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Fransada grevler 

HAKKI OCAKOCLU 
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DEVAM MODDETl Türkiye için Hariç ıçm 

SeuWc . • . . . • • 1300 281Hl 
Al:a •ylık . • • • • • 700 1300 

T E L E F O N : 2697 

FtA Tt ( 5 ) KURUŞTUR 

il 

t.:ümhuriyetin ve Cümhuri11et eserinm be~isi. aa'bahlan çııuu aiycı.!I gazeıecur 

Paria, 25 ( ö.R) - Manilya ekmekçiler I 
SftYi hitmittir. Fakat Parilte Wlra1iye maia· 
ulannm Ye nakliyat amelelerinin ırevi devam 
etmektedir. 

YENi ASIR Matbaumda buılnuttır 
---- - -~ 

Karadenizde bir Yunan vapuru battı 
Uludağda kar tipisinden ölenler 

Bütün Balkanlarda kar fırtınası 
şiddetlidir. Köylere kurtlar saldırdı 
B S ı 

lstanbul, 25 (Yeni Asır) - Ge· 

ı•r ua· e lce Karadenizde başhyan ti~detli ~\~i. 
t fırtına bu sabah <lurmutlur. Ş;m. '...."\\f. 
di her taraftan limana gelen ha-c · berlerde de~iz kazalarının netice-e va p... ai hakkında .:naıumat alınmakta-
dır. Sivutopol açıklarında yüklü 

Belediyet\in imar proje~ 1ıakkm- r bir Yunan vapuru batmıştır. Mü
daki yqzınıa cevap ı:CTeıı D. 1\I. rettebaUan pek azı kurtclabilm · ,. 

. s ... (! ~tir. . 
Bana bir ıual tevcih ettiniz; sw tatmin ~ulgar ve Rumen ıularmda da 

• .. tmek isterim: lhatan birçok ~emiler vardır. 
. Bilirsiniz ki bınü:in en kıaa zamanda l TıPIDE Ö~ENLER 
iman artık l&at'i bir :aarurel olmuttur. Bu latanhul, 25 (Y enı Asır) -
fdair ballmım temiz, bakanJı bir tehirde '"Buna civarında kar tipiaine tutu
yapcllklan ihtiaaımı elde ·etmek için da- L larak ölenlerin ıayıaı ıekizi bul
ha 'bir çok on seneler beklemeğ~ tahamJdu. Uludağ karla örtülmüttür. 
müli kaJmam'fU'. Bir inlulip neıli, inJn.. lUludaimdaki kayak oteli müı
li'bı maddi, ,!Dllnevi, entellektüel bayal1- tahdimlerinden Süleyman liayıp-
nm ber safhasında elle tutulur ıörmek hr. • 
iater. Bu onun mubddes hakkıdır. j - SONU 'OÇUNCü SAHIFEDE - Bir v•pu r bcıtıJ1or 

Ben yu.J.lanmda ilköace bunu ifade 
etmek istedim. DünJe basün aruanda 
..... ,eseler yapmlpUll dünü tenlüdden 
aiyade basiini aydmlatmak içindir. Antrenör kursları • • 

ıçın 

Nef riyatımız 
Spor kurumu mah
f ellerinde büyük 
bir alaka uyandır
mıştır. Gizli pro
fesyonelliği teşvik 
edenler cezalandı
rılacaktır. 

Antrenör kursunu idare etmek üzere 
Avusturya federasyonundan bir bq 
antrenör getirilmesi hususunda teşeb
büslere girişilmiştir. Bu antrenör, fut
bolün nazari ve ameli bUtUn incelikle-
rini bilen bir kabiliyette olacak ve ayni 
zamanda öğretme usullerinde de tecril
be ve iktidarı Avusturya federasyonun
ca temin edilmiş bulunacaktır. 

Bundan başka Türkspor kurumu Iz
mir, Istanbul ve Ankara bo1gelerine ye
niden ve kıymetli Avusturyalı antrenör
ler getirilmesine de karar vermiş ve bu 
husustu Avusturya federasyonu nezdin-

Kızıl ayın yıldönümü 

bir şekilde kutlandı 
müteakip Kordonda geçit resmi yapıldı 

iki - iki beraber 
Ankara - Bükreş maçı 

çok heyecanlı oldu 
StaJ Türk ve Rumen bayralılariyle dona

hlmıftı, onlar daha eyi idiler . 

Ankara, 25 (Huausl) - ı.tanbul ve uman blkim oynaml§tır. Birinci devre 
Ankarada iki maç yapnak Ozere gelen Rumenlerin lılkimiyeü alımda ,eçmı,. 
Bilkrq muhteliU. buıDn ölJeden 80nra Ur. Dk devrede iki taraf iklfer ıol Po 
saat H.30 da Ankara .tadında Ankara bl'Dllflardır. 

rnuhtelitiyle ilk k.aiplqmayı yapnufbr. Ddnci devre birinci uevreden Sok .. 
Stad bqtan a.pllyı kadar hmcahmç ha canb ve heyecanlı olmUJlur. B~ 
dolu kli. mubteliti kırmızı Uniforma, Anbra 

Bu maç, heyeti umum.iyesi i~le muhtelitl Yetil forma py~ BtllmJt. 
çok heyecanlı olmut ve iki taraf saman - .soNU DöRDONCU SAHtf'EDE -

Kazanç Vergisi 
Beyannameye tibi olan 
mükellefler kimlerdir? 

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

Ticaret odası 

Salahiyettar ma
kamlarla temas ede
rek tüccarları ala .. 
kadar eden bu mev-
.zuu aydınlatmıştır 

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

2395 numaralı kazanç vergiıl 
kanununun bazı hükümlerini de
iittiren 3258 sayılı ek kanunu ti• 
caret erbabına yeni bazı mükelle
fiyetler tahmil etmektedir. Bu ka· 
nuna nazaran hazine kazançlarını 
beyanname vermek suretiyle bil
dirmek mükellefiyetine girenlerin 
kimler olduiu hakkında tüccar· 
lar arasında tereddüt huıl olmu .. 
tur. 

- SONU iKiNCi SAHiFEDE -
s 

Müstemlekeciler 
CeziredeKürdlerle erme 
nileri .silihlandırıyorlar 
latanbul, 2 S (":/eni AA.r) - 8e)'J'Ut· 

tan biJdiriliyor: Suriye baıvekili B. Ce-
mil Mardam Şama ge]miotir. Hükumet 

izalanna Paris ve Ankara görüşmeleri 
· hakkmda izahat venniotir. Suriye gaze

teleri Türkiye hakkında daha nazik bir 
lisan kullanıyorlar. 

lstanbul, 2S (Yeni Asır) - Müstcm
lekecilerin Hatayda faaliyet1eri devam 
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ERKEK, KADINI ANLAR MI?~ 

ERKEK içiN .KADIN 
ŞEHiR HABERLERi 

Bir Suale 
Cevap ..• 

Bir Muamma mıdır? ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Yeni Anketimiz ~ : .................................... . -

Bı&. Atifet 

Birgi 

Erkeklerin 

kadım 

muıımmalık 

kanidir 

" Belki de nesli muhafaza ensteni kaaını 
erkeğe bir aır, bir muamma gibi 

göstermektedir. ,, diyor 

Tahmil ve tahliye 
İşleri bir müteahhide 

verildi ı 
IUıalat ve ihracata ait tahmil ve !ah· 

!iye ~!eri yine bir müteahhide ihale 
edilmiştir. Uzun senelerden beri mü· 
na.kaşa mevzuu olan ve liman amelesi· 
ni memnun ebniyen bu vaziyetin esas
lı bir şekilde halli için, Uman idaresinin 
bu işi kendi üzerine alması icap etmek
tedir. 

Habe• aldığımıza göre liman idaresi, 
doktor bay Hulilsi Alataşın müdürlüğü 

zamanında olduğu gibi bu işi mülhak 
bir bütçe ve idare ile üzerine almağı tel· 
kik etmek tasavvurundaclır. Ancak bu 
sene için buna imkan görülememiştir. 

--=--
Mısıra çalı sUpUrgesl 

ihracatı 
Türkoft. lzmir şUbesinin evvelce yap· 

tığı bir teşebbüs üzerine Mısıra çalı sü· 

pürgesi ihracatına başlanmıştı. Bu sene 
Iskenderiye belediyesi tarafından satın 

alınacak altmış ton çalı süpürgesi için 
bir münakasa açılmış ve şartnamesi Ofi-

se gelmiştir. Çalı süpürgesi ihracatiyle 
uğraşanlara Türkofis icap eden mah'.ı
matı vennektedir. 

--=--
Odanın 938 bütçeci 

Ticaret ve sanayi odası riyaset divanı ve 
idare heyeti, yarın saat 10.30 da müş
terek bir içtima akdederek ticaret oda

sının 938 yılı bütçesini bazırlaınağa baş
lıyacaktır. BUtçe hazırlandıktan spnra 
oda meclisine tevdi edilecektir. 

lkinci kanun ayından itibaren, mUd· 
deti bitmek üzere bulunan oda meclisi 
seçimine başlanacaktır. Seçim iki dev
reli ve buna .. it formaliteler iki ay de· 

ikinci Devre - BAŞTARAFI 1 JNCI SAHtFEDE-

nakwa bütçelerinin batında yer vemıit· 
!erdir. 

Bu cihet kafi derecede ta vazzub ettik· . 

Ll. k ~açlarına bugu·· n ten ıonra projedeki tqebbüılerden ban· 
gisinin faydalı hangisinin fayciuaz oldu· 
ğunu tetkike lüııwn gönniyoruın. lk 

Stadyumda başlanıyor ~:::--';"u!~.et:;~t~:ıa~e;:!: 
wla ıneteul oldum. Burada bir nokta· 

•••••••••• • ALTI 
Ateş anla Doğ d k ya tekrar temas edeceğim: Belediyedeıı 

on puv , anspor o uz • • • ol 
•• ,.., "• an] y nl 6 la D · IJ yapmaımı ıstemek kadar kudretli · puv a, ama ar puvan emırspor • . . . 

5 an] b ·ki k ili kib' · · ınaıımı ıstemek le hır vazifedır. Bu lnıd· . . 
~ Takım bugünkü üç 
~ maçta karşı karşı
. ya gelerek kat'i ne-

tice için kozlarını 
paylaşmıya başlı-
yacak. 

puv a u ı ıyme e unızın • • ku, __ ..,_,_ 
d da bul 1 ret her ıeyden evvel bızun ~ 
ışın unuyor ar. . ki • 
Gö "!" ki •--k k At bil dir. Şikayetlerin, tenldtlenn ço uiu ıı 

ru uyor = gere eş ve • b d , ~ ~ . yıldınnamal d 
h D • · · ka tılın ". aım &Kilen ı ır. assa oganspor ıçın pa ası m~- T nkitl . • • b' insaf bud d ol· 
kül. f d' T b'l f ka"d .. . e enmızm ır u u mesa e ır. a ı ev w e surprız- lıd 5. b' -···-• • . ma ar. 1Ze ır nıuaı vereJllll ı 
!er hanç. B 1 di .x..:. L-n •• k~ ... mal . ee yet.,...,yapan, ........ ...,. 

Bugünkü maçlara gelince : ı.- k luk enf ü' • • 
&abın, ~ on WUf m aa IÇlll 

Yarın Alsancak takımı Is~nbuldim bu batkın ııailıjını ihWe çallf'Ul bazı 
akşam avdeti beklenen Saun maça ye- ub ·'·'- _, _, __ .. b _ ... _ 

ediği kdird b
. b m t ...... esnan ce= ........ ınr.,,. u ~ 

tişem ta e ızzarur u oyuncu- esalandınlanla kaı..nk bir 
nun yerini başka bir arkadaşı doldura· ek" b na sa!"' d' ? , .. 

un tutana unun manaıı ne ır 
" k Do' caktır. Saiınin bulunamaması Alsancak 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Geçen hafta oynıyan uço • gan- . . . .. . . Belediyenin kontrol vazifesini dildralt• 

spor maçından sonra Lik maçlarının ilk forvet haltını zaifleteceğin.i ümit etını· yaptığı delil mi 7 
devresi hitama erdi. Her nedense buse- yoruz. Çünkü onun yerinde oynıyacak Yana biri çıkar daı 11Eyvııh ne kadaı 
ne daha likler bitmeden netice belli ol- oyuncu elinden geleni yaparak muvaf- çok balrunsızlık vartruf ••. Belediye nİ§İ i 
du. Şimdiden diyebiliriz ki Izmiri tem· fak olacağı şiipheslzdir. Binaenaleyh buna mini olmıyor 7» dene mlineldÔ• 
sil edecek iki ekip Alsancak ve Uçok Doğanspor karşısında yine kuvvetli bir din samimiyetine inanır mısınız? 
takunlarıdır. ekip bulacaktır. Hile, ibtiki.r, tahif ... Bunlar etki de-

Buna rağmen bir Doğanspor • Alsan· Doğanspora gelln<ıe : Bu ekibimizden virlerin ticaret hayatunıaa soktuiu dert· 
cak maçı yine ayni hususiyeti daima ta- beklediğimiz dUzgfuı ve irtibatlı bir 

1 
ıerdir. Belediye bunlada mliudele ecle

şımakta ve bilhassa Doğansporluların 1 
oyundur. Asabt olmadıkları zamanlarda cektir. Cezalananlar belki çok olacakta-. 

öte berideki iddiaları üzerine bu maç hasımlarını terletebilecek kuvvettedir· I Fa.icat nihayet memlekette doinı it cör
eheııuniyet kesbetmeğe başlamıştır. !er. Fakat yarın Alsancak takımının bu- mefe, halin aldatınıyarak çalqnıafa alt· 

Şüphesiz ki yarınki programın ihtiva kısı altında bu taJmnımızın ne derece- ıılacaktır. 
ettiği maçların en heyecanlısı Alsancak ye kadar muvaffak olacağı ke.ttirilemez. Tenkidi yapalun. Vazifemiz ""'-• 

Doğanspor maçı olacaktır. . Netice itibariyle yarın Alsancağm _ Yerinde, baldı olan her to;nw it ........ 
Bu maç hakkındaki nok:tai nazarımı· Sürpriz hariç • galibiyetini beklemek dakilere kuVTet verecektir. Ancak el.o 

zı yazmadan evvel puantajı tet.kllı: et- pek fazla bir şey olamaz. GUnUn son ına- macoji ııistemidir lö munffalayetin düt< 
mek faydadan hAli değildir. amanla ında ıla k manıdır. Ben böyle dÜfÜniiyonm. 

Şimdiye kadar yaptıldan maçlarda çı Ateş •. y r aras yap ca : ŞEVKET BiLGiN 
,. k Alsancak takımları kimse e ye- tır. Atefiıı Doğanspora nazaran vazı- --=--
uço ve Y . daha .. 'tli"· B t'---ı 

Kadın ruhunu anlamayı bilen erkekler pek azdır. Ben bu an· 
layıt•ızlıiı diinya kurulalıdan beri devam eden erkek tahakkü
milne atfetmekteyim. Erkek kumanda etmeğe, bi.kiın olmağa 
alıtmıthr. Her ne kadar kadınlar erkekten daha zayıf, daha be
cerikaiz, daha ehliyeuiz olmadıklarım iabat eden birçok misal
ler vermekte iıeler de lcökletmit bir kanaati değiftirmek imkii.n
aızdır. Erkek yuva kurunca karısının efendisi, hii.kimi, ıahibi ol· 
mak iater. Rubiyah böyle bealenmit olan bir adam efini anlama

ia çalıtır mı? 

·ı d ı• anla b ta b 1 yetı uını =· u maçın ne ....,.. K • • 
nı me en ~ puv aş u unuyor- merakla beklenmektedir. Çünkü Adnan azanç VergJSI 

vam edecektir. !ar 
I •----------------· -----------·- Ateş saflarından ayrılması ile mUdafaa • ---o---

Erkeklerin kendi aralarında kılıbık tesmiye ettikleri zümre ka· 
dmı anlayan zümre değildir. Kılıbıklık bir göıterif, bir riya ve 
iğfal vasıtasıdır. Erkeği tezlil eder. Kadını yükseltmez. Kadının 
istediği anlayıf böyle içi dıtına uymıyan bir anlayıf olamaz. 

Erkekler kadını niçin anlamadıklarını izah etmek istedikleri 
zaman diyorlar ki: 

- Sizi nasıl anlayalım? Diinyada bir kadın ruhiyatı yoktur. 
Kaç milyar kadın varsa birbirinden batka o kadar kadın rubu, 
o kadar kadın karakteri vardır. 

Erkek hodgamlığından doğan bu mazerete: 
- Sadece e'inizi, sevdiğiniz kadını anlayınız elemek yeter .• 
Kadının muammalık sıfatına gelince bu erkeğin iddiıuıdır. Ve 

zayıf kadını erkekten daha kuvvetli yapmı,hr. Şimdi tecrübe· 
mizle anlıyoruz ki erkeğin kadın ruhunu muamma te!akki etmesi 
lehimizedir. Erkek ancak bu sayede bir meçhulü çözrneğe çalı••· 
yor. Bu meçhul biraz da a•kın kuvvetini, cazibesini yapıyor. 

Erkekler kadınlan, kadınlar erkekleri an!ayabilselerdi izdi
vaçlar bu kadar kolay olmıyacaktı. Belki de nesli mulıa:-0.za ens· 
teni kadını erkeğe kartı bir sır, bir muamma ıtösteriyor. 

lJ 
'C/.IL.TZZZT'.-0 ' 

İktısadi Haberler 
'ZZ:z7.ı;T,,,LXZZT,L'f//'.Plr;(/T; 

Tarlş dJrektörU 
Iki haftadan beri Aııkarada bulun

ınakta olan Tar~ müdürü bay Hakkı 

:Vera! Iktısat vekfiletiyle temaslarını bi· 
ilrmiştir. Pazartesi günü Izmire döne· 
cektir. 

--=--
uzum flatlerl 

ATIFET BiRGi 

Kadına 
Sarkıntılık eden adam 

mahkemede 
---<>--

Bayan Fatmnya sarkıntılık yapmak 
ve bıçak çekmekten su~lu Ramazmm 

dün ikinoi sulh cezada duruşmasına baş· 
Ionmıştır. HBdlıe şudur : 

lzmir meruıeli kuru üzümlerin son Suçlu Ramazan, bayan Fatmarun evi-
hafta içinde Almanya piyasalarında faz. ne girmiş ve evde kimse bulunmadığın
laca istihliki üzerine Izmir Sultaniye dan istifade ederek : 

kot.ıısyonları Londrada beher C. W. T. - Güzelim, bana bir öpücük verir mi· 
de birer şilin yükselm~tir. Girit ve Yu· ı sin ? 

nan üzümlerinde değ~iklik azdır. Demiştir. Genç kadın bu teklifi red-

--=-- dedince Ramazan bıçağını çekerek ba-
Japonyaya ihracatımız yanın üzerin~ yürümüş ise de feryat ve 
Japonya hükümetinin neşrettığı ' bir istimdadına koşanlar brafından kurla· 

kararname ile Japonyaya yapılacak it- rılmı§tır. Bu, bir iddiadır. 
hal&t katı bir kontrole tlbl tutulacak-
tır. Bu hükümden bazı memleketler is

tisna edilecektir. Haber verildiğine gö· 
re Türkiye meDJeU maddeler istisna 
hükmünden isti!ade edecektir. Japonya 
hükümeti bu hususta, Ankara sefareti 
vasıtasiyle Iklısat vekfileüne teminat 
vermiştir. 

--0-

Romanyaya ihracatımız 
Romanya hükümetinin hazırl.ıdığı u

latistiklere göre 937 yılının ilk dokuz 
ayı zarfında Romanyadan Türk.iyeye 
162.725.000 ley kıymette ıhracat yapil

mış, Türkiyeden Romanyaya 25.143.000 

ley kıymetinde ihracat tescil edilmiştir. 

Aradaki fark, Türkiyenin Romanyadan 
fazla mikdarda kutuluk kereste çekme

sinden ileri gelmiştir. Türkiyenin Rcr 
manyaya fındık, incir, Susam ve kuru 
yemişler ihracatı artmıştır. Aradaki far
kın eritilmesine calısılmaktadır. 

Hakim Naci Erel suçluya sordu : 
- Soyadın? 

- Seyfo ... 
- Başka? 

- Tako 
- Yaşın ? 
- Yirn1i. .. 
- Maşaallah ... Ağzın süt kokuyor ... 

Bir beşik getirelim. Sen yirmi beş ya· 
şından aşağı değilsin! Evli misin ? 

- Dört seneden beri. 

- 16 yaşında bir kimse evlenemez ve 
kimse .de nikAh kıyamaz. 

Hakim müştekiye sordu : 
- Nasıl oldu ? 
- Bu adam kollannı açtı .. Gel güze-

lim, bir öpüciik ver, dedi. Bıçak çekti. .. 
Bağırdım. Gelenler, beni kurtardı . 

Iki tarafın da nufuslarını getınnele
rine, s1yısız sabıkalanntn sorulmasına, 
~ahitlerin celplerine karar verilerek du
rusma başka bir güne talik edildi. 

TAY YARE SiNEMASINDA zaMa uğramıştır. Yamanlar takımı her Beyannameye tabi 
halde Ateş karşısında iyi bir netice aJ. 

BUGÜN SAAT J 2,40 DAN iTİBAREN mağa ve bu surete ilk devrede yaptığı mükellefler kimlerdir 
DONYANIN EN BOYOK FiLMi maçın intikamını istihsale çalışacaktır. - BAŞTARAFI BIRtNCI SAHiFEDE ~ 

AYRICA RENKLl MIKI VE JURNAL 
Bugünkü seanslar 12.40 - 3.15 - 5.50- 8.25 de .. 

ttçok • Deınirspor maçını, kuvvetli ş hr. · t' t d h . e ımız ıcare o uı, emel\ 
bir ihümalle ttçokun kazanması tahmin b"t" tü' l l~'· d d . . uun ccararı a .... a ar e en 
edilir. Fakat futbolda sUrprızlenn he· bu mevzu üzerinde tetkikat yap. 
saba katılması şarttır. m•t ve alakadar makamlula te-

A. öZGON mas ederek vaziyeti aydınlatmı .. 
--=-- tır. Vaziyet şudur: 

B. Hamdi 
• 

Uçoka girmiştir 

2595 sayılı kanunıın yedinci 
maddesinin bir numaralı fıkrası, 
1 Kanunusani 938 tarihinden iti· 
haren gerek ithalat, gerek ihracat 

Altınordu kulUbU saflarında seneler- ticaretiyle uğratan müeasese V(I 

ce oynadıktan sonra Ankaraya giderek qhasla, ticaret odası ve zahire 
An.karagUcüne iltihak eden Altınordu borsası bulunan yerlerde borsaya 
sol açığı bay Hamdi, tekrar Izmire dö- dahil maddeler üzerine komisyon• 
nerek kulübüne girmiştir. Izmirin ye- culuk yapanların beyanname ile 
tiştirdiği bu değerli eleman son zaman- mükellef bulunduklarını teabit el· 

1 d Anka uhteli"-d akta mittir. Yani gerek ihracat, gerelı 
ar a ra ın ~· e oynam 'tb ı· .. l k · .d. ı a at tüccar arı ve omısyoncQ< 

ı 'irarndi Izmire dönünce Ankara kulü- lar maliyeye vakit ve zamanı?da 
b.. A ka tak Anka .. beyanname vermek mecbunyo-

une ve n ra mın asına ragu- t• d d• 1 
ın e ır er. 

cünden istifa ettiğini bild~mişlir. Fa- 937 yılı ilkkinıınıınıın ıon günü· 
kat çok şayanı dikkattir ki, bu sporcu- ne kadar olan mükellefiyetler ay
nun Ankaragücünden ayrılmamasını te- nen mer'idir ve alakadar dairece 
min için, Ankaragücü kulübü Hamdiye şayanı kabul görülecektir. Ancak, 
kulüpten tard kararı venn~tir. 938 yılı ikinci kanununun ilk gü· 

Cidden esefle karşılanan bu hareket, nünden itibaren kazanç mükelle
bazı kulüplerin manevi mecburiyetler fiyeti, beyanname tanzimi ıuretİy· 
ihdasından başka bir şey değildir. Bu le tatbik edilecektir. Mükellefler 
itibarla bay Hamdinin lisansı henüz ve- vaktinde beyaımame tanzim ede· 

rek maliye dairesine verecekler• 
rilmemiştir. Verilince kulübünde oynı- d 

ir. 
yacaktır. Ellerinde ihracat ve ithalat ruh< 

--=--
Malta ve Kıbrısa 

ihracat 
2/7005 sayılı kararnamenin dördüncü 

maddesine giren memleketler arasından 

çıkarılan Malta ve Kıbrısa, bu kararna
menin çıkmasından evvel yapilan satış 

muameleleri hakkında ihracat tacirleri
nin bir müracaati vardı. Iktısat vekAie-

ti, Anadolu ajansı vasıtasiyle neşrettiği 
bir tebliğde bu gibi tacirlerin vesaikle-

riyle Türkofis merkezine müracaat et
melerini bildirmiştir. 

Şehrimizdeki ihracat tacirleri, devlete 
kanaat bahşedecek şekilde, hazırladık-

!arı vesikalarını dün vekalete gönder
mişlerdir. Bu kararnanıenin neşrinden 

önce yapılan satışlara müsaade edile
cektir. Vekaletin tebliği lzmir piyasasın
da çok iyi bir tesir yapmıştır. 

salnamesi mevcut olup ta, ıena 
İçinde ticaretle iftigal etmiyecek' 
olanlar ve etmiyenler keyfiyeti 
alakadar daireye haber vermek 
mecburiyetindedirler. 

--=--
Karaburun 
iskelesi 

Karaburun (Huousi) - Soğuklar bu· 
rada da fazlalaştı. Dağlara kar düıtü. 
Kömür fiatleri birdenbire yültaeldi. 
Kamyonlarla, lzmire gidip gelmek güç• 
lefti. 

Halk vapuru tercih ederek lzmire de· 
niz yoliylc gidip gclmeği daha muvafık 
bulmakta ve tütün denkleri de vapurı 
tahmil edilmektedir. 

Fakat son poyraz rüzgirından Kara· 

burun iskelesi yerinden oynamıı. vapuı 
çok güçlükle iskeleye yanaşabılmiştir. 

Bilhassa tüccar mallannın bu bozuk 
--=-- iskeleden vapura tahmili tehl~cli bir va· 

Seferihisar hapisanesi ziyeı almıştır. 
MurdoK'anda da iakele olmadığı tçin. 

Son yapılan bir teftişte Seferihisar L d k' kl ' .. l"kl ıl '-. ura a ı na ıyat guç u e yap ma""ta· 
hapishane bınasııun ratıp olduğu görül- d 

ır . 

müş!Ur. Bu hapishanede bulunan mah- KRraburun iskelesi tamir edılmedii'i 
1<:0.m ve mevkufların durumu nazarı iti- tukdirdc, şiddetli bir poyrazda tama· 

!>ara alınarak Seferihisarda yeni bir ha- men harap bir hale gelmesinden endif~ 
pishane inşa edilmesi tetkik edilmekte- edilmektedir. AL1kadırların nazarı dik· 
dir. , L:atini celo ederİu.l.. 



Vatikan Almanyadaki taz
yikten şikiyet ediyor 

-BAŞT ARAF1 IWUNCt SAHIFEDE
IST ANBULDA KAR 

latanbul, 25 (Yeni Asır) - la· 
tanbulda iki gündür dütmeğe bat
lıyan kar fasıla ile yaimaktacbr. 
Trakyanm birçok yerlerine kal' 
dütmüttür. 

BALKANLARDA FIRTINA 
lıtanbul, 25 (Yeni Asır) 

Sofyadan gelen haberlere göre 
bütün Balkanlarda tiddetli kar 
fırtınaları hüküm ıürüyor. Soğuk 
çok tiddetlidir. Filibe civarında 
bulunan bazı Bulgar köylerine 
dağlardan kurtlar inerek inek ve 
koyun aürülerine aaldırmıılardır. 
!nıanca zayiat miktarı malum de-

Paris, 25 (ö.R) - Papa Noel münn· 
ıebetiyle kendi!ini tebrike giden kardi
nallere hemen münhasıran cAlmanya· 
Claki dini mezalimden» bahsetmiı ve de
miıtir ki: 

cBu mezalimin ne vahıeti, ne ıiddeti, 
ııe tuzakları nok~ değildir. Biz herıeyi 
adıyle anarak diyoruz ki Almanyada di
ııt mezalim vardır. Bunun doğru olmadı
iını diyorlar ve dedirtiyorlar. Biz bila-

ğildir. ' 
--=--

kis biliyoruz ki bu derece müthiı. va• 'stanbul' _Jc 
him ve nef~:lcri bu kadar meşum mc· ,~ aı 
l:alim nadiren görülmüıtür. Ruhani ve , -.~ Kızılay f6reni 
ıosyal hayabnın tezahürleri bize Alman- - - . ~ lstanbul, 25 (Yeni Asır) _ Kızılayın 
)'a kadar mal\ım olan pek aı. memleket altmışıncı yıldönümü parlak törenle 
vardır. Katolik dininin aiyaıi bir din ol." · ~ ~ kutlandı. Beyazit meydanında yapılan 
'duğunu söylüyorlar. Katolik rühhanı din ~. toplantıda, ltarın hafifçe yağmasına ral-
'deiil siyaset yapıyorlarmıı. Mezalimi men büyük bir halk kitlesi hazır bulun-•u veaile ile haklı söstenneie çallfl)'or· ı Hitler tı e arlroda§laf'ı muş, nuluklaı· söylenmiştir. Alayla Tak-
lar. Sanki zulüm bir müdafaa vaaıtası kd" edilmekte· sime gidilerek CümhuriyC't abidesine 
olahilimUf gibi.. Fakat Hıriıtoıun dediği Dünyaya siyaset yaptnak için dei. il, 

0

ha·.1 du ... nyada o kadar az ta ır 
k ..ı çelenkler konulmuştur. 

ıibi: cBiz siyaset düıüncesinde değiliz. kikat yaymak için geld,;,,ik ... _o_h_·.k.ık•a•t•ı -'-".ı.r .• > ___ .;.. ____ ~---·----------------

Nazilerin resmi gazetesi Avusturya politikası 
Fransız Ha. nazırı • • 

Başvekil 
yaseti 

Şuşnig bu si
izah ediyor 

ıçın 

sitayişli yazı :yazıyor 
Berlin. 25 (ö.R) - Nasyonal - sosya- mcz sulh nazariyelerine bağlıdır. Fran

list partisinin resmi gazetesi olan cVöl- sız - Sovyet paktı lehinde açıkça rey 
kişc Beobahtcn Fransa hariciye nazırı vermiştir. Bununla beraber hariciye ne
bay Delbos hakkında sitayişli bir maka- l zaretine geçtiği zamı:ındc.ın beri Sovyet 
le neşretmiştir. B. Delbosun sözünün sefirinin Ke Dorseyi ziyaretleri seyrek
eri olmak gibi meziyetlerini ve harp es- }emiştir. Fransız h.:ıriciye nazırını ziya
nasında gösterdiği cesareti takdir etli\ - r et eden Almı:ın şahsiyetleri onun iyi 
tan sonra gazete onun müc;t~rck emnıyel niyetlerini tasdik etmişlerdir. 

: ...... Avusturya ...... : 
---··---

. 
• . 
• 

teah-: Beynelmilel 
hütlerinin hepsine 

i sadık kalacak ve 
• i iatiklalini şiddetle 
• 
i koruyacaktır. 
• 
•!IJll~·Jt,••••ı·~···············ı·~···· VUANA 2:> \A.A) - Bqveıriı Ş~-

JÜ& Strum Veber Oenerreich mecmua
emda Noel münasebetiyle ynzdığı bir 
....ıw.ae liyut m~lelerde A~u,sturya 
~tinin 1ı1, blr v~ile nokta! na
urmı deliftirmlyecelbıi ve enternasyo
ıW .hada da taahhUtlerindcn hiç birini 
ümıa1 etmedllini ehemmiyetle kaydet
tikten sonra, ejer Avusturyanın yeni bir ,.Y yapmaaı 1'zım ise diğerlerinin de 
çni ıuretle hareket etmesi icap edece
llni illve eylemektedir. 

siyasetine sadık kalmakla b~rab~r Al- cB. Delbosun Varşo\'a seyahati e~na
manyaya karşı takındığı b\•ır ve lınr<'- sında Almanya. hariciye nazırı von Neu
keti memnuniyetle karşılamaktadır. Kc- rathın Berlin istasyonunda onu kar ıfo
ı.a lspanyada karışmazlık siyasetine bağ- mağa gitmiş olması sırf bir şahsi neza
lılığını memnuniyetle görmekte ve Rus- kel eseri değildir. lki hükilmeli birbi
yaya karşı bir dereceye kadar uzak dur- rinden ayıran müspet ihtilaflar olduğu
duğunu iddia eylemektedir. Gazett' cii- nu biliyoruz. Fakat ayni zamanda kar
yor ki : ıımızdaki devlet adamlarının .ıtıeziyet

~B. Delbos nutuklarında Almanyanın lerini de takdir etme:;iıtl biliriz. Zaman 
iştirak edemiyeccği bir takım görüşleri henüz olgunlaşmamıştır. Fakat ··~~ı; 
teşrih etmekle beraber fiddetten tama- bir gün Avrupada hakiki bir sulb"i.ees
men içtinap etmektedir. Fr,ansada hiçbir sUs ederse B. Delbos bunun yolunu aç-

~tıf"lı :rı hariciye nazırı B. Delbos kadar Alman- .mış olanlardan biri olacaktır.> 
kişaf et:nekte olduğunu itiraf ederek yayı anlamak istidadını göstermem.iştir. Yarı resmi Alman gazetesinin bu mü
orduya ve küçük burjuvalara teşekkürü Eğer bu gayretleri pmdiye kadar mu- taliıaları Fransız mah!elleri tarafından 
nü sunmaktadır. Gençlik ve bilhassa or- vaffak olmamışsa bunun sebebi hAdi- m\isait bir şekilde karşılanmıştır. Bu
ta ~ektep gençliği içinde vatan mefhu- .selerin muhalefetine maruz kalmasıdır. nunla be.rabcr bu ne~riy.ıtın hangi mak
ınunun kudsiliğini idrak edcmiyenlerin B. De1bos bütün Fransız devlet adam- sadı takip ettiği merak uyandırm;ıkta
bulunduğunu bildiğini llÖyliyen başvekil ları gibi mtişterek emniyet ve bölün- dır. 
yabancı idelerin tesiri altında olan bu .............. --...... ~---~!'."""'"----~!""'m,~-----------~!'""!""'!!' 

gençlerin ergeç vatan sevgisini her şey- nanay nasıl battı.' 
den iistiln olduğunu kavrıyarak Avus- r ı 
turyanın tarihi ve kültürel bünyesine 

Amerika bahriye he yetinin raporu 
Vaşington, 25 (A.A) - Amerika Pa

nay topçekeri hAdisesi hakkında Şang
bayda Amerikan bahriye heyeti taraf n
dan yapılan tahkikat raporu neşredil
miştir. Bu rapora nazaran : 

ta olan bu \'apurun üzerine bir motö
rün mitralyöz ateşi açtığını ve bunu da 
Japonların yaptığını tesbit etmişlerdir. 

Japonlar Panay batmadan bir kaç da
kika evvel de gemiye yana~mışlardır. 

SON HABER 

Suriye~ Başvekili beya- ~ 
natta bulundu 1 

Hacp, 25 (A.A) - Paris ve Ankaradan buraya gelen Suriye başvcluli 
Cemil Mardam bu ak~m verilen bir ziyııfette söylediği nutukta Sur:. enia 
Türkiye Ye Fransa ile ft>şrilci mesai arzusund"l bulunduğunu ,.hr-!'1• tll(" kay ... 
detmiıtir. 

Cemil Mardam ekalliyetler hakkmdn demİ§tİr ki : 
- Fransaya icap eden bütün teminatı verdik. Ve Hıristiyanlara cemaat 

hukukunu vermekte hiç hir mahzur günniyoruz. 
Suriye idaresi hakkında da Cemil Mardam tunları söylemİ§tİr: 
- Millete tamamiyle itimat eden bugiinkü Suriye hükümeti aonuna ka· 

dar vazifesine devama ve nasyonalist hlok haricinde hiç bir siyasal partiye 
yer vennemeğe a.zmetıniı bulunuyor. 

Hiç sıkılmadan söyliyebilirim ki Suriye F ranaanın tqriki 
Frarusız memur ve fen adamlannm yardunına muhtaçbr. 

Gayri mübadiller 

mesaisine ve 

• • 
ıçın 

Memnun edici bir hal caresi bulunacak • 
lıtanbul, 25 (Yeni Aıır) - Gayri mübadillerin devamlı tetehhüaleri üze-

rine maliye vekaleti esaalı tetkiklerde bulunmuotur. Vekileu bu tetkiklerin ne
ticesini yakında vekiller he~tine bildirecektir. Hükümet, sayri mübadilleri 
memnun edecek hir hal çaresi bUlunacağını alakadarlara bildirmiştir. 

Milletler 
Konseyi 100 üncü içtima devresi 
Iranın riyasetinde yapılacak 

Cenevre, 25 (A.A) - Milletler Cemiyeti konseyinin yüzüncü içtima dev· 
resi 17 kanunusanide Iran mümessilinin riyasetinde toplanacaktır. Konseyin 
ruznamesinde 25 mesele vardır. Bunbrın bir çoğu idari mahiyettedir. Fakat 
diğer bir takımlan vardır ki enternasyonal ehemmiyeti haizdir. Bunlar ara
ııında Çin hükümetinin Japon taarruzu \tarşııındaki müracaat mültecilere en· 
ternasyonal yardım . İptidai maddele-rin taksimi, enternasyonal tedhi§Çilerin 
tenkili pakt prensiplerinin tatbiki ve ~ilahsızlanma konferansının içtimaa da
' "eti meseleleri vardır. lıpanyol meselesi ruznamt>ye konulmarnı!jtır. Fakat 
Barselona hükümetinin münasip göreceği heı; anda meclisi bu işle alakadar 
edebiir. Konsey bir taraftan toplanırken Uzak Şark istişare komitesi de içti
ma edecektir. Bu komitt>ye Letonya hariciye naz.ırı Munters riyaset edecektir. 
Milletler cemiyeti paktı prensiplerinin tatbiki komitesine gelince Milletler 
Cemiyeti toplantısından sonra hemen içtima eyliyecektir. Bu komitenin reisi 
de Belçikalı Bolirquindir. 

Filistin dağlarında 
Çetelerle müsademeler oluyor 

Kudüs, 25 (A.A) - Çetelerin ıimali Fili.tinde takibi dün bütün gün de
vam ettiltten ııonra karanlakta da ceçe yal'19ına ltadar devam etmiıtir. Gece 
yarm -40 kadar Arabın öldüiü ve bit çoiunun da yaralandı.it tahmin edili
yordu. Müsademe alaka ile Sadef ve T aberiye arasındaki dailarda vukuhul
muttur. 

Bu müsademeye tayyarelerden dr } ardım "ören 800 lngili:r. askeri iıtirak 
eylemiftir. Tüfek ateşi gece yarı .. ı durn.ıışsa da İngiliz askerleri mevzilerini 
muhafaza etmişler ve sabah p.fakla biılikıt- ıckrar takibe koyulmutlardır. 

Bir yolcu tay yar esi düşerek parçalandı 

Prq, 25 ( ö.R) - Viyanack:ı c!:in alqam aaat 15.50 de hareket etıni1 
olan Air • France kumpanyuma mensup bir yolcu tayyaresi aisten yol\D1u ta· 
ıırarak cenubi Bobemyada yere düpniif n ~.Pilot, radyocu ve 
7olcu olarak tayyarede bul\D1an Praglı bir avukat ömiiflerdir. 

Viyana, 24 (Ua Preu) - Avusturya 
bqvekili (Dr. Von Schuschnigg) in bir 
kitap yumakta olduğu işitildiği zaman 
her kes bunun (Hitler) in (Mein Kampf
ıınayn Kampf) i ıibi bir ıey olacağını 

sannetmi}U. Eser intipr ettikten sonra 
bu tahminin yerinde olmadığı anlaşıl-
4iı. Eserin mevzuu Avusturyanın tarih 
w siyasa bakımından olduğu kadar kül
tür bakımindan da milstakil bir devlet 
oldutunu göstermek ve ispat etmektir. 
.('Oç defa Avusturya) ismini taşıyan bu 
eserde Dr. Schuchnigg Avusturyanın 

eski tarihini kısa fakat orijinal bir şe

ldlde anlatttktan sonra imparatorluk 
Avusturyanın yıkıldığı günleri hararet
li bir ifade ile kaydetmekte ve nihayet 
1918 den sonra doğan küçUk A vustur
yanın tili ve istiklalini tetkik etmekte
dir. Başvekil eserinin başlangıcında ki
tabının yeni Avusturyanın tarihini ya
ı.acaklara iyi bir kaynak olacağını söy
ledikten sonra eserin Avusturyanın is
ıtiklllini mildafaa için hayatını feda et
miş olan sabık başvekil "Engelbert Dol
fll!S'un hatırasına sunulmuş bir çelenk 
olduğunu bildirmektedir. Başvekil bü
tUn Avusturyada vatan ve onun istikla
li idesinin doğrudan doğruya orduya ve 
küçük burjuvalara dayandığını ve bun
ların fedakir çalışmaları sayesinde in-

yabancı fikirler aı·kasında koşmaktan 
vaz geçeceklerini ummaktadır. Avustur
yanın müstakil bir devlet olarak daima 
yaşıyacağını ve istiklal sevgisinin niha
yet her şeye galip geleceğine dair olan 
sözler başvekilin vatanına karşı duy
duiu sonsuz sevginin aıcak ve samimi 
bir ifadesidir. Dolfusun katline dair olan 
sansasyonel bir şekilde yazılmış olan 
eserin birinci 1.abı bir kaç hafta içinde 
kAınilen satılmıştır. Yakında ikinci ta
bının neşrolunacağı tahmin olunuyor. 

Panay topçekeri yanında Standard Oi
lin harp sahasından uzaklaşmakta olan 
üç vapuru olduğu halde nehirden yu
karı çıkmağa başlamıştır. Japon ma
karnalı Amerikan gemilerinin bu hare
ketinden haberdar edilmi!lir. Ve bu 
makamata vapurların bulunduğu yer 
hakkında sarih izahat verilmiştir. Va
purların U;erinde direkteki Amerikan 
bayrağından başka ufkt olarak açılmq 
Amerikan bayrakları da vardL Saat 13. 
30 a doğru iki motörlU 33 Japon tayya
resi Panay topçekeri ile Meiping vapu
runu bombardımana başlamıştir. Panay 
mitralyözleri ile mukabele etmiştir. Bu
nun üzerine bir motörlü altı Japon tay
yaresi Panaya hücum ederek 20 dakika 
ı.arfında yirmi bomba atmış ve gemiyi 

Japon tayyareleri bundan sonra ilk l!!!!!!!l!!!!!!!'!~~-------------------------"""'!""'I 

Karşı yakada 
Kızılay t6reni 

K&11ıyakada Kızılayın 61 nci yıldönümü 
için parlak tören yapılmıştır. Sabahle
yin mekteplerde Kızılay mevzuu üze
rinde yazı müsabakaları yapıldı. Öğle
den sonra gençliğin tezahüratı oldu. 
KB!'§ıyaka köylerinde de Kızılay için 
sevgi ve saygı törenleri yapıldı. Halk 
bu vesile ile §efkat ve yardım yuvasına 
kaJ1ı olan içten alAkasını bir kerre da
ha gösterdi. 

hücumlar neticesinde oradan uzaklaşan 

ticaret gemilerine 1.aarruı. etmişlerdir .. 
Bu suretle Meiping ve Helsia da batı
nlmışlardır. 

Nehrin sahilinde bulunan Japon as-

kerleri bombardımanı durdunnak için 
sahilden Japon bayrakları sallamışlar 

ve halta bunlardan baz.ıları patlıyan 

bombalardan yaralanmıştır. 

Japon askerleri kurtulanları toplamış-
lar ve bu Amerikalılara karşı hiç bir 
düşmanlık göstermemişlerdir. 

Irak mebusanında 

Kral Gazi açılış nutkunda lrakın 
dostlulclarından bahsetti 

~ 

~.ıılll-----------------•&&1 _____ , batırmıştır. 
Bu esnada Panayda bulunan ilaçları 

Raporda Ingiliz ve Japonların kurtarı
lan gemi mürettebatına yaptıkları yar
dım tafsilatiylc anlatılmakta ve hadise
ye phit olanların hattı hareketi mem
nuniyetle kaydedilmektedir. 

Zayiat 4 ölü ve 11 :! ağır olmak tizere 

50 yaralı vardır. Yılbaşı • 
gecesı . 

FUAR GAZiNOSU SALONLARINDA 
Senenin bekleneq en muhte,em balosu 

Bu balo için Avrupadan bilhaaa getirtilen 

Revü heyeti 
Ve Şehir ıazinoıu artist kadrosunun herkesçe beğenilen nu

maralan ... 
Danı, Kotiyen, eilence, Defe, lzmirde biç söriilmemit dekor 

ve aürprizler... Salonların konforu için her türlü tertibat alın· 
:••••••••,••••••••••••••••••••••::ı;~••••••••~~~A\••11 \1.".!I••~·· .. 
: Yaınız bu ıeceye m ua otomouwer ._Wtür· 
i park içine sirecekler ve ıazino önüne kadar ıe
: leceklerdir. 
• 
E Saat on ikiden aonra otobialer dahi tanin 
: edt1miftir. , ; ................................................................ . 

kurtarmağa giden .Amerikalılar bştmak-

Hangkeu'yu mü- 1 

dafaa ediyorlar 
Moskovaya elçi 

mi oldu? 
Şanghay, 2~ (A.A) - Şangay Çin Han-Keu, 25 (A.A) - Suntonun 

seyyar kuvvetleri Su.iyan vilayeti hudu- Sovyetler birliğine Çin elçisi olarak ta· 
dunda bulunan Yuyayi alm~lardır.Diğer yin edildiği hakkında çıkan haberi res-

taraftan Çinliler hala Han-Keuyu müda- mi mahfiller tekzip etmekle beraber bu 
faa ediyorlar. Bu tehir halkuun büyük zatın bir vazife ile Moıkovaya gittiğini 
bir kısmı çok evvelden geri alınmııtır. ve dün hava yoluyle Hong-Kongtan ha-

Çinliler Han-Keu körfezine akan T sienı- reket ettiiini teyit etmiılerdir. Sunfonun 
tanı ırmağını kapatllUf}ar, bütün fahri- ıonkanun baılangıcında Moakovada bu- mebusanının açılı~ nutkunda Irak ile 
laları tahrip etm'itler ve nehirdeki mü· lunacaiı tahmin edilmektedir. komşu hUkümetler arasındaki iyi mü-
nakale vaııtalarını da hatırmıolardır. ruuıebetlerden ve Ingilterc ile mevcut 
Cangıov • Han-Keu demiryolu üzerinde aıruza ııeçmiflerdir. Çin lutaab Tien-Çin ,_ dostluktan d 1 . t b . OW&n o ayı memnunıye e-
de Çin kuVYetleti Haıl-Keuda maruz bu· ile P..ukeu araunda Saopoyu zaptettikten . . . w dad . 
laaduklan tu)iki hafifletmek maık•diy- ..... Yaeçe ü~riade iledemeie b.t-f yan etmif, Hicaz pttnSID.Ul Bag ı zı
le Kuiac iltikUll9lilicle l>ir mabb.1 ta· ı..u.m. pretinla ve yakm. Şark 4ieY1etıieri anr -

mıştır. • 
Kral Suriy<' ıl<' n rabıtaları ku., 

\•etlendirmeğe çalışacagın ı. bütçede mu
vazene husule getireceğinı . b üyük nafia 
i.Jlerine girişeceğini . takviye ve 
umumi maarifin inkipf t py
rt>t edeeeiini IÖylnıiltir 
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Hayvanlara 
eziyet edenler 

- z6 ıLKKANUN PAZAR 1931 - , 
Şehvetsiz 
edebiyat 

T. C. Kanununun 521 inci maddesine YAZAN : Isnıail Hakkı Baltacıoğlu 

Dün binlerce se · c· 
stadında heveca 

nkara 
ildi 

göre, bir kimse biln mucip ba~kasmn ait Orta zamanın hayn ruası Allah idi. 
-BAŞTARAFI Bffi1NC1 SAHlFEDE- h · ·ıdn..:: · 

olım bir ayvanı o ı.uur veya ışe yara- XVI' ncı asnndald tabiat, XVIl 'ıncı 

la ta e 
de ~ebbüsatta bulunmuştur. mıyacak hale koyarsa sahibinin şik~ye- arasındaki akıl, X.X'inci arasındaki ına-

Avusturya federasyonu, spor kurumu- ti Uzerine dört aya kadar hapis ve yüz kinedir. Acaba bizim edebiyatımızuı 
muza 120 kişilik bir antrenör kadrosu liraya kadar ağır cezayi nakdiye mah- 1uıyn alcbı nedir? Buna ne cevap vere

tcklif elmişür. Bunların içinden en ~i- kilm olur. biliriz? Tabit realite duygusu ve kuv· ......... Ankara ......... : 
• • . 

Dün, kuvvetli raki- ~ 
binin üstün 
nuna büyük 

. 
oyu-: 

• 
bir : • . 

. muvaffakıyetle mu-: . 
: kabele etti. • 

Anl.:ara. muhteliti 
bir maç ema.sında 

yakatlileı·i seçilecektir. 

Teklif edilenler içinde, Avusturya mil
li takımının yıldızları olarak şölın?t al-

mı.ş Pişer, Sindeler, Havfman gibi üs
tad futbolcular da vardır. Bu isimler 
futbol filemimlzcc de tanınmıştır. 

Sindeler geçen yıl lngiltere millt ta
kımına karşı A...-usturya milli takımın
da oynamış ve .iki gol yapmıştı. 

Bu maddei kanuniyeye aykırı hare-
vetli bir hayat ezisi taşıyan sayılı ese?" kette bulunduğundan dolayı Kemal is-

• d b. f ,,_,, .. il ahk. eye lerinıiz bir tarafa, sıkılarak itiraf etmek mm e ır ayton su.n~cus m em . 
·1-:~ b lunmaktadır. Hadiseyi kısa- lazımgelir ki bu hn}Tı tilA şehvettir.Clılst 

ven~~ u ı~ beJ·rtU . b ,,_1...:1 ca yazalım : hayat ve onun tür u ı en ugUUAu 

B;iY"an Şakire Kapaninin bir fnytonu romanları, şiirleri, operetleri, sinemalan 
var. Sürücüsil Kemal adında blr şahıs- idare eden şeydir. Devletin çocukların 
ttr. Bu sürilcil, insafı elden bırakarak sinemalara kabulünU kontrol eden bir 

mevcut iki hayvana 0 kndar eza ve ceia kanun yapmasındaki ana zaruret de bu--

yapmıştır ki hayvanlardan birisinin aya- dur. • 
Bölge futbol ajanı bay Suat, bu ant- h. kınlm da akt rsemlemlcı dili Bir erkeğin bir kadını sevmesi herkesi 

0 Th milli t>• ış, Y an se ~· rih. 
renörler gelinceye kadar hı assa de kesi~ür. alakadar ettiği sosyete tipleri ve ta 

: •·~~-

Bük re ş 
Oyunun büyük bir 
kısmını hakim oyu

kümeye girecek takımlarımızı hazırla- Bayan Şakire. 150 liraya aldığı ve devirleri gelmiş geçmiştir. Aşkları ve ev-
mak üzere vaktiyle Iz.mirde çalışmış h lenmeleri bütiln dünyayı alakalandıran çok sevdiği Devri.ş adındaki ayvanını 

: nayla Ankaralıla- : 
: • f f : - . .. . .. ı istemiştir. Federasyon bu antrenörü ya-

olan ve şimdi Ankarndıı bulunan antre
nör Her Şivengin muvakkaten Iz:mire 
gönderilmesini futbol federasyonundan 

baytarlara göstermiş, altı ay kadar te- çiftler de vardır. Fakat modern demok
davi ettirmiş ise de hayvan topal kal- raşiler aşiret hayatı yaşı.mıyorlar, btı 
mış ve bittabi kıymetinden düşmüştür. de her seven erkek Ingiliz kralı ve her 

: ra seyır lTSa ini a avta atmak suretiyle yeniyorlar. 1 Sab~ı guul vuru~larıy:e Run::x:. n:ı:u.ıfa- kında Izmire gönderecektir. 

j h / d : Şimdi biz hücumdayız. .. Güzel pas- , filerınden daha iyı vazıyelte gorunu.} or-
azr r Q t. : l:ı!nyoruz, sut çekh•oruz ve avut olu .... or. lar. HAKEM IMTIHA.l'JININ NET1CESt •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .,.. • J J 1 

_ -BAŞTARAFI BtruNCI SAHtFEDE- Ankara stadını baştan b~ saran Biz top..-ı hakimiz . .. Fakat Rumenler 
liler Ankaraya galibiyet sayı!lnt çıkar- Türk \•e Rumen bayra!darı, 22 oyuncu-! kolaylıkla bu hücumu durdurdular. Fa
mak için bUyUk bir gayret. sarfetmekte nun heyecanlı Slvaşmalarını muhabbet- kat onların hücumları da beyhude. Ka-

ışte sürücü Kemal, bu suçtan dolayı sevilen kadın Madam Simpson değildir. 
ikinci sulh ceuı mahkemesine tevdi Modern demokrasilerde bir fert yuı.aı 
edilerek mezkOr maddeye ~öre duruş- dağlar gibi tutuşarak blr şiir yahut bir 

masına başlanmıştır. roman yazıp ta b~lmlarma olcutmıya 

Ankara, 26 (Hususi) - lzmirde ya
pılan hakem imtihan evrakı spor kuru
muna gelmiştir. Futbol rederasyonu im

tihan evmkını tetkik ctmeğe ha~1anuştır. 
Imühanda muvaffak olanlann umumi 

Müşteki bayan davasını izah ederken kalkt§tığı znnınn bu saygını: müellife 
evladını kaybeden bir ana şefkatiyle, karşı. Nazım Hikmet gibi, esenin aşkın

leli. Oyun sert ve mütekabil akınlarla le s~lamlıyor gibidır. l Iecimiz topu yakaladı. 
devam ediyordu. Rumenler yine hücuma kalktılar, iler- Oyunun son dakikalarında Ankara 

Ankara muhtellUnde billuı.ssa Sabri liyorlar. Işte bir favul oldu. Çektiğimiz 1 çocukları kuvvetli hir hücum yaptılar. 
ve kaleci Fuat çok canlı ve muvaffakı- · favul tehlikeli olmakla beraber kurlu- Ç k·ı k b. t G 1 t t rafından 

e ·ı en sı ı ır şu , .o pos a 
yetil oynamışlardır. ikinci devrenin or- luyor. Orta mühacimimizin ayakları ka- bütün ümitleri öldürdU. Ve Rumenler 
talarına doğru sol açık Mustafa oyundan rışmasaydı, bir gol çıkarırdık, kısmet 

artık beraberliği nıuh:ıfauıya ça)ışıyorçıkarak yerlnI Fahri doldurdu. Bu su- değilmiş. . . lki tarafın gayretleri netice 
retle mühacim hattı Mustafa, Abdurrah- veremiyor. lar. 
man, Ali Riza, Cel!l ve Fahri olarak iş- Bir aralık Abdurrahman Rumen nı- Maçın son dııkikaları cidden heyecan-

kabiliyetleri ve tecrübeleri b:.mir futbol 
ajanlığıntlan sorulacuk v~ ondan sonra 
h kemlere diplomaları verilecektir. 

ŞAZI TEZCAN CEZALANDIRILDI 

lemeğe ~ladı. sil sahası iç.inde. Rumen kalesine enfes lı... Rumen nısıf S3hası Ankaralıların 1stanbul hakeınlerinden bay Şazi Tez-
BUkreşlilerin Türk kalesine yaptıklan bir şut çekti. Kaleci yerinde değil, fa- demirden çemberi içinde Sl~'itnlŞ vaı.i- c:ının stanbul futbol r~derasyonunca ha-

bir akın tehlike yaratmıştır. Fakat top kat mııcl~ top anıta gitti. yettedir. ~em ehliyeınamcsi geri alınmıştır. 
iyi bir tali eseri olarak nvta gitmiştir. Biz hakim oynıyoruz, onlar müdafaa Hakem düdüğü oyunun 2 - 2 beraber- NOT _ Şazi Tezcan Izmir halkının 

Rumen Nikolesko bir aralık yak.ala- yapıyorlar. ~c biz, ne onlar berab~rli.ği 1 lik neticesini ilan etmiştir. Ma~ta~ son-
1 
tanıdığı hakemlerden biridir. Geçen se

dı&11 topu Rumen sol açığına .gönderdi. bozacak: golu çıkaramıyoruz. Kalec.ımız. ra iki taraf oyuncularının samımı, ku- ne şehrimizde yapllan milli küme ruaç
Romanyalılar bu suretle tekrar Ankara 18 ~zgisi haricinde. tı~~ı müdafi gibi caklaşarnk fotoğrafları çekilmiştir. Ya- 'ı larında lstanbul taklmları lehine ver
kalesine inmeğe ba.,ladılar. Fakat Sabri bekhyor. Onlann bır hucumunu, bura- rınki maç saat ıı de yapılacaktır. öğ- diği kararla kendisin' tanıtmıştı. 
Yerinde bir mUdaha~ ıı~. muhakkak bir da karşıladı ve topu oyuncularımıza ge- 1_.ı " k d t koşulan var 

ı..'Uen sonra .-n ·ara a a -
gol mAn1 olm~tur. çirdi. d 

Oyun Ankara nısıf sahasınc,la ... Kor- Sağdan Rumen kalesini çok sıkıştın- 1 ır. l 
ner çizgisine yakın vaziyeUe taç oldu. yoruz. Rumenler oyun değiştirdilcr ... 

1 

° I Ankara. 2fı (Hususi hıuhabirimiı.dcn) 
Rumenler güzel bir şandelle topu tam Kafa paslariyle kendi oyunlarını kabul Armut 1 uda Bazı 1stanbul kulüplerinin Izmirde ye-
kalemize gönderdiler. Fakat top Anka- ettirmeğe çal~ıyorL-ır. Ank.nra knlesin.. tişen br lli haşh futbolculara teklif ya-
ra kalecisinin avuçlarında eridi. Kaleci doğru bir akınlarını görüyoruz. Fakat Bir yangın oldu parak l stanbula ğitmelerini temin et-
topu avut yaptı. müdafaamız bunu kolnylıkla durdurdu. . . meleri hnkkındA «Yeni Asır>da yapt-

ANKARADA AKJSLER 

hayvanına yapılan fecaati aiıla.tmış, mer
hametsiz sürUcilye ağır cezanın veril
mesini ve hayvan bedelinin kendisinden 
tahsilini istemiştir. 

Suçlu dünkü duı:uşmas-a gelmem.iştir. 
Mahkeme, hayvanda anza varsa kıy

mcii :ıslisinden ne kadar kaybettiğinin 
ve ~rızadan e".'Ve1kl kıymeti ile, şimdiki 

kıymetinin neden ibaret olduğunun ~i
lAyet. direktörlüğünce bilmuayene tes
bilinc ve şahitlerin ceJple.rine karar ve
rilerek duruşma başka bir güne talik 
edilmiştir. 

Yol keserek tehdit 
Bayındır kazasının Salata köyünden 

Durmuş oğlu Ali, bir kadın meselesin
den dolayı ayni köyden Mustafa oğlu 
.Musanın gece vakti yolunu keserek ken
disini ölümle tehdit etmiştir. Suçlu, elin
de çifte tUfengi olduğu halde yakalan
mış ve adliyeye verilmiştir. 

Ay çiçeği kUspesl T Evvelkı gece saat on bır sularında, cı 
1
• __ t.f 

11 
. d Top yine Rumen sağ açığında ..• An- Bumda keneli ~ 3ptığt hata n~ticesi o-

1 
ıan ne riyat snnr ~urumu nıaı.ı e erın e 

kara kalesine lcmak istiyorlar. Oyun pesko yuvarlandı. I<alccimiz bu tehlike- Kemalpaşa kazasının Armutlu kö!ü~dl~ ı büyük., 'bir al~ka ile karşılanmıştır. Polo~ya hü~Umetin:C ~~il~n!ir. k;-
yine nısıf sahamızda cereyan ediyor.. yi bcrtar.ıf etti. bir yagm çıkmıştır. Havanın ruzg r ı . . · ~ · .k b rara göre, Po onya gum a esın e 

olmasınd<>n dolayı kplaylıkla genişleme Gızlı prof~csyo~~l~gı teşvı eden .. u l 24.P.3 numarasına gire Ay çiçeği küs-
Ileseko topu ayağından bırakmıyor. Mü- Son on beş dakilc..,.Jık d"vr~. Ankara- . 'd d k k- d ldukça 1 hareket, dogru gorulmernekte ve mute- pesi gu .. mrük resminden mua! tutulm~ 
temadi pas yapıyorlar. Rumenler kale- nın nisbi hfıkimiye li nl tmda geçmiştir. ıstı a ı nzıınan yangın oy e o l 
ye yak.la.,ıyorlar. Sabrinin şuta mAni ol- Bir aralık Rumen kal sine inm~e baş- büyült bir telılike baş göstermesine se- ( şebbislerinin ağır cezalara çarptınlmıı- tur. Bundan sonra Polonyaya Ay çiçe-
ması Uz.erine bir Rumen mlihacimi an- ladık, Rumenlere firikik verildi. Golposl bep olmuş, fakat köylünün ve belediye- sı yolunda tetkikler yapılmaktadır. ti ihracatı kolaylıkla yapılabilecektir. 
cak topa dokunabildi. Top Ankara kale- bi1:: gole mfıni oldu. nin çalışmalariyle söndiirülmi.iştür. MILLl KÜME ?\.1AÇLARI 

cislnin avuçlarında kaklL Sabri, mi.iclnfa. mızda ~eçilmez bir ka- Yangın Konyalı bay lsmailin dükka-
Ikincl devrenin U~e biri Rumenlerin le gibi oynıyor. T<ıte bir Rumen oyunu nından çıkmış, yanındaki Giritli B. Ih- Futbol federasyonu, milli küıne ınü- Japonya 

dan bana ne?> deyip geçmek en doğru 
hnreket olur. 

Okuyuculnrımız benim softa olmadığı-

mı pek eyi bilirler. Bundan başka be.o 
cinsi terbiye i§inl belki ilk defa açılt
tan açığa istiyen adnmnn. Meselemlz &o 

debiyat sanatinde mevzu meselesidir. 
Yoksa cinsel duyguların tatminine kallt 
çıkmak değil. Bizde edebiyat niçin yok• 

tur? başlıklı yazımızda da bu noktayı 
aydınlatnuya çalışmıştık. Artistin kendi 
aşkı ile haşhaşa kalması bir soy fertçi• 

liktir. Fertçili.k, sosyal bağlan gevşem.lt 
ve soysuzluğa yüz tutmuş olan sosyeta 
gruplarında görülen :marazi bir hldbo-. 

dir. Eğer artist böyle bir sosyete sınıı. 
fına mensupsa onun edebiyatı da snı.ıW 
nın maraziyle malOl, mariz bir edebiynf 
olacaktır. 

Yapılacak i§ çok basit, fakat tatbild dt 
çok güç olan bir şeydiT. Bu iş basta 
natkarlara sağ edebiyat aşısı'~ ol• 

mayıp belki sağ insanlardan sanatkk 
yetiştirmektedir. Kibar bir aileye men
sup · olduğunu iddia ·eden ve halka ayali 

takımı, bayağı diye muamele ede.n bir 
edibin ne halklaşması ne de realisti~ 
mesi mUmkün değildir. ÇünkU. böyle bir 

adamın sanatı da ahlftı ve Yaş&.YIJl gibi 
ıihniyetinden ayrı kalamıız. 

Şehvet ve a~lc edebiyatından bu mem
leketi kurtam1ak için halle ~uklarıruı 
edebiyat zevki verelim. Bunu okfıllar-

ağır basmasiyle geçmi§tir. Müdafi Sabri daha ... On bir kişi ile hücuma kalktı- rahimin evine sirayet ederek bu ev de sabakalnrının 14 şubatla başlamasını ka
bugün gfu:el bir oyun çıkarıyor. Fahri- lar. Çektikleri şut dirl"ği :sıyırarak avu- kamilen yanmıştır. Nufusça z.a)iat yok- rarla~tmnış ve icap eden hazırlıklara 

Favkallde mUhlm 
dan beklerseniz elimiz boş kalır. YUJar.. 

ted- danberldir cmillt edebiyat örnekleri, I«· 

nin soldan idare ettiği bir hllcum Ru· ta gitti. tur. Yangının sebebi zuhuru etrafında başlamıştır. TOKYO 25 (A.A) - Diyet adi ve fev-
men mühncimlerine bir avantaj oldu.. Şimdi muavin hatlnriyle müdafaamı- tahkikata başlanmıştır. Buradaki kanaate göre hu yıl mill1 kaUde bütçeleri, vergilerin tezyidinin 

birler ahyor 

Onlar şimdi kafa oyunu yapıyorlar. Ru- za yüklenmek istiyorlar. Orta muavin, küıne şampiyonluğuna Ankara takıınla- fevkalade istikr.ızlan, milll vesaitin se-

men sol açığının bu şutunu kalecimiz d.'1ha z.iyade hücum hallarını takviye Azıltlar rı namzet görülmektedir. Ankara takım- ferber edilmesi projelerini, elektrikin 
kurtardı. ediyor. Bir hücumlarında hakemin of- lan içinde bilhassa Harbiye takımı kontroIUnii, zira! ısl~hat ve Mançukonun 

Rumenler gittikçe hakimiyetlerini art- sayt kararma itiraz etmek istediler. Evli bfr kadını kaçırmışlar rhemmiyetli bir kuvvettir. aanayünin ink~a!ı için bir komisyon ih-
tırıyorlar. Ankara çocukları Romanya Rumenler son dakikada topu yakala- Dcğirmenderenin Yeni köyünde otu- Istabula takımları ikinci planda bir dasını müzakere ve kabul etmek iliere 
hatlarını yararak mukabil kaleye yak- dılar iniyorlar to., sol aç.ıkbrında .• Fa- • k- . d k ... h . . li . 

' ' - T ran, ıtsleon Oğlan rına.sı oyün en a - 1 kuvvet arzetmektedır. Izmıre ge nce . 26 Ilkk.Anunda içtimaa davet edilmiştir. ]aştılar. Fakat bu bUcum bir semere k.nt bu hlicumu ko1ayca durdurduk. op . . . t___ ah . . ı ı 
. . •. f 1 . 1 - yanın eşı bayan Te~lımenın muı Ş ıs- 1 Senelerden berı en kıyıneth futbo cu a- Yalnı7. elektrik sanayilnin kontrolu hu-\·ermedi. Şimdi hücum .sırası bizde... şımdı muda aanın yarr ımıy e sag nçı- k 

- t• ll y· T ld Bı·· lar tarafından zorla kaeınldığı zabıtaca rını Istanbula ve yüksek tahsil için An- susunun ciddi bir muhalefete maruz a-Sağdan Rumen kalesine yeni bir iniş ya- gımıza gee ı. er ryorur.. tıc o u. 1 • • 1 
1 

k d 
• t ht·k· . · · 1 haber alınmı~tır. Bayan Te!lime çadır- 1 karaya gönderen bu mıntakanın bu se. ~ lacağı söy eme te ir. 

yıne e ı e geçınyoruz. . • . .. .. .. pıyoruz. 

Şimdi iş Rumen müdafall.'iına düştü, 
çabalıyorlar ve tehlikeleri ancak topu 

BIR TüRKü: 

Rumen kalesine bir akın oldu. S:ığdan 1 da ottımUlkta idi. Evli bir kadını zorla ne de mıllı kbmede uçun.cu planda ka-
biziın ço"uklar ileri gittiler. Yaşar ve 1 kaçıran şahıslar aranmaktadır. l lacağı tabii görülmektedir. 

~ 

. . ................................................ . 

[la.o Rs~n 
UZOM 

zel ve seçme yazılar,> diye kimleri va 

neleri okuttuklarını bilirsiıliz. O halde 
tek çare kalıyor. O da devletin umwnl 
neşriyata hlkim olmasıdır. Gazeteleri, 

derfPlerl. kitaplıın eline alması ve bunlar 
vasıta.siyle cihan edebiyatını ekmesidir. 
Milli edebiyat bu ekimden sonra yaşa.ra
bilir. 

Edebiyatın da terbiye ve tiyatro gibt 
devletle§Illesini istiyoruz. Bu noktalar 
o derece ıuursuz kalmıştır ki hill ede
biyatı bir zevk işi aayarız. HAIA aşk ro· 
manlarını milli edeb.lyat ••muu, h11.a sa .. 
nalın rolü bir müvezziin kendi <ihtiras
larını tereıınUnu etmesi fanederiz. Bu
gün bir mektepli çıkıp ta: cBeıı e.ntero 
nasyooa1 mahiyette, ve hakikt edebiyM 

Yine toplandı dağın dumanı 
Bir güzelin kaldı ahtı lmao.ı 
Şimdi geldi sarılmanın :r.aınanı 
Ağla kuzum ağla .. 

7
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ALMANLARIN INANDICI HURAFE
LERE DAIR BiR KJTAP 

Berlinde son zamanlarda «Alman hu
rafat 10.gati> isminde on ciltten milttlı
kep bir eser neşroh.uunuştur. 

~trenildiğine ıöre Almanlar h4lyalet· 
le.re, hortlaklara inanıyorlarmış. Bu iti
kada göre, hortlaklar bira içerle:rmiJ. 

538 -Oı.üın kurumu 
498 M. j. Taranto 
153 K. Taner 

11. 16.75 değeri taşıyan eserleri okumak istiyc> 
12.75 16. rwn. Türkçede bu cinstell ne pbi ese.rleı 
13. 14.20 ur?• dcae, eline .resmi yahut resmi de-

Ben yandım ağla .. 
Aşk ödüne yanılım .. 
Ciğerim da.ğla ... 

Rehey çamlar çamlar, sakw damlar 
Bir güzele gönlil adamlar 

Gönni)•eü yAri gözüm ka.n ağlar 
Ağla kuzum ağla .. 
Ben yandnn ağla 
Aşk ödüne yandım 
Ciğerim dagla ... 

MI<.."'VLANAOAN BIR PARÇA: 

cBu gece gönlüme uygun bir arkada~ 
la çayırda bir bezim kurduk. Şarap, me
%e. ışık, saz.lar ve oynıyanlar .. Hepsi ta
mamdı. 

Ah_. klşki ey sevgili, bütün bunların 

hiç biri olmıya idi de yalnız aen olsa 
ldin.ı. 

BiR MANl: 

Akşamın ağrısını gör 
Aç bağrımın yarasını gôl
Benden sana Jayda yok 
Var basının çaruinl ıeil' 

Cok itibar bir Jiıçi .• Yanlıflılıüı -ilam tlifiıni plıti. Sonrtı 
Ja ciirJiiii H-.in eara. tZJmıMl.ı. 

Prüsyadaki bazı köylüler hayatlanncb 
hiç yıkan.ınazlarmt§. Çünkü onlann iti 
kadınca imarun yapa.cağı ilk banyo sıon 
banyo olacaktır. 

Almanyada c.sk.i devirlerde ya~ si· 
hirbaz.lar sokağa yalnız Cuma gfinleri 
çıkarlarml§. 

Y"'ane onların itikadınca siyah .nçlı in 
sanlnrn Cuma günü çok uğurlu gelirmiş. 

BiR ATA SöZO: 

Hoca ile etme pazar 
Sonunu duaya bo1.ar 

BIR BILMECE: 

Çıktım ben bir a!l'ıl1aya 
Asma dalı kesmeğe 
Belime bir kuşak doladım 
Değme kılınç kesıcye 

(Cevabı: Salıya) 

Dünkü bilaıeeeıniı.: lbıik. 

• 

126 Inhisar idaresi 
45 Ş. Riza halefleri 
28 K. Nişli 
20 A. Mayda 
19 A. R. tl'ı.ünu:ü 
11 j. Koben 

1438 YekOn 
182725 
1&4163 

INCIR 

417 Abayrıık 
280 B. Alazrakt 
55 U. Kurumu 
45 M. j. Taranto 
45 H. Şeşbeş 
35 Tütsü. ile.indr 
28 Şerim 

905 Yekfin 
119970 
12G825 

6.50 13. iil, basılı bir list.e uz.atamay~I Acabıl. 

13. 13.20 bu i3lerle uğrqmak Kültür Bakanlıi~ 
H. 15.25 ve kUitür memurlarının vamesi clep 
13. 13. midir? 
13.SO 17. 
13.&1 ll.87 

"'· 5.75 
5.25 5.25 
3. 10.50 
3.50 3.50 

11. 14. 
7. 7. 
5.25 5.25 

-YENIADAM-

-------
Havacılık 

Kırllan rekorlar 
BORNA Y 25 ( A-A ) - Tayyared 

Hanry dün G/5 litre silindirli ikinci hafif 
tayyarelerle yüz • kilometre üzerin~ 
beynelmilel iki rekor kırmıştır. Bir k1'
lik olan birinci tayyare ile saatte 331, 
736, iki kişı1ik olan ikinci tayyare ile • 
330, 760 kilometre katetmiştir. 

Çe.kirdek "7. fizüın fi tleri 

ISTRES 25 (A.A) - Tayyareci Bol· 
lon ile lr: dm tayyareci matmazel ChadOll 
650 silindirli ve iki kişilik bir tayyare 
ile 200 kilometre üzerinde sürat rekonı
nu kırmıstır. Saatte 249 kilometre kafi. 
etmiştir. No. 7 

No. 8 
Nu. 9 
No. 10 
No. 11 
No. 12 

ZAHmE 
75 balYa ı>aımık 31.50 

12.25 
13.00 
13.75 
15.25 
17.75 
%2.75 .. 

32 

KAHIRE 2S (A.A) - 21 Ilkkanunda 
hafif tayyare ile Isteres-Kahire yolunda 
uzun mesafe rekorunu kırmış olan Jab1 
ve Moizot ismindeki tayyareciler motör
lerine anz olan bir sakatlık neticesinde 
dün sabah Mollahanm cenubu prldsinde 
yere inmek mecburiyetinde b.lmıstır. 
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Kasap Vaydmanın Kurbanları kimlerdir? -
Onları nasıl öldürdü? 
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
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bir te iğ ne ,,red.ldi o •• A 

resmı 
' 

Bu " 
resmı tebliğ yalnız ordu ve 

tarihi de aldatmak zamanda 

halkn değil, aynu 
için yapı m1ştı 

Uçüncü Miş~I çadırında birVMile. ı ve bu sırada p.dmı r,ircn ve imp:u-a-; re~mi tehliğin mahiyeiini m;,jverrÜ't-, 
bir elleri kılınçlı cellatlara, bir de am- torlarını çok seven muh:ı.fız böH.iğü ler bililhnra tamamen meydana çıl:ar 1 
casmm yerde parça parça edilmiş ce- zr.bitleri tardıncian ve l;nr;:aşah!rte.n 

1 
mrş1ar<l r. Ve t::ırih sahifelerinde bu I 

aedine bakıyordu. tonun Bnşvekil oldu'1tmun forkıncb '. c~?~Y~li c!c ?;~er .hirçrı!t cJ\n:;-~~!e• 
Dili tutulmuştu. olmıyarak öldürü!miiştür. Heıkik~ttc gıoı zılcre'rmışlerdır. 
B~ and~ ~akika~en korlanuştu.I İ§ böyle olmamış mıdır?.. . . 1 * 
Bırıey ı;oylıyemedı. imparator üçüncü Mişel, Vasılın • , . ·1 S k I · · 
Vasil cellatlara dı§an rılanalarını h kil b ki , b"' .!!1 1 lk.r:...ru;, seıefı B~vc.n."'! o o arısı 

T 1 a mten u a a geınıez uywt ze- .. _ .. 1 • l k - l ! 
emrett'ı k~ k 1 ·· k d k kt ol~urmc..: zuıetıy c Ç! tıgı ::an ı mer-• a ve urnnz ıgı arşısın o. .or u. . . l l 
Çadırda imdi yalnız kalmı§lardı. , . dıvemm!cn o.ynı suret e yuvt.r ana-

K ! . . t .. .. 1 Fakat artu:.: hır l;erre yakasını se:-- rnh öle dünyayı boylamışt• 
urnaz aerserı unp~ra oı:u~ onu?- serinin eline vermiş buiunuyordu. I . 1' . :· b" "l 

de, onun korkusunu ızale ıçın derın B ·; B A d tA t-ı..tı tam"'- Vasıl <le crlıx eme ıerınm uyu -;: 1 
ı ~·ld' ugun.. u an a acı ve ö.n .. 

1
,_. 1_ d _u_,_ l • h I bir hürmete egı ı. V .

1
. 

1
. d d -·ı . id'? u.i" m:;:mn n mUVi.'UU!.K o mu~, e-

- Heımetmeap .. c!edi. Vakıa e- men N~sı 1
1
n. e ın e .~glı mı :d. d' 1 defüıe vu&u! için e:ı mühim adımı 1 

hed. k b . • B - ası ıatersen oy e yap, e ı. . . . 1 d'.. .. s· 
ıyen amcanızı ay ettın12. u 

1 

i'.tmı~tı. Cınayetın ıı.en ıgı gun ın-

itibarla teselliy.e muhtaçsınız. F~kat * . batyosa: • .. J 
unutmayınız ki bu suretle hem tacı- Ayni gün n~redilen resmi b.r 1 - Blll''-'US!.ll yrut;nda olilll uç n-
pw, hem taht ve saltanatınızı hem . tebliğ Bard:ısın ölümünü halk;ı ve damını c!a ynk etme!iyiz, dedi. 1 
cı-: aizin. i~in olduğu kad:'-1' bizim ve 1 nslcere teb!iğ ediyordu. 1 Sinbatyoa ise bu kanlı emre aırıta-

-2-

8J1.8DS ıçm çok kıymetli .~ayahnı~ı Bu resmi tebliğde: rak şu cevabı verdi: ! 
kwta mı• oldunuz Bana ıtımat edı h - • • d dah Vaydman miiclafaa vekili ile beraber h4kimiıı huzunına götürülüyor • r ... -s • • • •• t- (Bardaaın çadırda imparator az- - O if .. Bardasın ı§ın en a 
nız. Eger Bardu. d~ha yı~ı d~.r I retlerine taaarruz ve tecavüzde bu- evvel yapıldı. Cevabını veriyor. Yaşlı kadın Ameri- benziyor. kıyafetini deği§tirdi Parayı alacak ada4 

aaat yqamış olsa ıdı yalnız sız degıl, 
1 
lunduğu ve üçüncü Miıelin hayatı Vasil, kurnazlıkta kendinden çok ka sefaretine haber vermek istiyor. - Ala-.. Parayı vereceksiniz değil mı yakalamak istiyordu. Yazık. Ht;rif. 

hiç birimi~ ~lmıyac~:. • büyük bir tehlikeye maruz kaldığı ileri giden bu adama yan gözle bir Mani oluyorlnr. •Yapma, diyorlar. Gü- mi? her nedense, bu defo da gelmedi, hazırla-
Oçüncü Mııel hu sozlere ınandı l l k d B vekilin baktı )erler sana Yirnıi dört yaşında bir ka- Şu halde şoförüm gelecek, sizden ala- nnn tuz.ağa düşmedi .. 
? ve targqa ı arasın a aJ · l . ·· . hi kims U h 

mı· . 
1 

katledilmi• olduğu.) Bu da istikbalde kendisi için teh- dm bı~. gece gaybubet etmış.: Bunda te- cak. Tabü polise haber vermediniz. Hoş Hemen ·ç e cinaye atırına ge-
Belkı... B'ld' T-s rd lil- r l bT di Fakat şimdiki h"lıfe laşa duşecek ne var? Sebebı malöm ... > verseniz de ehemmiyeti yok. Biz faka tirmiyordu. Ve her kes: 
Gözlerini hali. yere, ayaklarının ı ırı ıyo u. .e 

1 0 
a ı ır · • .._,;._. Saat on birde bir telgraf geliyor. Yaşlı basmayız. Polisi ~ karıştırmayınız. <Kaçırılan, fidyei necat istiyen yok 

ucuna dikmİJ, daha ~irkaç dakika Tabii bu resmi tebliğe kimse inan- ?~a do~n°!~ da~a zıyad~. tehlıkelıl kadın titrek elleriyle Xfığıdı alır. Yır- Yoksa Janiyi bir daha göremezsiniz. Bu gangesterlerhika.yesi,teyzesinden pa· 
evvel sagw olan kendıne valvaran madı. ıdı. Endışesını bellı etmedı • t k Fakat polis meseleyi biliyor. Otelin .m koparmak istiyen genç kızın uydu1"' 1 

- • • d 1 b . S • ar, o ur. 
amcasının sesini kulaklarında duyar Başvekil çadtrın ıçın e ycınıız a-, - Aferin Sinbatyos, dedi. enın-1 cMernk etıne. Eyiyim. Mektup pos- etrafında lazımgelen tertibatı almış bu- ması .. Başka birşey değil .. > diyordu. 
gibi oluyordu. Jına imparatora nasıl tecavüzde bu- le clele vererek çalışabileceğim~ u- tnda .... -, lunuyor. Yalnız polis müfettişi Şarniye bu fikir-

Fakat artık olan olmuJtU. lunabilirdi? muyorum. Şimdi derhal Bizam~a ön Bir dereceye kadar merakı zail olur. Tayin olunan saatte boş bir taksi geli- de değildi, araştırmalarını derinleştirl· 
Mukadder ne ise o olacaktı. Hem nicin tecavüz edecekti? biz de birkaç gün sonra geleceğiz. Demek korkulacak birşey yok. Yakında yor. Otelin önünde duruyor. Şoför ini- yordu. 
Şimdi niçin oldu, neden oldu ve Ve hakii~aten böyle bir tecavüz Vaziyeti sarayda Teosyaya anlat. avdet <'decek. yor. Yaşlı kadın telaşla koşuyor, soru- Bu sırada kızın erkek kardeşi Hanrl 

nasıl oldu diye düşünülecek sıra de- de olsa neticesinin mutlaka Başve- Bizansa döndüğümüz zaman halkın Günler geçiyor. Teyzenin endişesi art- yor: Polise geldi, 0 da kız.ın kaçmldığına, btr 
ğildi. Bundan sonra ne yapılacaksa kilin ölümü ile mi bitmeai lazımdı? imparr.toru ve bizi fena kar§ılama- tıkça artıyor. Her kapı vuruluşta her te- - Jan nerede? yerde kapatıldığına kanidi. Fakat, kaçı· 
onu taaarlamak lazımdı. Makaat açıktı. maaı için laz!mgelen tedbirlerin alın- lcfon çalışta titriyor. Şoför hayretle bakıruyor: ranlnrdan bir haber yoktu. Artık fidyel 

Endiıeli nazarlarla V aıile baktı. Ve bunu her kes a.nlamı§tı. ması hakkında sana vereceği emirleri S:ıat gecenin yedisi. - Bilmem .. Ben, verilecek bir mektu- necat ta i~miyorlardı. Bir ay evvel Ja-
- ~imdi .•• Ş~di ne yapacağız? Ancak zevahiri örtmek ve tarihi yerine getirmeğ çahı.. - Madam Şakaym size bir mektup bu almıya geldim. nın sahte imzalı seyılhat çeklerini veren 

dekiJ:?edıak. Vadsil, •
1
mpartatorun sualın- aldatmak için neşredilmiş olan bu 1 -BiTMEDi- var. Otel garsonlarından birisi yanına yak- güler yfu.lü, tatlı bakışlı adam da kayıp-

m sa 1 an amış t. Zarfın tizerindeki yazı Janın yazısı ]aştı: lara karışmıştı. Polis bunu da bulamı-
- Hiç merak etmeyiniz. dedi. K l ı d • • • • •• değil. - Mektubu almış gibi görün. Doğru, yordu. 

) İ bana bırakınız. Yapacağımız _ iş l Zl ayın yı on um U cJan dö Koven kaçınlmıştır. Onu tek- seni gönderenlerin bulunduğu yere git. Hıınri, meyus ve mUkedder Amerika· 
pek basit •• Derhal ve resmi bir tebliğ rar. görmek, ona tekrar kavuşmak ister- Başka birşeye karışma... ya döndü. Dört ay geçli. Mesele unutu· 
ile Barduın ölümünü orduya ilan e-; seniz -500 dolar gönderiniz. ... > Dedi. Fakat yazık ki (garson - polis) lur gibi oldu. Jan dö 'Kovenin dosyıısı, 
deceğiz ve artık yolumuza devamda • BAŞT ARAFI BlRlNCt SAHlFEDE • .

1 

ve Türk ulusuna işaretler veren Büyük Bu :satırlar, paranın nasıl ve nereye şoföre bu sözleri söylerken uzaktan ge- adli zabıta baş müfettişinin masası üze. 
fayda olmadığı için orduyu kum~- barüz ettirilmi~tir. Şefin cKızılay> hakkındaki yükııek di- gönderileceği hakkında izahatı takip ~di- çen bir adamın kendilerini tarassut et- rinde duruyordu. Polis, başka cinayetli!-
danl~rdan .. ~irine tevdi ederek Bizan- Saat on dÜrt buçukta, başta vali, lJe-1 rektifleri~i hatırlat.~ıkta~ ııonra: .. . yor. tiğini göremedi. rin tahkikatiyle meşgul oluyordu. Jan 
sa donecegız. lecliye reisi, komutan olmak üzere bütün 1 - -.Kızılay, musterih ol.. Turk mıl- Yaşlı kadının gözleri önünde Şikago Resmi ve sivil polisler etrafa yayıldı- meselesi kapanmış gibiydi. 

--::. ~daam ölüm~ İçin resmi bir teşekküller, Kızılay gençlik teşkilatı üye- leti~in şefk~atle mcşb~ ol~n. vic~an.•, te- gnngesterlcrinin, katillerin hayali geçi- lar, tahkikata başladılar. Herkes bir tUr- 8 Eyluldeyiz. 20 numaralı milli yolda, 
teblıg mı neıredecegız? lcri ve binlerce hnlk Cürnhuriyet meyda- . ıellı kaynngı olan senın gıbı ulvı hır ce- yor. Dimağı sarsılıyor. lü söyliyordu. Kimi, Janiyi Niste gördU- Parise, 63 kilometre mesafede .. 

- Evet, bu lazımdır. nında toplanmıştı. miyetin elinden tutmak için bütün var- Jnn tehlikede. Geçirilecek bir dakika ğünii, kimi Bezansonda, ağaçların gölge- Bu yol, Frnnsanın en işl~k yoludur .• 
· - Peki ama .. ölümü naa;l tevil Kızılayı temsil eden canlı tablo, ııe- lığıyle yanındadır.> 1 h ı · d d ı k d·'f ·w· • h b yok. Hemen Amerikan konso osuna a- en~ e o aşır ·en tesa u · etti~~ a er 1 Yaz nihayetinde bir gün öğleden aonrıı 
edeceğiz? vimli Türk kızlarının iştirakiyle mu va f- Diyerek günün heyecanını arttırmış- ber veriyor. Konsolos Nevyork Herald verıyordu. Buna rağmen luzın w bulun-ı Barlu ve Pale adlı. iki k~i bisikletle Mot 

- Tevili fa.la_n v~ ~~ h~-~e~~:ı fokıyctli bir bnann teşkil etmiştir. Töre· tır gazetesiyle küçük bir ilan neşretmesini mıyor, ne olduE:'ll anlaşılamıyordu. Rovrona gidiyorlar. Yanyanadırlar ve 
ap .. Bardası mçın oJdurdugumuzu ne. süel bandonun çaldığı istiklal rnar· Kızılııy Merkez heyeti aza~ından dok- h 

tavsiye ediyor. Jan dö Koven seya at çeklerini çan-, konuşuyorlar. bilmiyor musunuz. Onu açıkça or- pyle b~ılnnmış ve genç hatipler heye- tor B. Muhip de Kızılay cemiyetinin Ie-
cJan, rica ederim, hemen gel.> tasında.taşırdı. Bunlardan yedi tanesinin Yolda duran Vivnıııella markalı ıık bii 

duya ve millete bildireceğiz. canlı söylevlerle günün ifadesini en can- lök.etler önünde nasıl Hızır gibi yeti~e- { b rf 1 d h 
Buna hırsız veya hırsizlar ayni gazete muhtelı rnU ayaatta sa o un uğu a- otomobil nazan dikkatlerini çekiyor ... N S 1? • b' k'ld · h t · t" rek cemiyetin yaralımna merhem koy-

- a 1 
• 11 11 şe .ı e ızn e mış ır. sütunlarında şu cevabı veriyorlar: ber alındı. Çekler zabıtanın eline geçince Çemenler üzerinde oturan ve sükunetle 

• - Bqvekil vakıa aizin amcanız- Kürsüye gelen Kız öğretmen okulu duğunu anlatmıştır. Burada söylenilen· d • ı'mzanın taklı"t oldug·u mevdana çıktı. . f k 
1 

l 
6Sakın pol"ıse haber vereyım· cıneyı- .7 pıposunu İren !!'O öre ta ı ıyor ar. dı. Fakat bugün sabah medisinin ku- lOn ııınıf talebesinden Bn. Muamm~r iıı- !erden anlıyoruz ki, Kızılay Cemiyeti, ~ ... • 

1 
1 

ni1 Yoksa > Ambasadördeki gencin izi bulunama- «- Bizim bisikletlerle değiştirelim rulmıyacağını haber a mı~ sizinle hu- minde genç bir kız izci. Kızıla:yın mana- on dört sene içinde Türkiyenin rnuhte· · ··· 
k · · H Janın ailesi ve kendisini tanıyanlar dı. O sıralarda sergi münasebetiyle, Pa- miL susi görüıme ıstemı§.. uzurunuza sını çok canlı bir şekilde aydınlatmış ve lif köşelerinde, seylap, zelzele, yangın 

girmiş ve yalnız bulunmanızdan ia- Türk cemiyeti içinde kapladığı geni§ ye- b'ibi felaketlere yetişerek tam 4,385,000 biiyük bir heyecan ve korkuya dü~iiyor- rise gelenlerin içinde yirmi beş yaşında Şoför hafifçe gülmekle mukabele edi. 
tifade ederek kaç zamandanberi ta- ıi ifode etmiştir. lira harcamı~tır. lnr. bulunan şık ve yakışıklı adamlar. Alman yor. Bu sırada ıınnt tam on biri çeyrek 
aavvur ettiği fikri tatbik sahasına Bunu Kızılay gençlik teşkilatı hatiple- Kızılay gençliği merasimi müteakip Dört gün geçiyor. Genç kız lıMa mey· şivesiyle lngilizce konuşan yabancılar o geçiyor. Yirmi dakika sonra nynf yer· 
koymak istiyerek sizi öldürmek iste- rinden B. Haşmet Akdo~anın güzel bir Kordonda bir geçit resmi yapmış; Kızı-, danda yok. kadar çoktu ki... aen geçen Bie isminde bir çiftçi de oto· 

ek · ki b d 1 ( d A k h k Beşinci giln telefon çalıyor Ağustos ayında, bir gece Madam Şak- mobili ve otomobilin yanında çayuıı rnİ§tİr.Ber et versın U sıra a ça- hitabesi takip etmiştir. Genç hetip va- ay cemiyeti tara ın an tatür ey e- · 
dınnıza girmiş bulunan sadık teşri- kur bir ifade ile, Türk ihtilalinin her sa- line büyük bir buket bırakılmıştır. Dün - A1lo. Allo ... · Madam Şakey sen mi- haym telefonla bir yere davet olundu. 
fat nazırınız imdadınıza yetİ§mİ§ .. hada Büyük Şefin işaretiyle ba,nrdığı gece parti ocaklnnndn Kızılay hakkında sin? Kadın (Hdyei necat) 1 çantasına koy
. u1 akl k l d kurt ı. f l 1 Ses kaba, terbiyesiz bir adamın sesine du, gitti. Polis müfottişlerinden Şarniye 

uzanan iki ki§İyİ görüyor. Biri gazete 
ckuyor. Şoför olan diğeri başına bir ga· 
zcte örtmüş, uyur gibi görünüyor. Sizi m l <t. Ö üm en arını§ kuvvetli hamlelerin bir izahını ynpmış AOn erans ar veri miştir. 

~,;;.;:....:.;.;;.;~~;;.:...;..:..:.::;.::.:::.;_~--....---~~~~~-~~~~~:--~~~~~--:----~~ --~ .. ..._.,. ... -

HALK MASALLARI 

Evvel Zaman 
içinde 
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Göbeği ilitli. 
Pı:ıdı.c;ahın kı1.ı ile delikun!ı, t:ıt!ı tatlı i;ımdaki bu mum lekesini beni arayıp 

söyleşerek bir müddet kortaştu}ttan son- 1 bulduktan sonra haberim olmadan bu 
ra yatağa l attılar. mu:ııu silinceye kadar bana al'lık yok-
Kız yiikliikten onlrın seyredi} ordu. sun dememiş mi idi. · 
Bir de ne görstin. Padişahın kız.:nın Işte kız yüklükten çıktıktan sonra 

koynunn gırcn ve güvercin şekline gc- ayaklarının ucuna basarak y.:ıtağı: yak
lerek silkindikten sonr.1 dc!ı<anlı ol n- ]aştı. Delikanlının ynnağındaki mum lc
nın s. g ~ an .. ğında bir mum lek ... si yok kesini çıkardı ve tekrar yüklüğe kapa-
mu ?. narak sabahın olmasını bekledi. 

Bunu goren kız derhal delikanlın.n 1 Sabnh daha şafak sökmeden ddlkanlı 
Peri padişahının oğlu ve kendi sevgilisi uyandı. Padişahın kızı da uyanmıştı. 
olduğunu ~miadı. Onu böJle başka bir ı Delikanlı yüzünü yıkayıp aynanın 
kızın koynunda görmek yüreğini yaktı. karşısına geçince yanağındaki mum le?
Fakat yine sabretti. Kız \'e delikanlı uy7 kesinin çıktığını gördü. 
kuya dalınca yüklükten çıktı. Peri pıı- - Eyvah1 dedi. K<>rktuğum başının 

dişahının oğlu ne demişti? Benim yamı- geldi. ' • 

Padişnhın kızı telfişla sordu: ı - Kimsin, burada ne arıyorsun. Ne Kızı Kaz damından çıkarıp güzel bir 
- Ne var .. Ne oldu?.. istiyorsun, diye sorar. Kız da: odada mükemmel bir yatak yaparak ya-
- Bundan sonra artık birbirimizin - Uzak yollardan gelelim .. Uzak yol- tınrlar. 

Bie'den sonra bir başka yolcu Düchen.. 
ayni yoldan geçerken otomobilin hare· 
ket ettiğini, Orleana doğru yoUandığınİ 

yüzünü görmek haram oldu. Ne ben bu- !ara gidiyorum. Gebeyim, sancını tuttu. Peri padişahının kızı lohusanın yanına görüyor. Fakat kimin idare ettiğini fark 
raya gelirim, ne de sen beni beklersin. f Allah rızası için izin veriniz de ahuru- gelir. Kıza kim olduğunu, nereden gelip edemiyor. 
Allaha ısmarladık. Artık dilinin altına f nuzda, damınızda doğurayım. nereye gittiğini ve bu çocuğun babasının Saat 18 de, geri dönen Bie, otomobilin. 
da knğıt kaymağa hacet yok.. 1 Der. Aşçı kadın eyi kalpli bir kadın- kim olduğunu fora?'. gittiğini, fakat biraz evvel uyuduğunu 

Böyle sö•·ledikten sonra silkinerek "Ü-ımı.:. Kızın halint? acır. gördüğü şoför elbiseli adamın hala aynJ 
J o " Kız da. başından geçen şeyleri baştan 

vercin oldu ve pırrr diye uçarak pençe- - Gel, kimse görmesin.. Şurada bir sonuna kadar olduğu gibi anlatır. yerde, ayni vaziyette yattığını görüyor. 
reden gitti. ı Kaz damı var. Oraya gir, doğur. Yaklaşıyor, dürtüyor. Uyuyan adam kı· 

Peri padişahının kızı: 
Padişahın kızı çok üzüldü. 'Çok ağla- Der .. Kızı Kaz damına koyar. O gece nııldnnmıyor. Eline dokunuyor. Buz gibi. 

dı .. Fakat artık dili yerine gelmişti. Söy- 1 kızın a!;.rrıları faz.lalaşır ve aşçı kadının :-- O, benim karde~imclir, der. .Vah Ba~ını örten gazeteyi kaldırıyor, çdire 
liyor, konuşuyordu. Kız yüklükten çıktı.! da yardımı ile sabaha karşı nur topu gibi ham vah .. Demek ~em ~u kadar :z.ıyet- şiş ve kanlar içinde ... 

Şimdi artık peri padişahının oğlu- bir oğlan doğurur. Fakat aşçı kadın ~ğ- ı ler~. sokm~ş. 'Ostelık hır de çoc~gu ol- Bu manzımı karşısında korkudan tİt· 
nun sarayına dönebilirdi. Burada fazla 1 lanı görünce hayretten donakalır. Çun- dugu halde .. Hele dur. Ona ben bır oyun remiye baıılıyan Bie gazeteyi tekrar Ör· 
kalmasına lüzum yoktu. Yapae<ığını yap-: kü yeni doğan çocuğun karnında bir al- oynıyayım, sana yaptığı eziyetleri bur- tüyor, bekliyor, yoldan geçen otomobil· 
mış, anlıyacağını anlamıştı. 1 tın kilit göriir. Hemen koşarak sarayın nundan fitil fitil getireyim de o da gör- !ere vaknyii anlatıyor, bir ölü bulunduğu. 

- Ben artık gidiyorum.. 1 sahibi olan peri padişahının kızına gider. sün. Sen hiç merak etme. Burada, kendi nu jandnrmalnra haber vermelerini rica 
Diye yola çıktı. Bu müddet içinde ge- l - Sultanım, der. Bu gece z.avnllı bir evinde imişsin gibi rahat et. Kardeşim ediyor. 

be değil mi yıı, karnı gittikçe biiyümüş, j kanın kapıyı çaldı. Gebe imiş. ~a~cısı benim sarayıma senede bir kerre gelir. 
r,Unii yaklaşmıştı. Yiirüyc yürüye gider- tutmuş. Cok yalvardı. Yakardı, sızı da- Onun geleceği gün sarayın bahçesindeki 
kcn önüne koskocaman bir saray çıktı. rılır diye haber vermedim. Kaz damına bütün güller bir hafta evvelinden açma-
Sancısı da tutmuştu. koydum. Sabaha karşı doğurdu. Doğur-

- Elbet bu sarayda merhametli kim-
1 
dub'll çocuğun göbeğinde tıpkı siz.in kar

seler vardır. Bir kerre başvurayım. Bu- deşinizin göbeğinde olduğu gibi bir nltın 
rada doğurmağa bırakırlarsa doğururum kilit var. 
diye düşünerc kapıyı çaldı. Bunu duyan peri padişahının kızı: 

ğa, bülbüller ötmeğe başlar. Gelmesi 
yaklaştı. Deş on gün sonra gelir. Işi bana 
bırak. 

Kız tabii memnun olur. Aradan on be§ 
yirmi gün geçer. Kızın lohusalığı geçer. 

Ayağa kalkar. Birden bahçenin gi.illeı:i 

nçar. BUlbUller öbneğe başlar. 

Meğer bu saray peri padişahının kızı-ı - Aman, çabuk onu Kaz damından 
nın, yani kızın sevgilisi olan delikanlının I çıkarın .. Sarayın gilzel bir odasında eyi 
hemşiresinin sarayı imiş. Kapıyı aarayın I iblr yatnk hazırlıynrak yatırın. Çocuk 
aşçı kadını açı,P .ta karşlSlnda ve kamı muhnl<kak bWm sülaleden. Nenin nesi- Perl padişahının kızı: 
burnunda birini görtıiıce: 1 dir bir anlıyalun. der. -BITMEOI...e.. 

-BITMED1-
f7LZLL/Z/Z.7Z.-CZ.ZX77-7.71XZ7'JJ..Zz;rı 

~~lnlıasip arayanlara 
T ecrübcli ve muktedir iyi 

referanslı bir muhasip saat

le veya temelli olarak İf ara
maktadır. ihtiyacı olanların 

İzmir posta kutusu 407 E. D. 
adresine 

leri rica 

yazı ile müracaat

olunur. 
S.6 1 - 3 2344 4 
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Kadın korsanlar 
- t9 - Yazan : N. ERDAL 

Mari Rid sıçrıyarak kalktı 
Geniş yüzlü keskin palasını yere kapanmış olan haydut 
Ayı Kafanın iki küreği arasına şiddetle sapladı 

Parisli Kadın 
Nakleden: A. öZVAMAN 
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Lüail tamıınmen dütünceaini, en- - Demek doktor, Filip 

di§C&İnİ Filibe vermişti. Doktorwı kurtuldu? 
otomobilinde Evröye giderken hep - Evet .. Artık merak etmeyin. 
nipnlııını diqiinüyor, otomobilin - Ohh, doktor çok, çok tqek-
hızlı gitmediğinden tikayet ediyor- kür ederim ıize .• 
du. - Fakat konUfurken çok ihtiyatlı 

O, bir an evvel, gazlı bez ve pa- olunuz. Hastamızın birdenbire beye
muklara sanlı Jevgilisinin yanındı cana kapdmuı doğru değil. Bana bir 
bulunmak istiyordu. çok ve garip ausller sordu. T abü ce

llk ziyaret günleri birk:ıç dakika- vabmı veremedim. Siz verirsiniz ar-
ya inhisar ediyordu. tık. 

Bu kıaa müddet içinde birbirlerine Filip, Lüsili be!diyordu. 
bakıttılar. Gülü§tüler. O kadar. Yatağında yarım doğrulmuttu. 

Sazan mülizim dahyor, gözlerini Arkuma birkaç yastık koymu§-
kapatıyor .. Lüıilin yanındaki mev- lardı. 
cudiyetini bile hiaaetmiyordu. - Lüsil .. Sevgilim .. 

Ve genç kız onu bu baygın halin- Mülizirnin sesi daha henüz pek 
de bırakarak yüreğinde ağır bir ezgi kısıktı. F ab.t bu hafif ve titri yen ses-
ile düşünüyordu. te atkın büyük kuVTetİ vardı. 

Nihayet dördüncü günü doktor - Filip.. Filip .. 
Marjol ona Filiple biraz dah:ı uzun Genç kız kendini tutamam•§, ağ-
müddet gÖrÜtebileceği müjdesini hyordu. 
verdi. - Ağlama yavrum.. Ben eyi ola-

Lüail sevinçle haykırd:: c:ıiun .. Artık ölmiveceğim. Birkaç 

YAZAN : Vicki Bııum NAKLEDEN : Metin Orb1111 

-11-

Yeni Bir Yıldız böyle doğdu .. 
Romantik bir 

sevgilisinin 
tipte olduğu iddia edilen delikanlı, şimdi 

sayesinde en meşhur komik olmuştu 

-BiTTi-

Bu sene havada 
kırılan rekorlar 

Bir hafta sonra yeni bir seneye girfy<>-
ruz. Onun için, biraz arkamLZa bakalım. 

1937 senesi tayyarecilik sahasında bü
yük rekorların kazanıldığı bir yıl olm\11-
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.16 ILKKANUN PAZAR um YENIASIR 

Singapur'da yapılan 
büyük istihkamlar! 

Sarı Tehlike Karşısında 
•• •• • 

BUYUK BRITANYA Singapur aşılmaz bir yer midir? 
Yaua: JOHANNES STOYE 

"Uzak Şarkta cereyan elme•te bulunan hAdlaelerln Avrupa va 
Amerika bakımından ne kadar girift menfaatlerle alAkadar ol
du_Aunu anlatmakla olan Dfağ•kl yazıyı Johannes Stoye'un 
"Cihanda lnglltere., adındaki eserinden tercUme ediyoruz., 

-·-- • 

Singapurdaa bir görünii.ş 1 

T BARR ""TT Singapuc Hindistana brşı yapılacak 
1
1 

Yazan: R. • ı:. k 1 d her hangi bir taarruza cenah tr-~ ·i e e-

Sir Yan Haınilton bir yemekten sonra 
söylediği bir nutukta, bir defa bir tü
men askerle Sıngapuru nasıl 1.ap\ettiğıni 
anlatmıştı. Bu tecrübe yapıldığı sırada 
asb zaptedilmez sanılan istilıldmların 

kolayca elde edilmiş olması tizcrınel920-
denb ri deniz üzerine ve islihk.il.mlanıu 
OD üç ı::ıilyon Ingiliz lirası harı:=an bu 
mcvkiin gerçt!kten emniyetli bir yer o
lup olmadığı suali zihirlerde canlaııabı
lir. 

cek ve şayet Japonlar. Felemenk ~arkı 
Hind ada!arına doğru har•ket e<heek 
olurlar3l har kot sahaları ço!< hiiyüre-: 
cektir. Biz, buna maru olmak islersek 
Singapur, düşm~nı ziyadesifle \•hdit c· 
dchiLo•ktir. 1 

Bundan haşka Sin]:apur,&rn::oy.:ı, ye
ıü Gin-iye ve Avasturalyaya ka.r~ı yapı· 
laok bır taarruu da karşı l::oya:ııbcek-' 
lir. Malaya d<::>nızind~ bir deniz V':." ya.l-ıut 

hava harlJJ yapılJ::ak olu"'a bizim kuv-j F.i~l;,;t,;;'.'.' 
Tabii milU miida.fa makamları bu hu- vellcrimiz japonlarıhn daha ziyade ÜS· .,..:;;oıı.:.;:"'"'"·~.ı..--...ı;a-...Jl,;.. __ ...... _.;..LC~.= 

!erine yakın ve kesif b.r halde harekete 
1 

Japon motörlii kuvvetleri susta tafsillt vennelı:ten çekinirler. Fa
bt bu mll.stahlrem mevlı:iin her ltangi 

bir dilşman hücumuna karşı koyacak bir 
kuvvette olup olmadığını da anlam ık li
%111ldır. Burası lıa!ckında ifşa edilen nok
talar fUDlanlan ibarettir: Burada 6000 
!la 7000 arasın.da asker bulunduğu, Se
leterde Tenor maniloru, bir miktar tay
yare, bir milı:dar deniz tayyaresi Singa
purda iki iskele ve şehrin dışında hır li
tnlln bulunduğunu biliyoruz. Royterin 
haber vcnliğine göre yakında iki tayy att 

bölllğli daha oraya gönderilecektir. 
Y-ıne Royterin haber verdiğine göre, 

dört aya kadar buradalı:l yeni deniz üssü 
tamamlanm•ı ohcakhr. Fak.at d~niuile
rin. lebmjnlne bırakılırsa, 1937 senesin

de bu ~ 640.000 Ingiliz lirası &arfedil
meoıl, llJne& da 3,389.000 liranın bu iş 
için tahsis edilmesi lhımgelmektedir. 
Şundan emin olabiliriz ki bugün orada 

eyi teçhiz edilmiş müstahkem mevkilerle 
her tUrlü gemilere elverişli seyy>r ve sa
bit doklar mevcuttur. Bundan başka pek 
büyük bir bava kuvveti de burasını bir 
ils olarak kullanabilir. 

Slııg:ı.pur, Siyamın cenubund.ın hattı 

üstüvaya doğru bir yılan gibi kıvrılarak 
uzanan ve Malaya adalarının arasından 
geçen bir yarım adamn cenup ucunda
dır. 

Singapurun. baş!1ca kuvveti !.er hangi 
muhtemel bir diqmana olan mesafesin
dedir. Japonya 250-. Kanton 1500, Ma
nila 134-0, Formosa 1 J, Hainan ve Çi
nin cenup ucu UOO mil uzaklıktadır. 

Onun için Siııgapura hücum edecek 
olanlar, uzak bir mesafoden gelmeğe ve 
kolaylılı:la tahkim edilecek ileri mevziler 
haline getirilebilecek adalar arasından 

geçmeğe mecbur olacaklardır. 

geç1'bilirler. Litin Amerikasında Japon tehdidi memleketteki lngiliz kudretine ancak <Fakat Uzak Şarkta, Hinıliçinide, 
Singapur, Hongoktan 1445 mil uzakta Bi.lctik devletlere clduğu kadar lngiltc- ı .ark yollariyle tecavüz edilebilir ve tim- yukarı Hindistanda, Sraits SeUele

bulunduğu için bu silr~t asrında bu ileri reye de teveccüh etmektedir. Anglosaı:· J d<ye kadar .~ünyaya hükmetmit olan be- menst'de Siyamda ve - Singapuda Ok
menıin yardımına kolaylıkla ko>abilir. son devletleri cenup ve merkez Amen- yaz ırkın nufuzu da bu yollardan aanıı- yanos adalan ve Avusturalyanın wnu
Japonlara karşı yapıla:>k bor han~i bir kasını kendi nüfuzları altına almakta bu-\ ıabilir .. B11nlu arhk yalnız lngiltereye m1 adı olan • Indonezyada Japon poli
taarruzda ise uzaklı~ı dolayı.siyle Smga- huıduklanndan Japonların Brezilya ve 

1 
müteallik me•eleler olmayıp en yüksek tik nüfuzu kıyas edilemlyecek kadar 

purun hiç faydası olmıyacakltr Peruya sokuluşlannı pek şüp!.ıdi bir g(;z- derecede bütün Avrupayı alakalandıran kuvvetlidir. Yukarı Hindistanda Japon 
Singapur 25 mil umnluf:unda ve 12 le görmckted;rler. Avrupada hemen hiç 1 meselelerdir. Bu sebepledir ki -Avrupa tesiri türlü şekillerde hlikmllnli 

mil geniı;liği d> Ovll bir adadır. Doklar dıkkati celp ctmeksic , gelip ~eçmi' olan ;~lemi il~ ~sya aleminin iltisak noktası etmektedir. Hepsi panasyatı.1c fikrin 
ve kasaba cenup taraftadır. Bu t.crafta i\1ontevideod•':i 1 .J\merıhan konfe· ı olen- Hındıstan etraimda cereyan et- propagandacıları olan Japon hacıları, 
bir takım kilçiik, sovimli ad~cıkl.ır var- ıan•ınd•n (Sonkilnun 1933) tenberL mekte bulunan bütün lıadiaeleri pek bii- seyyah ve talebeleri bu memlekette do
dır ki gayet iyi tahkim edilmiştir '-vaktiyle Amerika birle!;ik devletlerine: yük bir dikkatle takip etmelc gerektir.• !aşmaktadır. Hind isüklM hareketinin 

Yeni deniz ÜSSİA olan S>letcr. ad>nın '~;ddetlc muhalif olan - Latin Amerikast ı Nord Deuıxher Llyods ıirketinin ida- organı olan basın Japonya ile mllnase
şimali şarldsinde bir koy içind:xlir. Bu- milletleri. politika sahasında, Birleşık re medioi reisi Bay Rudolf Fire, 13. ey- bettardır. N'ıbayet. Japon banlı:alan 
ralara yaklaşmak la oldukça güç bir şey- devletlerle 11 birliği etmeğe hazırdırlar. lôl 1934 de. Oeu18che Ausland lnstitut- milsait kredi şartları arzefmek sure
dir. /\nnk bu Monroe nazariyesini kayıtw: de verdiği bir konferansta, Japon lehli- tiyle Hint ticaretinin kontrolüntı elle

Singapur ,ağnç:lıklar arasındı kırmızı ve şart51z olarak kabul ettikleri manası- h•inin 1934 de, imparatorluk için ne rine almak için sistemli çalışm:ılcta
damlı evloı·iyle giiza ;:ay~t güz>l görü- na gelmekte değildir. Mek,.ıJrun haki- derece <ledemi1 olduğunu çok güzel izah dır.• 
nür. Burası Cebefültarık, A:l.en ve Hon
kong gibi ilk bakışt~ mii:>tahkcrn bir 
m•vki olduğu inlibıını bırakmaz. Bu· 

katte ne kadar az müstaka ve Amerika. etini1 ve demiştir ki: .Cihan harbı. uzak Fitle, Şark1 Asya ve Japonyada yap
nüfuzunun orada ne kadar kuv .. edi ol- 1 ıark lehiruo Avnıpa topraklannda ecre- tığı bir seyahatten §U neticeye vıınnak
duğunu !><liriz. Venezüelliinın da Ameri- yan etmiııtir. Bugün. harptan evvel ol- tadır : Zaman geçtikçe, Ingiltcre, Ja
kan standard Oil ve lngiliz Royal Dutch duğu gibi, politika bakımından iyice tah• ponya ile harp halinde, Hongkong lle 

rası insan eliyle yapıl:nış müstahkem bir 
. . , . . erubuna ne derece tabi bulunduğu ma- dit edilmiı ve münakaıa mevzuu olmaz Singapuru istinat noktası olarak muha-

nı;,vkıdir. Fakat kuvve.!ı;lır. Buraya lıimumuzdur. Bolivya ile Paraguayı bir- bulunmuş bir lngiliz mıntakasuıdan ar- faza edemiyeoek: ve Hindisfan ve A
ya~.Lış.mak ve hii:um etmek t' hiç kolay lirine düşünnüı olan Chaco anlaşmazlı- tık bahsedilemez. Amerika birleşik def'· vusturalya dominyonlan da Japonya 

degıldır. . . • 1 j?.ndaki hakiki achebin Amerikalilarb letlerinin, politika ve ekonomi sahasm- ile lıarpçuyane bir politikada Ingiltere
Sıngapurun şunalmd• Mafaya.bogaz· lngilizler arasında mücadele met'Zllu bu- dn haklı te•iri altında bulunan ve Alas· yi takip etmiyecektir. Fitle, bundan 

!arı 300 mıl kad>r uzanır. Şohic, J60 mil lunan petrol olduğu ise bir sır değildir. l:adan Aıeı arazisine kadar şimal vece- sonra, Avusturalyanın Japonyaya yak· 
uzakta eyi bır liman, yarrlımcı bir üs, J\.rjantin • avam kamarasında in: Jiz me· nup Amerik.astnı ihtiva eden bir cAme-- laşma.ğa gayret ebnekle bulunduğunu 
bir '."üstahkem movkı olan P~nanga l>usl.nınm Britanya imparatorluğuna il-ı rikan mmtakau• vardır; Urallara kadar ima ederek Avu.sturalyanın nufusça 
demıryolu ıle baghdır. Burası Malaya bakı anu!IWlu izhar etmiş olduldan bu Rmyayı ve Kafkaslara kadar Türkiyeyi pek fakir olan şimal villyetlerini Ja
yanm adasının garp tarafındadır. \ 1toslı:oca memleket - üzerinde lngiltere- ihtiva eden bir cŞarki Avrupıu mm.ta- pon muhaceretine açmak ve .Japonya

Penangta bırçok askeri depolar bulun- nin ne kadar mücair olduğunu bilmiyen kası vardır; Man§tan Afrika.nın ortala- nm da, buna mukabil, Avusturalya 
duğundan Singapur, k.ndi hinterlandın- 1 yoktur. ıına, Akdcnizin garbına ve büyÜk Fran- yllıılerln1 ithalde huswıl menfaatler 
dan kolaylıkla yeyecek ve işçi gelire-! iki büyük Anglosakson devletinin ilde- sız imparatorluğuna ıamil bulunan bir göstermek meselesinin balıse lı:onul
bilecektir. Kolombo v• Kalküta da 1600 ıa kendi uametleri saydıktan bu mem- •Fransu: mmtakaa• n.rdır. Dünyanın duğunu beyan etmeldedir. 
mil mesafede oldukhrı için .Japonyadan l lelı:eılere Japonya yavq yavaı hulıll et• geri kalan lı:.umı -ki Sii"enten batfıyarak Firle'in bu mütaliloları. 193' sonun
çok yakındırlar. Stral•ji bakımından yerlmdttedir: M .. e!ii. Peru· da göçmen kolo- yukan Hindi.tanı. Hilldi~ni1~ Çini. Hol- da, Hans Juliwı Sehepers tarafından 

yüzünde Singapura b~nzıyen bir yergi- nileri hlllU5tlnda daha şimdiden · l.ükü- landa sömürgelerini. bunlarla Avuat11- cZeltschriff für Geopolitik• te izah 

bidir. ı metin yardmunı temin etmiştir; Brezil-ı ralya arumdak; ktanu. bizzat Avuatu- edilmiş olan dikkate !Ayik miilehua-
___ ..-...-._. ____ _._. ______________ _. ..... ----=-=- y..da daha geoit ölçüde maksatlar pe- ralyayı, Japonyayı ve büyük Okyanu- !ara pek güzel tetabuk etmektedlr Bu 

pndedK: Bir taraftan Japon muhacere- etın blr luomını ihtiva etıneku,dir, ıUz:ak mUellif, ıgörünilşe göre mukadderi, aıı
tini timali Brezil1arun - Japonlara uy- şark mıntakaoı• dır ve Japonya itte bu rı ırkla dolmak olan boş Avusturalya 
ı:un gelen • sıcak mıntakalarına tevcih mıntakayı ele geçirmelc istemelctedir. arazi.sinden> bahsetmekte ve sözlerine 
etınelcte ve diğer tarafta:n da. bu mem- Münahp kabul etmez bir lngiLiz aııa- şunları llAve etmektedir : 

SAYFA: 7 

Japon 
tehdidi 
Devletler bugün

kü vaziyete uymalı 
imişler 

TOKYO 2S (A.A) - Japon malhu.atı 
Ingiltere, Fransa, Sovyetler blrlill ve 
Amerika tarafından Japonya aleybtnde 
savrulan tehditlere karşı Japonyıuun 

mukabil tedbirle almağa hazırlanmlf bu· 
lunduğunu ya"21"r.'- diyor ki: 

Japonya Yan&Ue üzerinde vukubulan 
hadiselerden dolayı tarzi~ ve tazminat 
vermeği reddetmiyor. Ancak ecnebi dev· 
!etler bugün Çinde mevcut olan vaziyete 
uymasını bilmelidirler. 

ÇIN MEVZILERI EYll.F.ŞtYOR 
ŞANGHAY 25 (A.A) - Çin gazete

'!eri Yangt:ze şimalindeki Çin mevzileri· 
nin cenuba doğru yapılan mukabil ta· 
arruz neticesinde eyileştiğini yazıyorlar. 

Cekyang da ise Japon kıtaatı ileri ha
reketlerini §iddetlendircrek Hangceu· 
dan 44 kilometre mesafede bulunan Hu
anghuyu işgal etmiştir. Buna mukab'1 
Hopeinin cemıhunda Çin kuvvetleri şl· 
male doğru terakki ederek Nonlo ve 
Tamingi istirdat etmişlerdir. 

Nuıkme ilttliye" Japon leuııı>etlemıin 

ku1114ndcı1'ı (leftetıı! Kanıdıı 

JAPONYADA TEVKIFAT DEVAM 
EDtYOR 

Tokyo, 25 (A.A) - Eyi bir memba· 
dan alınan ınalılmata göre solcu unsurlar 
arasında yapılmakta olan tevkifat de
vam <!lmektedir. Fakat bu teYldfat geçen 
günlere nazanın daha azdır. 

Dahiliye nazın Tokyo valisini azlet
miş ve yerine emniyet mUdllrilnl1 tayin 
eylemiştir. 

HANGCHOVUNA DON GIRDlLER 

Mançuri 
Lavrensi 

leketle. l 9H denberi. gayet ıık.ı ticari tolta..run bugün artılt mevcut olmadığuu cPanasyatik fikri, .Japonyanın empel'

miinaoebeıler tesioi.ne çalıımııktadır. Bu isbat için Firle fll mülilıazalara iotiaat yalist gayelerine erişmek üzere buldu
ticari münaoebetlerin planı ise töyle ta- etmektedir: ğu bir icadı değildir, ve Japonya bunun ŞANGHAY 25 (A.A· - Haber veril-

oaTYUC edilmittir: Brezı1ya -vaktiyle Ha- cVakti,.!e pılı: yolu lngilizdi f'e bu talıalı:!ruhına yalaız lıapna çaİIJmakta- diğine göre dört Ja~n kol~ Hangclıovun 
b d ld • b b. k .k d ı ı--~t · "-·--'-·, '--d . . dır B "L' bü .. _,,.._ .. 1 ··~- ·~-- bqlıca kaplıannı hücum ıle almışlar ve eşiatan a o ugu gi i.~ Uyü mı tar a yo • ug:u ereoı.n c~ıra.u:ı:w 11;:u retilllll • u li4.lr. ,......._ o ÇUu..c on.un ltKU-

ı General Doihara kimdir 
ı Tsinan, Çin menabiindeıı alınan ma- de odur, 

lılmala nazaran, (Mançuri Lavrensi) 

pamuk zi.raati yaparak Japooya1a. harp bqlıca hattı idi Bugün Akdeıüzde ta- lojisini meydana getimıif olan Hindi»- şehre gimıqlerdir. 
gemileri, ve aınai mamuller mukahain- giltereniıı YaZi1eıi csulı oureıte za:rıff.a· tanıla ıfa, lililtUrel balamdan bu hare- • ••• · ••••••••••········ ··· · •• ·· ··· ·•·· ·•·· • •••••••• 
de pamuk verecektir. Japonyarun bu po- r.>ıfbr. Denizalb gemileri. tayyard.ec ve ketin en lruvvetli unsurlanndan biri şilı: devleılerinin arzulanna mutavaat 
litikası onıı lngiltere (ve Amerika bir- lngilterenin petrol tedariki bakımından olan Çinde de mevcuttur. Japonlarla etmeğe ve Singapurda ise Hollanda ile 
!eşile devletleri) için yakın şarkta. Hin- batkalanna tabi ollDUl dola,...,.le (in- Çinliler birbirlerine ne kadar d~ dost geçinmeğe mecburdur.• 

ıakabiyle anılan ,Japon g~nerali Doiha
ra, Pekin • Hankco lren yolu üzerinde 
ki son müsademede ölmüştür. 

Cesedi, Tim . Tsinde yakılm~ ve kül
leri Japonyaya nakloluıımw;lur. 

DOIHARA KiMDiR VE NASIL 
BtR ADAMDIR ! 

distanda t'e uzak pıkta lduğıı gibi bir giltere. dünya petrol istihsaline yüz.de görlinürae görünsünler, hAdiseler iyice S::hepers, ilci noktada hata ctmekte-
Yüzb•~ı Nikamüranın kalli üzerine rakip yapıtUfbr. t.S nisbetinde ittirak etmektedir.) Ce- derinleştirildiği takdirde, bu iki mille- dir: Fransa, cihan politilı:uında, Sc!ıe-

tahkikata memur cdılen miralay Doi- · uınd • '- d bli•-''ı.. b ı Japonya uzak prkta, öyle kuvvetli bir bclüttank ve Malta. lngilterenin cihan tin ıemayiillerinin benzerliği. yani ilci- persın ugu ı<a ar ,~ ir ro 
hara, 1932 de Çinlilerin tecziyesi için bir ıureıte yerleşmiştir ki beyazlann bu mm- hakimiyetinde artık aaroılmaz istinat nok- sinin de ayni maksadı gütmekte olduğu sahibi değildir, ve, Ingiltere ile Ameri-
heyeti seferiye gönderilmesine sebep 01• takalardalı:.i sömürgelerini az çok yakuı talan değildir. görülür. Panasya. lı:a birleşik devletleri arasında da -hiç 

du. Mançuların kıyamını o hazırladı. bir istikbalde kaybedeceklerini hesap et- cGarbt Akdeniz. Afrikaya hulıil vuı- Sehepers'de Ingiliz imparatorluğunu olmazsa 193' den beri. deniz konferan-
Türkistanın Çinden ayrılmasını, Abdiil- 1 L F h ,_. al bu"yu"'- tehli'-clen·n tehdit ntmekte ol- sı iptidai gön;cmelerinden sonra. denn· rnek IA.zımdır. Japonyanın Avushıra1ya taaı o araLo ·nmn i..Umiyeti bnda & K ,._- ~-.,.·-· 
hamiılin torunu Abdiilkeı'imi başlarına O 1 J 1 -'- d Sa •-- A'-d · d ita! duğunu teslim etmektedir. cingiltere, uyoumazlıklar yoktur. Fakat Schepersin d ve kyanosyadaki genişleme ge.yelerinin "' m""ta ır. _ rıu " eruz e yıı. -, 
getirmeyi W;ünen. Tokyo hükümelinin k '- b ' d A Asyada t-Ldit edı'lmekte bulunan ya- cCeza belki uzak deg-ilıli- diyerek In-net'elere kadar uzandığını tayin etmek e onomi&: a..:ım an. vusturyanın mi· t.'ll .. "' 

Yuvarlak bir baş. dalgın bakışlar, tasvibi ile bunu Türkistanlılara teklif daha güçtür. ıwıına konmuştur.• bancı devlettir. Japonya artık, 1904 • gilt.erenin Asyada Versay andla;;ınasının 
Hitlervari bıyıklar, kısa bacaklar, bo- eden de odur, Şar'- dağru d-L- ·ı !edik 1905 ld gib ı ha l'- k Bu hususta ileri sürdüğümüz mütald.a « "'" ıuıa ı er · çe. Mı- le o uğu · i, Ingi t.ere için rp i .. urbam olacağı mütalaasına işi.frak 
tuk bir ses. kibarane jestlt'r. 4te. Uzak Doiharaya 1932 de hizmetlerinin mü- eski elçilerden F. Olahausen tar3f1ndan sırda ve Kızıldenizin iki kıyısında te- etmiyec .. ktir.• Schepers'e bakılırsa Ja- elmeme'ıı: kabil değildir. Schepera diğer 
5>rkta (Maoçuri Lavreru;i) unvanı ile 1 kafalı olarak general rütbesi. verilm~- 3 ıubat 1935 de neşredilen bir makale zahür eden Japon nüfuzuna tesadüfte ponya, Ingiliz inıparatorluğunu Elga- iki miilAbazada bulunmaktadır ki bun-
ıınt!an generalin portresi. tir. ile büsbütiin teeyyüd etmektedir. cBir gecikilınez. Mısırda Japonya pamuğa nistanda, Siyamda, Hollanda Hindista- !ar da pek doğrudur : 

ESRARENGIZ BIR ADAM Doihara çok teki idi Uzak Şarkta ko- kaç ay evvel Tokyoda. büyük Asya is- mukabil kendi mamul eşyasını satmak nında ve Britanya Malezyasında vur- 1 - [ngiltere Asyada bir yangın oca-
Bu nıe.;hur general, Japon (Gizli is- nuşulan lisanların hem..n hepsini bilir- t.'l<liil cemiyetinin kurulmuı olduğunu hususunda büyük gayretl.-r sarfetmek- mağa hazırlanmaktadır. Versay anıl- ğı olan Sinkiang (Şarki Tiirkistan) ek 
"' rat bürosunun ~e(i idi. Ve vazifesi- dL Kendisine (Lavrens) unvanı verilme- Londra kaygı ile öğrenmiıtir. Bu cemi- tedir. Mısır bankaları. pamuk piyasası- taşması Japonyaya hayatının en büyük Japonyanın başlıca rakibidir. 

i b"y~k bir muvaffakıyetle yapıyordu. sinin sebebi, Arabistanın taçsiz hüküm- yet hiç şiiphe•iz Hindistamn istt1dô.li için nı paraca beslemek için Ingiliz serma-ı tahini temin etmiştir. cVaktiyle cihan 2 - Efganistan Iıı..ailtereden. ve Rwı-
lıO,ı gibi ha..,,kel etmekte serbestti. dan meşhur Ingiliz casusu miralay de çalışacakhr. Sarı Asyanın göbeğin- yesi yerine Japon sermayesini ikame te- politikasında kararlarını hakimane ve- yadan • katı surette uultlaşmalı:ta ve 

Kendisine tam bir salahiyet verilmiş- Lavrens gibi hesabi ve son derece so- de beyazlar& ait ileri karakollardan erı mayülündMirler .. lrakta, Suriyede ve ren mağrur Albion, Versayda mücer- ordusunun talimini Japon subaylarına 
tı. iacıeo ide. Uungolistanda, Türkistan ğukkanlı bir adanı olmasıdır. mühimi olan Britanya Hindistanının mu- Arabistanda • bütün yakın Şark yolla- rep müvazene politikasını bırakml§ ve tevdi etmektedir. Bütün Hindistan fa· 
<la hic bir hadi,e v.okt11 ki_ b.unun _arka-ı ?°ihara, boş .vakitlerini, eski es'.rleri lc~~d.°'!- ahvalin icabiyl~, ırkımttın pre•- rını muayyen bir usu ~airesinde işa· Framanın tabiiyetine girmiştir. Bü- tihlerinin Flgaııınan yoluyle geldiği 

ndan g<'nerolın '1mosı gorulme.itn. <>-<um.akla, eski eserlerden kollekslyon- t.ıı gıbi bakımından katı bir ehemmiye- retleyen • Japon faaliyetine tesadüf yük Okyanosta ve Avusturalyada teh- düşünülürse bunun Ph 'y•t! derecesi 
Son vakayiin müsebbiplerind~n birisi !ar yapmakla gi!Çirirdi. ti haiz olmak lazım<Lr... Bıı&iin. bu olunmaktadır. !i.keden korunmak için Amf'rika birle- anlaşılır. 
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.Mari Astcrmn son bir po= 

ELEMLl BiR YILDIZ 

Cöz boyayıcı hisler ve boyalı dudak
lar diyarı Holivud'un baş döndürücü ve 
çılgın muhiti içinde bir kadın ..• Bir yıdız, 
diğer yıldızlara benzemiyen bir yıldız ha
yatınin en elemli ve acıklı biT devresini, 
devre değil günlerini yaşamaktadır. Bu 
yıldız, Mari Astordur. Kalbini sıkıntı, 

~Öhreti ve çok sevdiği y.avrusu arasında 
takııim etmek- zorunda kalmııtır ve bu 
anda yavrusu için her şeyi fedaya hazır 

Lulunmaktadu. 
Çocuk, Mari Astor'un artık hiç sev

mediği kocasındandır. Kanun bir müd
det için yavTUyu anneııinde bırakmıştır. 

Fakat timdi Mari Aator bir başkasının 
vizJi karası olmuıtur. Bu vaziyet çocuğun
dan ayrılmasını icap ettirecek mi, ettir
miyecek mi? buna mahkeme karar ve-

••rııs --~..:.:s 

Bir yıldızın acıklı hayatı 

Mari Astor şöhretini 
• v s e o 

Bütün Holivud simdi bu elemli annenın romantik 
' 

hayatının son saf hası ile meşgul olmaktadır 
~·e~-e=zıu5;m.ctt==~·~•=>sı::ız::ıcm=ı::e:::ııs:zaııı:ıtcı:::::t:•ş~1e~aErt~11Çııa:;;:tE*~'~"'~~"c:ı1 wsıs::~1 ~·~·ı:ıı:ıı1m1m:;:~~~:zrt'F!::ıı:ı:ı::a 

Demi ti. Ve ebeveyni onu bir sahne sını bir t<Jyyare kazasında kaybetti. Bu 

sanatkarı olmak için yetbtiriyordu. Fa- felaket Mari Astorn büyük bir darbe 
kat Mnri edebiyatı daha fazla seviyor, 

1 
vurdu. Artık stüdyoda da ç2lı amıyordu . 

kendisine babasının gösterdiği hayat i:.

1ıldılar. Çocuk annesinde kaldı. 

ANNE AŞKI 

ıikametini ihmal ediyordu. 
Kendini derin bir "ese kaptırmıştı. Kal- k l 

• • • .. 4 Mari arlı ya nız yavrusu ıçm yaşa-
bı yınc boş kalmıştı. Fak.at hatuası olen d S 1. f'] · d ld l 

O hı·~. lı· ··e ı'nce bı·r kızdı. Sahne ve ar- yor u. es ı ı mın e yı ız arı sırasına • kocasına bağlı idi. 
d geçmişti. Bütün ömrünü ve emelini yav-tistlik şöhretinin kendisine temin e eceği 

parlak muvaffakıyetler ve zengin bir ge- lKiNCt AŞKI rusunu büyütmeğe hasretmişti. Bu sırada 
liı onun için boş şeylerdi. O, daha küçük ı yaralı kalbi bir üçüncü aşkın merhemine 

yaşta kalbini dolduracak başka hisler Yine bir müddet geçti. Mari Astorun kavuştu. 
c:rayordu. Ancak, babasını memnun et- 1 karşısına bu sefer genç bir doktor çıktı. l Manuel del Kampo adında biri ile gizli 
mek lüzumunu da hissettiği için ne olur- Ona: ı bir izdivaç ak detti. Marinin İşte bu son 

sa olsun diyerek kendini sanata verdi. _ Neden üzülüyorsun .. Hayattan nc-ı a~kı onu yavrusu~~an. ayrılmak. tehlike-
İşte Mari Astorun sanat yoluna attığı den bıktın .. Gençsin .. Önünde geniş bir ~ıle karsılaştırdı. lkmcı kocası dava açtı. 

i;k adım böyle oldu. . 'kb l K lb. dah k Yavrusunu istedi. Halbuki Mari hayatı 
ıstı a var.. ...a ın a ço sever ve 

Ve O.. Az zamanda hakikaten ha- gibi sevdi<'ri Marlin' inden aynlamıyacak-
sevilirsin ... dedi. Ve nihayet Mari Astor 0 

basının kendisinde keşfettiği büyük isti
dadın sahibi olduğunu isbat etti. Daha 
sesli filim icad edilmediği sıralarda ııine-
manın ııayılı şöhretlerinin en ba~ında yer 
nldı. 

tLK AŞKl 

genç doktor F ranklen T orpe ile evlendi. tı. Mahkemenin bu hususta vereceği ka
Bu izdivaçtan da bir yavrusu oldu. Adı: ran derin bir elem içinde bekliyen Mari 
Marlin. Astor şimdi stüdyoda çalışmıyor, rol al· 

Güzel artist için tekrar yeni bir hayat mıyor, yeni angajmanlara girmiyor ve 
başlamıştı. Yavrusunu çok s·eviyordu. ilk bekliyor. 

1ecek. lııte bu karan Mari Aııtor ıztırap Mari Astor me,hurdu. Para kazanı· 
ve elemle beklemektedir. Ve bu yüzden yordu. Zengindi. fakat kalbi boştu. O, 
lcendisine verHen rolleri de yapamamak- buna üzülüyordu. Nihayet karşısına Ke
la, sahne ve perde hayatını da baltala- net Havks çıktı. Bu genç bir tayyareci 
maktadır. idi. Onun karşısına çıkması Mari içi~ bir 1 

aylar ikinci aşkın sarhoşluğu içinde 'geçti. 
Sonra anlaşamadılar. Mari, kocasının aç
tığı boşanma davasına itiraz etmedi. Ay-

Miki Mavs 

Onunla beraber Holivud da bu elemli 
annenin hazin romanının nasıl biteceğini 
merak ediyor. 

Şirleyin saçları 
Bütün Holivud' da hissizliği ı.•e •çılgın- yıldınm tesiri yaptı. Sevdi ... Seviştiler .. 

lığı içinde bile Mari Astorun elemli ve Ve evlendiler. Mari artık çok mesuttu .. 
romantik hayatının bu son safhası ile Bu saadeti içinde stüdyolara ne harıka-
lizülerek meıguldür. lar yaratmadı. Yeniden Üzerine aldığı 

DAHA ÇOCUK 1Kf.N bütün rolleri büyük bir maharetle başar· 

Mari Aııtor, sarı saçlı. beyaz tenli kü
çük bir kız iken bir mektep muaJlimi 
olan hahaııı ona: 
- - Sen meıhur 
olacaksın .. 

bir artist.. bir yıldız 

dı. Kocasını çok seviyor. Bütün saade- 1 
1 

tini onunla ııanah arasında taksim ediyor-
du ... 

tLK ACI 

Tali ona bu saadeti çok gördü. Koca-

Şirley son çevirdiği filimde adeta genç 
bir ku~ halini almıştır. 

Bu filmin en güzel sahnesi şüphesiz 
gülme sahnesidir. Bu sahnede, artistle
ri kahkaha ile güldürmeğe sebep küçük 
bir maymundu:. öyle oyunlar, öyle tu
haflıklar yapıyor ki, gülmemek kabil 

değil.. 

Şirley bu filimde de, diğerlerinde ol

duğu gibi yine güzel, yine sevimli. 
Saçının tarama şekli değişmekle be-

raber, gülerken çenesinde husule gelen 
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~ ~;-. ... 
i;, l küçiik çukur hala yerinde. Bu çukurun 

sevimli san'atkara senede en az 5 mil
~ yon lira temin etUğini söylersek'. şa,ma-
ymız. .. 

Ingiltere ba~t·ekili B. Chamberlain'nin kansı Ingiliz san'at 
simaları ile bir arada ve göriişmede 

Nevyorktaki kadın terzileri diinya kadmlanna Amerika moda ve terziliğini 
ilan etmek üzere el ele vererek bir fi- lim meydana getirmislerdir. Bir çok g 

zel kadınların çok cazip elbiseler giyer ek meydana. getirclikleri bu filim sine
ma.nın reklamcılık aahcısında, attığı adımların en ehemmiyetlisi teliikki edilm 
ektedir. 

Mickey Mousf:' ve Silly Synphonie-

1 lerin mucidi Disney; Paric-in en meş

hur kumaş evlerinden biriyle bir muka

yele yapmış ve «yedi cücelen adlı ye

ni filmindeki eşhasın resimlerini ku

maşlar üzerine koymak hakkını bu mü

esseseye venniştir. 

Fabrika şimdiden faaliyete geçmiş

tir. Gelecek senenin y ·1i kumaşları üze

rinde kim bilir ne acaip şekiller görece-

ğiz. 

Her tarafta kış .. Kalif orniyada 
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Bir balo hatırası, Fransız düıünce ve yanı dikkat bir hususiyet arz.etmektedir. 

sanalının hakiki bir ifadesi dahe doğru- Mev:ıuunun hakikate uygun . olması, 
su bir zaferidir. temsile ~tirak ettirilen artistlerin inci.sa-

Pcujste on beş ~ mütemadi bir ıu- mı, karakter itibarile birbirine uymıyan 
rette ve utanbulda üç balta ıatı ııraya muhtelif «!§hasın mizaçlarını, hialemıi 
gösterilen bu filim tehrimüde de ayni göıtermeai itibarilo! de filime ayn bir gÜ-

alakayı kazanacağına eminiz. zeJlik vermİ§tir. 
· Bir balo hitı.rumda hakim olan fikir 

bir kadını mizisi üzerine meylettirmektir. 
Sararmış bir balo defteri üzerine yazıh 

Venedik beynelmilel filimcilik müsa-
bakasında birinciliği liazanan bu filim, 

Hany Baur, Marie Bell, Victor Francen, &şık isimleri sebep ittihaz edilerek tem- • 
f.il edilen bu filimde bir kadımn gençli- Pierre Blancahar, Pierre Ricahrd Wilm, 
ğmde a<ıtklara üzerine çevirdiği entirika- Femandel, Françoise Rosey gibi bütün 

lar, geç~diği asabi buhranlar birer birer J dünyanın üzerine titrediği en büyükFran-
carılandınlmıştır. sız artistleri tarafından temsil edilmiftir. 

Tam ve mükemmel bir suretle tasvir Tayyare sinemasının yılhaıı hediyesi 
edilen bıı sahneler, gençliğini arayan bir clarak sunduğu bu hilyük filmi biz de 
lıadının mazisinin derhatır ettirilmesi fa- 1 lw.rilerirnize candan tavsiye ederiz ..• 

ll YON POSTASI 
Pariste Grevin müzesinde bal mu-

" mundan yapılmış iki adam heykeli var-
dır. Birbirl"rinc o kadar benzerler ki, 
bir adam zannolunur. Halbuki bunlar, 
bir katil meselesinden idam olunan iki 
adamın heykelidir. 

Bu yüz yıllık vak'a elan her kesin 
hatıralarında yaş.amaktadır. 1796 

postacılardan birisi öldürülmüştü. 
Bir çok kimseler yakaland1. Bu ara

da Löklerk adlı birisi, mü~abehet yü
zünden idam sehpasına çıktı, kellesi ke
sildi. 

Bilfıhara yirmiden fazla şahit bu ada
mın o sırada vak'a mahallinde olmadı
ğını, başka bir yerde bulunduğunu is
at ettiler. Masumiyeti anlaşıldı. Fakat 

LOUIS 

JOUV!T1 

PıE.RQ! 

AICHA~O 
WIL'-M 

---------------------olmadı. 

Tarihe geçen bu vak'a filme alınmış-, 

tır. Pari.ste gösterilmektedir. Yakınd• 
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-17 - 1 Fanta. ölüme marw: bulunduğu bu 
FAVSTANIN ŞOK.RANI dakikada metanetini bozmadL Kendini 

Şimdi biraz geriye, Pardayamn Viyo· müdafaa için bir hareket yapmadL Han
lettaJ'l Şuha alıp götürdüğünij gördüğü çerlerin parladığını görüyordu. 
a,mana dönelim. Biraz sonra o hançerler üzerine ine· 

Şövalye, Şarlm arkasından bir ınüd- cekti. 
det baktıktan Te onun artık kurtulmtlf Bu anda gözlerinde bir sevinç ve kur· 
olduğuna kanaat getirdikten sonra bq- tuluo tulesi çakh. Bir adam bir hamlede 

ka bir iti kalmadıiııu düşündü. ileri ablmıştı. 

-

LONDRADA GARiP BiR DAVA 

Koca, karısını dansa git
mekten menedebilir mi? 

·Şen Dul 
Bestekarı aleyhi
ne dulların açtı

Yeni Adam 
Yeni Adam'ın 208 inci sayısi çıktı. 

Bu sayıya ilave olarak Yeni Adam An
~ldopedisi adlı eserin dördüncü fomıa~ı 
verilmelctedir. Yeni Adam'ın bu sayısın· 
de.: İsmail Hakkı, Hüsamettin Bozok. 
Hasan Ali Ediz, Hüseyin Avni. Celal 
Nuri, Supbi Nuri, Lütfi Briççi, Esat Ka· 
mil ve Fikret Mualla imzalı yazılu val'
dır .• , 

w:as lllli 

Ürolog - Operatör 

Doktor 

Bu anda Moroveri hatırladL Elindeld geniş kılıncı ile papanın ya- Ingili.z gazeteleri Londrada zuhur eden 
Morovmn fÜphesiz manastırda .ola- nına kadar gelen ve kılıncın ucunu Si~ hem gülünçlü hem de feci bir hadise ile 

cak itlerden haberi vardı. Morover ona kesken tin göğsüne dayayan b~ a.dam ~ sütunlarını doldurmaktadırlar. En so-
Momna.rter kapısı civarında randevu - Mukaddes peder, demıştı. Eger nunda mahkemeye intikal eden bu hA-
venniıti. ~u kudurmuş sürüyü hücumdan menet- disenin mevzuu şudur: Bir kocanın kör-

kalarak hiç konuşmamışlardı. Çarlis Ko
ol karısına karşı aldığı şiddetli tavrın ve 
suratına indirdiği iki tokadın onu müna
sebetsiz dans iştihasından vazgeçirdiğini 
zannediyordu. 

ğı dava 
--<>

(Şen Dul) operet.inin meşhur bestekl-
rı evini değiştirmek mecburiyetinde kal
mıştır. 

Buna sebep, şen olınıyan yedi dulun 
bestekar aleyhine açtıkları bir davadır. 
Bütün Viyana halkını eğlendiren bu da

fuat Soyer 
Askeri Hastanesi 

Bevliye mUtahassısı 

- Y alnıx küçük Şantozun r.r;rede ol- me:ıseniz maalesef sizi öldürürüm. pe hayat arkadaşını dansa gitmekten 
duğunu haber vennelde kalmıyacağım, Papa birden şaşırmış. Muhafızlar ol- menetmeğe hakkı var mıdır? Yok mu-
aizi onun yanına kadar da götüreceğim. dukları yerde duraklamışlardı. dur? 

Demişti. Evet götürecekti ve ona genç Fav9ta ise dndaklan arasından mırıl- Şimdi htldisenin tafsilatını anlatalım; 
~ çarmıha gerili halini göst~recek.t~: drmmıttı: Bütün Ingilh: atletleri içinde meşhur 
r:ı...~ ~ • . h r·~- t•..n cttıgı - Pardayan... . ·kı . lis K 1 ~ .. &u ranqeW ıçın e mn ..., ·- v olan bısı etçı Çar oo genç ve san-
... t ifk:ence ve cinayetin yapdaeagı za· Papa:.. .. Ded' H . tiwan alemi- şın güzeli karısiyle çok mesudane bir 
---~ ,_ "di. - Mosyo.. ı. nw ı 
-an ço .. aonra 1 .• .. k . k dd . . . -tdürme~ cesaret evlilik hayatı geçirmekte ve izdivaçtan 

P d b fil 'haneti du§unere nın mu a es reısmı o .. -
ar ayan u •e ı • '- d k . ı·n·ız) doğan iki sevimli çocuklarını görüp gö-

. d' f ta a çekme~ ve on- e ece mıs · 
tıtTe ı. av•. : 1 •ori'UY • . du. _ Eğet siz: bu kadını öldürmeğe zetmekte idiler. Karısı Lidy Kool pek 
dan hakikati öiremnek. ıatiyor d · b' k d b" · · ınıf b' 1' 

ed. . traI ı:. lk sanız evet .. Muhterem pe er, ye-, eyı ır ev a ını ve ırıncı s ır va ı-
Bu sırada mermer • um e ma I .ıı;a ar ' 

palto 
9 

ve kardin&llar ara· rinizden kımıldanmeyınız. ~n ~iradını de bulunuyordu. Yalnız küçük bir ku-
~~ poil F •- ·ı:...; Alaylı aeri ve bu sürüniin bir adım ılen atması suru olup o da dansa fevkalade düsküıı 
-• gözine papa e avs .... ı .,~. 

1 
e. ' • • • • 

bir ciilllJe kendi kendine: hepimizin birden öbür dünya~ boyla- olması ıdi. E~er kocası danstan nefret 
_ Ben. dedi. Allahm hakikaten bab- m1ımu.ı intaç eder. Madaıni~. ~ d.e kal· etmeseydi bu da bir kabahat, bir kusur 

· tiyar kalluyum. Papa ile papası bir ara- kanız. sayılmazdı. Madam Lldy ko~asının bu 
41a cöriiJ'onun. Halbuki nice binlerce FaTSta, bu beklenmedik sahne karfl· huyunu bildiği için: senelerce. danslarını 
haca onlardan yalnız birini görmek için sında kendinden geçm~. Pardayanın ~- terketrnişti. Fakat bu müddet arasında 
tl Ronualara kadar taban tepiyorlar. • ırine gayri ihtiyari. itaat eder~, aya\tA kocası danslara karşı olan nefretini asla 

ılfte bu mada idi ki papa phadet par· ınlkmı.şb. Parday•nın emirlen devam değiştirmemişti. Bu arada karı koca ara

maimt tekrar ve tehditkar kaldırarak r ediyord~: ~ . . . _ sında şiddetli bir geçimsizlilt öaşgöster
FaTStqa bitap etmifti: - Madam .. Lütfen aşagı mmız .. Ala. mi.şti. Hele bir gün madamın bir dansa 

_ Diz çök. .• Diz çök.. Yok.sa seni şim- Şiındi şu kö~kün kapı5mdan i~eri. ~~- davetli olduğunu söylemesi kan koca 
di tutturur ou aalibe ırerd.iYirim. niz.. Ha şöyle.. Askerler.. Hiç bınruz arasında şiddetli bir buhran husule ge-

Fuata diz çökmedi. Başmı main.ıra~ yerinden kıpırdanmas1!l·· tirmişti. Lidy kocasına: 
ne kaldırdı: Pardayan böyle .söyliyerek papayı bı- - Eğer danselmek hoş.uı:ıa gitmiyorsa 

_ Yalancı papa .. Alçak papaz.. Di- raktı ve kılıncı ile asker sürüsünün or- evde kalabilirsin. Ben de yalnız başıma 
ye bağırdı. Bugün vlkta muxaff~rsin... ta~ma atıldı. Kargaşalıktan istifa~e edC-: gidebilirim, deyince kocası: 1 

Fakat bu zaferini daha ileri ııötürüp be- rek o da köşkün kapısına geldı. lçerı - Işte asıl bunu kabul etmiyorup{. 
ni 51diire'bilinen öld.ilr. Sana itaat etıni- girdi ve kapl)'1 içeriden derhal kapadı. Cevabım vermişti. Bunun üzerine Lidy:: 
yr:ceğim. Siz de alçak, hain sürüsü!... Bütün bu işler bir iki dakika içinde - Bu da beni alakadar -ebnez. Sef 
Ne duruyorsunuz~ E.fencliiıizi öldürün ve olup bitmişti. istesen de istemesen de gideceğim. • 
otuzar para cin~yet hissenizi alın.·· Favsta lı.ö,1'.le, kardinaller için OTAya Diyerek odasına gidip tuvaletini ik'-

Favata bu hakaretli' aöz:leri söyledik- konulmuı koltuklardan birine çökmü,, mal ettikten sonra tekrar kocasının yanı-
ten aonra tahta otuTdu. P.apa Sibet Kent ı;eçesini yüzüne indirmiş, olan i~eri dü- na gel~rek: 

1 

1'omurduadı: ıijnüyordu. - Adio sevgilim ... deyip kapıya doğ-
- Yal1l'bbi.. edi, böyl\ bir malollu- Viyo!~ttarı dinden alan, kurtaran bu rulmuş \'e çıkıp gi,tınişti. ., 

S- Jcanmı Clöbılluıdca a81.~ il~ O zıvnana kadar güçlükle sinirlerin!! 
affet. Kendini de yine J:iu adam kurtarrnıfb. hakim olan Çaı;J.is .d~tli .bir hiddett-

Sonra emir .....di: Tasavvur ve icraatına engel olan °··· kapılını!itı. Kıskançlık ta adamı çılgına 
- Bu kadını gebertinL Ayni zamanda hayatını da kurtaran o .. • döndürmüşli.i. 

Bir kantm• oldu. onun hakkında muhabbet mi yoksa od- Yerinden fırlayıp l>ir adım~a karısını~ 
Papamn .a.ı.lı maiyeti menner sedi- ret mi. itin m~ beılenıek lazımdı? yakasına yapıştı. Tuvaletini paramparça 

re doiro ilerledi1er. - Bitmedi - yaptı.Ve bu hale kaµ hir nihayet vermek 
i?n de bir tokat aşketti. Bundan sonra 
karı koca günlerce birbirlerine dargın 

YANLIŞLIKLA MtL YONER OLAN 
. ~DAM 

Karısı ise o gece~ sahnenin kocasının 
duyduğu kıskançlık tesiri olduğuna ka
naat getirdiğinden dansa olan hevesin

den vazgeçmemişti. 
vayı :kısaca anlatalım: 

Muayene hane: ikinci Beyler, Na
manzade sokak No. ( 7 (F.ak.i Kül

tür lisesi kaqısındaki çıkmaz) 
Hasta kabul saati: Hu gün 1 S den 
eonra. 

Aradan henüz daha çok bir vakıt geç
meden Lldy bir ~am tekrar geyinip 
kuşandıktan sonra kocasının karşısına 
gelerek dansa gideceğini söyledi. 

(Franç Lehar) ın büyük bir evi var
dır. Burada 28 aile oturur. Bunlar, ça
maşır asılacak iplerin çUrüdüğilnil gör 

müşelr ve değiştirilmesi için ev sahlbine, 1'1-••liım••••••-•• 

Ayni sahne bir sinema süratiyle tek
rar edilmişti. Şık elbiseler yırtıldı. Ar
kasmiian birbiri üstüne inen iki tokat 
kocanın hiddetini ;tahfif etti. 

yani büyük ~kıra müracaat etmiş-
ler. 

(Franç Lehar) derhal emir vermiş, ip
leri değiştirmiş. Fakat ay nihayetinde 
bütün kiracılara gönderdiği bir faturada 

Bunun üzerine karı koca ayrı ayn o- ip paralarını istemiş .. 
dalara çekildikten sonra Lidy bir ikinci Yalnız bu değil, ip meşelesinl, kapıcı 
sahnenin kendisine verdiği §iddetli bir meselesi takip et~. Anlaşılan bestekar 
teesslirle ağlamağa ve böyle kıs?nç bir kapıcı aylığı olarak kiracılarından fazla 
kocaya rastgcldiği daki~a ve s,aate lA- para, istemiş. Halbuki kap{cı için aldığı 
netler etmcğe b~lamıştı. Fakat bütün paraların az bir kısmm,ı ona veriyormuş. 
bu Hl.netlere ~ğmen yine kocasını ve iki Mesel~e bir fevkalMelik yok .. Fakat, 
yavrusupa karşı kalbindeki sevgiyi sön-ı kiracılar arasında (yedi dul) kadın var. 
düremiyordu. , c:Şen Dub bestekhının bir türlü nihaye-

Ertesi akşam Çarlis Kool karısını ya- ti gelmiyen talepleri karşısında Viyana
lalt odasında ölü olarak bulmuştu. Fakattlıların (Şen olnuyan yedi dul) ünvarunı 
zabıta bu hadiseyi ehemmiyetli bularak verdikleri kadınla.rın canları sıkılıyor ve 
Çarlisi karısının manevi katili ithamiy1e mahkemeye müracaatle aleyhinde dava 

,- • .I* a • .,, ' .. ' 

Doktor 

T eriik lôten 
Kulak, Bojllz, Burun 

hastallkları mUlahassısı 

Muayenehane: !'kinci Beyler, Nu• 
manzade sokak (t;:aki KültüT Iİ9elıi 

kBJ!ısında) Nu. S . 
Her gün 1 5 den itibaren hasta 

kabul eder. mahkemeye sevketmlşti. açıyorlar. 
Bu bfıdisenin tetkikine memur olan (Yedi dul) bununla da kalmıyor, bes- ..... ::::ı!!lll•••••••m~• 

müstantik bil' evli kadının kocasınıq. n- tekarın peşini bırakmıyor, kendisini ta
zası olmadan dansa gidip gidemiye'ceği ciz ediyorlar. 
hakkında uzun uzadıya tetkiklerde bu- Gördüler mi gülüyorlar, alay ediyor
lunduktan sonra kanaatini şu suretle lar. Ve nihayet pestek!r, evin! değişti~ 
bildirmistir. rerek, yazlık köşküne çekilmekle elle-

c:Bu h~diseyi takdil:' etmek pek zordur. rln<len kurtuluyor. 
Acaba koca karısını yalnı~ olarak dansa 
gitmeğe bırakmalı ve yahut kadın koca
sının arzusunu nazarı dikkate alarak 

----:---
DiLENCiLER KRALI 

dansa gitmekten vazgeçmeli miycli? Bu Çinde birisi ölUnce cenazeye gelenlere 

yorum. demiştir. Fakir tabakaya mensup Çinlinin ölmu 

Dr. Operatör 

f ai~ i~ra~im 
Avdetle hutahlnnı öğleden 

evv~l Fransız hastanesinde öğ
leden tonra Birinci Beyler IO

bjmda dit ~ B. Meı.m.t 
Ali muayenebaneai alb lııatm
da kabul eder. 

1 -13 (DOi) 

iki ~ıktan hiç birisi üzerinde kanaatimi 'birer mendil dağıtmak adettir. Böyle
temerküz etfüeıniyorum. Binaenale:ı,~ j likle ağlıyanlar kendi mendillerini kir
kocanm karıya karşı cebretı:~eğe h., 1::1 Jetmemi.f, ~li o1mıymılar da mendi
vard ır:'fuyemiyorw:n· Ya~ı: kadının ha-

1 

limiz -yok diye ağlamak için kendilerini 
reketi kocayı tahrik ettiğine kail olu- zorlarnamq olurlar!. 

Mahkeme müs~a~tikin bu ~:muUni 1 dostlqğunu kaz.anmak ~seniz ona bir ••••••iH••••-~-
csas tutarak Çarlısm karısının olUmUn- I teneke kutu hediye ed1ruz. Boş gaz tene. 

KEMALPAŞA iCRA MEMUR
LUlıUNDAN: 

den mesul olduğunu kabul etmiş ve it- kelerinden, Bi.skiii tenekelerinden kum
hamla kocayı muhakeme altına almıştır. haradan tutunuz da yol çantasına kadar 

her şeyi yapıyorlar. Dosya Nu. 930/679 
Av HAYVANLARI BAZI Armutludan Kadı o.lirlu Hüseyı' • Çinlilerin kendilerine göre incelikleri • 111 

HASTALIKLARI NAKLEDER MI? ve nezaketleri vardır. Mesela bir Çinli ne 21~ lira borç~u. Kemalpafa .. 

PupCıyelken ve a.rkadaşı 

Gazinoda bir koskoca 
hidise çıkarmışlardı 

hizmetinden memnun olmadığı memuru- dan eıkı sandık emmı Mustaf anm 
Büyük karh bir iş baş:armalt kolay Tavşan, wülün vesairenin Amerika, Ja- , __ ..ı__ oa.k b. bahane bu kanunu evvel 339 tarih ve 59 nu· 

1 nu onu UwulU.llllllya ır - • 
değildir. Piyangoda biiyük ikramiyeri ponya ve Çekoslovakyanın buı yer erin- 1 Loğmak b • ~..:-ded' v-...:.~ maralı tapu ıle mutaaarnf bulun· . ~ . up .. mec uny~ ır. aır.Je- • 
ılcaza.ııınak ta her kese nasip olmıyan ed yeni keşfolunan bır hastalıgı sırayete . . . . . duğu Kemalpapnm Taksım soka-
b.ir talih jşirlir. Fakat bir yanlışlık neti- va&la oldukları anl&f~. sıne nıhayet verılecek hüktimet memur- ... d fl ... n_.::,:_ • 

. . . . . . ~ ları için: c:Bay Çang nakli memuriyet gın a tara arı ıag~ .-:suaaencı 
cesı. milyoner olrt?ak" (Tu.alemu) ısını verilen bu .bastalıgın . . oğlu Mehmet zevcesı Havva ıolu 

V. da bü. ··L b. ,_ __ ,__..]_ 1 __ :1-.__ı.. d ~-r (Tular) tArafmdan kec:- eciecek ve yerme Bay Vu gelecekiır.'> a--.!'-'... 1__ _ V 1. "'l H" 
ıyana yu~ ır Uillll'Uft.U. ~ ışan IlU'ILCUUU, o.uv :ı . • • uu-ıaıam, ar~ı e ı <>« u uıe-

(Enk C:.a k) adl 'L-:~;ı .. 1...:- f I tur şeklinde bir emır çıkar. Ve Çaııg, adı . • .. •• 
Hikim YUM&ia hitap.etti: -.,,..ne- 1 ... ""Y ...... uı.:.. memurun ° unmuş · . . . . . . yın oğlu Mustafa Tereıetl, onu 

Evvelki sec• Kordonda yeni -9'- de ilci delk iskambil U- başından çok garip bir vaka geçmiştir. Bu hastalığa tutlan hayvanlarla temas zı~edilmiyen yenı memur~y~tin ne ol- yel ile mahdut altta 1'ir oda ve 
Turan truiaoewıda bir haaııae olmuttur· ~ - Sende Şerıek 55 yaşlarında vardır. Uzun 8e- edenlerin ellerinde yara bulunUISa he- dugunu anlıyarak hemen ıstifa eıler. b" b b b" d dük" k" .. 

y f gıdı çıkmıt.. . . . . . . . . ır mut a ve ır e an us-
Sabıkalılardan Veysel, Re§at ve ua.u _ Evet.. Kahvem için yeni ahnıt- neler çalışarak ~ şilin kadar bir para men sirayet ediyormuş. Hastalık ılk ev· Çinde dileucılık, açlık ve sefaletm do- tü d 'ki oda ve bir hayat ve bİJ' 
admda ~ phıs hu ııazinoya ıelerek ıç· tım.. biriktirmiştir. Büyük bir şey değil.. vcl grip gibi başlıyor, sonra koltuk al- ğurduğu ~ bel d.e~l muntazam teş.ki- aa:d:kı odaıı Te bir helayı pmil 

h 1 "rclükten sonra, l Bu para ile ufak bir seyahat y'apınağa tında, boyunda ukdeler peuda oluyor, latlı olan hır meslektır. Kalabalık yerler 
1
. h kı eti' b" 

m!-1er ve esap armı.go R-t P-avd'-en, d - L- L!_ •Y evve 1 1000 ıra mu ammen ym ı ar 
... -y- ~.- ~ .. - oıc karar vermiş, geçen hafta karısı ile be- de umumi nüfusun hemen hemen yüzde . l k .. .. anlaıılamıyan her hangi bir ıebepten ~~- rtı--lulttan malıkUm Olan bir p.hısbr. gittikçe büyüyor, mütihş bir ıstı.rap ve- ikls' . d'l .1 t kil d ç· d k" di bap hane11 satıma uzere muza• 

l d . . 1 te.baklan ... u- ae '179' raber komşu devletin merkezine, Buda- riyormuş. Ve en aşağı iki ay sürüyor- ını ı encı er eş e er. ın e ı - vedeve verilmittir. 
)arı mua arı evın;ll ~· "cici t dur· Yusuf ta henüz ceza evinden çık.rnıştır. pşteye gihn~ü. mu..:. Gerçi bundan ölenler pek az olu- lencilerin bir kra1ı vardır. Bütün dilen- ı 1/2/38 tarihine müaadif sah 
paları kırrnıolardır.. az ır mu e lkı Gazı'noda masalar devrildikten, ta- O d .. rd .. - .. l"k } t k .., il'k .. _ ki,,,t bunlar tara.t..ooan idare 
muf, diğer müşterilerden bazıları ka P ra a go ugu u s laya • zev ve yormuş, fakat pek büyük bir dikkatle c 1 w::ş MI ı ı..ı pnii ıaat l 1 - 12 de K.emalpllf& 

haklar ve saire kmldıktan sonra. zarar eğlence ve sefahat üz:~ zengin olma- olunur. Ekseriya dilencilerin kazancı ça- • d • •_..ı_ J ak L• • • 
m.._:., hadi.eye zabıt.il el atarak. bu şa- tedavi lazımmıJ. _.r.._ kazan dan ıcra aıren~ yapı ac uırmcı 
··- 1 ve ziyan olarak aa:ıtino miiatecirine otuz yı tasavvur etmif. O zamana kadar ku- li§ıp kaz.anan aşağı sınlllll cm d a.-klif od"l k L _ 
balar hakkında cürmü me~ut muame e• ned bo l dirb l - ._ __ , _, __ ,_ .. enl . arttJrmasın a &.e: ı ece uc-

b lira ödendiği i~n, milatecir iddia maka- mar ir, r~ oyun~ :ne . i ~Y~ 4" SENE SONRA IZDIVAÇ daha .eyidir. Diu=ci ~ .ısti!. er~ del muhammen kıymetin yüzde •İ yapmııtır. Vakıa hadise bundan i a• . . bu -..:ı- gın l bil k -t ..ı:ı. • __ , __ ,_~-- bırmuı musaadesl-
mıncla davasından vazgeçmıştır. -m, zen -0 a me çaresını pı- ~ncı prenıw:ı.ı.MıL-=.n 7S ini bulduia takdirde ihale edi-

rettir. fak.at oÖbotçi mahkemeye akse- d b I · · 
Du .. 

0 
birçok gauoıı ve bir poWıle iki yango a, orsa oyunlarında görıniif ve l ni istihsal etmıe8 şarttır. zıımz avuç lecektir . 

.:en bu vak'a bamb--ka bir çehre arzet· V ad ~-< bank b l f k k 1813 -.nesi Eylü ünün beşinci sünü, ..ı:ı-ciler tarafından -ı.. fiddet 

... .. -y • • JJMllDUl'U ,.hlt olarak dinlenmit iyan a..i aya ir te gra çe ere Amerikanın Kenlvil §eroinde bir kadın- açanlar W- . ~k ed k- N han bir bedel teklifi laalin-
miıtir. aazabat çl '--- _ı-t..!-cl di- sekiz tane tevil satın almalarını bildir- . .. . U cezalara çarpılırlar. Dı1e~ . e~ - .&e müfterinin taaJabidü haki kal. 

u.o.L!- --'-1---1-.. R~-da sordu: ı;ar1on Hikmet, au uaanm a11C7DM• e, -••tir. la 'bi.r erkek evlenm.ek ~- Fak&t le.,.;" t>u me.leği:n filma .IOZ getımuye- ak rt" le rtt 15 .. 
~ ~-· .......- --L-d bul --,, b 1 ih' d. \.....,. .. el ·-. m ta ıy a ırma gun •za .. 

ğerleri det lehlerinde ....- ette un- Bir müddet sonr.a Viyauadan şu cevap u ev erune tar ın en on ""~ gun evv cek kiınSf!li!r olmalarına bilhwssa dikkat ttlır. - So,.act.> 
-Pupa~. 
_ ıDeeeee akp.m yelkenleri açtınız~ 

' - Ha)'ll' .• Kaza oldu.. 
_ Ne bzua.. Ma.aların ayakları ha· 

vaya blkn da kaza mı olur? 

- Bttmq' efendim; arkadaıım Yu· 
ııuf, kalkuken, ııaltosu masaya ilişti dev· 

rildi .. 

Hikim Veyeele sordu: 

- Ne ltada.r içtiniz? 

V ey.tel kendine hae hir tavırla: 

_ ltte fU kadarcık.., Küçücük üç ıi-

mlJIÜrd.tr. gelmi§: .ara.larmda şiddetli 'bir kaTga yaptılclan edilir. 16/2/938 tarihine m·· d•f 
ld D- daltika el . • -1dıJar \il& I Müvacehe yapı ı. ucw evv c:Namınıu X tahvillerinden 30.000 a- açm a7•"" · . - ~arpmba günü ayni ıaatte yapıla. 

aleyhte tahadette bu!anaD pnıon Hik- det satın aldık.> Muayyen tarihte evlenemedıler. Ô/clı.r..rii.len Hayitililer cak ikinci artbrmaıında dalai en 
met bu defa ifadesiui tebdil edetek: Şenek, bankanın yanlışlıkla sekiz tah- Her biri ~ka hayat arkadaşı buldu. 11 son teklifin muhammen kıymeti-

- y e.ni paltonun aitme:ıııi)le masanın vil yerine 80 bin tahvı1 aldığını anlayınca Baykalariyle evlenip aile kurdular. 12 binden f CJ%la imiş ni yiizde 75 ini bulmadığı takdir-
n-=-:. deli gibi olmuş, ya zarar ederse bunu na- Son _.__, _ __._ 'L •• L d k k e- de ...... d .. ·· "l k 2280 

devrilmesi de kabildir! ~· zarı~ ou Aa ın ve. _er e Y Hayitililede San DonUnAıolular ara- ...., u•uru .er.e 1111111a-
.sıl ödiyecek? Bir aralık kendini öldür- -•..l- u1 •--..l- 'D'- bir ha t ralı k b b 5 

Beraet karan alan .-çlalara hile.im uiuıı:-n b UflDU}~r. nR:t 1 _ı.::_:; sındaki katliim h.Adüe.si hakkında Ame- ka?un :ı_ ~ucı ance orç se-

l el. miye karar vermİf. Sonra talih.İlli dene- k.ada§mı muhtelif sebeplerle ika,...., .... ~- 'k h-t..üm t• • t-'L'L:ı-at ne ta ııte u~lanacaktır. 
şunları aöy e ı: mek istemiş. Telefona koşarak: n a ua e ı.nm "'.uru... yapması Al k • l · ihal ak" 

- Oru··nüz de aabtblwmz; bu itten ve her ikisi de bekirdı. 1937 senesi, Ey- istenmişti. Ikl küçük devleti birbirine l • dma ıshteyen en~-- e .,. .. •t· 
-w «Tahvilleri şiındi satııun diye bağır- liil b inek Ylend'le !Ilı:: leu- enn e mu ammen ıuym.ete l'Gre k k rtardınız: fabt arbk yeter.. ünün eş e ı r. rtv dü§üren bu ınesele hakkında Amerika 

ya ayı u • L!-..-l. L· 1 mış. eekleri tarihten tam 44 sene sonra gene henu··z hu"km'ın·u· vermedi. yüzd. e 7.5 m.hetinde depozito ak-
Bu gibi gürültülerden, uİipn. ~ım.e er Birden, müdilrüniln sesini i§ltmi§ : "' I ha bul lar f 

mal. k 1 bulupnu, oluyorlardı. Evveli öldürülen Hayitililerin 8 bin ~ .. e•~Y eh t z~rste•eunnmlerm~ buı v~ daz. gazinolara gitmekten rum 8 ıyor, -Bütün kalbimle sizi tebdk ederim, V ı...~·u 
44 

elki kavgaları- .. 
1

_ • • ı:za a ı , gun en 
ınızı başınızı aldıou. l.er te)'in ta.dın1 azizim. Ve ümit ederim ki paranız gene e .,...,ı; ı . sene evv olduğu !JC:>y.1ennu~tı. Halbuki Vaşing- itibaren acık bahınan f&l'bıame • 

yaıı L'- ~LL. b · ıwı neye daır olduğunu hatırlamıyor tondaki Hayiti el,.lligıv· nı:><orettiai bir ::..!! t-&.L.!L _._ I.......! b yı 
kadar, öyle tattınız, öyle umarım ki ı:>İı" cuuıa u gı· .elimizde kalacak.. ,..... • -r • cunap ew:&ı& e7-..eıen Ye u ma· 

- Yani lavanta ~işesi bi hallere ictisar etmez ve mahkemelere - Hangi para? bile.. tebliğde 1eşrinievve1 katliftmları esna- hal üzerinde bu- l(iİna laak -.e ala-
rni? .. · 200 b" Şilini' •. 1 sında Sandomingo arazisinde öldürü- --L ı"ddia•m.ı_ b--•--nla•ın 20 

gelmezaınu:? - ın ruz... l l• . 1' 178 k' ld y t ih caa .. aa .,_ ... 
- Oaun ıibi bir ~yl b 4'u luludan Rept Pupayelken, bir re· Şeııek. müdilrUn bu. aöa:ilı:ıe blr mana 80 bin tahvili nnwı hesabmıa kayde~ş. ~~=~~~.l' -· .~ o u~u ~ si• İçinde 'Yeıik•lariyle miraca-
- Senin üzerinde iki tane ta anca - ç • d h hk ~ı. F-t--t biru sonra meseleyi Bir aaal,1IOlll'a buıılarm .satilması. emrini eUIKAwuır. Teblig, SanıdoD1tD10 cum- at eylemeleri aksi halde L ki 

tı Vey.cl hır a ama eme- ı vereme~ -... • h . . . .,., _ .. lL •• _'L_..ı __ ,__, ,aa arı 
..ı_ _, _ N edesia;ı Nedir bunlıı.r? , ·eran• yap . ' nl alilığı sırada borsa yfi~, tahvlller -.r.1ı1etını, loı4 a\lllJ m~ ve --· aicilile aabit ~~-"- n 
aa ç1&.mlf.. er ı-!.. .. . .• erdi Yusuf ta a amış. 9..n d stl k uah d . . .h, ... l n . .-.- -:r-.... 11 

B '--'d Satacak- lere aeuuqeceoııe aoz v · 

1 
. b--'· uru beheri l52 c..ı. 155 Şilin.e çıkXWf. Bu. wretle Şenek, 1 r.., o u m e esıru ı Ul e ıt- pa•'--•a L--!.. w.Jwa... "lin _ Bayım.. aşım •1JU1 ı. • ı~- .. t Meger twA& mauı '*" h -. ktediır ., -. --~ •• ı 

_.__._ ....... .ım..tua· Fa- _..ı.ı._..,,,e k ... mianettar_...ı. ı~ e· linden 8 tahvil alacU yerde :vanlıflılda 200.000 Şiltnlt'k bir para b.zaıımıftır. aıa *" e . olunur. (2341) 
Ulr\. Bu .-..-w 7 ,Rl'd :ı..,: M ..... on çekMi Gitti. 
kat utandım. Sat•madım f -r.-
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iLAN 
ödemit kazasının Metruliyet 

mahallesinde Karanfil sokağında 
taiı Toklu oğlu Mustafa verese
ai evi arkası Boşnak Oıman ve 
Konyalı Nuri evleri, solu Sağır 

Ahmet veresesi evi önü yol ile çev
rili 426 vergi Nu. lı 126 M2. bir 
evi bundan 30 ıene kadar evvel 
Şiştavlı İsmail oğlu Hasan ile ka
rısı Nadireden-haricen satın al
mak suretiyle Kadir oğlu Ali Nu
rinin senetsiz tasarrufunda iken 
341 de vefatiyle karısı Hafize ve 
evlatları Hüseyin Hüsnü ve Meh
met Remzi ve Abdülkadire inti
kal etti ği sabit olarak kaza tapu 
komisyonunun 20/12/937 tarih ve 
80 Nu. lı kararı ile bu suretle Ali 
Nurinin mirascıları namına tapu
ya tesciline karar verilmi~ oldu
ğundan bu ilanın gazeteye basıl· 
dıiiı tarihin ertesi gününden baş
lamak üzere bir ay sonra kat'i 
olarak tescili yapılacağından ve 
Hasan ile karısı Nadirenin ika
metgahları mechul olması dola
yısiyle tebligat yapılamamış oldu
ğundan bu tescile muteriz olan
ların bir ay zarfında ödemiş te
ı.ıu memurluğuna müracaatleri 
tebliğ yerine geçmek üzere ilan 1 

olunur. (2343) 

SALtHLi ASUYE HUKUK 
H.AKIMLl(';İNDEN: 

Dosya No. 411 
Salihlinin Çakallar köyünden 

Jbrahim kızı Ayşe tarafından o<;- I 
lu Ahmedin as.ipliğine hül:am v·:- 1 

rilmes;r.e Cc.ir c.ı;tıf!ı davan!n va, .. 
pılmakta olan muhakemes"nde: 

Aslen Demirhisar muhacirle-

. . 

~~GOi"H if~mr~ 
MlTAT ()REL 

Adres . Beyler Numan zade 
soka~ı Ahenk matbaası yanın
da. Numara: 23 

Ml::ıycne taat'eri : 10-12, 
15,:::ı - !7. Te!efon: 3·134 

~/'//,V////////////////////L/:J 

rinden olup Bursa Yeni Şehirin IZMiR BELEDiYESlNDEN: · 
Cedit mahallesinden 136-1 hane- Beher metre murabl:aı 
de kayıtlı Mustafa Abdi oğlu Ay. I yüz kuru~!an iki yüz elli do. 

1 

ıeden doğma 326 doğumlu Ahmet 1 kuz lira bedeli muhammenli , 
Arkanın 7-8 senedenberi haber 85 inci adanın 259 metre mu
alınmadığını ve ikametgahının rabbaındaki 42 ve 43 sayılı 
Salihlinin Çakallar köyü olduğı:- arsalarının satışı bo.ş katiplikteki 

1 
na dair fahitler dinlenmiş oldu- I ~artnamesi veçhi le 11 /1 /938 Salı 
iıundp.n ilan tarihinden itibaren 

1 
günü sııııt 16 d:ı açık arttırma ile 

bir sene İçinde gaip Ahmet hak- ihale edilecektir. ı,tiralc için on 
kında malumatı olan kimselerin dokuz lira elli kuru~luk muvakkai 
usulü dairesinde mahkemeye ih- teminat makbuzu ve~a banka te
ban keyfiyette bulunmaları ilan rninat mektubu ile söylenen gün 
olunur· ı· ve saatte en~ür.ıene gelinir. 

(2342) 24 4 &:-8 4504 (2318) 

lktısat VekaletiJç Ticaret Umum mijdiirlü~ünden: 
Bozkurt siaorla tirketinin lzmir Acentesi Abdi Vehbi Dural 26 teırinisani 

937 tarihinde istifa etmif ve acentelik 9irkdçe lağvedilmiltir. B, acentelikle 
alakadar olanlann fstanbulda Galata Voyvoda caddesinde Bozkurt hanınd" 
ıirket merkezine ve icabında tkbaat vekiletİnP mür;ıcaat etmeleri ve m&iracar.t 
mektuplannm postaya tevdi taribi her nevi tebeddülat ve kiffei m:ıamelatt• 
esas ittihaz edildiği ilan olunur. 8535 4537 · (2339) 

s;;; . ---

. 
YENIASIR 

---11!1111 

Karahisar Maden Suyu 
Türkiye 

J(ızı1ay Kurumu 

Böbrek, l<araciğer rahatsızlıkları
n a, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik ycnı bmir eczanesi TELEFON : 2067 •• 
Izmir II daimi encbmeninden: 

lznıir ve mülhakatı ilk okullı.rı için evrakı matbua ve defter 

lzmir Liman işletme ınüdürlüğiin
den: 

~ğli birinci nevi lavamarin 1500 ton l:ömiL· satın a[• nacaktır. 
Açık eksiltmesi 14/1/938 cuma günü saat on be~te Şefler encü
meninde yapılacaktır. Şarlnall'eyi görmek ve fazla malumat al· 
mak istiyenlerin levazım 'efliğine müracaatları ilan olunur'. 

1 ihtiyacı 12/12/937 tarihinden itibaren on bet gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 27 /12/937 tarihine teıadüf eden Pa
zartesi günü daimi encümende ihale yapılacaktır. Muhammen 
bedel 664 liradır. Muvakkat teminatı 50 liradır. Bu İfe ait tart
name ve nümuneleri Kültür Direktörlüğünde her gün görülebilir. 
İstekliler ihale tarihi olan 27 /12/937 pazartesi günü saat 9 dan 
12 ye kııdar encümene müracaat etmeleri. 

26 - 29 4542 ( 2338) 

1 LAN 
Nafıa müdürlüğünden: 

(1448) lira ( 4) kuru~ açın tutarlı Urla iskelesinde Gümrük 
muhafaza bölüğü talimgah kurağının onarılması 15 gün müd
detle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin (2490) sayılı 
yasa hükümleril)e göre hazırlayacakları teminatlariyle 6 ikinci 
knun 938 per~embe günü saat 15 te lzmir Nafıa müdürlüğünde 
müte~ekkil komisyona ba,vurmal&.rı. 4492 (2304) , , 

Doy ç e O r i y ant bank 
DRESDNEI~ BA~K 

IZMiR 
ŞUHESI 

.\1 EH h EZ 1 : ıı ı ., llf .1 :-, 
Alnıan11ada 175 Şubt'BI Meı;cuıiıır 

l:iı•ıınaye •e ılıtıraı akçe•ı 

l tliı,000 ,000 Httrlı•mnrk 

1ıiıkıl~•h~ ~ııhrlrrı: lS 'IA:-Olll l L '" IZ~llH 
!ı!ı .• ır.la ~ulıı·lrıı: 1\AlllHE rn l ."liE:'i JH.H IYE 

licı tiirlıi J.:ınb ıııuoı•ı<•l:iıııı ıh·~ kohul ~ılrr 

lzmir il Daimi encümeninden 
Jzmir ve mülhakatı ilk okulları için 200 ton sömikok kömürü 

17 /12/937 tarihinden itibaren on be~ gün müddetle açık eksilt
meye konulmu,tur. 

3/1 /938 tarihine rastlıyan pazartesi günü ihalesi yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 4900 liradır. ilk teminatı 368 liradır. 

Bu i'e ait tartname Kültür Direktörlüğünde her gün görülebi
lir. isteklilerin ihale tarihi olan 3/1/938 Pazartesi günü saat 9 dan 
12 ye kadar encümene müracaatleri. 

17-22-26-31 4401 (2260) 

... 

12~16--20--26 4308 (2216) 

Fabrikaları 
anonim Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Po2ta K1Jtusu 12& lzmı,. 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaster
lenir, katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FIATLERlMIZI iSTEYiNiZ 

H. 1. Ç. -
Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikl<at 

nazarına: 

M ELE • 
1 

Krema makinalan geld 
Bu makinalar dünyanın her yerin
de sütçülük aleminde büyük töh
ret kazanmıf ve en verimli maki-

ne olarak tanınmııtır. 
Son sistem yeni modellerimiz 

gelmittir. 
AYNI FABRIKANIN: lzmir umum satıf depoıu: 

MIELE BİSiKLETLERi M. D. TIMUR ve A. KAUKl 
ı MIELE Hafif MOTOSiKLETLE- (Gazi Bulvarı Nu. 17 Telgraf: 

Rl... KAUKI - İZMtR) . 
MIELE ELEKTRiK SUPORGE- Telefon 3858 

tERI... 

iCABINDA 

GONDE 3 KAŞE 

ALINABiLiR. 

lıim ve markaya 

dikkat.. Taklitle

rinden ıalunınu:. 

21 D..KKANUN PAZAR 193~ 

Kendinizi üşütünce .• 
Baıvuracaiınız ilk tedbir 

GRIPIN 
almak olmalıdır. 

GRIPIN 
Soğuk algınlığına, bllf nezlesine 
ve diğer nezlelere, gripe, kırgınlı• 
ğa, ütütmekten mütevellid bütün 

ıstıraplara karşı bilhassa 
müessirdir. 

GRIPIN 
En tiddetli bat ve dit ağrılarıni 

derhal d_indirir. 

GRIPIN 
Bel, ıinir, romatizma ağrılarinda 
hararetle tavsiye edilmektedir. 

•A ' ', • • ~vMt:~#lflfl 1$!1 

, . " ~ 
... 11~ ,...-.& .. ı .. · ll~ilf. OPA.11~ -

c•a'1,.;ıl .,,.,.l•l~•C'll l'~ITl.tf11·904WCU·~-rıMT 

SA TJŞ YERi: 

SAHİBiNİN SESİ - İZMiR 
SAMAN iSKELESi (Büyük Kardiçalı Han) 

AYDIN: Mehmet Gürer öDEMİŞ: Avni Güler 
SöKE: Süleyman Zeman AKHiSAR Hilmi Faiz 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende ıuretile rekabet kabul et
mez fiatler dahilinde aablmaktadır. 

Adres: Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPINYAN Telefon : 3937 

BAGCILAR! ... 
Avrupa Kimyevi Gübreleri 

Bağlarınızı gençlettirmek, omcalarınızı kuvvetlendirmek d 
layuiyle mahıulünüzün cinsini yükseltmek, verimini arttırmak 
için tanınmıt ve tecrübeli kimyevi gübrelerimizi kullanınız. 

Tesirleri muhakkak ve kat'idir. 

T elgral adresi 
Karadavut 

Telefon No. 
3809 

Adres 
/zmir - Halimağa Çar,ıaı No. 31 

Hacı Davut Zade 
Rahmi K\lradavut 
1 • 13 (2194) 

Daim on 

No. 9248 No. 9280 
D A I M O N markalı bu fenerler ilci pillidir. Ayarlıdır .. Şuleyi 

uzaltır, daiiıtır ve toplar .. 
İki yüz elli metre meaafeyi tamamen aydınlatır. Kat'iyyen bo· 

zulmaz .. Kontak yapmaz. 
Yalnız DAIMON markalı olmasına, Pil ve ampullerinin de 

DAIMON marka olmasına dikkat edi~iz. . . .. 



·a wtKANUN PAZAK IU7 

DEUTSCHE LEVAN- Fratelli Sperco 
TE - LINIE Vapur Acentası 
G. m.b. H. 

HAMBURG 
ROYAL NEERLANDAISE 

KUMPANYASI 
DEUTSCHE LEVANTE - LINIE STELLA vapuru Elyevm limanımız-

HAMBURG, A. G. 
G da olup Rolterdam - Arnsterdam ve ATLAS LEVANTE - LINIE, A. • 

BREMEN Hamburg limanları için yük almaktadır. 

IONIA vapuru 21 birinci kanunda) TELEMON vapuru 14 I 12 / 937 de 
ı:>ekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve beklenmekte olup Rottcrdam - Amster-
Bremen için yük alacaktır. dam ve Hamburg limanları için yUk 

AMERICAN EXPORT LINF.S alacaktır. 

The Export Steamship Corporation HERMES vapuru 20 / 12 / 937 de 

EXMOUTH vapuru 11 birinci kanun- · beklenmekte •lup yükünü tahliyeden 
Cia bekleniyor Nevyork lçln yük alacak- sonra Burgas - Vama ve Köstenceye 

jır. hareket edecektir. 1 
EXIRIA vapuru 24 birinci Unun- SVENSKA ORIENT LINIEN 

da bekleniyor. Nevyork için yük ala- GOTLAND motörü 14 / 12 / 937 de 

caktır. beklenmekte olup Hamburg - Gdynia-
CARLTON vapuru 31 birinci klnun- D t . D . k B lt k 1· l 1 

an zıg - anımar ve a ı ıman a-
C:la bekleniyor. Nevyork için yU alacak- . . ..k 1 akt 1 

rı ıçın yu a ac ır. • 
tır. SERViCE MARITIME ROUMAIN 

STE ROY ALE HONGRISE SUÇEA VA vapuru 29 / 12 / 937 de 

DANUBE MAR1TDılE LA- d beklenmekte olup Malta ve Marsilya il 
TISZA motörU 13 blrlncl -.ouun a 

limanları için yük alacaktır. 
bekleniyor. Port - Salt ve lskenderiye 

1 
. k kah 

1 
d 

llmanlarma ilk alacaktır. Yo cu ve yU u e er. 
Y RO Illndaki hareket tarihleriyle navlun-

RADYOLİN 
Güzelliği hem yaratan, 

hem tamamhyan 
bir iksirdir 

Şu güzel çehreyi aydınlatan gi

ne" füpheaiz, inci diılerdir. La
kin o ditlere can veren de, flip
heıiz « R A D Y O L 1 N • dir. 

Siz ile ayni güzelliği elJe eilebi
lir.iniz. F alıal banan için ftlFf 

giinde üç dJa 

RADYOLİN 

:..w-<ı:~·~ .. ,.<·1~ ile aabah, öile ve UfUD laer 
yemekten aonra sinde 3 defa 

diılerinizi fırçalaymız. 

SERVICE MARITIME UMAIN d d 'kl 'kl rd 1· BUC.AREST lar aki eğişı ı e en acenta mesu ı- -------z••Klillllcm! ___________ _ 
DUROSTOR vapuru 22 birinci kl- yet kabul etmez. Daha fazla tafsilAt için • 

nunda ıos.tence için hareket edecektir. ikinci Kordonda Fratelli Sperco vapttr 
JOHNSTON VARKEN LINJ!S LID. acentalılına müracaat edilmesi rica 

LIVERPOOL olunur. 

~ VIDIORK V9P'JN IJverpool ve An
ven llman1aruulan ,ok çıkaracak ve 26 

TELEF()rf : 4111/4142/2663/4221 

blrlncl kanunda Burgu, Yama ve K&- ----~~!,...~•!!"'.!•---~ DOKTOR 
tenoe 1ç1n hareket edecektir. DAHIUYE MOTAHASSISI 
Dllf NOBSD IODDICLHA VSLINJE 

BAGBDAD mot&I 1C ikJnd ktnun- c 1 A 1 y ~ 
~:=~umum e a arım 

HAMBURG 
NORBURO vapuru 10 ikinci klnun 

m de bekleniyor. Anvera ( Doıtru ) 
Hamburg ve Bremen için yük alacak
tır. 

lllndald hareket tarihleriyle nav
lunlardaki değlşlklUclerden acenta me
wllyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsıtAt almak için Blrln
cl Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mUra
·caat edilmesi rica olunur. 

TELEFON No. 2007/2008 

Olivi Ve Şiire. 
LıMiTET 

Vapur acentası 
BfRJNCi KORDON REES 

BINASI TEL. 24 43 
Lllerman Lines Ltd. 

TRENTINO vapuru birinci kanunun 
sonunda Londra, Hull ve Anversten ge
lip yük çıkaracak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük alacaktır. 

ALGERIAN vapuru 17 ikinci kanun-

lzmir Memleket baltawi Da
hili Haat•hklar Seririyab Şefi 
Pazardan maada her gün buta
lanm muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
aokaiı No: 65. 
Telefon: 3956 
Evi: Cötepe tramvay cadde
ıi No: 1018. Telefon: 2545. 

.. !!ml ........ •am•c,.. .. 11811.., 

,_...., • .., ··- :ıı::zo "™a S&:;a::41· .. 
Kulak, Boğaz, Burun butalık-

lan mütehaUaaı 

Doktor Operatör 

Sami Kulatçı 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cadde-

ıi 992. Telefon: 3668 
1-26 (481) 

da Londra, Hull ve Anversteıı gellp Oml•~---9!11-ll!l!ml!llml~l!llll! 
Londra ve Hull için yük alacaktır. Paris akültesinden diplomalı 

LIVERPOOL HATTI Diş tabipleri 
LESBIAN vapuru 26 birinci Ununda 

gelip Llverpool için yük alacaktır. Memlelut hastanesı dış tabıbı 

FLAMINIAN vapuru 12 ikinci klnun- M n za f ter Eroğu 1 
Cla Llverpooldan ıelip yUk çıkaracaktır. VE 

BRtSTOL ve GLASGOV HATn 
FEDERtCO vapuru 28 birinci kAnım- Keınal Çetindağ 

<la gelip Bristol ve Glasgov için yilk Hasta'.arını her gün sabah 
alacaktır. 

DEUTSCHE LEV ANTE _ LtN1E saat dokuzdan başhyarak 
CH10S vapuru ikinci Unun iptida- Beyler - Numan :ıade S. 21 

sında Harnburg, Bremen ve Anversten 

1 

numaralı muayenehanelerinde 
gelip yük çıkaracak. kabul eder!er. 

Tarih ve navlunlardaki delifildikler- 1 Telefon : 3921 
den acenta mesullyet kabul etmeP.. ---r:liııiılıimm!ill----• 

• 

ı ........................................... n 

Umum Pamuk 
Nazarı 

Fabrikatörlerinin 
dikkatine 

, 

PLATT 
F abrikuının Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu ıene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

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

Singer dikit makinaları kumpanyaıı kart111nda 
Telefon: 2413 Potta kutuau : Z34 IZMIR 

-=ım;cuw • 

BRISTOL 
Be yoğlunda · 

·o S M AN i YE 
• Sirkecide 

Bu her iki otelin mllıteciri Türkiyenin en eski oteldal BA: 
MER LOTFO'dür. 43 senelik tecr6beli idaresiyle bltfha 

halkına kendiıini aevdirmittir. 
Otellerinde miaafir kalanlar, kendi evlerindeki rahaii 

turlar. 

• 
Birçok huıuıiyetlerine ilaveten fiatler mütbit ucuzdur. 
lıtanbulda J-:itün Ege ve lzmirliler bu otellerde bulaturlar. 

. - .. 
Bahkyağıuın halisi 

Hilil Eczanesindedir 
1937 rekolteıinin bat mahsulü 

Kemal Kan1il Aktaş Balıkyağı 
Adıyle satılmaktadır. iki defa timikman ıüzülmüt 

ıaheıer bir terbettir. 

Eczacı Kemal Aktaf hu yağı ba9ka hiçbir yere vel'memittir ve 
vermiyeceldir. 

Norveçyamn haliı Morina balıkyağıdır. iki 
defa ıüzülmüttür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi . 
• • • • • 

Biyük Salep9oilu Hw kaııaamda a.,dunık • bmir S 
• ................................................................... 111: 

• 

SAHIFEJJ 

TURAN r abrikalan mamullbclar. AJIU umuda T ... 
tayalet ıabanlannı, traı ubuna Ye kremi Ue gllelllk krem· 
lerini kullanınız. Her yerde sablmaktadır. Yatma toptan aa
taılar için lamlrde Gaıl Bulvannda 25 numarada amam aca• 
telik Nef•i Akyazılı ye j. C. Hemsiye mllracaat edinlL 

Posla Kul •• _. Telefon •••• 

NASl~ıJlL~Ol 
K 41itZU R. _,' 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

~ 

o:oKtOR MSfll 
En eski na11rlan bile pek kısa bir umand. tamamen Ye 

kök6nden çıka:rır. 

Umumt depoıu: lngiliı Kanzuk ecıaneai her t=czanede bulunat. 
Ciddi ve müessir bir nuır ilicıdır. 

Yılbaşı 
için alacağınız en gUzel ve en 

makbule seçecek Hediye 

Otomatik GAR Q O Radyolarıdır 
Dünyanin en büyük ve en muhtqenı vapuru olan NORMANDI 

aalonlarını da GAROD radyoları tezyin etmektedir. 

SATIŞ 
YERLERi 

Mimar Kemaleddin caddesi Nu. 

35 NIHA:r KAR 

1nönü caddesi HAMZA ROSTEM 

Portatif ANTj:NLER de gelmittir • 

1 - 10 (2303) 

• • 
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Teruelde Asilerin büyük hezimeti 
~ 

• 

F rankocular on bes binden fazla • 
zayıat verdiler 

Bozgun haberi isilerin
saf larında panik yaptı 

1 

Vaşington Tokyonun ceva· 
bınll kifi görmemiştir 

1 

Asi radyoları mütemadiyen T eruell 
düşmedi diyerek hakik~ti gizliyorlar 

Zira bu cevapta bir çok kayıtlar 
var. Amerikada hevecan dinmedi 

Paris, 25 (ö.R) - lspanya cephesin
de harekatı takip eden yabancr mu
harrirler Teruelin lamamen cUmhuri
yetçiler elinde olduğunu, bu muharebe
lerde asilerin on beş bin kişiye yakın 

kuvvetleri imha ve esir edildiğini, cüm
huriyetçiler eline 40 tan fazla top, bin
lerce sil.Ah, bir çok tanklar geçtiğini 
bildiriyorlar. Cümhuriyetçilerin bu za
feri Teruelin imdadına gönderilen asi 
:kuvvetlerin maneviyatını sarsmıştır. 

General Franko Teruel bozgununun 
kendi idaresi altında bulunan şehirler
de uyandırdığı muazzam tesiri gizleme
il• çalışıyor. Bir habere göre Faslı as
kerler şimdi eskisi gibi kolaylıkla har
be gönderilemiyorlar. Şimdiye kadar 
Faslı alaylardan zayiatın büyük bir ye
k(lna baliğ olması buna sebep olmuştur. 

Barııelon, 25 (Ö.R) - Teruel_içinde Ciimhu'.riyetçi aşkerler . 

1 
Vaıinı;ton. 25 (ö.R) - Japon hü

L..ümetinin cPanCJ> hadisesi dolayı.siy]e 

Amerika tarafından gönderilmiş olan no· 
t&ya verdiği cevap şimdilik. tefsir edilme· 

mcktedir. Bununla beraber siyasi ma· 
hafilden alın~n haberlere göre hariciye 

re.zarcti bu cevabı oldukça siyasi karşı· 

lamıştır. 

Amerikan resmi mahafilinde beyan 
edildiğine göre cPaney> topçckerine 

k&.r~ı yapılan tecavüzün Amerikan hu· 
kukuna bile bile göz yummak mahiye· 
tinde olduğu muhakkaktır. Amerikan 
memurlan tarafından yapılan bütün tah
kikat bunun böyle olduğunu tesbit et
mektedir. Japon hükümetinin iddia et· • tiği gibi Amerikan gemisinin babnasına 
sebep olan bombardımanın bir sehiv 
t:scri olması filen imkinsızdır, çünkü bü
tün Amerikan vapurlarının üzerinde ha· 
riçten pek kolay tefrik edilecek iıaretler 
vardı ve bu da bir hati yapılması ih-

• 

• 

h~ mukavemette bul~an asi merkez-ı ~~U_r. Sü_ngü ve muhbara muharebe-! fakıyetle yapacağız. Ne vakit yapacağı
lerıne karşı yapılan hücum son derece 

1 

sı gogus guguse devam etmektedır. Te- mıı.a gelince bunu şimdiden tasrihe ta-
§lddeUi olmll§ ve bunların dairesi dar- ı · ·ı h ı· · · h h · · kli b'" tınk•-· kt T 1 d · k t' t . . . rue sıvı a a ısının C(?p e arıcıne na l u d.J.J yo Ul'. ~ erue aıma ı a ı- timalini sıfıra indiriyordu. 
•··tırıldığı gıbı ıkl mukavemet mıntaka- · ı · d • k . . • . . . .. ,.., . . . : · ve esır enn toplanması evam etme tc- ı mızın ı~galı altındadır. Mahallı radyo Japonyanın ıamırat ve ılerıde bu gıbı 

protestosuna Japon hülümetinin verdiği 
cevabi notada Vaıingtonun istediği te
minat hakkında ıu kayıtlar vardır: 

c.Ekseli.nsınıza bunu bildirmek isterim 

aı birbirinden tecrıt edilmiştir. d. f k . bü "k k 'h .1 d . t Ih' . I . ._ . . . . ki Japon bahriyesi mesul unsurlara Ame-
ö ) Milli

• "d f ır. . ıner ezı yu arargJ. ı e aıma e- adıse erın te11;errür etmemesı ıçın temı· 
Madrld, 25 ( .R - mu a aa . r:kaya veya diğer !ıer hangi bir devlete 

. b !diri T el 
1 

. d .1 l Salamanka, 25 (ö.R) - General Ki- mas halindedir. Gerçe kızıllar şehrin dış nat hakkındaki taleplere verdiği ceva-nezareü i yor: eru çın e ası e- .. mciı.sup harp gemilerinin veya vapurla .. 

hl b 
,._ k • kalın ı epo de Llano radyoda yaptıgı beyanat- mahallelerinden bazılarını işgal etmiş- ha gelince bu da kifayetsiz ııörülmek-

rln ç 1r muAavemet mer ezı a- . . . il h d h rının bulunduğu sahalarda bu gibi hadise· 
mıştır. Şehirden oldukça uzaktaki bari- ta nasyonalistlerı teskine çalışmıştır... !erse de daha derin bir şekilde şehre giı- tedir. Zira Japo~ notası. ihı' ô n a a lerin tekerrürüne mani olmak için en sı-

1 b . 1. dU ı General demiştir ki : cNe Teruel için. - " kit bul d b' . tak . ba~langıcında vcrılen temınatı tekrar et- db I I I d Terue cep esıne ge mce .şman on mege va ma an ızım vıye b ,_ b" kı jhtiyat te ir erine tevessü etme eri 
. d b" · · · .. · · .. t mele.ten &f&:& ır feY yapmamı§tır. 

muhtelif mıntakada hilcuma teşebblıs, ne e ızım gırışecc:gımız umumı aar- kuvvetlerimiz müdafaaya devam eden ı hukkında kat·i emirler vermiıtir. Çin or· 
etınlpe de bütün bu teşebbüsleri püs- ruz için endişede olmayınız. Taarruzu garnizonun· imdadına yetişmiş olacak- lNGILIZ PROTESTOSU dusuna kartı yapılacak hücumlarda bazı 
kUrtülmll!j ve kendisi. için menfi netice nerede istersek ve nasıl istersek muvaf- tır. . stratejik faydaları feda etmek bile icap 

Londra. 25 ( ö.R) - Japonyanın etse bu emre riayet edilecektir. Diğer 
Amerikaya cevap verdikten sonra Jngi- taraftan orduya da Amerikanın ve diğer 
liz protesto nota.sına cevabını da birkaç üçüncü devletlerin hukukunu ihla.J.den 
güne kadar vereceği habeı alınmakta· ıakınması huşuıunda daima verilmi§ olan 
dır. Tokyo hükümeti bunun için c:l..ady e-mirlere daha sıkı bir ıuretle mukayyet 

B<;arJ lngiliz vapurunun bombardıman o1ması ihtar edilmi§tir. Japon hükümeti 
hadisesi üzerinde emrettiği tahkikatın )ukarıdaki şartları en müessir şekilde 

neticelenmesini beklemektedir. 1 tatbik vasıtalarını en büyük bir itina ile 

Mısırda vaziyet iyi değil 
~--------~--~----~ 

ihtilaf 
Vaşington, 25 (ö.R) - Amerikan tetkik etmektedir. Amerikan vatandaş· 

Saray ile hükümet arasında 
•• 

larını her tehlikeden vikaye için Amerio. 
kan otoriteleriyle daha sıkı temas ha1in~ 

de bulunmağı da arzu eder. Keza m~ .. 
hallinde bulunan Amerikan otoriteleriy• 
le daha ıüratli bir tekilde jrtibat vaııta• 
larını da ıslih etmek arzusundadır . 

cHer ne kadar Amerikan harp gemi .. 
sine ve diğerlerine karşı yapılan hücu01, 
bir hati. eseri ise de hava kuvvetleri 
ba§kumandanı icap eden bütün ihtiy-.
tedbirlerini vaktinde almadığı için der• 
hal azledilerek geri alınmıştır. Diğer ta• 
raftan donanma erkanı harbiye izaları. 

hava filotillaıı kumandanı ve diğer me• 
suHer hakkında da disiplin cezaları tat• 

bik edilmiştir.> 
Nota bu şiddetli tedbirlerin anca)( 

Amerihnın ve diğer ~18.kadar devletle, 
rin haklarını Japonyanın mutlak surette 
korumak arzusunda olması sebebiyle itti! 
haz edildiğini Vaıington hükümetinin 
takdir edeceğini ümit etmektedir. 

çok nazik bir şekil almak 
Pariıı, 25 (ö.R) - Kahireden bildi

rlldJğine göre Mısırdaki anayasa buhra
nı nazik bir vaziyet ihdas etmiştir. Kral 
Faruk ile Vafd partisi reisi ve başvekil 
Nahas paşa arasındaki ihtilal vahimdir. 

~ 

uz ere Fransız bankası altı mil
Nahas paza Zagliıl patadan sonTa Mısır 
lstiklilinin beş korucusu olduğu ıçın 
umumi efkAr onunla beraberdir. lhti-

liihn sebebi M .. ırın genç hükümdan kral 
Farukun milli iradeyi ve halle tarafın

dan intihabatla verilen reyi hesaba kat
mıyarak istediği şekilde bir siyaset ta
kibi hususundaki iddiasıdır. Ihtila! ge
çen ilkteşrin ayında kral tarafından Ali 
Mahir paşanın hususi müşavirliğe tayi
ni suretiyle ba~lam!§tır. Ali Mahir paşa 
daha kral Faruk zamanında sarayın giz
li bir nasihatçısı idi. Fakat bu meselede 
başvekil Nahas paşa hareket imkAnın
dan mahrumdu. Zira saray müşavırıru 
tayin etmek hükümdarın hakkıdır. Bu
nun üzerine Zaglul paşa meclise bir ka
nun layihası verdi. Bu projeye göre her 
hangi bir başvekil kral tarafından nas
bedildikten sonra Millet meclisinden iti
mat reyi alamaz ve buna rağmen iş ba
tında kalarak anayasanın emrettiği 
müddet zarfında yeni intihabata teves
•ül etmezse hapis ve para cezasına mah
liUm olacaktı<. Bu kanundan maksat 
kralın mebu5an meclisinde ekseriyet 

~"- \ yarlık altın kazandı 
Paris, 25 (ö.R) - Maliye nazm bay 

Bonnet matbuat mümessillerini kabul 

ederek Fransanın mali vaziyetinin mem

nuniyet verici halde olduğunu söylemiş 
ve şu izahatı vermiştir : 

cGeçen sene şimendiferler idaresi he

sabına lngilterede yapılmış olan istikra
zın son taksiti de iade edilmiştir. Lüzum 
görülen döviz tamamiyle kambiyo mu

vazene sandığı tarafından temin edildi 
ve Fransa bankasının altın mevcuduna 

el sürmek lüzumu hAsıl olmadı. Fransa
da yapılmakta olan milli istikraz hak-

Mısırtn motOrCtL j._ :.t.J ·rt eı i kında da verilecek iyi haberlerim var-

kazanamıyarak şahsiyetleri iş başına Bu defa Nahas paşanın yine istüa ede-1 dır.Fakat şimdiye kadar bu istikraza ne 
getirmesine mini olmak ve anayasa hu- ceği rivayet ediliyor ki bunun hesap mil<yasta iştirak edildiğini yarın radyo
dudu haricinde bir hükümete imkAn hı- edilemiyecek kadar çok neticeleri ola- da söyliyeceğim nutukta bildireceğim .. 
rakmamaktı. Daha 1930 senesinde kral 
Fuat zamanında da böyle bir kanun ya
pılmış, fakat bunu imza etmekten is
tinkAf ettiği için o zaman da Nahas pa
şa kabinesi istifa etmişti. Kral Faruk bu 
meselede aynen babası • gibi hareket 
edeceğini bildirmiştir. 

bilir. Meclisin ittifakla yakın ekseriyeti
ni haiz olan Vafd partisi kabine azledi
lecek ve yahut istifa edecek olursa par
tiden hiç kimsenin yeni kabineyi teşkil 
etmemesine karar vermiş ve aykırı ha

reket edenlerin hain te18.kki edilerek par· 
tiden tardedileceklerini bildirmiştir. 

' 

Kral buna mukabil Vafd partisinin mu
hafız teşkilAtı olan Mavi gömleklilerin 
dağıtılmasını istemektedir. Ingiliz sefiri 
bu lhülafın halli için tavassutta bulun
maktadır. Ne dereceye kadar muvaffak 
olacağı tahmin edilememektedir. 

~·: ~~ı~: 
,..; 

• 

Fransız maliye nazırı B. Bonnet 

Şimdiden yalnız bunu haber vereyim ki 1 Zira bu istikraz teminatı olarak bu mil<· 
her halde istikraza iştirak listeleri önü- darda altın Ingiltereye depozito edil• 
müzdeki çarşamba günü kapanacaktır.> mişti. Şimdi bu altınlar Fransa bankası-

Gazetelerin verdikleri malfunata gö- na dönmüştür. Böylece son altı hafla 
re Ingilterede yapılan ıimendifeiler is- zarfında Fransa bankasının kasalarına 

tikrazının iadesi Fransa bankasına al- giren altın yek(lnu on milyar frangı bul
tı milyar franklık altın kazandnmıştır. muştur. 

Kwlay haftası miinaııebetiyle Cümhuriyet meydanında yapılan tören Genç mektepliler K1Z1lay aevgİIİnİ anlatan nutuklar veriyorlar. 
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