başında faaliyete geçecektir. . 
icrnyn M liye ve lktısat vekilleri memur- 6 - Motör, daktilo, nakış kurslıırl 
dur. iç.in Halkevine, riyaziye ve diğer derslc:t 

Bademler köyü 
Halkı bir sabıkahys ya-

1 b .. ~ret• 
\•e kurslar için de Dum upınar aşo& 

menliğine müracaat ediniz. 
SAYIN YURDDAŞLAR 

kahyarak zabcfaya 1 k k 111« Gerek dershane er ve gere urs tll 
teslim ettller da fzmirin en tecrübeli ve en kıyıne 

Urlanın :Şademlcr köyünde iki sene- öğretmenleri vaz.ife almı~lardır. Hen1c:'1 
denheri hali firarda bulunan Hüseyin ko~unuz yazılınız. 
oğlu Kel Hüseyin adındtı sabıkalı bir j Halkevinin 8 izin için hazırladıcı bıl 
hırsız köy gençleri ve muhtar tarafından kı} metli fırsatı kaçırmayınız. 
yakalanarak zabıtaya teslim edilmiştir. , 9 - 21 /12 /9 38 salı günü aaııt >·it• 
Kel Hüseyin bu havalide çoktanbcri mide evimiz Ar komitesi üyelerinden [311-
hırsıilıık yapnıa.'kb "9 bir türlü ele gc-

1 
Mihtcr Çelebi ve arkadaşları tarafıodıı" 

çlrifomemckte idL 1 bir konser verilecektir. 
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Ha tayin 

Kral B. Edeni kabul • 
ettı 

Askerlikten 
tecridi! 

Bu 
•• BAŞT ARAFl BtR1NCt SAHtFEDE ·-

go•• ru .. şm e -'e Japonyanın Honkong mıntakasını FRANsız ASKERi HEYETı ıtE 
aı GöROŞMELERtMIZ 

etmesi ve Singapura bir lngiliz tehdit 
filosunun gönderilmesi mevzuubahsolmuş 

Ankara, 20 (Husu si) - Erkanı 
harbiyemizle Fransız a~eri heye
ti arasında Hatayın askerlikten 
tecridi hususları hakkında yapıl
makta olan görüşmeler bit.mittir. 
Fransız heyeti bugün Toros eks
presiyle Ankaradan Suriyeye ha
reekt etmiştir. 

Londra, 20 (A.A) - B. Eden, bugün 
icra} tarafından kabul edilmiştir. 

devletlerinin ınfialini mucip olac.ık şe

kilde hareket ctmemeğc ve Çinde yeni 
hlıdiseler çıkmasına mani olmağa karar 
vermi§tir. 

mÜ'-t ·• n!;c,ul:.m Her t vlıt ctm~~inden 

korkmaktadır 

B. Eden krala uzak Şark veknyii hak
kında malumat vermiştir 

Bu kabil istisnai kabullerin yalnız 
Pek ciddi ahvalde yapılmakta olduğu 
5Öylenmektcdir. 

iyi malumat almakta olan ınahafil B. 
Edenin kral ile mül<lkatının başlıca 
Jnevzuunu Sıngapurn bir lngıliz filosu 
~önderilınesi ve Jnponyamn Honkong 
rnuıtakasındaki tehditleri teşkil etmiş 
<>lduğunu beyan etmektedir. 

Kabine azasının ekserisinin ve bııhri
y~ mütnhnssıslarının ancak biiyük bir 
filonun bir tesir icra edebileceği müta
llasmda olduklıırındruı bir filo gönderil
lnesine muarız oldukları kaydedilmek
tedir, 

Bu zevat ayni zamanda A\•rupadn 
kontrol mıntakalnrının yeniden taksi

llıl zarureti h6sıl olacağını dü~ünmekte

dir:kll-. 
Bilakis bazı bnluiyc mahafili, Başve

kil bay Çcmberlaynin bu tedbire ta
raftar o1duğunu ve Avusturalyanın fi-

lonun gönderilmesi hususunda ısrar et
mekte bulunduğunu söylemektedirler. 

Akdenizde mıntakalarm ) cniden tak
ı;iıni hususunda Fransanın müı.ahercti
ne güvenilmektcdir. Bahri tecemmüiın 
ihtimal Singapurda y pılııcağı ilfıve 

olunu~or. 
Londra, 20 (A.A) - Times hariç o1-

ınak üzere sureti umumi~ ede Ingıliz 
gazetelerinin noktai nazarı ~udur : 

Tokyo, Ingiliz hükümet adamları ta
l'afından derpi"- edilen tedbirlerin tatbik 
edilmesine meydan vermemek için garp 

Times gazetesi ise cereyruı eden ha
diselerin vahim olduğunu ve Amerika
lıların bu hadiseleri büyük bir ciddiyet
le nazarı itibara almakta haklı oldukla
rı noktı'sında ıcr r etmektedir. 

Bundan ba"?k.ı Times gazetesinin Va
şington muhabiri, bu hususta yazdığı 
makaleye cgerginlik artıyor> başlığını 

koyımı tur. 

Daily Telgraf gazetesi Mauticus im
zasiyle neşrettiği bir mclctupta Ingilte
rcnin Uzak Şark filosunun 5 zırhlı, 7 
büyük kruvazör, dokuz hafif kruvazör, 

bir tayyare gemisi, 9 torpito muhribi ve 
15 denizaltı gemisiyle takviye edilebile· 
ceğini yaz.maktadır. 

Daily Chroniclc, Heraldc Çinde ha
rekete geçmek lazım geldiğini aksi tak
diroe Uuı.k _Şarktaki Ingiliz menfaatle
rinin Japonlarm eline geçecc>,ğini yaz.

nuılüadır 
• • 

Tokyo, 20 (A.A) - Japon hükü.11cti 
ile askeri ve b::ıhri makamatı Çine kar
şı takip edilecek hatlı hareketi kararla~ 
lıracak olan konferansı tehir ebneğe ka

rar \ermişlerdir. 
Anlaşıldığına göre Japon makaınatı 

Kantonun muha arasından ibaret olan 
planlarının icr sınd de,·am etmeden ev
vel son hfıdis !er uzcrine lngiltere, Am -
rikn. So\·yet Rus~a ve Almanyaııın ne 
gibi bir hattı hareket takip edecekleri
ni ögrenmeyi m..ireccah bulmakta ve 
Knntona karşı yı: pılacak bir taarruzun 
şimdiki ~hval ve şerait dahilinde gayri 

-- !Sil 

Asabi gazeiesın° gorl', Tokyo milli 
Çin hükümelini kati surette tanımıyacak 
ancak e!iki Çın hük-ümetini hukukan 
tanımamaktan istinkM ctmiyerek yal
nız Pekind~kı yeni Çin ınakamatma si
yns_t !1 v • i ,tıc:nd n müzaherette bu

lun:.caktır. 

Diğer taraft~n cf't5.rı umumİ\ l' Çin 
zimamdarlnrmın evvelki gı.in Hankeuda 
akdetmiş oldukları konferansa büyük 

bir chl'ınmiy t alfclmlkt • \'C J :ponya
ya karşı müdafaa t 0rtibatı alın ması ka
rarına karşı teessüf ı;tmektedir. 

Ankara, 19 (A.A) - Şehri
mizde bulunan Fransız askeri he
yetiyle müzakereler bugün sona 
ermiştir. 

Genel Kurmay ikinci Başkam 
Orgeneral Asım Gündüz tarafın
dan bugün aaat 13 de Anadolu 
kulübünde misafirler ferefine bir 
öğle yemeği verilmiştir. 

Misafirler akfam yemeğini An
karanala!ta yemişlerdir. 

HATA YDAKI T AZYiKLER 
Gazeteler böyle bir knrann Sovyct

lerin teşviki altında ittihaz edılmi~ ol
duğunu iddia etmekte ve bu kara-: ile 
yeni Sovyet sefirinin muvasalfıtı ara- istanbul, 20 (Hususi) - Mü:s-
sında bir mümısebet görmektedir. temleke me~urlar~ ~uriye ve I fa-

G t ı d·r. ... !ta So=,et Rus tayda faalıyetlerım arttırdılar. a1.c- e er ıl!er ı.ara n . ,, - . 

Ç
. "h' 'kd d harp mal Bunlar hır taraftan Halayda ekal-

y~nın ıne mu ım mı ı:ır a - 1 ı- , • T" ki 1 h" ahr"l 
· · ld - 'dd' tm '-' uvet erı ur er a ey ıne t ı : 

zemesı vermıs o ugunu ı ıa e i1.te- ,ı I k d"~ f d S a· I c~er er en ıger tara tan a u-
111 •• I · t' .. .. 1 riyede bir katolik siyaseti takip 

nrıcıye nczarc ı namına z;uz soy c- ı · · · - ı•.ı..· lt b' t p~...... hr:a· etmekte, Cezıreyı Surıyeden ayır-
mege sa ıuııye ar ır za ........ y a ı- • • • "hd f k · 

· d b 1 k .1 ·n b' mak gayesmı ıstı a etme tedır-
sesı l'snasın a a ı çı gemı crı c ın- I 
miş olan Japon askerlerinin topçekere 1 er. 
mitralyöz ate ı oçnrak batırmı", hattfı 
towkere çıkmış ol<luklarını itıraf cl

mişlir. 

Bu hatlı har kelin sebebi ne olduğu-

' 

Romanya 
nu izah etmıyen bu zat yalnız hadisenin 
kısmen rüyet şeraitinin fenalığından ile
ri g lmiş olduğunu Wvc etmiş \'C Ja
ponlarln Panay mürett b ... tından h ngi 1 
tarafın daha evvel nt açmıc: o~dugunu 
meydana çıkar.m:k iÇin tahkik::ıt ) .:ıpıl
ma-kta olduğunu söylen-i tir. 

lntihabatta 

™ 

Çok kanlı hadi
seler oldu 

Ekonomik devletçilik temayülü F ran
sada gittikçe kuvvet bulmaktadı~ 

- -BAŞTARAFI BlRiNCJ SAHıFEDE
ıdikleri reyll'rİn yüz.de kırkını toplama
f'ıı muvaffak olacaklannı ümit etmekte
dirler ki bu takdirde Humen İntihap ka
nununa göre rbc-riyet hakkı olarak mc

bu !arın ) uı:dc 70 i kendilerine ait ola 

t.aktır. Bn 'ekil B. T aturcskonun hasım-

Paris, 20 (ö.R) - Fransada ekono
mik dev)ctçllik temayülleri ı:;ittikçe kuv
;vetlenmektcdir, cRepüblib gazetesi zi. 
.rai istihsalin tanziminden bahsederken 
Ctiyor ki: Bazı -ziraat ~ubelerinin inkişa

fına doğru İıtihsali ıevketmek İyidir. Bu· 
nunla beraber dünya sanayii tarafından 
bugün pahalıya mal olan hataya düşül
ınemcli, aatılamıyacak maddelerin istih
aali attınlmamalıdır Zirai siyaset tica-

Müstahsiller bu ,teeanüt eserini başarmak 
iüzumunı.r anlamalıdırlar. cSen kendine 
}·ardım et, devlet tc sana yardım ede
cek 1> l:lükümel 19 38 senesinde zirai si
yn5etini İşte bu formüle dayatmak isti-
3' or. Bütçe vaktinde müvaune1i olarak 
kabul edilmiştir. l lnzinenin üç aylık ih
tiyacı şimdiden lemin edilmiştir. Bundan 
dola.rı maliye nazırına müt~elr.kir olma
lıyız. Fakat o hakikati gizlememiştir. 

Mali ıalah ayni zamanda memleketin 
<:konomik salahına bağlıdır. Bu da yarı
nın dramına mevzudur: Jşte ekonomik 
sahada artacak mı, yoksa aşağı doğTU 

mu kayacak~ işte bütün mesele budur. 

milli istihsali umumun menfaatine ola- lan muhtdif partılerdcn müre\.!.ep olup 

rıık yükseltmek azmindeyiz.., 
Başvekil bundan sonra f Tansnnın ha

rici şöhret ve nüfuzuna bir darbe indi
rebilecek olan fikir işçilerinin işsizliğin

den bahsetmiştir. 
Paris, 20 (Ö.R) - Fransad:ı grevler 

bunların en mühimi B. Manui tarafınd:ı.n 
idare edilen milli köylü partisidir. Bu 
intihabat ayni ::z.amand:ı eski Demir Mu
hafızlar faşist teşkilatının dağıtıldıktan 

ıoma aldığı yeni ad olan cHerşey Mem
leket için> partisinin de hakiki kuvve-

birbirini yine takibe baslamıştır. Paristeki tini gösterecektir. 
Ferrand ve Renaud otomobil fabrikala- Bükreş, 20 (ö.R) - intihahat esna-

n grevi için l>ir anla,ma zemini bulun
muş ..,.e grevciler fabrikayı tahliye etmiş
lerdi. Fakat bu ıabnh tekrar işe başla-

~mda kanlı hıızı hadı .. dcr olmuştur. Bo
ıotau nahiyesinde milli köylülerle libl"
nıllcr çarpışmı !ardır. Üç ölü, birçok ya
nılı vardır. BirÇok kımseler de levk:f 

ret ıiyaııetiyle yanyana yürür. Holanda 
gibi yapmalıdır. Yetiştirilen maddelerin 
İyi olduğunu gÖslt'rmelidir. Holanda bu· 
nu ıenelerdenberi yapmı~. kendi ihracat 
mailarına koyduğu damganın bir iyi ka
lite teminatı olduğu kanaatini vermiş ve 

bunun suiistimaline şiddetle mani olmuş· 
tur. Ho1nnda bu sayede zirai mahsula
tımn ihracatında güçlüklerden kurtul· 
muştur. Fas, Cezayir ve Tunusta da ay
ni aistem muvaffakıyetle tecrübe edil
Tne!ktedir. Nedt>n ayni Fr.msada yapıl-

Pnris, 20 (ö.R) - Ekonomik vazi
yet hakkında söylediği bir nutukta baş
vekil B. Chautemps demiştir ki: cMilli 
istihsalin kifayetsizliği hakkında yapılan 
münakaşaları bilirsiniz. Hiikümet bu me
seleyi objektif bir surette ve bir İş bir
liği zihniyetiyle ele almak azminde ol
duğu için geniş bir tahkikata tevessü] 
elli. Bu meseleyi şu veya bu menfaatle
ri ihlal etmek veya ba~nlan ıslahattan 
geri dönmek gibi bir maksatla kar~ılıyor 
değiliz. Bütün çalışanların el birliği llc 

mak üzere geldikleri vakıt patronların bir 
müddet için fabrikayı kapalı tutmak ka- c."dilmiştir. Diğer bir intihap dairesinde 
rariyle kapıları kapanmış olduklarını de liberal! rden üç kişi öldürülmüş, mil
görmüşlerdir. ı li ıso yıılist paı tisinden bir ki i ynralan-

Paris büyük mağazalarının sevkiyatı ıl'l· lir. 
--=--için kamyon v.s. temin eden garaj işçi

leri de gündeliklerinin yeni ekonomik. va- Tit'e Orta okulu 

:rnasın? .> 

cOrdre> gazetesi de şunları yazıyor: 

ziyete uydurulmamasını protesto için 
grev yapmışlardır. Ayni suretle Tulon 
otokarları vaziyetlerinin ıslahını isteyen 
İşçilerin grevi sebebiyle bugün işliyeme
miş ve şehir münakale vasıtalarından 
mahrum kalmıştır. Bu bir ihtar grevid:r 
ve i~çiler yarın tekrar işe baş1ıyncakla

rını bildirmişlerdir. 

Ticaret nazın tesanüt fikrinin iyiliklerini 
bilir. Müstahsillerin te anüt dahi1inde an
laşmalarından i} i neticelt"r doğabilir. 

-------------------------B.Delbos Parise döndü Kamutayda 
Büyük bir kalabalık f fansıı; 
nazırını (Y aşas•n sulh) diye 

Dünkü müzakereler 
Ankara, 20 (A.A) - Kamutay bu-

gün Hilmi Uranın reisliğinde toplanmış-

tır. 

ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri me-

b "" k k ) murları kanununun üçüncü maddesinin 
agırara arşı amıştır değiştirilmesine ve bu kanuna bir mad-

-<>--
-· BAŞT ARAFI BlRlNCI SAHiFEDE •• 
clnr bir para toplanmış ''e Kültür Bakan• 
lığının normnl programına göre bir pro· 
je hazırlanarak bu sene tatbika başlan
mı.,tı. Mımar Abidin Mort~şın hazırlığı 
proıeye göre binn, miistakbel Cümhu
riyet me) danına gelen nna yolların ayır· 
dığı müsellesi bir parsele, meydan v~ 
) ollnra biraz geri çekilerek oturtulmuş-

tur. Şinıdilık dört dershanesi olan mek-
lehin projesi ihtiyaca göre geriye doğru 
bü) ütülmeğe müsait olarak düşünülmüş 
ve bu suretle tertip edilmiştir. Mektep, 
idare kısmı ile dört dershaneyi, bir anfi, 
bir lilborahıvar ve bir de jimnastik "\'C 

konferans salonunu ihtiva etmektedir. 
Sınıflardan başka diğer teferruat, dahrı 

bü) ük olan ve sınıf adedi birkaç misli 
olan bir mektebin aynidir. Bu münase
betle mektebin maliyeti birnz yük.tek ol-
muştur. 

Mektep binası tamRmen betonarme 
olarak inşa edilmektedir. Sahası dokuz 

Paris, 20 (Ö.R) - Doğu ve orta A\'• tür. Yarın Elize sarayında toplanacak 1 de eklenmesine dair kanun layıhıısı ka
.. upada dostluk turnesini bitiren Bay olan nazırlar meclisine haricive nazırı bul edilmiş ve sanayi müesseselerinde, 
Delbos dün sabah saat 8.25 de Pragdmı B. Dclbos izahat verecektir. · 8igortn şirketlerinde kullanılan ecnebile

nrk ekspresiyle Parise dönmüştür. Ha- Faris, 20 (ö.R) - Hariciye nezareti rin yerini dolduracak Türk meınu~ ve 
riciye nazırı istasyonda siyasi ve dip- matbuat servisi reisi Bcrlinden avdet mütahassıs yetiştirilmesine, vakfa ait his· 
lomatik ileri gelen şahsi\.•etlerle ziyaret e•mlclir. Orada haricive nezareti me- ııeli mahlul yerlerin hissedarlarına ne su-,, ........._. .ı yüz metre murabbaı kadardır. Plan ve-
cttiTri memleketlerin sefirleri tarafından murlariylc temasta bulunmuş ve harf- rt.tle satılacağına dair kanun layıhalan· b ıilen program ve Tirenin güneş, rüzgar 
.karsılnnmıştır. B. Dclbos vagonun pen- ci"C nazırı baron von Neurath tarafın- nın birinci müzakereleri yapılmı,tır. ~ ~ K b · · l ak ve sair ıklim hususiyetleri gözönünde tu-
Çeresinde görünerek kendisine uzanan dan da kabul edilmiştir. Iki memleket amutay çarşan a giıniı top anac tır. tulmak suretiylt" tertip cdılmiştir. 
<!lleri sıkmış ve cMükcmmcl bir scya- matbuatını alakadar eden tekn~k mese- Prag seyahatinden bahseden c Times> Sınıflar şarka nazırdır. Bu suretle yal
hat yaptım, çok memnunum~ demiştir. leler hakkındn faydalı göriişmelerdc bu- gazetesi Çekoslovak) adaki Leh akalli- nız sabah güneşi alan sınıflar ıııhhi bir 

Milhim bir znbıta kordonu halk kala- lunduğu bildirilmektedir. yelleri hakkında Varşov:ı. hükümeti ta- temizlikten geçtikten sonra bütün gün 
ba1ıgını uzakta tutmakta idi. B. Delbos Faris, 20 (Ö.R) - Hariciye nazırı B. rafından yapılan şikayetlerin Prag hü- rüneşin yakıcı ve rehavet verici tesirin
r.:eçerkc>n halk cYnşasın Delbos, yaşasın Delbos Varşova • Btikreş - Belgrad - küınetinc bildirildiğini kaydediyor. fa- <len kurtulmuş olacaktır. Binanın plan 
liUlh> di~ c bağırmış ve alkışlaımştır. Prag seyahatinin neticeleri hakkında kat Çekoslovakyada üç milyonluk bir yı- tanziminde idari kısımlann, talebenin 
liarıcıye nazırı gülümsiyerek bu alkış- ayan ve mebusan rebleri BB. Janeney i'•ın teşkil eden Alman akalliyetinin va· ı daimi bulundukları kısımların ve !ton
lara mukabelede bulunmuştur. ve HeıTiot ile görüşmüştür. Bundan ziyeti daha vahimdir. f erans salonunun. birbirlerinden ayırd 

Dün alqanı Reisicümhur tarafından sonra bu meclislerin hariciye komisyon- «Times> gazetesine göre Almanyanın I edılmi~ bulunnıaııına, talebenin i[İrip çı-
kabul edilen bay Dclbo yaptığı .scya- ları ı·eisi BB. Berenger ve Misteeri ka- bu husustaki talepleri haklıdır. Avrupa kışlarındaki kolaylığa ve umumi kulla
hatin neticeleri hakkındn kendisine iza- bul et.mi~tir. B. Delbos bu hafta içinde ıulhunün daha aa~lam bir ıekil alması l nış rahatlığına ehe ıniyet verilmiştir. 
h.at \ enniş \'e Eliz.e sarayından başve- bu koıni.yonlara .eyahatinln neticeleri Çekoslovalcyanın milli .akalliyetlere daha 

1 
l lmumi görünüş ve mimari tesir itiba

lı.&ıet konağına giderek ba~ekil Bay hakkında izahat \'erecektir. iyi muamele. etmesine bağlı bulunmak- ıiyl~ de mektt>pte ııanat ifade~ine itina 

Chautemsp ile uzun uzadıya görU5müş- Londra, 20 {ö.R) ·- B. Delboıun tııdır. 1 edilmiftir 

__ ....... 
. , . ... ~ 

S .. ON HABER 
. . ~. 

Otuz kişilik çete 
Kudüste karakolu bastı 

Bir polisi öldürdüler ve bütün 
polislerin silahlarını aldılar 

Kudüs, 19 ( A.A) - Otuz ki~idcn mürekkep bir çete Ta) ba kasabası po· 
li~ merkezine girerek bir tenkil scfe•ine iştirak ctmi!ı olnn bir pob memuru• 
nu istememiştir. 

Çete bundan sonra bütün polis memurlarını 5i}ah1arından tecrid etmiş ve 
Çete efmdı bu memuru hemen tı.-pt'liyerck öldi.ırmiı~lerdir. 1 

kendilerini tedhiş hareketine iltihaK t"tmedikleri tnkdırdc ölümle tehdıt eyle· 

mişlerdir. 

Şeriada petrol borusund.l ) ı:.ngın ı;;.karılmı , Kudu~ ile Hahron arasındnki 

telefon hatları kesilmiştir. 

Onniki öldüren Ihsan yakalandı 
İstanbul, 20 (Hususi) - Osküderda Onniki hem boğmak hem de biçak· 

lamak suretiyle yapılan cinayetin faili }&kalandı. Katil, altı yabancı dil bile ı 
28 yaşında Ihsan adında bir gemicidir. Cinayeti itiraf etmi 'e Onniki. çal
dığını iddia ettiği hir parayı geri alm::ık için öldürdüğünü söylemiştir. 

. 
lngiliz Fransız donanmaları 

Şarki ve Garbi Akdeniz 
de mıntakalar ayrıldı 
Londnı, 20 (A.A) - 1 fovas aı~nsı muhabirinden: 
İngiliz filosunun büyük bir kısmının Singapurn gonderilmcsi ihtimali do

la} ısiyle Akdenizin müvauncsini temın için Fınnsa ile lngiltercnin daha sıkı 
hır mesai birliği yapmaları zaruret halıni almı~tır. Eğer lngiliz kabinesi önü
müzdeki çarşamba günü nktcdeceği içtimada uzak 'Şarka harp lwmileri göıı
dermeğc knrar verecek olursa F ranıoız. 'e Jngiliz amirali ık daireleri Akdeniz· 
de \'c Atlas Okyanusunda derhal yeni bır tnkım mıntakıılar te'lbit edecekler

<.İr. 

Bu mınt.ılmlıır ihtimal şu suretle t ıl:sim olunııcaktır: 
1 - lngili:r. fılosu Ati.ıs Okyanu:mna nezaret edecektir. 
2 - Fransız filo~u. Garbi Akdeıı:ı:; muhafaza edccektiı. 
3 - Şarki Akdenizde İngiliz filosu ve mümkün olduğu takdirde iki fılo

nun cüziitamlnrı nezaret cde~ektir. 

Lüdendrof Hindenburg 
un yanına gömülecek· 

Berlin, 20 (ö.H) - Mareşal Lüdc-ndorfun ,·efatı <lolayısiyle en samimi 
tnziye hislerimi bildiririm. Muhterem zevcinizin şahsında Alınan milleti bü
yük bir asker \'e kumandan kaybetmektedir. Evinizin önünde toplanan Al
ınan halk yığınları bu hissin bütün Alman milletine ait olduğunu göstermek
tedir. Lüdendorf adı Alman tarihinde ebediyen ) aşayacaktır. Vatanın en 
buhranlı sıralarında Lüdendorf naı:) or.al-ııosyalı t paı ti iyle i~ birliği yapm!'j 
ev daima Alman milletinin daha fo:rla refaha ku u nınSlna ve yükselmesin.-
alışmıştır.> HITLER 

Münih, 20 (ö.R) - Gener .. l Llır!~ndorf masrafı de,Jete ait olmak üzere 

'J anenberg muharebe sahnesinde laresal Hındenburb'Un yanına gömüle-

ccktir. 
Münih, 20 (A.A) - Gencr.ıl Ludendorf pek yakında }.ükümet hasabır.a 

ııırki Prus}ada Hindenburgun mediun bulunduğu Tannenberg muharebe 
meydanında bir türbeye dcfnedılecektıı. 

Führer, Generalin refikası Mathılde Lüdendorfa derin sempatisini ifode 
eden bir telgraf gündermiştır. 

Bu tclgrafdn Führer, şÖ) le yaz.mnktadır: 
Büyiik asker ve General Lüdendoıfun şahsında Alman mılle.ti, en i) ı, eıı 

sadık evlatlarından birini ka\ bctmi'$tir. ismi, Alman tarihinde ölmiyecektir. 
Nasyonnl-Sosyalist hareketi kadar bl'n de, milletin buyuk bir ümitsizlik için
de bulunduğu bir ırada kendıni tehlikeye atarak Almanvanın daha iyi bir 
istikbale kavu ması için mücadeleye "'İri enlere iltihak ettiğindt"n dola) ı keı -
disine ebt"diyc-n minnettar kalacağırr •. 

Sov yet Temyiz mahkemesinın 
idam hükümleri ini az olundu 

Moskova, 20 (A.A) - Tas ajun 1 bildiriyor: 
Sovyetler birliği temyiz mahkenıe~inin 16 1lkkanunda akdettiği giz.li cel· 

sede ihanet, tedhiş faaliyeti ve yabancı Lir devlet hesnbın.l muttarit bir su
rette casusluk işini tetkik etmiştir. 

Bütün suçlular kendilerine isnııt edilen suçları tamamen 
muhakeme E.nukidze, Karahan, Orahdıı~evili. Scboldaef, 
Tzukerman ve Steigeri ölüm cezasına mahkum etmiştir. 

itiraf etmişler ve 
1 arin. Metelef, 

Hüküm infaz edilmiştir. 

Almanya - Fransa matbuatı iyi 
münasebetlere zarar verecek 
yazıların önüne geçilecek 

Berlin, 20 (A.A) - Alman ajanM bildiri}or: 
Fransa dış bakanlırı matbuat direktörü orta dçi C dün ak am Bt -

]inden a)nlmıştır. 
B. Comert bumda Almanya mı tbuat direktorlİ Dr 1 )ı trı h ve hariciye 

matbuat dairesi erkanı ile temas edcrt"k iki meınleketın s !ahi) ettar dairele
rini alakadar eden bütün meseleler hakkında gôri.ışmlİ,tur. 

Matbuat sahasında iki komşu de.., let arasında mevcut "i 
zarar verecek mahiyette zuhur edrbılecek suitefehhümlenn ı 

Jcadar önüne geçebilmek mC1badı) r- bundan •onra da il) ri 
rütmelere devam edılecektir. 

un sebetleıe 
mk oldui;;u 
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Bu a 
Boris naz rJ3r1 

seyahatini anlath 
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Cellcid gölü 
Ku1·utma isinın , 

a ücte ikisi ikmal 
• 

edildi 

Bir sabıkalı 
Dokuz ay hapse mah

kOm oldu 

Zabıtanın sabıkalı koleksiyonlarında 

kayıtlı bulunan Boz Bekiri tanımıyan 

yoktur. T m kırk be~ sabıkası bulunan 
bu adam dün de bir yankesicilik suçun• 
dan dolayı mahkemeye verilmiıtir. Be· 

_ BAŞT ARAFI BtRlNCt SAHlFEDE •• kir dünkü duru~ma sırasında but küs· 
L • • l 1 k b ·.,· en mü tahlıklarda bulunmuş ve hakimin ihtarı 

teıı.:nısıyen ça ı~tırı ara , u ı.,ın • .. . ~ . 

Garaj santralın 
• 
ınşası 

-· BAŞT ARAFI BtRtNCt SAHiFEDE -
kanlığında toplanarak 938 yılı se
kizinci İzmir Enternasyonal Fuarı 
planını müzakere etmiftir . 

d l d B l L • \c "k l d"l · t" Bu ııuretle uzerınc uyanıklıgı sayesınde ve zorlukla 
8 l k A .. .. top an l u c:a- nıın ısını ı ma e J mış ır. 1 u gar as erı surası un !:> c· 11~ k . . . .. t "k"s"ı b"ıtm"ı11 susturulabilmiştir. 

~ 1 ,e <al urutma ışının uç e ı ı ... 

Fuar planı üzerinde reisin ver
diii izahat kabul edilmi,tir. 938 
fuarında yeniden yükselecek mü
esseıeler arasında bilhassa ziraat 
müzesi, ku, bahçesi ve sergi sarayı 
en mühim yeri İfgal edecektir. 

ristanda şeriye mahkemeleri ve yobazlar tir. Mesele ş~dur:. . 
Mütemadi surette kurutma ve kazma Boz Bekir, bır yurddaşın cebınden 

SUN't GöL' 

Sofya, (llkklnun) • 
~vrupa seyahatinden 
avdet eden KTal Bo
rf,, bütün vekilleri da
Yet ederek yurdun ic; 

'e dıı durumu hak· 
kında kendilerinden 
izahat nlmı~ ve Av· 
rupada yaptığı temas· 
lu hakkında vekille· 
re malumat vermit· 
tir. Gazetelerin bu 
toplantı hakkındaki 

neıriyatma göre kral 
Boriı bilhaua ekono
mik iılerle m~gul ol
ınut ve 1938 bütçesi 

ile yakından alakadar 
olarak bütçenin mua· 
rifat kısmında fazla· 
lık ya pıl ma ma ıı nı 
tavııiye ctmi~tir. Bu 
hu.tııusta neıredilen ko
münikeye göre kral 
Avrupadaki tcnıasla

nndan çok memnun 
olarak dönm~ ve 
Bulgııristanın Avnıpa 

devletleri arasında bir ,. . 
itimat ve sempati ka- ........... 
;o.anmıı bulunduğunu 

söylemivtir. 
KOLTOR iŞLERi: 

Bulgar edebiyab büyük bir uzvunu 
dl'ha kaybetti. Çok kısa hir zamanda 
Bulgar sanat ve edebiyat llemi çok de· 
ğerli iızaıını kaybetm~ olmakla müteel
linıdir. Mesela ıu bir sene zarfında Bul· 
gar milleti Profesör Zlatarof gibi bir 
Mimle: Kirilof, Tabavof ve Yovkof gibi 
ediplerini kaybetti. Gazetelerde henüz 

büyük edip Y ovkof a ait yazıların ve ha· 
tıralann arası kesilmemi~ti ki büyük mu· 
lıarrir ve mizahçı Podvırzaçef öldü. He· 
men çok az bir zaman sonra gazeteler 

Tihomir Pavlofun kara haberini verdi
ler. Bugün de çok büyük bir edip olan 
Anton Straıimirof 6S yaşında olduğu 

halde kalp aekteıinden ölmüş bulunu
yor. Müteveffa elli sene süren bir aanat 
ve edebiyat hayatı zarfında Bulgar ede· 

biyatma birçok hikayeler vermit ve 
«Yaran>, cöbür tarafa>, cKuırga>, 

•lrld>, cEairler> ve cAsma Köprü> gi
bi dramlarla cKarııık zamanlar>, cSon· 
bahar gilnleri>, cYol çatıniındu v.s. 
gibi romanlar kazandırm11br. 

Straıimirof aon zamanlarda yazdığı 
cDiktatÖr> adlı eaeriyle büyük Bulgar 
devlet adamı Stambolofun. «Reforma· 
tör» adlı eseriyle de Karavelof u tahlil 
ve karakterize etmiıtir. His itibariyle ro· 
mantik, fikir itibariyle realist olan müte
veffa siyasi kanaat itibariyle solcu idi 
'e eserlerinde daima birfey aradığı ııö· 
ıiılürdü; beıer için iyilik ve güzellik ..• 

ŞER'IYE MAHKE.MELF..RI: 

Gazetelere göre Bulgar adliye veka
letinin ittihaz; ettiği bir karar, artık kes· 
bi lı:anuniyet etmiştir. Bu, Bulgaristan· 

;şlerinde kullanılan sekiz kazma ~aki-1 yankesicili~ suretiyle 36 küsur lir.~•.ı_nı 
uesi, iki buçuk aylık istirahat devresınde aşırırken hır arabacı tarafından gorul
temizlenecektir. Martta 700 amele ile işe I müş ve mahkemeye verilmiştir. 
Laşlanarak Cümhuriyet bayramında so-I Bu hadisede şııhit olarak dinlenen ko· 
ııu getirilecektir. Bütün kurutma, kanal miıere hakim sordu: 
ve diğer faaliyet, iiç buçuk milyon lira· - isminiz? 
:ra çıkmaktadır. - Sırrı Özalp ... 

lKI MıLYONLUK PROJE Şahit, şahadetini yaparken Boz Be· 

1 
. kir ağır küfürler ~avurdu. Komiser bay 

~ Nafıa vekilimiz geçen sene Cellat gÖ· Sırrının itidalini muhafa'7.a edemiyecei;'ti-
,,.,,, lü mıntakaı:ını teftiş ederken seylap ve 

1 

ni derhal anlıyan hakim kendisine me· 

Fuar ahasında büyiik bir ıun'i 
göl meydana getirilmektedir. Ye
ri hazırlanmıt ve faaliyete geçil
miftir. Sun'i göl, 938 fuarına bü
yük hususiyet veren eğlence kay
naklarından biri ve belki de en 
güzelidir. Gölde gezintiler yapıla
cak ve renkli ıfıklarla bezenecek
tir. 

TE$CIR F AALlYETt 

S\I ba kını gibi afetler Önünde açılan ka· I t" 1 hk h d k" 
ın o masını, mn eme uzurun a va ı 

nnlların mukavemet derecesi iizerinde I t .. d d 1 h t 1 
1 o an ecavuz en o ayı meş u suç ar 

durmuftu. Bunun Üzerine şehrimizde tel· kanuna göre hareket etmesi daha mu-
l~ikler yapan nafıa vekaleti su işleıi r k 1 v t • tt" vn ı o acagım nvsıyc e ı, 

umum müdürü B. Salaheddinin riyase· ı _,. . . .. .. ..w .. 
. d k" h '"'-])' " h l .udıse sabıt goruldugunden suçlunun 
lın e .ı eyet, "-C at "urutma sa asının 1 h . k "ld" S b 

hk
. · l " .. . l d" I aokuz .ıy apsıne ·arar ven ı. n 1• 

ta ımıne uzum gostermış er ı. k I 
Haber aldığımıza cöre tahkim işleri a ı: .. . • 

· · ·k· ·1 ı· l k b" · h I 1 - Dokuz ay mı~ Ben uç sene falan 
açın 1 1 mı yon ıra ı ır proJe azır an· b ki" d 

c · ıyor um 
ını~tır. Yakında eksiltmeye konacaktır. ' 
Bu ikinci işi, kurutma faaliyetini deruh-

Dem "ş ve ceza evine cönderilmiştir. 

te eden şirketin üzerine almıyacağı nn· * 
!aşılmaktadır. Tohkim duvarları beton Suçlu mahkeme huzurunda şahit ko-
veya asfalt olacaktır. Tahkim işleri an- miser Sırrı ü 7.alpa yaptığı hakaretten do
cnk 940 senesinde ikmal edilecektir. 

1 tayı da me~hut suçlar kanununa tevfikan 

Fuar sahası ve Kültürparkın ar
ka kısmı yeniden tefcir edilmek
tedir. Bu sene fuarda, mevsim çi
çekleri hazırlanacak ve her taraf 
çiçeklerle dolacaktır. inkılap mü
zesinin bu seneki fuara yetifİp ye
ti,miyeceği henüz belli değildir. 

938 fuarına hazırlık afi,leri ha
zırlanmıf ve birçok yerlere gön
derilmiştir. 

Delice 
Aşk mektuf>ları bir 
dci.va mevzuu oldu 

nsliyf" cc.ı:a mahkmesine ıevkedilmiştir. 

F ransada sanat deı·- Sabıkalı burada da i~i azıtmı~tır. Do· Jüliyct Kohcn - Eskinazi arasındaki 
? kuz ay hapse mahkum bulunan suçlunun hakaret davasını okuyuculıarımız elbet 

letlestirilecek mi. te hatırlarlar. ~ hakaret suçundan mahkumiyet kararı da 
BıılgaT lcTalı Bor ıs h k y·· 1 .. ~ı. "di dinl bu ka 1ıkl Fransuda milli tiyatroların ti ·ümet- bugün verilecektir. uz erce ~·ı enen rşı ı 

d k• ·· hk ı · · ··az"f•len'nı· len aldığı tahsisat üzerinde mühim değ_i- --=-- davanın bir yıl evvel karan verilmişti. a ı şer ıyc ma ·eme erının • ı ~ la 
tnhdit eden bir kanundur. Bu kanuna şiklikler yapılmak üzere Maarif Nazırı s d Şimdi ayni meseleden do yı başka bir 
- .. . B. J enn Zay bundan bahsederek diyor 0 Ya 1 dava ile karşılaşmış bulunuyoruz. Ara-eore oer ıye mahkcmelerı badema vera· . ' 
et işleriyle meşgul olamayarak münha-1 kı: .. .. . . . • GUmbUrtU olan bir suçlu da"ki fark, evvelki davada suçlunun Ju. 
sıran kan _ koca, evlenme ve boşanma cHukumet ıst.ismarlara sı:'.'yırcı kala-ı . liyet Kohcn bu davada da suçlunun ma-

. . . 1 maz. Bugünkü ikfüadi şartlar içinde, hi.i- Bır hakaret davasının duruşmuı sı· dam Kenya bulunmnsıdır. 
davalarına bakacak; veraset ışlerı de m-1 kUmet, bu kadar mc-kteplcrin, bu kadar rasındn hakim suçluya •ordu: B. Eskinazinin iddiasına göre, ken-
:r.amiye mnhkem:ler.inde. gö:ülecektir. 1 müzelerin olduğu gibi, hu isin mesuliyc- - Soyadın~ clisine bazı mektuplar gönderilmiştir ..• 
Bu kanun, Bulgarıst..'lnda ınkılap ve ye· tini de kendi üzerine almak istiyor.> Gümbürtü! Bu mektuplarda yazılı olan sözler şah· 
nilik taraftarı olan Türkleri sevindirir- 1 Bir Fransız gazetesi bundan bahseder- - Bıı na~ıl soyadıdır~ Mahkeme dosyasına konulan mektup-
ken yobazları fenn halde şaşırtmıştır. ken: - Bunu beğendim, bunu aldım!.. Mektupları kendisine gönderdiğini zan-

Filibede çıkan Pravda gazetesine gÖ· «Acaba müstakil sanatın sonu mu gcl- O vanın esası şudur: nettiği madam K~ny~nın tecziyesini is-
re yobular adliye Lııkanı nezdinde ba- di? Onun yerine bir nevi «devlet sanatı Geçen gün Balçovada sokak ortasİn· ı temiştir. 
7ı te-,ebhüslerde bulunarak ka•ıunun ta~- 1 mı konacak?> diyor ve ilave ediyor: d~ bir kavga çıkm~'· ~u?lu, mü~teki ~li- Mnhkeme d~a.sı~a kon.~la~ ~ne~tup-
Lik edilmiyerek e::ki halin ibkasını n· j Hayır, Nazır bu soz.lcrinin doğurab_n~-

1 
yı fena halde t~~kır e:tıkten so~r~. d:,v· j lar terceıne etlirılmış ve dun ikincı sulh 

ca etmişler, Filibe gençleri ise bilakis ceği endişelere mahal vermemek ıçın ın'*e de teşebbus etmışse de Alı guçluk· cezada okunmuştur, 
adliye vekiline telgraf çek.erek. yeni ka- 1 şunları la ve etmiştir: le kurtarılmıştır. Bir mektubwı başlığında : 
nundan memnun olduklarını bildirmiş· «Mesele hiç bir şekilde tiyatroları dev- --=-- - Sarışın, esmer, kızıl saçlının ş.ır-
leı dir. letleştin~k ve sanatı siyasi ihtiya-:1ara Menemende iki hadise· kısı diye yaz.ılıdı;. Bu şarkının bazı par-

ASKERr ŞORANIN TOPLANTISI: uydurmak değildir.> . ' 1 çalarını yazıyoruz : 
Menemenin Pazar mahallesinden Na· Sarışın, şişman ve bodurun idaresi 

t J b" C t L k f ··L I'l'AT YA DA ALMANYA GIBI ille, Zafer mahl\llesinden Hüseyin, bir kolaydı. r ar ıye nazırı enera u o , yuıı;· ' 
k k • d" l ı·· . 1 SUN't KAUÇUK YAP ~CAK kumar münakaşası yüzünden birbirleri- Fakat dokuz ay sonra sitl ter.ketmek 

&e as erı ıvanın top anmasına uzum • . • . . . . 
.. d .. v •••• k 1 . d" ! Sun1 kavuçuk yapılması için yeni ik· na bıçakla yaralamışlardır. Zabıta ıhn· mecburıyetlnde kaldı. 

gor ugunu ra a arz.etmış ve ıvanın l . d ı_ 1 • • · • • 
• . . d S fy d 1 ı tı..sat programı d;ıhilindc kabul edilen nı e yun amıştır. GcçlCl bır zevkin beklennuyen mey-

ayın yırmmn e o a a top anmasını te- ı · ·· b' h 11 • d 
· · · C I .. h b. j liiyıhanın ayanda müzakeresi esnasında Menemenın Camıı ke ır ma a eım e vasını .. 

mın etmıştır. a7ete ere gof'e ar ıye na· M . · · · b' · k 
ayandan Tofoni bugün Almanyada her cturan emışle lsmaıl ısmmde ırı av· Tatlı çehresiyle beraber götürdü. 

zırı bu içtimaı icap ettiren sebepleri kra- f d ı: b b ı h fi[ 1 
sene 25 bin ton sun'i kuçuk yapıldığını ııa e ercıı;. ir İr erini a · c;e yara amı~ * 

la bütün ta(silii.tiyle anlatmıştır. Divan, l 1 d 
ve Italyanın da böyle hareket etmesi la- ar ır. Kim 1Annedebil.iNli ki bu muvakkatti 

ilk defa olarak. zabitlerin vaıifelerine ı -o--- p k k · ·· ü.k' L-- • d zımceltliğini söylemiştir. ı ar ın üçuc r;anapesın e ona sa~ 
müteallik bulunan yeni talimatnameyi de R k l • J rıldığınız zaman 
tatbik edecektir. Q l Q emınae H" d adan _._ _..ı, rd ISVIÇREDE BIR LEHÇE .MILLl • ... . . ı~ unn ta.\.rar euıyo u-• 
Prag nümune sergisi 
Mart ayında Pragd~ açılacak olan bey• 

nelmilcl nümune sergisinde Tiirkiye mah· 
Btılleri için de bir daire hazırlanmağcı 

bıı§lanmıştır. Bir milyon ziyaretçinin her 
sene ziyaret ettiği bu sergide Türk pav
yonuna Ege mahsullerinden nümuneler 
gönderilecektir. 

LISAN OLDU Urla civarında bir hadise olduğu :ıa· 

Isviçre federal meclisi, cReto-Roma-
1 
bıtaya haber verilmiıtir. Gecenin saat 

ne> lehçesinin dördüncü milli lisan ola· iki sularında Kalabak köyü mevldinde, 
rak tanırunasını ittifakla kabul etmiştir. I değirmenci Mchmede ait kahvehanede 

Milli meclis tarafından evvelce kabul, bazı kimselerin topla~arak nk1 alemi 
edilmiş oları. proje için bir taraftan re-

1 ya~tıkları görülmüş; rakı aleminde bu
forandom yapılaoa.klır. j ıunnnlardan r fasan kaptan, Üç arkadaşı 

Bu lehçe şarki Jsviçrede kounşulan tflrafından dövülmü~tür. Zabıta ıuçlula-

dildir. 1 rı yakalamıştır. 

nut : 
( ...... ) ciğim bu delı.liği yapalun. 
Bizim blrllğimi7,den Mesih doğacak .. 
Aldanıyordun ihtiyar kurd .. 
Mektupların muhteviyatı üç sahife-

den ibarettir Hepsi Eskinaziye hitaben 
ya7.ılmıştıı-. Fıakat imz.a konmamıştır. 

,:;;.~:;;:.~H~erg~o~n 
ye bastıkları zaman, hususi bir gramo· N 

Suçlu Kenya, bu mektupları tama
men inkAr etmiştir. Şimdi bu mektup
larda hakareti tazammun eden bir iba-

~··••'ffl'J~ · · --, re var mıdır, yok mudur? 

Ayva çiçeklendi, güller çillendi 
Ylrimin baıında yazma kirlendi 
<;ole salınma küçük: hanım adın kir· 

Mahkeme bu cih~ti tetkik etmek üze-
re duruşmayı başka bir güne talik et
miştir. 

--=--
Sahtekar hrısız lon tertibatına bailı olan saat, vakti çal-• rnakla değil fakat ıeıılc ve sözle bildiri· 

yor. Mesela düğmeye basıldığı vak.it du· 

vardan fÖyle bir ıeı geliyor: cSııat do· 
kuza yirmi üç varh 

Be Ll - WCllWH".Dtr.7-'.lil WWJJ.M ili O!JIP.XW.Y'//.~ 

Her •• gun bir karikatür Ko elesinler afto!I yarim 
Parmağı kanlı 

Güvercin topuklum 
Elma yanaldı 

lendi 

Kardeşinin oğlu on üç yaıında Mu
harremin nüfus cüzdanını yanında ta~ı

' i yMak adını Muharrem olarak göstermek 
' suretiyle dört hır11zlıktan yakasını kur-

taran Mustafanın 
devam edildi. 

muhakemesine dün 

Türk - Suriye 
MUzakerelerl etrafında 

Dem (llkteşrin) - Türk-Suriye eyi 
komşuluk muahedesinin Ankara hiikU· 
meti tnraf ından feshi, Türkiyenin Ls
Jcendcrun sancağı anlaşmasından sonra 
Suriye ile yeni münasebotler tesisin• 
mUbaşeret etmek arzusuna matuftur· 
Yeni Türk - Suriye muahedesinin aktlııe 
ait mUzakeratıı. yakında Ankara, Berut 
ve Par.is hlikümetleri arasında başlant1r" 
caktır. 

Istıı.nbuldan cFoumicr> ajansına bildi· 
rildiğine göre: 

Türkiy - Suriye muahedesbıln resııııJ 
mazur göstertne'k için iki sebep ileri sU• 
rülmektedir. 1 - Bazı maddelerin tefsi• 
rhıdc zuhur eden ihti!M, 2 - Antakya ~ 
Jskend.erun sancağı hakıkında kabul edi
len yeni statü netic<.'.Si Türle - Surit• 
muahedesinin köhnemiş olması. 

Ankaradan istihbar edildiği.ne göre 
Tilrkiye hükümcti M.Delbosu Türkiyeyi 
gelecek ay ziyaret e1rneğe davet etrnefl 
dUşünmekte<lir. 

• 
Iran milleti 

Yabancı propagandalc r• 
kapdmıyacak kadar 

uyanıkbr 

lran Şcıhin§Clhı 

Moskova - Pravda ve Izvestiya gaze 
tıe1erindc <Alman fa~izminin Irandalcl 
f aaliyetb başlığı altında in~ar eden ha
berde Almanyanın gençlik terbiye teşid'" 
lA.tı reisi Baldur Fon Şırahın TahranA 
muva.salatı ve Iranın muhtelif şehirlerin .. 

de propaganda mahiyetinde nuti.kıar 
sl>ylemeğe hazırlandığı bildirilmekte v• 
bilhassa şu nokta tebarüz ettirfiinedde· 
d~: I 

cBaldur Fon Şırahın Irana seyalıatl, 
muhtelif Hitlercl iş adamlannın Retsclı• 
bank reisi Şaht'ın Iranı ziyaretinden iti• 
haren başlıynn ziyaretlerinin bir mUtcr&" 
mimidlr. Bu ziyaretlerin siyasi .mahiyet
leri malCı.mdur. 
Şunu .kaydetmek lazundır ki Iran nı11• 

leti faşizme nefretle bakina-ktadır. Iraıı 
hükümetinin ınüzaheretiyle yapılmakU 
olan Hitlercl propnganda.oıı, bunu· takll 
edenlerin tahınin ettikleri netioelerin ak .. 
sini hu.c;ule getireceği pek muhteıncl• 
dir.> .. 

Yeni Türkiye 
Ve lngillz gazeteleri 

(Manchester Guardian) gazetesin.dcııf 
Türkiye matbuat umum ınüdürlüğll 

'tarafından neşredilen •Forografla Tül"' 
kiye• Türkiyenin bugünkü yaşayış va 
faaliyetini gösteren harikulade nefasette 
basılmış resimlerden ınüteşelcl<ll bir al· 
bümdür. Şimdiye kadar bir\.ok resimle.ti 
görülmüş olan Istanbul camileri bu al .. 
bümde tamamiyle başka bir sanat eseri 
olarak göst~rilmlş olduğu gibi TürlciY' 

Münihli bir profesör de ha.~talar için 
hususi bir saat icat etmi!ltİr. Hasta, kar· 

.} olasının yanındaki bir düğmeye basın· 
cıı. masanın üzerindeki saatin lcaç olduğu 

Kız pınıar ba~ında desti doldurur 
Destinin kulpuna şahin kondurur 
Kız senin bakııın adam öldürür 

Suçlunun ıabıkaaı nazara alınarak 
ay müddetle hapsine karar verildi. 

4 manzaraları da Ingiliz. okuyucularJJ11 
hayrette bırakacak bir güzellik taşımaJc• 
tadır. 

hususi bir elektrik tertibatiyle büyü
tülmüş olarak tavana ııksctmekte Ye has-

ta başını sağa, sola 
kalmadan kolnylılda 

m"ktcdir. 

çevirmeğe lüzum 
""'':•j.,j ani •y:tbil • 

GARiP BtR SAAT Ne .. Aptal mı dedin? Hele bir daha söyle bakayım? 
Aptal .• Aptal .. Aptal.. 

Amerikııda küçük bir köyde hiç ma· 

kineııi olmadığı halde büyük bir doih·u· 
Jukla i leyen bir saat vardır. Bu saat bir 

Vay kfılir vay .. Sağır olduğumu biliyorsun da öyle söylü
yorsun değil mi? 

MEVLA.NADAN BiR PARÇA 
ıııcak su kaynağının başındadır ''e o şe· 
kilde yapılmıştır. Kaynaktan her 38 sa· «.Gönlümü ~enden çekip almak mÜm· 
niyede bir fırlı) an sıcak au sütunu yel- kün değildir. En iyisi onu bütün bütün 

kovanı itmekt~ ve saati ~letmektedir. serı;n sevgine lerketmektir. Eğer aıkmın 
Sıcalc ııuyun yerden fı kırma fasılası 36 gamına gönlümü bırakmazsam onu n~ 

saniyeyi hiç ,aımadığı için saatin ayarı yaparım? Artık gönlümü göğsümde ta· 
daima doğru gitmektedir. sımanın manası kalır mı? .. :t 

BtR BiLMECE 

Bir ağacı oymu;ılar 
içine tin tin koymuılar 
Yamlmı~ yalal'\tııöylemi~ 

Kulacığını burmuılar 

(Cevabı yarın) 

Paz.ar ırünkü bilmecemiz: {Pire). 

Ko desinler .............. . 

Kız: pınar baıında yatmıı uyumuı 
Eliı gözlerini uyku bürümüt 

Kız senin gerdanın neden çürümüı 
Ko desinler .........•....• 

BtR BAY BtR BAYAN 

Bir bayla bayan, lstanbul - Ankara 
treninde bir kompartiman İşgal ediyor

lar. Bay bir saııttenberi sigara üstüne si· 
garo içiyor. Bunun üzerine bayan da so
ruyor: 

- Affedersiniz bay, trenin birinci sı· 
nıf kompartimanında değil miyiz? 

- Tabii bayan 1 Niçin ııordunuz) 

- Kendimi lo1comotif içinde zanne 
diyordum da ••• 

Suçlu: 
40 kuru~luk kargı için dört ay ha-

pislik cezası mı verilir? 
Burası ticarethane değil, kanunun 

çerçevesi dahilinde ceza terip edilmiş· 

tir. Şurasını bil ki, hırsızlıktan bir daha 
malık~meye düşecek olursan, bu defa 
alaca~ın ceza daha ağır olacaktır. Ona 
göre düşün, taşın .• 

Suçlu cezaevine göndcrilmi,tir. 

Mekteplerde hırsızlık 
!lazı köy okullarından son günlerde 

bazı duvar saatleri çalındığı nazan dik
kati celbetmekte idi. Son defa evvelki 
gün Sef erihisann Ulamı~ köyü mektebi
nin de duvar saati çalınmış ve çalan Kel 
Hüseyin adında biri olduğu tesbit edil-
mittir. Kendisi aranmaktadır. 

Pek tabii olarak resimlerinden bir ço
ğu yeni rejimin yarattığı modem binıı· 
lara hasredilmiştir. Albümde gördUğO• 
nüz fabrikalar ve mektepler dünygnll' 
her medeni memleketinde görülen bıl 
gibi müesseselerden farksızdır. BunlatJtl 
yanında çubuk barajına dair bedii bıı .. 
kımdan olduğu kadar mühendislik .san· 
atı bakımından da en\eresnn olan re
simler vardır. Güzel sanatlar ve arke
olojiye hnsredilen kısım da nyrı bir 11e

fnset arzetmektedir. 

Senenin en kısa günii 
Bugün, senenin en kısa günüdür. "l'•• 

rınla eııma günü arasında te"•akkuf ""'r• 
d C · ·· .. d · "b ~nle' ır. umarteısı gunun en ıh arcı} ,.. 

uzamaia ba,lıyaca1chr. 
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Tarihin gösterdiği şey 
Büyük Britanya ile muhasamaya kal
kışma ciddi bir tehlike teşkil eder 
....... İT A LYA...... 1 

Kanadalı Beşizlerin Noel haz~rlığı 

• 

---·---
Günün birinde ol
gun bir meyva gibi 
Almanyanın avu
cuna düşecektir. ___ ...... __ _ 
Ve Mussolini 
M~mleketini en 
büyük Jelakete · 
düşiiren adanı o
lacaktır . 

•••••••••••••••• •• 
-Av :-up3 mUneıkkllle ri -

••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Parİ• 17 (M.H) - L.Action Fran

taisc gazelesi (Tan) ın Roma muhabiri 
C«"nlizon°un gazetesine r.önderdiği bir 

haberi tahlil eden bir makalesinde diyor 

l 

Napoliden bir manzara lu: 
, .,Ccntizon, ~frika artık. mazi . d~mekp; polyon da bö)·le düşünüyordu. P~nca.k \ vct alan ltalya yarın uzak şarkta da 1~

tır: italya Afrıkada kendıne hır ımpa- N~polyonun bu düşüncesi fazlasile mu- riltcre aleyhinde çalışacaktır. Bunun mu

ıatorluk vücuda getirmiştir. Bundan son-1, hffnk olmuş değildir. 1 tecasirane ve geniş görüşlere dayanan 

ıa Ro~anın h~defi Aeyadır..> ~iyor. \ Mus~olini Alman politikasına ve bun.ı I bir politika olup olma~ığını eld.~ edile-
- 1'\e .. Afrıka arhk mazı mı demek- munzam olmak üzere Jnpon)"a politika- cek muvaffakıyetler gostereccktır. Bu 

• 

; •' 

lir> \ rına hizmet etmiye karar vermekle takip' politikanın bir pervasızlık veyahut me-
Doğruııu buya, bunu iddia etmek bu d • . I k ... . . ] \ galomani politika.ııı olup olmadığı hak-

t· ec.egı }"O u at ı surette tayın ctmış o u· ı 
i~de acele etmiı olmak demektir. Gen-1 M 1 .. I .1 ,, k I kındaki hüküm i•tikbale aittir. Yalnız 

• . 3or. .us:ııo ını ngı tere ue ya ın aşma 
tlzon un ,,.erdıği ızahata göre, Habeşis-1 b tarihin dahi gösterdiği veçhile, Büyük 

d 
'h ·-· I . d ı-ı· · ~ücuda getirme~i reddetmemekle era- . . • h 

Kanadalı Beıizler Emili, lvon, S esil, Annet ve Mari Dijon noele ve bütün Amerikanın kendilerine 
göndereceği hediyelere hazırlanıyor lar. Şimdi onlann servetleri 15 milyon frangı bulmuıtur. Oç buçuk ya· 
ıına bumıılardır. Dört kelime Fransızca ve yirmi beı kelime de lngilizce biliyorlar. 

tan a ı raz ettıgı za er ssyesın e ınd .. . l h . h 1 Bntanya ıle açıktan açıga mu asamaya 
Okyanus !lahilJerine yerle~:niş bulunan b ... er. ho}~le hır ~n aşmayı ~a a zor ~·e at· ı kalkışmak ciddi bir tehlike teşkil eder .. 
ltalya nazarlarını yeni ufuklara c;ev~rmiş.- ta ımkansız hır hale get•rmektedn. nuçe bu tehlikeli göze almağa karar ver-

tir. Ba,hca '\'&sfolarak bir Avrupa ve Ak- ~1:ussolini lngiltereye muarız ola.n va- ıniş bulunuyor mu? 

deniz devleti vasfını haiz bir devlet ol- ziyelini idame ve hattS tekid ediyor. ln-1 Ei:i:er karar vermiş ise, ezeli bir iğfal· 
mak artık ltalyaya kafi gelmemektedir. gilteren~n ve F ran<11anın müslüman mem~ \ k3r olan Alman kat' i surette muvaffak 

Jtalya coğrafya ve poli tika bakımların- lt-ketlerınde mu.ı.rız kaldıkları zorlukla- olduğunu söyliyebilir. Bu takdirde orta 

dan bir okyanus devleti olmak istemek- rın çetinleştiği bir anda Mussolini n1Ü!-I Avrupa olgun bir meyva gibi Almanın 
ledir. Ya ben ne diyorum? .. li.imanl ı ğın şampiyonu oluyor veyahud: avucuna düşecektir. O zaman ise ltalya 

ltalya zaten bir okyanus devleti ol~ olur gibi görünüyor. !talya Mı51rda ve. Brenner' de Almanya ile komşu oluşuna, 
ınu~ bulunmaktadır, diyorum. İrade, za-

1 
yo.kın şarkta lngiherc zararına çalışıyor. lht:lki de, teessüf edccektjr. 

man v e meltin mefhumlarını yıkar. Na- Papa ile arasında mevcut ittifaktan kuv-1 J. Delebecque 

Polon yada um mi durum 

Paris sergisi zararı
na mı kapandı 

Par.is sergi!'i gC'çen ayın sonunda ka: 
pandı. Evveldrn de tahmin olunduğ gibi, 
sergi kur değil, zarar etmiştir. Yapılan 
hesaplara göre, serginin masrafı 1 mil
yar 144 milyon franktır. Buna mukabil 
eldo edilen hasılat ancak 160 milyonu 
bulınuştur. 

Bu hesapça arada bir milyar 280 mil
yon frank açık var, fakat bu açığın görii
nüşte bu kadar olduğunu söyliyorlar. 
Çünkü, bir kerre, sergi şehirde yiyip 
içenler ytizünden 4 milyar frarik kadar 
bir para bırakmıştır. 

Bundan başka sergi münasebetiyle ya
pılan bazı eğlence yerleri şehir için diğer 
bir kazanç membaı halindedir. 

Ayağı kesilirken 
Armonik çalmış 

Bu garip şey de Nevyorkta oluyor. 
Freid ismindeki bir hokkabaz Ameri-

kada pek meşhurdur. Kılınç yutar, alev 
alev yanan bezleri ağzına sokıa.r ve daha 
ttirlü inanılmıyacak şeyler yapar. 

Geçen gün bu hokkabaz blr otomobil 
kazasında yaralanıyor. Bacağı lurılıyor. 
Hastaneye kaldırıyorlar. Sol bacağının 
kesilmesi lazım. 

Freid ameliyat esnasında kendisini ba
yıltmağ'3 ltizum olınadığını söyliyor. 
Doktorlar colmaz> diyorlar, dinlemiyor. 
Yalnız: 

- Siz bana armonik verin, eliyor. 

Sonra, cerrahlar adamın bacağını ke
ser ]erken o da armonik ile eğlenceli ha
vıalar çalıyor. Böylece ayağımn acısını 

En fazla para kaza" 
nan muharrip 

Amerikanın romancısı Edgar Ponun 
sağlığında b.ir sayfa yazısını 4 liraya ka, 
dıar bir paraya sattığını, halbuki bugün 
bir mt>ktubunun mtizayedede bin liraya 
satıldığını yazmıştık. 

Egdar Po o zaman en çok para kaza
nan muharrirdi. Asrımızda ona nisbeten 
pek daha faz.la para kazanan yazıcılaz 
var. Mese!A, bugün yazısına en fazl• 
para alan muharrir Somerset Maugbam
dır. 

Bilhassa bir tiyatro muharriri olan S. 
Maugham kelime başına bizim paramızla 
iki buçuk lira kadar alıyor_ 

Bu hesapla 4-500 kelime olan ~ir bi
.kAyesi on, on beş bin lira ediyor. 

Somerset Magbam bugün altmış Ug 
yıışındadır. Artık tiyatro sahasından çe. 

Hayat seviyesi düşüyor. Köylerde 
büyük sefalet var. intiharlar çoğalıyor 

Şimdi bu hesapları yapıp, gelecek ser
giyi tekrar açalım mı, açmıyalım mı diye 
dtişünüyorlar. 

ÇEKOSLOVAK HUDUTLARlNDA 
SIKI TERTiBAT 

biç duymıyor ... 

BAYAN ÇANGKAY ŞZKIN 
SINA TA VSIYESI 

KOCA- lkllmek, yelnız hikaye yazmak arzusun• 
dadır. 

MOSKOVA ( JlkkAnun )- ---~'lir''"!'!!!: 
P.revda gazetesinde neşredi

len bir makalede, 1937 senesi 
lptidalarında iş nezareti btit
çesi hususunda Toma.şkeviçin 
Lehistan parlam.,ntosunda 
royled.iği nutk a istinaden Le
histan işçi ve köylülerinin 
:lktl.'18.di vaziye'lleri hakkında 
yapılan tetkiklerden şöyle bir 
ne<tice çıkarılmaktadır: 

c Tomaş!reviçin nutkuna, 
nazaran, Lehistan nüfusu
nun artışı 1930 senesin.de 17 
bin kişi iken 1933 senesinde 
12,1 bin kişiye inmiştir. Bu
gün Lehistanda tüberküloza 
ınüptel5 bir milyondon fazla 
hasta vardır. 

1937 •enesinln ild<. nısfında 
vaziyet daha fenalaşmıştır.Bu 
senenin ilkteşrininde ilan edi
len resmi istatistiklere na-
zaran, evlenme ve doğuş sa
Yısının azaldığı ve ölüm ha
diselerinin arttığı görülmek
tedir. 

Pragdan Daily Expres gazetesine ya

zılıyor: 

cÇekosl<>vakyanın hudut ırunta.kala

rmda beliren casus korkusu yüzünden 
cııskeri esrar> ı siyanet etmek kaygı
siyle sıkı matbuat kanunları çıkarılmak

tadır. 
Bu kanunlara göre bundan sonra hiç 

bir Çekoslovakya gazetesi silahlı kuvvet
lerin seferberliğine dair hiç bir havadis 
neş~tmiyecektir. 

Bu meyanda - hatta talim etmek için 
gitmiş bile olsala;r - askerlerin bulunduk
ları mevkilere, sevkulceyşi loymeti haiz 
yolların ve köprülerin inşasına, hatta 
tahltimat inşaatında amelenin kullanıl
masına veya çıkanlmasm:ı. dair neşriyat 
yapılınıyacaktnr. 

Umumiyetle yazılacak haberler on beş 
sınıfa aynlımştır. 

BABADAN MIRAS KALAN. J AN
DARMALIK 

Barselon civarında küçük bir Ispan
yol kasabası olan Monserrada, tamamile 
bu kasaba h.alkı tarafından gönüllü ola
rak teşkil edilen ve hükümetten kat'iyen 

ÖLÜM ARTIYOR para almıyan bir jandarma kolu vardır. 
Varşovada b;r işçinin hafta- Bu adamlar, babadan oğula, jandar-

lık va,ati ka7.ancı 24-25 zloti ·' ı madırlar, ve Üzerlerinde, birçok düğme-
ınil<:'"?~a ise, ~·il5yetl~rde . Polonya köyliileri lor bulunan eski zaman tiniformalarını 
h!r ı .. çını.n .. hıfta1ıK v~a~ ~aza:ı-:ı d"ha 1 nesı_n~. n~z~r" .. ~ ş~ke:r istih!~i :ü.zd~ 93, j mektedir. IntıTh~ ,.~~aları ekseriyetle· andıra:ı elbiseler vardır. . .. 
azdır. Vilayetlerde bır ışçmin haftalı!< tuz ıstıh!akı yuzdc 87, gaz istihlfıkı yuzde \ gonçlc: aro•:n· a vuku,,u!m::.l<tadır. Ros-1 Bu ıandarma kolunun teşkili usulu 
kazancı 18 zloti kadar bir yekı'.ın tutmak-172 ve .kömür bth!fıki yüzde 50 tenozzül mi malı'.ım;t!ora {': . 1936 senesinin in-

1 
birçok ~sırlardanbcı:i mevcuttur. Mon-

tadır. Ev kirası. trnvirat ye t('!"h~nat etn1:şt:.r. 1 tihara t.·~clıbLis \ ! ~"l 4.451 olup bunun $errn dag?arında vahun haydutluk vaka-

işçi biıtçe,ın;n tiçtc birını teş 1<il etme.1<te- JIAYhT SEVIYF.SI DÜŞÜYOR 2.593 i ölümle nctieclenmişlir. Intihar- ları vardı ve ha~k 0 :":m~n hususi ja~-
dir , Veçı:r Varşavski> gazltcsi, köylü- ların ba<lıca "bcpl ri fakrU zaruret ve tlarma kuvvetlerı teşkılı ıçın kraldan mil 

YAC SARı<""ATl ·· fal<'rle<me neti 0 es;nde ·ı t' adi ha- . . . _, . . .. . 1 saade nlmışlard·. L'.ı.ı. nün • ... ... - ı..;{ ıs ıssızlıktır. Intıhar C'd nlerı:ı yuzde c:llı-ı . . . 
y~f:ı j~~irfık ctmLk istcm:-:?cJiğini ve köy- sinden Iazla~ı 30 yn~ına kadar olan g~nç- ~a:dutJar b.'rkaç .sene ıçındc ~a 

Lehistan kö~·lerinda fakir bır ale aza- 1ünün zaruri çalışması, elbisosi ve işi lrrdir. 1 •.dıldı. F~kat.bırçok ıa~darma b_u gonül-
sına d · en va~ •-rfivatı scn•d• ? kilo 

1 
, . . 1 . , , 1 EIR BUÇlJK 'iILYON lŞSIZ lu teşkılatı ıdame ellırerek ogullarına 

.;r • b · .;r "' ~ ... 1 fı et.:crıntn btı.iWlIDaması, ŞeKCr, SüOUil .ı. . .n • b kl la 
g ı d S · ak ı , . .. . .. .. . . . . . mıras ıra ı r. 
raaıaan az ır. anayı 1nınt ı ar· - l ve ~·aıre i tihlak ctnıemesı onun kullu- Leh Burjuva ıktısatçılarının fıkrınc 

lsc ancıJc bir kılogram kadzr. Bir a !e re! Se\'iye•irıin apğılıj:,ından dcğ)l, ka- güre lıa'i haz:rda Lehistandaki işsizlerin BlR MASKE BEŞ MARKA 

azasına dü~en s'!nevi p; tatcs sa.rfiyz.ıı zan::1n ~neuk iao::eyi düşünebilecek kadar ~ayL"I, aile cfrad1 h::ıriç, bir buçuk nı.il .. 25 -s Rütün Almanyada zehirli gazlaTdan 
0-316 kıloı:ra.ındır. Demek, L,,h ku,.IJ- t ·· ,. 1 d ·ı · geldig-ı·nı' '"On kador h ;:ıp edilmektedir. gaj;e cuz ı cı masın an ı t'fl .:r koıunmak için gaz maskeleri satılmak .. 

lerinın L·kserıs.ınl teşk:l ed~n bu fJki. kcıy<lcirncktcdir. Leh köylii ve ~~:~erinin iktisadi ve t!ldır. Eyi bir gaz maskesi 5 markllr. Fa .. 
aileler patatesle tegaddi clmekledirkr. INTIIIAR V AKALARI kültürel yaziyrtindoki bugünkti feci 

1 
kir halka mah•u• tenzilatlı tarifeler var-

BurıJarın yağ, şeker ve .ı sarfiyatları L"h ı;a.zctlcrinin verdikleri malU.mata manzarayı bazı _Leh yazıcıları gazet~l~.r-ı dır. Almanyada yaııyan bütün insanlar 
l!ayet ehemnıiyetsizdir. • nnaran, ıntihar vakaları yalnış şehirler- 1 de neşre'ltıklerı makalelerınde bu tun lbirer gaz mMkeei teduilı: etmekle mil-

Volini ve Pole•ya köylerinde 1929 sc- de değil köylerde de arbnakta devam el- çıplaklığiyle ta>-vir etmekte<llrler .> lı.elleftirler. 

Bugün cenubi Çine çekilerek şimdi 
de orada J aponlara karşı koymağa Jııa,.. 

zırlanan Çin milll hükmetinin reisi Çang 
Kay Şekten nerede bahsolunsa karısının 
ismi de berabeır geçer. 

Hakikaten, baY'!n Çang Kay Şek ko
casının her işinde büyiik bir yardımcı

sıdır. 

cÇin ihtililinin anası> adı verilen ka
dının kızı olan Bayan Çang Kay Şekin 
babası hmistiyandı. Kızını Amerikada 
1ıahsil ettirdi. Onun gibi, diğer iki kız 
kardeşi de Amerikada tahsil etmiş ve 
biri bugünkü Çinin kurucusu adım alan 
Sun Yat Senin, diğeri de, Çin Maliye 
nazırı Kungun kansı olınuştur. 

Mareşalın karısı kocasına şu tavsiyede 
bulunuyormuş: 

- Harbı kazanmak istiyorsan, çıkar, 

arkandan şu Çi:ı entarisini. 
üzerine üniforma gey ve bol bol nişan 

tak. 

PAR1STEK1 KATlL BtR ŞIIR 
DE öLDüRDtl' 

Pariste beş a}\ı kişiyi öldtirmtiş olan 
Alınan Vaydmanın canavarlığı her k"6in 

tüylerini tirpertiyor. Alınanyada esasen 
mahkOm olmuş olduğu halde, pasaport
•uz olarak Parise nasıl geldiği, bu yaz 
Paris sergisinde kendisine nasıl tercü

manlık bulduğu, cinayetleri işlediği o 
köşkü nasıl tuttuğu Fransız polisinin 
akıl erdireme<llği şeyler .. 

Falc...t katil o köşkünde yalnız eline 
geçirdiği kurbanları öldürmekle kalına
mış, güzel bir şiiri de öldilrmtiştür. 

Vaydmanın oturduğu bu köşkün ismi 
(Vulzi) dir. Bu isme Fransız şam (Eje
zip Moro )run bir şiirinde rastgelirlı .• 
şair bu ahenkli ismi şöyle kaydeder : 

Vul:iden daha t/ltlı 

Ne vardır §iiT için? 

Fı.kat, katilin ismi ile beraber bu A· 
henkli isim de berbet olmuş, o gtizel şiir 
art.ık ölmtiş bulunmuyor mu? 

Marlen Dietrich ve Hitler 

Kudretli sinema san'atkfilı Marlen Dietrich son zam da Almanyayı 
ziyaret etmi~ ve bay H itler tarafınd an da kabul cdilmi ır. Resmimiz 
aan'atkan Hitlerle beraber gostermektedir. 
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Yazan : N. ERDAL 

Tam ateş edeceği sırada sarışın delikanlı da göğsünü 
açmış. ve o da bir kadın olduğunu meydana çıkarmıştı 

O şimdiye kadar yüzlerce erkeğe karşı soğuk clavranmışh. Şimcli 
ise bu mahçup delikanlı karşısında bir şeyler oluyorclu. 

Ann, yapbğı harekete nadim ol- 1 
muıtu . 

Ferdinand, Hildanın odasında idi. 
Batını önüne eğmİf mahzun mah

zun dütününyordu. 
Genç l.-ız, tatlı sesi ile: Olmuıtu amma .. Bir kerre irade-

ıini elinden kaybetmif, sevdiği san- " ~~. j 
şın delikanlıyı ay ışığı albnda ve T ~- J 

- Bu meslek, dedi. Anlasıer_ıaz 
bir meslek.. Hazan fena tecrübe eyi 
netice verir. Ekseriya da eyi ve mu
v Hak olmuş tecrübelerin sonu fena 

sırtüstü yatır görünce şuuruna, his- j 
sine ve asabına hi.kim olamamış, i-i 
eğilmİf, onu öpüvermişti. .._ j 

Delikanlı, sıçnyarak uyandı. ~ 
t·.f: ,, 

olur ..• 
Delikanlı bu teselli sözleri kar,,_ 

sında acı ve isteksiz güldü. Ayağa kalktı. 
·~arşısındaki genç tayfaya hiddet

kışlarla bakb. 
du ne demekti } 
Birden bağıracak rezalet ı; '-ı.ra· 

ı:aktı oellci •. 
Ann bütün tehlikeyi sezdi. 
Delikanlının ellerine sarıldı: 
- Ben seni seviyorum .. Senin 

için çıldınyorum .. Diye kekeledi. 
Ve sonra delikanlının hayretli ba

kişlan ve pfftlama&ı karpsında ke
sik kesik, hızlı hızlı ilave etti. 

- Evet.. Seni seviyorum ve ben. 
Erkek değil.. Bir kadınım .. 

- Kadm mı? •• 
- Kadıninı .. lnanmryor musun. 

işte bak .. 
Anne, benliğini yakan ihtıras ate

şi içinde, titriyen ellerini göğsüne 
götürdü. 

Asabi bir hareketle yırtarcasına 
yakaaını göbeğine kadar açtı. 

Sarışın delikanlı karşısındaki ve 
erkek zannettiği tayfanın iki olgun 
memesini görünce büsbütün hayre
te düştü. 

- Demek.. Demek .• 
Diye mınldandı. 
- Evet .. Ve kadın olduğumu bu

ı:ada ldmııe bilmez.. Bir kiti müı-
teana .. O da reiı Raekamdır: ' 

Gemide ııenl gördüğün\. zaman
dan beri içimde bir ate§ yanmağa 
başladı. Nihayet i§te .. Kendimi zap
ta muktedir olamadım. Büyük sırn
mı öğrendin. Çok yalvanrım. Bu 

· airrı fatetme •• Bana kartı da his
siz davranma .. 

Ann bunu aöylemekle beraber 
Cielikanlınin boynuna atıldı ve onun 
güzel yüzünü tekrar öpmeğe baş
ladı . 

Tam bu airada arkalarından ulur 
gibi bir sea, kaha bir ıea yükseldi: 

- Seni gidi meryem ananın dişi 
domuzu kahpe seni.. 

Nihayet ellerimle yakaladım. Seni 
ve kadın olduğunu anlattığın dostu
nu geberteyim de .• Sevişmen[ze de
nizin dibinde devam edin. 

R.aekam böyle aöyliyerek elinde 
tabanca ileri atıldı. 

Fakat tabancasını tam ateı ede
ceği .. ~ &anflR delikanh, çılgın 
lilıİ bir aesle ileriye, öne, Raekamın 

Sarısın dellkanlı, anla.,(an bu sı
rada sÖzden ziyade hareketin kıy
metini anlamış olacak ki elini göğ
süne götürdü ve birden yakasını 
açtı.. 

Raekam ve Ann bir ağızdan hay
kırdılar.: 

Delikanlının açtı~ı gôğsünde ve 
ay ı~ığı altında iki beyaz ve olgun 
memenin yumruk kadar büyük yu
varlağını görmüşlerdi. 

Hayret çığlığı derhal bir kahkaha~ 
ya cevri!di. · 

Raekam ~imdi i.deta kahlırcası-
-A ... . , na ıtülüyordu. , 
Sarışın delikanlı. . Ayni hareketle Ann da hayretten söz söyliyemi-

açtı~ı göğsünü kapadı. ı yecek bir hale gelmişti. 
Raekam da Ann Bon!ley de rü- Korsanların 'reisi : 

ya gördüklerini sandılar . .' - BiTMEDi --

- Bunu siz beni üzülmesin diye 
söyliyonunuz. Mersi Misi Hildıı. .• 
Fakat eyi olan ıeyin evi, kötü olanın 
da kötü olduğunu bilirim •• 

Kapı açıldı. Fuller etikte göründü. 
Memnun bir sesle: 

- Şoni .. dedi. San<ı yeni bir rol 
bı:.ı_dum. Derhal §İmdi l:o,arak git, 
Arfilmin rejiıörünü bul. Bana sual 
fo'an soracak sıra dei:il. Orada sana 
rolünü anlatacaklar. işte yeni bir tali 
denemesi.. Hayc!i, ne bekliyorsun .• 
itte ta!>kan, koş .••• 

!i'erdinarui saat 5 30 da d5ndüğü za-
man Fullor gitmişti. 
D~hkanlının yüzü gülüyordu. 
llild1 sordu. 
- Rolünüzü verdiler mi ? 
- Evet,, Ve bu sefer foru. değil. Ho-

şuma gitti. lliını ._..ıc ediyorum .. . Dan
sNliyoruan .. . Tam romantik bir rol. .• 
Çok scviniyonım .. Mis Hit<la.... Bura
da, Holivudda benim için yalnız siz var-
3"1 ız . Diğerleri, her kes bana bir kukla 
gibi görünüyorlar. Sade sizinle konu
şurken burada, bu anl.ışılınaz insanlar 
diyarında bulunduğumu unulabiliyo
mm. Eğer isterseniz .. Eğor sizi sıkmaz
sam bu akşam yemeği beraber yeye
lim .. Olmaz mı? 

• • k Hitda, şimdiye adar böyl• yüzlerce 
teklifle karşılaşmıştı ve her defasında 

onları derhal reddetrn~li. 
An1'ıesine bunlardan baruedeclcen : 
- Çünkü, diyordu, eğer davetletcini 

bir kem! kabul etııem ikinci sefer in-

Yılclırım Kemal okulun ela 
• sanın koynWla ' girmek istiyecel<ler .. 

Feruinandm davetini ötekiler gibi 
reddetmek için nğzınt açtı. Fakat du
daldarından gayri ihtiyari : 

- Pcıki.. Olur. 
Cewbı çıktı. Niçin böyle demi;;ti? ... 

Bunu kendi de bilmiyordu. Belki de 
Şaybora aoıdı~t i~in böyle hart,ket et
mişti. 

Hilda, Ferdinanda hep Şaybor diye 
hilarrta devam diyordu. 

An.nesine akşam y~m~ğe g'?lmiyece
ğini telefon ederken Ferdinand ta ce
binJc.ki parayı hesapltyordu. üç dol.lr 
yinni. sanliıni vardı. Bü.lün sarvet.ini 
avucun'a alarak gonç kıza gösterdi. 

- Varım yoğum işte bundan ib:ıret. 
Dedi. 

önüne atıldı. ille olcullarda den faaliyeti bütün hı- ğer olrnlla.dııkı arkadaşlarından dahn 

Bunu söykrken kızarmıştı. Yemeğe 

davet edilen bir g~nç kıza bu suretle 
hare.kelin doğru olmadığını biLmiyor de
ğildi. Fırlcat sonradan mahcup olmaktan
sa 4i açığa vurmak daha iyi idi. 

- Durun .. Durun .. Allahaşkına zıyle devam ediyor. Bu sene de ilk okul- ivi bir derece almıya çalışıyorlar. Foto-
durun.. lardan 3000 öğrenci mezun olacak ve graftJ., Yıldırım Kemal okulu be,inci sı· 

Bu i.ni vaziyette birden bire p- orta okullara yerlCftİrilecclderdır. 
pl•mıt olan Raekam durdu. Yıldırım Kemal okulu bCfinci sınıf öl{- nıf ö!l-rencilerini, öğretmenleri B. Ahmet-

Hilda güldü : 
- Haydi g.el.iniz.. Dedi. Benim de 

Kıaa bir tereddüt anı hasıl oklu. rencileri bu sene daha çok çalışarak di- le birlikte görüyorsunuz. fazla param yok. Ben mltyoner kızı de-

1 

tün fÜphelerinC kısaca an~tb. ! dır. Eğer Franaadan kaçmasına im
- Filibi gözünüzle de gördünüz. kin bulamamıpa çaldığı vesikaJI 

dedi. Sıhhi vaziyeti o kadar endiıe hudut haricine gönderecek yolu bul-
• edilecek halde değil 1 mll§tur • _ 

- Evet, çok tükür, eğer ona da) -'Demek zavallı babanttn oka
rXJ.r//7///77J 6 ~Y olsa .• Bu benim için çok ağır/ dar emek aarfederek memleket için 

Parisli Kadın 
?f44; Nakleden: A. öZY AMAN 

-15- gelinli. Doktor •. Size tekrıırlıunaktan 
1 
hazırladığı ketfi diipnan eline diif

kendimi alamıyorum. Bana büyük tü? 
Çabuk geldiniz doktor. Bu e

lemli zamanımda rahatınıza feda e
derek Japbğuuz eyiliği ula unutmı
yacağun. Size karp büyük bir itimat 
besliyorum. 

- Fakat matmazel, babanızı 
kurtaramadım. 

- Ha,..r doktor •• Babamı eğer 
aiz lrurtaramadınız onu b&fkaaı da 
kurtaramazdı. 

- Evet ama benim vicdanım ra
hat değil 

- Benim rahat.. Babamın son 
sözlerini duymadınız mı? Son nefe
sini verirken itham ettiği o l..'lldtn •• 

- Evet matmazel.. 
- Katil, o kadındır. 
Lüıil hatırasını yoklar gibi biraz 

ıustuktan sonra devam etti: 
- Size babamın yanında kalma

nızı rica ederek Evröye niçin gittim 
biliyor musunuz? Çünkü derhal ya
pacalı: bir vazifem vardı. Filibi gör
mek istiyordum. Bab:ım öleceğini 

anlamıt ve ona Pariıte Hsrbiye ne- yardımınız oldu. Yanımda aiz bu- Matmazel. Size bir fikir ve-
zareti teslihat dairesi reisi general lunmıya idiniz ben ne yapardım. reblir miyim?. 
Ar&akiye teslim edilmek üzere çok Fedakarlığınızı ne ben ne de Filip . - Söyleyiniz. 
mühim bir zarf vermİfli. Bu zarfın j asli unutmıyacağız. 1 - Ben &İzin yerinizde olsam po-
içinde de milli müdafaamıza ait bü-j - Ufak bir yardımı izam ediyor- lise bat vuracak yerde derhal Pariae, 
yük bir ketfin bütün plinlan mev- aunuz.. ! general Araaka telefon ederim. Ona 
cuttu. Bu zarf, ortadan kaybolmut- - izam değil .. Hakikati söyliyo-

1 
hem felaketinizi hem de plinın ça-

tur. rum. Eğer Filibe tam zamanmda a- lındığını anlatırım. 
- Mülizimi görebildiniz mi? meliyat yaoılabilmit İ&e bu sizin sa-! - Evet •• Haldısınız .• Allah vere 
- Filibi \,ençerenin aralığmdan yenizde olmuıtur. O, terkedildiği de general fi& saatte daİl'esinde bu-

görebildim. Çok sakindi.. Bir aralık yerde ve ağır vaziyette kendi haline lunsa .• 
yüzünde korku ve dehfet emmare- kaimi§ olsa idi &imdiye kadar çoktan ! Lüıil telefonu açtı. Harbiye neza
leri belirdi. Dudakları arasından iki ölmü, olımlu. Şimdi siz artık bizim retini buldu. Nezaret santralından 
defa: (Parisli kndın .. Parisli kadın) en yekın, en candan bir dostumuz-' general Arsala istedi. Birkaç saniye 
diye mırıldandı. Bana öyle geliyordu aunuz. Eğer dostluğumuzu k&bul e-' sonra genç kız, hali teessürden titri-
ki babamı öldüren bu kadın olduğu derseniz.... ı· yen seıi ile telefonda, generalle ko-
gibi nitanlımın d:ı hayatına kasteden - Matmazel... nuıuyordu. 
odur. - Şimdi vazifelerimizi dü~üne- 1 - Genral Arıak mı .. Ben Lüsil 

- Matmazel, benim de size söy- lim. Bu cParisli kadın» ve çalman Şartrenim .. 
liyeceklerim bu şüphe ve kanaatleri- 1 mühim plan ... Derhal Polise haber 1 

- Bonjur yavrum .. Naaılsın .. Ba-
nize hak verecel: mahiyettedir. vermek lizım değil mi? ı ban ne ilemde? 

Doktor, Vervil tatosunda müli.- - Maalesef geç kaldığunızı zan-: -- Heyhat general .. Bebıun ... Bi• 
zimi ne vazi:vette bulduğunu, Parisli nediyorum. Parisli kadL" fU saatte 11.z evvel öldü ... 
kadının ortadan kavbolmuını ve bü- muhakkal: hududun öte tarafında- Telefonda birden hayret, dehtet 

ğilim. 

Herkes gibi Hiklanın da küçük bir 
Fordu vardı. 

Ucuz ve maktu füıtli bir lokantaya 
gittiler. Burada 65 santime bir tabldot 
ve bir bardak ta içıki veriyorlardı. 

Hilda kadehioi kaldırdı. 
- Muvaffakıyetiniı.e Şaybor .. 
De!ilm.nlı kadehini luıldınlı. 

-i;;,. 
*'' 

kın. Bakalım ne netice verecek? 

* Ferdın.and Hildaya anasından, baba• 
sından kız kardeşi Annamariden balı• 
setli~ 

Bütün bu sıkıntılara onlar için kat
tarulığını, onlara biraz refah verebilmek 
için neleri göze a\dığını söyledi. 

Genç kız bu.ııları duyınamağı çoık is
t.erdi. Öyle ya .. Holivudda rol ve q bul• - Ben de saadetinize içiyorum. 

- Şimdi roliinUzü anlatın .. Nasıl bir maık için gelen herkesin dertlerine or-
tak olacak olursa hali ne olurdu. rol ? 

Oynıyacağım sahnede kadın birini se
viyor. Bu sevdiği ben değilim. Bir baş
ka'1. Ben onLart bir sütun altında sey
rndiyoruın. Bir aralık ikisi kavga edi
yorlar. Adım kadından ayrıltp uzakla

şıyor. O zaman ben kadına ya.klaşıyo
rwn. Önünde eğiliyorum. Dansa davet 
edıyorum. Kabul ediyor. Daruıedcrken 

on:ı cBilsnniz, diyorum, ben bu gece si

zi.n!e beraber bulıırun.ak fırsat ve imka
nını ne kadar zaın>ı:t<l.ır bekliyordum .. 
O da bana cevap veriyor.• Hakikaı.en 

bu gece çok güzel bir geoo dei,<i.l mi ... • 
Gözt.!rimin içine ba.karak gülüyor. Fa
k~ asıl maksadı öt.ekini kıskand.ırmak

lır .. Artık ikimiz de kalbimize ve dıli

tni:ıe ne gelirse birbirimize söyliyoruı:. 

Nasıl, güzel bir rol değil mi ! 

- Fena değil. 
- Biraz benim romantik tipime ya-

Hilda, Fcrdinandı. oturduğu yere bL• 
rakmak ve sonra kendi evine gitmek is
tedi. Ferdinand bunu kabul etmedi. 

Genç kız : 
- Peki anıma .. Dadi, beni bıraktık· 

tan oonra siz evinize yalnız ve belki dı 
yayan dönec<>ksiniz. !i'a.kat ben siı.1 bı• 

nrlcırsaın evime kadar ben otomobilim· 
l<! giderim. 

Delikanlı : 
- Hayır .. Dedi. O zaman da siz tek 

başınıza kalırsınız. Daha Aınerikalılaş· 
madım ve Avrupalılığımı unu1madun. 
Bir genç kızı yalnız bıraktp evime çe
kilemem. 

* -Bu garip tabiatli dediğın delikanlıyı 
bana daha tarulmıyacak mısın Hllda? 

- Benim hakkmıda şüpheye mi dü
şüyorsun yoksa anneciğim.! 

-BlTMEOt-

ve aa ~ ~ bir feryat yübeldi.. - T etekkür ederim general.-• 

etti c;enç kız. a~ elemli sesle devam j Lüail telefon~ 
0

kapath. 

Gen 
_

1 
bu .___ haber" • 1 - General ıki saat ıonra burada. 

- er.., ıura ı llZe dedi.. 
verdiğim için bana gücenmeyiniz. 1 • 
F li.ket --L • • ld s• • L-L--- ! - o zamana kadar ben dcı gelit 

e ~ aru o u. ızın ,_._ •---d" · b ---'- ı 
kad k d •• • • • bili' ı ve ..aı ıaıne u e"""'u meae e etra· ne ar ço aev ıgınızı yorum. 

- Vah zavallı yavrum •• Vah bi- 'ı fmda li.zımgelen izahatı veririrrı· 
çare Lüıil. Şimdilik sizden müsaadenizi rica e-

- General, feliket bu kadar de-1 deceğim. Bazı haatalanm var, aabah 
ğil Bab "li. • fiili Lam vizitesine gitmekliğim lizım Meı-.. am mu zun p ar- • 
fA ölmezden evvel ıize verilmek ü- lek mecburiyeti. 
zere mühim bir urf tevdi etmifti. - Peki doktor •• Ben de babamut 
Mülizim bir pusuya dütürüldü.Şim- ölüm dö§eğinin bqırıa gideceğiaı• 
di çok ağll' yarahdır. Eğer ıiz olmasa idiniz bu saatte yal-

- Fakat bu söylediklerin inanıl- nız babam için değil, nitanlım için 
mnz tevler kızım.. de ağlayacaktım. 

- Maalesef hakikat. Bizim aile 
doktorumuz olan Buasey müli.zimi Doktor genç kızdan ayrıklı. 
~eli~at ~~l~iği E~ödeki kil~e Villi.nın koridorunda giderken 
gorm°!. F ıl.ıbın tehlikede olmadıgı-1 ayaklarını i.deta sürüyor, istemiye-
nı lemın edıyo~. . ! rek uzaklafıyordu. 

- Orada ıırndı yalnız mısınız j Kad Lü' .1• h" • • 'ye-
L" T' er onu 11 ın amısı vazı 
usı • H d d kt B 1 tine sokmuıtu. Halbuki o bu gett9 
- ayır, yanım a o or ua- . . . . • d'"' 

aey var. Fakat ben sizi görmek isti-! kıza kendıne bıle ıtiraftan çekin iği 
yorum. Benim de doktorun da size i daha batka hislerle bağh idi. 
aöyliyeceğimiz mühim sözler var. 1 

- Yavrum, timdi ikinci büroyal - Demek general, size giic'e bu 
telefon edi., meseleyi anlatacağım. çok muntazam bir çetenin .• Bir te• 
Ve ondan aorıra derlın.l otı>m:>bil ile he!ı:en:... işi .• 
yanına kotacağım. -BiTMEDi-
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BiZANS SARAYININ IC YVZU 

Fransayı heyecana veren 
oldürücü canavar 

• Ben s.izin.İe .. bera.her·····~it;'iyeceğim 
Çünkü biliyorum, maksadınız beni Bizanstan ayırmak 

ve bu bahane ile ve teşrifat naz1rınız Vasil 

Altıncı kurbanını orman gezintisinde 
nasıl öldürdüğünü anlatıy.or 

ile bir olarak öldürektir ...... Ateş ettim/ ...... 
imparatorun bu sözleri Bardası dikti. l her feye bir kıymet vermek lazım- V • J 

büsbütün kızdırdı. Bardas, tehditkirlatan tavrını hiç gelirse o halde benim sana değil, se- n.urşun ensesınaen 
O, kendisine dütman bildiği üçün- bozmadan devanı etti: J nin benim hayatıma, taç ve tahtıma girdi. Kız bir çu-

cü Mifel ile Vasile kartı timdi artık - Ortada dönen şayialara bakı- göz c1;1rtiğinin manası çıkar. va/ gibi yere yu-
açık oyun oynamak iıtiyordu. l lacak oluraa siz, teırifat nazırıruzla ı Lardıuın ceva!) vermesine mey-
Kar~ ?.\duğu gi~~ SÖ_Ylemek.. b~likte beni yolda ~l~üre~~kmişsi- dan bırakmad5;" Vas~l tekrar ~hldı: varlandı. Mezarını 

Sözlerınm dutmanlan uzennde ya- nız. ftte ben, bunun ıçın ıızınle be- - Maamıdih, dedı. Be.tvekıl haz- bıcakla kazdık ••e 
pacağı tesiri görmek, anlamak isti- raber gelmek iatemiyorum. retleri kendi hesı>plarırıa müsterih , ., 
yordu. Oçüncü Mifefüı dili adeta tutul- olsun .. Bizim kendilerine kartı hür- onu elbisesile göm-

- Hqmetmeap .. dedi. Maruza- mutlu. metten bqka bir duygumuz yoktur. -
tun, dün vermit olduğunuz emirle Az daha iti falso edecekti. Buna emin olabilirler. Ancak bizim dük. U zerinde Çl· 
alikadardır. Vasil imdadına yetitti. sözümüzden fazla halkın sözüne i- k J 00 f; d 

- Benim verdiğim emir kat'i. - Muhterem hqvekil hazretleri • nandıkları ;"·,kendilerini bu husuı- an rangı a 
- Ona itiraz etmiyorum .. Sade- ortada dönen pyialarla o kadar çok ! ta ıadece sözte değil, başka şeyle de pa_ylaştık. 

ce bir noktaya İfa.ret edeceğim. Or- me§gul oluyorla.raa pek ili bilme- 1 temin etmek İcap eder. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
l ak • l · !' r ki · ba · 1ıır 1 M d ki h kıı d 1 .. Kasap Vaydmanın altıncı kurba-dunun batında ıiz de bu unm ıa- en azımge ır yıne zı §ayıa a anı a ız yere e o aa §UP· nı olan Janinin ne şekilde öldürül-

tiyoraunuz. Bu, benim de ıizinle be- kendileri aleyhindedir. Meseli .. lm-
1 

he ediyorsunuz, yann hem impara-
bul akı d kt. h b • · ınd hazr l · h d b Se t düğü anlaşılmış bulunuyor. raber urun ığım eme ır. paratorun ar a gıtmesı sıras a I tor et erı ve em e en n 

3 - Tabii.. sizin Bizansta kalacağınız ve fırsat- 1 Mari kiliıeıine giu- : ' z, orada baş ra- Birinci teşrinde, V aydman ve 
- Fakat ben gitmek iıtemiyo- tan istifade ederek Bizans tahtına 1 biple din adanıları k.uııaında kılınıza arkadaşı Milyonla birlikte gitmişti .. 

rum .. Ben Bizanatan ayrılmak niye- geçeceğiniz dedikodularını elbette ı1 bir hata gelmiyeceğine dair mukad- Caniler kendisini zengin bir Ameri
tlnde değilim. duymufıunuzdırr. Bu ededil:odular des yemin ile temin ~ .. riz. kalının yanına götüreceklerini söy-

Oçüncü Mifel birden gözlerini ne derece doğru ise söylediğiniz §a· Bu sözlerden yeniden cesaret bu- l~mişler~i. Zavallı k_~dın, _kibar . b'.r 
hayretle Bardasa dikti. yialar da o derece doğrudur. lan üçüncü Miıel de: aıleye hızmet edecegım dıye sevını· 

- Niçin? Vasilin büyük bir kumazhkla ce- - Evet, amca dedi. Sana iıtedi-> yordu... . . 
- Hep buradan aynlacak olur- vap vermesi İmparatoru memnun et- ğin tekilde yemin edebiliriz ki bizim Bu umıdı boşa . çıktı: F ontenbl~ 

aak memleketin diğer idare işlerine ti. Cenret buldu. \ böyle §Cylerden haberimiz olmadığı ormanının ~enha bır yerınde e~sesı· 
kim bakacak? - Öyle ya.. Amca dedi. Biz bu gibi böyle bir ,eyin de ihtimali yok- ne sıkılan ?ır ku~ş~~la can verdı.' ~: 

- Sebep yalnız bu mu amca? dedikoduları duvduk, hiç ehemmi-1 tur. Bunlar dütmanlarımız tarafın- bep~ Üzerındekı yuz frankla, bır ikı 
Batvekil, bu suale cevap vermedi. yet verdik mi .. Halkın dilir>e dü§Ctl I dan uydurulmuşlardır. parça elması ele geçirmek. 
Üçüncü Mitel ile Vaıil göz göze 1 Caniler, kadının cesedini ormarÜn 

geldiler. s• k b bir köşesine gömmüşlerdi. Parislile-
V aail, nazarları ile imparatora: ) r Ş af ) C) a Va 0 rin «~asap~ ~dı.~ı verdiği Vaydman 
_ Ben size demedim mi.. Am.- - 1 bu cmayetını şoyle anlatmıştır : 

canız, bizburadanayrıhncaBizanıta Alkışlamadılar diye hadis çıkardı c - Madam Keller, gazetelerden 
kendi batına İmparatorluğunu ilin e birinin küçük ilanlar sütununda, iş 
edecek diye .. itte makaadını açıkça TEPEKOY (Hususi) - Kazamız sulh disi Izmire dönmek isliyordu. Iı.ın.iroe aradığına dair bir ilan vermişti. Bu
ıize de aöyledi. cem mahkemesinde enteresan bir haka- bizden aldığ ı altı Ura avansı istedik. Bil- nu okuyunca kendisine bir mektup 

Demek istiyordu. Bu bakqlarin ret davasının duruşması yapılmıştır. . mukabel" elbiselerimi çalduuz diye hm yazdım. Vişide zengin bir Amerika
manasını aezen imparator, Batveki- Had.ise şudur: 1 tahkir otti ve hatta tokı:ıtladı. J?~vacıyız, lı ailenin bir dadı istediğini, kendisi
le: Ana.da sırada, kazamıza tiyatro kum- dedıler. , ni buraya yerleştireceğimi söyledim. 

- Hayır amca.. dedi. Pek 8.la bi- p..;yaları g'elir ve kulüp kahvehan!'sin- Gayet ş •'k geyinmiş, uzunca boylu, na- Milyon, genç kadını terıha bir yere 
liyonun ki ba§velrillerin imparator- de blr ilci le ınsil verdikten sonra çeıkilip rln ve sarışın bayan Perihan bu ıddiaları götürüp parasını, mücevherlerini 
larm yanında barba gitmeleri eski giderler. heyecanla dınledi ve cevap verdı : almak hususunda benim gibi düşü-
bir uıuldür. Bu wulü aen bozacak 15/12/937 tarihinde Kınıklı bay Ziya- _ Boo. davacıları talı.kir etmedim, nüyordu. Bana yardımda bulunaca-
değilain. Şimdiye kadar irnpratorları nın idate;;inde bir .tıyalro kumpanyası dövmedim .. Alkış budalası da değilim. ğını vaadetmişti. 
ile birlikte giden ba§vekiDer Bizanıın gelmiş ve kıılüp ı kahvcsin~ ılk temsili Ben kraliçe gibi kadınların yanında ça- Madam Keller, 3 ilk teşrinde ge
idaresini kimlere bırakıyorlaraa aen verdiği akş;ım, muğannıyelerden bayan Jıştını . Böyle benim ayarunda ohruyan leceğini haber verdi. Milyon ve ben 
Cfe öyle yaparım. Rıvza fazlaca alkışlanmıştı . bayanları kıskanacak vaziyette de deği- Kufiye ait otomobil ile köşkten ay-
ı Eğer benimle gelmemekte tarar Faka! bu alkış, diğer muganniye ha- lim. Bende bu ses mevcut oldukça, her rıldık . Kadını karşıladık. Otomobi-
edenen burada kalmakta büsbütün yan Perihanın hoşuna gitmemiş , kendi- nerede olursa olsun, ınuVll.ffakıyet gös- le aldık. Milyonu, bir aile dostu gi-
ba§ka aebep ve makaatlarm var di- sinin sesi daha güzel olduğu halde çirkin \erir ve a l•kışlanırım .. bi kendisine prezante ettim. Beraber 
yeceğim. sesli bir bayanın alkışlanına> ı i ğbiraruu h b istasyonun bag" aı' dairesine gittik .• Bayan Pe ri an u mü.dafa~suu çok a· 

Bardasın açık oyununa üçüncü mucip olmuştu . Bundan teessüT duyan Eşyası büyük bir sandıkla yenı' bir sabi bir heyecan i~ inde yaptı .. Fakat bu 
Mi§el de, Vaıilden cesaret alarak, bayan Perihan, hemen sahneyi t.eı-.ket- bavuldan ibaretti. Bunları aldık. Vı'-hadisenin neticesi olarak bir cezaya 
aynı açıklıkla mukabele ediyordu. miş ve temsil heyetı azasına hakarette k şiye gideceg" imizi so··yledik. çırptırılacağından otıktuğu yüzün.deki 

Bardaa, bir kerre ba§ladığı İ§i aona bulunımıştur. 1 k Otomobili ben idare edı'yordum. alaimden açık o arıı anlaşılıyordu. 
kadar götürmeği kafalllla koyduğu Hadi.senin cünnü meşhwlu yapılarak F ontenbloya doğru yol verdim. Bar-
• • fi hk Şahitler dinlendi.. Keyfiyet tetkik e-
ıçm: tara ar, ma emeye verılmişle.rdir. bizona geldig" imiz zaman Milyonla 

diJme.k üzere oelse tatil edikli. Taraflar - Evet.. dedi. Tarihin bu eski Müşteki bay Zıya ve canbaz Refail fikrimizi değiştirdik. Kadının ileri-
1• ve saıniin koridora çıkarıldı. 

uau ve ananasıru bozmak istemek- davahrını şu suretle anlatmışlardır : de bizi ele vermemesi için ilk evvel 
liğİmde b&§ka bir sebepte var. O ae- - Biz birkaç t~ms il vermek üzere Acaba ne karar çıkao:ıktı .. !şt" bayan kendisini öldürmeyi, sonra üzerin-
bep le kendi hayatımı tehlikede gör- Tepeıköy kulüp biruısına gelerek geçen Perihan bunu düşünürken gayri ih.tiyaıi deki şeyleri almayı kararlaştırdık. 
meldiğimdir. a'kşa.m temsil ICTe başlamıştık. Bayan Pe- olarak ağlamağa ve gözlerind.c-n yaşlar Madam Keller çok memnun görünü-

- Nasıl bir tehlike .. Harp tehli- rihan btrkaç şankı legannisinden sonra akıbnağa b:ışladı .. Çok geçmeden celse yordu. Ormana yaklaştığımız za
keai mi? O tehlike hepimiz için var. diğer muganniye Ravzanın çok al.kışlan- açıldı. Ve Perihanın muhaffef esbap do- man havanın güzelliğinden bahse

- Hayır harpta ölmek tehlikesi masmdan müteessir ve muğber oldu. layısiyle Uç giln hapis cezası bir güne derek biraz dolaşmağı teklif ettim. 
· değil. Harba giderken yolda kan- Ve hiç hır temsil heyeti azasına yakışını- tenzil ve elli kuruş ağır para oezasiyle - Pek ala, dedi. Nasıl arzu eder-
cık.-• ölmek tehlikesi.. yacak sıırett.e saluıeyi terketti. Yolda mahkılm olduğu bildirildi. Perili~ se 'z ~ -.... nı .. 

Üçüncü Mitel aapaan kesildi. başkalariyle de kavga çtkardı . Işe zabıta bundan pel<- memnun olar.~ sevinç için- Ormana girdik. Tenha bir yerde 
Korkak nazarlarını teber Vasile el attı. Bilfiltara otele gönderildi. Ken- de salonu terketti. durduk. Bu sırada yavaşça rüvelve-

HALK MASALLARI 

Evvel Zaman 
1 ç in d e rzyurr0r=m# 
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Soluksuz ejderha 
_Her n e hal ise oğlana alıltp aman yiği- G •• b v • 1 • • • t) • 

dun. der. Sen buralara nereden geldüt. o e gı t 1 '1 1 
Bu saray soluksuz ejderhanın sarayıdır. Evvel ıı:ıman içinde kalbıır saman i-
Insanı gözleri ile öldürürler. Oğlan da: çln.de öle vurdum pa.Lanı hel'i vurdum 

- Ben onların ikisinl de öldürdüm./ palaru, size söyliyeyıun koskoca bir yala
S n hiç merak etıne .. Korkma, gel bera- . ıu .. V akıt zamanında bir fakir kadının 
bor gidelim.. bir kızı varmış. Bunların bir inekleri 

Derse de kız inanmaz. Ve oğlanın ej- varmış. Ineği sağarlar, südünü sa.tarlar, 
d erhaları öldl!rebileceğını aklı kesmez. onunla geçin.ip giderlermiş. Kız her gün 

Oglan yınc tekrarlar. Kız bunun üze- evde yay.k. çalkıyor sütten yoğurt yapı
rine bari öyle ise buradan işimize yarı· yor, sonra da vaktini gergef işlemekle 
yacak şeyleri alıp öyle gidelim, der. Kız geçirirdı . 

önd c> oğlan arkada SJrayın içini dolıışıp B.ir gün gergef işletıkcn bir Leylek 
gezerler, içleri altın, elmas, ceva hir dolu gelerek kızın çalıştığı yere konar Ve 
h m kırk o:I rl u dile gelerek : 

31TII - - Kız, der. Annene söyle .. Yarın ge-

leceğim selli götüreceğim. tan gibi yaşar. 
Kız Leyleğin bu sözlerinden korkar ve! Kıza burada güzel bir oda verirler. 

koıılcusundan annesine söylemeği unu- Akşam oldu mu Leylek lala kıza bir ku-
tur. . .. . . 1 pa şerbet ve bir lokum Voerir. Kız şerbeti 

Leylek ertes'.. gun. yıne. 7geür. I içer, lokumu yer, yatağlllı& yatıp uyıır. 
-: Annene soyledın ııu · 1 Biraz sonra Peri padişahının oğlu sara-
Dıye sorar. Kız: ya gelir. Doğru Leyleğin odasını çalar. 
- Unuttum .söylemedim, der. 
- O hakle bu alqoaın söyle. Yıırın yi-

ne geliriın. 

Der, gider. Kız yine unutur. Leylek 
ertesi günü wkrar gelir.Tekrar söyler ve 
bu böyle üç gün devam eder. Nihayet 
üçüncü gün kız annesine söyler. Annesi. 
de: 

- Lalacığım, yerler uyur mu? 
- Uyur. 
- Gökler uyur mu? 
- Uyur. 
- Ben yavrumun koynuna girsem o

lur mu? 
- Olur .. 
Bunun üzel'İne delikanlı kızın odasına 

- Eh ne yapalun kızım, senin de kıs- gid k · 
1 

er ve oynıma gırer. 
me1.i.n Ley ekt.ıı imiş, eler. 

D··ro.. ·· ·· L lek · 1. K Kız, yedıği lokum ve içtii!l şerbet te-o uncu gun ey yıne ge ır. ızt • • 

1 

1 

sırı ile uyıkudıı olduğundan koynuna bl-a ır. 
Y ··zl · · d ri.nlıı girdiğinin fa.ı1kında olmaz. - wn go erını er. 

Kız gözlerini yumar. 1 Peri padişahımn oğlu da sabaha. karşı 
- Aç gözlerini eler. 1 daha ortalrk ağarmadan kızın koynun-
Kız gözlerini açınca bir dJğ başında! dan çıkar, geldiği gibi belli etmeden sa-

dil ile tarif edilmez büyük bir sanıya raydan kaybolur. 
götürür. Aııadan beş altı ay geçer. Kız peri pa-

- Işte kızım, der. Bu saray senin sa- dişahırun oğlundan gebe kalır. Fakat ne 
rayın, ben de seni.n lalanım. Ne istersen · gebe kaldığından ne de akşamlan koy
bana söyle. Bütün arzuların yeriı:ıe ge- ı nuruı bir delikanlının girdiğinden habeTi 
leooktir. Işle sana kıtık bir tane de anah- olmaz. 
ıaı:• bu anahtarlar sarayın anahtarları-ıj Bır gece rüyasında ~sini görür .• 
du. Ha.srct oanına tak cttıgınden Leylege: 

Der. Kız sarayın içinde art.ık bir sul- BITMEDI -

Kati! Vaydman hakimin lıu.ruruna gôrurü!Uyor. 

rimi çıkardım, ensesine sıktım. Ka- yeli, kibar tavırlı bir adamdı . 
dın, yıldırım çarpmış gibi, bir sea Kendisine karp hürmetim, itime. 
çıkarmadan yuvarlandı. Her ikimiz, dım vardı. Milyondan, Blandan ka
otomobildeki küçük bir kazma ile çıyordum.. Vaydmanı, arasıra g!S
acele bir çukur kazdık, henüz ıoğu- rüyor, bu heriflerden uzak balun
mağa başlıyan cesedi gömdük. Bu, masını tavsiye ediyordum. 
ancak bir kaç dakika sürmÜft:Ü.• Ben, yalnız para kaçakçılıği yap-

Vaydman, sorgu hakiminin : tığını zannediyordum. Doğrusu 
- Bu cinayet size kaç para te- adam öldüreceği aklımdan geçme-

min etti > mişti.• 
Sualine karşı şu cevabı vermiştir: VA YDMANIN MAHVINA 
- Madam Kellerin çantasında SEBEP KORKUDUR .. 

yüz frank vardı . Bunu derhal tak- Pariste çıkan gazetelerden biri, 
sim ettik. Çantada bir aile cüzdanı vaktiyle altı kişi öldüren, eski bir 
ile bin üç· yüz franklık bir posta ha- katile müracaat ederek canavar 
valesi bulduk. Bu parayı, bir kaç Vaydman hakkında ne düşündüğü• 
gün sonra Kolet Triko postadan al· nü sormuı. 
dı. Madam Kellerin altın yüzüğü- Gazeteci, cPolo• ile yaptığı ko-
nü de ona verdik. nuşmayı şöyle anlatıyor : 

Bıırbizondan geri tlöndıik. San- «Onu, Senmartende, devam etti· 
dıkla bavulu köşke getirdik.. ği kahvede buldum. Her zamanki 

cMösyö Leblonu öldüren Milyon- gibi kanapeye oturmuştu. Sandal· 
dur. Her şeyi o hazırladı . Ben, yal- yeye oturmak. hiç adeti değildi. Bu
nız arkadaşlık ettim. Milyon parasız nun sebebi sorulduğu zaman : 
kalmıştı. Birini soymak. istiyordu.. - Çok katı, derdi, hem de hana 
Bunun için cinayeti bile göze almış· mahkemelerdeki sandalyeyi hatır
tı. Benim usulümü, yani enseye !atıyor!.. 
kurşun sıkmak usulünü öğrenmek Polo gündelik bir gazeteyi alma§, 
istiyordu. Rüvelverimi çıkardım, Vaydmanın itiraflarına ait satırlari 
namlusunu arkadan kafa tasına da- okuyor ve pek dalgın görünüyordu. 
yadım, ve işte böyle, dedim. Tetiği Bir aralık başını kaldırdı, bulanık 
çektin mi, gık demeden geberir .. » gözlerini duvara dikti, sanki bir ha· 

Leblon köşkün salonuna girer yal görüyormut gibiydi. Alnının çiz. 
girmez tarif ettiğim usulü tatbik et- gileri gerilmişti. Sonra yine okuma
ti ve adamcağızı cansız yere yuvar- ıına devam etti. 
!adı.. Üzerindeki paraları adıktan Polo, böyle cinayetlerden,' bunla
ıonra cesedi bir örtüye sardık. Oto- ra ait tafsilatı okumak.tan müteessir 
mobile koyduk .. • olacak, heyecana düşecek adamlar· 

Roje Milyo.-ı.un müdafaa vekili dan değildir. Çünkü o da, vaktiylo 
tevkifhaneye gitmiş ve kendisi ile altı kişiyi öldünnüttür. Kandan, kan 
görüşmüıtür. görmekten ürkmez. O da bir katil, 

Milyon bu cinayeti yapmadığını hem de çok azılı bir katildir. Bunu 
ve bir malumatı olmadığını kat'iy- polis te bilir, herkeı te bilir. 
yetle iddia etmit : Fak.at o, bütün bu cinayetleri, 

- Ben kimseyi öldürmedim. • • nefsini müdafaa için yaptığını iddia 
Vaydman hakikaten bir canavarmıı. eder. 

Demiştir. Yanına yaklaştım ve : 
Katili tanıyanlardan biri büyük - Ne dersin buna> .. 

bir heyecanla şunları anlatıyor : Diye sordum. Cevap verdi 
c- Üç gündür ağzıma bir lok- - Vaydman, yaman adam! .. 

ma koymadım. Karım da hasta ya· - Yani, canilerin canisi .. 
tıyor. Vaydmanın yanındaki köşkü Sözümü kesti.: 
kiralamıştım. Kendini çoktan tanı- - Yok canım, böyle demek iste-
yordum. Hatta beni bir yarış hayva· medim. Yalnız yaman bir ,ey .. Hem 
nı alımına karıştırdı. iki sene evvel son derece cesur, hem de korkak. ... 
birlikte (Rene) gitmeyi teklif etti. Sonra çok nazik, fakat çok ta ihti
Henüz hastalıktan kalkmıştım. Bu yatsız . 
küçük seyahati memnuniyetle ka- - Anlıyamadım. 
bul ettim. Bu esnada bunların para - Anlaşılmıyacak bir şey yok ... 
kaçakçılığı yaptıklarını öğrendim.. Bu, u•ule riayetkar b ir delikanlı. 
Milyon, Janblan ve arkadaşları gün- Mesela . oldıirdüklerini hep kafasın· 
de yüz, iki yüz mark para kazanı- dan vurup öldurüyor. Sonra evinin 
yorlardı. F rankfurtta yakayı ele ver- altına, yahut ta bahçesine gömüyor. 
dikleri zaman ben de beraberdim.. Bunları götürüp te Sen nehrine ata· 
Fakat polis, masumiyetimi anladı.. bilirdi. Fakat, korktu. Yolda yaka
Beni serbest bıraktı . lanıvermek.ten çek.indi. Eminim ki 

Vaydmanda insanı teshir eden ga- bu cinayetleri yaptıktan sonra pek 
rip bir kuvvet vardı. Nazik, terbi- buhranlı dakikal8J' irmietir.• 
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)sancak ve Uçok takımları, ayni 

. . 
Kırktan fazla kadın öJ .. ~ . 
dürdü. Etlerini doğradı. ~ 
Kıyma yaparak sattı. ~ 

Otuzdan fazla çocuk öl
dürdü, etlerini çömlekle
re, kavanozlara doldurdu 

v anla ilk devre şampiyonu oldular 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

p 
lki haftn evvd havanın oyun oynan

mıyacak derecede bozuk olmasından 

dola) ı teahhuruna karar verilen Doğıın· 
~por • Oçok mnçı dün Alsancak stad
) umunda oynandı. 

Saat tam üçte jki takım sahada gö
tündiiler. 

Oçok takımı §U kadro ile sahaya çıktı: 
Nejad, Necdet, Ziya, Halim, Musta· 

fo, Cemil, Kemal. Adil. Sait, Mazhar, 
Süleyman .. 

Doğnruıpor takımına gelince çoktan· 
heri takımdn oynamıynn Funt, Fethi, 
Sabri gibi eleman oyuncularını kadro
suna itha] ederek en kuvvetli şeklini 

ı\tisaba muvaffak olmuştu. Bu '\'aziyet 
karşısında Oçokun alacağı netice cidden 
mernk edilmeğe değerdi. Doğanspor için 
bu maçta mağlup olmak bütün ümitle
tıni suya düıüreceği için çok çalışacağı
n söylemek fazla birşey olmaz. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pazar macı 
' ---•---

Çok asabi bir ha
va içinde grçti .. 
"üçok,, un üçün
cü goliinden son
ra Doğa nspor o
yuncuları hep bir
den sahadan çe
kildiler. 

Altı insanı öldüren ve Parislilerce 

1 kendisine cKasap:& a<lı verilen Vayd
man hakkındaki 1 hkikat devam ede- ~'~:Sıl'llll'l! 

y&pılan bir şarjda hakem Oçok lehine bir 
penaltı verdi. 

dursun, biz burada, son yirmi beş yıl 

içinde gelip geçmiş canilerin adlarını 
ve işledikleri ıknnlı cinayetleri kısaca 
kaydetmek istiyoruz. 

Berlinli kasap Grosman, 1914 - 1918 
arasında yani dört senede ikırktan faz
la kndını öldürdü, etlerini parçaladı, 
ma.kinadan geçirdi, kıyma yapıp sattı. 

1!!24 te Breslav civarında, Denke adlı 
bir armonik çalgıcısı yakalandı. Bunun 
da otuza yakın çocuğu öldürdüğü, et

Oyun başladığı vakit Üçokun bütün lerini çömleklere, kavanozlara koyup 

Adilin çektiği şutu kaleci bloka etti 
ise de top ayaktan çıkmadan evvel ha· 
ıeket t-ttiğinden vaziyet sayılmadı. Ve 
ikinci defadn Adil topu güzel bir vuruş· 
li.l kaleye sokmağa muvaffak oldu. Bu 
devre bu suretle 1 • O Üçok lehine neti· 

celendi. 
iKiNCi DEVRE: 

lu .. tlariyle Doğanspora yüklendiğini gör- sakladığı ruılaşıldı. 
dük. 1925 te yakalanan Valdanov, mahza 

Oyunun ikinci dakikasında Adil uzak- j zevki için kırk kişiyi öldürdüğünü iti
tan çektiği falsolu bir vuruşla topu Do· raI ctıt.i. 
ğanspor nğlanna taktı. (fümovr) lu kasap Hartman, 15 şu-

Bu gol üzerine Doğansporlular bozul- bat 1925 te Berlin lıapishanesi avlusun-

Katil Vaydnıanın son resmi 
sekiz kişiyi öldürmüştü. Kurbanlarını 

birer bahane ile dükkanına celbcdiyor, 
sonra parçalıyordu. 

(Düseldorf) cadısı unvaniylc şöhret 
bulan Petcr Kürtenin iki temmuz 1931 

....................................... mağa başladılar. Oyun ortalarına doğru 1 da idam olundu. Bu canavar da yirmi da canı cehenneme gönderildi. Bu cadı, 
Biraz sonra Sabrinin üst üste çekti~i irfan kasden tekme attığından dolayı ha-

iki korner vuruşundan Doğansporlulor kem tarafından dışarıya çıkarıldı. Biraz Adnan Galatasaraya O'irdi 
istifade ettiler. &onra hakem Hakkıyı da oyundan çıka- · l"t 

kız ve erkek 12 küçük çocuk öldürdil, 
17 kişiyi öldürmek teşebbüsünde bulun· 
du ve 37 ed. çiftliği kundaklıyarak 
yaktı. Seb2p? öldürmek. yıkmak vo 
yakmak hırsını teskin için .. 

1 (Potsdam) devi altmışlık AdoU See• 
1 f eld yüzden fazla çocuğunu ırzına ta• 
J salll'ıt etti, otuulnn fozasmı öldürdü ..• 
Nihayet, ele geçti, 23 mayıs 1936 da 
Berlinde kellesi uçuruldu. 

Cnnavnrlarm yalnız Almanyada bu
lundui,runa zahip olmayınız. Bunlara 
her memlekette tesadüf olunur, · mcse· 
la Fransada da böyle bir çok caniler 
çıkmıştır. Fakat bunların hiç biri ka· 
til adedi b:lkımından Alman canavnrln· 
rına yetişememiştir. 

1887 senesi birinci kanundan 9 ikin· 
ci teşrin 1888 e kadar geçen müddet 
z.arf ında Londrada hafif meşrep kadın

lardan on ikisi ölü bulundu. Bunlarm 
hepsi ayni bıçakla karınları de§ilerek 
öldürülmüştü. Bu cinayetlerin faili Jak 

isminde deli bir doktordu, timarhanede 
öldü. Hakem Yamanlardan E.sadın idaresin

de oyun başladı. 

Uk hücumu Oçok yaptı. Fakat topu 
hnf hattında kaptırdılar. Ooğansporlu
lar mukabil hücuma geçtik.Jeri vakit bil
hassa Hakkı daha ilk dakikalardan iti· 
bıuen nazan dikkati celp edecek ateşin 
bir oyun oynadığl müşahede edildi. 

Dakika 13 ••• Jşte Oçoklular da vazi- nnca oyunun çığırından çıkacağını anla- G 1 
yeti kavrayarak onlar da hücum teşeb- makta güçlük çekmedik. Bu arada Oçok a a tasaray namına 
hüsünde bulundular. Adilin ortaladığı üçüncü bir gol daha yapınca Doğanspor- b Faris jürisinin 1906 da beraet etfü· 

aş- ıdiği Gut Dor dev anası da üç küçUk ye-

topu Sait dışarıya attı. lular hepsi birden aahadan çıktılar. k d ki• f 
14 üncü dakikada Oçok lehine jlk işte bu oyun da hiç te arzu edilmiyen a oyuncu a te ı 

ı·orner oldu. Kemalin çektiği korneri Ce- bir vaziyette bitmiş sayıldı. l 
- ğenini öldümıüştü. 1907 de (Şatoru) da 

d yanında çalışan küçük bir çocuğu öla ı J dürd. 1908 de, bir hancının yavrusunu 

mil aıkı bir şutla dışarıya nttı. Dünkü maçtan sonra Oc;ok ve Alsan
cak takımları 14 puvanla başta gelmek
tedirler. Ve §İmdiden hu iki kıymet' 

Izmirin son iki sene içinde yetiştirdiği 

en kıymetli müdafaa oyuncusu Ateşli 

Adnan, Galntasarny kulübünün yaptığı 

()yun gittikçe Doğanspor hakimiyeti 
ı?ltına giriyordu. 6 ncı dakikada Sab
ıinin çektiği bir korner Nejadın çekilen 
~utu iyi bloka edememesinden dolayı az 
kalsın bir gole mal oluyordu. 

Vakit ilerledikçe oyunda bir tevazün 
görülmeğe başladı. Her iki tarafta da 
yaptıklan hücumlarda tehlike yaratma· 
K<t muvaffak oluyorlardı. 

ekibimizin İzmirimizi milli küme maç-
bir teklifi kabul ederek lstanbula gitmi1' 

larında temsil edeceklerini söy]iyebilirz. 
A. öZDEMtR ve Galntasaraya intisap etmiştir. Ad· 30 uncu dakika... Oçok sol açığınn 

Güneş -Galatasaray maçı 
.......... ııııııiııl ........... ...................................... .. 

Çok sert ve tekmeli bir oyun oldu 
Hakem •• uc 

' 
Galatasaraylı 

Güneş, macı • 

müdafii oyundan çıkardı 
0-6 kazandı 

1atanbul, 20 (Hususi) - Dünkü Ga- hinde bitti. Günt-ş hu iki r;olü penaltı- Galataaarayı~ müdafaa hattından mah

lntasaray • Günq lilı: maçı çok tert ot- dan kazanmıştır. ikinci devre daha şid-ı rum ve ıekiz oyuncusu ile devam etti. 
, detli ve tekmeli bir oyun tan:ında baş-
du. Birinci haftayım sonunda ve ıert bir 1 d H k G l .. "d r·· Günq bu devrede de 4 gol yaparak 

ıa ı. a em, a atasarayın uç mu a ıı· f 
oyundan •?nra netice O - 2 Güneıin le-' ni de oyundan çıkardı. Maç bu suretle oyunu O • 6 bitirdi. 

Yunanistan yarı ağır M. Küme maçları 
Boks 

17 Şubatta lzmirlstanbul şampiyonu 
Ve Ankarada başlanacak Istanbula davet 

Geçen seneki milli küme maçlanndan bir intiba 

Mılli küme mnçlanna 1 7 şubat tnri· lzmirde, ilk devre lik maçlarında nlı· 

hinde Jzmir, Jst:ınbul ve Ankarada ayni nnn netice, şüphe götüremez ki lzmirin 

en kuvvetli iki takımını meydnnn çıkar· 

mı,tır. Takımlardnn milli kümenin neti· 

<".esi hakkında fazla bir ümide kapılmak 

fazlaca nikbinlik olur, kanaatindeyiz. 
kumeye gir cek t l.ım•ar • nlaşılmış sayı- Ancnk, çok çnlışmP.kln geçen seneye ya· 

cünde bnıJlnnacağı öğrcnilmi tir. Eğer, 

fodernsyonca verildiği söylent-n tek dev

re knrnn lzmirde de tatbik edilirse, şu 

dakıknda htanbul ve Ankarndan milli 

kıbilir. kın nctict-ler alınma~ı kuvvetle muhte· 
lzmirde on dörder pm: anla ve en 'baş- meldir. 

tn geleo Oçok ve Alsancak takımları, 
Bu sene lstanbul takımlarının, geçen 

milli kümt- kombinezonunda Jzmiri tem· 
seneki kadar kuvvetli olmadığı, 1stnn

eil t-deceklerdir. lstanbuldan, geçen ae· 

edildi 
Yunanistanın yarı ağır boks şnmpiyo

nu ltalyan boksörü Civani lstanbula da-
vet edilmiştir. 

Komşu memleketin kendi sıkletinde 
birinoisi olan bu yumrukçu kanunusani 
içinde Jstanbulda bulunacak ve Yorgo 
T agar ile bir müsabaka yapacaktır. 

· ltaly_anlar 
Karneranın · maç 
yapmasını menet .. 

tiler 
Suna sebep, eshl dünya 
şemplyonunun boyitna 

dayak ylylp rezil 
olması"'i ır! 

Romadan verilen haberlere göre, hal
)' an boks federasyonu çok miihim bir 
kurar vermiştir. Bu karara göre, dev cÜs· 
ı;eli Primo Karnern. gayri muayyen bir 
dc,nc müddetince, ecnebi memleketler· 
ele boks yapmaktan menedilmiştir. Bu
nun sebebi, Karnernnın son maçlarında· 
ki hezimeti, yani Fransız boksörü Di Mel
yoya mağlubiyeti ve Budapeştedcki ber
bat dövüşüdür. 

nan, Galatasaray müdafaasında, yine iz. 
mirin kaçırdığı mürl~fi Lütfünün yanın
da oynıyacnktır. 

Haber ldığımıza ı;öre Galatn~ray 

Lulübü, eski futbol varlığını tekrar elde 

etmek üzere, İstanbul haricindeki mın

tııkalarda mevcut kıymetli oyuncuları 

toplıımıyıı karar vermiıtir. lzmirde di

ğer maruf bir oyuncunun da Galatasaray 

kulübüne angaje edilmek üure muhabe

rnta ciri,ildiği, dün sporcular arasınd.ı 
ı.öylenmekteydi. B. Liitfii 

Soşo takımı 
F ransada ikinci kümeden 
bir takıma mağlôp oldu 
Soşo kalesine giren golleri, Fransız Milli 

· · · takımı kalecisi Dilerto yemiştir 

Paris, 20 (Radyo) -. - Pazar günü ya- 1 leriyle, baıından sonuna kadar heyecan· 

pı)an Fransa kupası maçlarında hiç bck-1 lıı takip edilmiştir. Bu maçta Sochaux 
lenmiyen, sürprizli bir netice alınmıştır. takımı, çok zayıf tahmin edilen rakibine 

Malum olduğu üzere pazar günü, Jik o. - 4 gibi ağır bir gol farkıyle yenilmiş
tir. Sochax takımında oynıyan Dilerto 

maçlarının ön safında bulunan meşhur 

Sochaux takımı ile ikinci 

mensup Montpellier takımı 

caktı. 

katagoriyt: 

karşılaşa-

Bu maç büyü'k bir kalabalık önünde, 
iki tarafı iltizam eden seyircilerin te~vik

t 

Fransa miJli takımının kalecisidir ve gol 
yememekle ıöhretini, bilhassa ltalya • 
Fransa maçında bütün Avrupaya duyur
mu§tur. 

Bu netice, Fransız spor mahfillerinde 
büyük bir hayretle karşılanmıştır. 

bulda cereyan eden maçlardan anlıışıl
rı~ olduğu gibi Fenerbahçe, Galatruınray. Bu karar. Kameranın Di Melyo ile Loa Anjelosta yılbaşı ıçın hararetli hazırlıklar vardır. Los Anjelosun büyük 

yapılmış ejderler şimdiden bUyük alaka 
Amerikalılar bu ağzını açmış ejdere doy· 

Re~iktaş ve Cün~ tnkımlımnın milli maktadır. Hattli P.azar günü yapılan Gn-

kümeye girmeleri kuvvetle muhtemeldir. latasaray - Güneş maçı da bizim bu ka
Ankaradaki vaziyet henüz belli deiildir. naatirnizi takvive edecek mahiyettedir. 

yaptığı maçı seyretmiş olan ltalya boks caddelerinden birinde ıiıirme balondan 
federnsyonu katibi umumisi Maçyanın ı uyandırıyor. Nükteyi pek seven bazı 
bir raporu Uzerine verilmi$ir. mak bilmiyen ih tiras diyorlar. 

boğarıken yakalandı. 

13 Birinci kanun 1931 de, Peşte - Vi· 
yamı ekspresi Biyntarbay köpriisünden 
aşağı yuvarlandı. 22 kişi öldü, 100 kişi 

de yaralandı. Bu facia ilk evvel bir ka· 
zaya hamlolundu. Fakat, araştırma ne
ticesinde Matuska adlı bir Macarın işi 

olduğu anlaşıldı Bu adam, trenin nasıl 
düşeceğini, yolculnrın nasıl öleceğini 

görmek için demirlerin bir kaçını ye
rinden çıkarmıştı. 

Fakat bu zalimlerin başka bir çok hn-
risleri var : ' 

17 şubat 1861 de, Burjda kafası kesi, 
len (Dumolar), nıahza paralarını al· 
mak için altı hizmetçi kadın boğdu. Ka· 
rısı. hizmetçi idarehanelerine gidiyor, 
bu uıva1lıları eve getiriyordu. 

Alsaslı Tropman, 1869 da dokuz kişi-o 
lik bir aileyi öldürdüğü zaman henüz 
yirmi yaşına basmıştı. 

1898 de, Geyaro Löblon · ailesini öl· 
dürdü. Karı ve kocayı türenkle yere 
serdikten sonra iki çocuklarını, bUyük 
analarını da öldürdü.' Ve kendisine kor· 
iku ile bakan beş yaşın<la bir kız çocu· 
ğunu da tavuk gibi boğdu. 

Koran.sez.in 1901 de Şnrter<leki cina
yeti etrafa dehşet salmıştı. Bir çiftlik 
sahibi olan bu adam, karısı ölünce, be~ 
çocuğundan kurtulmak için hepsini bi· 
rer birer boğuvermişti. Piyer, Dölafet 
anlı bir başka çütçi de, yedi şubat 932 
de büyük anasını, karısını, iki çocuğu~ 
nu ve amcasını öldürdü. Bu cinayete 
sebep kin ve hırstır. 23 ikinci teşrinde 
giyotinle kafası kesildi. 

Mnrsilyada dört kişiyi zehirle öldü
ren bir cnni on nisan 1934 te idı:m olun
du. 

Montröde saatçılık yapan Feliks Pe1, 
1875 te yedi kadını zehirledi ve cesetle
rini yaktı. Mücbbcd !küreğe mahkum 
oldu.' Hapise giroi. 

Jozef Şmit isminde biri altı defa ev· 
lendi Karılarını banyo teknesine dal~ 

dırarak öldüroü. Bunlardan nltıncısını 

düğünün ertesi günü öldürmüştii, 
Lnndrilye gelince : Cinayetleri her 

kesin hntırınd:ıdır. Kanlı muhtıra def~ 
1erinde 11 talisiz nişanlının ismi yazılı 

;bulundu. Ve bu zavallıların uğursuz 

-köşkün mutfağında yanıp kül oldukları 
ıanlaşıldı. Landrü 23 şubat 1922 de Ver-. 
sayda idam edildi. 

28 cylfıl 1913 te Rcdureu adlı, henüz 
lG yaşında bir çocuk, yanında çalıştığı 
bir çiftçiyi ve bUtün nilesini öldürdü .. . 
Yedi kişi... Beş yaşında bir küçük ço
cuğu na.sıl unuttuğunu söyledi 

2 ikinci teşrm 1!!28 de, on sekiz yaş
lnrında iki hizmetçi, patronlarını, karı· 

sını, iki çoeuğunu rüvelverlc öldürdii
ler. Bunlardan birisi idam sehpasına 

çıkarken şu sözleri söyledi : cFransanın 
en genç idam mahkumuyum! ... > 

Bu knnlı list ye daha bir çok cnni adı 
ilave olunabilir. Mesela : Karısını, an· 
nesini öldüren Pipolit ve Bulay, sonra 
(Vijcn) civarında i.iç çiftçiyi öldü.ren 
Rusyalı Kuziliyakof, daha sonra, geçen 
ilkbahardn, ayni gecede Pariste hemŞi· 
resinin uşıkmı, (Gicn) de kardeşini öl
düren ve kendisini (Vişi) ye götUren 
§Oförü yaralı.yan Andrc T'osiyet. 
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Milletler Cem ·yeti 

Beynelmilel bir 
haline konmalı 

kulüp 
• • 
ımış .• 

ax ı :us 

lzmlr lnglllzce lfaan ve IZMIR iKiNCi iCRA MEMUR~ 
ticari muhabere LUöUNDAN: • 

De r s h a n e s i Niğdeli Hüseyinin Emlak ve Ey--
ISTANBUL N k ' tam bankaaından ödünç aldığı para· 

21/12/937 salı programı. a a vt. CENDEU BiNASI, UST KAT Nu. 12 ya mukabil Bankaya ipotek eyledi· 
öğle neşriyatı: 12.30 Plakla Türk mu- BiRiNCi KORDON ği lzmir KllJ'fıyakada Alaybey ma-

Kültür direktörlügvünün resmi ruhsatı· hallesının" · C!-'lamA et so1-~da tapu 
ı;iKisi. 12,50 Havadis, 13,05 PlaklaTürk ve ~uı 
musikisi. Yugoslav yada bir Çek nı haizdir. kaydine göre eski 28 yeni 30 ve 

Akoam neşriyatı: 17 inkılap dersi:U- k .1 l lngilizce lisan ve ticari muhabereyi vaziyet raporuna göre 19.35 sayılİ 

Futbol maçında , ~O~ p .. 

niversiteden naklen Mahmud Esad Boz· ta imi l e yapı an halka en ucuz §eraitle öğretir. Tedri- eve tahta parmaklıklı kapıdan giri-
:-uu1111uıu111ıuıuınuı.......... anıttır ve onu nihayet füliyata geçirmek kurt tarafından, 16,30 Plakla dans mu- macta Müthis kav~ sat erkekler ve lcalar için ayn ayn ve lince 18 metre uzunluğunda ve t,20 
E Bu or jinal fikri iktiza eder.> sikisi, 19 Konferans: Çocuk terbiyesi Ali • ~ müdavim1erin müsait zamanlarında ya- genifliğinde çimento koridor sağda 
• cMatin> gazetesinin ba~muharriri B. Kiımi Akyüz tarafından, 19.30 Konfe- galar dövüş/er o/Ju pılır. yanyana iki oda ve arkada mutbak 
; ortaya koyan Ma- Stephane Lozanne ise cMilletler Cemi- rt\ns: Beyoğlu Halkevi namına İnkılap- --0--- Tahsillerini muvaffakıyetle ikmal ve derununda bir gusulhane ve ar-
i tin muharriri Ste- yetini bir kulüp haline sokunuz> başlıiı çılılc Ahmet Hamdi Başer tarafından, Zagrep (Yugoslavya) dan bildirildiği- edenlere kültür direktörlüğünden tas· kumda tahminen üç metre uzunlu-
• altında şunları yazıyor: 19,55 Borsa haberleri. 20 Klaııik Türk ne göre, Yugoslavya şampiyonu Grad- dikli diploma verilir. ğunda ve bq metre genİflİğinde ter-
i /an LozanJır. cMilletler Cemiyetinin kuvvetli ve za- muııikisi: Okuyan Nuri Halil, Keman Re- yaneski ile Çeklerin Viktorya takımı Orta mektep ve liıe imtihanına gire· bian on bq metre genifliğinde balı-
: yıf taraflarını herkesten daha iyi tanıyan f pt, Kemençe Kemal Ni>•azi Tanbur Dür- arasında, Zagrepte, iki bin kic:i önünde cek olanları fn~ilizce der·=nden ha••rla- ,.,. -e ..1---unda bır" ... tul·-L- -= ........................................ f ,- •-e .,. c.& ~ T oc:r\111 ~ UllHIJllal 

Aristide Briand onun hakkında şöyle rü, Nısfiye SeJ&hattin Candan, Kanun yapılan son maçta, çok vahim bazı hl- mak için smıflar vardır. ve 950 lira kıymetinde bulunuı evin Parla, 20 (ö.R) - cPopulaire:t ga· 
:.-etesinCle •CMYali9t liderlerinden B. Braç· 

ke Milletler Cemiyetinin bymetlen'diril
mesinl istemektedir. Muharrir, tunları 

derdi: «M. C. faydalı bir yerdir. Orada 1 Vecihe, Ut Sedat. 20,30 Hava raporu, diselcr olmuştur. Derslere yakında baılanacaktır. Kayıt tamamının mülkiyeti açık arttırma 
her milletten devlet adaınlan toplanıp bo. 33 Ömer Riza tarafından A ·apça Gra.dyanski takımı. 2 _ 1 galip vaıi- için timdiden milracaat edilmesi. auretiJ-le ve 844 numaralı Emlak ve 
menfaatleri hakkında görüşür ve konu-lsöylev, 20,45 Vedia Riz.a ve arkadaşları yelte bulunduğu otuzımcu dakikada h.3 1 - 4 (2274) Eytam bankuı kanunu mucibince 
ıurlar.> iyi dikkat edilirse bu tarif bir tarafınclan Türle musikisi ve halk p.rkı- Çeklerin sağ beki Bestak Gradyanski- u _.., bir defaya mahsus olmak prtiyle 

yazıyor: 5_ d 1 ·r· d .. ild" S d \lan (S. A.), 21.15 Orkestra, 22,15 A- • KuL'- n.-:-- Burun Laıtalık- / / 
·cKullanılan tabirle Çinde cMenfaati < uper- ev et> tarı ı eg ır. a ece . • nin orta muhaomi Bogaçnikle çarpışmış ıua&, AIUIS-., " arttırması 17 2 938 pertemhe günü 

b. ı~uı·· ·r·d· K" ,_ 1 .. l . f 11ans haberleri, 22,30 Plakla •ololar,Ope- hafif lan "'t-'L-- d • 
l d 1 t1 Yanı. orada fü•tuhat ha,_ ır ıı; up tan ı ır. ımse .ıı;u up erın ay- \'e Bogaçnik · ,..e yaralanar·'- ye.... mu cmullll 1 saat on a ıcra daıre0 

mız" 1°rm
0 

..ı_ ya-o an> e'Y e er, ıı;· rn ve operet parçaları, 22,50 Son haber- ır itJ\. ~"' :r ua 

kıyle kendilerine yer temin etmiı olan- dasını inkar etmez. Kulüpler azalarına ler v. s... düşmüştür. Bestak, centilmence bir şe- Doktor OperalÖT r.lmt ~ered bir ay müddetle aati-
lar ve Japonya Çinin muayyen bazı hale- konuşmak, fikir teati etmek, aralarında ANKARA iki.ide Bogaçnike elini uzatml§Sa da, on- ıga onu u. 

lanna tecavilz edilmemesini ve kendi- iıler yapmak, haber almak ve toplamak 21 / 12/ 9 3 7 Salı programı. dan müthiş bir yumruk yeyerck naka- s 1 K 1 t Bu arttırma neticesinde sabf be-
lerinin menfaatlerine mütelcabilen hür- imltinını verir. Hatta İyi muaşeret ada- öwt . t 12 30 12 50 M h \'Ut olmuştur. Içerlye götürülen Bestak a m 1 u a ÇI 1 deli her ne olursa oİaun bottun .. v . . . . . . . g e neşrıya ı: , - , u • ' ı öd · arih" aral .__ 
met etmeyi bir muahede ile karıılıklı bınt ogretır. lngılız muharrırı Kıplıng 

1 
telif plak neşriyatı, 12,50 - 13.15 Plak haftayimin sonuna kadar orada baygın ' enmeın t 1 2280 num 1 

IUI• 

olarak. taahhüt etmişlerdi. Japonya bun- Milletler Cemiyeti hakkında c.O, harici ·cürk musikiııi ve halk şarkılan, t 3, 15 _ kalmış, Bogaçnik te oyundan ç ıkarıl- nunun mer'iyete girdiği tarihten 
ların hiç birine kulak asmadı ve bütün c!ünya Üzerine açılmı§ bir pençeredir.ı. 13.30 Dahili ve harici haberler. m~tır. Bunun üzerine seyircirler de fa. sonraya müsadif olması hasebiyle 
taahhütleri çiğnedi. Hiçbir hareket önün· denli. Akıam neıriyatı: 18,30 - t 9 Muh-I aliyete geçmiş ve saba ile tribünlerde 1 Muayenehane: Birinci Beyler kıymetine bakılmİyarak en çok art-
de gerilcmeğe niyeti olmadığını göster· cCencvre İşi en iyi akıbet te bir ku·ı telif plak neşriyatı, 19 - 19,30 Türk hakiki bir arbede vuku bulmuştur. Bir No: 36 Telefon 2310 tıranm üzerinde ihaleai yapılacak-
<ll. Brüksel konferansında devletler hiç lüp olmasıdır. Beynelmilel bir lmlüp ... musikisi ve halk şarkıları (Servet Adnan 1 çok yaralılar hastaneye nakledilmiştir. Evi: Göztcpe tramvay cadde- tar. Sabt 844 numaralı Emli.k ve 
olmazsa kendi imtiyailı mıntaka)annı ve Bu sıfatla faydalı hizmctle;i dokunnbi-:ve arkadnşlan). 19.30 - 19,45 Saat 1Bir müddect sonra da. polis takviye si 992. Telefon: 

3668 
Eytam bankası kanunu hükümlerine 

Paaifı1' OkyanU9Unda serbest seyrü sefer liı. Fakat Cenevreyi beynelmilel bir eyarı ve arapça neşriyat, 19,45 - 20, IS kıt'atı gelerek bu arbedelere nihayet göre yapılacağından ikinci arttuma 
haltlarını Japon taarruzlarından vikaye mahkeme bir emniyet laboratuvan yap-ı Türk musikisi ve ha!k ~arkıları (Haluk vermiş, oyun tatil edilmi§tir. ~-- _ l-26 ( 481) yoktur. Sabt pqin para ile olup 

etmek lstediJer Fakat Japonlann uluor· mak isterseniz kara hasretlerle knrı;ıla- Recai ve arkadao]arı), 20, l 5 - 20,30 .-IZMI~ ~ELEDIYESINDEN: müfteriden yalnız yüzde iki buçul( 
ta bunlara da. tecavüz ettiğini gördüler şacabınız. Nasıl ki on beş senedenberi 1 Sıhhi konuşma: Dr. Nusret Karasu, 20, l r B o R s_ A 1' delliliye masrafı alınır. 

b
. ı B·· .. b h b- ı 1 t O k' M·n 1 C 30 - 21 Plakla dans musikisi, 21 - ı - Başkatiplikteki şartnamesin- ipotek sahibi alacaklılarla diaer 

va yine ll'fCY yapmıyor ar. utun u ep oy e o mu§ ur. va ıt ı et er e- ' - de yazılı evsaf dairesinde cenaze -. 
. . b. h 1 b ·· b'lh b' 2 l, I 5 Ajans haberleri, 2 t, 1 ~ - 21.55 alakadarların ve irt' ı"fak hak'- --Lin.. 

harp tqebbüaünde bir mağlup aramak mıyctı ır aya urosu ve ı assa ır' S .. d 1 ,_ ·oz"~M ve hasta nakline mahsua Siebert Kl INUI-.-
.. tu yo sa on orıı;cstrası. u .. u l • • · kUl ·· • deki 

icap ediyona o mağlup milletler cemi- sukutu hayal burosu olacaktır.• 672 l''. Solari • 13.50 16, sistemi bir otomobil alınacaktır. ermın gayrı men uzerm 
yetidir. Bunun böyle olmasına müsaade Viyana, 1 Q (AA) - İyi malumat al- A . 1 d 288 Ü. Kurumu :12. 14.75 Bedeli muhammeni iki bin lira- haklarım hususiyle faiz ve masrafa vrupa ıslasyon ann an dinlenehile- d • 1 ala 
etmem~ milletlerin lendilcrine kalmış makta olan mahnfil Avusturyanın Mil- L 223 Inhisar ıo, 13,75 

1 
dır. Açık eksiltme ile ihalesi 28/ aır O an iddi nru İfbu ilin tari-ce.. seçme program. h · d • iba · de 

bir iıdr. Hükümetlerine hatırlatmalan la· !etler Cemiyetini terketmek niyetinde ol- 221 M. j. Taranto 14.25 16, \ 12/937 Salı günü saat 16 dadtr' ın en ıt ren yırmi gün için 
zundır ki iUlı edilmit olan her hak bir madığını beynn etmektedir. SENFONiLER 162 A. R. 'üzümcü 14, 15,50 İştirak için yüz elli liralık muvak- evrakı müsbitderiyle birlikte me. 

21, l 5 Bükreş: Senfonik radyrı o kes- 134 Esnaf bankası 10.50 18, \kat teminat makbuzu veya banka muriyetimize bildirmeleri ıcap 
trası (Massini, Moz.ayt) 22.15 Varşova: l05 Paterson 14, 15,50 teminat mektubu ile söylenen gün eder. 
~nfonik konser (Lcmherg"den nakil). 55 S, Gomel 11, 14, 

1
ve saatte encümene gelinir. Akli halde haklari tapu sicilince 

HAFiF KONSERLER 49 H. Albeıi.i 14, 15,25 15-17-21-24 4403 (2250) malfun olmadıkça paylqmadan ha-

6,45 Paris kısa dalgası: Plak konseri, 28 S Saraç 12, 13,75 Beher metre murabbaı bef yüz ! nç kalırlar. 30/1/938 tarihinden iti-
21 M. j. Ahmel 13.50 14.25 ,kuruftan üç bin iki yüz yetmit iki! baren f&rlname her kese açıktrr. Ta-

Beılin kısa dalgası: Eğlencdi popuri. 8 y I 1 
(8, 15: Devamı 9.2Q Paris kolonyal:Plak ~8 A: M:y~=t. 17,50 18,50 ,lira elli kurut bedeli muhammen-, )ip olanların yüzde yedi buçuk te. 

~ -4 k' 1 o 45 , ı 30 K 12• 13•25 fi 54 üncü adanm 654,50 metre minat akçesi veya miUi bir banka 
~~-~----------------~----------~~m~~ · :Ku~l ·: ~IJ: NKMyWt lG 16~ Keza. 1 3 Beı-lin kıaa dalgası: Hafif mu· 

1998 
Yekun ' . ., murabbamd~i ~ l sa~ıh arsasını~ 1 itibar mektubu ve 937 /7972 do.ya 

.. . !.iki. ( 14, 15 Oevarnı) 13, 1 O Bükreş:Ma-
176445 

l sahtı baf katıplaktekı '4lrtnamesı numar:asiyle lzmir ikinci icra me-
....:ff>- J Jıelgodcr bu adamı gorilnce kafasında toi orkestra ( 14 30 D ) 14 15 1 veçhile 4/1 /938 salı günü saat on 1 murlug~ una müracaatleri ilin olu. 

MANASTIRIN ÖNÜNDE :.ko Wl"' ha!ıralar canlandırdı, çin
0
"ene 

1 p · ,_ 1 sı ,I K ' ek~la~mıl 
6
' 
308

' 178443 - 1t d k ·ı 'b 1 d s 1 ans Ko onya : onııer na ı, . er- iNCiR a ı a açı artbrma l e ı a e e i- nur. H. lf. 1150 
Viyokttayı salibe ballamak için Fava- homurdanıyordu. ı· it a t Evi ı· "k . I Q 1 o lccektir. İftİrak için iki yüz kırk 4368 (2287) 

ıta a - 1-1.1 Wr celUıt llumdı Onun elinin ·~· . ın ısa a gası: :.gence 1 musı .ı ·' 139 Albayrak ::! ,.l) G 
Y a-a · - SCvdigım kadını asan nd:ım ışt.e Prag· Vağncrin eserlerinaen Koro adap beı lira elli kurutluk teminat mak· 

altında bö-!'1- hlrl ele vardı. BeJgoder is- burada ... Klilarunın anası zavallı Mağ-: t.-l.Syo.nu, ı O, 30 Moskova: Konser nalCli~ 1 ~~ ~:~~ ~uz~. veya ba~~a teminat mek_tubu IZMIR iKiNCi iCRA MEMUR-
ıninde1d çınaene. yani Jan Forkot na- dam •.• işte bu, bir babaya evlatlarının 19,30 p .... te·. Kı' lı"e· konscrı·. 20, I o , :-"P- ıle soy.len. en gun ve aaatte encume- · LUAUNDAN • ,__ ıi 1 -y "'" ı...a_, 20/12/ 937 c. kirde-ksiz ü züm u 
anuu ta§ıyan -.u.ın as babası. . nerede olduğunu söylemekten çekinmiş zig: Orkestra, bas (karı~ık musiki) 20,2) ne .gelmır. • 

..ı... ~ ı.J.:.~'- b' __ ,z ' rd. 1 .J. d '-'- 1 ort,, fıatkrl 17-21-2A28 4430 (2265) Mehlikanın Emlik ve E-*am ban· B~ .,.;~R: ,.. VCUJJ..·; e. g·o.· it.re- o.an auan~- ır ... . den Mağdayı öldür·m·esi-
1
Brüno,,,Prag: Musiki revüsü, 20.,30 Var- ~ , .. 

-"- 1... F de ,_, _ No. 7 12.75 kumdan ödünç ald•m paraya mu· 
bllm-. ~iri. avsta ona ffil§~ ~. nı ona bagışladım .. Ayaklarının dıbmde şova: Koro havaları, 20,40 Vıyana:Or- .... 
- !Cı&larından birinin öldüiU dotru- sürünerek ağladım .. Yalvardım .. Bir ba- 1 k~stra. tenor, sopran, 2 1 Holanda kısa ~o. ~ 13

•
50 

SAUHU SULH HUKUK HA- kabil bankaya ipotek eylediji lz-
du.r. Fakat diğeri satdır. Eğer kUçük baııın ıstıraplarına bu adam taş kesikli.1 dalgaııı: . (P C J) 'lcan~ık eğlenceli n~· Net. 

9 14
'
25 

KIMLIGINDEN : 1 mirde Büyük tuhafiyecilerde önün-
~ öl!lrM, Stell!yı görürsün!. itte nihayet şimdi elime geçti.. 1ıirat,21 Varşova: Şarkılı küçüle orkestra No. rn 

15
'
75 

· Tereke No. 13 de 20 metrelik cadde, ıajmda 70 
Gerçi Belgodere böyle bir iş gördilr- Belgoder şiddetli bir inilti çıkararak 22,45 Bükreş: llafif musiki nakli. 23, l 'l No. !! l&,

25 
Salihlinin Akviran köyünden numarah arsa, solunda 73 numarall 

mek lç1n onun babalık hlslerinl harekete Kloda dof:ru ilerledi. Klod, hiç bekleme- V1<rşova: Plakla hafif musiki. o. ZAHlRE 
23

'
25 

Mustafa oğlu lbrahim Demirin 27 / 1 arsa arkasında üç metrelik geçit ve 

,.tlnnek te fKla b"lr kUliet.tir. Çünkü o, diği bir yerde, Viyolet~yt beklerken 200 çuval Bakla 4.25 
9/ 93? ~arhin~. v~~~! ~tijinden le· 1 üatünde bir odası olan 2200 :lira kıy-

yaln.ı& IOoda lmrJı beslediği intibrn his- karşısına çingenenin çıkmasına hay.ret OPERALAR OPERETI..ER 100 çuval Nohut 5 50 1 rekesının teabıtı olu oglu Osman metli bu dükkanın geçen sene yap1· 
slne dayanmakla da bunu yapardı. etti. Titredi. 1O,15 Berlin kısa dalgast: Overtürler, ?~ 1 s 15'' j kansı Şerife tarafından bilveliye ve lan aabfı 2280 sayah kanuna göre 

21 P r! • ...., çu\'a usarn • bilua1e istenmekle terekesi tesbit" 1 • b _ı_ı..ı w hald · · • 
Çingene ken~ tayin edilen saati Bununla beraber sert biı· liısa.nla ona eıte: <1:.1semann"' (Kat%enmuailc) 24 1on P. Çekirdeğı 2,40 , edilın" ld··~--.l üt" ff n. t gen lra&UU181 e bınncı aerK 

ubnızlıkla bekledi. Tanı vaktinde ma- 90rdu: isimli opereti. 282 balya Pamuk 27 36, ı _L!_ı~ 0 ~=:-~ mlan~~~laa au- ı taksit borcu muayyen vadesinde 
• r111U111Uen a_... o ..,. ona öd" ...1:;:.:-de b '-"'""' ad nastıra girdi. Viyeletta baygın bir halde - Ne istiyorsun? ODA MUSIKtSI t ' 4 

• w• = •• • - borçl lanlann . A • • • • enm--...ua n u nuırnm ort an 
ıetiııilmittl. Belaoder zavallı kızcağızı - Anlamıyor musun, IZMIR BiRiNCi iCRA MEMUR- L ___ ub~ ılin tarihinden itı-• kalkarak dükkanın yeniden m"'lki-

16 \'arşova: Kuartet konseri (Schu- LUöUNDAN • uan:rı ar ay içinde alacak ve ve ık u 
hazırümall salibin Uzerine yatırmış, kol- Her ikisinin yüzleri sapsarı kesilm~. 8 · • L--Jarını kaydettirm" elen" _.__ı· bal- ' yeti aç arttırma suretiyle ve 844 

mann. Dvorak) 1 .30 Prag: Yaylı ilet~ Arttırmaya çıkanlan gayn men .._\o aa. 1 Emlik " laruıı, ayaklannı bailam.~, birkaç ınu- Mr ikisi tir tir titriyorlardı. 1 . 5 _ • - de • l --L-- numara ı A ve Eytam bankası 
e\ kuartetı, 12.1 Bültret: Theodoresko kulün ne olduju : marasçı an ne ~· ve ne de . . . 

hafızın yardımiyle de yine hazır bulu- CellAt ihtar etli: kuarteti (Becthoven), 20,3S Bülcreı:Ye- lzmirde Tamqahk mahallesi ikin- te~keye izafeten takip edemiyecek- ' kan~~-~ucib~lee bır defaya mab-
nan deliie diknıirtf hvsta on iki muha- - Benim yolum senin yolunla müşte- ni tegnnni k~arteti. • d-..ı __ .__:::..,_,,1_ 56 t ·ı ı lerı kanunu medeninin 534 561 aus OWMt& f&rlıy artbrmuı 17 /2/ 

cı eue --.u- numara aı ı ' ' 938 --L- ·· ·· d 
fız.ı ile bu ameliyeyi seyrediyordu. Leo- rektir. Hem sana söyliyecek şeylerim ·~ ~ hane birinci sıra ve derecede ipo- ~A569 uncu maddelerine te•fikaa . ~~ .~u aut 10.30 • 
nor ile Jan Forkot (yani StellA) Röveni o ikadar çok değil .. _ Rf~IT AU..ER tekli olan ifbu hane satılığa pkarıl-ı ılin olunur. (2295) ıcra. dll.ll'em~ açinde y~ üze. 
ve aııkadaşlan tarafından kö~e hasolun- - Öyle ise çabuk söyle, yokSa... ı O Bedin kısa dalgası: Virtüoz piyano dı. Birinci artbnnası 24 kanunusani re hır ay muddetle ıahhga konuldu. 
muılardı. Korkunç İŞ bitince Favs1;ı Bel- - Acele etmemi mi istiyorsun? Pek musikisi (Franz Liszt), 11 Berlin kısal 938 tarihine müaadif pazartesi ıü· IZMIR SULH HUKUK HA- Bu arttırma neticesinde ub§ be. 
godere: All. .. Seni en aon Grev meydanındaki ev-' dıılgası: Bariton solo, 17, l 5 Berlin kınj nü saat on birde dairemizde icra] KtMLtölNDEN : j deli her ne oluraa olsun borcun 

- Çekilebilirsiniz. dedi. Manastınn de gördükWa sonra intikam almağı dü- dalgaııı: Eduard Grieg"in ıarkılarından, edilecektir. Bu arttırmada yü%de Müddeialeyh lzmirde Memduhi- ödenmesi tarihi 2280 aayıh kanunun 
kapısuıda beni bekleyiniz.. şünmüştüm_ Seni o zaman eliın<le-n ka- 1 f-. 1 5 Bedin le ısa dalgası: Noel şarkıları. yetmit beti nisbetinde bedel veril-! ye mahallesinde Leblebici sokağında 1 

mer'iyete girdiği tarihten sonraya 
çµıg(fle Favstaya karilı bir nazar fır- çırdıın .. Viyoletta da k:urtulnıtJilu. Stel- 20,30 Berlin kısa. dalgası: Hayd'ın dört diği ıurette en çok arttırana ihale1 dokuz numaralı evde oturmakta 1 müudif obnuı huebiyle laymeti-

lataf&k cevııp ver<li: 11 bybohnuştu. Diğer kızun Flora, gö- mevsim oratoryumu, 2 1, t O Bükreı: Kla: \edilecek, aksi halde en çok arttın- iken halen adresi meçhul bulunan 
1 
ne bakılmıJarak en çok arthranm 

- Bastelll!... z:ilmUn önUnde cayır cayır yandı. aile: flüt musikisi, 21, 40 Viyana: Şarkılar. ~~ ~aahbüdü baki ~almak üzere l '°för Süleyman oğlu Hüsnü taran- 1 üzerine ibalai ya,,ılacaktır. Satıt 
Bu söz ~lgoderin ne içiıı çekilmedi- Sen benim zararıma olal'ak bir zafer DANS MUSJKlSl ıkincı arttımuuı sekiz tubat 1938 na : • 1844 numaralı Emlik ve Eytam han· 

ğini anlatıyordu. Eğer Favsta SÖ7.ünde daha elde etm~n... tarihine müaadif sah günü aut on .. Davacı ~zm~ tr~vay ve elektrik kası kanunu hükümlerine ıöte 'ya- • 
dunnaz.sa bu adam muhakkak onwı ka· - Ben .s~ kızlarınızın ne olduğunu 1 S,30: Peşte, 23 .. 30 l.iypz.ig (Hafif birde yine dairemir.de İcra edilecek T_W:k anonun tirketı .tarafından aley-! ptlacağından ikinci arttırma yolıı:tur. 
nını da içebilirdi. Ama Favsta SteUanm bildin ift" M' ·· muıiki ve dans musikisi). ve bu arttırmada en çok bedel vere- hınıze açılan tazmmat davumdan' Sa · ·ı 1 •· • 

n un osyo.... • .. . d .h l • . kıl 1..L__ dola.,, tarafın tebl•Y • • .._.J_..! ht pqın para ı e o up muıtenden 
babasına tediaW düıüncesinde aamimi BeJgoder Celladın sözünü kesti: MUHTELiF nın uzerın e ı a esı ıcra ınacaımr. ,. ıza ıı ıçm gonuen· .. • • A • 

idi. Belgooere sert bir mukabelede bu- N b lfbu p.yri menkul üzerinde hak ta- len davetiye varakaaı tle arzuhal ıu- yalnız yuzde ikı buçuk dellilıye 
lundu: - e o, ir hıri.şt.iyana veya bir asil- 16,30 Paris kolonyal: Tiyatro ne~ri- lehinde bulunanlar ellerindeki res- reti yakandaki adreste bulunmadığı- murafı almll'. 

udeye hitap eder gibi bana mösyö di- yatı: (L'homm~ Mysterieux) isimli i:ç mi vesaiki ile birlikte ve yırın" i gun"' ruz ft adresinizin de m--Lul oldu- _ipotek aahibi ala. caklı. larla diğer 
- Bana bak ... Ben §imdiye kadar hiç yorsun ha.... perdelik piyes. ~· lik d lann fak hakkı 

yemin etmedim. Zira bu yolda bir hare- - Size kızlarmızı müddeiumumi For- içinde müracaatleri lizımdır. .Akai iu terfıiyle mübqir tarafından teb- a a ar ve ırtı aa~ 
keti Tanrıya ha~ret sayarım. Sana söy- koya verdiğimi söylemiştim .. Bu biçare --=-- halde hakları tapu sicilince malfun liğ edilmeksizin iade kılınmıf ve fU biplerinin gayri menkul üzerindeki 
lcdiğim 1101:taya çekilirsen, bir saat geç- adamın ba~ına sonradan neler geldiğini Arkı•tekt (M• ) olmadıkça paylqmadan hariç ka- suretle ikametgihmız meçhul bu-

1 haklarını hususiyle faiz ve murafa 
ıneden kız.mı görürslin. neı·eden bileyim?. Bana çatmaktan \'az- ) mal lacaklardll'. Satıt peJİn para iledir.. lunmuı ve mahkemece ilanen tebli-ı dair olan iddialarını ifbu ilin tari-

Ukin benden şüphelcnirsen, burada geçerek yolunuza gidiniz... Bu derginin 81 inci sayuı çıkmı~tır. Yüzde ~ b~çuk ~!laliye .. ve tapu gat İcrasına k~~ verilmit old~un-İ hinden itibaren yirmi gün içnde ev-
benim ne yaptığımı gözetlemeğe kalkar- - Senin işlediğin cinaydler bir iki kinde ınimıu Bekir ihsanın Anl.:aradtt h~rcı m~tt~rıye aıttU'. ft!uzayedeye dan hukuk usu.lu .muha~elen k~-1 rakı müabiteleriyle birlikte memu-
san o 7.aman kızının, Vh-·olettanın yerine deg~·ıldı" r. Kab'ıleın efradının P""k ""'ğunu w gannek ıstıyenler tahmın olunan nununun 141 ıncı maddesıne tevfı- , riyetimize bildirmeleri İcap eder. 

T .. :ı:- yaptıgı üç kira evi, mimar Adilin F"e- k • .. _ _ı _.J• b "' !.L_ k h k .. ·· 1 k • ı çakılacağındln da emin olabilirsin! ıymelın yuzae yeuı uçugu nıaue- an mu a eme gunu o ara tayın Alo" halde haklan ta u · T 
öldürdün. Sana ve kimseye hiç bir fena- nerbahçedc küçük evleri, mimar Sabri tinde pey akçesi veya milli bir buı- olunan 27 /12/937 tarihine müsadif maluAmı olmadıkr• payl•~madaıcı ınhc~ 

Bu ihtarı yapan Favsb adtasına bak- lığı dokunmıyan sevgili Mağdamı idam Oranın villa projesi Erzurum anıtı ve k • "b ı __ • lA d · .. ·· t d 1 · d ,... -:r an a ı.kt.ı Ç a temınatı ı raz ebneıel'ı azını ır. pazartesı gunu saa on a zmır e 1 • kal 1a .. O/l/938 ihinden . · 
madnn merdivenleri ç ingene ıstavw ettin. Er büyük cinayetin bu idi. Lakin Ankara Garı resim müsabakaları ile mi· Müddetinde nara ödenmezse icra Sulh hukuk mahkemesinde hazır : ~.:· .> h k tar_,._ ;•-
roza bağladığı kt7.a baktı. Diışün<lü.Gü- onun ce7.asın1 da çektin. 1 ınar Hulusinin Paris sergisinde sirlcülii.ı- kanununun 133 üncü maddesine bulunmanız lüzumu ve aksi takdir-ı ren r-- .. name er eae a".rU'br• a-
lümsiyerck söylenilen yi're koşarak ora- - Senin gibi ben de göz yaşları dök- yon. mimar Zeki Sayarın (Eminönü aöre muamele olunur. Şartname 14 de hakkınızda gıyap muamelesi ya· li~ olanların. yüzde y~i- b~çuk te-
d.a bSlemeğe karar verdi. ııle'dim mi!. meydanı) Reuam Melek Celalin (Naz- 1 /938 tarihinden itibaren herkesin pılacağı ve bu davaya ait arzuhal j ~ınat akçesı veya millı bU' banka 
Kapının önüne gelince arabadan Far- - Bu kadarı kafi değil... mi Ziya) i~im)i )"azıları ve ecnebi mem· görebilmeai için --~· '?aha f~ ile ~ırma kiğıdı m~hkeme div~_:- 1 •tibar m~ubu V~ 3? 1_1~ dosya 

nez ile Klodun indiklerini gördü. Kardi- - Stclli ile Floranı elinden nasıl al- leketlerde mimari faaliyet Piyasa çetveli malUnıat almak ıatiyenlerın münadi haneame aaılmıt oldugundan teblll' ı numaraaıyle lzmar ılrincı acra me-

Yenilen Favsta 
.............................. 

Yazan: Mlşel Zevako 

-45-

nal m uasbı-a girnıiş, Klod meşe ağacı· mış isem sec de be.nim Viyolettaını öyle ve mimari haberlerden bahsedilmekte• ile 937 /13421 dotyaya müracaatleri yerine geçmek üzere ilin olunur. murluğuna müracaatleri ilin olu-
11uı dibi.nde otumıuştıı. Viyoletlayı bek- çalmadın mı? .. ıdir. Belediyelere. nafaalara, mimar ve lüzumu ilin olunur. Do.ya No. 937/2837 nur. 380 
liyordu. -BiTMEDi- müheodialet-e tnain ederiz. 4474 (2290) 447~ (Z291) (2288) 
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,. __ 
=snata cok erıemm ıyet veren REVUE saatı alır. 

0ırR EV U E 
saatı a ın n ne aldığını b ı lır, 

çl:r.ki ao senelik tecrübe gibi bir 

garantiye maliktir. 

Modeller on so n vo z:ırıf şek ıldedır. 

Satı, 4cpo•u : OERNARO A ZAHAROF, l::mlr, H UkOmct caddCal 30/ 

· lzmir Ii daimi encbmeniilden: 
1zmir ve mülhakatı ilk okullnrı için evrakı matbua ve defter 

ihtiyacı 12/12/937 tarihinden itibaren on beş gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuttur. 27 /12/937 tarihine tesadüf eden Pa
zartesi günü daimi encümende ihale yapılacaktır. Muhammen 
bedel 664 liradır. Muvakkat teminatı 50 liradır. Bu işe ait şart
name ve nümuneleri Kültür Direktör]üğünde her gün görülebilir. 
lsteldiler ihale tarihi olan 27 /12/937 pazartesi günü saat 9 dan 
12 ye kadar encümene müracaat etmeleri. 

12-16-20-26 4308 (2216) 

evlet dem· ryollarından: 
Miktar, cins, eb'at, sıklet ve muhammen bedeli aşağıda ye.zıh 

muhtelif cins demirler 23/12/937 perı:embe günü !laat 15 de Al
t.ancakta 8 İnci işletme komis} on binaı;ında pazarlıkla satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 29937 kuruşluk m~vakkat teminnt 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun dördün-

• cü maddesi mucbince İve girmeye m~nii l:enuni bulunmadığına 
dair beyannamelerle ayni gün saat on beşte h"'ztr bulunmaları. 
Miktarı Cinsi Adet Eb 'c.t Sıklet Muhammen bedel 
Kalem Kur us 

14 Yuvarlak lama Muhtelif l"*'°GO 2117GS 
demir 

3 Levha demir 190 )) 

4~Sl 

187774 
(2286) 

zmir Üçüncü n1 

mu afız_ığ·ından: 
ta a tapu sicil 

YENi ASIR 

SATIŞ YERi: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMiR 
= z::ı 

SAMAN iSKELESi (Büyük Kardiçalı Han) 

AYDIN: Mehmet Gürer öDEMtŞ: Avni Güler 
SöKE: Süleyman Zernan AKHiSAR Hilmi Faiz 

Radvo nıeraklılarina 
1 

nıüjde 

Bucaya tabi Tahtalı l.öyündc bi~· bu-:.ıi.: <lC::ıüm bir l::t'a bağ 
Hatipoğullarından Mehmedin senetsiz olarak (3 ren~denberi uh
desinde iken 332 de vefatiyle vc.raset i bir ::efe:- cğ!u Sal:he mÜn· 1 
hasır bulunduğu ve namır..:1 tescil ve intikal yapıldıktan sonra """t.itl~~~-~~~;!)rf~911 
ahara ferağı yapılacağından bu yere tnsarruf iddi&sında bulu
nanlar varsa tarihi ilandan itibaren en nihayet 10 gün zarfında iz
mir Oçüncü Mmtaka. Tapu Sicil Muhafızlığına veya tahkikat gü
nünde mahallinde bulunacak tapu memuruna müracaatleri ilfut 
olunur. 4472 (2292) 

lzmir Üçüncü mıntaka tapu sicil 
muhafızlığ!ndan: 

Bucada Tahtalı köyünde 3 dönüm bir kıt'a bağ bila senet Ey;p 
oğlu Ahmed in uhdesinde iken 330 senesinde vef atiylc veresesine 
terketmiş ve verese beyninde bittaksim işbu yer vereseden oğlu 
Hasana isabet etmiş ve bu günedeğin mumaileyh tarafmd&n bi
la niza ve bila fasıla tasarruf cdilegelmekte olduğu ve namına 
tescilini istediği cihetle bu yerin tescili senetsiz tasarruf ata kıya
sen yapılacağından tasarruf iddiasında bulunan varsa ilan tarihin
den itibaren en nihayet on gün zarfındıt fzmir Oçüncü rvııntaka 
Tapu Sicil Muhafızlığma veyahut mahallinde tahkikat için bulu
nacak tapu memuruna müracaatleri ilan olunur. 4470 (2294) 

lzmir Üçüncü mıntaka tapu sicil 
muhafızlığından: 

Bucaya tabi Tahtalı köyünde. Sırale.r mevkiinde evvelce \arla 
halen 6 dönüm bağ ve yine ayni mevkide 7 dönüm tarla senetsiz 
olarak Hasan oğlu Mehmedin uhdesinde olup 22 sene evvel vc
fatiyle oğlu Salibe kaldığı ve bu kere mumaileyh namına tescili 
için müracaat ettiğinden işbu eayri menkuller senetsiz tasarru
f ata kıyasen tescil edileceklerinden tasarruf iddiasında bulunan
lar varsa vesaiki tasarrufiycl~riyle birlikte tarihi ilimden en nİ· 
hayet 10 gün zarfında İzmir Oçün~ü Mınt:nka Tnpu Sicil Mu
hafızlığına veyahut hini tahkika tta mahallinde bulunacak tapu 
memuruna mürncaatleri ilan olunur. 4471 (2293) 

lZMiR SULH HUKUK MAH- l yine dairemizde yapılacaktır. 
KEMESINDEN : Gayri menkul üzerinde hak tnle-

Dünyanın en mükemmel ve maruf 
radyolarından biri olan 

LT AMAR'IN 
938 modelleri geldi. ilk pal'tisi kııa bir zamanda bitti. ikinci 

parti siparişlerimiz geliyor. Parazit için yapılan yeni tertibat 
şayanı hayrettir. Ses temiz, tabii ve tatlıdır. Emsaliyle kıyas 
kabul etmiyecek derecede mükemmel olan bu yeni modelleri 
bir defa dinlemeniz kafidir. 

Fırsatı Kaçırmayın 
Aç1k Anadolu bayiHkleri vardır 
Türkiye umum depoziteri 

ETABLISSEMNTS EDISON 
TEL ADRESi: SESBES TELEFON: 2517 tZMlR 

adyo Meraklılarına 
GRAETZOR 

Braun Hornyphon 

Seydiköyünde oturan Hasan kı- binde bulunanlar ellerindeki resmi 
zı Fatma ve Hatice ve Hanife ve veuik ile birlikte yirmi r.ün içinde 
Salih ve Kadirin şayian mutasamf dairemize müracaat etmeleri lazım-
bulu d 1 } Se d'k" ·· y ·ı d Ak · h ld h ki d T · Markalı Radyoların 1938 modelleri görünüz. n Ut. an y ı oyun eşı ma- ır. sı a e e. arın a apu sı-
hal!ede su deposu Çe§me sokağında 1 cili malum olmadıkça paylaşmadan Zevk - ahenk - sa da temizliği - zar af et evsafını hep birden arz e-
k- · h der. Radyo almadan -Bir defa görmek- dinlemek sonra karar ver-
aın yedi numaralı ve iki odalı ve ariç kalacaklardır. 

300 1. 1 mek menfaatiniz icabıdır. ıra kıymeti muhammeneli bir Şnrtname 31/12/937 tarihinden 
'b h k Otomatik 1 ve 10 plaklık graınofonlarımız tavsiyeye değer. 

evin ve yi ... e Seydiköyünde zeytin itı aren er .esin görebilmesi için S. KALOMENI: Büyük Kardiçalı Han 
tepe mevkiinde kain 12 dönüm mik- açıkta ve {!ayri menkulün evsaf 1 da Omega ticarethanesi ittisalinde 
dannda ve 440 lira kıymetinde bir ~artnarnedc yazılıdır. Müzayedeye 
tarlanın ve yine karak k" _, iştiral. etmek istiyenlcr kıymeti mu-uyu mev un h . . .. d . b . . 
de kain içinde 17 ağaç zeytin ağn- baı:ımdenenın vkuz .e yetmış 'esllAı nbı~
cını muhtevi 150 lira kı • t' etın c pey a çesı ı.reya mt ı ır 

} me ı mu- b k . 'b 1 . r 
hammeniyle beş dönüm tarlanın nnd n t~ın~lı ı r~1·· etme e~ı a-
ve yine ayni mevkide kain içinde ~ı~ ır. - yrı ·~e~ ~ unl v:rgı vesa.-
17 ağr.cı muhtevi ve 150 lira byme- ır .. zdanı~~~ bmu leıdeılıl~el~ erı ::atftcıy~ 
· h ı· 'k' .. .. . · . 1 vu c tKı uçu < e a ıye ve erag 

tı mu ammerıe ı ı .ı donum ıkı ev- h l ı · ı 'h l b d I k . . 1 arc arı ancıya nıt oıup ı a e e e-
e mıkdar:~dakı t~r;lanıı_ı ve ~~~-ı li defaten ve oeşinen verilecektir ... 
la7ık mevkl.ndc v kaı!1 hır ~onum lhalevi müteakio müşteri ihale be
~ılulımnda. 1 O agacı muh~.evı v~ 4~ delini vermediiji veya veremediği 
~ı~a lnymetı muham~enc:ı ze.ytınlı- takdirde ı!avri menkul tekrar on beş 
gın mahkemece verılen ızaleı şuyu -:gün müddetle arttırmaya konulup 
karanna l>inaen 20/1 /938 perşem- talibine ihnlesi yapılacak, arada ta
be günü saat on beşte lzmir sulh hu- hakkuk edecek ihale farkı hic bir 
kuk dairesinde satısı yapılacaktır.. hükme hacet kalmaksızın vecibesini 
Bu arttırmada tahmin olunan bede- ifa etmiyen müşteriden tahsil olu· 
Jin yüzde 75 niabetinde bedel ve- nacaktır. 
rildiği takdirde müşterisine ihalesi Daha fazla malumat almak isti
yapılacak aksi takdirde satı§ on beı yenler dairemizin 937 /2580 sayılı 
gün daha uzatılarak ikinci arttırma· dosyasına müracaatleri lüzumu ilan 
•• 4/2/938 cuma 2ünü aaat 15 te olunur. 4469 (2289) 

, 
Gözlerinizi sakınınız! 
Sıhhatiniz ve gözleriniz için ihtiyacınız 

olan bol ışığ·ı dünyanın en tanınmış mar 
kası olan 

A·I R A ·M 
ampul/erile temin edini2:, 

1500 · saat dayanan ve devam eden 
bu ampulleri hepsine tercih ediniz, 

Bayilerden arayınız 

o 12 

Yazın insan 
kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

21 D..KKANUN SAU 1937 

kendini 
üşütür! 

daha 

Bu i Jk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
1 

almak lazımdır 
NEVROZIN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasina 

mani olmakla beraber bütün ıstırapları da dindirir. 
icabında günde 3 ka§e alınabilir 

Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

• ELE M 1 
Krema makinaJari geld 

Bu makinalar dünyanın her yerin
de sütçülük aleminde büyük şöh
ret kazanmış ve en verimli maki· 

ne olarak tanınmıştır. 
Son sistem yeni modellerimiz 

gelmiştir. 

AYNI FABRiKANIN: lzmir umum satış deposu: 
MIELE BiSiKLETLERi M. D. TIMUR ve A. KAUKI 
MIELE Hafif MOTOSiKLETLE- (Gazi Bulvarı Nu. 17 Telgraf: 

RI... KAUKI • tZMIR) 
MIELE ELEKTRiK SOPORGE- Telefon 3858 

LERt... ·--... ----------•, . -HOFHERR-SCHRANTZ-CLAYTQN.SHUTTLEWORTH 

Macar Ziraat makinaları fabrikası 
Mamulô.tından 

MAZOT TRAKTöRLERI 
Muaddet 25 ve 40 beygirlik son sistem mazot traktörlerimiz 

l.er türlü aitayitin fevkinde gayet iktısadi, kullanıtlı ve pek sağ
lam, bütün benzerlerine üstündür. Bunları kuvvet ve emniyetle 
ıaym zürraımıza arz ve takdim ederiz. 

Satıf depolarımızda Garbi Anadolu mintakasma en elveritli 
her cins ziraat makineleri bulunmaktadır. 
Müeueıemiz muhterem ziraatçilerimize her hususta kolaylık • 

lar göstermekle müftehirdir. 

Telgraf adreai: 
KARADAVUT 

Telefon: 
3809 

Adres: 
Hacı Davut Zade Rahmi 

RAHMi KARADAVUT 
Hatimağa Çar~ıu No. 31 

lZMtR 

No. 1626 FOC No. 1611 FOC 
DAIMON marka bu fenerler iki yüz elli metre mesafeyi gÖ&• 

terir. Ayarlıdır. Şuleyi dağıtır ve toplar. Yıldırım DAIMON mar· 
ka yassı pille yanan hu fenerlerin siyah ve renklileri vardır 1936 
aeneıi icadı olan bu fenerler çok beğenilmit ve takdir edilmittir. 
Herkese tavsiye ederiz. UMUM DEPOLARI : 

lzmirde : Suluhan civarı No. 28/9 Hüsnü Öz ödemi~li .. 
1 lstanbulda : Tahtakalede Jak Dekalo ve Şsı. 

~llmf'.~1~.,---------------~----· 
lzmir Yün Mensucatı 

Türk A. Şirketinin 
Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsi:n dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

Saglam Zarif 
VE C ZD R 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

ltffWHIM SATIŞ YERLERi Wl-d'/dff 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 
-------
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DEUTSCHE LEVAN- Fratelli Sperco 
TE-LINIE 
G. m. b. H. 

HAMBURG 
DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE 

Vapur Acentası 
ROY AL NEERLANDAISE 

KUMPANYASI 
STELLA vapuru Elycvm limanımız- 1 HAMBURG, A. G. 

E A G da olup Rotterdam • Amslcrdam ve ATLAS LEVANTE • LINI , · · 1 
BREMEN Hamburg limanları için yilk almaktadır. 1 

IONIA'. vapuru 21 birinci kanunda TELEMON vapuru 14 I 12 / 937 de I 
hcklenlyor. Rotterdaın, Hamburg ve beklenmekte olup Rotterdam - Amster- 1 
Bremen için yUk alacaktır. · I dam ve Hamburg limanları için yük 

AMERICAN EXPORT LINES 
1 
alacaktır. 

The Export Steamship Corporatlon HERMES vapuru 20 / 12 / 937 de 
EXMOUTH vapuru 11 birinci klnun- beklenmekte olup yükünü tahliyeden 

Cia bekleniyor Nevyork için yük alacak- sonra Burg V K" t as - arna ve os enceye 
tır. hareket edecektir. 

EXIRIA vapuru 24 birinci klnun-
'da bekleniyor. Nevyork için yUk ala- SVENSKA ORIENT LINIEN 
caktır. GOTLAND nıotörü 14 / 12 / 937 de 

CARLTON vapuru 31 birlncl klnun- beklenmekte olup Hamburg - Gdynia
Cla bekleniyor. Nevyork içln yU alacak- Dantzlg - Danimark ve Baltık limanla-
tır. rı için yilk alacaktır. 

STE ROYALE HONGRISE SERVICE MARITIME ROUMAIN 
DANUBE MA.RITillE SUÇEA VA vapuru 29 / 12 / 937 de 

TISZA motörU 13 birlncl kanunda beklenmekte olup Malta ve Marsilya 
bekleniyor. Port - Sait ve Iskenderiye limanları için yük alacaktır. 
limanlarına yUk alacaktır. Yolcu ve yük kabul eder. 

SERViCE MARITIME ROUMAIN 

RADYOLİN 
Güzelliği hem yaratan, 

hem tamamhyan 
bir iksirdir 

Şu güzel çehreyi ayClınlatan gü
net, tüphesiz, inci ditlerdir. Li
kin o ditlere can veren de, fÜP

beaiz c R A D Y O L 1 N • dir. 

Siz 'de ayni güzelliği elde idebi
lirıiniz. Fakat bunan için Ff 

günde üç defa 

RADYOLİN 

-

ile ıabah, öğle ve aktam her 
yemekten sonra günde 3 defa 

ditlerinizi fırçalaymız. 

Ilandaki hareket tarihleriyle navlun-
BUCAREST 1 dk" d ~· "klikl d t· ·----••a-l!El'.:Bliım--!El!mmll:lilll ______ _ DUROSTOR vapuru 22 birinci kl- ar a ı eg'iı er en acenta mesu ı- lil 

nun a os ence ç are e e ece r. d K .. t l in h k t d kti yet kabul etmez. Daha fazla tafsllAt için B R I s T o L 
JOHNSTON VARREN LINES LTD. ikinci Kordonda Fratelli Sperco vapur 

LIVERPOOL acentalığına müracaat edilmesi rica 

"AVIEMORE vapuru Liverpool ve An- olunur. Be yoğlunda 
vers limanlanndan yük çıkaracak ve 26 TELEFON : Ull/4142/2663/4221 

birlncl klnunda Burgu, Varna ve K&-
tence 1çln hareket edecektir. 
DEN NORSKE MIDDELHA VSLINJE 

BAGHDAD motörU U ikinci klnun
la bekleniyor. Dleppe ve Norveç umum 

'iiınaa.lanna yUk alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

NORBURG vapuru 10 ikincl klnun 
938 de bekleniyor. Anvers ( Doğru ) 
Haınburg ve Bremen için yllk alacak
tır. 

gll .................... .. 

Dr. Operatör 

f ai~ l~ra~im 
OSMANiYE 

Sirkecide 

Bu her iki otelin müıteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Er 
halkana kendisini ıevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar. kendi evlerindeki rahati bu
harlar. 

• .aorikaları mamullbdır. AJDl zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traı tabunu ye kremi He gllıeWk krem· 

terini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnn~ toptan aa

tıılar için lımlrde Gazi Bulvannda 25 numarada umum acın· 

telik Nef'i Akyazılı ye j. C. Hemlİye mllracaat odiniır:. 

Posla Kul. ••4 Telefon acas 
IlAndakl hareket tarihleriyle nav

lunlardakl değişikliklerden acenta me

AYdetle hutalanm öğleden 
en-el Fnnaız hastanesinde öğ
leden 10nra Birinci Beyler ao
kağmda dit tabibi B. Mehmet 
Ali muayenehanesi ahı katın
da kabul eder. 

Birçok huıusiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
lstanbuldrı bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluıurlar. . ~------------------------------sulJyet kabul etmez. 

ı - 13 (2206) 
Daha fazla tafsllAt almak için Birin

ci Kordonda V. F. Henry Van Der Zee "I'•----··------• 
ve Co. n. v. Vapur acentalıtına milra-

. caat edilmeal rica olunur. ----ml!"DOll!ll!!lf'!!l!!T~Ô!!_IS!!IR----• 
TELEFON No. 2007/2008 OAHJLIYE MOTAHASSISI 

Olivi Ve Şiire. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BiRINCl .KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
Lllerman Lines Ltd. 

POLO vapuru 4 birinci kanunda Lon· 
ara, Hull ve Anversten gelip yUk çıka
.racak ve aynl zamanda Londra ve Hull 
için yUk alacaktır. 

TRENTINO vapuru birinci kanun 
sonunda ve yahut ikinci Unun iptida
sında Londra, Hull ve Anversten gelip 
yük çıkaracak v• ayni umanda Lond
ra ve Hull için yUlc alacaktır. 

LESBIAN vapuııı 'l birinci U.nund. 

Celal Yar~m 
İzmir Memleket hastanesi Da
hili Hastalıklar Seririyatı Şefi 
Pazardan maada her gün hasta
larını muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
sokağı No: 65. 
Tele fon: 3956 
Evi: Götepe tramvay cadde
si No: 1018. Telefon: 2545-

KAVAKLIK 
yaptıracaklara 

Liverpool ve Svanseadan gelip yUk çı-
1 

Maniaanm Mütevelli çiftliğİn· 
karacak ve ayni zamanda Liverpool ve 1de120.000 ağaçh kavaklıktan kül
Glasgov için yük alacaktır. l liyetli miktarda ltavak fidanlara 

THE G~L C~~ NAVIGA- ıahlacakhr. Jsteyenlerin Manisa

PHILOMEL vapunı ıo birinci kA- da Yağ hane r.okağı 23 numarada 
nunda gelip Londra için yük alacaktır. veya Mütevelli köyünde Nazmi 

Tarih ve navluıılardaki değişiklikler-! Tomaya müracaatleri .. 
den acenta rnesuliyet kabul etmez. 1 1 • 5 

• ~ ............................ ~ n 
Pamuk Fabrikatörlerinin 
Nazarı dikkatine 

Umum 

PLATT 
F abrikaıının Namdar 

ÇIKRllCLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu ıene temin edebilininiz 

ADRES: 

G. D. GIRAS 
Pettemalcılar, Evren sokak No. 3/1 

S · nger dikif makinalari kumpanyası kartıımda 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 1ZMIR 

.. ~~ .. , .... 
1 - •• •• 

···············~i·~·~~~····~~·ii·~·~~~~·············~ 

Norveçyanın haliı Morina balıkyağıdır. iki 
defa süzülmüttür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büyük Salepçioğlu Ham karpamda Bafdurak • bmir 

• • • • • • • . . . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Eczacı Kemal Ka
mil . Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeraltt caddesi 
Beyler Sokağı kötesi 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lzmirden götürüleceli 
en pk en İnce ve en 
makbul hediyeniz ec-
zaa Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. lzmirde Hilal eczanesi 1 KB.mili işindeki ciddiyeti, kolon
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen yalarını İzmirlilere sorunuz. 
bir müessese olmuş, kokuculuk Yakın ve benzer isimlere aldanma-
tılemini şaşırtmış bulunmaktadır. mamz için tİ§eler üzerinde Kemal 
Hilal eczanesini, eczacı Kemal Ki.mil adını aörmeliainiz. 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins k6mür perakende suretile rekabet kabul et· 
mez fiatler dahilinde satılmaktad11. 

Adres ı Kestane pazarı Bardakçdar sokak numara 12 
F. PERPINYAN 

Dima sabit daima tabii 

,,,,. 
Juvantin saç boyaları 

INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju .. 
vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 
olup ıaçlara tabii renklerini bahteder. 

Juvantin saç boyaları kumral ve siyah olarak iki tabii renlt 
üzerine tertip edilmittir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi• 
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek ıuretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

Dünyanın en büyük ve en muhtetem vapuru olan mavi korde
lanın sahibi « N O R M A N D t » nin salonlarım 

süsleyen OTOMATiK 

GAR OD 
Radyolarlnın 1938 modelleri geldi. Radyo meraklılarinin 

tapındıkları tatlı ve tabii ıesi ile herkesin gafyolduğu bn rad. 
yolan görmeden batka marka radyo almayınız. 

G'AROD 
Markalı radyoların belli batlı hususiyetlerindc.n 

biri de bunların 

olmalarıdır. 

Satıı yeri: 

OTOMATiK 
Diğer markaların hepsinden üstün olutlarıni 

dünya tasdik etmittir. 
Mimar Kemalettin caddui No. 35 NiHAT KAR 

0 
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Amerika deniz nümayişi yapmıyor 
Mikadonun Ruzvelte teminat vermesi mümkünmüş ..• 
Vaşington, 19 (A.A) - Beyaz snrny 

tarafından neşredilen bir beyannamede 
hiçbir deniz nümayişinin derpiş edilme
diği kaydedilmektedir. 

Reisicümhurun etrafında bulunanlar 
tarafından söylendiğine göre Ruzvelt 
Paney hadisesi hakkında memleket ı:e 

matbuatın heyeti umumiye5ince gösteri-
len sükunetten memnundur. 

Hariciye nezareti memurlarından bir 
zat Japon imparatorunun Amerikanın 
Çindeki haklarına yeniden tecavüz edil
miyeceği hakkında Ruzvclıe teminat ver
mesi mümkün olduğunu söylemiştir. 

Nevyork, 19 (A.A) - Elliden fazla 
eulhseverler teşkilatının mümessilleri Ja
pon emtesına boykot edilmesini isteyen 
Lir karar sureti kabul etmişlerdir. 

Harici siyaset cemiyeti reisi B. Buell 
Amerikanın yalnız başına Japonya ile 
ihtilaf halinde bulunmanın muhatıroları-

na işaret etmiştir. Mumaileyh Japon mil
letine karşı boykotaj yapılmasını iltizam 
etmiş ve böyle bir boykotajı tatbik ede-

.o-<:>;;cc'""'''''"'<-:\::: 

ccklqini umıt etmekte olduğunu söyle- f porda Jnponyanın Panama kanalı mın
miştir. ı taknı;ındaki şüpheli harekatına karşı ted

Vaşington, 19 (A.A) - Cümhuri-,birler alınmasını talep etmektedir. 
)'etçi mebuslardan B. Thomas askeri ve Bu rapor Japon memurforının kannl 
bnhri makamata '"ermiş olduğu bir rn- hrıkkındn askeri inşaatı gösteıen etraflı 

esnasında 

teıkiht yapmakta oldukları ve Japon f Vaşington, 20 ( ö .R) - Salahiyetli 
balıkçı cemilerinin büyük Okyanusta Pa-ıkaynaklaıdan bildirildiğine göre reiai
nama sahilleri boyunca Japon ihtiyat za- eümhur Ruzvelt Kongreye deniz inşaatı 
bitlerinin kumandası altında cevelanlar için mütemmim bir program arzedecek
y1:ıpmaktn olduklarını beyan etmektedir. tir. Bu programda süper-kruvazörler in-

cası için idi bütçe haricinde daha 50 mil• 
yon dolar sarfı için ruhsat ietenmekt .. 
dir. Esasen sene içinde yapılmakta ola• 
muhtelif harp gemileri için de mütenı .. 
mim masraflar istenilmişti. 

Japon arı o a sker Cüm ordusu .•. 
• çıka maa e 1 o lspanyol is ·ıerine karşı Tervel 

kazanıyor Hollu şehri 
mağazalarını a 

o esinde 
••••••• Asilerin • ••••• 

• 
Müstahkem bircok 

za feriyet 
kümetçilerin eline düşmüş bulunuyordu. 
Saat l8 e doğru umumi hücum emri ve• 
ıildi. T ervel etrafındaki muharebelerin 
en ~;ddetlileri §ehrin cenubunda olmuş 
ve asiler nğır ZO) iatla püskürtülmüştür. 
Birçok eairler alındığı gibi asilerin 5 tan" 
kı da yanmıştır. Cümhuriyetçilerin ileri 
hareketi devam etmektedir. On asi tay• 
yare&İ düşürülmü~ ve bunların beşi cüm• 
huriyet hatlarının gerisine dü~rek par-. 
çalanmışlardır. 

Çankayşek Japonyanın son sulh teklif /erini de reddetti 
, 

mevkileri z.aptedil-
Tokyo, 20 (ö.R) - Çinlilerin Hollu 

şchriıı<le Japon miles.scsele~ ait bir 
çok binaları yaktıkları haberi teeyytit 
etmektedir. Mütemmim haberler bek
Jeruncktedir. HUkUmetc gelen ilk mal\ı
mata göre Holludaki Japon evleri tah
rip edilmiştir. Maddi zarar mühim bir 
yeıkCuuı baliğ olmnktaaır. 

HOLLUDA JAPON MACAZALAR1 
YAKILDI 

Paris, 20 (ö.R) - Hong - Kongtan 
bildiriliyor : Hollu kasabasında Japon
lara alt olan büttin binalarda Kanton 
vilnyeti Çinlilerin tarafından yangınlnr 
çıkarılması Uzerine Çinlilerin . bu hare
lı:etine mukabele m.nksadiyle olsun Ja
ponların Kanton Uzerine hızlı bir yürii
YÜ§ yapınağa kalkışacakları Ingiliz ma
hafillerindc muhnkkak sayılmaktadır .. 
Hollu şehri de Kantonun yakınındadır. 
Bu korku ile Kantonun zengin Çinli ta
cirlerinden bir çoğu oradnn eynlarak 
Hong - Konga iltica etmektedirler ve 
burada oteller şimdiden dolmuştur. Bu 
şehirde lngiliz otoriteleri her ihtimale 
karşı şehrin himayesi için her tedbiri al
maktadırlar. Ingiliz mUlki ve askeri ma
hafilinde tahmin edildiğine göre Kanton 
üzerine Japon cskerleri tarafından ya
pılacak bir ileri hareketinin Honk-Kong 
lngiliz mıntakasmda tesirsiz kalmasına 
imkan yoktur. Şimdiki halde bir çok In
giliz harp gcmilei ve bunlann arasın
da cVigib Uıyyare gemisi Hong - Kong 
1imanında bulunmaktadırl:ır. 

HONG - KONGA ASKER ÇIKARIL
MASI BEKLENIYOR 

Londrn, 20 (ö.R)- Şanghaydan Röy
tcr ajansına bildiriliyor : Öğrenildiğine 
göre Japon kuvvetleri bugün veya ya
rın Jlong - Kong civarında Kanton ko
yuna nskcr çıkarmaları beklenmektedir. 
$anghaydn bulunan bir çok kuvvetler 
nakliye gEmıileriyle cenuba doğru ha
ı-eket ettikleri gibi bir çok harp gemi
leri de Kanton açıklarında m·üdahaleye 
hazır vaziyette bu)urunaktadırlar. Bir 
çok bombardıman tayyareleri bunların 
faaliyetini himaye edecektir. Japon kuv
vetleri karaya çıkınca Japonlara nıt bir 
çok binaların yakılmış olduğu Çing-Ta-
o sehrine doğru yürüyeccklerdır 
Diğer taraftan maresal Çang - Kay -

Şt'k hükümrtinın şimdi bulunmakta ol
duğu Han - K r u'da yakında Nankinden 
başlıyacak olan bir ileri hareketinin he
defi olacaktır. Bu şehir otoriteleri şeh
rin müdafaasına hararetli bir surette 
hazırlanmaktadırlcır. Si - Kinag nehri. 
Han - Keuya ynrı mesafede mayinlerlc 
kapatılmıştır Maksat yukarı doğru çık
mağa teşebbüs edecek Japon gemileri
ne yolu kapamaktır. Nehirden çıkmamış 
olan bazı Ingiliz topçekerleri Sikiang 
önünde kapatılmış bulunmaktadır. Çün
kil Japon gemilerinin Han - Keuya doğ
ru çıkmalarına mfuıi olmak için yapılan 
barnj bunların da Nankinc doğru irunc
lerine mani olmaktad~ •. 

di. 1 O tay yare/eri 
düsüriildü. Tank-

~ 

/arı tahrip olundu. 
Birçok toplar iğti
nam edildi .. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Madrid, 20 {ö.R) - Cümhuriyet or

dusu tarafından T ervel cephesinde baş
lonan tnnrruz hareketinin beşinci günü 
<le evvt:lkiler gibi parlak bir ~ekilde gcç
mi:tir. Birçok mesut neticeler elde edil
miştir. Havil bircz iyileştiğinden kıtaatın 
rr.anevrnlnrını bir dereceye kadar kolay
laıtırmıştır. T ervel aivil ahalisinin tahli
yesi için verilen mühlet geçtikten eon
ra cümhuriyetçiler erkenden hücuınn 

geçmişlerdir. l lükümet kuv,·etleri §eh
rin garbinde kuvvetli mevzilerde yerleş-

Kantondan Ingiliz 1nüstemlekesine kaçanlar miş olan asi ~ruplımna kar§ı birçok hii-

.MağlUp olma{jn bG.§lıyan Franko 

göğüs göğüse bir muharebeden sonra 
hükümet kuvvetleri asi mevzilerini zap
ta muvaffak olmuılardır. Bu muharebede 
dü~andan birçok top ve mühimmat 

alındığı gibj asi mevzilerini müdafaa 
edenlerin birçokları da teslim olmuşlar
dır. T ervelin cenubunda da ıiddetli mu
harebeler olmuştur. Pes-Haloja mevkii 

Madrid, 19 (A.A) - Beş gündenberl 
T ervel cephesinde Cümhuriyetc;i1er tam .. 
fından yapılan taanuz cümhuriyetçi kuv• 
vt:tlerinin mükemmel bir surette hazır• 

lanmış olduklarını meydana koymu§tur. 
T ervele on beş kilometreden fazla bir 
mesafede bulunan bir noktadan hareket 

etmiş olan cümhuriyetçiler on kasabayı' 
İşgal edip 600 esir ile mühim miktarda 
harp malzemesi aldıktan sonra §ehri tn• 
mamiyle muhasara etmişlerdir. Şehrin en 
mühim müdafaa mevzii olan Muala dün 
&aat 16 da cümhuriyetçiler tarafından 

zeptedilmi~tir. 

Bu aabah saat 9 da yapılacak olan eon 
hücumdan evvel aivil ahalinin iehri ter
ketmeai tenbih edilmiştir. Cümhuriyotçi 

tayyareler asiler tarafından gönderilen 
tekviye kıt' alarmın yaklaşmasına mani 
olmuşlardır. 

Hnn - Keuda hava müdafaası ıçın nin tebliğlerin<k! ve Uz.ak-Şark haklun- cumlar yapmışlardır. Burası Valen,iya 
alınan tedbirler pek mükemmeldir. Yiiz da Tokyodan gelen bütün haberlerde. yolu üzerinde şehirden 1 O kilometre me
k.adar Sovyet Rus tayyarecisi Rusyada Çin mrşru hükilmeti olarak Pekin hü-j wfededir. ·~uhar~be ~on. de~~cede aert 
imal edilmiş tayyarelerle Han - Keu küınetinden bahsedilmekte ye şimdi olmu§tur. Cumhurıyetçilerın hucuma geç- aeilerin müthiş bir mukavemetinden ııon- Hükümet topçu kuvvetleri bütün şeh4 

ufuklarında mütemadi uçuşlar ppmak- Hankeuda bulunan mareşal Çang _ Kay 1 meeinden evvel asi mevzileri müthiş bir ra zaptedilmiotir. Ak§ama doğru asilerin re hakimdir. Ve ıehrin ıimalindeki bil
ta ve bir çok Çinli tayyareler ele bun- Şek hükümetinden .sabık Çin hüküme-1 top ateşiyle dövülmüştür. En nihayet en ehemmiyetli mukavemet merkezi hü- tün istihkamları dövmektedir. 

lara refakat ctmektcclirlcr. Diğer taraf- ti şeklinde bahsolunmaktadır. 

tan Alman generalı Yon Valkenhausen JAPON TEKLIFI REDDEDILDI B ee 

uda bulunma:ktndırlar. kinden istıhbar ediyor : Emin k.aynak-
ile yüz kadar Alınan zabiti de Han.- Ke- Tokyo, 20 (ö.R) - Domei ajansı Pe- ugu n 
BlR JAPON BiNBAŞISI y ARALANDI tan bildirildiğine göre mareşal Çang -

1 Avam kamarasında 
Şanghay, 20 (Ö.R )--- Hong - Kong

tan gelen Japon kaynağından teyit edi
len haberlere göre bir Japon binbaşısı 
Hong - Kong Ingiliz nrazisi hududu üze
rinde nşağıda.ki şartlar içinde yaralan
mıştır: Bu Japon binbaşısı diğer bir za
bit ve on dokuz Japon askeriyle birlik
te Hong - Kong hududu üzerinde , Çin 
arazisinde bir istikşaf yapmiıkta iken 
Hong - Konga sığınmış Çinlilerfn . hü
cumuna uğramış ve bunlar tarafından 
sarılarak yaralanmıştır. 

Şanghay, 20 (ö.R)- Japon taysare
leri Hankeu islika:netinde bir hava ta-
arruzunda bulunmuşlardır. 
ÇANG-KAY-ŞEKJAPONLARLA 

MÜZAKEREYE GIRIŞIYOR 
Tokyo, 20 (Ö.R) - Mareşal Çang -

Kay - Ş kc Japonlara karşı faydasız 

olan muk. vemclinden vaz geçmesi için 
yarı resmi son bir ihtar ynpılmıştır. Ma
reşalın Tokyo tarafından yapılmış ol:ın 
sulh tekliflerini müzakereye acele et
mesi istenmektedir.Fakat mareşal Çang
Kay • Şekin bu şartlarla sulh müzake
resine girismeğe mütemayil olmadı[,tı 

tahmin ediliyor. Bu sebeple Çin başku
mandnnı Japonya aleyhinde kurmuş ol
dui,'ll cepheyi muhafaza etmek istiyecek
tir.Bu takdirde, siyasi mahafilin kanaa
tince Tokyo hükiimeti doğrudan doğru
ya Pekinde kendi himayesi altında te
sis edilen yeni Çin hUkümetiyle müza
kereye girişecek ve mareşal Çang - Kay 
Şek ile anlaşmaktan vaz geçecektir. 

Rom.o, 20 Cö.m - Ja1>0n hükUmetl-

Kay - Şek hariciye nazırı Vang - Çin - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vny Uırnfından Japonya ile sulh müza-
kerelerine girişilmesi için hazırlanan 

t~lifi reddi!tmi§tir. 
Mareşal sonuna kadar mukavemet az

minde olduğımu bir daha 1eyit t'yle
miştir. 

Şanghay, 19 (A.A) - Bir Çin mem
baından bildirilcliğine göre Japon ge
neralı Doihara geçenlerde şimali Çin 
C€phrc;inde maktul düşmüştür. 
Şanghay. 20 (A.A) - Japon kıt'atı 

bugün Hankchova karşı taaITUza baş

lamıştır. 

----·*---
Mutedil 
Nasyonalistler 

ecUste ekseriyet 
teşkil ediyor " 
Belgrad, 20 (A.A) - Yapılan intilm

bat hükümcte büyük bir e.ks2riyet te-1 
min etmiştir. Yeni mebusan m~clisi bil
hassa mutedil na~·onalistleroen mürek
kep bulunmaktadır. 

lyi haber alan maha!iller mebus.ın 
meclisinin riyasetine eski ayan azasın
dım Mevllıt paşa Muhlisin intihap edi
leceğini zruınetmektedirler. 

Yeni meclis 28 ilkkfuıunda toplana
caktır. 

Denize lndlrlldl 
Napoli, 20 (A.A) - Pnllaso isminde

Jd torpido muhribi bu· sabah denize in
dirilmiştir. Muhribin uzunluğu ~. ge
nişliği sekiz metre ve sür'ati 34 mildir. 

Harici siyaset hakkında çok mühim 
münakaşalar yapılacağı bildiriliyor 

LONDRA, 20 ( ö. R ) - Yarın 

Awm kamarasında harid siyaset hak
kında uzun bir münakaşa başlıyacaktır. 
Beynelmilel vaziyet sebebiyle hü.kümet 

§imtiiltk bu meselelerin müzakeresine 

gcçilın~ni tercih ederdi. Fakat mu

halefet amele partisi lideri B. Attlee Uı
rcıfından bütiln h:ırici meseleler hak-

kında yapılan izahat talebini cevapsız 
bırakmıığa başvekil B. Chamberlaln ve 

hariciye nazın bay ECkn rıızi' olamadı
lnr. · Bu sebeple yarınki celsede cli1>lo-

Londradan bir göriiniiş 
malik teşebbüsler hakkında izahat ve- .

1 

hayct perşembe günü Avam kaınnrası 
rerc~k beynelmilel v:ıziyeti tenvir ede- Noel ve yılbaşı tatiline ginnek UzcrG 

cC'klerdir. Çin vaziyetinden başka lord ayrılacak ve ancak bir şubatta yeniden 
Halifaksın son Almanya seyahati ve Is- toplanacnkt ır. 

panya dahili harbi de müzakerelerin Londra, 20 (A.A) _ füışvekil nazır 
mevzuu olacaktır. Muhalefetin bnşlıca et-
h tib• ı1 t• 1 b Attl b""t"" b lar komitesini bugün içtimaa davet a ı s a ıy e ay ee u un u . . 
meseleler üzerinde miidahalcde bulu- mıştir. 
nacaktır. Komite hariciye nazırı ile Milli wü· 

dafaa nazırlarından mürcıkkeptir. J(o-Yarınki celscdeıı. sonra çarşamba gü-
nü yapılacak celse amele partisi tara- mite Uzak Şa~ta.ki vaziyeti tetkik ve 
fından teklif edilecek muhtelif takrirle- yarın knbine top}antısını hazırlıyncak
rln mUuıkcrcslnc taMis edilecek ve ni- tJr. 


