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Başmuharrir ve · um~"'Il1 neşriyat müdUril: 
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DEVAM MüDDETl Türkiye için Hariç ıçm 

Senelik •.••••• 
Al~ı aylık .....• 

1300 2800 1 

700 1300 

T E L E F O N : 2697 

iş bankası kumbarası 
ikramiyesi 

Ankara, 1 ( A.A) - Türkiye lf bankasanm / 
birinci kanun kumbara ikramiye keıidesi bu
gün yapdmı§ ve iki bin liralık ikramiye Anka· 
rada 25550 numaralı küçük tasarruf hesabı sa• 
bibi Bn. Mihriban lla§ere isabet etmİ§tİr. 

soso:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i:=;~Fiati (5) kuruştur L'.'umhuriyetın Ve Cu.mtı.unyet Eserminin Bekçisi, Sabahlan ÇıkaT Siya.si Ga:zetediı-

-Hata·ydaki: Son Vaziyet Fecidir 
Zulüm ve -tazyik devam ~diyor 

W'* ,... ........ **' ; scg 

verilmek · üzere son· · şeklini alan Ff ansaya 
notamıZı-n 'dün 

' 
F f ansanın Ankara · büyük 

elçiSine bekleniyo.-duoee 
ı ·. 

verilmesi . . ' 
. . ' .. 

~1;~;~~~~I?~#i*~°' 

· .... ·Oca·k kongreleri~ . . . ...... Siyasi mahf ellerde ...... ~ 
_ _...;.___.o---

H al k dileklerinin 
kaynağıdır' 

. --o-
Parti ocak kongreleri devam edi

Yor. Halkın ihtiyaç ve dileklerini te~ · 
barüz ettiren bu toplantılarda çok 
açık ve samimi konuşmalara geniş 
mikyasta yer verildiğini görmekle 
derin bir memnuniyet duymaktayız. 

göre Hataydaki Söylendiğine 

son vaziyetin hükümetimizi 
Fransa· ile olan bazı anlaşma
ları feshetmek mecburiyetinde 
bırakması muhtemeldir. Halkı konuşturmak, ihtiyaçları 

halkın diliyle tespit eylemek rejimi-
1 ·~•·• ................................. u .. ••••••••••••••••••u••n•n••••u•••••n••• 

mizin ana vasfıdır. Bu itibarla bu istanl:iul, 2 (Hususi · muhabiri-' cİ teşrin gününün sevinç tezahürle-
kongrelerin ehemmiyetini daima mizden) - Halayda yeni rejimin ri süngü hücumları ile kesilen Hayt 
göz önünden uzak tutmarnağa mec- ilan edilmiş olınasına rağmen idare Türklerinin hürriyetlerinden zerre-
buruz. 1 sisteminde hiç bir değişiklik yapıl- si bugün kalmamış gibidir. Buna 

Hemen bu kongrelerin ekserisin- madığmdan zulüm ve tazyil< ~id-j ra~en bu Hatay T~r.klüğü, hiç bir 
de tenkit mevzuu olan belediye iş- cletle devam ediyor. F~ıuız 8:l~ I tefr~ ~a~u~ ~~eksızın ~aranın 
leridir. Bir kaç defa bu sütunlarda . Roje Garo köylerde tahrik gezısın· ı kendi ısliklalinı koruyacagma kuv-

• tekrar eylediğimiz gibi halkın doğ-1 i den dömnÜ§tÜr. Şimdiye kadar ma- vetle İman etmektedir. 
tudan doğruya ilgili bulunduğu we- · halli hükümetin aldığı bütün ted- 1 Antakya ve lakenderun telgraf-
selelerin başında belediye işleri ge- ı birler hep Hatay Türklerinin huzur ı hanelerine verilen binlerce telgiaf 
lir. Çünkü haJk, her şeyden evvel ve emniyetlerini ihlal edecek mahi- hep bu duygu ve kanaati açıkça 
Yolunun yapılmasını, temizleti1me- , yelte bulunuyor. Bilhassa 29 ikin- - SONU DöRDONCO SAHiFEDE -
si, cıydınlatılmasını, gıda maddeleri- ~ -- - - c- --~ 

~~ ~:~i:es~:~:m:~Tn~SJ~~·er~tu~-~~,Anfaky~ 8 çarŞISI 
hangi bir belediye vazifesinin za- , · kapalıdır 

. . 
llıanında yerine getirilniemesi onu 
müteessir eder. Nihayet devletin 
lltnumi vaziyeti, büyük işleri ıçın 
daha büyük kongrelerin bulundu-
" Runu göz önünde tutar. 

Hatayda yeni rejimin ilinı gözle 
Ocak kongrelerinde en esash mev

~u şehrin ve nihayet vilayetin ihti
Yaçlarıclır. Gerçi oralarda her şey 
konuşulabilir. Fakat bugüne kadar 
konuşulahilenlerin hududunu kay
dettiğimiz noktalar teşkil eylemek
tedir. 

Bunu böylece tebarüz ettirdikten 
sonra Parti teşki1abna düşen bir va
~ife vardır. Her yıl kongrelerde te
barüz ettirilen dilekler hakkında 
lnufassal izahat. vermektir. 

. Bir yıl önce ileriye sürülmüş olan 
clılek ve ihtiyaçların hangilerinin 
l'apılabildiğini, hangilerinin yapıl
~adığını yapılmaması sebeplerini 

görülür· bir şekil almamıştır .. 
...... ŞAMDA ...... 

·---Demir gömlekliler 
teşkilatının taşkın
lıkları devam edi
yor. Hatay idare-
sine ani bir surette 
el koymayı kaste-· 
diyorlar. ırka azalarına delilleriyle ispat 

eyJenıek lazımdır. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yalnız dilekleri toplamak, na- Ankara, 1 (AA) - Ulus gazetesinın 

hi:ye kongrelerine ~radan kaza ve j hususi surette Hatay hududuna gönder
"ilayet ko~gre1eri~e yollamak kafi 

1 
diği ı_n~habiri dün gazetesine şu te1grafı 

değildir. veımıştır: 
Bunların mafevk kongrelere ar- .. Bugün İsken~er.undan gelen haberle.re 

~edildiğini ifade etmek te yete- gore Hatayda sukun kısmen avdet etmış
~e:z. Dileklerin neticelerini onu tir, denebilir. Bayram bitmiş ve herkes 
·~har eylemis olanlara anlatmak işiyle gücüyle meşgul olmaya başlamış-
he ...... b' k. t h d b' tır. Hataylılar Fransız manda memurları- mete avdetini beklemektedirler. Jmi"cir. Fakat yeni rejimin ilan edildiği . . ·~ ır neza e ve em e ır re- " 
lırtı '\Tazifesidir. nın CeneVTenin karulanna nihayet hür- Hatayda filhakika yeni rejim ilan edil- 1- SONU DöRDüNCO SAHlFEDE-

~atndan bir göri.inÜ§ 

Böy le bir çalışma tarzı siyasi bi
~er terbiye ocağı teşkil eden Ocak 

0 ngrelerinin kuvvetini arttırır. 
t l-Jer hangi bir vatandaş her yıl 
t0ı:>lanıyoruz, söyliyoruz, söylwo-

Jandarmamız uyanıktır 
cl:• hiç bi, şey olm.yo, diyememeli- Ba_ skın yapan 
).' Y apı1an1ar varsa yapılanlarım, maskeli haydutlar 

verildiler 
s ~ılrnıyanlar varsa yapılmadığının k 1 k d 1 • b: e:plerini öğrenmelidir ki vicdanı . ya a anar a a ıyeye 
ır B~uzur duyabilsin. 

~tı '.Z ~miniz ki dileklerin p ek ço- Cümhuriyet jandarması, memleketi· •••••••••nnu ......................... . 
te .rerıne gtirilemiyor. Çünkli is- mizde şimdiye kadar tesadüf edilmiyen : AMERJKALJ S 
l'i;ı enlerin ekserisi belediye işle- bir baskın hadisesinin faillerini ele ge- : 

t<ıd~r; ~.addi _im~nnlar~ day~nmak- çirmek suretiyle mesleki bakımdan par- LJ .J [ ..,... •b • h : 
tir') . Şuphesız dıleklerın yerme ge- lak bir muvaffakıyet kazanmıştır. nayaut ar gı ı a- : 
l:l) 

1 

rtıernesinin hakkiyle izah oluna- Bergama jandarma telefoniy]e pazar zırlanmışlardı.Bas-E 
h,:nıası gönüllerde kırgınlık do- günü aşağıdaki hadise Jzmir jandarma : 
~Yor. komutanlığına haber veri1mişti : kını da öyle yaptı- : 

İı;in ~;usi muhase~eye ait .olan i~ler «Bergamanın Turanh nah~ye_sine bağlı lar. Fakat Cümhu ... ~ 
~llR çolç, defa beyle vazıy~tler ol- Sarıcalar köyünde, halkın teravih nama• : 

li id:~:a ~üph.: yokt~r. z~~a . .ma.ha~- zında biılund~ğu "sırada hakka] Zühtü· riyet Türkiyesin- 5 
l-'açl lerın butçelerı bugunun ıhtı~ nün dükkanına iki arkada~yle bulunur- ... · 5 

~.~ına t:evap verebilmekten çok ken müsell8h ve hüviyeti :meçhul bazı de olduklarını u- e 
''' ., ı .;:--~NCt SAHiFEDE- eşhas tarafından bir baskın yapıldığı.ha- f l d : 

HAKKI OCAKOGLU her alınması üzerine derhal maha~l~~e'~·@•~~ .. T.!!f .. ~f. ... ~:~ ........ !.!'!; 

müfreze sevkedilmiştir. 
JANDARMA KOMUT ANI 

FAALtYEITE 

Alakadar ilçenin jandarma komuta
nı faaliyete geçerken, vilayet jandarma 
komutanı binbaşı B. Hulwi Gür de, 
cümhuriyet devrinde velev bir köyde bi
le olsa bir silahlı baskının nası1 yapıla
cağını hayretle karşılayarak derhal ma
haJline hareket etmiştir. 

JP UÇLARJ 

Köy ballal dükkanına ellahlı bu1upı 
- SONU DöRDONCO SAHtFED&:-
~ ....... ~ ·, ....... -.,/ .... _ ;.--;... .... · ........... -.. "'"ojo" _ _ ...........__ 

•• 
U niversitelil:er 

Dün Beyazitte protesto 
mitingleri · yaptılar ... 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
HATiPLER .= ..,....---

Tür._k umumi vic-
danında tazyikle
rin uyandırdığı te-
essürlere tercüman 
oldular. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Istanbul, 2 (Hu.sust muhabirimizden) 

Üniversiteliler öğleden sonra Beyazit 
meydanın.da toplanarak Hataydaki taz
yiklere karşı büyük bir protesto mitin
gi yapmışlardır. Miıtinge binlerce tale-

be iştirak etmiştir. Çok ateşli nutuklar 
söylenmi§tir. Hatiplerin her biri Ha .. 
taydaki h!i.diselerin Türk ummni vlc· 
danında uyandırdığı derin teessür ve 
infiallere teroeman olmuştur. Her nut· 
ku «Yaşasın Atatürk!. Yaşasın Hatay!.> 
sesleri takip etmiştir. Talebeler poli.sin 
mümaneatine mğmen muhtelif yollar .. 
dan Taksime geç!l}işler ve Cümhuri~e1 
abidesi önünde toplanarak ayni teza-. 
lrili-atı bü~ük bir heyecanla tekrar et
mişlerdir . 

DAHiLiYE VEKILI 1STANBULDA 
Istanbul, 2 (Hususi muhabir:i.mlıden): 

Dahillye vekili ve C. H. P. genel aek .. 
reteri bay Şi.i!krü Kaya bu sabah eks
presle Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

T aşçeşme cinayeti 
Nihayet aydınlatıldı 
katiller yakalandtlar 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
• 

5 MUHARRiK . .. 
Şoför Osmanla ci
nayetin asıl faili 

. olan Celal, Refik 
• 
=ve cinayette met 

haldar görülenMeh 
met ve Ali adliyeye 
verildiler 

~·~···············~·········~!.!.··~· 

Tirenin beş kilometre mesafesinde, 
T aşçeşme mevkiinde Buldanlı kamyon 
şoförü Emin ve muavini Alinin feci şart
lar altında öldürülmeleri jandarmamızı 
ciddi şekilde :meşgul etmekte idi. Mem· 
nuniyetle öğrendiğimize göre cümhuri
yet jandarması, her zaman olduğu gibi 
bu hadisede de vukufla hareket etmek 
suretiyle katilleri yakalamıştır . 

Buldandan ilk seferini yaparak Tire • 
İzmir, ödemiş - İzmir arasında iş kabul 
eden bu kamyonun neden böyle ani bir 
baskına uğradığı ve cinayetin ne suretle 
işlendiği tamamen karanlıktı. Şu dakika
da hadise, en ince noktalarına kadar ay• 

- SONU tKtNCt SAHtFEDE -

Tütün Müstahsilleri 
Feci bir vaziyetten kur
tulmayı bekliyorlar 

Nefia tütümerimiz - )'AZISI OONCl SAHiFEDE -



SAYFA :2 
ı-------=-==-==-- -

SORUYORUZ: 
Kadınla erkek arasında 

Tem iz ve menfaatsiz bir 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

kabil mi? Arkadaşlık 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B. Aziz Korkud 
"Genç kızlarla delikanlılar arasında men

faatsiz bir arkadaşlık clüşünmeğe 
mahal yoktur,, diyor 

Ve llAva ediyor: "Bu arkadaşlık mefaatll olacaktır. 
Zira Ud taraf ta sevmeğe, sevllmeöe muhtaçtır,, 
Anketinizin ilk cevabım Yeten Neri- tabiat .bunu böyle emretmİftİr. 

. -_ -_-_-_ - ---------------
~~ ~ ~ ' 

ttNt:A.SlP. ----· 

ŞEHiR 'HABER(ERi 
_ 3 llA KANUN CUMA 1~ 

Ocak kongreleri 

Halk dileklerinin 
kaynağıdır 

Sulama işleri 
Gedizdeki tesisata en kı
sa zamanda başlanacak 

!?2ml'!lll?=7Zli2Jı!:ZZZ7.JC27~..Z7.2',i -----<>----
K ü cü k Haberler - -BAŞTARAFı BınıNcı sAHIFED&--

' ı:rrn..a::>rw uzaktadır. Böylece senelerce tekrar• * Karaburunun Incecik köyünde ge- !anan ihtiyaçların yerine getiraınt
ce vakti bir kız kaçırma teşebbüsü ol- mesi sebepleri de izah olunursa ce
muştur. Mehmet kızı on altı yaşındaki reyan edecek müzakereler daha 
Haticeyi zorla kıaçırmağa teşebbüs eden yüksek kongrelerin ilgili makaın~· 
Zehir Mehmet Ali ve Hüseyin, kızın rın nazarı dikkatini celbedecek bır 
feryadı üzerine bu teşebbüslerinden mu- vaziyet yaratabilir. Bizce Ocak kon· 
vaffak olamamışlardır. Kız babasına grelerinden beklenen vazifelerden 
teslim edilmiştir. biri de budur. 

Gediz mıntakasında başarılması ka- !erde tasdlk edilecektir. * Bayındırın Kwd ınaballesinde Ali Ana yasamızın bir maddesi, h~! 
rarlışan sulama tesisatına pek yakında 1 üçüncü mıntakanın iki mühendisi kızı bayıan Penbcnin evinde bulunma- hangi bir vatandaşın münferit rntı• 
başlanacaktır. Icap eden hazırlıklar ya- acele vekaletçe Ankarayı davet edil- dığı sırada, kapı kilidine anahtar uydu- racaatine alakalı makamları tahriren 
pılm!§lır. Çok mevsuk olarak öğrendi-: ~tir. Verecekleri izahattan sonra bu rarak içeri gire hırsız mühim mikdarda cevap vermeğe mecbur ediyor. 
ğiınize göre Marmara gölü tagdiye ka- iş te ikmal edilmiş olacaktır. eşya ve para çalmıştır. 12 adet Mahmu-I Binaenaleyh umumi men.faatler 
nalının seviyesi beş metre kadar yük-1 Menemen boğazınıh bir baraj ve bu diye altıniyle 38 adet rubu altın da ça- adına ortaya atılmış fikir ve düşün• 
seltilecek ve laJnalın iki tarafı takviye civaroa bir de regülatör meydana geti- iman paralar arasındadır. celerin cevapsız bırakılması asli 
edilece-ktir. Bu suretle sular, bu kanal-: rilmesi muvafık görülmüştür. Menemen * Manisadakl Atatür'k heyketlni ha- tecviz edilemez. Bazı yerlerde ~~ 
da kabili istifade bir hale g·~ irilerek ci-

1 
b3l'ajı bu havalideki arazinin kurak za- zırlamak üzere açıLın milsabakayı, hey- vecibenin de yerine getirildiğ<ni, gU 

vardaki arazinin sulanması temin edi- manlaroa su ihtiyacını tımaınen temin keltraş bay Nejat kazanmıştır. Güzel - ;iyoruz. Lakin bunu tam ve k8ııt 
lecektir. Bu işe ait proje Nafıa vckaleti, I edecek kabiliyette olacak ve iki milyon san' atlar akademisi keyfiy..ti Manisa bir şekilde yapmanın çok lüzuınl~ 
su işleri umum ınüdürl ü~":ıeo tasdik! liraya mal olacaktır. vilAyetine bildirmiştir. olduğunu, halkın siyasi terbiyet~ 
cdılmiştir. 1 öğrendiğimize göre Gediz mıntakası- * Seydiköy istasyonunda, DEVLET üzerinde çok faydalı neticeler do-

Gediz ovasının sulanması hakkında , nın sulama işleri ilk plana alınmıştır.. DEMIRYOLLARINA ait kasadan kırk ğuracağını bir kerre daha kaydet• 
üçuncü ınıntaka sulama mühendisleri Ve en kısa h ı r 21lJllan içinde tesisata liranın çalındığı :znbıtaya haber veril- mek isteriz. Ocak kongreleri halk 
tarafından lıımrlanan proje de bugün- 1 başlanacaktır. miştir. Hadise ehemmiyetle takip edil- dileklerinin kaynağıdır. Bu kayna• 

.

1 

mektedir. öğrendiğimize göre bu para- ~ı değer verecek şekilde mcsaiıni.tl 
nın hariçten çalınmasına imkan maddi tanzim eylemek rejim vazifesidir. 
görülememiştir. HAKKI OCAKOöLV Konya vapurunda 

Bir kadına sarkıntılık 
edenlerin muhakemesi 

Tütün Müstahsilleri 
Feci bir vaziyetten kur
tulmayı bekliyorlar ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Suclulardan • 
kaçtı. Diğeri 

biri 
din-

/enen şahitlerin ya 
lon söylediklerini 
iddia etti. . . . 

• . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

nu ve bu muacciz adamların lıfila peşi
ni takip etmekle olduklarını söyledi ... 
Heladan çıktığımız zaman, kimseyi gör

medik. Az sonra güvertede bir gürültü Tütün mahsulii sat'§larının durgun l rine başlıyacaktır. Tütün inhisar idare' 
oldu. Bu adam\arla Mahmur~ arasdında gitmesi üzerine müstahsiller tarafından sinin şimdiye kadar satın aldığı tiltiill" 
şiddetli bir münakaşaya şahı! ol um d ı ,._. J.e ı sal b -~ . • .. " uyuru an Şıı<ayet r e ii iyetli ma- 1 !er, rekolteye nazaran mühim denilec.,. 
Mahmure elinde tuttugu nufus cuula-, kamlar yakından alakadar olm !ardır . . 
nıru bunlara göstererek : 

1 
_,_ . uş · hır dereceyı bulm1lm4tır. 

Bu mese e etrafıuua tetkikat yapılacak- Ç (H ") Tü't" · ..••• n· 
B li 

· k · · eşme, ususı - un pıy...---
- en ev yım, ocam var, istersenız. tır. d d · luk d " künl' ük' d ·- edl' 
f da bak b 'l ' · · Akh a urgun ve uş ev-· 

man Güne., dünkü sayınızda cevaplarını Sevmek giinah değildir. Genç olan ıe-
znlde okudufunı Güzide Yılmıu'clan veceldir. Sizin ukad8flıkta bu sevgiyi. Konya vapurunda çocuğu ile yalnız 
daha yılmu göriinmiiftü. Kadın kÖfelİ hayatın bu biricik ümid kaynağını bir olarak seyahat eden bayan Mlhmureye 

nu usuma a ı ırsınız. isar tütün müstahsilleri tütün nıaJısıl' 

Diye yalvarıyorou. Yalnız dayaktan sat!§larının durgunluğundan ;ikayetçi- yor. Bazı küçük eller ~.ğır ~~ !illi' 
haberim yoktur, demiştir. dir. Izrnirin muhtelif kazalarındıo. da va- lil toplamaktadırlar. Türk Iuruted 

-L--'-'-' kadml -'- ha al t ah _,,._._. .. •• ba • _._ sarkıntılık yapmaktan ve kadını döv-
mumunnuıı: aruı ç.,.. y perea m Z1ll' tcuuun ettigmı tırıma ı:etınn""' 
olduldarau, bayah bir otomobil gezinti- iatemiyonım. mekt.en suçlu bulunan KAni ve Ismailin 

ııine beruıettildttlnl kaydederken müm- y llf!Dl baıııu alllllf olanlar batka türlü dün ikinci. •".111. cezada duruşmalarına 
klln oldu"- ka .. __ hakikate -'·laa---'- d" "--"-' Onlar t f--'- .. ı devam edılm!§tir. •M u...- y .. .,.rnaa Ufuuuner. e er axıa cesur go- ,.. . . . . . 
UtemİftL Bayan Glhide Ydmua gelince rünmek ve gösterif yaomak utemnler.., Suçlubrdan. Kanı ıkl ı.ıızıbat ınemu-
o daha ziyade moraliat davranıtUfbr. genç kızlann delikanlılarla arkadaflığmı 1 r_~u~ ne'Ull'~ı. alt"'.da mahkemeye ge
Alılilı:çı olmak memdulı bir vuıfbr. Bu cemiyetin ahli.lı: telekkileri içinde mu-1 tırilmış, kcndısı kori.dorda serbest bıra
mulıakkak .. Fakat aizln ortaya atbğınız luılı:eme edecekleTdir. Heyecanlan he-1 kılarak dolaşırken kaşla göz arasında 
sualin cevabım h-Ll·'-le verm•k icap et- __ L_ k •-·" I" " • ki dir j ortadan kaybolmuştur. --....,. "' aaoa a ..... ~a. uzum gorauyece er . 
ti;;; zaman alıWt telekkilerinin icaplarını Çünk" k d' Wdannd-'-' . t • Mahkeme, taıufları çağırdığı zaman e· u en ı var CL&I sevgı a et• 
bir kenara bır-•----'- hakikat llaanile ,.. • .. t tm tur 1 Kaninin firar ettiği anlaşılmış ve he-aa.ar11& onme~e yuz u Uf • 
konuımak lizundır. Muhit le bu miita!Ular Üzerinde mll- men yakalanarak mahkemeye yollan-

Bu şehadete karşı ne diyeceği suçlu ziyet buna yakındır. Torbalıda fiat 35 bayaa memurlarının gelme.si bekleııl' 
Isı:nailden soruldu. O da : kuruşa kadar lnıniştir. yor. 

- Yalan söyliyor.. inhisarlar idaresi bayramdan sonra Çeşmede satılmamış iki yüz bin kil0 

- Neden ? daha geniş mikyasta aatış muamelele- tütün vardır. 

- Çünlcil bu da kadındır. Kadın ka-
dıru himaye eder. Bir tane erkek şahi
di var mı ? 

- Acayip, demek kadın k>dını hima
ye eder ha, bunu da senden işitiyoruz. 

- Daha söyliyeceğim var!. 
- Söyle bakalım ? 

Taşçeşme • • 
cınayetı 

-- BAŞTARAf'I BiRiNCi SAHiFEDE - bulmuş ve onlar da korkunç cinayeti ir 
dınlanmq ve katiller yakalanmıştır. !emişlerdir. 

REKABET -Siz bana diyeceksiniz ki bu hakikat esıirdir. j ması için ait olan makama tezkere ya- - Bu kadın, vapurda esrar da içtL. 
l t 

Iki erkelc arasında "altL Evvelce de tahmin edildiği gibi Tire 
lisanı ne:rmit? p H!..~ p •ı--·• ıl nl • zı mış ır. , . . . e ...... -'6 - arty enıe ç gı ıgın en cınayehnı hazırlıyan sebep kamyonlar 

Uzun süren tahkikat. tetkikat ve ıııU• 
vaceheler sonunda, ikinci. kamyonutt tO-: 

Bana göre anketinizin kadm erkek •Ö- inanılmaz tekili .. tatb~· ed b' ı Bunıhn sonra hidise hakkında bayan Bu sözlerin hınç alma.k maksadiyle d .. d b . ' 1 k • erını m en ır N b'l . . .. . . .. . . . . . .. . arasın a ote en erı mevcut o an re a-
zille cevabı ayn ayn olam.u. Zira ortada Amerikan -hrinde bu suali . .,tihfaf- c ı cnın şchade tıne muracaat ed ılmiş- soylendığı besbellı idı . Hakım suçlunun b . B ld d b' k' . k lk 

f.. ' ' Al' ' • d k ırdı4f or muavını ının agzın an aç 
bazı sözler cinayetin mahiyetini eydıtl' 
! a tmıştır. Ali bilahare. ıoför O.ıo•010 

tahrikiyle Celalle Refiğin cinayeti ;,! .. 

Y- nız ı . Şah' .. . . ... . 1 ettir. u an an ır mn ınenın a a-
bir tek hakikat vard ... Ve o cinsiyete la L.--ılanır Mubafauk~r Anaolo Sak- tır. ı t şunları soyleml§tır : t• cav. uule bulunduğu bir kadın hakkın- k T' 1. . .. .. "ki . . b -• · ·- K . Iz .ı _ . •• ra ıreye ge ışı, tutun yu eyışı, ura-
göre deiifecek değildir. Kadınlıır da, son ırkı bunu b••ka türlü düıünebilir.1 - onya vapuru ıle Istanbuldan - 1 ""' J.>nallarda bulunmasına musaade et-ı d . .. d '" b' k h 'b' . ~ · ı · _, V _, Mahm edi a ış goren ıger ır amyon sa ı ının 

erkekler de bu meseleyi ratlarma, mu- Hatti bizim meml~ketimizde latanbullu, 1 ~re ge ıyoru.um. apuru.a ure 1 m ve : i şlerine kesat vermişti 
bitlerine göre muhakeme ederler. Emin lzmirli ıı:enderin bu suale verecekleri ce- ı ile tanl§tık: C::'."'e. v~kti .çocuklar':"ızı - Bu sözlerinle yakayı kurtaracağını · SUÇLULAR 
olunua ki bu böyledir. vapla Elizddı, Vanlı gençlerin verecek- 1 belılya goturduk, ıçerıde iken helanın mı sanıyorsun, dedi. 

diklerini itiraf etmiştir. 

18-20 yllfında genç bir kam veya bir leri cevap arumda mühim farklar bulu· 1 kapısı bir kaç deb vuruldu. Mahmure 1 Diğer suçlunun deroestine intizaren 
atqli delikaolmm nı•linize verecefi ce· nabilir. Ahmet Hilan:t merhwnun Ha-1 suçlular tarafından kapının vurulduğu- duruşrnı bugüne talil< edilmiştir. 
vapla otuz Yllfmdakilerin cevabt bafka rutanmda bir c Y eil;enİm• parçası var-
olacaktır. 40 ve kırktan yukarı yaıtaki- dır. Tıpkı onun gibi.. Istanbulda f&Rl
lere gelince onlar büsbütün ba.tka türlü ,,.ınya gibi hbma sığmıyanlar Zangul
diifünecelderdir. 1 dakta a)'l'an gibi sakin kalırlar.' Hoı tim-

Gençler, bayabn heyecanlarına henÜz 1 di Zonguldağın ayranı da ıampanya gi-1 
atılmq olanlar, bir yanardağı gibi beye- bi kabarıktD' ya.. Demek İllİJ<K'Ulll ki 
canlanın &o,altmak, bir nehir gibi COf- genç kızlula delikanlılar uuında men- I 
mak İsterler. Onlar için arkaclaflığı, genç faatlİz bir arlcadaılık düıünmeğe mahal 
~ ve. d0elikanlılar arasuıdaki llJ'kadaı- yoktur. Bu ukadllflık menfaatli olacak-! 
~~ aevgıyı, bey~ .ib~uı, kı~~- 1 tır. Zira iki taraf ta ıevmeğe, sevilmeğe 
cıyle kal1ılamak bır ihtıyaçtır. Güzide muhtaçta-. Hayat bu ezeli ıevglden kuv
y ılmazın bir umacı olarak bu arkada,-

1

1 vet, neıe, aaadet toplallllflır. 
laklar önüne clikilmesinden tif<ayet ettiii AZIZ KORKUT 

Bayramın birinci gününden itibaren 

Şehir gazinosunda 
lstanbuldan yeni gelen büyük caz 
ve gayet büyük varyete numaraları 
Garden barın Avrup.Jdan getirttiği bUIUn ar· 

tlstler Şehir gazinosuna da geleceklerdir. 

TAYYARE SiNEMASINDA 

~ . • . . • . ..:r.:· ·- ........ 

BAYRAM ŞEREFİNE 
Bugünden 
itibaren 

E 
TÜRKÇE Sözlü ve 

sar kılı • 

ET 
GENÇ VE GOZEL ARTiST VE SANATKAR 

RAMON NOVARO 
TARAFINDAN TEMSiL EDiLMiŞ MOESSIR BiR ASK HlKAYESiNI MUSAVVER. 

ÇOK HEYCANLI DRAM 

Musiki kumı BAY MESUT CEMiL iJreainde kıymetli musiki ü.tadları iştirakiyle te
min edilmif MUGANNiYE VEDiA RIZA ile SOLiST MUSTAFA en müntehap şarkı
ları aöylemifludir. 

lliveten: Yeni renkli MIKI- MISIR MANZARALARI ve PARAMOUNT JOURNAL 

SEANSLAR: I - 3 - 5 - 1 - 9.15 DE .. DiKKAT BAYRAMDA 11 DE BASLA 

--Menfaati haleldar olan (Ödemiş l 2) Şof" · · C l"l '•• Jı or muavını e a aranmıı ı 

kamyon şoförü Osman cKendisi eski bir e · d öd · t b l ıır 13~ vın e ve emıı e u unamamıt · 
cinayette medhaldardı• Buldan makine· k•· d .kk .. "I .. " no ...- ,ayanı ı at goru muıtur. 
ıinin tütün ta~ımalc üzere geldiğini. gö~ scl 

b d 
Katillerden Refiğin evinde zabıl . 

rünce un an asabiyete kapılmış, yanın- •'rfl" 
da muavin olarak çalışmakta olan Refik- yapılan araştırmada Refiğin kanlı go el• 
le Celi.le (Buldan 12) kamyon şoförü- leğiyle kanlara bulaşan pantalonU ~ 

· b t · · d !atrıı• nün İşini. bitirmelerini söylemişti. geçmış, u suret e cınayeh ay ın 

1 1 b ki d "k"l" 'k' l h kabil olmuştur 
kete geçmişlerdir. Yine Osmana ait olan Fırarı şofor muavını CelaI ye.k el 

1 

§ u şe e o u unce ı ı suç u are~ . ,. .. · . • .. ıJa.fl~ 

ikinci ödemiı kamyonunun şoförü Meh- mıştır. Dün de Refik, Osman, Meh"1 

metle muavin Ali de işten haberdar edil- ve Ali tevkif edilmişlerdir. Zabııaııı"' ~ 
mişlerdir. h&disenin aydınlanmasında ve ıuçJul• el 

' Cinayeti tahrik eden şoför Osman, mu· yakalanmasLnda büyük bir muv•ffıJcıY 
avinlerinin bu iti yapmala.-ını muvaftk kazanm&Şttr. __., 
.,,,,,,.=-,,,._,,_.,...._~,,,,_~~=-~--..:.;,._---~--~-, 

------------------ııız-""" 

• 

EDEBi FIKRA: 

insan aramak .•. 
Geçen yazımızda bahıettiğim «Büyük Adamlar» kitabıttıfl 

önemli fikirlerinden birisi de: insan aramaktır. 
B .. "k h · b k .. • · d L • d l · · toP111

'
6 

uyu mu arrır, u onu uzerın eRı ÜfÜnce erını 
fÖyfe hultisa ediy or: ~A 
. _(insan ~ilu, tabiatin koynundaki kıymetleri bulup çıkar'!' eti 
ıçın topragın altını üıtüne getirdi. Mustarip bir yüz:e betıPY ıJd 
fakat ıaadetin temel taşını teşkil eden altını, aramak yolufl ıJı. 
İnsan oğlunun, harcamadığı emek, dola~madığı diyar_ kal"'İ~ 
Aradı, aradı. Bu ara,tırmalardan bazı elı bof ve e/uerıya ceP 
dolu olarak döndü. Fakat.. , ıJı• 
~ F_ akal. tabiatin in~tçı hu:ı:_unu ~enen V'2 bağrında .s~lad'!j,;f#' 
gerı ç~kip çıkaran ınııan oglu, hıçbir gün cemiyet ıçındelıılı oJI' 
netlerı aramadı. Acaba uğrunda büyük emeller lıarcanara _L iri' 
nan altın'ı insar.dan daha mı kıymetli ve insan aranmıyacıu-
dar ~ıymetsiz midir? JJ111j 

Bır çok zekaların inkifal muhiti bulamamaıı aranmaıl iJttlif 
içindir. Kim bilir ne yükıek adamlar, tanınmadan ıöniiP I 
terdir. Rüzgar önünde mum gibi.. ~· 

Muharririn fikirleri yukarıda, Bir tek söz eklemeii bile . iJıİfl 
aut görüyorum. Yalnız güzel bir temenniyi kitap mahtırr.':sııl'" 
ağzından tekrar edeceiim. insan aramak, insan o1anların 1 

tık ödevlerinden biri olmalıdır. c-otP 
FUAT &-



Filintinde bir fdCıO Erzurum 

B•• .. . d d• . istikrazı kapatıldı uyuk hır yangın a ırı Anka~~· 2 ~A:A_>-Mliyenkaletin-
den teblıg edılrtuştır: 

diri yananlar var 
Kudüs, 2 (A.A) - Ge

Çeıı gece Tulkcrim şeh

tinin büyük bir binasın

da çıkmış olan yangın 
hak.ı1d bir felaket hali-

ni almıştır. Yangın ne

ticesinde-: beş kişi öl
_ lnii.,.<ıtür. Beş lµşi de jiıpit-

ılz bir }µılde bulu~

~dır, 

Yangın çıkmış olan 

bbıada tutuşacak mad-

4erer ile dolu antrepolar 

'\'ardı. Ver her türlü im- , 

~t hareketlerini im
ktnsız blmıi:'kUı idi. 

Zallıtl bir çök eşhası 

tevkif ctmiftir. 

••••• 
Reisicümhur Atatürkle 
Arnavut kralı a·rasında 
Ankara, 2 (A.A) - Arnavutluğun ı !erinden rica ederim. 

Virmi beşinci yıldönümü münasebetiyle Ekselans Kemal Atatürk 

l 
Dört buçuk nıilyon liralık dvrdüncü 

tertip Sıvas - E.nurum istikrazının sus
kripqsyonu halkın bu defa da göstermi~ 
oldu~u hü.ı. ü~ r:ı.ğhet ,.e fazlasiyle tıılep 
neticesinde müddetinden evvel bugqn 
muvaffakıyetle kapMılmı§tır. 

Tebrik telgraf farına 
tesekkür ediyorlar .. 
Ankara. 2 (A.A) - Yeni rejimin 

başlamaı;ı c?olayısiyle dı:ı bakanlığına 
memleketin İt-ten Yc d• ından· pek çolı:: 
tebrik telgrafları gelmektedir. ·Buhların 
hepsine ayrı ayrı cevap yetiştirmenin 

imkanı mevcut olmadığından ·harkiy't 
vekaleti te~ekkürlerinin iblağına Anado~ 
)u ajansını memur etmiştir. 

itfaiy enin . ihtiyaçları 
icin hazırlanan , . . 

kanun proıesı 
lslnnbul, 2 (Hususi muhabirimizden) 

Memleket itif aiyesinin hazet ve sefer ihti
yaçlarına ugun bir şekilde hazırlaruna
sı için bir kanun projesi yapılmıştır. Bu 
projeye göre icabında bir göniillti itfa
iye te~lalı ihdas olunacaktır. Bu te.~
kilat sefer halinde hava hücumlarına 

ipekli kumaş 
vekaletin tebliği 

l'"e.islcünıhur Atatürk ile Kral Zogo :ıra- Reisicümhur Ankara, 2 (AA) - Jktısat veka.letin-

•ında aşağıdaki telgraflar teati olun- Ankı:ıra den bildirilmiştir: 
Bugi.ınkü tnrih yıldönUmünde imar ı 5 Ağustos 19 3 7 tarihinden itibaren 

ınuştur.: 

~jeste birinci Zogo 
Arnavutlar kralı 

Tirnn 

buyurulan ve Arnavutluk ile Türkiye meriycte giren ipekli kumaş ·standarı 
arasında mevcut ananevi dostluğun be-.1 nizamnamesi hükümlerine uygun imalat
nim jçin yeni bir belgesini teşkil eden tn bulunulmnııı için fabrikalar ihı5::.t 'Ve
hissiyattnn fevkalade bnhtiynrım. kaletince ani kontroln tabi tutulm.nkta-

Arnnvutluk istikllllinin ilfı.nınm yir- Mukadderatı ekselansmız tarafından dır. Nitekim lstnnbul \'e Burımda :> aptm-
nıl beşinci yıldönümtl münasebetiyle i<hre olunan şanlı Türk milletine karşı 

1 
ınn bu ani teftişler neticesinde beş f.nb

hararetıi tebriklerimin ve şahst saa- olan derin dostluk hislerime ve şahsi rikada nizamnameye muhalif imalutta 

deUerl ile memleketlerinin refahı hnk- I sandetleri'bakkınclaki dileklerime itimat bulunulduğu tneydana çıknrılmı' ve bu 
ikındakı dUeklerimin kabulünü majeste- buyurulmasını rica ederim. . fabrikalar adli takibat için mahalli müd-

B. Atlee Cümh':'riyetçi 
ispanyaya hareket etti 

deiuınumiliğine veirlmiştir. 

Londra, 2 (A.A) - Muhrıl~f amele 
fırkası lideri binbao1 Attlee dün Bıme· 
lona hareket etmİ§tİr. Orada J!!panyol 
İluırlariyle ıörügecektir. 

B. Attlee Patise de uğrayacak ve ora· 
"ela sosyalist fırkasının erkaniyle görü~e
t elctir. 

_., ................. ma ...... aıiıııı ........................... . 

Yalnız BAYRAM Gecelerine Mahsus Olmak Üzere 

ANKARAP ALAS salonunda 
MÜNİR 

. 
NURETTiN ve ARKADAŞLARI 

Dans lı l{ouserltı.r Vereceklerdir. 

Kemani 

Sadi 
lşılay 

Tanburi 

Refik 
Ş,emsettin 

•••ı•• ııuııı ı ı a ıııııı ı ı ı ı ı ııı ıııııııııı ıı a ıı ıaıııııı ı aıııııı• • • •• • 

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

Kemence , 

Fahire 
Refik; 

---+ -

Ayrıca 

Caz 

MONOR NUREDDtN ve ARKADAŞLARI b mir halkından gördükleri sevıi ve teveccühten dola
)'1 bayr.-mı lzm'irde geçireceklerdir. 
Bayramın birinci Cumartesi, ikinci Pazar, üçüncü Pazartesi ıünü alqamlari saat 21 d en itibaren danslı 

konserler venneği kabul etmİJlerdir. Dühuliye yoktur. 
. ...•....................... . .•...........................•.....•.•........•..•..............•....... ,. 

• 
Gündüz saat beşten sekize kadar ayrıca tedansan s 

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

a 
e 

------------... ----... --------~--------' 

Müstemleke işinde 
fedakarhk y_apmak iste-, Belçika 

mediğirii açık olarak bildirdi -------.-·--... -----__, 

1 

f 

Brüksel. 2 ( ö.R) - Ayan meclisin- 1 de Belçika parn"l hı:ık!.ındn münaka~• 
de müstemlekeler meselesinden hııhse- 1 olmuş '~ :ıı. dan hiri hükümetin para 
den hariciye nazın D. Spaak demiştir ki: I, ah idi ku a ı i olarnk tekrar franga dön-

- Belçika hükümeti Belçika Kongo- mck zamanının gelmiş olduğunu sanıp 

sunun tamamiyetini münakaşa mevzuu sanmadığını söylemiştir. Maliye nazın 
yapacak hiçbir teklife asla muhatap ol- B. de Man cevabında Belçikado biri 

mamıştır ve esasen böyle bir teklifi na
zarı itibare alamıyacağı da bellidir. Hü-

frank, diğeri belga olmak i.ızere iki pa

ranın mevcut olmasından ileri gelen mlİ§· 
külatı takdir etmekle beraber baz.ı eko-

kümet bu hususta çıkanlan rivayetleri 
nomik ıscbeplerle belganın ilgası tedbi

inansızlıkla karşılamaktadır. B. Bitler son 
rinin §İmdilik tehirinin tercih edıldığini 

beyanatında Alman müstemlekelerinin 
bildirmiştır. 

Paris 2 ( ö .R) - Dük ve Düşes Vind- I taksiminde pay alrriış _olmıyan devletler- Romn, z ( ö.R) _ Brübeld~n bil-
sonın yılbaıı yortulanndan sonra Ame- den hiçbir şey istemediğini tasrih etmiş- diriliyor: Relçika hükümeti Londrada ln
rikaya seyahat edecekleri kuvvetle söy-

1 
tir. Bundıın şu netice çıkar ki Belçikn giliz ve Fransız nnzırlan arasında müs

leniyor •. Bu t~kdirde Dülc Düşe: bir müd-ıl Kongosundan biroey istemeği bizzat Al- temlekcler meselesi hakkında cereyan 
det Kali.fornıy~da kalac:ıklardı:. man hüküıneti de reddetmektedir. Belçi- eden müzakereler karşısında vaziyetini 

1 
lcn hükümeti müstemlekcsinin tamamiye· tıısrih için yan resmi mahiyette bir no

I tine dokunulmasını kabul edemez ve csa- ta n~retmiştir. Bu notada Belçika hü-
• sen dostlarının yardımından çok emin· kümelinin Kongo üzerindeki haklarının 
dir ve böyle bir meselenin ortaya çık· terkini mütnznmmın hiçbir müzakereye 
masına bile müsaade dmiycceklerine girmiyeceği tasrih edilerek Belçika Kon-

} kat'iyycn emindir. gosumın bütünlüğü üzerinde münaknıa 
1 Brüksel, 2 ( ö.R) - Ayan meclisin- 1 ihtimali olmadığını bildirmektedir, -

Camuz deresi taşdı 

Bir makinist öldü . Beş 
yaralı vardır 

--------· .. ----------
Ankara, 2 (A.A) - Şiddetli ve sü

rekli yağmurların tesiri ile Osmaniye ile 
Mamure arasında Camus denilen dere 
taşmış, sular demiryolunun otuz metre 
uzunluğundaki bir kısmını yalayarak ha
jn.,Jnrı i.ıniklemiş 'e hattı askıda bırak-

ralılnrın tedavisi yapılmıştır. ) l 
dan ölü 'e ynrnlı yoktur. 

Tertip edilen diğer bir trenle yolcu· 
!ar yollıınna de, am etmişlerdir. Sinemanın maruf bir siması olan Jackei 

Coogan'ın Betty Grabb ile evlendiği mo.
llımdur. Betty «Holivudun ruhu» adını 

tn~ıyacak olan bir İpel: c;or:ıp Cl~~k:ısı i · '1 

l
• . mı-ıtır. 

'

u gördüğünüz vaziyette mı;>del ık etmı1- C d k 1 

Sel bu mıntakadn h:iln devam etmek· 
tedir. Sel tnhriabtı tamir edilinceye ka· 
dar hurnda trenler nktarma suretiyle te· 
rrtin edılecektir. . .. d. B 1 ece :>arısı om an geçme te o an 

tir. Ikttynm bacaklan çok guzel ır. u Adana • Diyarbakır treninin lokomotifi Maras, 2 (AA) - Dbestanchı Hur· 
mon suyu devamlı yağmurlardan taıımı, 
•c birçok zararlara sebep olmuştur. 1 S 

ev yıkılmış ve 4630 lira kıymetinde eş· 
}'ll ve znhir~yi de sular ,götürmüştür. 

bakımdan bir İpek $orap için en iyi rek- hattan çıkarak suya yürümüştur. Loko

lam olacaktır. . 1 motifin arkasındaki furgon ile posta va

~ I ı;onu dn lokomotifin üstüne dü§mÜŞtÜr. 
l H • dise de yalnız bir makinist ölmüş
! tür. !ki ate§çi ile iki kondoktör ve bir 
&ardöfrcn hafif surette yaralanmı~tır. Ya-

l. ,ıt;yvood, 2 ( ö.R) - Meşhur Ka
yak şampiyonu Sonya Henie 1938 de 
rol al.Acağı filimler için Holivudda 600 
bin dolarlık bir mukavele imz.alnmı§tır . 

lngiliz başvekili Ne, ille Chamerlninin 
karısı yemek pişirmekten ho~lamr .. Fo
tografta Bn. Chamber)nini tn\·n bııı;ında 

B. Stoyadinoviçin 
Roma seyahati 
Belgrnd, 2 (A.A) - B. Stoyadinoviçi 

Romadn bekliyecek \'C kendisinin Ro
mada ikameti milnascbetiyle yapılacak 
tezahüratta hazır bulunacak olan Yu
goslav gazetecileri dün akşam Avala 
ajansı dircktörU B. Stomiroviç Voyani
\'iÇin riyaseti altında Belgraddan hare
ket etm.Jş}rrfilr. 

~ BAZAN 

Sular • aynca iki y~z dönümlük ekili 
bir arazi parçasını da kaplamıştır. 

MiSAL BAZAN MASAL 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-Yardım -
Çam devirmek, odun yarmak minaama ıelir mukaddemesiyle söze haı· 

lıyan muhatabım uzun senelerdeberi fanıdığı, aörüıtüiü . ve fakat dort sene· 
de:ıberi kaybedip b u kere ilk rastladığı bir arl,ad~ına y;ıptığı nakdi yardım· 
den bahsediyor ve §Öyle<:e anlatıyordu: 

Zavallı parasız kalmıı, yo.nyana oturduğumuz ve arkadaş la olduğumuz 
halde benden para istemeğa utanmı' da bir kavıda yazmak suretiyle bu ih· 
tiyacını anlattı. istediği kadar para )C.nımda yoktu. Eve gittim. Ve bir yüı 
liralığı hamilen dönerek ark~da~ıma al bozdur ihtiyacın kadar al sikılma, de· 

dim .. 
Yüzü giildü, gözleri parladı ve bana minnetlarane baktı. Ben de bu İ) ili· 

ğimin yarattığı güzel manzaradan mahzuz ve müsterih yanından aynldım. 
Benim bu iyiliğimi her nasılsa haber alan diğer bir arkadaşımla buluşlu· 

ğıımuz. bir kahvede tarzı hareketimin çok İnsani olducu ve fakat bu gibi İnsani 
hareketlerin bugün için geçmez bulunduğunu, ahlak telakkilerinde biraz te
mevvüçler husule geldiğini söyledikten sonra hemen cebinden küçücük bir 

t1 defter çıkararak bir kenarına ismimi yazdı yanına bir müsavi İinreti ve bunun 
B da sağına aptal kelimesini kondurdu! .. Ne yapıyorsun yahu dediğim bu çok 

takacı ve tcJdifsiz arkada;:.m bana ödünç parn verdiğin için yazı)·orum, çünkü 
bu parayı tekrar alamıyacaksın dedi! .• 

Nasıl olur yahu bu adam namusludur. Bilirim ve bir hafta sonra da iade 
edeceğine §Üphem yoktur, dedim. Arkada§ım yine güldü. Bir hafta sonra pa-

. rayı alırsan bana gel haber ver. Senin imıini ve mÜsa\•isini silerim. Onun İsmi
ni yazdıktan sonra müsavisinin sağına aptal oğlu aptnl diye yazanın. Çünkü 
bu z.amanda borç verenin aptal; iade edenin de aptal oğlu aptal olduğuna 
inandığım için böyle yapıyorum, dedi! .. 

O gün bugün tamam altı senedir. Hiıla bana parayı iade etmiyen o arka
da§la hemen haftada bir iki defa yekdiğerimiıe rastladığımızda o utanmıya 
utanmaya; ben de utana, utana selamla§ıp geçiyoruz. Ve şimdi itiraf edeyim 
ki hareketim insanca bir muavenet değil kendi aleyhime çam devirmekten 
ibaret imiJ! Evet odun yarmı§un! Dedi ve hikayesini tamamladı. 

Sayın okuyuculanm ben de b u hikayeyi aynen yazdım. Hareket ve telak
kiniz.de tabii serbestsiniz! .. 

H. OK. 

· - :!!lll..-:.11' --------------lllEl-
1 Bayram münasebetile 

--- ---
1 S TAN BULUN NEFıS SEKERLERI .. 

Abajoliye _gelmiştir 
Fantezi kutularda hediyelik çikulatalarm /, r çeşidini 

mağazamızda bulabilirsiniz. 

NEFASET V E TEN EV VU •... 

J. Abajoli - Saman iskelesinde 
Kardicalı hanında , 

1 - 3 (2155) 
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SAYFA ı 4 

Jandarma_n.ı uyanıkhr 
Baskın yapan maskeli haydutlar 

verildiler yakalanarak adliyeye 
-BAŞT ARAFI BtRlNCl SAH1FEDE- j di. Hüanil, Poyncık kiremithanealndc bir 
ppanJıınn çehrelerinde maske bulundu- I torbada sakla bulunıın mavzer ve taban
iu içir.ı bilviyctlerl hakkında en ba.sit bir' calan temizlemlJ, biraz sonra gelen ar
Jaabcr bile yoktu. HAdisenin mahiyeti o kada~lorına bunlan teslim etmi§tİ. 
bdar karanlık ve urarlı blT §ekil ta~- DOKKANA BASKIN 
7ordu ki, Killerin meydana çıkmasınm 
lıiç delilse uzun bir zamana mütevakkıf Haydutlar ııiliihlannı alınca moske-
olacağı zannı hakimdi. lerini takmışlar, yola düzülmü~lerdi. 

AnGak vilayet jandarma komutanL ha- Yağmurtu ve kasvetli hir gece ovaya 
<liseyi hassasiyetle ele alarak bizzat ta- hiikimdi. Yol epice uzundu. 
kibata çıkını~. yağmurlu Te eoğuk gün- Gece saat yirmi ııulan ... Sarıcalar kö· 
!erde eivar kazalardan sevkedilen müf- yü halkı bu sırada teravih namazında bu
rezele1le birlikte suçluların ~idebileceği lunuyordu. Tam fırsattL 
yerleri tutmt11tur. Bulanık suda balık avlamağa te~h-

Bu hA.disede uman :zaman otomobil- büs eden şerirler, B. Zühtünün bakkal 
le m(jfreze tahriki bile icap etmiştir. Uy- dük.kanma girerek ııeslendiler: 
kwıuz: geçen gün ve gecelerden sonra bu - Eller yukem ..• 
h1\dise tamamen aydınlanarak şerirler, Dükkanda Zühtli ve arlrodaşları var· 
cümhuriyet adliyesine tevdi edilmiştir. dı. Silahlar meydana çıkınca mulcaveme· 

SUÇLULAR KlMDIR) tin manasızlığı anlaşılmıştı. 

Amerikan haydutlan gibi mıukeli ve 
silahlı baskın yapmağo cüret edenler beı 
~idir. Hep i de sıkı bir takipten son• 
ra yakalanmışlardır. isimleri şunlardır: 

Bergamaya tabi Eğrigöl köyünden Kara 
Mustafa, Poyracık köyünden Halil lb
rahim, Poyracıktan Hüsnü. Mustafa oğ
lu Abdullah ve Alaeddin çiftliğinden 

Hasan Hüseyin ..• 

Eller yukarı kalktı. 
Haydut başı emrini tazeledi: 
- Önüme düş, paralan çılr.:ar .. 

PANiK 
Bakkal Zühtü çaresiz: öne dü§tÜ. Dük

kanın içinde ölü bir lô.mba ziya ne§t'edi
yordu. Haydutların gözlerinde ıeytani 

parıltılnr vardı. Artık ganimeti ellerine 
geçirmek vakti geldiği için seviniyorlar
dı. 

Mecidiye köyündı 

r hı s z çoban bir 
bekçiyi öldürdü ... 

Akh.taar, 2 (Yeni Aııır) - Kazamızın çi; jandarmaya, cSen git, ben çobanı 
Mecidiye köyünde bir cinayet işlenmiş; köye götürürüm.> -demiştir. Jandarma 
Davud isminde bir bekçi vazife başın• aynlınca çobanla bekçi yola koyulmuş
da öldürülmüştilr. Hadiseyi öğrendiğim lardır. Fakat çoban tabancasını bekçi· 
şckı1de yazıyorum: ye farkettirmeden yanına almıştı. Bir 

Katilin ismi Receptir. BU' adam köy· hendeği geçecclderi sırada bekçinin ar• 
de çobanlık yapıyordu. Cinayete tekad- kasından tabancasını çekmi§, biçare bek
düm eden günde Recebin, ayni köyden çiyi yere sermiştir. Cinayeti müteakip 
bay Hüseyinin dnvanndan bir koyun oradan uzaklaşan katil, doğruca Alchisa
çaldığı tcsbit edi1mioti. Muhtara yapılan ra sevdiği bir kadının yanına gelmiştir. 
ıikayet üzerine Recepten, çalınan koyu· Recep bir hafta evvel bu kadını ko
na bedel bir koyun istenmi~ti. Köy muh· casından kaçırmııı. bir iki gÜn yanında 
tan, Recebe köyün bekçisi Davud ile ha· ala.koymuştu. Cani sabah erkenden Soma 
her göndermişti. Bekçinin vazifeııl Re- trenine binerek Manisaya gitmietir. 
cepten bir koyun a1aralc getirmek ve B. Manisa istasyonunda kadının koeaaİ 
Hasana teslim etmekti. Hırsız Recep Recebi görünce yanına sokularakı 
bekçiyi yanına ıokmıyarak tabanca ile - Kanmı isterimi Demiştir. 
tehdit etmiştir. Recep, kadının kocasını göğsünden 

Bunun üzerine köy muhtarı Kay}şar iterek bir arabaya atlamış ıevdiği kadıni 
karakoluna telefon ederek bir jandarma ela yanına alarak oradan uzaklllftlllfbr. 
istemeğe mecbur olmu~tur. Gelen jan· Yolda arabacıya: 
dnrma ile bekçi. Recebi bulmuşlardır. - Karakola çek 1 Emrini veren Re-
J andarma geldiğini gören hırsız çoban cep zabıtaya teslim olmuştur. 
sürüden bir koyun tefrik ederek köye Valt'ayı tahkik için Mecidiye köyüne 
götürrneğe amade olduğunu söylcm~tir. giden Manisa ve Akhisar müddeiumu· 
Çobanın tabancasız: olduğunu gören bek- mileri ile adli doktor dönmilşlerdir. 

Bir baba Konya Evvela kendileri hadiseyi inkar vadi
sine sapmışlardır. Fakat müv;ıcehelerin· 
de hadise taml\men tenevvür ettiğinden 
suçlarını itirafa mecbur kalmışlardır. 

8. Ziihü, bu zeki köy adamı, silahla
rın tehdidi altında. bulunduğu yerin loş
luğundan istifadeyi diişünmüştü. Bu dü-
şünüş saniyeler değil ııaliscler içinde olu- Kendi çocuftunn kaçır-
yordu. y va~. bulunduğu yerden ayn- makla suçlu olarak 

Seylabının hazin 
blançosu 

JANDARMA UYANIKTIR 
lnrnk knpıya doğru ilerledi. Dükkanı ışık- mahkemeye verllmlştlr 

Çok uyanık cümhuriyet jandarması, lnndıran lfımbay bir tekme indirrnesiy- Diln ikinci sulh ceza mahkemesinde 
Jandarm mız uyanıktır le dükkan karanlıklar içinde kaldı. bir çocuk kaçırma davasının duruşması 
bu hadisenin takibine ba!!lar ·en. bu mın· Fırsat. hu fırsattır diyen B. Zühtil der- yapılmıştır. Bayan Hasbiye 'dört sene 
takada şüpheli bulunan eşhas hnkkın- 1 hal dışarı fırlayarak istimdat etti. Or- evvel tanıııtığı bay Mustafa ile birlikte 
da notunu vermiştir. Suçlulardan biri talık karıştı. Köylüler dükkana koşunca hayat geçirirlerken, cözcıın> adında bir 
daha altı ay evvel bir hareketiyle şüphe 1 

panik başladı. çocuk dünyaya getirmiııtir. Bundan do-

25 eı> tamamen 60 
ev kısmen yıkıldı 

Zu üm ve tazyi < 
devam ediyor 

FIKRA: 

Beyrutun iki yüzü 
- BAŞTARAFI BlR1NCf SAHJFEDE - ---o-
göstermektedir. Fakat Fransız san- - Sakın F ransanın HataydaD 
sörü §İmdi bu telgraf ve mektuplar çıkacağına inanmayınız. Yarın ge
üzerine de el koymak ıuretiylc ne elimizdesiniz.. Ona göre hare
Hatay Türklüğünün biricik kapısını ket ediniz. 
kapamak iıtemiıtir. Türkiye ile tel- Franaız mümessilleri Hatay bıd-
graf veya mektupla muhabere eden- kına böyle söylemektedirler. 
lere şüpheli bir gözle bakılmaktadır. y h d .,tl8 , 

NOTALAR - a u, ne uruyorsuouz. ı;a 
tayın elden gittiğini görmÜY~ 
musunuz? Hani grevler? Hanı 

lıtanbul, 2 (Hususi muhabiri-
• d ) H ta d Ce mitingler? Hani nümayi,ler? 

mız en - a y a nevre an- . • et 
laımaamm manasına ve ruhuna ta- Çünkü Hatay günü, Suriyelit 
mamen aylan olarak yapılan taz- kendi istiklallerinin ne olduğu ,.,.. 
yikleri, müdahaleleri protesto et- alini ıorduracaktır. Çünkü onlar• 
mek üzere bükümetimizin Fransa- da Hataylılar ~bi Fransa İfgaliıtİO 
ya tevdi edeceği notanın kat'i tek- n.': zaman n_ihayet bulacağını di' 
lini aldığı öğrenilıniftir. Bu nota tuneceklerdır. 
bugün Franıanın Ankara büyük el- Suriye eıir olduktan ıonra, hafa 
çisine verilmek üzeredir. Siyui ma- ti. kendi toprağının darlaşma••~ 
ha/illerde söylendğine göre Hatay- dan veya genitlemeıinden ne ç .. 
daki ıon vaziyetin bükümetimizi kar? Acaba Fransa, Suriyeli va• 
Fransa ile olan bıw anlatmaları fes- tanperverlerin bu nükteyi ıezl1ll• 
hebnek mecburiyetinde bırakması yecek kadar gaflette olduklarİ 
muhtemeldir. zannında mıdır? 

Hatay hürriyeti, Suriye iıtikli-
Antakya çarşısı linin müjdesi ve inancasıdir. ı 

k 
Fransız mümessillerinin Hatayd•· 

apaltdtr ki teli.tı ile Suriyedeki tahriki, atıl 
bu noktada birle,iyor, fakat daha 

--B~~.BUU~Ct SAHJFEDE- ne zamana kadar Beyrut'un, Pari" 
gozle gorülilr hır §ekll almaml§tır. Ha· 't t t d'"" • t ll• • ·ı .... • . . . .. . . . ıe ı aa e me ıgı ese 111 ı e a -w .. • 
taydaki ıdare ıııtcmınde yıne degışıklık b'l' • ? A b b'' .. . d · 
yoktur. na ı ırız • ca a utun bu ışler d 

Geçen gün Antakyada birçok ay kın ~aha ileri bir tertip o~a_k. şüphe< 
emirler verdikten sonra Reyhaniyeye gi- 'Sıne. ~u~ulmaktan kendımızı alık~ 
den ve bayı:amda bulunmak istemiyen yabılırız. F ATA Y-Ufu 
delege Roje Caro tekrar Antakyaya dön
müştiir. Caronun geli§inden cüret alan 
bazı Türk düşmanlara nümayi~ yapmağa 
t~ebbUs emiıleree de sonra Türklerin 
vakur bir surette evlerine çelci.ldiklerini 
görmiigler ve nllmayiıten vazgeçmi§ler· 
dlr. 

ANTAKYA ÇARŞISI KAP ALI 

Antakyada had.iseler olmamasına ve 

· Seydiköy pazarı 
Seydiköy, 2 (Hususi) - Seydi:köY 

belcdlye reisi B. Ramiz son günlerd• 
Tepcköy, Cınnaovası, Bucada olduğtt 
gibl köyUmüzdc de bir pazar kuruJnıA• 
sını karar altına alinı.ştır. 

uyandırmı~tı. Nitekim bu yoldan yürün- CANLARIN! KURTARMAK IÇJN kuz ay evvel Muetafadan aynim ıştır. 
düğü zaman hakikat aydılanmıştır. Günün birinde bay Mustafa, Hasbiye-

Şehirde sellerin bastığı ;;emtleide 25 
ev tamamen, 60 ev kısmen yıkılmıştır. 
Zarar ve ziyan miktarı yUz bin lira ka-
dar tahmin edihnektedir. sük<inun nlsbeten avdet etmesine rağ-

men ça.rıı hlll kapa1ıdır. Zaptiyelerin 
Memleket hastane~·n1n ma1dne daire· eakl zulmu devam ebnelc.te ve mahallt 

sl de ~ağıştaı). mütce.salr olm~, Nafıa memurlar srcno eıkl tazyiklerini yapmak· 

Pazar, Seydiköyiln, tayin edUınlf 
olan bir mahallinde kurulacaktır. PeA 
zar yerinin bir pa\fyon haline getirilme-" 
sine başlanmıştır. Pazar yakında açıla• 
caktır. 

BAKKAL ZOHTO KiMDiR > Maskeli haydutlar neye uğradıklarıni nin evinin önünden geçerken, ~ayıının 
anlamağa ımkit bulamadan, selameti fi- küçük kardeşi Env.tri çağırmış, para ve

Sarıcalar köyünden bakkal B. Zühtü rarda bulmuşlar, kaçmağa başlamışlardı. reccğinden bahisle. özcanı getirmesini 
varlıklı bir zattır. Kendi~i hem bakkal- 1 Fakat kaçmaları bir netice nrmedi. Yi- söylemiş. üç ya~ındakl özcıuıı kaparak 
lık. hem de palamut ticaretiyle iııtigal ne ele geçtiler. Yine auçlarmı itirafa kaçırmı§lır. Çocuğun annesi bu işin ııon

. etmektedir. Bu vatandaşın varlıklı olu- mecbur oldular. Her şeyi olduğu gibi tadan farkına varmı~tır. 
u, bazı kimselerin hırslarını üzerine çek- anlatblar. Sakladıkları yerden silahları Bayan Hasibe karakola müracaatle 1i· 
mi~ bulunuyordu. Nitekim, hadisede adı I da meydan çıkarılınca tahkikat tamam kiiyette bulunmu~. suçlu celbedilerek ço• 
geçen suçlular bu haydutluk hadisesini oldu. Ma keli haydutlar ııimdi adliyeye cuk. annesine teslim edilmi§tİr. Fakat ne 
tasmim ettikleri zaman ç?k dikkatli hn- verilmişlerdit. de olsa, iııe el koyan zabıta, hu h&diso 
reket edilmesi İcap edeceği noktasında -=-- hakkında tanzim ettiği evrakı. rnahkeme-
iuifak ediyorlardı. Çünkü, cümhuriyet Sultanhisar ilk okulu ye yollamıştır. Hadise budur. Bir de ba
jandarmasının nazarından kaçacak en ha-1 Aydın (Hus •) _ K"lt" .. l . 'l yanı dinliyebilirizı 
· b' k b'l b 1 .. usı u ur ış en ı e 

sıt ır no tanın ı e u unamıyacagmı yakından _,.kal ı · · Ö d . Genç kadın diyorld• 
1 1 

i.Ull anan \"a ımız z emır . 
an arnış ardı. ' Giinday Sultan himrma !,'İlmiş ve bu- - Ben kafamın cezaıini çekiyorum. 

ESRARENGiZ TOPLANTl rndn k'o' 1"1 · rd ·ı ılmak Ne akılsız kadınmı•ım ki bu adamın yal-y u erın ya ımı l e yap ta v 

olan ilk mektep binasını gezmistir. Vali dızlı laflarına ltandım ve IC ndınldım. Ha 
So! ~un ~~~~·~~ini tasarlıyan beş suç- ayni zamanda portakallara y>.ıp;lan il§ç- hu gün ha yann, diye diye nikahımızı 

lu, hadıse gunu ogledcn onra Bergama- I . . kıydırmadı. Tıım dört yıl beni metres 
nm Kınık nahiyesinde bir kahvede b • ama bedcllerını vermiyen köylüye hu 1 k 

u ila la a b d it . . '- . o ara yaşattı. 
lt11mu~lardL Aralarında, kendilerine gÖ· ç m . . e e erının meıı.tep ınşaatı· 
re parolalnn bile vardı. na tahsı ıni vand ve ayrıca vilayetin de Dokuz: aydanberi çocuğa bet kuJ'Uf 

Y d d ... · - l • ı d bile yollamadı .. Ostelik bir de çocuğu 
Kahvede vazife tak.simi yapJmış son ar ım c eccgını soy em11 er ir. _ kaçırdı ..• 

konuşmalar ve hatti soygunda elde edi- M -. ___ h_b_ [ _ Bu çocuğun babuı Muttafa mıdır) 
lecek paraların tııhirni mevzuu bahse- anısa a er eri . - Ona ne oüphe 1 
dilmiş, her şey takarrür edince, i .. ba., * Manis:ı. Sıtma mücadelesi reisi Dr. D .. ... - avanızıı devam ediyor musunuz) 
işareti verilmişti. bay Şevket, bir hafta sonra şehrimize - Edip te ne olacak unki.. Çocuğu-

S U...AHLAR TEVZJ EDiLiYOR gelerek, sıtma mücadele mıntıkası içine mu aldım ya, bu Hfidir .• Davam fil&n 
alınan Karşıyaka bataklıklan işini etUd 

Kahvede bulunanların nazarı dildtat· edecektir. 
!erini celp etmemek için beş suçlu birer 1 1" Manisa - Turgutlu yolu wiltme
birer K.ınıktaki kahvehaneyi terk.edcr.lt ye konm~tur. Bedel keşfi 105000 lira
rneçhul semtlere doğru hareket etmişler· I dır. !halesi yakında yapılacaktır. 

yoktur. 
- Yoktur amma biz lmme naniina 

davaya devam edeceğiz. 
Hakim dü~ndü: 
Suçlunun zorla getirilmeaine, imme 

dairesınce muayenesi lstenilmişt4r. tadırlar. 

Sel sahasında halA. sular vardır. Yağ- TELGRAF SANSöRO 
ıniur bu sabah tekrar başlamış, aralık- Antak.Ya telgrafhanesi Franııız memur-
larla yağmakta bulunmU§tur. Hava k.a- larmın kontrolii altındadır. Bütün muha· 
pılıdır. bereler ıanaöre t!bidir. Türkiye ile mu-

Yaşlı Konyalılar, şimdiye kadar Kon- habere yapanlar sıkı bir !IUrette takip 
yayı. böylı; su basmadığını, çUnki1 Me- ei:lilmektedir. Mektepler de henüz açıl-

Köyümüzde inşa edilmekte olan ilk 
okul için azami derecede faaliyet g~
terilmektedir. Halkın yardımiyle oıcut 
binası yakında ikmal olunacaktır. 

Mısır Bingazi hu
d tvlu nda tahkimat 

ramd.aki Müftü gediğin.de zamanında mamqtır. 
terilbat nlırunasiyle gelecek sellere baş- ŞAMDA TOPLANTILAR OLDU Y 3 pl yor 
b istikamet verilmesinin mil.mkUn ol- Roma, 2 (Ö.R) - Kahireden bildirf.o 
duğunu söylemektedirler. Ankara, 1 (A.A)'- Ulus gazetesinin liyor : Harbiye nezareti tarafından ya"-

Çumrnya da şiddetli yağmurlar yal· huaust ıurette Hatay hududuna gönder- pılan tekziplere rağmen bazı gazeteJeı 
m~, Belediye dair~ine düşen ve tele- dili muhabiri Cliln gazetesine ıu telgrafı Bingazi hududunda Marsa Matruha ~ 
fonu yakan yıklınm yangın ç~. vermiıtfr. kert kuvvetler gönderildiğini yazmaktaA 
Yangın halkın yardımiyle söndürUlmUı- Suriyeden a1ınan haberlere göre, bu- dı , __ B da daimi b' A ... 

gün Şa d hükU b. - - d rwr. ura ır garnizon y.,. 
tür. Çumranın bir çok köylerine dll§en l ..:ı m la met ınuı onun e. top- ]eşecek ve Ingiliz askerlerinin buradBtl 
yıldırımlar telefonları yalcnıştır. anruar o mUftur. Bu kalabalılı bılhu-

Sel, meclteze bağlı deM köyünde :iki .. Vatanilmn 'demir ıömlekliler tq!UJA- ayrıhnazdan e~el ~l~ oJduklafl 
k .. . . h n bunlann akrabalan teıltil etmekte tahkimata ve Slper mşaatına devaıt' 

oyun gotUrmüş, ~e de b4r yi1% ldf. edecektir. Marsa - Matnıha giden sc'fA 

başıya ait at enkaz altında kalarak telef B 1 kül' lla ıla - b .... A lm t un ar tezahürat yapmak isteı:niller • ccyş yo ruun yap cagı ve U•'" 
0 ~ur. lan ver da mUhlnunatı muhafaza için yer altı 

en mutazarrır o aileleH yar- _ B~-ı milli h'-' ,_ ___ l · ll Is edil _sı dım ed'lmekted u.ı iaıerimizin ıevl.:ettiii mallLCil en ve yo an tes eceli· 
1 il'. yola bırakm, diye hay~lardır. tahmin edilmektedir. 

phitlerinin celplerine, Namazglh kara· 
kolu komiseri bay Altayın dWenmeıine 
küçük Enverden izahat alınmasina,· kü
çük Özcanın da mahkemeye ıetlrilerek 
bir defa görillmesine karar Ter'tıi ve mah
kemeyi hafka bir güne talile ettL 

Anlqılan bunlar lfllya Hatay idare
sine Anl bir surette el.koymayı kılsdet-

mektedirler. 
SANCAK KOMiSYONU ~iemlln!Iİlll ...... 111!""' 

Kanburlasan duvar 
Cenevre, 2 (A.A.) - Milletler cemi· ~ 

UJ»».J;üJ~".J..77-'7./77JY:"/>2Z>m 7.2.'Y.Z7'77:7:J-;r../7.T/Z'"/7/77Zb777J:;. ~7.Zl7.~tzt 2 &MiLJJ:::IDZ/Xl222& z 27.7ZZ7.. 

BIR KAYNANA TORKUS'O: H .. yeti lconıeyinin Sancak komisyonu İs· Okuyucularımızdan biri yazıyor: 
kenderundan buraya gelınittir. ikinci Abdullahefendi mahaUuiııdcı 

Konü.yon timdi Sancaktaki illt eeçi· Meserret sokağında oturuyoruz. Bu •
0

: 

min icran ve murakabesi hakkındaki tek· knl.:ta on altı numaralı evin üst ~ 
liflerini kaJeme alac&k.br. Milletler ce- ve evin cephesinde duvarların görUleO 
miyeti konseyi komisyonun tavsiyeleri lüzum üzerine belediyece hedmine .k~" 
üzerinde klnunusani toplanbllında kara- rar verilrniı ve bu karar taıbik edilrııiftı'• 
nru verecektir. Fakat bu hedimden sonra, duvJI•~ 

Güneş gibi dağ başında dururdum u n e r g . BlR NEZAKET MEKTEBl 

Akşam sabah aşmak üzere olurdum Fransada gümrük memurlari 
Hiç olmazsa yavrularım görürdüm cııezaket> mektebi açılmı~tır. 

Barn ettiklerin bulasın gclin ~ Bu mektep gümrük memurlarina. ka 
iki elin koynunda kalasın gelin J çaılcilığı kendine iş edinmiı olanlarla 

Mclımedim geldi yattı dizime {ıaalettayin yolculan bibirinden tefrik et 

Dün~•a nedir görünmedi göziime 'ıneğ~ göıterecektir. 
Bakamadı~ ben yavrumun gözüne Franııa gümrükler umum müdürü: 

Bana ettiğin bulasın gel.n cGümrük memurları hem vazifelerini 1&• 

lki elin koynunda kalasın gcl'n pu~a kadar yapmalı, hem de tam bir 
Yıwruo:ığnnı d_ağ başından aşırdın centilmen olmalıdır.> diyor. 

Aklımı fikrimi aldın şaşırdın 
Adananın çöllerine düşürdün 

Bana ettiğin bula ... ın g •lin 
Benc ... leyin öksüz kala.sın g lin 

1 

Ağılar içtim de yanıyor gözüm 1 
Ağlıya ağlıya görmiyor gözüm 
Ayırdın ym rumdan ~ülmiyor yüzüm 1 

B:ına yaptıkların bulasın gelin 
Bc·nceleyin dertli Qlasın gelin 1 

BiR MtLYONER 

Dü~ün azizim. Şu Amerikn h kikaten 
,aynnı h yret bir memleket bir a)'ın için
de milyont-r oldum. 

- Y n ... Eskiden ne idiniz~ 

- Milyarder ... 

Elnıayun, nlma beni 
Scvdnya salınabeni 
Götlir snrafa göster 
Kalp isem alma beni 

Bu şapka ba~ıma büyük galiba. 
Zarar yok, yağmurlar başladı. Çabuk küçülür. 

BlR AtLE BtR MEKTEP 

Jnponyııcla iki profesör ve iki bin ta
lebelı yeni bir mektep ı:ıçılm~ttr. lkeba-

KINA GECESi TORKOLERJNDEN 

Şu dağın ardında bir ta' olaydım 
Gelene gidene yolda, olaydım 
Bacısı güzele kulda~ olaydım 

T 11rnadn turnam .. Yaralı tUl'nam 
llier nl giymi~ karalı turnam 

.Şu dağın ardında bir kuzu me1 ~r 

Kuzunun firkati bağrımı deler 

Anadan aynlan böylemi meler 
T urnamda turnam .. Yaralı turnam · 
tll~r al giymi~ karalı turnam Los Anjelosta Jabon nilesi çocukla

rına "aluın hastalık i!!İmleri koymakla 
ı;öhreı bulmwıtu. ilk cocukl:.ırına (Tifo). 

i~nci çocuklarına da (Mcnenj:t) adım 
takan bu niJe bu sefer doğan çocukları
nı c. pandİ.'iİt> te.">mİye etnıi .. lerdir. 

n adını ıa~ıyan bu mektepte talebeler BiR BiLMECE: 

çiçekleri nastl buket yapacaklarını öğ-

BiR Vf:C.i.ZE 

1 liddetini ycnenuycni hıcldct yener 

rcnmektcdirler. 

BiR ATA SöZO: 

il tükürüğü göl olur. 
EJR MANI: 

.............. -

Elinde yular 
Aylak adını arar 

(Cevabı : yı:ırın) 

Dilokü bilıneccmizin halli; Ii!de 

Yine kardeş kardeşi 
yaraladı 

rın alt kısmı buakılmışhr. Kalan bu :kJ• 
stm da son yağmurlar dolayısiyle k•ıtl" 
burla:ımış ve hemen hemen yıkılmak \fjı• 
likeeini göstermiştir. 

Menemen kazuınm Mermer mahalle- --"" Biz: bir tehlikeden çekiner~k ~ 
~e bir kardeş, bir kardeşi bıçakla ya- tan dolaşıp geçmekte isek te sokıık~ of' 
r ~ır. Mehmet, küçük kard~ Sa- namakta olan çocuklar tehlikeyi f•rJı:e
d.ıda kavga ettig·i sırada 1-

4
-" bulun- d diki . · . d . b d '·enliA uı:ıI1111 eme en ıçın, aıma u uvnr ., 

duğu bıçaikla Sadlkı omuzundan yara- nndn dola:ımaktadırlar. Feci bir ~r-
1ft-·~tır Sadık ta ağ bey' . • d ı d'.re'" ~~ • a ısım san n ye mahal lı::a1madan bu duvann da bele ı; 
ile ~mdan yara.lam~. ce hedmettirilmesini rica ederiz:. , = 

Bay.ram şekerlerinizi. 

Ankara palas 
Pastahanesinden alınız 

latan bul Rovayyal ,ek erleme f abriknoının çikulit fondan: 
ları, lokum lan ve her nevi tekerleri fan tezi kutular içinde Jul 
karapalu paatahaneıinden tedarik ediniz. 

S.4 (2164) I . ____________ ............... ~------
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZÜ 

.............................................................. . ............... .. 
Metresimi sana nikihlayacağıni Vasili 
EHt .. Etlıarina aenin nilıdhlı karın olacak oe.. Yine benim mefreıim 

olmalıta tleoam edecek. Açıkcaaı •en, ltentli malen 
olmıyacalı bir lıaclrnın lrocaaı olacakaın •• 

HALK. MASALLAR/ 

Evvel Zaman 
içinde 

iZ bahriye nazırı 
Kors·ka dö .... nde Ital a aleyhi de 

harpcu bir nutuk söyledi mi? 
......................................... 

i Bu Mesele i - . : o : 

j Franaız - italy.,. i 
i gazeteleri arasında! • • 
i lıararetli bir miina-E 
• • 
i hıa mnzaa of- ~ • • 
i maka det1am ! 
: di : 5 e yor. ~ 
.......................................... 
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Y2zan : N. ERDAL 
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Türk 
Hatay! 

Faydası;;;dıı· giindelik fesad, fit ne ı:e 

yalan: 
Ergeç Tiirkiin olacak, c:eH Tiirkiin 

olan . 

3 iLK KANUN CUMA İ937 

:····························································· 
............ E CASUSLUK HARBINA AiT iFŞAAT s ........... ~ . . . 
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ALTIN MiGFERLİ 
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Casus Kadın 

• 
" • • . . . . 
• . .. 

Kızım!. Sen piçsin .. 
Toprağı Türk atıııın iziyle damgalıdır; 
Kırk asırdmıberidir Hatay Türkiin 

r:.zLLZL/ZLLLZ/Z7~./~JY../'TZY<"'~..az:ıtJ 

Marth Richard'an Hatıralar1 

Ben de fahişeyim 
Gündelik çabalama vermez 

maltdır; 

ne olsa 
fayda! 

istiklal saı:a§mda ayaklandı HaUı.y da, 
Gömiilmiişken bir derin geceye yıldı::-

B irbirini gözleyen kaleler, 
la ay, 

Antep, 
H<ıtay. 

Jenevycv b~ındaki sargıları çıkara
rak: 

- Hayır! dedi. BCI§ örtümü ka~·bcf· 
miştim. Saçlarunın görünmemesini iste
diğim için bunları sardım. 

16-
Liisi tatlı bir tebessümle ona: 
- M3rtı muhaberemizin esrarına alışı 

tırıyor<lum. 

Jaki de şu cevabı verdi: 
Temiz bir ailenin çocuğu olan kocam 
sefere gittiği denizden dönmedi. 
Seni işte ben bu sırada peydahladım 

Tutuşan rııhlariyle belirip doğruld1ılar; 
Birbiriniıı izini, hedefini buldular! •. 
Gösterdi bir Tiirk §ehri nasıl kükrer, 

Biraz sonra Makslın de geldi ve gayet 
sakin bir sesle J enevyeve: 

- Endişe eimeğe başlamıŞtık! dedi. 
Tehlikeli birşey yok ya? 

- Artık buna lüzum yok. Maksimle 
çete.slnin son günleri yaklaşmıştır. Kari 
yakalanmıştır. Onun yanına gidcce<k <>"' 

lan Maksim de birkıaç saat sonra yal<ala-1 
nacaktır. Jenev 111 e gelince onu da Ru"I 
ayoınona kıstıracağız. 

Bir gün kız onu mutfakta ıık1Jtardı. 

kurtulur; 
A ntep, ga::idir: Hatay, la::ımsa gazi 

- olur! - Rid, dedi. Sende ya kalp yok, 
ve yahut ta sen erkek değilsin •• 

Kızcağu: 

Sözünü erkeklik hissin yok manasına 

söylemİftİ. Mari bunu birdenbire kavrı·' 
yamadlğı için ptırdı, sarardı. 

Ergeç kavu§acaktır ana oğula . ok yaya; 
Bir giin başka renk bayrak çek ilirse 

Hataya 
O nu alkanımızla boyarız biz kızıla! 

Şimdi hn Tiirk gencine Hatay oldu 

- Ingilizler tarafından te\•kH edil
diın. Fakat onlar gayet centilm<."1ce ha
reket ettiler. Beni tekrar :Şerge götür
düler! 
Mıaksi~! 
- Eh! Doğrusu eyi atlatmışsınız. 
Dedr, düşünceli bir tavırla iHh·e etti: 
- Mari geldi mi? 

L üsi heyecan içinde' bağırdı. 
- Ya annem?? 
- Sözümü tutacağım Lüsi onu kur· 

tarmak için ellinden gelen herşeyi yapa~ 

cağım. F akat Fransızlar çok ku~et1' 
bir mukabil casus teşkHatı kurdular kor .. 
karım ki. .. t ek sıla! 

Delegeler! Sonunu düşiinün. iyi bakın 
Yarım, kötü. eğreti tedbirleri bırakrn: 

L üsi de ona garip bir i~tihza ile rordu: 
- 111 J enevuen bahsetmek istiyorsu-

- Ah! J aki! onu kurtarın! Her i.fledi .. 
ğiniz.i yapacağım! 

- Ne demek istiyorsun, anlamadım. 
Dedi, sevdalı kız, içini bir kene dök

meğe baıladığı için artık geri dönmek 
İstemedi, devam etti. 

nuz? Başka bir şey doyurmaz istiklal açla-
1"tnı! - Evet!. 

J aki şefkatle onun elini tuttu. ve: 
- E limden gelen her şeyi yapacağı• 

ma söz veriyorum, L üsi, d~. 
- Ne demek İstiyoraunu "ar rm .• Se

ni seviyorum.. Ben sevilmiyecek bir ku 
değilim. Çirkin değilim.. Saatlerce ay
nanın kaqısında kendime bakıyorum ve I 
senin beni niçin sevmediğinin ıebeplerini • 
arqbnyoruın, bulamıyorum. Söyle .. Ne
rem çirkin .. Neremi beğenmiyorsun. Ne· 
den bana karıı hissiz ve la.kaydım. 

Erkekler kollarını, kaclrnlaı· saçlarını - Odadadır. Her halde uyuyor .. 
Yangına verirler de her yer baca Maksim J enevye\'e hitaben: MAKSIM YARALANIYOR 

Enlelijans servis ajanı bizden ayrılın
ca, gizlice Zuidkuta döndük. Lüsi rnaJı.. 
zun görünüyordu. 

kesilir · - Şu halde, dedi, ona yeni •P asihleri , 
Iskend<!rttıı, Antakya bir karta.ca ke- vermek lazım. 

silir! 1 . A1e1a~~le geyinm~ .olan M~ri odı_ıya 
Maksadların ~arpıksa. t.•adlerin yalansa gu-erek hız.un grupa ıHiliak etti. 
Hayra;Cııketı diirmanın kes:lmz B u sırada Maksim, J enevyev ve Lüsi-

Köye yaklaştığım ız zaman, bir iş için 
benden ayrıldı. Eve döndüm ve kapıyı 
vur:madan içeriye girdim. Mari, korktuğu gibi kızın erkekliğinde 

1 
ıüphe etmediğini ve (sen erkek değilsin) 
demesindeki maksadın büsbütün baıka . 
olduğunu anlryarak derin bir nefeı aldı.1 

Fransa! ye bakarak birdenbire sordu: 

F ahi~ bu ıw-etle foyaıı meydana vu· lsleraen uıl hüviyetine girebilirsin. Yal· 
nılmaktan lnırlulmUf ve km Mari ile be· nız ıana bir nasihatım var. Madam ki 
raber ve bu sefer Londradan artık uzak- bu yqa gelinceye kadar oğlan gibi bü
lapnağa lüzum gönneden yqamağa bq· ı :t•üdün, muhitinde böyle bilindin, rubun
lanu§h. · da hepsi oğlan olduğuna dair hisler ta~ı· 

Yalnız hatladığı kurnazlığı sona kadar dın, istersen bundan sonra da yine öyle 
devam etmek mecburiyetinde idi. Yani devam et. Ben kadınım ve kadınlığımdan 
llüçük Mariyi artık hep oğlan kıyaletinde fikayetçiyim. Kadm olduğum için istedi. 

ıezdİrİyor~u. .. _ 1 ğim gibi hayatla mücadele edemiyorum. 
Onu mumkun oldugu kadar kız ço· Hareketlerimde serbest olamıyorum. An-

culılan ile beraber bulunduruyordu. lryonım k" kad t k b l -ı m e aıına var ıgın yar· 
Mari böylece ve cinsiyet farlmım hu· dımı olmadan muvaffak olamıyor. Hal· 

ıusiyetlerini bilmeden bÜyÜyor, aık ıdı buki erkek tek b ına her e a abilir. 
ı,::-.::ı. • "d" b"• ük' d af 1 y y p 

uyun. anneaıne gı ıyor, uy anne e Ann · • b "zl · b. ,_ k 'b" 
t ·- · esının u so erı ır erKe gı ı 
onmunun son lıatırası zannett.igı çocuğu b .. .. ül" •• b" d:t-:. ı M · 

d" '-- - b d uyüt mu, ve ter ıye tı .... "t o an an 
,avrum... ıye uagnna asıyor u. R"d" .. · d b-1_1 • · 

u_! ih • k d k • ı ın uzenn e eıuenen tesırı yaptı. 
uu sene sonra üyar a m, anaatm· 

de aanılmadan ayni zannın saadeti İçin· - Kadın olmıyacağun, erkek gibi 

de ıö:ılerini hayata yumdu. yqıyacağun.. 
Dedi. 

Kıza da içinden acıdı. 
- Kendine ihira ediyorsun.. dedi. , 

Aynanın kartısmda bot yere üzülüyor ve 
zamanını kaybediyorsun. Hem güzelsin .. 
Hem de sevilecek bir kızsın 

- O halde .. ? 
- Biraz daha sabırlı ol .• 
Mari, bu kaçamaklı cevap ile uman 

kazanmak istemiıti. f 
Fakat kızcağızın, artık ıabra mahra 

dayanacağı kalmamqtı. 

-BtTMEDt-
F -

Fransada 
Yeni hazine 

tahvilleri 

B elirir seni öğerı 1aılenılerde &Üngiiler, 
Dostluğuna mezarda iskeletlerin gii

ler ! 
Türkiin dost u olanlar olmalt· Tiirk gibi 

er; 

Biz eski §ark değiliz hey bunak Klod 
Farer! 

Istiklal en a;;;iz hak, ek mekten, sııdan 
bile; 

Meseldir: su içe11e dokunmaz yılan 

bile, 
B u hak ta hile yapmak yılan olmak tan 

·~ , 
ıgrenç ...• 

Seni bii yiik ı•a:.:ifen bekliyor Hataylı 

genç/ 
Her giin ye11i bir fitne_. her gün yeni 

bir jesad, 
Bir gün her §e!J g;ımeden, kalmadan 

bir kuru ad, 
Bekliyen, boyun büken nesil doğma· 

dan yetsin, 
lller sin.si k iiltürii onu boğmadan yet-

Gelininin yalanı sayesinde aö:alerini 
laayata memnun ve mesut yummU§la... Güzeldi.. Pari.s, 2 (ö.R) - Yüzde beş laiili ve 

Bu da imanlann indinde saadetin ne İpek gibi aaçları, cana yum gözleri 3, 6 veya dokuz vadeli bu.ine tahville· 

sin ! 
btiklıil hakkın seni1ı, to.k canını d~ine, 
Haydi memleketine, haydi büyük işi-kadar niabi olduiımu ıöıterir. Tardı.. rinin ihracına bugün maliye nezareti 

Büyük Talide ve kaynana öliince para. Erkek elbisesi de kendine çok yaraıı· marifetiyle başlanacaktır. Bu tahviller 1 ne .. 
nm da arkası kesilmqti. yord\L bin frank mukayyet luymet yerine 950 Kalbini kemirmesin kara §üph.e, kötii 

Mari Ridin annesi bu sefer çelünme. Yakqıldı ve ~dınların baılarmı dön· franga satılacaktır. Maliye nazın ak- " zan; 
41en eski hayatına döndü. diirecek bir delikanlı olmuıtu. şam gazetecileri kabul edereok hilküme· Bir yurdu bir tek oğlu bile kurtanr 

Maamardı lnmnın kıyafetini deiiftir· Annesinin delaleti ile kibar bir ın. tin Fraru;a Bankasında almasına müsaa- bazan; 
medi. gili:z kadınmm yanma sofra Uf8ığı olarak de edilen avanstan daha on milyar frank 1.stiklal her millete, hele Türke öz 

Mari artık herteyİ anlıyacak bir Yata girdi. kalmış olduğunu, fakat daima tatbik et- . haktır! 
ıelince ona: Burada bir müddet kaldı. tiği usule sadık kalarak banka avansla- HATAY KURTULACAKTIR! 

v._ d-_J• k k ,. h 1 - Hatay kurtulacaktır! - ~ ... ., eoı. Sen piçain.. Ben de İngiliz kadınmm oda hizmetçilerinden rına anca atı zaruret a inde müra-
bir fahiteyim .. Baban kim bilmiyorum. biri bu cgiizel delikanlı» ya vurulmuıtu. caat etmek iste<!_iğini bildirmiştir. Gele- Behçet,~_e_mal __ ÇA<'.'.7LAR 
Yalnız resmen tetniz, namuslu bir aile Ku, kadm olduğunu bilmediği Mari ce-k s enelerin ilk aylarında hazine ağır B 
olan Rid ailesinin oğlan çocuğusun. Rid Rid için çıldU'lyordu. tediye vadeler iyle karşılaşacaktır. Bu İr Jngİ)iz 
ailesi tamamen denizci idiler. Kocanı ae· Mari Rid geceleri odasına çekildiği za. ihtiyaçları karşılamak için ancak vade-
fere çıktığı denizden dönmedi. Bu ıırada man kapıyı arkasından kilitler ve öyle ler ine b ir kaç gün kala banka avansına Deslro yeri Çeşmede 
seni p~ydahladım. Fakat kaynanamdan yatardı. müracaat edilmesi affedilmez bir ih- Çeşme, (Hususi) - Limanımıza 

ıelen paranın kesilmemesi için ıeni ko· Kıza karıı, kızın sımaııldık derecesine mal olurdu. Maliye nazırı evvelıki gibi cH 37> Jngiliz destroyeri gelmi§tir. Kay
tamdan olan ve doğduğu zaman ölen çıkan sokulmalarına karıı ıüpheyi celbet. bu defa da milletin bu hazine tahville- makam geminin ziyaretine gitmiştir. 
oğlumun yerine koydum. Bu ıuretle ha· memek için iltifatla mukabele ediyor fa· rine geniş mikyasta iştirak edere-k ha- Destroyerin kumandanı, zabitler ve ef· 
~at~e ku iken oğlan gibi büyütüldü. kat ona ümitlendirici bir yüz venniyor· zine vaziyetini hafifleteceğine emin ol· rad Çe§meye çıkarak ıehri gezmişler· 
Şendi arbk heqeyi anlıyacak bir yqtasın. , du. duğunu bildirmiştir. dir. 

,f!CL'l.iZY/'Y/Z//.////.L/L/J/;/-;;;;_/}LX/.//////LD:J'f:J'.YJ".7777.7.77/J;/:7" ~ Ha;:~i:::.Uuz .. D~:onm ya· lerine çöken büyük=:,ir felaketi hatırı:: .. 

P e ı · K d pacaiJ İş kalmadı artık. 1 iki sene evvel babası resmi bir vuife 

arıs 1 a in -Baba niç~ böyle ıöyliyoramı. ile Amerikada bulunduğu sırada anne•i 

- Pençereyı aç kızun.. Arkasma ka· birdenbire haatalanJrufb ve çok ıevdiği 
dar aç. Hava istiyorum, hava.. Boğulu· ı' kocasına hasret gİtmİftİ. Bu felaket b?ı· 

V./LY../L7L/7ZJ# yonım.. . baııyı ezdi. Fakat yetİfmİf kızırun mev· 
Lüsil pençerenm açık olan kanatlarını d" t" "d 1__ • • 

Nakleden: A. öZT AMAN 

-1-

mi? 

ESRARENGiZ KADIN ı Genç kuın yardımı ile ıendeliyerek 
Gelecek mi?? Aceba ye~bilKek açık pençereye kadar gitti. Biraz bava, 

çok bava almak istiyordu. 
Birden bqı döndü. 
- Lüsil .. Kızun .• yavrum! .. 
Diye inledi. Kızının kolları arasında 

güç hal ile iki adım atabildi. Oracıkta 

· 1 cu ıye ı ona yenı en yaıama auvvetmı 
arkasına kadar dayadı. Baba.mm yanına alam t 
d .. d··-·· dal b" k laf 1f ı. on ugu zaman onu mı ır uy unun 
a v ıı- altında buldu. · Binbqı Şotlen yalnız kıymetli bir u-
~=ç kız pençereden sarktı. ker de~ aynı zamanda değerli bir ilim 

End. 1. b-r.....ı 1 • , adanu ıdı de .• 
qe ı -"' arını uzanan yo un nı· 

hayetsizlilılerine dikti. t Yeni bir kqfi ile F~sa milli müda· 

G.. G'" 1 b" .. . ufuLt fauma büyük hizmetler elmİftİr. Bu ke· unq.. uze ır yaz gunqı "" a 1 • • • •• 
yanmak üzere idi. Kiremitli damlan ile ııf sayesmde Fransa, muhtemel hır duı-

Atlet gibi iri yan yapdı, elli ya9lann· 
da kadar tahmin edilen bir adam, yas· 
tıklan danna dağın yatağının içinde yÜ· 
zündeki utırap tekallüslarım belli ebne· 
meğe çalJ?rak, yatbğı yerden doğrulana· 
ğa çaliflı. 

bulunan bir koltuğun üzerine halsizce Paris yoluna uzanan ıosenin etrafındaki man taarruzuna daha kuvvetle hudutları· 
düştü. sayfiye evleri kararan akıamm esmerliği ' n~afaa edebilecekti. 

Muvaffak olamadı. 

Başı tekrar dü~tü. 
Göğsü körük gibi kalkıp İniyordu. 
Boğazından hırıltı gil: i sesler çıkıyor· 

du. 

Rengi sapsan idi. 

Gözleri çukurlaımı~b. 

Bat ucunda genç ve güzel bir kız var· 
dı. 

Gençliğin bütün tazeliğini yÜlCÜOÜO hat· 
larmda tafıyan fakat gözlerinde derin bir 
elem aaldıyan bir kız. .• 

Yatakta adam binbatı Şartrendi. 

Son bir gayretle doğruldu. 
· Ayağa kalktı. 

- Acaba .• Acaba gelecek mi dersin? 
- Gelecek baba.. Muhakkak gele· 

cek, söz verdi. Bilirsin ki o söz verdiği 
:zaman muhakkak sözünü tutar. 

- Evet .. Evet .. Fakat yetişebilecelt 

mi? Şimdiye kadar gelmiı olması lazım 
değil mi idi ? 

- Telefonla kon~ lı daha iki saat 
oldu. Trene binse bUJ"aya ancak alqamm 
onunda gelebilirdi. Bunun için otomobil 
ile geleceğini söyledi. Düıün baba.. Pa· 
risten burası yüz elli ilı:i kilo metre .• 

- Lüsil.. Lüsil.. Boğuluyorum. 
- Doktor Reoseye haber göndere· 

Yİm mi? 

içine gömülürken çamlarında gurubun ! Şimdi de tatil zamanlarını geçirdiği 
kızd iltimalannı aksettiriyordu. \ Pon Sür Kisledeki sayfiyesinde yeni ve 

Parüin bu tirin sayfiyesinin sakin halkı çok mühim bir ketfin palnlan üzerinde 
çoktan evlerine çekilmiflerdi. ( çal111yordu. 

Arasıra ve seyrek fasılalarla yoldan I Bazan çal11ma odasında hazan da 
geçen otomobillerin kloksonlan binbaıı· gizli bir laboratuvar haline koyduğu kü· 
yı sıçratıyor ve kesik kesik soruyordu. 1 çük odada 1.11.atlerce yalnız bqma kalır 

- O mu? .. Geldi mi? ve çalıtırdı. 
Binbqı nihayet ıöz söylmez ve yerin- Her türlü ihtiyata riayet etmİJ olmak 

den kımıldamaz oldu. için Pariııten buraya gelirken bizmetçile-
Lüsil babasmm yanında diz çöktü. rini bile getinnemiı, yalnız kw ile bera· 
Elini avuçlan içine aldı. ber gelmİ§tİ. 
Bu el, deminki gibi ııcak değildi. · Ev hizmetleri için burada eyi bir ka-
Genç kız, odada esen felaket havaımı dm bulmUflu. 

sezmİ§tİ. Bu bava ona iki sene eyye) eY• • -BtTMF.01-

- B iliyor musunuz, Alis tevkil edil
di?. Ajanlarımız birer birer ortadan yok 
oluyor. Muhakkak ki bize h iyanet edili· 
yor. Eğer nihayet kendimizin de mah
volmamızı istemiyorsak artık bu işe bir 
n ihayet vermek lazım. 

Jenevyev Maksiıni birb irkrine sarıl• 

rruş bir v.aziyette görünce hayretimden 
dona kaldım. 

Ara sıra birbirlerinden nefret ediyor~ 
larmış gibi hareket eden bu iki insıanın 
yekwğerinin dostu olmalarına imkan 
v ar mıydı? Maksimin nazarları Lüsinin çehresini 

tcr ketmiyordu. 
J enevyev hiddetle: 
- Çıldmnışsınız! 

Dedi. F on Krefel de ayni tavırla mu
kabele etti: 

- Ne demek istediğimi anladını1_ .. 
ZanneL"lliyorum ki, artık sevgili min i 
mini :üüsiınizin Kap Martene gidip, ma· 
dam Sen Pervikin evinde istirahat etme
si 2l3manı çoktan geldi. Esasen Mari Pa
r .ise dönecektir. Onu Liyon garına gö

türer ek Nis trenine b ind irir. 
L üsi sarardı ve bana ıstıTap dolu bir 

nazarla baktı. 

Jenevyev Maksi.me sordu: 
- Ya siz, ne yapmak niyetindesiniz? 
- Karl bana b ir iındat işareti gönder· 

di onun yardımına gitmeliyim. 

JAKI iLE BULUŞUYORUM 
Ertesi gün L üsi beni Brey-Düne gö

türdü. Orada Jakiyle randevusu vardı. 

Bi.raz ronra yüzünde yara yeri bulu
nan balıkçımız. geldi. 

Yemekten sonra J enevyev ile gitmeğe 
hazırlandığımız bir sırada, Zizin teyze 
içeri girdi ve J enevyeve : 

- Maksim yakalandı, dedi. 

Eğer bulunduğumuz odaya b ir yıldı .. 
rım inseyd i J enevyevin h eyecan ve deh .. 
şeti muhakkaık: k i bundan şiddetli olmı· 
yacak1ı . 

- Çabuk! Acele cd.Ui! diye> baiırdı. 

Valizinizi hazırlay:u:ı Mart. Lilsi ile Mario 
ye refakat edeceksiniz. · 

Yolcu otobüsü geldi. B indik. Yolcu .ur 
arasında, elindeki gazeteye f.azla daJmıf 

görünen b ir genç e!'kek nazarı dikkı timi 
celbclti. Bu, Jaki idi. 

Dünkcrk istasyonunda ve b izi · ~aris-. 
götüren trende de onu gördük. 111 J e• 

nev'in bir aralık yaruıruz.dan ayulmasm 
dan istifade eden Jıa.ki bize yaklaşarak: 

- Katiyen endişe et.meyin! dedi. Size 
gitliden gizliye nezaret ediyoruz. 

-DEVAM EDECEK-

Macar dış politikasinı 
işgal eden mesele 

··-·-·-(Germania) gaze~i Tuna )ıavzasın· 
daki gerginliğin izale5i işi bugün Macar 
dış politikasını her Şeyden önce işgal 
eden bir meseledir. Diyerek bugün teri
toriyal revizyonun ön planda gelmediği· 

ni, ancak Macaristanın Tuna havzasın
daki vaziyetini adım adını islah gay· 

retleri güdüldüğünü, bu meyanda Maca
ristanın bilhassa askeri istiklalini tek
rar elde etmek istediğini, halli daha 

müşkül olan başka bir problemin de 
ekalliyetler meselesi olduğunu, küçük 
itilaf memleketleriyle Budapeştede ya
pılan ekalliyetler müzakereleri müteka-

b iliyet esasına dayandığı cihetle bu iti
barla muvaffakıyet için lhım olan ille 
şartların mevcut olduğunu, hariciye na· 
zırı Von Kaynanın Alman - Leh ekal
liyet) er anlaşmasını n ümune addetm e
sinin bilhassa dik.kate şayan olduğunu 
tebarüz ettiriyor. 

(Schlesische Tageszeitung) gazetesi 
salahiyettar Macar ricalinin mükerre· 
ren vaki beyanatlarının Macar dış po
li tiıkasının esaslarını tespit etmiş oldu
ğunu kaydederek ~Hürriyet, h ukuk 
müsavatı, askeri istiklal, milli varlıkla
rın korunması ve nihayet iyi niyet bes

liyen bütün milletlerle beraberlik lü 
zumu bu esasları teşkil etmektedir. Bu 
esaslar bundan sonraki Alman - Macar 
iş birliği için de bütün kapıları aç.mak
tadır> diyor. 

(Bremer Nachritchten) gazetesi Ma
car hükümet şefinin dahildeki tedrici 
islahat işini h ariçte takip ettiği politika· 
da gösterdiği dikkat, iht iyat, itina ve 
basiretle yürütmekte olduğunu, umu
miyetle nrtıhterem sayıJan Macar kral 

naib i Von Hortynin hukuk ve salahi· 
yeUerinin t evsiinden sonra şimdi Ayan 

meclisi islahatının mevzuu bahis oldu
ğunu, bu işi de mebus intihabı kanu-

nunda yapılacak islfıhatın takip edece

ği, yani umumi ve memleketin her ta· 
rafında ayn i ve müsavi şekilde intihap 
usulü vaz olunacağını yazdıktan .sonra 
diyor ki : 

«Hükümet intihap usulünde yapmağı 

vaadettiği islahatı yapmakla belk i teh

likeli bir yota girdiğini biliyor. Memle
ket günden güne şiddetlenen iç politika 

gürültüleri içindedir. Bu hal diğer Tu
na memleketJerinde de umumiyetle 

böyledir. Bu vaziyet karşısında ve b ir 

çok sebepler dolayısiyle her yer için 

olduğu gibi Macaristan için dahi devle· 

tin h edefler ini tayin etmek ve bilhassa 

Bolşevizme karşı koymak için Alman 
nasyonal sosyalizminin ve ltalyan fa

şi:uninin verdiği misalJer bir rol oynı• 
ya bilir.> 

• 
Satılacak arazı 

Denizlinin Şamlı köyünde Men· 
dreı nehri kenarında çeltik ve pa
muk ziraatine, kavaklık ve fidanlık 
tesisine elveri§li 491 dönüm ıulanıt 
tarla acele satılacaktır. Talip olan· 

lar : 
Karııyakada kurtulu§ sokak 28 

• rde 
numarada Rasih Tunaya. D~;"~ 1 de 

S.6 

Hilmi Samanhya ve Şamh koyun 
Hahz Aliye nıüracaatleri. 
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lspany le Harbı • 

Cümhuriyetçiler SaJeza 
hücumlarını tardettiler 

Barselon. 2 ( ö.R) - Milli müdafaa lann at~ altında nyni ikibete uğramıı
hczaretinin tebliği: Kuvvetlerm'.ıiz mer- tır. Düşmanın hatlanm.u:a yaklaşmasına 
lı:ez eeph.esinin Karabantel kısmında yap- müsaade eclilmerniıtir. 
tıklan bir istikıaf esnasında dü~andaıı Barselon. 2 { ö.R) - Eski hariciye 
ınal-ı:eme almqlardır. Muhtelif noktalar• nazın B. A!vares del Vayo ordular ge
da top Te tüfen1t atqi. 755 rakmllı. t~ nel komiserliğinden istifasını hükümetle 
peye bqi diipn.aııııı bir lıücuınu tarde- han ihtilaflara atfeden bir t~ım ecnebi 
"dildi. Yukarı Araconda tahkimat yap- gazetelerin neşriyatını tekzip ederek par
rnaia çahpn d~an tahfidatma b.rp ti menfaatleri ve kendi ~i menfaatle
havantopu Yo mitralyöz atefi. Andaluzi ri üstünde lıükümete kayıtsız bir mü:za
cepheünd• Grenadamn cenubunda Sa- lıerete kendini borçlu bildiğini, biricik 
leza me'Wkiine brp asilerin bir hücumu ıayenin barbı kazanmak olduğunu ve 
tarded.ilmit ve daha kunotli Olarak yap- hattı hareketini daima ibı.ına söre idare 

hklan ikinci bir hücum da bütün silah- edeceğini bildinniştir. 

Zafer geçidi yapacaklar 

ı. !) 1 _:~KARA AADYOSU 

12.30 .12.50 Muhtelif plak neşriyat! 

l 2.50 - 13.15 Plak: Türk musikisi vo, 
halk şarkıları 

Arnavutlukta kadın lnkılibı U. f :S ~ f3 . .30 Dahili ve harici .lıaberlef 

Saat 

P renses Mahide bu inkılabı kız 
etti? - İlk temel 

Paris - Amavutluk kralının altı kız 
kardeşinden biri olan Prenses .Mahide, 
Arnavutt'uğun istikllli yıldönilm.ü bay· 
rammda, mülhim :rütbesi ile bir kadın 
ıalayma kumanda ed~ geçit resmine . ,.. 

i§tirak etti. 't~· ·. ~ 
Daha birltaç ,seııe evvel ~vutlu.kta ı ,.:.. ' 

kadınlann yüzleri peçeli dola§tıkları dü- ' .. ;:i. , 
.-, ~ \ :'O 

şünülecek olursa bu hareketin ne ka- (~/ 
dar geniş bir yenilik ifade ettiği kolayca ·_J~:" 

kardeşleri ile beraber nasıl temin 
lşkodrada atıldı 

~~--~~---~~---

Camide 
Horoz gibi 

adam 
öten 

18.30 - 18.40 Plakneşriy.att 

f 8.40 - 19. 00 lngilizce ders: Az.ime lpeli 

19.00 ~ 19. 30 Tiirk .musilcia Te halk ıu• 
lulan 

Se"et Adnan n arkadatc 

lan) 

19.30 - 19.45 Saat llyan ~ kıtpça nCJ' 
riyat 

t9.4S • 20. 15 Türk musikisi ve ha!Ji Pi'." 

kdan "'1 
Kadıköytınde Osman~ğa c~de na- (Möz:eyycıı ve a:rhda~lac 

maz k.ı!ınırken, birdenbı.re bır horos sesi ) 
.rı 

.i§itilmiş, birkaç dakika sonra; bu ses tek- · . • 
d 

ı..:. ti b" mid k.i I 20.15 ~ 20.30 Konferans: Panıztto<>C 
rar uyuuııuş, :z ır ses ca e a s er -

A.merikan efkarı 
• • 

umumıyesı 

ıanlaşılır. Prenses Mahide ilk defa Arna
vut kadmlarmuı Jru,rtulınası ve yüksel· 

U Z8 k mesi fikrini Tiranda bulunan ecnebi ai
lelerin Arnavut kadınlarına karşı istih-

bıra~r. Nevzat 
_ öröööööö!!1 20. 30 2 f .00 Saksofon aoloı Nihat r... 

" 

şarkta kİ vaziyetle alakadardır br h~ı duymalarından almıştır. o kml 
_ brdeşıne Arnavut hdmlarmın da garp-

Cemaat şaşırmış, camide horoz ötü.~ü 
hayreti mucip olmU§, horozu amştırma
ya başlam~lar, nihayet clı.j kapının ya

sengin (Piyanoda. 'Mane{ 
Bi) 

2 \ .00 - 21.15 Ajllll9 haberleri Şanghay, 2 (A.A) - Japon ordusu-ı edeceğine dair olan haberler dolayuiy- Waşması fikrini aşılamq ve bu ıhUŞusta 
nun üç milyon Çinlinin bul~ ol· le endişe izhar etmektedir. Böylo bir te- bir kanun. <h çWırfmağa ·muvaffak ol-
duğu beynelmile'l hn.tiyatlı mmtakada şebbüs mühim meseleleri mevı:uu \:ıahs muştur. ' 

nında horozu bulmuşlardır. 
Fakat, bunu hafif bir horoz sanmayın, 

bu blr adammış .. Ellerini çırparak bpkı 

21. 15 - 21.55 Stüdyo salon orkeetrui 

bir horoz gibi öten bir adam. 
bir zafer geçidi yapacağı haberi üze- edecek ve bitaraflık kanununun tatbiki ••• 
rine hadiseler veya isyan zuhuru ihti- meselesini bilhassa had bir hale getire· Kral Prenses Mah.ideye: 

tsTANBUL RADYOSU 
Öğle ııefl"İyata 

ı:na1ine karşı Japonlan bu hareketlerin- cektir. - Arzunu yerine getireceğim, dem.i~-
den vaz geçirmek iÇİn ecnebi makama- lyi malumat almakta alan maha!il B. tir. Bu husustaki kanun da 23 Martta 

Meseleden haberdar edilen zabıta, ga
rip ötüşlil ndamın aklt mlivazenesinde 
bozukluk gördüğü i~ Bakırköy akıl 
hastanesine göndermiştir. Horoz adamın 

Saat 

12.30 Plakla Türk mııAkiııl 

12.SO Havadis 
1d ğu büt.. t b~·· l Rurvdtin Çinin Amerilı:.adan esleha ve çı.kacaklır. Fakat bu kanunun. tesirleri 

tın yapmış o u un e~e ,,...us er .. . y • • • 

d
.. ıı .. til muhımmat almaga devam etmeın ıçın bu olması J"in sen ve he.,.,,.,o:irelerin .A,.rnjl.vnt t 305 Plakla Türk musikisi 

adı Balıkesirli Ali oğlu Salihtir. suya uşm"'oj r. L il 'ktif w • ld :r -""' · . :<ı 
. a.anun e ı a etmege azmetmı~ o u- lk.a.dmlanm rehber ohnalısınız. 

Japonlar önde bayrakları bulunıan ğunu beyan etmektedir. AkPm neırİyatı ---··---
Seneler ve aylar altı taburu ile topçu kıt'atı, zırhlı oto- Prenses Mahidenln esaseıxı istediği de 

Maamafih Tokyodan alınan haberlere bu idi. 
Saat 

mobiller! ve tanklan ne imtiyazlı mm- göre Japon askeri mahafili ilaru harhı .. ..___ ,_,_ Birkaç gün .sonra Müslüman taasru.hu-
Uıkanın başlıca so.ıtarnrında bir geçit müteakip abloka Üanını derp~ etmekle- k hangi gün başlarlar 

T8.30 Plakla dans musiı.isi 

19.00 Radyo fonik dram; JA.~in. ~. 

nası) 1stik1al harbı habralannıc 
dan) 

re9mt yapm•-+ır. nun en koyu merlcezl. olan IŞ odr~ 
"i' dir. Ve Amerika ile Japonya arasında muhte§em bir otomobil geldi. Bir senenin gelip geçişi, her kesçe ma-

11lm olmıyan bazı hususiyetleri ihtiva 
etmektedir. MeselD., her yirmi sekiz ~ 
necre bir, günlerin seyri t.amamiyle ayni
dir. Yani elinizdeki tal"Vimi muhafaza 
edip yinııi sekiz sene kullanırsanız, o 
sene kullanılacak diğer takvimler den 
yegine farkı, sene rakanunda.ld değişik

Vaşington, l (A.A) - Uzak Şark- bir takım hadiseler zuhur etmesi ihti- Bu otomobilden üç genç kız çıktı. 
tald vaziyet Amerikan efka~ı umurnmi- malleri bu yüzden artacaktır. Zira Ame- Yüzleri ve başları açıktı. 19.55 Borsa haberleri 

yesini i~gal etmekte berdevamdır. Ame· rika Amerikan gemilerinin Japonlar ta- Halık hayret ve binaz da hiddet ve a.$a-
rikan diplomasi mahafai T o}cyodan ge- rafmdan xiya:ret edilmesi haklonı tanı- biyetle onlara bakıyorlardı. 

20.00 Necmi ve arkaClaşlan tarafuıda1t, 

T ürk musikisi n halk ıarkılan 

20.30 Hava raporu 
len ve )aponyanın yakınaa' ilam harp maktan daima imtina etmiştir. Tan11DJ.§lardı. 

iki seya,hat etrafında 
. söylene·n· sözler 

··-· • • c:Hnma:ı'lite> pzeteaine gör~: Bel~ika zaviyesinden tetkik edilince 'dah.ıı. müte-' . 
kralı Loodrada verilen .ziyafette söyle- bariz bir hal almaktadır. 

V· ' • 
t diği nutuk sulhu tehdit eden tnü~ül- Resmi lnı,pltere. hodbince gaydf!r takip 

~ Ierin elcenomik 9ebeple.rden ileri gddilc- etmektedir. Bu politikanın bl\Şlx:a hede
lerini ve dünya ekononnk hayatını~ t~- fi 1aünyayı taksim etmek i,teyenlerle an
bii şartlan icabına•pre inkişaf ve ida- la~m.alc.br ki,. bu hmıusta. fa_şist devlet· 
re Q]unmaıq ]azımgeldlğini $Öylemi.şti~ ve lerin iştahasını tahrik eden memleket-

• "IJ,.gilterenin ba •h~da diinya~ . ilham- leri daha :ıimdiden {~da ~ımektediT. Low 
larcla buJunm,ası ]ijzuınunıı ileri• sünn~ı-. d.u., faşistlerin zaferi çihf:tini iltizam et• 

tür. J3u ııö~ler~.~n ~Gayri ?l}e111nun> . ~a- meJctedir, ' 
şİıt devletlerin ileri. süı-dükleri ~eplerin l ilt f d Cü" h · • f · · • · • • >-, . ng ere s,pa.nya a m unyetı e· 
muhik olduğu, bu devletlerin takip et· d _.J k M ı· · · · .• ,

1 
•. ı l" 

1
. , • · • • ,

1 
: , _ . a ~ere usso ıru ıle anlaşmak ve Hın-

tuc: en geJ'\Jt eme po ıtik~ının t~clııu lu- d" 11 · · 
L oJ! __ er _ · ı ı • . . 1~ , ·~· 1 ıstan yo arım temın etmek ıstemekte· 

ıaımu u wuı~ ve kendileny e bn·ıık'.- d. b k 1 ·· rnle. k l · d ·· 
•L_ ı •.1t:.._ı _ _ , __ ,~~ . ' .... , ır; aş a annın muste e enn en co-

ı. 0&& Ç&ICicn 11.Ianıruı..ıı;; ıcap ettiği anlaşı- . 
lıı-. Bet.Lerinde M. Sp°aak ·oldliiu hiı1- me:tlik yaparak Almanyayı memnun et-

de n~1.;..L:; ı__.ı· . L ·ı__ v mege ve onu orta ve ~arkt Avrupada 
uea...-- &.:e uıın on<1I11ya yapbgı ııe-

nhatin. sayesi ibudur. Lonl Halifah dahi serbest bırakma.ğa hazırdır. Buna muk.a-

Hitler ile bana be~er bir anlqma yap- bil istediği yegane JCY· garp paktı ile 
nıa.k için Berline gib:tıİftir., Bn anlaf- F'ransanın eli kolu bağlandıktan sonra. 
a:ı.a evveli nar.art ve aonra da amdi ola- Hitlerin lngi)tereyi rahatsız ~hnemesi te
caktır. minatını elde etmektedir. Uzak Şarkta 

Bu iki .e,..hat uuı.n,daki ta.rih birliği 
ayıııdıf. Bu tarih birliği Romada üç ta
r.Ilı anti komünist mukavelesinin im
ze.aı. "Londranın F rankoyu fiilıern tanı# 
ana. Brühel b.nferansm ın feci ·uame
ti Te Brezilyada yapılan dubei bül:ümet 

Çinin teşkil ettiği ganimeti taksim etmelt 
için Londra Japonya ve faşizm bloku 
ile anlaşmağa müheyyadır. «Temps> ile 

Fransrz matbuatının ekuriyeti tarafından 
tasvip olunan bu tngiliz _Politikası'Fransa 

için yıkımdır . .> 

· #•ı.-. ........................ amm.-.amrtmmıiıılllllıi•, 
•• ,...... 
~ 

."'O 
o 
·= 00 
Cf) 
O\ 

Standard radyoları fennin bir ~ e.eridir. Kuvvetli ayama 
k~hiliyeti, yüksek ve temiz ses, otomatik fadinğ reğlajı, majik 
goz ayarı, lüks moble ve daha birçok yeniliklerle mevsimin en 
Yüksek mak ineleridir. Bir defa «STANDARD» ı görmeden rad
Yo almayınız. 
~cenle•i: 1zmir, Saman islıele•i, ikinci Kordon Nu. 55/3, Hü-

.;.eym Hüsnü ldemen. 1-10 ( 2156) ,, 

................. iiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil· -------· 

Türk Maarif Cemiyetinin 

Büyük Eşya Piyangosu 
ikramiye 15400 Lira 

B'J ÇEKtUŞ 18/12/937 BtR BtLET BiR LiRA 
d- E etler: Cemiyet Merkez ve fUbeleriyle yeni postane kar~ııın
a.t I rzurum hanında ilin itleri bürosunda • e piyango bayilerinde 

• 
1 ır. 1 5 ~25-10-2~30-3--6 «6553ıt (1845 

.Bu üç gen~ kız, Prenses Ma.lıide 
ilci kız kardeşi idiler. 
Işkodranm pazarı idi. 
Prensesler pazarı ya.yan. dolaştı1ar .Bir 

çok hücwnlara . maruz ıkald.ılıır, Fakat 
yüzlerce Arnavut kadını ve kızı onları 
candan alkı§byarak ilk defa peçe ve ör
tülerini attılar. Işte Arnavutlukta kadın 
inkılabı hu suretle ,b~ladı. 

---··---

Dünyanın 
En oealiaht 

ada mi 
cDünyanın en küçük> her ıeyi bulu

nan Amerika'dfl dıiny•nın ~n bedbaht a · 

damı var~. 

lik teşkil edecektir. 
Diğer iaıft..ım, hiçbir asır) Çacym:ı.ba, 

Cuma veya Pazar günü başlıyamaz. 
Teşrinievvel ayt da Kanunu_~ani ayı

nın başladığı gün başlar. 
Şubat, Ma.rL ve Xeşrlııisani ayları da 

aynı günde başlar. 

Buna mukabil May,ıs, HaZiran ve A
ğustQs ayları, birbirle:rin&n tantanıly1e 
eyrı günlerde b~lar. 

20. 33 Ömer Rıza tarafından Arapçıu8y, 

lev 

20.45 Muzaffer Güler ve arb
0

dqlari ta. 

rafından Türk musi~isi ve hal~ 

ark.ı.lar~ (Saat .a~arı} • 

2 l .JS .Şan J ulya tarafından orkema r9' 

fakati'.).fe 

21 AS Orkestt'a 

22.15 jans haberleri 

22.30 Plakla ~otolar, opera ve opereı( 13 ·sene 
\ ' . Jarneıı , (Ceymis) Bu kaideler, kel,isee enelerde mevcut parçalan 

A J k değildir. ' ~ranaı tan sonra 22.SO Son haberler 
\ Bu kaideler, kebise seneleı:ıde mevcut 

. 'karyola ~-;omyasindan M ı· "k" •. d ' tL• Jc. nı günde başlar ve biter •• k . ;.;.ı e11e a ıon ı ı ıene ıÇm e tam on uu er• 

F çıda. arılan· suçlu 1 
• 

1 re otomobil kanama 'uğnımıi. H~r i~İ o Ruz·'elt*ı·n .. dd' . 

AVRUPA ~TASYONLARINDAN 
BU AKŞAM DlNLENEBtlECEK 

.. 1 .. • • <#" 

S~ÇM~ J>ROCRAM 
ransa borsa siınsarlatından Marsel kaClar u..~rsui gidiyonn'Q} ki ne \Zaman &I ce l 

Pol-Kanu adında bir.i dolandırıcılık, ilah-'. · ~ · · r. • " b' • Son xamanlarda · (EstÔnya) da mila-
t "k. erTuü • ·ti .. ilınal .;.ıı.. . lf ok e.gaç kesmeye kalksa mılhakkalc. ııltayı ·'"-
e çe ye suus 6 .... ı ırç d · · · di. 1625 yılında Eatonyanın şilnCliıti mer- 20.1 O l...iypzig: Bariton. pivano, •en• 

SENFONil.:.ER: · . 

suçlardan tam on üç senedenberl aran..,, ayağına in irirmİ§, · · kezi olan Reval şehrinde Jünyaya gelen • ~ 
~-ı- idi 11. ... _ı...;r_ , B d b. l - ,_. ,__ • . d fonilc orlceatra, 2 l Va ..... ov.. : Bü......::L cen• nı.a&ta · · m•u~emelerl hep giyaben ~ · u .a am ır gun·wr .ıuiZ& netıcesın e Marten Hofn'ıan isminde birisidir: ·~ ,.,,_ 
rülmüş, hep gıyaben mahk:O.m ~· çQk kan kaybediyor. Hastan~de kendi- Hofma.n bir müddet lsveç ordusunda foniJc konıer. 2 l .OS Pra.g: Çek filbanno

olan bu ele avu~ bir tilrlif girmez kur.. aine başkasından kan naklolunaca.k, aksi- zahitlik "etmİ§, sonra istifasını vererek nisi 2 3· 3o Viyana: Y ugoalav .enfı>nili 
naz sims~r P~ zabıtasını Adeta aci~ lik bu ya: Hastabakıcı · yanılıyor. Ona Hollandaya gitmİ§tİr. 16S 7 de de Ame- eserleri. 6 .45 Paris kolonyal: Plak mu-
bir hale" sokmuştu. ' hasta b ir adamın btnını naklediyor. rikaya. hicret etmiştir. silı:iai, İ · 1 O BCl'lin le ısa. da.lga~m Halle kon• 

Nihayet o~uıi .Do~is Reş-ez adı. ile ~ir Daha bunun gi'bi türlü kazalar, felaket~ O sıralarda.. Klaeı Van Rozvelt adh,.eri (6.15: Devamı) 9.30 Berlin loa. 
evde oturdugunu haber~ P.arıs polisi ler.. bir Ho11anda1ı da Amerikaya gi~tir. dalgası: Askeri konser. 10.30: Parla ko• 
bu eve baskın yapmıştu;-. Fakat polis ev- F k t bugün aa}"b t ı· ,_ .1·. "ül Hofmanla Klaes ailesi Nev Yorkta 1 l· Pl ' k IO 4 .:;. B 1. k dl ~ c1 lkimse . bUlam . . el' ı..,.. a a .. ı a a ı .ır;;etıalsıne g • onya . a . . J er m ıaa a ııasıı 

e Y'- ayınca y.ıne ı t"'ş çı- ~ b 1 • yaşıyorlardı. 
kıp gideceği sırada karyoladan bir ses mege a.ş amıı . .' . . . ' . J 752 de, Klaeıı Rozveltin torununun oğlu Balet musikisi, 13 Hafif musiki ( 14.1 S s 

d 
, __ .J. Amerikaclak.i bır radyo RTrketi kendı- D ) 1 3 p L 1 uymu.şnıuuar. · • Y"' lzak Ro:zvelt; Korneliya Hofın.anla ev- evamı eris 1'.0 onyal: Plak musi-

Derhal yaiakla.r kaldınlmıı ve le.arya-- ıairıe büyük bir para telc.lif ediyor ve onu lendi. kisi, 13. 1 O Bükref radyo orkestrası 14. 

lanın somyası içind-:ın on üç senedir za- radyonun batında bütün Amerikalda:ra Şu halde, ~im dilci cumhurrei.ııi F ranlc- l 5 Par is kolonyal: Ko115Cr nakli. 15. 1 S 
bıtayı ~ ve atlatan Kanu çıkarıl- bu kazalardan nasıl kurtulduğunu bire.r len Ruzve1t. lzak Ruzveltın torununun 1 Berlin kısa dalgası : Klasik elana havalan. 
mış ve hapishaneye gönder.ilmiştir. 'birer anlatmasmı istiyor. oğlu oluyor demektir . 16.45 Berlin kısa dalgası: Klasik danı 

Prens Stah?"en
.berg nihayet 

evlendi 
Viyana, 2 (ö.R) - Eski şanslilye ve

kili prens St.ahrenherg bir aktrisle ev-
1eruni~ür. 

Yeni Asır -- Prens Stahrenhergin. 
sevdiği artistle evlenmek için karısı ile 

nasıl boşanma davası açtığını bir kaç 
gün evvel yazmıştık. Nihayet Avustur-

yanın bu sahik başvekil muavini mura
dına nail olmuş demektir. 

Çin tayyareleri Şang 
haya hücum ettiler 

570 Ü. Kurumu 
107 Paterson 

102 Inhisa.r 

9-1 ş. Riı.a half. 
55 Albayra.k 

" . 47 A. R. U'zü.ıncü 
23 D. Arditi 
14 A. H. Saraç 
12i A. Fesçi 

49 M. j. Taranto 

8 Alyoti biraderler 
7 Esnaf bankası 

5 K. Taner 
1093 ot Yekun 

INCIR 
10 B. Alazraki 

115110 
115120 

11. 
H. 

9_50 

15.25 
14.75 

15.50 
14. 
16. 
u. 
13.87 

13.50 
13.50 

17.25 

18.50 
14.50 
12.!5 

16. 
'17.50 

15.50 
14. 
16. 

incir ve Üzüm 

13. Gümrük karıısında Ozüm 
13.87 Kunımu iılebne hanında Tariı 
13.50 ~ markab nefu incir ve ü zümle-
14. ~ rin toptan ve perakende sabft-
17.25 na başlanmqbr. Fennin en son 

vasıtalariyle tertemiz işlenen 

bu incir ve üzümlerden herkes 
istediği mikdarda sabn alabilir. 

havalan, 16.4'5 Berlin kısa clalgası: Din· 

ileyicinin ısmarladığı parçalar, 17.45: Ha· 

~ fif musiki 18.02 Bükre: : Julea orkestra· 

~ st, { 19. 15: Devamı) 18.30 Moskovaı 
~ Konııer nakli. 19 Pe~te: Opera orkestrası 

~ (Veber, &:hubert, Simanovslci) 19.30 
1 Moskova: Konıcr. 20 devamı, 19.45 

Berlin kısa dalgası: Eğle.oceli musiki 21. 

30 Berlin kı~a dalgası: Çayko'V'Skinin al

tıncı Pathetik senfonisi, .21.45 Layp:zigı 

Balet musikisi, 22. 10 Kolonya: Klasik 
İngiliz ve İtalyan musikisi. 22.40 Peşte: 

Radyo orltestrast, 23.30 Kolonya: KIA-

sik konser. 

OPERALAR, OPERETI..ER: 

20.35 Bükre~ : Operadan piyano nakli 

ODA MUSlKlSi: 

Sipariş kabul olunur. Hediye ~ 
için %arif ambalijlar da vardır .. 

20.35 Varşova: Düo konser 

RF..SiT ALLE.R: 

ŞJnghay, 2 (A.A) - Çin tayyareleri 
bugün Şanghay mıntakasına kUŞl taar
nız. icra etmişlerdir. Çin tayyareleri üç 

mil yüksekli.l_ .. te uçuyordu. Bu havat 
sefer bir aydan beri Çin hava kuvvet-

2/ 12/ 937 çekeU-de.k.s.i.ı: üzüm orta fi. TELEFON : 2512 N l 6.30 Berlin kısa dalgası: Piyano so• 

1 - 10 (2123) N natları. 18. 1 S V rıo a : Şarkı • k.eman 
lerinin yapmış olduğu ilk seferdir. j No. 
Diğer ta raftan Japonların Nankine No. 

karşı yapmış oldukları havai bir taar- No. 
ruz esnasında otuz Çin tayyaresinin ha- No. 
valandıklannı ve bir çok tayyarenin de No. 

hım~.lanmağa hazırlanmakta olduklarını No. 

alletei... 
7 

~ 

1\) 

H. 
12 

gördük1eı·iru haber vermi.şlerdir. Z;.ı\HIR& 

Çinlilerin on üç tayyaresi düşürül· 100 çuval buğday 

12.75 
lJ.50 
14-00 
15.00 
15.00 
23.00 

l 
f/T///?JÇ~':iif,ZZY/L:T//////'Zla 

117 çuval Susam 15.75 

9 çu val Nohut 5.25 

28 çuv~l Bakla 

76 çuval M. D. 

5.8125 202 kental Palamut 
_ _____ ....;4.0625 691 balva u mu ___ 31 

4.25 

4.25 

450. 

33 

(Brahms. Vertheım) 16 30 Berlin 'kısa 

dalgllsı : Brahms'ın arkılanndıı.n. 20.25 

Viyana: Şarkılar .., e danslar. 20.45 Peş

le: Macar şarkılan, 21 Viyana : Aşk şar• 

kılan. 

DANS MUSIKlSl: 

20.tO Kolonya: Em ve 
ı •. 



·SA'YFA: 8 , ___ _ 
, _____________ m-=ıı ________ --=ı!.-:1-... 

Yenilen Favsta ................... ~--------
Yazan: Mlşel Zevako 

''--------·--------------------" 
ı ...:.. llayir Madam,çiııgene şu . mukad- Işte o seni arıyor ve sana tapıyor . 

des manastırın etrafından katiyen ayrıl-ı - Bu adam kim? 
mıyor. Mütemadiyen dolruııyor içeriye - Jan. 
de girmiyor. Kamı acıktığı zaman bura· ı -Saizoma titredi, adeta uzaktan gelen 
ya geliyor. Akşa:mları ortalık tamamen bir sada~•a 'kulak verir gibi mırıldand1' 

: karardıktan. s~nra onun ağır ağır adım·! _ J an mı? Evet... Belki... Evet. .. 
!arla gcldıgını duyuyoruz. Onır hazırla- Böyle bir U;im işittim gibi geliyor bana. 
dığınıız }ıatağa girip yatıyor. Mel'un ka
dını hatırınız· için burnumuzun dibine 
sokmakla ~ükran borcumuzu ödemiş ol· 
duğwnuzu anlıyonız. 

- J an dö Kenrilliye! 

Saizorna Sll'ardı, dimdik oldu. Uzak-
!ardan gelen seslere kulak verdi, tees· ı 

sürle dolu gözlerini Favstaya dikli. Kor-- Şunu da haber vereyim ki eğer 

4eytanlar öbür dünyada da sizi rahat>ız ku ve ıstırap içindo soruyordu: 
ederlerse ruhunuzu azaptan kurtarmağa 
çalışacağun. 

Ihtiyar kadın Favstanın uzattığı 4 
lirayı da alarak yerlere kadar eğildi. 

Favsta sordu. 
- Çingene şimdi nerededir? 
- Horuslar öteTken çıktı , gitti. Te-

peden iniyor, çt!uyor, buraya geliyor, 
tekrar gidiyor ve ekseriya şu gördüğü
nüz ıstavruzun dibinde dinleniyor vak
tini manastırın etrafında dolaşmakla ge
çiriyor. 

- Manastıra lLç girmiyor mu? 

- Katiyen, oğlum onun oraya g:rdi-
ğini hiç görmedi. 

- Ala, birini gönderip oj::lunuzu ça· 
ğırtınız. 

- Bu isim, kim.in ismidir~. 

- Sevg;Iinin ismidir. Kocan olacak 
adamın ismidir. Bak kendine bak! Bu is-

mi duyar duymaz titriyor ve sararıyor

son. Hatıranı yokla Leonor. 

Saizoına yavaş yavaş taşların üzerin
den inerek Favstaya yaklaştı, onun söz
lerini dikkatle dinliyordu. Süzleri dü
şündüklerine uygundu. F avsta Saizoma

nın ellerinden yakaladı. Hararetle sıka-
rak !=iÖzüne dcvan1 etti: 

- Düşün! Onu beklediğim dakikalar
da ne kudar mesuttun. O eski Montek 

otelinin balkonundan onun gelişini din· 
lediğin dakikaları düşün . Seni nasıl kol-

lannın arasına alıyor, öpücüklere boğu-

Köylü ayaga kalktı, almış oWuğu al- yordu. O sana sonsuz sevgi vadediyordu. 
tınları dolaba koydu ve kapıdan dışarıya Sen el~ ona inanıyordun. Ondan şüphe 
çıkarak küçük bir çocuğa bir şeyler söy.1 edeceğine ölümü tercih ediyordun. 
ledL Çocuk derhal koştu, yirmi dakika 1 - Evet, evet. 
sonra kadının oğlu gelmL•ti. Favsta d:- LN>nor söylediklerimin hep>i doğru

~ıkanlıya çıngC! en. .. "' reci "' o\.lu~u::ıu, dur Jan santt. t.npıyordu. Tali sizi bir

~~rdu: l\lan:ıstırın yan:nda ol~uğun~ I biruıı.ı.d ~1 ayırdı. O d:ı senin kadar ıstı-
ogttnıncc beraberce oraya g.tın.i< teklı-

1 
k 0 • b. .. kt k' · · 1 

rap çe t .o<.1na utun Ç? i U!'rıru an at-
finde bulundu. P1tnscs ve çocuk bera· • . . . 

•• 
1 

d • ·ıt 1 S . tı. Hiıla seru sevıyor, senı arıyor. . Onu 
bercc J.v.ı.anas ıra oı,'I"U gı ı er aızoma- _ , . . ., 

1 d b. . . . . gormeı< ıstemıyor musun. 
yı yıkık ta.;; ar an ırının uzerın~ otur-ı _ .. 

. . , . balı dikk 1 b k Saızo:na .ellerını Favstadan çektrek 
muş ılerıde. ı çcye at e a ar .. .. . . . . . 

YENIASIR 
e· = 

lzmir valiliğinden: 
1 - Bronz on ve nikel yirmi bet lruru,luklar 1/12/937 den 

itibaren tedavülden kaldırılmı,tır. Piyasada para olarak kulla
nılmıyacaktır.Kullananlar hakkında kanuni takibat yapılacaktır • 

2 - Bronz on ve nikel yirmi bet kurutluklar piyasada alıt 
veritte kullanılmıyacakıa da Cümhuriyet Merkez ve Ziraat ban
kaları ile mal sandıklarına gerek değittirmek, gerek ödemede bu
lunmak için verilebilecektir. 

Sayın halka keyfiyet tekrar arzolunur. 
2-3-4 2160/4247 

No. 2213 No. 2213A Y 
DAIMON markalı bu fenerler üç renklidir. latenildiği za· 

man beyaz, ye'il ve kırmızı yanar, kapaklı, kapaksız, ayarlı, 
ayarsız olmak üzere dört nevi vardır. Arkaları~da kayıt ~e aak~
ları ve muhabere için alfabeleri ve düğmelerı vardır. Şımcndı
fercilere ve askeri muhaberede kullanılır. 

Zabitan ve herkes için kullanılmağa elveritlidir. 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tablplerl 

Memleket lı astanesı dış tabıbı 

1\-luzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 

1ZMIR BELED1YESINDEN : 
T embihnamenin umuma müte· 

allik yirmi dördüncü maddesi mu
cibince tehir dahilinde dükkan ve 
mağazalarda Ya§ deri, kemik, boy
nuz, paçavra ve emsali eıyayı mü
teaffineyi bulundurmak memnudur. 
Bu i§in ticaretile me§gul olanlar de
polarını ıehir dı§ında bulundurma-

Hasta' arını her gün sabah ğa mecburdular. Halen şehir dahi-
saat dokuzdan başlıyarak !inde bulunan depoların tarihi ilin-

1 elan itibaren bir ay zarfında §ehir dı
B ev ler ·Numan zade S. 21 1 §ına nal;)i lazımdır. Belediye daimi 
numaralı muayenehanelerinde 1 • • b ka hil°' h encümenının u rarı ıuına a-
kabul ederler. reket edeceklerden nisbi ceza ahna-

sa 
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Sıhhat ve güzellik 

Sağlam ve güzel 
Sağlam ve güzel 

dişlerle 
dişler de 

RADYOLiN ile temin edilir 
Dişlerinize çok dikkat ediniz 

Bazan en üıtad doktorlarin bile ıebep menşeini 
madıkları bir haıtalığm, dit iltihabından ileri geldiği pek 

tecrübelerle anlatılmıftır. 
Günde üı; defa diflerinizi lırı;alıyarak ııe daima 

RADYOLiN 
Kullanarak ditlerinizi koruyabilirsiniz 

bula· 
çok 

Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

ELE M • 
1 

Krema makinalari geldı Te'efon : 3921 caktır. (2176) 4272 
ı ııw • 1 - Yangın yerelerindeki arsalar· Bu makinalar dünyanın her ye~~h· 

NAZlUI ASLiYE HUKUK dan bilmüzayede ıubat 1930 dan de sütçülük aleminde büyük t 0 ~ 

buldular. Fa\•sl<ı yanındaki adamı ko\·a- yuzune gclırdı. Şıddetlı bır zıyadan sakı-
ladı. Yalnız başımı Sa.ıoınaya yaklaştı 1 nıyor gibi yüziinü örttü. Titriyordu. :l>b- ıt 
ve tatlı bir sesle· t ı.inin hayalleri gözünün önünde canlan-

- Zavallı kadın .. Zavallı ana dedi. 
1 
dı. Kard:nal ıle ilk tanıştıkları dakika

Saizoma kendine şu suretle hitap eden dan başlı)·arak Şarl Dangolem ve Parda-
ı 

kadına baktığı zaman onu tanı:nak1a yan ile görüştüğü zaınana kndar bütün 
güclük ç~kme<li, OT' manastırın reıs -ı hayatı gözünün önUndcn geçli. Favsta 

• 1 
KlocLnin odasında görmüştü. Yüzünde ':!lCrakla ka,dınr"..ığ1zı sUzUyor, onun bü-

llt"fret hi~lerl beL.rlerek Fav~taya muka- tün harek tı-.r;nı gôzUnd."n kaçır.nıyc . r-

bele etti: 1 de. 
- Ah! Bana pcskapostan bahsodcn siz, -DEV /ı.l\ l EDECEK-

değil mi idiniz? 1 !lllllllllm•ma:ı::ı:ıma•mm••'I 
- Lconor dü Montek, evet size pes· F b • kc 'iM 

kapostan bahst'den ben'diın. Sizi o köş- a rJ a Ve ga • 
ke onun yan ına götüren ben'diın. L \kin 
s.izin onu hilit sevdiğinizi sanıyordunı. 

Saizoma boğuk bir ses çıkardı: 

- Peskapos öldü. onu artık nasıl se
vebilirim. Bundan başka bir peskapos 
ıc,·mek, büylik ve müthiş bir cinayettir. 1 

Eğer madam bir peskapos &<\·mek ceoa· 1 

reunde bulu:? ·~nız da·&;..J.cını aklınız- 1 

<!an çıkarmamalısınız. ı 
F<ıvsta ba!jını ~ğ;{j Ne söylemek li.izıın 

~eldiğin: düşunıiyordu. Ona lazım olan 
<le!. Saôzoına değil aklı basında Leonor 
di. Deli çing~ne ona lıir fayd. vcre'11ez- 1 

di. O, Loonoru kurduğu planl<ırı tatbika 
l>.zmet ettir""ek is!iyordu. So~ukkanlı· 1 

~ığı ı1h~afaza ederek konuş:na_qa dc\'~M 1 

rajların nazar! 
dikkatine 

B:r çok !"dak5rlıklarla Anupadan 
getirtmeğe mijva!fak olduğum soy· 
yar son sısten1 elektr ik kaynak ma
kinası ve oksij~n cihazı ile her tür
lü elektr:k ve oksijen knynak işle
ri garanti olarak yapılır. Her nevi 
buhar kazanları, kalorifer tesisatı 

tamirat ve islahı ve bunlara.ait bil-
rnum soğuk dcmır \·e çatı işleri 

içinde gUven~rek müracaat edece
ğiniz yer atclyemizdir. 

ADRES 
KiLınıpaşa caddesi No. 20 

<ti . 1 RECF.P BE:'ITORK 
- Dc,...ck s z pcskaposun ole! June ı _ lJ (2070) 

kanısın iz? l liıı:mt=ı:::ı::::ı::::ı:::ı::ı:ıı::aıııaı-ım!llll-ml!D 
. - Şüph ü: d 1 mı? Boylc olma<3 r///,~///////////////////////l 
idı b " sag bulunab ılır mı id ım. j ~ G 11 H ı ~ ı ' 

kınız vacclır. Fakat b ni d.nle\ ın ' .. S:z '\ 
- lht . .na ki zannını·d.ı.." z;ucl" hak oz eı mı 

hayat:ızda pek çok ıstırap ç .k•inız. 1 ~ 
- Ba.~a acıy1.ı:.-sunuz ha! Bana acıyan 

ınsan dünyana v,ırmış demek. ı MlTAT (1REL 
- Can \ e yürckt n acıyorum. Ltık.n 

ıst:rabıruzı dindir•ınedikten sonra acı- 1 Adres • Beyler Numan zade 
ak 

1 
sokag· ı A henk matbaası ymın-m neye yarar 
da. Numarıı: 23 - Benım ıstırat.."11 denecek gibi değil-

d B \ Muayene saatleri : 10--12, 
ir ana a°.ımanızyeter.Ne kadar da gü- I 15 30 

_ • 
7 

T I f . 3.t34 ~ 
zelsun gu ·ıı··· k " . lb' ' d ' • . e e on. 0 . z. ıgın z anar Kn ın.z e '-'//./~V////////////////.//Z/..<./J 
t•y i. .. 

\tGı.ktinde s:ı bend~n güzcld~-,_·.z. 
Lakin ccık ıstırap çekt ğlniz ıç·n lıu hale 
gcld;niz. Ben d ı""lİnily >ruın kı sizin tek· 
rar saadf't ~ kavuşm nıı mi.ı;u!d.i!ldür Le-
cıno.r 

B P: n Leonor clegdi,n. B:-n d..l:ıyayı 

herkesin m·ucundan !alına baka•ak du-
1aşz!l sc.~s~ri b.r ç!.ngı.:ne;: .nı. Adım Sa: ... 
2omadır. &lad.:t~ g~ 1 W.::e bu 1 ~eL-ı1e . -
n~ nefrete şavan b.r hayvan g:bi t..lyle
rır:: ı.;.11>.:-rti.;:or. 

Sen Leonorsun baht:yar olacaksın .. 
llcni dmle, peskapos ölmed'. Onwı yil
nindon senin bir fenalık gı.irınekliğin 

kalıııadı. .. Bununla beraber bugün ha
yatta birisi var ki s ... ni arı~·or ve sana ta
pıyor. 

- Benı nrıyan nıı var? 
- S~ni seven bi risi.. . Sen de onu 

•e\mistin ... Hatta ı andi bile soviyorsun. 

J. KALOMENI 
Gazi Bu l varı • Borsa sarayı 

karşısında: Telefon No. 3402 
IZMlR 

Her c:n\ 
müteharrik 

el ve elektrikle 
YAZ! ve HESAP 

mak:neleri mükemmel ve temi· 

nallı o larak tamir edilir. 

Devair için 
kavdedilir. 

daimi abonman 

, 

MAHKEMESiNDEN : evvel satın alınını§ olanlardan bu ret kazanmıf ve en verimli mak 
937 /521 aatış dolayısiyle istikraz suretiyle ne olarak tanınmıttır. 

Nazillinin Dumlupınar mahalle-
1 
borçlandıkları paraya mukabil ~e- Son sistem yeni modellerimi:ı 

sinden Kara Ahmet kızı Havva Kır- 1 aülrnal ve faiz namı altında verdik- gelmittir. 
tıl tarafından l;ocası Menteıenin !eri para yekunu satıı bedelinin yüz- AYNI FABRIKANIN: /:zmir umum ıatış Jepoıu: · 
Kavaklıdere nahi!c~inin Kenek k?-: d~ yirmisine b~iğ ola~le.~-veya te- MIELE BiSiKLETLERi M. D. TIMUR ve A. KAUKI . 
yünden kasap Alı oglu Mehmet og-

1 
dıyatını bu nısbete ıblag edecek MIELE Hafif MOTOSiKLETLE- (Gazi Bulvarı Nu. 17 Telgraf' 

lu Mehmet aleyhine a.çılan _bo~an: olanlar · . RI... KAUKI • IZMIR) 
ma davasının müddeıaleyhın yerı ı A - Beledtyece bu alac~ dola- MIELE ELEKTRiK SOPORGE- Telefon · 3858 
belirsiz olduğundan ilanen yapılan yısiyle yapılrnıı icra ve takip maı- LERI 
tebligat üzerine tayin kılınan gün-

1 
raflariyle sair bilumum masrafları -=--~~~·;;.·;.· ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı;=;;;i~===~===--m:=:-O;;;;;;;;;ıı;• 

de mahkemeye gelmediğinden ve- : ve verilecek Avukat ücretlerini öde- Yazın insan kendini daha 
ya bir vekil de göndermediğinden mek. 
hakkındaki tahkikat ve muhakeme- , B - Satılan arsayı her türlü hak kolaylıkla ÜşÜtÜr ! 
nin gıyabında icrasına karar veril-

1 
v alakadan iri ve tamamen ve filen 

mİJ ve tahkikat 17 /12/937 cuma '. ser~est bir §ekilde belediyeye red 
gününe bıralalmıştır. Mumaileyhin ve ıade eylemek ve arsa tapuya rap-
0 gün saat dokuzda Nazilli Asliye tedilrniş İse masrafı kendisi tarafın. 
hukuk mahkemesine gelmesi veya dan verilerek belediye namına iade
bir velti) göndermesi aksi takdirde yi ferağ edilmek ve belediye namı· 
kanuni muamelenin yapılacağı ilin na tanzim edilecek tapusu belediye-
olunur. ye verilmek. 

4259 (2177) C - Arsa üzerinde yapılmış olan 
,,,.=,,.,,,,_;:~ her türlü sabit inşaat ve tesisatı bi

li bedel belediyeye terkeylemek. 
IZMIR BiRiNCi lCRA MEMUR-

1 
D - Belediyeye verdikleri para· 

LUGUNDAN .: .. : ' dan dolayı ibra etmek ve başka hiç 
• lm~~t ve . m.•aat T urk ~onım bir talepte bulunmamak. 

şırketın1." lzm•~ Esnaf ve Ahali ban· 1 E _ Arsanın belediyeye iadesi 
~~ına ıp".tekh lsmetp~.a ~ahalle4· tarihine kadar gayri menkulün bil
sının Fevzıpaşa bulvarı uzerınde 3 umum devlet, belediye vesair vergi 
numaralı adada 63 ve 64 num~.ralı ve resimlerini tamamen ödemek 
a r:ıen 16 tulen ~o. ve terbian 320 ~rtlannı ifa edenlerden belediyenin 
metre murabbaı ikı arsanın açık a: t· bakiye alacakları takip ve tahsil 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

tırma ile paraya çevrilmesine karar olunmaz. 
verilrni~ti~. BirU.ci arttırması ~/ ~/ 1 2 - Verdikleri para mikdarı sa- Bu ilk tehlike 
9~8 tarihme _rastlıl'.a~ J?8:zartes gu- tı ş bedelinin yüzde yirmisinden faz· 
nu saat on bırde bırıncı ıcrada s<:.tı- . laya baliğ olanlar verdikleri yüzde 
lığa konuldu. 1 yirmiden fazla kısım hakkında da 

alametlerini görür görmez derhal 

Beher metre murabbaı on liradan belediyenin zimmetini ibra etmek 
takdir edilen arsaların bedeli tahmin ve başkaca hiç bir talepte bulunına
olunan kıymetin yüzde yetmİ§ be- . mak şartiyle ve birinci maddedeki 
şini bulmazsa en çok arttıranın ta- ' §&rtlar dairesinde bu kolaylıklardan 
ahhüdü baki kalmak şartiyle satış istifade edebilirler. 

4273 (2175) on be, gün daha uzatılarak ikinci 1 3 - 14 
arttırması 18/ 1 /938 tarihine rastlı-
yan salı günü saat on birde yapıla-, ~---•:Do.~K!!'!T!IO!!'R!!" ___ _ 

caktır. DAHiLiYE MOTAHASSISI 

Bu arthrmada da satış bedeli yİ· 1 c 11 y t 
ne kıymetin yüzde yetmiJ beşini I e aA ar 

1 
n 

bulrnachğı takdirde 2280 numaralı 
kanun mucibince satış geri bırakıla
caktı r. 

Bu gayri menkul&t üzerinde her 1 lzmir Memleket hastanesi Da
hangi bir çekilde hak talebinde bu- ı bili Hastalıklar Seririyatı Şefi 
lunanlerın elleri"deki resmi vesaik 1 Pazardan maada her gün hasta-
ile birlil~te yirmi gün zarfında birin- !arını muayene ve tedavi eder. 
ci icraya müracaatleri lazımchr. Muayenehane: 2 inci Beyler 

Aksi takdirde haklan tapu sicilin- sokağı No: 65. 
ce malum olmadıkça payla,madan Telefon: 3956 
hariç kalırlar. Satış pe§İn para ile I Evi: Götepe tramvay cadde
olup mü5teriden ayrıca yüzde iki [ ıi No: 1018. Telefon: 2545. 
bucuk dellalive alınır. 

13/12/937 tarihinden itibaren banka itibar mektubu ve 937/1175
1 

şartnameler her kese açık bulundu- dosya numarasiyle memuriyetimize 

1 
rulacaktır. Taliplerin yüzde yedi müracaatleri ilin olunur. 
buçuk teminat akcesi veya bir milli 4257 (2172) 

NEVROZ iN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurınasınıı 
mani olmakla beraber bütün ıstırapları da dindirir. 

icabında günde 3 kafe alinabilir 

lzmir Liman işletme müdürlüğün-

den: ~ 
1938 takvim yılı içinde lzmire gelecek kömür vapurlıır.ı ve ~ö· 

törlerinin botaltılması ile vap;ırlara kömür yükletilmesı v~nıut· 
mür aktarması itleri on bet gün müddetle eksiltmeye kof r r en· 
tur. Eksiltme 20/12/937 pazartesi günü saat on betle te efa:ıl" 
cümeninde yapılacaktır. isteklilerin tartnameyi göruıek re İ jJaP 
malumat almak üzere itletme servisi tefliğine müracaa)t er 
olunur. 3-7-10 4262 (2174 ,,. ----

• 
Pehlivan .~üreşı . 

Bayramın birinci ve ikinci günl:~!fa· 
Aydının Erbeyli köyünde fakir ve kimsesiz çocuklar besttir· 

atine yapılacak gürete arzu eden pehlivanlar ittirakte ser 
!er. 

Bata elli lira, ortaya 25 lira, ayağa 15 liraya ... S4) 
1 • 3 (2ı 

, 
t 

1 



3 iLK KANUN CUMA 1937 YENi ASIR 

DEUTSCHE LEVAN· Fratelli Sperco 
TE - LlNIE Vapur Acentası 
G. m. b. H. ROYAL NEERLANDAISE 

HAMBURG KUMPANX ASI 
DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE STELLA vapuru 27/ 11/ 937 de ~:ılip 

HAnffiURG, A. G. yükünü tahliyeden sonra Burgaz, Var-
ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. na ve Köstence için yUk alacaktır. 

BREMEN TtBERtUS vapuru 27 / 11 de Rotter-
MACEDONIA vapuru 29 ikinci teş- dam, Amsterdam ve Hamburg limanla

.rinde bekleniyor. Rotterdam, Hamburg rına hareket edecektir. 
ve Bremen içln yUk alacak.br. GANYMEDES vapuru 8/12 de gelip 

MOREA vapuru 1 birincikanunda yükUnü tahliyeden sonra Burgas - Var
lieltleniyor. Anvers ve Hamburg liman- na ve Köstence limanları için yük ala-
lanndan yük çıkaracaktır. caktır. 

' MANISSA vapuru 13 birincikanunda TtTUS vapuru 11/ 12 de Rotterdam 
bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve Amsterdam ve Hamburg limanlarına 

Bre.men için yilk alacaktır. hareket edecektir. 
AMERICAN EXPORT Llıns SVENSKA ORlENT LtNtEN 

The Export Steamship Corporation ARAGON motörü 24/ 11 de Rotter-
OGONTZ vapuru 30 ikinci teşrinde dam - Amsterdam ve Hamburg liman

beklenlyor. Nevyork içln yük alacaktır. larına hareket edecektir. 
EXPRESS vapuru 1 birine! kAnunda AASNE motörü 2/ 12 de Rotterdam, 

bekleniyor. Nevyork için yUk alacak- Hamburg, Dantzig, Gdynia ve Dani-

tır. mark, limanları, şimali Norveç ve Bal
EXMOUTH vapuru 15 birinci kAnun- tık limanlarına hareket edecektir. 

·ııa bekleiı.lyor. Nevyork için yilk ala- SERV!CE MAR1T1ME ROUMAtN 
caktır. 

STE ROYALE HONGRISE ALBA JULtA vapuru 1/12 de Malta 
DANUBE MARITIME ve Marsilyaya hareket edecektir. 

SZEGED motörU 6 birinci kD.nunda SEÇEA VA vapuru 29/ 12 de Malta ve 
bekleniyor. Belgrade, Novisad, Buda- Marsilyaya hareket edecektir. 
peste, Viyana ve Llnz için yük alacak- Yolcu ve yük kabul eder. 
lır. lUiııl:ırdaki hnrcket tarihleriyle nav-

TISZA motörU 15 birinci kanunda lunlard:ıkl değişikliklerden acenta me
beklcnlyor. Iskenderlye için yük ala-

1
. t k b 

1 
t su ıye a u e mez. 

cilktır. ah f 1 f ")" . . tk· . K d 
O IN 

D a az a ta sı at ıçın ıncı or on-
SERVICE MARITIME R UMA 

BUCAREST da Fratelli Sperco vapur acentalığına 

BOURGAS vapuru 25 ikinci teşrin- mUracaat edilmesi rica olunur. 
de geldi ve Por Salt ve tskenderlye li- Telefon : 4111/4142/4221/2663 
manlanndan mal çıkardL 

DUROSTOR vapuru 22 birincikanun
aa Köstence için hareket edecektir. 
DEN NORSKE MIDDELHA VLINjE 

OSLO 

SAN JOSE motörll 6 birinci kAnun
aa bekleniyor. Dieppe, Diinkerk ve 
Norveç limanları içln yUk alacaktır. 

IlAndaki hareket tarlhleriyle nav
lunlardaki değişikliklerden acenta me
sullyet kabul etmez. 

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

!J'E:LE:FC>l{ No. 2007/2008 

Olivi Ve Şiire. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BİRINCl KORDON REES 

BINASI TEL. 24 43 
Lllerman Lioes Ltd. 

POLO vapuru 4 birinci kanunda Lon
dra, Hull ve Anvcrstcn gelip yUk çıka
racak ve ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

TRENTINO vapuru birinci ki.nun 
sonunda ve yahut ikinci kanun iptida-
sında Londra, Hull ve Anversten gelip 
Yük çıkaracak ve aynl zamanda Lond
ra ve Hull için yük alacaktır. 

LESBIAN vapuru 7 birinci kanunda 
Livcrpool ve Svanscadan gelip yük çı-
karacak ve ayni zamanda Liverpool ve 
Glasgov için yük alacaktır. 

TBE GENF.RAL STEAM NA VIGA
TION Co. LTD 

PHILOMEL vapuru 10 birinci ka
nunda gelip Londra için yük alacaktır. 

hastalık-

Doktor·Operatör 

Sami Kulatçı 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cadde-
si 992. Telefon: 3668 

. 1-26 (481) 

lZMtR SiCiLi TiCARET ME
MURLUöUNDAN: 

Sabri Süleymanoviç Ticaret un
vaniyle lzmirde Kemeralb camü 
kUJısında her türlü ihracat ve itha· 
lit ticareti ve komisyonculukla uğ
ra§IUl Sabri Süleymanoviçin i§bu ti
caret unvanı Ticaret kanunu hü
kümlerine göre sicilin 2105 numa
rasına kayıt ve tescil edildiği ilin 
olmıur. 

4244 ,(2167) 

IZMJR SiCiLi TiCARET ME
MURLUöUNDAN: 

Hasan tütün ticaret unvaniyle iz
mirde Pqtemalcılar batında Saffet 
sokağında 4 - 2 numarada tütün 
ticaretiyl uğrqan Huan Tütünün 
i§bu Ticaret unvanı ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 2109 nu
marasına kayıt ve teıcil edildiği ilin 

Tarih ve navlunlardaki değişiklikler- olunm. 
den acenta mesuliyct kabul etmez. 4255 . (2171) 

...................................... n 
Fabrikatörlerinin Umum Pamuk 

Nazarı dikkatine 

PLATT 
F aLrikaamm Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu sene temin edebilirıiniz 

ADRES: 

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

Singcr dikit makinaları kumpanyası kartısında 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 IZMIR 

\ 

• ....... _s ... ._mn:ıu~••• .. ._ .. .__.._ ...... _.._ ...... ~m~ 
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BRISTOL 
Bey oğlun.da 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski oteldıi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Eg 
halkına kendisini ıevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, · kendi evlerindeki rahati bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler mütbit ucuzdur. 
lstanbulda bütün Ege ve Izmirliler bu otellerde buluturlar. . ~ 

"" Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her c:ns kömür perakende suretife rekabet kabul et· 
mu fialler dahilinde satılmaktadır. 

Adres : Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPINYAN 

1 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeralb caddesi 
Beyler Sokağı köteai 

Büyük Hilal 
• 

eczan~sı 
lzmirden götürüleceli 
en tık en ince ve en 
makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Kimilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. İzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yuruyen 
bir müessese olmuş, kokuculuk 
alemini şaşırtmış bulunmaktadır. 
Hilal eczanesini, eczacı Kemal 

Kamili i§indeki ciddiyeti, kolon
yalarını İzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanma
manız için tifeler üzerinde Kemal 
Kimil adını eörmelisiniz. 

Devlet Demiryollarından: 
ileride Makinist yeti§tirilmek üzere, San'at okullari tesviyeci, tor

nacı, Demirci, Kazancı ve buna mümasil demir qleme kısımlan me
zunlarından timdilik 40 - 50 kiti alınacaktır. isteklilerin mektep ıeha
detnamesi ulıru veya tasdikli bir suretini iıtidalanna bağlı yarak An
karada Devlet Demiryollan cer dairesi reisliğine müracaatleri. 

30 - 3 - 6 (4211) 2143 
Yolcu vagonları elektrik tenviratı it lerinde yetittirilmek üze

re sanat okulu elektrik fU~sinden mezun 15 elektrikçi imtihanla 
alınacaktır. Taliplerin mektep tahadetname aslını veya suretini 
istidalarına bağlayarak Ankarada D. D. Yolları cer dairesi reis .. 
liğine müracaat etmeleri. 4428 

3--7-10 4252 (2161) 
istasyonlarda ve trenlerde bulunup sahipleri tarafından kaldı

rılmıyan ve nizami müddetlerini dolduran muhtelif cins ve kıy
metteki etyalar 14/12/937 tarihinde salı günü ıaat 9 dan iti. 
haren Alsancak garında 8 inci itletme komisyonu tarafından açık 
arttırma usuliyle ve pqin bedelle aatılacakhr. Etyanın cins ve 
klymeti hakkında malumat almak isteyenlerin Alıancak garına 
müracaatleri. 3-5 4253 (2170) 

lzmir defterdarlığından: 
Jcar Nu. 

266 Tepecik Kağıthane C. 64 No. lı ev 
267 Kartı yaka Turan Menemen C. 259 No. lı ev 
268 Kartıyaka Turan Menemen C. 257 No. lı ev 
269 Karfıyaka Turan Şimendifer C. 84 No. lu ev 
270 Narlıdere Yeni.kale mevkiinde 3 dönüm tarla 
271 Karfıyaka Şemikler Menemen C. Kuruçeşme S. 

Lira 
90 
12 
12 
18 
10 

9190 M. bahçe 25 
272 Kemer C. 21,23 taj Nu. la iki ahır 20 
Yukarıda yazılı emvalin senelil.: icarları 15 gün müddetle mü

zayedeye konulmuttur. ihalesi 16/12/937 tarihinde pcrtembe gü
nü saat 15 dedir. Taliplerin Milli Emlak Müdürlüğüne müraca-
atleri.. 4236 (2168) 

lzmir Liman işletme müdürlü
ğünden: 

1938 takvim yıh içinde fzmir Limanina gelecek vapurlar'in 
münhasıran kömür, kereate, yüklü yapurlann Yİnç tertibab ol· 
mıyan veya olup muattal bulunan motörler hariç yükletme bo
taltma, aktarma, amele itleri on bet rün müddetle ektiltmeye 
konulmuftur. Eksiltme 17 /12/937 cuma günü aaat on bette tef· 
ler encümeninde yapılacaktır. isteklilerin tartnameyi ıörmek ve 
fazla malumat almak üzere itletme servisi ,efliğine müraca· 
atleri ilin olunur. 3-7-10 ( 4261 (2173) 

SAHIFE9-
~ 

TURAN Fabrikalan mamullbdır. Aynı zamanda Tura~ 

tuvalet sabunlarını, thı tabunu ve kremi ile gtlıı:ellik krem1 
ferini kullanınız. Her yerde Hblmaktadır. Yalmz toptan ıal 
tıılar için lzmirde Gazi Bulvannda 25 numarada umum acen 

telik Nef'i Akyaz1h ve j. C. Hemıiye mOracaat ediniz. 

Posta Kut. 2a4 Telefon sese 

~· 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesioe mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvv~tJeodirir ve besler. Komojen saçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 

Komo jen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala· 
rında bulunur. 

A 
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• • . 
• • . . Noneçyanın halis Morina bahkyağıdır. iki 

defa süzülmüttür 
ŞERBET GiBi iÇiLE.BiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
• • 
1 • . . 
1 
• • . . . . . 

..................................................................... : 
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Diplomasi piyesin üçüncü perdesi 
Fransız hariciye nazırı dün IÇin - Japon harbine Alman 
Varşovaya hareket etti ya tavassut mu edecek ? 

Delbos Varşoyada ve K. Antant payi- Italyan hükümeti böyle bir tavassut 
tahtlarında endişeleri teskin edecek fikrine taraftar bulunuyormuş .. 

Paris, 2 ( ö. 

R ) - Şan:;:hay- ,.....,..,... ·-··· 
dan bildiriliyor : 

1 
Iyi haber alan \ı: 

kzyr.ı:·klard~n öğ 

renildiğine göre 
Almany:ı sefiri 
mareşal Çank -
Kay - Ş::k ile gö-
rti.şme"k üzere • 

Nankine g::tmi;- F$' f ~--
t'r. Iyi haber c ... 

alan Çinli malı:ı- i 
fillerde zanno- 1 · 
dildlğin:? göre 
AL.,,anya .,fr> 
nin maksadı Çin 
Jı;pon ihtilafı

na nihayet ve .. -
mek üzore A!
riıan hi.tküm~-

··""' 

ı ::: t:::::: Nankinden bir manzara 

1 ederse bu maksat1~ Çin hükümeti üzc-ı nat verecektir. 1 dar sayılıi\aktadır. ' · 
1 rinde bir_ t.azy~ yapma~tı~. 2 - Çiİı ~aponya - Almanya a.rasın- . Domei ajansı Hong - Kongta büy~lı 
1 Berlın hukumetın;:1 Roma ıle tam mu-, da ı:kdorlılmış olan anlı - komıntern ı hır gerginlik olduğunu kaydetm-ktedır. 

1 1aba1oıt dahilinde hareket ettiği zanne- 1 J>'Yklınn ıştirak edecektir. j Japonya Honk - Kong Ingiliz oloritele
• dJiyor. cPopo!o d'Italya> gaze-tOS:nde l 3 - Japonya bunun üzerine Çindeki, rini Japonya aleyhinde çalı~akla it• 

1 

rıkan ve umumiyetle B. Mussoliniye at- ""'kcrl kuvvetlerini geri alacaktır. ham etmektedir. Bu hal devam ederS<I 
Son mii:akere leTi'. heyecanla takip eden Parisin Vers ayındnn bir ınanzara {edilen makale de bu teşebbüsün ltal-1 Paris, 2 (ö.R) - Tokyodan bildiri!- Japonyanın mukabil tedbirleri almakta 

Pa:ı ıs, 2 (ö.R) - Hariciye nazın B. de kl!ndi~ine başvekil B. Chautemps ve- bosun Varşova ve BelgradcLı Londra j yan hükümctinin görÜ,,;lerine mutabık 1 diğine göre Mançu - Kuo hükümeti ge- gecikmiyeccği bildiriliyor. 
Yvon Delbos bugün öğleden sonra, sa-I k~le-t edecektir. muhaverelerinin ruhu dahil:nde çalışa- olduğunu göstermt'ktedir. 1 ncral Franko hükümetini Ispanyanın Şanghay, 2 (ö.R) - Unitcd Press ta• 
at 18 de, Paristen Varşovaıııa hareket Paris, 2 (Ö.R) - •Ere Nouvelle> ga- bilmesi temenni edilir. ! Lon:U-a, 2 (O.R) - Hankeuda sala- meşru hükümeti olarak tasdik etmiştir. rafından bildirildiğine göre Japonlarııı 
etıni§tir. Bu şehir, Fransız hariciye na- 1 zere.si bay Delbosun seyahatinden bah- lHTILAF ÇIKMIYACAK f hiyettar kaynaklardan bildirildiğine gö-1 Mançuride bu münasebetle yapılan te- yakında Kantona karşı geniş mikyası.. 
zınnın birbiri ardınca Leh, Rumen, sederek Fransız - Sovyet paktını }IlÜ- 1 re Almanya Çin - Japon ihtilafının hal- 1 zahliratta Japon, Alman, Italyan, Vati- bir harekete girişmeleri mümkündür .• 
Yugoslavya ve Çekoslovak memleketle- dafaa ediyor ve diyor ki ; cKimse ko- tOrdrc> gazetesi Fran.•• ve Ingilt~re l li için ~bıdi mütav.Js.sıt rolünü görmek-! kan ve Mançuri bayraklariyle donanma Bu şehrin altıruş mil cenubunda Japon 
riyle görüşmesine ~an verecek olan münizmin her hangi bir devletle anlaş- arasında bir ihtilaf çıkmıyacağına ar- te ve bu sıfatla faaliyette bulunmakta- 1 y;apılmıştır. kuvvetlerinin çıkarıldığı ve bu nokta• 
uzun bir seyahatin ilk merhalesidir... mayıa mani olduğunu iddia edemez. Ko- tık her kesin emin olduğunu kaydP<li-

1 
dır. Almanya sefirinin bu maksatla Tokyo, 2 (ö.R) - Domei ajansının da külliyetli hava kuvvetlerinin ta~it 

Böylece Lord Hallfa.kı;ın Londrad:ın münizm bir şeyd;r, Rusya, yani Rus yor. Bu iki memleket gerek iyi günler, j Nankinde mareşal Çank - Kay - Şekle bildirdiğine göre Ingiliz hükümeti Por- edildiği iddia edilmektedir. 
Berliııe hareketiyle başlıyan büyük dip- devleti de ba~ka bir <ey. Bu kabul edil-1 gerek lolra günler için akibetlerinin bir- müzakerelerde bulunduğu teyit edili- tekize gönderdiği gizli bir heyet vasıta- Roma, 2 (Ö.R) - Çin harbi haklonda 
lomasi piyesinin üçüncil perdesi başlı- ••••• 1 • 1 • 1 • 111 1 1 • •• • ••••••••• • • •• • • • • ••• • •• • •••• • •••••••• • •• • ••• •• •••••••••••••••• • • yor. Zanned.ildiğine göre Alman tavas- siyle Çin sahilinde Portekize ait olan gelen haberlere göre Tan • Lianda bil• 

yacaktır. Zira bu muhtelif muhavereler En nazı·k merhaleler sut teklifi şu ""3Slara dayanmaktadır : Makaoda bir hava üssü kurmak imkanı yük bir muharebe olmaktadır. Bu mu-
birbirine bağlıdır. BB. Chautemps ve 1 - Japonya Çinde arazi fethetmek\ halclcında müzakereye girİ§Inilitir. Bu harebe Nankinin akibetini tayin ede• 
Delbosu.ıı Londra :ı.iyareti Lord Halifuık- niyetinde olmadığına dair kat'l temi- tasavvur Çin - Japon ihtilô.fiyle alaka- ce'ktir. 
sm Berştesgadeııde Alınan devlet reisi 
ile vuku b ulan hususi görüşmelerinin 
bir neticesi idi. Fransız başvekil ve ha
riciye nazın Londrada lngiliz hüküme
li erkliniyle orta Avrupa işleri hakkın

da da gö~m~ler ve mevcut güçlükle

Varşova 
olacaktır. 
şehirlerde 

ve Belgradın ziyareti 
Delbos "' "' ugrıyacagı 

Beyruttaki Kanlı Hadiseler 
ri gözden kaçırmamışlardır. 

Diğerlerinde olduğu gibi bu mevzu 
üzerinde de Londra mülakatları tam bir 
anlaşma meveut olduğunu göstermiştir. 
Ingiliz ve Fransız hükümet adamları 
orta Avrupanın emniyetine ayni ehem
miyeti verdiklereini müşahede etmekte 

c:ıyn i z amanda lngil
•• tere namına soz 

mülakatların son 
anlatacaktır. 

söyliyecek, 
neticelerini 

birleşmişler ve Avrupıarun bu kı.o:unında •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••lı•••••••••••••••••••••• • •••••••-••••••••• 
statükonun cebir ve şiddetle sarsılamı- medikçe Avrup:ıda ahenk ihtimali yok-

1 
birine bağlı olduğunu biliyorlar. E Pr 

yacağını birlikte tasdik etmişlerdir. tur. Fransız dipkıll'asisinin kuvveti bu-
1 
bu devletlerden biri ezilecelc olursa be-

Fransa gibi lngilterc de, Çekoslovak- nu anlamış ve başkalarına d1 anlatmış raber ezileceklerdir. Bö~fo olmaması,, 
ya ve Avusturya gibi bazı memleketle- olmasıdır. emellerinin galebe çalması da daima an
rin mevcut vaziyetlerini ihlal edecek Almanya da artık h~r beynelmilel iş- ]aşarak hareket etmelerine ve çok fc
her teşebbüse azirnkar bir şekilde mu- tirakin bir şartı olan bu hakikati an1ı- daJd\rhk yapmı:ılarına bağlıdır. 

hallf görünm~tür. Yani B. Befüos Var- malıdır: Rusyanın işt.ra.ki haricinde bir ROMANYA EFKARI MEMNUN 
§Ovada ve Kü~ük Andh§ma payitahtla- Avrupa fıhengi tasavvur edilemez. Bu 
rı_ııda yalnız Fransa namına değil, ay- sebeple Rusya bir tarafta bırakılmak Bükreş, 2 (A.A) - Havas ajansı mu-
nı zamanda Iogiltne namına beyanatta 1 suretiyle sulhun iadesine ve takviyesi- habirinden : 
bulunacak ve muhataplarını bilhassa 1 d · k. kt Al ' ne e un an yo ur.> 

. man genişleme temayüllerin.in tehdi- ALMANYANIN EKONOMiK VE 
dıne doğrudan doğruyıa maruz olup ta KüLTOREL NÜFUZU 

Romanya e.fk3rı umu:rüyesi Fransız
lngiliz görüşmelerinden memnıındur ... 

Sulhu müdafaayı istihdaf l'tmiş olan 
Fransız - Ingiliz cephesm:n kuvvet bul-

Berştesgaden ınüliıkatının neiicelerin
den endişe eın'.ıiş olanları sırasiy le tes-

• k' ta , <Figaro> gazetesi yazıyor : c.Alman- muş oldug~'U ve Fra.rısıının müttefiı.lcleri-
ın ve tının edecektir. 
B d yanın ekonomik ve kültürel nüfuzunu nin menfaatlerinin muhafaza edildiği 

u evleilere Fransanın ittifaklarına 
sadik kaldığını temin edecek olan bay inkişaf ettirmeğe çalışmasına kimse iti- hususunda teminat almıs oldukları . 
Delbos diğer taraftan Lehistan Roman- raz eimez. Zaten itiraz edilse de bu-1 ehemmiyetle kaydedilmekt~:r. 
ya, Yugoslavya ve Çekoslov~ya is- nun önüne geçilemez. Bu sahada Al- MACARLARA GÖRE 
!ikbal ve emniyetlerinden bizzat Ingil- 1 manya Ingiltere ve Fransa kndar ser-
teren'n de alakasını kesmediğini temin 1 besttir. Budapeşte, 2 (A.A) - Muhafazakar-

1 
edeo<'ktir. J cPopulaire> gazetesine göre B. Del- ların ıwıırı efkan olan Pe~ti Hirlap 

ŞOTAN DELBOSA VEKALET bosun yeni seyahatinde bilhassa Var- glzetesi diyor ki : j 
EDECEK.. şova ve Bclgrad merhaleleri naziktir... . B. Delbosu merkezi Avrupayı z.iya

B. Delbos Belgrada tam B. Stoyadino-, retindeki ehemmiyet Fransız - Ingiliz 

çıktığı ve birçok kimselerin öldüğü ajans haberi olarak birkaç gün evvel bildirilen kanlı 

ıında alınmlJ olan bu reslm sokakta nü mayİfçilerle zabıta arasında bir mücade leyi aöstennektedir. 

hi diseler esn• --Paris, 2 .(Ö.~) - Eliı.e ~a~ayın<hm çı- viçin Rom•dan döneceği sırada vara- görüşmeleri neticesinde bir kat daha hükümetınin bay Delbosun Pragda, 1 Delbos istasyonda Leh hariciye nazırı 
karken reısıc~ura vakı. ızahatı hıak- 1 caktır ve Italyada Yugoslavya başveki- • artmrştır.Bu ziyaret merkezi Avrupada Bü~cşte ve Belgradda elde edeceği 1 B.; Br<k tarafından karşılanacak ve ora
kında gazetecılerın suallerıne . cev~ben line son derecede parlak bir istikbal ha-1 salfıh bulmasına fcvka15de mı-dar ola- malumatı itmam etmesi 111zım gelını.-kte I dan ikameti için bir daire ayrılan Fran
başvekıl B. Chautemps dem~ır ki : 1 zırlanmaktadır. B. Virginio Gayda cGi-1 caktır. Şu şartla ki B. Delbos Frtinsanın j olduğunu yazmaktadır. 1 sa sefaret sarayına gidecektir. Biraz is

t ~Size a~c~;. ı_.ondr-:; ~öyled~le~mi ! ornale d'Ifaıia> da şunları yazmaktadır: J ve Ingilterenin murahhası sıla tiyle Tu- D ~:is, 2 (Ö.R) - Hariciye nazırı B. tirahatten sonra bay Delbos B. Bekle 
e rar • • ı ınm : n ra muza e- it 1 y 1 d 1 - R h dak. . t k • A ı' e s yarın alqam Varşovaya vasıl müzakerelerine ba,Jıyacaktır. Bundan 

relerinin neticelerinden son derecede J B• al ya -h ugos avya ~lugu omda - na avzaslınl . ı .vazıyleh vke rner ezkı . v-1 olacaktır. Seyahatinin sonraki merhale- " 
B ül 

.• k 
1 

.k. 
1 

er ın mı verıne tamamıy e uygun ur. rupa dev et erının su a avuşma un- .
1 

. · nl rd başka başvekili de ziyaret edecek ve re-
memnunum. u m a ·at ar ı ı mem e- t erı şu a ır : 

Bu dostlukta d k ]ık ka al k k•-j h kkında " b t ı· t 1 isicümhur tarafından kabul edilecek-ketimiz arasındaki iş birliğini sağlam-! . a aran_ rgaş ı "'1 arı . ~ mus e ma umıa e - Ilkkanunun yedisinde Bükreş, on 
l"'jlırınış ve dikkatimizi celbet.miş olan J kuv~etlerme karşı aynı aydınlatmak de ed~bılsın. .. I ikisinde Belgrad ve on beşinde Prag. .. tir. Nihayet Leh ordusu b"'i kumandanı 
bütün beynelmilel meseleler üzerinde azrru vardır.> B. Gaydanın karg"'jalık Aynı gazete B. Delbosun nıunhasıran B. Delbos 19 ilkkanunda Parise avdet mareşal Ridz Smigli de B. Delbosu ka
iki hükümetin tam fikir birlığini yeni- kuvvetleri dediği şey Milletler cemiye- ki.içlik itilaf devletlerine müracaat etti- edecektir. bul edecektir. Bu resmi ziyaretler ha-

den teyit eylemiştir.> tidir. Kabul edilen teahhütlere hürmet- ği takdirde ancak bir taraflı malumat Varşova, 2 (ö.R) - Fransız hariciye ricinde B. Delbos bir çok ekonomik ve 
B. Delbosun Varşova ·ve orta Avrupa tir. Demokrasi hürriyetlerinin korun- elde edebileceğini yazınaktıadır. nazırının gelişi şerefine istasyon Fran- killtürel teşekküllerin de kabul mera-

1'cy<lhati esnasında hariciye nezaretin-! masıdır. Bu şartlar dahilinde B. Del- Ayni gazete netice olarak Budapeşte ••z ve Leh baynıltlariyle aüslenmiotir. B. siminde bulunacaktır. Nihayet B. Del-

• )ı:u· 
bos Krakoviye giderek Lehıstanı~. ı,es! 
rucusu mareşal Pilsudskinin tur 
önünde eğilecektir. v ov•· Leh gazeteleri B. Delbosun a~ a1' 
ya gelişini selamlamakta ve ilk olar 
Leh payitahtını ziyaretinden ıncınnı;; 
görünmektedirler.Gazeteler :Londra "' • 

ya• 
zakerelerini hemen takip eden bu se 
halin ehemmiyetini göstermekte ve 
Fransız hariciye nazırının yalnız Fran
sayı de;;il son Londra mülakatları es· 

c.o ' . tara'" 
nasında B. Neville Chamberlaın • 

ed idi •· · b. ayni ıa· fında da tasrih i gı gı ı, . ı 

manda Ingilterey i de temsil edeceı1i11 
yazmaktadırlar. 


