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44 • GAZI BULVARI IZMIR • 44 
imtiyaz ıahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Başmuharrir ve u?r.t:mi neşriyat müdilrU: 

HAKKI OCAKOcLU -------
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MODDETl 

Senelik ..••••• 
Al:ı aylık •.•.•• 

Türkiye için 
1300 

700 

Hariç içın 

2800 1 
1300 : 

T E L E F O N : 2697 

&; .. .._---=---=-.:Fiati (5) kuruttur 

• lstanbulda lodos; fırtınası 
1 Ltanbal, 6 (HUIUIİ)- Bayram cünieri yağ. 
1 

1 murlu seçti. Busün fiddetli lodoatan Kadlkö,. 
•e Adalar vapurlan ffferlerini kesmeğe mec:• 
bur oldubır. 

Fransanın Cevabını Bekliyoruz 
Bay Stoyadinoviç •• 

BU CEVAP MUSBET OLMAZSA . •• 

· .......... Ankara ......... : 
• 

Umumi kanaat 
• 

meşru gayenın 

istih$a/i etrafında 
Sanayi seferberliğinde Parisle yakın bir 
harp ihtlyaci başta 
tutuluyor anlaşmanın gecik .. 

-o-- miyeceği merke .. 
Muhtelif memleketlerde sanayi 

. 
• • . . 

teferbcrliği için yapılan hazırlıkla~ zindedir. 
başlıca teslihat sanayii vücuda getir- ••••••••••••n••••";.,~.... • • ...... . 
rnekten ibaret bulunmakta ve bu, İstanbul, 6 (Yeni Asır • Hu-
harp halinde harp malzemesi imala- susi) - Mand:ı idaresi memurla
tının çekirdeğini teşkil etmektedir. rmın Hatoyda ynptıklnrı bütün 
lngilterc (gölge sanayii) denilen sa- tazyiklere rağmen Hatay 11ehirle
nayii vücude getirmekte ve bu, mev- rinde ve köylerinde istiklal bay
cud ihtiyacın tatminine kadar çalış- ramının büyük tezahüratla kutlu
tırılmakta ve 

0

kmali arzu edilen ihti- landığı fİmdi ~elen tafsilattan an

Pazar sabahı Italyan 
payitahtını ziya.-et etti 
...... Yugoslav ...... 

---··---
ea,veklll dUn kral 
Vlktor EmanUelln sof
rasında yemek yedi ••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Paria. 6 (ö.R) - Romadan bildiri· 

liyor: Yugoslavya baıvekili B. Stoyadi· 
noviç dün akpm saat 21.50 de Roma
ya gelmi,tir. Bu ziyaret Kont Cianonun 
Belgrad :ziyaretini iade için yapılmakta
dır. B. Mussolini milis genel kumanda
nı üniformasiyle ve kont Ciano ile bir
likte aaat 21.35 te istasyona gelmiş ve 
harbiye, bahriye, hava müsteşarlariy]e 
şehir ve parti erkanı tarafından selam-
lanmıştır. Duce, müzika c.Giovinezza> 
marşını çalarken şeref bölüğünü teftiş 

etmiştir. 

B. Stoyadinoviç hararetli bir şekilde 
karşılanmış ve BB. Mussolini ve Ciano 
ile musafahadan sonra Yugoslavya se-

B. Stoyadinoviç 
Yaç nisbetinde imalat yapıldıktan laşılmaktadır. Franıız ajanı Rojc siyelere Türk alevilerden ehemmi-ltiklali lehinde yaptığı tefebbüıle- farethancsinde bir müddet istirahat et-

80nra sanayii teşkil eden fabrikalar Garonun köylerde muhtelif kasa- yet veren bir kişi bile olmamı~tır. re ve mesaiye kalbini bağlamıtlır. - SONU ALTINCI SAHiFEDE -

tnüd~bcl~r~fu~~~ ~m~ı~b~uday~tı~~hrikkre~ta~BüfünH~~QA~u~ın,k~ilii~ -SONUO~~O~HlrnDE- ----------------------------
kadar kapalı tutulmaktadır. Bir Aı- - :w Hususi Muhasebeler 
~:~agş:z:1t:~i;:z~.::tı:~s.~~:~~1~zht~~ Ateş Demı·rsporu ·yendı· 
lıhat programının 1kmalı lngılız hu- o h • ı • V k A l • • 
kümetince 1usmt bir sanayi seferber- a ı ıye e a etı yenı 
Jiğiletesriedilmektcdir. Teslihat..tcd- T •k 1 ş• ı• • G •• F*' • G s 
~:=,~:·~.~~:;;:o~~~üh·:~::.::~: rı o or ış ıyı, uneş enerı, · a- kadroları hazırlıyor 
tahsis edilen bir (gölge sanayii) nin v f B 

1 
T • k 

1 
d• 

\'Ücude getirilmiş olmasıdır.» ray e ~ 
b· i~~ili~_Hava nezareti t8:~a~~ndan ayı, eyog t rı O OfU yen ) 
~l~ırıldı~ıne naz.aran altı buyuk. in- Bayr~ın ikinci günü : Lik maçlıarı- ....................................... lik, gerek hususi bir çok futbol karşı-

gı)ız muesse~es~ne ~alnız teslıhat nın dördüncü haftnsı : Yağmur, yağ- A k d Iaşmaları olmll§tur. Hava tam bir futbol 
Pr~gramına aıt ıma.latı ~aprnal_tla mur sabahtan akşama yine yağmur. Bu n ara a mevsiminde rnstlanan havayı andırıyor-
rnukellef olacak sekız fabrıkanın ın- şerait altında sabahleyin encak Demir du. Güneş - I<'cnel'büıçe maçı, başından 
§ası vazifesi verilmiştir. Mezkur beş spor - Ateş maçı yapıldı. Bu maç Ate- Muhafız Gücü - sonuna kadar büyük bir alaka ile takip 
rnüessese maruf otomobil fabrikala- sin ı _ 5 galibiyetiyle neticelendi. edibni tir. Neticede Fenc~bahçe ikiye 
riyle B~istol ta~yare şirketidir. • s Saat on üçte Yamanlar ile karşılaş- Harbiye macı cok .karşı dört golle mağlup olmuştur. 

Fabrıkaların ınşaatına ı:ıukte.zı mak üzere sahaya çıkan Alsancak on fd '• ' Galatasaray - Vefa maçı, Galatasara-
Para devlet tarafından temın edıl- biri rcldplcrini nizami mUddeti bekle- çetin O U. iki ta- ym ekseriya hakimiyeti altında devam 
ınektedir. inşaatın ikmalinden sonra dikten sonra geLnemcleri üzerine sere- kım berabere kal- etmiş ve Gahtasaraylılar Vefa takunı-
bunlar İmalata başlıyacaklar ve harp moni yaparak hükmen galip gcldiler. nı ikiye karşı dört golle mağlup C'tmiş-
~manı için icap eden amele ve müs- Yai,'lllur gittikçe hıı.laşıyordu. Saha dılar. krdir. 
tahdemleri yetiştireceklerdir. İngiliz nerede ise kayıkla gezilecek bir göl ha- """"••••••••••:••• Beşiktaş - Bcy&oz maçı ı - ı beraber-
hava kuvvetlerinin ihtiyaçları ta- line gelecek.. Saat üçte hakem Ah.met Fransa - ltalva liklc ncticelenmi.ştir. Sülcymaniye ta-
rnamlanır tamamlanmaz bunlar tek- Özgirgin Üçok ve Doğanspor cldpleriy- _ __ _ T kımı :· 'k:ıpıyı O - 2 yenmiştir. 
tar kapatılacaklarsa da bir harp vu- le birlikte sahada güründü. Iki taraf sa- M p : f ANKARADA 
kuunda derhal İmalata başlıyabile- hanın gayrı nizami olduğunu iddia açı arıste yapı • E 
ceJc şekilde daimi hazırlık vaziye- ettiler. Hakem tetkikatını yaptı ve ha- dı. Jki taraf gol : 
tinde bulundurulacaklardır. kikaten bir futbol maçının böyle bir sa-

İngiliz hükümetinin diğer bir ted- hada oynannmıyacağına karar verdi. P-Ikaraıiıadılar. Bu 
biri de devlet cephane fabrikalarının ISTANBULDA ~ 

Ankaı a, G (Telefonla) - Bayram 
günlerinde hususi nıaçlar yapılmıştır .. 
Pazar günU büyük stadda yapılan Har- Dahiliye vekaleti binası 
biye - Muhafızgücü maçı büyük bir Bir çok viltıyetlcr dahiliye vekaletine ıkadroların tezyidini istemektedirler. 

emin yerlere nakil ve hunların tetsi- Fransa için büyük 
idir. Devlete ait cephane depolarının Istanbul, 6 (Husus! muhabirimiulen) k 
büyük bir kısmı Londra civarından Bayram günlerinde şehrimiz.de gerek h İ r aza 0 Çİi r • 
lngilterenin garbında bulunan dört .............................. """"""""" 

alaka ile takip edilmiş ve iki takım dör- müracaatlC!'dc bulunarak husu.si muha- Vekalet, vilayete bu münasebetle yape 
ôer gol çıkararak berabere kalrnışlar- 1 sebeleroe işlerin çoğalmakta olduğunu tığı bir tamimle vilayetlerin varidata 
-- SONU DOKUZUNCU SAHiFEDE _ I ve mevcut kadrolarla bu işlerin tedviri göz önüne nlırunak suretiyle gelecek se

l :imkansız bir hale geldiğini ileri sürerek - SONU ALTINCI SAHiFEDE -

~ 

Yere nakledilmektedir. Bu nakle se
bep olarak Londranın hava taarruz· 
larına çok maruz bulunmakta olması 
gösterilmektedir. Londra civarındaki 
tesisatta muhafaza edilmekte ise de 
burada fimabat infilak eden madde
ler imal edilmeyip sair harp malze._ 
?nesi imal edilecektir. Bir lngiliz ga
~etesinin verdiği malumata nazaran 
lngiliz hükümeti Shorley'de bir silah 
f?brikasının inşasını da ihale etmiş-

Başvekilimiz Istanbulda iz mir telef on şirketi 

tır. Burada şimdiye kadar mevcut lstanbul, 6 (Hususi) - Bafve- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 
rn:rrni fabrikalarının en büyüğü inşaıkil B. Celal Bayar öğle treni ile ~Kat'i mukavele~ 
cdılecektir. Yalnız bina inşaatı 24 geldi. Haydarpaşa garında dahili- •••••••••••••••••• 
?1ilyon Türk lirası ve makina tesisatı 1ye vekili B. Şükrü Kaya, vali B. Bugünlerde Nafıa 
ıse 12 milyon Türk lirasına baliğ' Muhiddin Ostündaö, İstanbul mev vekaletinde imza 
olacaktır. Fabrikanın inşaatı iki sene 1 ki kumandanı, mebuslar tarafın-
!Ürecel•tir. lcle.n karşılandı. olunacaktır. Şehir-

Rusyada da teslihat t:anayiinin hi- Başvekil, Perapalaoa indi. Milli - ler arası telefon 
llıayesi icin bazı tedbirler alınmıstır. müdafan vekili General Kazım 
Bir Rus gazetesinin yazdığına göre 1özalp Pcrapalasa giderek başve- devreleri artırı/a-
~usya, ordu malzemesi imal eden 

1 
l:ili z;ye.rct etti. B. Celal Bayarın caktır. 

bütün fabrikaları, harp vul:uunda 
1 
perçem be günü Ankara ya avdeti ........ •••••• ......................... . 

Unların tayyare taarruzlarından 1 muhtemeldir. Izmir otomatik telefon şirketi umu-
~.asun bulundurulmalarını temin ı BALKANLARI ZiYARET mi heyeti, bu ayın yirmisine rastlıynn 
]~ın kamil~n memleket dahiline na~- İstanbul, 6 (Hususi) - ~a!vc:· pazar günil fevıknlfı?e b~. iç~ .. akdı: 
it trnektedır. Mevzuubahs olan fabrı- };ilimizin Balkan merkezlermı zı- decek ve telefon şıiketinın hükumetı-
l a1ar Rusyanın garp hududunda bu- 1 yaret tarjhi önümüzdeki mayııta . . . w. •• • •• .. •• mize satılması h~d~k~ ka.rar~ı ve-
. tınanlandır. Rus sannyii ekseriyeti belli olacaktır. Bu tarihten evvel BO§vekilın zıyaret edecegı Belg f'addan guzel bır gorunu§.. recek ve imza salahiyetini hiız ikı ha-
b~bariyle harp malzemesi imal ede- 'müttefik Balkan payıtahtlarının re bat vekilimiz ancak 1938 hazi ı memleketler baıvekilleri ve hükü- Y1 seçecektir. 
ı)~ek şekilde tertip ve teçhiz edil- 8. Celil Bayar tarafından ziyareti ranından sonra Bükref, Atina ve met erkanı ile temaılar yapacak· öğrendiğimize göre lzmir telefon şir- 1 

• lbeklenmiyor. Bir ihtimale ıöre Belsradı ziyaret edecek, bu cloat.:.br. - SONU ALTINCI SAHiFEDE - ı 

B. Celil Bayarın Balkan merkezlerini Hükümetçe 
ziyaret tarihi Mayısta belli olacak liraya satın 

1.200,000 
alındt ... 

• 

Nafıa. "ekili B. ÇetinJca31a 



SORUYORUZ: ŞEHiRLHABERC:ERi, Harp 
ekonomisi Kadınla erkek arasında 

Karşıyaka Bayram guee nlerı• Sanayi seferberliğinde 
Temiz ve menfaatsiz bir harp ihtiyacı başta 

tutuluyor •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

İçin alınan vapur 
tamir ediliyor 

---0-y v 1 • • -- BAŞT ARAFI BtRtNCl sAHtfEDE -: agmur U geçmıştır miştir. Tayyare ve silah fabrikaları 

Bay Aziz 
"Sevgiyi bir • 

sevgilerine 

Genç kızlaTla delikanlılıır arasın

da menfaatsiz bir aTkadaşlık kabil 
id. ? m r. 

·Yılmaz 
Korkud'a . 

verıyor: cevap 
macera haline koyanlar 

olanlardır.,, inanılmaz 

~ 

Körfez vapurları idaresinin Karşıya-
ka seferleri için Ingiltereden sa.tın aldı
ğı vapurun yo1a çıkarıldığını yazmıştık. 
Bu vapur muhtelif fasılalarla sakin ha
valal'da yoluna devam etmekte idi. 
Fransanın Atlanük sahillerinde Suçeo 

limanına gelirken geçirdiği kaza yüzün
den şaftı ve pervanesi iğrilmiş bulunan 
vapurun şimdi yeniden tersaneye alı

narak şaftının ve pervanesinin yenilen
mesine Hizum görülmüştür. Vapur, bir 
lrıgiliz. .kumpanyasına sigor•alı olduğun

dan hütün tamirat masrafı kumpanyaya 
aittir. Bu kaza yüzün.den vapurun li
manımız.::ı gelmesi on beş -:,·.n kadar ge
cikecektir. 

Vapur, Ford r.lÜesscsesinc ailt.i. Ingi
liz sahillerinde iki scn~cn beri tenez
züh ~ferlerinde kullanılıyordu. 

Yolcuların mevkileri, modern ten"z
züh vapurlarında olduğu gibi mas:ılar 
etrafına konulmuş sandalyelerdir. 

~ 

ır adtn öğretmenleı·i 
askerliğe hazırlık 

darsi kursları 
Öğrendiğimize göre şehrimizdeki mu

allimler için yakında bir kurs açılacak-
tır. Askerliğe hazırlık dersine kadın öğ-

1 retmenleri hazırlamak gayesiyle açılacak 

1 
kursa alakadar makamlarca büyük ehem
miyet atfedilmektedir. Bu hususta bir de 
talimatname hazırlanmaktadır. 

---0--

s~ 
Zabıta 

anıda 
va kal arı 

Bayram günlerinde cinayet, katil. ka-

mütemadiyen tevsi edilmekte vo 

G d• b• e k ld müstakbel harbm muazzam ihtiyaç'" e iZ ıraz ylİ se 1• larını tamamen karşılayabilecek bit 
hale getirilmektedir. 

- ' - • - • • Fransa sanayii ne gelince F ransıı ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : sılalarlıı, fakat şiddetle akşama kadar de- hükümeti tarafından buna mütenıa• 
Kemeraltında . vam etmiş. a~ saat on yediden son- diyen yeni siparişler verilmekte "~ 

---..... ---
Fırtınadan bir lev-
hanın devrilmesi 
az kalsın feci bir 
hadise ye sebebiyet 
verecekti. 

ra biraz '1Çılır gibi obnuştur. bu suretle fabrika sahiplerine, fabri'" 

Pazar gecesi saat s~ki~ ~.uç~ su~-ı ka tesisatını büyütmek, yenileştir
rında Kemeraltı semt.i buyuk bır tehlı- mek ve seferberliğe hazır bulunmak 
.kc geçirmiştir. Yağmurun şiddetle yağ-, için imkan bahşolunmaktadır. 
dığı bir sırada, hüküınct konağı karşı- Muhtelif memleketler hakkında 
sında bulunan büyiik lavha fırtınadan I vermiş olduğumuz bu kısa mah1n1~t 
kopmuş ve bazı elcıktrik tıellcrini de kır- bunların şu veya bu şekilde şinı~ı-
mış, pa~çnlamı~~ı~: .. 1 den harp i.mala~ına .h~ırlan~ak l.ii· 

Bu luvha, duşuşu esna.<;ında telefon zumunu hıssettıklerını tebaruz ettır-ı 
hattına da temas ettiği için korkunç kı-1 mektedir. Asekcri sanyi imalah ela 

........................................ vılcıınlar çıkarmış, derhal elektrik cc-
1 
teknik ihtisas ve dolayısiyle az veY8 

lzmiroc bay rom, cumartesi günü ha- reyanı kesilmiştir. Bu suretle elim bir I çok bir zaman İcab ettiğinden buna 
riç olmak üzere yağmurlu bir hava için- hfıdisenin önü alırunış ve acele tamir harp içinde başlanması her meınle
de, fakat n ;ıeyle geç.nı~tir. Şehrimizde edilmiştir. ket için mümkün değildir. Buna nıı• 
eğlence yerlerinin c Yok> denilecek de
recede nz oluşu, halkın yağmurlu ve 
soğuk havada sinemaları tercih etmesi
ne sebep teşkil etmi!i ve bilhassa Kor-

dontlaki sinema çok kalabalık olmuştur. 
Başlıca lokantalar ve otel salonları çok 
kalabalıktı. Kordon ve Alsanı:aktaki 

Ç~kan ateş derhal söndüıülmüşt.ür... z:ıran harp imalatının muayyen bit 
Şehrin bazı kısımlan bir s:ıat kadar ka- program dahilinde mutlaka hazer-ı 
ranlıkta kalmıştır. den ihzan ve alakadar kimselerin SC" 

Yağmur bayramın ikinci ve üçüncü fer vukuundan evvel yetiştirilın~I 
günleri şiddetle devam ederek, bihassa} ~emle~~t m~dafaasmın icap ~ttirdı• 
çocukların eğlenmelerine mani olmuş- gı çok onemlı zaruretlerdendır. 
tur. Bayrrunın dünkü üçlincü günü yağ- *** 

mcyhaı eler ve bira s:ılonları tıklım tık- ınur zınan zaman sağMk halinde devam 

Feci ölüm lımdı.. ederek bazı evlerde hasarat yapmıştır. 

Cwn:ırti?Si gecesi, saat on bir suların
da şiddet.le başlıyan yağmur, sabaha 
kadar dinmeden devam etmiş, yukarı 

mahııllclerde bazı evlerin kiremitleri 
uçmuş ve yollar geçilemiyecek bir hale 
gelmiştir. Pazar günü yağmur, kısa fa-

--. 

iz.mirle birlikte yakın kazalara ve 
Garbi Anadolunuır bir çok yerlerine bol 
yağmurlar düşmüşttir. Gediz biraz yi.ik
selm~. Mendres tc yükselme alainıi 

göstermiştir. Fakat ortada henüz kor
kulaca:k bir vaz.iyel yoktur. 

Memurlar anketi 

---o-

Bir kızcağız balon 
yutma neticesinde 

ölmüştür 
Cuma ovasının Y ukan mahalteainde fe4 

ci Lir ölüm hadisesi olmuıtur. Had~ 
etrafında aldlğımız malumat şu merkeX• 
dedir: 

za gibi büyük vak'alar, tzmir içinde LJ.u''ku''metı'n memt•rlarz n terfı'hı" ı·cı·n 
hamdolsun azdır. Bazı sarhoşluk hadise- fli li 

' leri olmuştur. 
e. Aaiıs Korlmd L!- .... -~.-:-eı. KEÇE actıg"' ı ankelt" 12 sualı· ~ - ...... ..-... ,,. ler defıldir. Onlar 1alnız cinsiyetin fren- • C1LERDE BiR BOCUŞMA , , a 

Olmayan fikirlerimi afakt lMr- cöriifle cerh ıiz buaktığı tema1üllere kendilerini kap- - -

Cumaovasının yukarı mahallesind• 
oturan, Drama muhacirlerinden Mehrnel 
kızı dokuz yaşında Fatma, evlatlık ola~ 
rak bulunduğu B. izzetin verdiği bet ku• 
ruşla bayram günü kendi.sine bir baloll 
satın almıştır. f ddiaya göre küçük f ııt• 
ma balonla bir müddet oynamıı: biliha" 

etmelr Wemİftir. Soyadllhln Ydmaz'lıit- tıranlarda. Bu kabCJ nevgİfereıt saman En şayanı diklcat yaralama hadisesi Memurların tcrfıbi iç:n hük.ümetçe b~r (Bu varakaya doldurulacak malumat 

ha~~· la mukabeleleri b~ müate- alevi gıÖİ yanıp aönen bir hırs demek şudur: · anket aı:ılmasına karar verilmiş oldu;;ı.1- her liangi bir suretle sicille geçmez. Ş&h-
ar tında vUkubwuyoraa adden te- daha dogruy olur tıte biz cahl~'- d Keçecilerde Suphiye ait şarap dükka- nu yazmıştık. ci vaziyete kat'iyyen müenir olamtu:, 
eS&Üf ed-..X:... u~~I_!_ -!=.__f..1...!..I • wr.Ç &r• 

• ~-- U&U:11 «111unc11>ı:ı:ıu• ro- gençlerimizi bundan lcorumak İsteriz. nında kanlı bir boğuşma olmuş; beş ki- Memurlara sorulacak olan ank::t va- kimseye gösterilmez ve ifşa edilmez. 
lünden pek hotlarur görünen muhatahun G .__, 1 d lil __ , 

1 
d şi birbirine girmiştir. Bit pazarında elbi- rakalan ho.zulanarak peyderpey yilayct- Başvekalet istatistik umum müdürlüğün-

L-t...!1....& b"" • •!-t • enç K~ar a e tllDlı ar arasın a ar- • B d 1 b uaauı;ı uvıyeuua cizlememiJ bulunuyor- L-.ı--ı ğm 1.. !_,_. . ısecı andırmelı Necip oğlu Yusuf sol lere gönderilmeğe bnşlanmıitır. en ge en u anket kağıtlarına zamanın-
f
, __ .. • ........,,..., uzumuna ve unıuııuna ananı-

.. 11&11et ve ablilıı: kanunlanna dayana- 1 kabuTgasındıın ağır surette yaralanmış; Verilen karara göre her memura bi- da cevap vermiyen memurlar 1 SS.f nu-

rak ortaya albiun fikri cerbe çalqtığı mızel .var~D'., F~a~ buıwı_ı her ~eyd~ ev- 1 Hacı Ali isminde bir adam da Ya falı rer anket kuğıdı verilecek, buradaki 12 marulı kanunun 19 uncu maddesi muci-

re ıığz.ına aokanı"k oynamasına devam et" 
miştir. Fakat bir aralık balon boğa7Jn• 
kııçmak suretiyle Lağırmağa, istiındad• 
başlamış: çehresi morarmış ve iki daki• 
ka içinde hayata gözlerini yummuştur. 

3. izzet, çocuğun bu nni ve beklen• 
mez ölümü kar~ısında keyfiyeti zabıtıı• ··-·- bil L-r a.. • ._.d v mstinct len bar terbıye m~lesı ka- M ı d " ı. d .... d 1 1 ı b" b ı· d · · b ı · '- d __.. e ucru uuvıpten ve teyı .. en • 

1 
e ıme ı an.asın an ve onun en yara ıı- suale memur ar ayrı ayrı cevap verece•-

1 
ınce eş ıra an yırmı eş ıraya K.a ar 

b ... L- b" ld ~-.. idd" nkteri kuvvetlendirmek • • ld v y l l M . . . . . • ·k· k d h r·f ya haber vermi!ltİr. Çocuğun cesedi it-..,_ ll'fey yapmamtf o u&- aa IJ• o ugunu mıştır. ara ı ar emleket hastıı.nesınde Itır. Ccvnplnrın Lırıncı kanunun t;onuna para cezaııı ve ı ı aya ·a ar a ı ceza . . . • . 
ed • duymakta.,.., 1 d · 1 1 . • ·· ki d' mıre getırılerek Memleket haatanesıttıl erun. "-·· le avı n tına n ınmışlardır. Yaralı Necıp ku<lar yazılmış olması lcı.zımdır. gorece · er ır. .. . • 

Muhatabım cSevmek günah değildir. Bu cevabımı da gazetenizde bir yer oğlu Yusuf 19 yaşındadır. l ladise. ge-ı Anket kfti:ıtlarında ~u noktalar bilhas· Anketteki sualler şunlardır: a~ınmıştı~." .. 8~~un otopsı yapılacak:. htt. 
G lan ---'-tir" ç!!_,._ •• ha ·ı · · · _ _ı -•---· 1 · · ı ·k ·· ·· d . l 1 J> 1 d w ·r . b kıkaten olumun balon yutma netıceSI enç o sev~ • unau yat bu ven mesını nca c:uer aayı; ...... uıu suna- çımsız. ı yuzun en çıkmıştır. s:\ ızah o unmuştur: - ,u un ugunuz vazı enın arem 1 w 

sevgiden ümit, neıe, heyecan ve kuvvet nm. lcetvellerinde asli maaşı kaç liradır. olup olmadıgı anla~ılacaktır. 
toplamqtır.• diyor. Fakat varcLklan ba GOZIDE YILMAZ ş h 0 d 2 - l lnlcn &İz. kaç lira asli maaş ~ h . l . • [ 
netice sizin sualinizin cevabı olmaaa ce- e ı·r gazınosun a !üzerinden maaş almaktasınız. ~e ır erın müstakbe 
~. Evini "randevü,, evi 3 - Zabitlikten mütekait veya müs- plan masraf/ r 

Şayet gençler İçin aevıi IUmı nudir •• •• tafa mısınız. a ı 
diye bir sual ortaya ahmt olaaydmız bu yapmış Buy u K VAR y ETE 1 4. - Devlet hizmetine ücretli veya Dahiliye veknlelinden vilayetlere gön• 

1 1 k ·ık d f k deril~n bir tamimde deniliyor ki : 
cevap çok yerinde olurdu. SeYmek de- ---<>- maa.§ ı o ara ı e a aç yaşında gir-

nil:_,. __ J ...:...:yet d'"'-~'·-- /L___ Uzun klf gecelerini nqe ve zevkle geçinncniz için ŞEHlR GAZtNOSU diniz. Bazı belediylerin şehir ve kaaabaltt• 
"_... aın -- -ıauı-...... 1~ Gaziler mahallesinde Kemer sokağın- ha ·ıa · ,_.__l ,._ın ı• 

aizliiind
•v• kapalı kısmında tadilat yapılarak mükemmel kqlık iki bü,.ük mavi salon ve 5 - Uhdenizde memuriyet sıfatı ba- rın rı ve miısta·l'ilOe şekil plaıuor 

en , ... .-..- -=.ıi.ind- il · I dalci 29 numaralı evinı' randevu evı· ha- de afi ... ' --·- a--.--· ....... en ge en Amerikan Bar meydana getirilmİftİr. tstanbulun Gardenbar artistleri anga- ki kaldığı halde ınaa, almak sureliyle nm tanzimin n mütev~llit masr 11" 

bir aevıi an&r]İaİ hatıra ıetiril!.mez. Genç line getirmekten suçlu Bn. Emmi ismin- je edilmiş ve k11 mevsimi için büyük program b~z:::-lanmıftır. 1 geçen hizmet müddetiniz kaç sene, kaç ' b~lctliye vergi ve resimleri kanununuP 
olan elbette sevecektir. Fakat duyarak, de bir kadın cürmü mqhut mahkemesi- Riyaseiicümhur orkestrasından yeni ayrılmış bir Saksifonla Yunan s.es kra- 1 aydır. J on sekizinci maddesi hükmüne tevfik8n 

an.lqarak.. iki ıenç kalp heyecanlarm- ne verilmi~tir. liçe&İnm dahil oldağu daha dört müzisyen mevcut kadroya ilave -edilerek 1 6 - Şimdiki Vüzifeye hangi tarihte halktan tahsil etmekte veya tahsil içi.it 
daki birlik kadar diifüncelerinde, emel- Bu kadının evinde Şerife, Fatma ve fevkalade mubtetem Lir müz:ik ve on varyete artisti ile bayramın birinci gü- , tnyin edildiniz. 1 tert.ibat .almakta olduklıı:ı Mülkiye ıı~!l: 
lerinde birlik duyduklan gÜn sevgilerini daha Lıızı kadınlarla [;İzli olarak eğlen- nü aç,alacaktu. 7 _ Uhdenizde hıılen ücret veya fcllı.şlerı tarafından teftış münasebeüY 

ebedileştirirler. BilAJW her &'Ün bir da- tiler yapıldığı ve binnetice bu evin ran- Müz&k saat 21 de, nmnaralar saat 22 de baıJar. Gazmo her gece sabah maa§ını aldığınız muallimlik veya baııka ı le tanz~l .edilen raporlar münderecatı-
la konan kutlu gı"bi bayabn en lrudsal devu evi haline getirildiği zabıtaca tes- saat dörde kadar açık kalacaktır. Lir memura vekalet gibi munzam bir nın tctkıkınden ıanla.şılıınakıtadır. 
bir varlığı olan sevgiyi bir macera hali- bit edilmiştir. Suçlu Bn. Emmi mahkeme- Tefrifinizi ricalar, snygilimmızı tekrarlanz. vazifeniz var mıdır. Belediye vergi ve resimleri kanunu• 
ne koyanlar sevgilerine İnanılmaz olan- ye verilmiştir. Diğer lcndınlar şahit olarak Şehir Gazino ve Lokantcuı 7 - a) Uhdenizde munzam bir va- nun on sekizinci maddesi m<.inhasıra1I 
lardır. Onlar ıenç oldukları İçİa seven- dinlenmiıı}erdir. zife ''arsa bundan elinize tevkıfattan son- kadastro masraflarının tahsiline nıeıtı• 

ra kaç lira geçiyor. niycl verdiği cihetle bu maddeye jsti-

TAYYARE SiNEMASINDA 
6 - Memuriyet ij)eri sebebiyle mah- nat ederek şehir ve kasabaların )ıarit.J 

keme karariyle mahkum oldunuz mu ve \'e müstakbel şekil planlarının ta,nıi.Jtl 
kaç defa? masraflarının halktan cibayet edilrPeSI 

9 - Askerlikten mütekait veya müs- takibatı kanuniyeyi istilzam eder rııa• 
tafa birinci sınıf yedek subay iseniz sı· hiyette görüldliğünden bu hususta alii• 
nıfınız ve riitbeniz nedir. kadarlara müessir tebligat icr.ası ve kD' 

1 O - ikinci sınıf yedek subay iseniz nun.suz olarak tahsil edilmiş para va~s~ BAYRAM 
Bugünden 
itibaren 

E 
H 

ŞEREFİNE 

ÇE Sözlü ve 
şarkılı 

T 
GENÇ VE GOZEL' ARTtST VE SANATKAR 

RAMON NOVARO 
T ARAF'NDAN TEMSiL EDiLMiŞ MOESSIR BiR AŞK HtKA YESINt MUSAVVER 

ÇOK HEYCANLI DRAM 

Mu.iki kısmı BAY MESUT CEMiL idreainde kıymetli muaiki üstadları iştirakiyle te
min edilmiş MUGANNiYE VEDiA RIZA ile SOLiST MUSTAFA en müntehap şarkı· 
ları söylemişlerdir. 

ilaveten: Yeni renkli MIKl-MISIR MANZARALARI ve PARAMOUNT JOURNAL 

SEANSLAR: 1 - 3 - 5 - 7 - 9.15 DE .. DiKKAT BAYRAMDA 11 DE BASLAR, 
- .. ... •• ı.... · ~~' ':•...,, ., ' ' - ...... ,·· •• •- •- • -•~ • .. •,•; ;·' .. , .. •,••n~ .. ••. • ....... 1r,1~tt ,•' 111 · ' , .......... ı..- ~ .. -.... ,.. ---~ . 

rütbeniz nedir. sahiplerine iade edilmesinin teıni11 
il - Tahsil derecelerinden hangisini ehemmiyetle rica olunur. 

diploma a lmak suretiyle ikmııl ettiniz. --=--
Kira evinde oturuyorsanız ayda ne ka- Güreşçiler 

dar kira veriyorsunuz, hayat sigortanız 
var mı? Varsa kaç lira üzerinden sigorta Bakımsızlıktan şUdiyel 
ettirdiniz) ediyorlar 

E.cnebi memleketlerde tnhsiliniz var 1 Dcmirspor kulübü boks ve gürCŞ kaP" 
V 1d i'fıtJll' mı? arsa diploma aldınız mı? l lnngi tanı Nuri Koparal imzasiylc n 1o .. il 

ecnebi lisanına viı.kıfsınız) 1 biı· mektupta Izmir güreşçilerinin kol 
12 - Şahsi ve ailevi vaziyet: bir halde bulunduklıırı kaydedilerek dc-
Çocuklarınızdıın başka ev haricinde niliyor ki : tGüreş minderinin :ınUŞııttl-

yardım ettiğiniz kimseler kaç kişidid 1 bası şat ve ınnvuna muşambalnrı.ndall 
§ E§inizin veya kendinizin olmak üze- farksız bir hal almıştır. Güreşçiler kDI"' 

re eviniz var mıdır~ pit lambasında ekzersiz yapıyorlar· 
Burnavada bir kız Elektrik lambaları bozulmuş, bir ıaıç 

kaçırdtlar lira verilerek tamir edilememiştir. Ge~~ 
Bayramın ilk günü Burnavada bir kız güreşçilerden bazılarında temriye de .1_ 

. ö .. gcçı 
kaçırma vale ası olmu~tur. Burnavanın len cilt hastalığı vardır. nuoe dc-
Eğridere köyünden Afife kızı Hadice 1 mez.se bütün güreşçılerc sirayet c . 

· k"" d Al' · · d b" ' 1 k · G · hh" d 1 n gürdçı· nynı oy en ı ısmın e ır genç tara- cc tır. nyn aı ı yer e ça ışa rı 

f ından kac;ınlmı~tır. Ali yakalanmıştır. 1 !erin vaziyetlerine nliıkadarlannı 1 pB.Xll 

Hakkında tahkiknt yapılacaktır. 1 dikkatlerini celbederim.> 

A__......,VaU\\UUU~,,,.,,. ................................................... __ ~.,._--~~~~......-...---~--...___:~!!liilmoô.-........;~-----....-~--~..;_~~~-----'---------------~~-~-~-----------.-ıİliılllll~· 
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Cevap 
-0-

Varşov·a Mül8katı 
Müsbet olursa 

--o--

-· BAŞTARAFI B1RiNC1 SAHiFEDE -

NOT AMIZIN CEVABINI 
BEKLiYORUZ 

Belçika kralı 
Görüşmenin Avrupa için çok ha

söyleniyor yırlı olacağı 
lstanbul; 6 (Hususi) - H ükü

metim izin Halayd a hafgÖsteren 
son had iseler hakkında P a r is bü
yük elçimiz B. Suat Davaz vasıta
siylc Fransız h ariciye n e z aretine 

Londrada bir lngiliz 
kızıyla evlenecek mi? 

Varşova, () (A.A) - Bütün gazeteler 
hay Delbosun Varşova ziyareti ile meş
gul olmaktadır. Mutedil sağ cenah mü
hlessill Kurjer Vnrszavski diyor ki : 
Polonyanın Fransadaki ehemmiyeti 

çok yUkselmiş bulunmaktadır. 
Milli demokrat partisi organ ı olan 

:Varszavski Dı.iernik diyor ki : 

fakat A vrupnda umumi vaziyet menfa
atine de hayırlı neticeler çıkacağı fik
rindeyiz. 

Polonya - Çekoslovakya münasebet
lerinden bahseden askeri mahafilin ~ a
n resmi organı Polska Zerojna gnzete
~l ise Polonyn hükümetinin Çekoslo
vakya hakkındaki siyasetine hücum 
eden Ç~k gazetelerinden Dustojniekie 
Listy'nin bir makalesine şiddetli bir 
cevap vererek diyor ki : 

Bir Polonya - Çekoslovakya ittifakı 

bfz.i kat'iyyen çekememektir. Mevcut 
ittüaklarımız bize kafidir. Esasen ayni 

medc bulunacaktır. Bu görüşmelerden t e v d i ettiği notay a Fransız hükü- Brüksel, G (Ö.R) - Kralın sekreter-
çıknn netice Frnnsa - Polonya ittifakı- metinin kısa bir zamanda cevap liğindcn bildiriliyor : Kralın Ingiltere 

1 
, seyahati dolayısiyle hayal mahsulü bir 

nın Polonya harici .siyasetinin esas ı un-
1 
vermesine intizar olunuyor. No-

surlarından birini teşkil eylediği mer- lamızın ana çizg ileri hakkında takım uydurma şayialar çıkarılmıştır .. 
kezindedir. Fakat umumi sahada iki. kat'i malumat yoksa da iyi haber Bunların hiç birinin kat'iyyen aslı esa
meınleket görüşleri arasında oldukça ı' alan mahafilde yürütülen tahmin- sı yoktur. Kral ailesinden hiç kimse has
farklıır olduğu da barizdir. lere göre Halayda yeni rejimin te- ta değildir. Kral, kendisini yatnkta kal

Poloııya l'r n :ınm lngilterc ile bir- essüs, inkişaf ve muhafazasında mağa bile mecbur elmiyen hafif bir 
Jikle düşündüğü kollektif emniyet siya- zamin {garant) vazifesini Türki- nezle geçinn~e de şimdi tamamiyle za-
setini tutmağa mütemayil değildir. ye gibi üzerine almış bulunan il olmuştur. 

B. Delbos B. Beki Fransız düşünce-' Fransa hu itte gizli maksatlardan Londra, G (Ö.R) - Belçika kr:alının 
sine imale ctmeğe ınuvailak olamıya- uzak ve samimi bir iş birliği yap- Londra seyahati münasebetiyle kralın 
caktır. mağa davet olunmuştur. Bu dos- Londrada e\'leneceginden bahsedılmek-

Humanite gazetesi de diyor ki : tane davete beklenen ,ekilde müs- tedir. Kralın sekreteri sabah Brükseldc 

Polonya - Fransa ittifakının selabcti 
.ve nıüessirliği bunun yalnız iki hilkü
hlet arasında bir antant değil. fakat ay
ıtl uunanda iki millet arasında mevcut 
ananevi dostluktan ileri gelmesindedir. 
l'.ier son on dokuz sene 7.ar!ında Polon-
l'• - Fransa münasebetlerinde bazı sui
tefehhümler vukua gelmiş olsa dahi 
!ki millet arasında hiç bir :zaman hiç bir 
ıuitefehhüm yer almamıştır. 

zamanda kendi kuvvetlerimize de gü- Bütün t ekziplere rağmen bay Bekin I bet bir cevap alınmadığı takdirde kral Leopoldun c\'lenmek fikrinde oldu-
veniyoruz. müstemleke meselesini ileri sürdüğü 1 yeni bir hareket tarzı takip etmek ğuna dair olan haberleri kafi olarak 

Paris, 6 (A.A) - Pöli J urnal gazc- muhakkaktır. Cumartesi günil teati edi-
1 
mecburiyetinde kalacağımız no- tekzip etmiştir. Bu tekzibe rağmen Lon-

B. Delbosun Varşovayı 7.iyaretindcn 
Yalnız iki memleket menfaatine değil 

tcsinin yazdığına güre bay Bek bir bu- len nutuklar cesaret ve emniyet verici tada işaret edilmi,tir. dra gazeteleri ya bizzat kral Leopoldun, 
gün bir de yarın Krakovidc olmak üze- değildir. B. Bek milletler cemiyetine Hükümetimi:z, Cenevre anla,. yahut kardeşi prens Şarlin Londralı bır 
re iki kene dahn B. Delbos ile görüş- ufak bir telmih dahi yapmamıştır. maaındaki eıaıların Hatay Türk- J ngiliz genç kızı ile evleneceklerinden Belrika kralı I~01ıdrada 

leri P-leyhinde en hafif bir suret- " 
h 1 b 

bahsetmektedirler. Bu sabah saat on ( prens Şarlin şimdi nercd!.' olduğu bili· 

B S d 
• • J • R • • • • l e tefsirine ma a ırakmıyacak- b' d 1 'Jt h k t • 1 fuya ınovıc ın oma~ıyaretı ICl~ ıhr.A~~a~~mu~k~a~,m~~~~e-n•gı•e•r•ey•c-M•e•e•t •e•n•1~-o-n•n-n~-m-1e•k•~-di•~-------

e , , ru gayenın ıstıhsalı etrafında Pa- J ç d d · riıle Ankara arasında yakın bir aponya ı•n e • a e • 
Yugoslav gazeteleri ne yazıyor? ;:!~i':'::;k.:7:;;;;~u geçikmi· ı r yı 

SE-LA-A N-iK- TE eline almak istiyor Belgrad, 6 (A.A) - Yarı resmi No- ayrıca biı.znt dostlarımız için çok mUs- , 8inde yapmakta olduğunu b ilhassa kay
Vİsti Zagrep gazetesi bay Stoyadınovi- bet bir sulh organizasyonu unsuru ve detmcktedir. 
çin Romayı 7.İyareti hakkındaki başmn- muvaffak olarak ta daha kıymetli bir Epogue gazetesi ltalyan gazetelerinin --o- Tokyo, 6 (A.A) - Japon harici- Zira Şanghııy Enternasyonal değil fakat 
lcafosinde diyor ki : unsur oluyoruz. bu seyahati Fransanın pir muvaffakıyet- iki Bulgar ltomUnisti ye nczardi namına söz söylemeğe sal:ı- Çinli toprak olduğundan mevzuu bahis 

Bu seyahatin hedefleri şudur : B. Stoyadinovıçin Romayı ziyaretinin sizliği olarak telakki ettiğini bildirmek- tevkif edilmiştir hiyettar bir zat demiştir ki: olan şey de enternasyonal değil faka t 
Bir nezaket ziyaretinde bulunmak ve manasını bu suretle nnlıyan Yugoslav- ted·r -Japonya Şanghaya 3 Kanunuevvel- sırf mahalli bir meseledir. Harp mecburi-

•;vni zamanda 25 3/ 936 Italyan - Yugos- ya yakında Belgrada gelecek olan Fran- Ö\:re gazetesi bu seyahatten ltnlya - A tina, 6 ( M.H) - Sdiınikte Radef de Britnnyn polis komiseri Gerrard ile yetlcri Japon kuvvetll'rine Çin toprak-

la 11 
v • k . . ' ve Linba Petevna namında iki Bulgar J k ı b k v nnla~maları ile politik ve enle ek- sız hariciye nazırını eski siyaseti hattı Yugoslnvya dostlugunun bır ta \'ıyeııı '{e apon ·uvvet eri aş ·umandanı General lan üzerinde kain imtiyazlı rnıntakalar-

tUel sahalarda alınan neticeleri müsbet üzeı'inde durank ve hiç bir çekingen- Yuı::oslavyımın Roma - Berlin mihveri- komi.inisti yakalanmıştır. Bunların bir bu- Matsutinin miimessili Miralay Kasumoto da in1ibat1 teınin hakkını istemeye sa
bir tetkikten geçirmek. lik hissi muvaffoloyeti esasen görünüş- ne bir yaklaşması ç ıkıp çıkmıyacağını so- çuk yıldanberi propaganda yaptıkları , arasında yapılmış olan anlaşmayı daima lahiyet vermektedir. Esusen yabancı dev-

Bu seyahatin dostluk ve ve iyi kom- ıt.e zıt gibi kendini gösteren menafiini ve ruşturmaktadır. ı::izli gaı~t~ çıkardıkl.arı anlaşı'.~ıştır. 1 muteber tutmaktadır. Eğer Şanghay be- Jetler al dıkları vaziyet sebebiyle bita· 
~uluk hislerinin tezahürü bakımından noklai nazarları bu tarzda ahenkleştir- Huın:mitc gazetesi ise Yugoslavyamn c.Vradını> gazetesı bu munascbetle lediyc konseyi bu nnlaşmayı bozmak is· raflığın verebileceği hukuku kaybetmiş 
da clıemmiyeti az değildir. En naıJk hu- mesinde ve bunların aralarında birer anti-komintern paktınn iltihakından ve ynzdığı bir başmakalede diyor ki: terse konsoloslar vasıtasiyle Japon ma- bulunmaktadır. 
dudumuzdan tehdit altında bulunursak irtibat temin cylemesindcdir. B. Delbosun bir emri vaki önünde bı- c.Endişeye mahal olmamakla beraber, kamatını hnberdnr etmelidir. Enternasyo- Bu meselede yabancı müşahitlt"rİn fik-
eski dostlarımıza karşı dahi şeref ve Paris, 6 (A.A) - B. Stoyadinoviçin rııkılmasından korkmaktadır. bu peçe.len~is .. k~m'.~~ıl.ere . ta~~-mmül nal İmtiyazlı mıntakada polis meselele- ri İse Japon askeri makamlarının bundan 
haysiyetli bir siyaseti kolayca güdemez- Roma seyahatinden bahseden ı::az.cteler Humanitenin fikrince h seyahat her cdem~yız. Koınu~ıstlıgın ıdenlıstlıg~. ~mı- rini Japon askeri makamları ile müza- böyle Çin idarelerinin yerine bilfiil ka
<l ık. Bugünkü şerait nltmda ise bılakis ı Yugoslav;-n başvekilinin bu ,seyahatini halde B. Oclbos için hiç te de i;iye nlA. yada adam edıldıkten sonra, komunızm kere ve halletmek için B. Cerrardın ta- im olmayı kendılcrİnt' bir vaz.ıfe tel:ıkki 
iböyle bir siyaseti gildebildikten maada B. Dclbosun Belgrad seyahatinin arefe- met değil dir. ideali kalmamıştır. ispanya, Frarısa, Çin mamiyle salahiyettar olduğu fikrindeyiz. ettik)eri merkezindedir. 

komünistliğe olan meyillerinin cezasını _________ ._. __ .. ________ _ 

Lindberg 

P. Harding 
Nevyorka 

ve ·karısı 

ile vapuru 
döndüler ..• 

Lidberg, Zeplin kıımaııdaııı Eckencr ile birlikte 

Paris, 6 ( ö.R) - •Ek~elsior> gaze- gazetecinin elinden kurtularak vapurun 
1"..sİııin bildirdiğine göre meşhur tayya· üçüncü sın ıf yolculara rnah!'lus merdive
teci Lindbcrg ı:e kamı •President I lar- ninden inmi,ler ve yolcu salonundan de
ding> Amerikan tran!atlantik vapuriy- ğil, depo kapısından çıkmışlardı r. Lind
lc Ncvyorka dönmüşlerdir. Oğlunu ka- bergin iki çocuğu lngilterede kalmı~lar
ı;; ıran ve öldüren Hauptrnan davasından dır. B. ve Bn. Lindberg 2 7 sonteşrinde 
•orıra Jngilterede yerleşmiş olan Lind- gizli olarak cPresident Harding~ vapu
'b erg 'e karısının Londradan hareketle- runa binmişlerdir. Tayyareci yeşil göz-
rini gizli tutarak Nevyorka avdetleri lükler ta~ımakta ve yüzünü de elleriy]e 
Aınenkada hayret uyand ırmıştır. Tayya- gizlemekte idi. cPrt'.sident Harding> kap
~~ci Ve karısı son dakikada geldiklerini taııından da vapurda olduklarını kimse-

aber alarak elrnflarınn yetişen birkaç ye bildirmemesini rica etmişlerdir. 

Edirne de yağmurlar 
Kenar mahalleleri sel bastı 

1 
Ecı rnC', G (A.A) - Sürekli yağmur- Bu arada Bosna köyU su ile çevrllmiş
~ sebebinden \'C ayni zamanda Bulga- tir. Sular yükselmekte devam ediyor .. 
~ tanda karların erimesi yi.izünden ne- Bununla beraber bir tehlike görillme
h ~ler taşmış ve Edirnenin kenar ma- mektedir. Her türlil tedbirler· ıı.lınmış-

• lclnınden bazılarını su basmıştır.. t ır. 

Yunanistanda 
Ziraat sendikalarının 

ilk kongresi 
A tina, 6 (ö.R) - Yunan ziraat sen

dihlarının ilk kongresi başvekil B. Me
taksasın riyaseti altında toplanmıştır. Zi
raat ve balıkçılığın inkişafı hakkında 

bn~vekil tarafından kongreye verilen bir 
takrir kabul edilmiştir. 

Leviathan gemisini 
bir l ngiliz şirketi 

satın aldı 

çekmektedirler. Binaenaleyh bugün ken

dilerine idealist süsünü veren bu insan
lar, adi bir tnkım canilerdir. Yunanistan
daki komünistler birer birer nedamet 
getirirken, devlet bu ihtilalcilere cani 
muamelesinden başka birşey yapamaz.> 

1,. il. f( . bir paraşiit 
fahı·ikası kuruyor 

Türk Hava kurumu Istanbulda bir 
paraşüt f brikası açacaktır. Fabrika 
memleketin paraşüt ihtiyacını karşılıya
cak bir surette yapılacak, hariçten pa
raşüt alınmıyacaktır. 

Ncvyork, 6 (A.A) - Lcviathan :Is- 7'..7JI-77.7ZZZ.7.7.7-7z;0'17 :7.ZZ7.7.zz7' 

mindekl Amerikan gemisi 800 bin do-1 Halk V • k ,,. ~ 
lara bir Ingiliz şirketine .satılmıştır. Bu 1 e l oşe S l 
gemiye bir Japon şirketi de talip olmuş 1 D'L7..7777Z7?777/../77.Y.77JZ7.- ,,. 
ise de ona satılmamıştır. 1 - Halkcvı sosynl komitesi menfaa-

tine Münir Nurettin ve nrkada~lan ta-
Amerikada dahili rafından 7/12/937 tarlhinde ;astlıyan 

• • k salı gilnü nkşamı saat 20,30 da b:r kon-
l S f l raz ser verilecektir. Arzu eden arkadaşlar 

Vaşington, G (A.A) - Hazine bono- biletlerini Halkevinden alabilirler. 
larını .ödemek üzere. ı_naliye piyasay~ ı 2 - Evimizde Nakış ve Daktilo kur-
450 milyon dolarlık ıstikraz tahvillerı su açılacaktır. lst<.'kli olanların Halke-
çıkarmı.ştır. • 1 vimize müracaaileri. 

Çanakkal~de 50 yataklı 
bir hastane yapıldı 

Çanakkaleden bir uöriiniış 
Çanakkale, 6 (Hususi) - Burada elli yataklı bir hastane yapılnuştır. Hasta

neye büyük bir ihtiyaç hisseden Çanakkale büyilk dertlerinden bir inden kur
tulmuş olmaktadır. 

Bir lngiliz gazeteci 
verdiği içın 

hudut harici 
Yalan haber 

lav.yada 
Yugos

edildi 
Belgrad, 6 (A.A) - Röyter ajansının ri Yugoslavyada bulunuyordu. Ve Yu

ve Nevyork Herald gazetesinin muha- goslav - Amerikan - Ingiliz cemiyetinin 
biri Hubert Harrison Uç giln içinde Yu- de reisi idi. 
goslavyayı terketmek emrini alınış- Geç n temmuzda da bir defa daha 
tır. Yugo lav ınakamatınca hudut h rici 
Bu gazetccı lngillereye Yugoslavya hak edılmek uz.ere ıken biz.zat Stoyadinovı

kmda yalan haberler verdiği için tar- ç n müdah .esi ile Yugoslav~ ada kala
dolunmaktadır. Kendis! 13 sen den be- 1 bllmişti. 

Filistin komünistleri 
beyanname neşrettiler 

Kudü~. 6 (A.A) - Filistin komüni tleri bir beyanname neşrederek ahsi 

tedhi§ hareketlerine mani olunmasını ve memleketin takı.imine karşı kiıtle

lcrin seforber hale getirilmesini istemişlerdir. 

Komünistler fİmdiyc kndnr nsilerin ııiyasetini tnsvip etmekte idiler. 

B. Atlee'nin ispanyaya seyahati. 
Madr<l, 6 (A.A) - Attlee ve Noel 13aker General Miaja tarafından Ve· 

rilen öğle yemeğinde hazır bulunmuşlardır. 

Baker bir nutuk söyliyerek amele partisinin ademi müdahale sistemiyle 

her zaman mücadele etmi~ olduğunu söylemiş ve şunları ilave etmiştir: 

- lııpnnyol milletinin şüphesiz amele partisinin zaferiyle neitcelenecek 
olan gelecek intihabata kadar mukavemet edeceğini ümit ederim. 

General Miaja dünya hürriyetl erinin zaferini temin etmek üzere l~panya
nın son nefere kadar mukavemet edeceğini temin etmiı;tir. 

Allahveren Dağından 
Boz dağına uzanan yol 

Manisn, 6 ( Hu uııi) - Salihlinin Kur- caktır. 

şunlu ılıcnlarından Bozdağına uzanan bü-ı Bugun lzmır I3ozdağına sekız •• 
yük ve ~i.ıhim y~lun in~as'.. h~raretle de- I atten ~"' ~ı gıtmek kabı! olm dığı hah 
vam edıyor. Valı B. Lutfu Kırdarın sık de yenı ) ol yt ınde bu mesafe be sa· 
eık teftişleri ile verdiği direktifler bu mü-1 ate indırilecektir 
him yolun az zamanda açılacağı ümidi-,1 Yazın lzmir ve Mani adtın tahrik <'di· 
ni vermektedir. lecek tenezzüh tren ı ı Salihlıye ge· 

Allah veren dağından Bozdağına uza- : lecC'k olanlar Bozdagına k gide-
nan yol, lzmirden Boz.dağa olan seyahati 1 bilecekler ve n) ni gün d ekler-
çok kol a.} la~tıracak ve mesafeyi kısal ta· , dir. 
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Tek baş.ına kaplan avlamağa çıkan bir adamın 
anlattığı şayanı hayret maceraları · n.ahiyette zecri Moskova iktısadi 

tedbirler alınmasına taraftardır 
•••••••••••••••••• 

Japonyaya neft ih
racatı durdurula
cak olursa Japon 
donanması ve mo
törize kuvvetleri 
felce uğramak teh
likesiyle karşıla
şırlar, diyor • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Japon iıtill..ına karıı 

Mo•kova (!lkkanun) - lsve•tia cÇin
deki tecavüz harekitı ve Japonyanın ik· 
tısadi vaziyeti• başlığı altında neşTedi· 

len makalede ezcümle şöyle denilmek
tedir: 

c: Bu gibi tedbirlerin ne gibi tesirleri 
olabilir~ Japonyanın iktısadi vaziyeti üze· 
rlndc yapılan en sathi tetkikler. Vaşing· 

Japonlar tı:ıa 7ru.: 1ıalhıde 

rasyonu- yuzdc 50; Çin • yüzde 25: i tihsa1atı netice itibariyle yıne lngiliz .. 
1-Jong-Konıt yüzde 20 ; Bakır: Birle~ik ~erikan tröstlerinin • kontrolü altında. 

ton mukavelesine i,tirak eden devletle· nadada; Kurşun: Kanada .. yüzde 42; Hiç şüphe yok ki Japon)·aya karşı ik· 
rln ellerinde Japonyanın bundan böyle Britanya l 1indistanı yüzde 15; Birleşik tısadi tedbirler tatbik. edildiği takdirde 
de tecavilzlerini devam ettirmek kabili- Amerika - yüzde 1 4: Çinko: Bu ithalat Cenubi Amerika memleketleriyle olan 
yetini kırabilecek çok kuvvetli sil&h bu- Kanada, ,\vusturalya ve Birleşik Ame· ticarelindeki güçlükler azalmaktan ziya

lunduğunu göstermektedir. rikada müsavi miktarlarda yapılmakt'l· de artacal~tır. Cenubi Amerika memle-
Japonyanın iktısadi vaziyetindeki hu- dır; '{ün: Yüzde 90 dan fazla ~ ı Avustu- ketlrrinde mübayaa edebilmek için 

Amerika . yüzde 90: ~ütebaki bakır Ka- bulunmaktadır. 

susiyr:t. harici pazarlara bag .. lıJıg~ ının fev- b ] k ] 'h ak ralya tarafından ith::ll edilmekte, diğer ya u mem e et ere ı racatını arttırın 

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

kalide fazla olmutndadır. Bu husu.siye- kıamı yeni Zeland ve Cr:nubi Afrika lt- veyahut mübayaayı pesln kambiyo ile 
tin diğer bir ciheti de, bağlılığın gayet tihsdı tarafından ith:ı1 olunmaktadır. yapmak mecburiyetinde bulunacaktır. 
az memleket grubuna, yani Uzak Şark Yukarıda i~mi ge-çt"n dört memleketin Bunun için de diğer memleketlere yap- Hindistan, a ırlardanberi esrarını mu .. dtklannı söylerler. insan Üstün bir ikti .. 
anla,mazhiıyle menfaatleri haleldar ol- itha1Stı Japon ithalatını!\ tahminen yüz- tığı ihracatından eldeki meblclğ1 mevzuu .. hafaza eden bir masal memleketidir. Bin dar sahibi sayılan bu fakirlerin, yılan 
makta bulunan devletlere münha.sır kal- b h 1 k b b' il b h k lk ı l 'b' b' ·t_• k ı· ·ı k de yetmişini teşkil ctm«-ktedir. Bu yüz- a s mem eketlcrc sevketme mec uri.. ır gce masa arının u tes ir ar ü esi oyna an ar gı ı, ır· ı.:ı e ıme ı e, ap· 
maaıdır. Japonyanın harici ticaret müna· H lb k J h b ·· ·h ı · · k 1 1 nl h.k. ld ki <-iki h'h deler Japon i tati~tiklcri üzerine teshit yetindcdir. a u i aponyanın i raca· ugun mı race ennın göz amaştırıcı e • a ara a ım o u an oc sa ı tir. 
ıebet1erinin kısa bir tahlili bu hususu te- edilmi~lerdir. Bu memleketlerin Japon tında da yine ayni dört memleket büyük maslan, ormanlarının göz korkutucu vah· Fakat, ben Hindistana kaplan avına çı· 
kit etmektedir. harici ticaretindeki Tolleri hakkında da- mevki i~gal etmekte bulunmaktadırlar. şlliği ile hıili dillerde dolaşıyor. kaTken, yanıma silB.h ve diğer vesait ye-

Japonya impaıatorluğu (Yani Japon· ha büyüktür. Çünkü bu Japon istatis· Bu dört memldcetin Japon ihracatındaki Meşhur lngiliz romancısı Rudyard rine, bir fakir almağı hiç düşünmedim .. 
yanın kendisi, Kore, F ormoza, cenubi tiğinde hariçten ithalat kısmındaki yüz- hiueleri yüzde 60 dan fazladır. Japonya Kiplinır cCengel kitabı> nda bu vahşi cEsasen, ben fakirlerin böyle İnsan 
Sah.alin ve mandası altında bulunan ada- de 8 .. 9 u Kuang-Tung yarımadasıyle Cenubi Amerika memleketlerine ihraca .. ormanların bütün hp• ·.:.tını yaşatmıştır. Üstü bir varlık olduk1anna inanmam. 
!ar) pamuk, nikel, kauruk, yün ve saire- k 1 d '- ] · d d I" d' ] b 1 h Çu" k" k H' d' t el b d l ~ Mançukuoya isabet etmektedir. Halbuki tını arttırma yo un aKİ gayret erın e e -un uıtan orman arının aş ıca. ay~ n u, gere ın ıs an a un an evve 
yi tamamiyle hariçten getirmek mecbu .. bunlar hakikatte Japonyanın birer eya- muv."'ffak olam3mıştır. Japonyanın bu vanı kaplandır. Büyük ağaçların, geniş yaptığım avlarda, gerek Afrikadaki av
riyetindedir. Japonya jmparatorlugu" 1 k l 'h • 'h ki d · 1 b larımda L 1 l I b' h 1 letidirler. Bunlar umumi ithalat yekUnun· mem e et ere ı racatı umumı ı raçatına yapra arın arasın a, yenı yaratı mış ir • .ıı;:ap an ann nast ır ayvan o • 

çip, onu teahir edeceğim diye, gözlerin• 
bakarak, bir veya ilci kelime söylemek. 
hayvanı hiddetlendirecek bir ıeydir. 

memleketin ihtiyacını teli.fi etmek için dan ihraç eyledikleri takdirde yukarıda nazaran 19 3 7 senesinin ilk tarihinde yüz- dünyanın bütün ihtişamı içinde yaşayan, duğunu klfi derecede öğrenmİ§ bulunu-
demir madeninin yüzde 70 • 80 nini, d d d k 1 k • k d 1 k isimleri geçen dört memleketin Japon it- e ör Ü geçmeme tedi.r. para ve rengaren eri i, muhteşem yorum: lanlar1a nisbcten oradaki aplanlann 98" 

cBundan başka, benim bildiğim Hin' 
distan kaplanlan Afrika kaplanlanndall 

daha vahı? ve daha yırtıcıdır. Belki, Hin• 
di•tandalı:i bazı köylerin civannda bulu• 

nan kaplanlar nisbeten biraz yumu,ali 
huyludur. Çünkü, oralardaki domuz, ge• 
yilı: ve karaca gibi hayvanlan yiyer6 
daima karınlarını doyururlar. F alcat, d 
gibi yerlerde kaplanlara çok az tesadüf 
edilir. Daha doğrusu, yaylalardaki hı>' 

ku-ununun yüzde 90 nanı, kalayın tah- y k d k' · h k k 1 1 b - d k' · k d k cK 1 b" · ki d ay hal.itındftki his"eleri yüzde 75 • 80 j bu- u an a ı ıza atten ~u netice çı a- ap an ar ugun e es ısı a ar ço tur. ap an, ır ınsan yanına ya aşınca yası .az ır. 

minen yüzde 80 ini, manganez, volgram I ] bT 1 H' d. t d k l h le · ] • belki saldırmaz Fakat k d' · el lak,'katen, kaplanlar Hindı'otan daıl• ur. rı a ı ır: ın ıs an a ap an er esın a 11tıgı · onun, en ısıne • 
""' neftin yüzde 85 • 90 ını, dökmenin y k d ı b' h d K ] 1 k bak k h h · b' h · •- b J 1 1 l E ' Japonya lıt-ndisinin bu vaziyetini pek u arı a iıııim eri geçen ufak memle- ır ayvan ır. ap an ara en üçük ara • er angı ır a.rCJE:ette u un· arınm: yaya annda yaşarlar. n güze\ 
yüzde 35 ini (ıulh .. nasında) bakırın ala takdir etmektedir. Ve bu vaziyetin k.t grubuna Japon ithalatının menedil- ı k_öylerin civarında bile rasgelinir. Köy- ması, kaplanı çileden çıkarmalı: İçin lı:ô.fi- kaplanlar da orada olduğu için, iyi bit 
yüzde 3o .. 4o ını {hali sulhta) ve çİn· harp vukuunda vey<t mali _ iktısadi ted- meai J11.ponyanın ihracatına. fevkalade luler kaplanlan çok severler. Çünkü, dir. av yapmak isteyenin yaylalara lc:adar bit 
konun yüzde 50 sinden fazlasını harı"r.. " h' b' d b · d le d k ık 1 1 1 l ] d b d cB nu ' · ka 1 • le ah l d ... birler tatbikinde kendisine fevkalade mut 14 ır ar e ın irme eme tir. ap an ar o masa tara ar a ya an o- u n ıçın. P anın ar§ısına ge· z met etmesi 8.zım ır .. Jo 

ten almak mecburiyetinde bulunmakta- B" l b' d b J 1 ] d 'ki k 1 ·--.,...-=---~-----.;.~-:.. ___ .;,;.,:.:;:;.;.:;:,,:;;;~:.;,;,;_..., ... ,...---~ güçlüklC'r doğuraca~ını müdriktir. işte oy e ır ar e apon ekonomisine muz arı, orman ar a geyı er öy ülere - . - . ~ -- -- ... -- -- -
dır. Mançukuo ve ıimali Çinin ele geçi- h' .. h' k · K 1 bu sebepten Japonya bu bağ-lılıktan lcur· gayet va ım tesir yapar. mut ış zarar verece tır. ap an, insanla- o 
rilmesi Japonyanın ham maddeye olan A · d J d" d ··ı · 1 •• •• k k t• tulmak ve .. harici ticaretinin mühim bir ynı z::ıman a. aponyaya neft itha- rın u,manı egı • ınsan ara zararlı olan 
ihtiyaç muammasını halletmiş değildir. kısmını diğer memleketlere te..,mil etmek ldtının menedilmesi Japon ordusu, filosu hayvanların düşmanıdır. pu cu an e 1 
Mançukuonun Japonyaya vermekte ol- yolunda ciddi teşebbüslerde bulundu. ve havacılığı ve bütün Japon iktısadı için Kaplan avı, bugün heyecanlı ve ayni 
duğu demir madeni dahili jhtiyacı kap- Lakin bütün bunlar neticesiz kaldılar. en yakın aylarda büyük zorluklar doğu- zamanda ki.rlı bir ittir. Onun için, hazan, 
lamağa lc&fi gelmemektedir. Şimali Çin Mesela Almanyu.nın Japon ithalihndaki rur. Bu ise Japon tecavüzlerini fevkali.- Hindistana kaplan avcıları akını hatlar. 
de maden ve pamuk vermekte ise de, de müşkilleştirmi:- olur. Bunlar, kafile halinde Hindistanın en hissesi son seneler zarfında yüzde 4 • • . 5 ., 
bunlann her ikisi de kifi miktarda de- lktııadi tedbirler dig .. er ham maddelere vahşi ve korkunç ormanlarına giderler. 

olmakta. devam etti. Japonya Cenubi 
A rtistler ilk buse/erini 

ettiler? 
ğildir. bilhassa pamuk, kalay, kauçuk ve yu"n Buraya ilk defa olarak ayalt basan in-Amerika memleketlerinin hisselerini art ... 

Japonyaya hariçten yapılmalc.ta olan gibi maddelere de te•mil edilecek olur· sanlar onlardır. 
tırmağa çok uğra~mış,sa da, bu hisse 9 J 7 -: nasıl '' . teatı,, ithalitta mühim rolü Britanya impara· sa, daha mües9İr neticeler dogu .. rur. Fakat, hazan da tele ba§ına veya bi.r senesinin ilk tarihinde ancak yüzde 5 i 

torluğu (Dominyonlar da dahil olmak te~kil edebilmittir. -=-- iki arkada,iyle kaplan avına çıkanlar 
üzere) Birle1ik Amerika ve Hollandadır. B 1 le Tral,.ya tren u··cretlerı' vard.r ki bunlara büyük kahraman diye ir e1i Amerika ve Britanyadan ham ' 
Bu memleketlerin Japonyaya yapJan madde mübayaasını hali sulhda ilcen Ce· bak•lır. Çünkü, hakikaten, çok tehlikeli 

umumi ithalattaki hiueleri 1936 aene•in- nubi Amerika memleketlerine teşmil UCUZ)atJ)acak bir i~e girişmektedir. 
de şu nishettedir: Pamuk ·Birleşik Ame~ edemiyen Japonyanın, bu memleketlerin T ak ·ı I t b l Boyle hlr ava çıkan macera heveslisi 
'k h r ya ı e san u arasında işliyen biri anlatıyor: 

ı1 ıra e m•yecegı • t .. a , te ır erin tat- amyon arın sayısı yüz altmışı bulmuş- cT le b le I rı a- ta minden yüzde 50·, lngı'lı'z Hı·n- · t' k t · •· 'k d. db' 1 k 1 ı 
distanı yüzde 40: fnailterenin Afrika b'k' h l' d b ·ı .. . e •tına ap an avına çıkmak, her 

• • ı a m e u İşi yapabilecek mi~ Ja- tur. Nakı ucretı ucuz olduğundan halk halde keklik ık -
müstemlekeleri- yüzde 3,5: Mısır- yüzde ponya hu tedbirlerden müteeasir olmak- otobüslere rağbet göstermektedir. Bu· f k b avın~ ç. rnaga be~emez. 
4 · kauçuk· H il d Hi d' t ·· d ·h · 1 a at, unun, tehlıkelı olması o nısbette • · o an a n ,. anı yuz e 11zın ı hyaç arını temin edebilecek mi? 

1 

nu nazarı dikkate alan devlet demiryol- ıc· . b' . ' 
3S: Britanya Hindistanı -ve Cava fede- Bunları he""r halde yapamıyacaktır. ları idaresı, Trakya tren ücretlerini zev Bını artltırban bır ıey~ır. . . . 
raayonu y·· d 35 Kal C feci ç·· k" b l k l . c unun a era er. Hındıstan fakırlerı-

rıc=AQi~i;;-:;;;uCzEZe7.İ;;;CZU;ay;rQ: İi'.iia~v~a;;:;;eii-;c;:;i~u~n~~u;u meme et erın bam madde ucuzlatmaya karar vermiştir . b. k k I 

BIR IHTIYAT TEDBiR!: 

Bay S .... Bir suvare veriyordu. Bir 
çok davetlisi vardı. Davetliler arasında 
bulunan bir sulh ceza hak.imi iş gören 
uşaklorın içinden birini tanıdı. 

- Nasıl, dedi. Sen burada .. Ev sahibi 1 
ıenin sabtkalı bir yankesici olduğunu 
bilmiyor demek. 1 

- Nastl bilmiyor, biliyor ve bir ihli
ya ı tedbiri olar3.k bizi buraya getirdi. 

- Nasıl tedbir? 

- Misafirlerin ceplerini karıştıraca· 
ğım. Eğer çalının"! güm~ takımları 
çatal , biça.lc gibi şeyler olursa onları ala~ 
cağım . 

BIR KOFOR, BIR LiSAN VE BiR 

DAVA MESELES!: 

. · n1n ır te e İme ile bir kaplan avla-
z;.-;;ı::;q A '/.h/Y'ZZT~lll'.77 /,r, 7//"/J"ll"J'..A>': ·---;;;;:;-:nı7·Yj~7..i:ö~;;;:;:;:_;;;;:;:;;;~~=~ 

H e r g U• • ~~~~~;s;~;-==~=rJzz;~ 

Her bir •• gun 

n Isk~çyahlar çok hasis olurlar. Onlann'. 
hasıslıklerı hakkında pek çok hikayeler 

karikatür 
vardır. Bu onlardan birldir: 

Lond.rada bir ziyafette i.ki kL~i kon~u
yor: 

- Meşhur fabrikatör Iskoçyalı Malı: 
Ferson aınelesine bol para veriyor mu? 

- Bol para verip vermediğini bilmi
yorum. Yalnız dediğin fabrikatör solak-

tır ve parasını daima 
sağ c~binde taşır. 

Onu biliyorum , 

BIR TORKO': 

pantalonunun 

Sevııi tezabüratıru dudalı:lariyle bol 
bol izhar eden artistler acaba ilk buoe
lerini ne zaman ve kiminle cteati> ettik .. 
lerini hatır1ıyorlar mı) 

Bunu merak ederek bir ııuetenin yap
tıiı ankete halı:ilcaten dikkate ,ayan ce
vaplar veriliyor. Bun1ar aruında iki ar .. 
tistin hahraıı var ki. bir hikl.ye mevzuu 
olacak kadar ııüzel. 

Mari Brian ilk btı>e hatıruını fÖyle an
latıyor: 

- Dokuz Y&Junda ya vardun, ya 
yoktum. F alcat hakilcaten çapkın bir kız
dım daha o yaıtal Bir gün arlı:adaılanm
la oyun oynuyorduk. 

cÜyun ıöyle bir ıeydi: Kız, erkek ço
cuklar toplanıyor. Bir hı. bir erkek, iki
fer ikiıer bir odaya ciriyor ve bafbata 
konuşuyorlar. Sonra onlar çıkıyor, öteki 
çiftler ciriyor. 

cBen bu oyunu daha illı: defa oynaya
caktım. fakat bu cbaıbap konuşmala
nn> ne demek olduiunu anlamıyor de· 
iildim. 

tErkek çocuklar araaında hoıuma gi

den biri vardı. Çarli ismindeki bu çocuk 

on bir, on iki Y•11nda kadardL Onu 
kendime oyun arkadaşı olaralı: aldım. 

cFakat, tam bize geleceii zam.an, ar .. 
kadaılarımdan Edit isminde bir k\E gel-
di. Çar1iyi tanıyormuş .. 

B. S .... 
profe~örü 

Üniversitede eski şark dilleri 
idi. Akşam evine geldii:i za-

- I~te sawı direktör 
için bi-r tavsiyt" mektııl>u. 1 

Kapıcı - Içeri giril
mez, defol git buradan .. 1 

- Sen baM bir de kıı.-

Küçücükten bir yar sevdim ezeli 

Henüz bitmi.ş bu bahııenin gazeli 
Serkeş olur bu yerlerin güzeli 

•- Gel ıen benimle beraheY oyna, 
S dedi ve kolundan tuttu çekti. 

~ .. elik kıslı:ançl.k hiasini duymuotum ve 
R butun zelcimı kullanarak. bu rakibime 
l' karşı bir oyun oynadım: 

man karısına: 

-Bugün b3~ıma gelenleri sorma .. dedi. 
BiR LOKANTA LISTESl: 

Listede bulunan on dört yemekten 

Eve çabuk gelmek için bindiğim otomo

bilin şoförü ile kavga ettim. Ne hayvan
lığını ne e ekliğini bıraktım. Ne kadar 
bildiğim küfürler varsa herife savur- on ü"°ünü sorup yok cevabını alan müş .. 
dum, Kari!• trlıişa düştü: 

- Aman ne yaptın dedi. Ya dava e-
derse.. • 

Profesör cevap verdi: 

- Merak etn1P. Bütün küfürleri Asu
ri dili :le söylc'<liın. Aola•nadı bile.. 

teri garsona sorar: 

- '.Vladam ki yok, ne diye bunları Jis-

tPy<' yazıyorsunuz~ 

Garson cevap verir. 

- Patron ~tah açar dıye yaı.dırıyor. 

pıcı için tavsiye ver. 

BIR BiLMECE: 

Bir mi.safir geldi dili yok 

Iki kuzu yedi kemiği yok 

Bir ata bindi canı yok 

Cevabt : yarın 

Dilnkü bilmecenin halli (Salyangoz) 

Yarimi andım ben yarime gideyim 
Eşimi anclım ben eşime gideyim 

Senin ile gezdiğim ovalar ~ cÇocuğu kolundan tutmuş, beraber 

GözUın yaşı birbirini kovalar 

Meclisiniz d.aiın olsun ağalar ~ 
Yarimi andım ........................ ' 

oyuna baılıyacakları sırada kızın yanı· 
na gittim: 

<- Edit, dedim, arkandan eteğin çık
m!f. Çabuk git düzelt ... 

Şu karşıda duran hicran dağıdır 
Sünnetsiz ş~ker yesem bana ağıdır 

~ cZavallı kız, tuvaletini düzeltmek için 
hemen yandaki odaya koıtu. Ben de fır
:ıtattan istifade ederek, Çarliyi aldım ve 

Yftr semtine gidebilmenin çağıdır ' oyun oda•ma daldım. 

Yiruni andım ··• •·• •· ·· ..... ··.. ........ clotc o oda ve o oyun benim ilk bu-

aemi aldtiım sahneyi tetir.il elti .. ·• 
Bm ODA YERINE Bm BAHÇE 
KöŞFSI 

Holivudun en parlak yıldızlarındall 
biri olrılağa başlıyan Anita Lulz de bl• 
kAyesinl, gtizel bir çocukluk macer ... ı• 
nın hatırasını yaııyank, heyecanla an· 
!atıyor : 

c - Ben sinemaya daha pelt ki!çiilı:• 
ken çıktını. O zaman dokuz yaşundJı 
idim. Isviçrede bulunuyorduk. Orada 

cMuııilcl hocası> ismindeki bir filiın çe'/• 
riliyordu. Bana da, bazı ufak tefek fi• 
güranlık gibi roller vermişlerdi. 

clşe başlamadan evvel, her sabah el• 
vardalı:! bir parkA gidiyor, dolaııyordu<t'
Her sabah ta parkta k~ınıa, Jsvi~ 
yer!C.i kıyafetinde geyinmiş, baŞwOa 
tüylü şapka ile, küçük bir çocuk çılcı· 
yordu. 

cÇocuk duruyor beni bekliyor, yaııı· 
na yaklaşınca ~pkasını çıkarıp seJAıll 
veriyordu. Ben de gülümsiyerek ınulca• 
bele ediyordum. Bir sabah yanıma ela• 
ha fazla yaklqtı ve elindeki çiçek den•<

tini ""rdi. 
c Alp dağlarının o giizel çiçeiclerinİl' 

rengi ve kokuau beni o kadar ınestet• 
mişti ki, gözlerim demete dalınl!J. ketı• 
dimden geçmiştim. işte o zaman, ]tul•
ğımın dibinde gürültülü bir buse ]top

tuğunu hissettim .. .> .. iiJı: 
Ik:i artist, ilk buselerini, pek koç t 

J• nU • 
yaşta aldıkları halde bugün h8 a u 

maınış bulunuyorlar. 

-
Yeşilköyde karteriz 

istasyonu 
lstanbul 6 - Devlet hava yolları ;ela· • n• 

resi Ye§illcöyde bir Karteriz istalY
0 

d 
yaptırmıştır. Tayyareler • isli haval•

1
' ~ 

1ı: b · yon•< 
rotalarını kaybt!tmiyece u ı!'lta5 

dan ietifade edecektir. 
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B ZANS ARAYININ iÇ yuzu· 
.......................... , .••....••...........•........•.•••................•...•.. 

ba Üı e a • ve ve ır e 
' 
Bir piç 

cocukların 

babadan ve üç kadından olacak üç piç çocuk .. Ve bu 
her biri de ayrı ay 1·ı Bizans tarihinde 

' mühim birer rol sahibi olacaklardı 
O ce V asil ilk defa olaral-- im- ki ve meşhur f hi esi ile l on n 

parntorun kız lı::ıırde i Teklanın 1 baş~~k'l on~~n impa
1 

orun 1~~ 
odasınd , onun koynunda kaldı. Vasılın l ndı l kkmaa ne r c;. .. -

Ve bu ilk Peceden ifl-. .. ren V ·- şündü 
00

nÜ "'Oruyordu. 
lin hayatında bir yenilik ve deci- Te va i B rdo.sı av ·r 

tnv · :;inde buh!ndular. Bu i ti
rnh t devresi valc!c imparator

0

çc
v· b 0 '-:ıç ey c le s~vdi:i s·yaset i.-
1 · • n ı.:•; • tuttu. 

f wİ ~ M n j e 
•n pott'ka~ a hu ikl'k başladı. Va'3ilin dn'rna b~şvek'li · 

O sarayda artık git~ikçe huvvet-
1 
run y .. n•nda methe · w 'ni 

1 

. 

lcnen bir n··fuza sah p obvordu. yor, bur." m 1~ b"l v ı " · - . , l 1.. ,..~· • 'd 
T d d 'l ek · T d 1 • " 1 s r. <. • et c ~- - f,.w r r o u. 

,.,nı tem'n etf. 

eosyanın a yar ımı ı e P 
1 
torıçe ec cr"'.Ilın <.i ı ...., ;ı- D.. • , I 

'k ı ··- ILo c c 0 mevcu .. E'nfT er-
çabul- saray entrı c arını c.uren- ıım aleyh'nde im.-~r .. r-.:ı t ... ~- ''~-ıd · · 'el. bi · J l. 

· l d" 1 b"l ' . ı , ı cncv en ı a .mış, 
rnış er ı. terde bulundu unu ı c.ı r ye:-~ '· ı b" t · Bard s ·alm .. tı 1 

C k• d·-· } "f' J • • d Y • lr anPS.. " n , e ın ıgı ya nız ı n uşı vnr 1• Halbun:i ınt:~ele l:an •. m tam l-::--

1 

VA. B • .. 1 1 t · 
Biri basvckil Bar~as diğeri de si idi l • . huıl l ardtla~ m-ro te •• e b1: sc-

. · T d ı · c.'"' .. ı ~ . ın a ıınpar:ı oru ,. l'a-alde ımparatorıce eo ora... V ·ı · _,,, ~ '"' E~ . ·· ·· . - b l d 1 e· ntı ımparato c. ... rnca ı r- ı lınts z c'"mıyordu. Ocu:lCU M -ıel E• e"' un ar a o ..,...,,sa ·o--a t- l I . . . , T d B ~ -
zansa V asil daha şimdiden hükmet- c ası8~e nşt rn: end' _~o orba klru-d. ~: I:n.mdan memnundu. Buna rnuke-

1 _ b l l bT d' sın ızansın ıstc ıp,ı '\'e e .. e ı ,ı 1 Fl 0 Biz:-.nr•a impal"&tc-"' sorma-
mege aş amış sayı a ı ır ı. d . tam idare adamı olduğunu ~öylü- 1 dc::.n onun değil muvafakati, hat-ı 

BoşacN~ı karısı, kız kar esı ve yordu A h' b . b"l l d b""t"" . 
· ·1 b. d d du · l t:ı a erı ı e o ma an u un ıs-

~nllesı ı e ır ara a l
1ruyor · T cosya bunların aksini haber -PkJ • • .. d O k d I · K d - t r k"" müş i" · ' teaı erını yapıyo. u. a ar n 

. a
1
. ı?.ca.g1ız bakııl?e clus 

8
. ,k .. - vermekle Teodorayı halivek;lin c;;.er Bardns istemiş ols:ı idi impa-

tıkba 1 umıt e e ıyor u. ır ız d d"" ·· l · ~ · ·d • . · · . - d - nazarın an uşurme < rnr:.!Y01 u. ratorn tahtından mdırtır ve kendı 
çocugu da ogurmuştu. T 1. 8 . k b , w •• • d" 

V ·ı .. d"" l · k a ı, ızansa aya ns,ıgı gun- yerme geçer 1• 
ası arasıra gun uz erı aça- d b . ··ı .. ·· ·· ·· t ı 1 ı · · 

k k t
• l k en erı gu er yuzunu v,os erme (· Bunu yapma c ıstGmıyor muy-

ma yapma sure ıy e arısının d d ı· y ·ı· b j ·· ı·· .. h d' d te evam e en ta ı ası m u !c- du? 
gon unu oş e ıyor u. f d . d d L" • • • d k. b k 

K d b ti V 'ld t k er e ım a ına yedstı. Ve ıstıyorsa ma em ı u a-a ın u sure e ası en e - · 1 · · 
rnr gebe kalmıştı. Teodora ağır bir hastalığa tu-,dar n~fuza rnhıptı, neden yapmı-

DiV,er taraftan Vasilin resmen tuldu. . . yordu··· 

EBebiyat müka .. 
f atını alan k dın 
17 yayında iken bile 

okuma yazması 
}·okm ş 

-

Kendi gibi bir heykel 
traş olan genç v., güzel 

bir lngiliz misi ile 
evleniyor 

tc':l"'lnl 

O .yni z 
G nl 

b nz b • ' n b ı m ':;Mat al ır. 
Bu h, el n l ı n· .ınlı nın başı id. lki 
g n • b"rbirlcr" Londranın cArt ' r> 

mahfelinde gorup tanısmışlardır. Ni-
"'c..nlısı da bir h ~ kdtraştır. Fnknt o 
re mi daha çok sevmektedir. N n'ı 
olduklarını ı esmen bildirmek için prens 

1 amcası olan Siyam kralının müsaade i
' ni bekliyordu. Krnl bu müsaadeyi ver

miştir. Prense verilecek düğün hedıyc
fori arnsındn bilhassa bir tanesi çok şa-

L ~ ynnı dikkaHir. Prens müteaddit defalar 

l 

Her sene bu mevsimde Fransada bir 
1 otomobıline nizami sür'atten fazla si.lr

çok edeb:yat mükafatları verilir. Bu 1 at verdiği için Londra zabıtası elinden 
mükafatlnr bir senede en güzel şiir, en 

1 
otomobil vesikasını almıştı. lzdivacı do

güzel roman ve eser yazanlar jçindir... layısiyle bu vesika ona iade edilecektir. 
Bunl rın nrasında Femina edebiyat mü- lngiliz zabıtası evlilik hayatının pren-
ktıfatını Reymond Vensnn adında bir ka- 1 si daha basiret ve bclaetle otomobilini ,,, ,.... 

e 

karısı ve hakikatte imparatorun ~oktorlar uzun bir ıstırahat - Bitmedi -
metresi olan Etkarina da imoara
tordan gebe idi. Ve doğacak ço

cuk imparatordan olduğu halde Bulgaristanda 
Takip edilecek olan 
yeni yol ne olabil.r? 

dın knz.anmıştır. 1 sevke yarıyncağı kanaatindedir. • • 
······································ .•••......•...... , 1 Du kadın on yedi yaşına gelinceye ·~·········.~ ·~.··~········...... .. r l 

• . . . lbıle çok gorürüz. Dun"ada en TOZ a 
kar.ar hıç okuma yazma bılmiyormuş... B" d b " 1 w • • ·nsan bu·· J 

Vasilin adını taşıyacaktı. 
Ocüncü bir hadise de imparato

run hemoiresi Teklanın gebeliği 
idi. 

Hayatlarını hadiselerin ve tali
in muhtelif ve garip cilveleri if , 

ayni adama bağhyen bu üç gebe 
kadından doğacak çocukların üçü 
de piç olacaktı. 

Bir pİc babadan olacak üç pİc 
çocuk . .. Ve bu çocukların her bi
ri de ayrı ayrı Bizans tarihinde 
rol alacaklardı. 

Tarih Üçüncü Mişel devrine 
(Sarho, Mi,el) devri diyor. On
t'an sonra gelen ve tamamen Va
silin hükmü altında geçerek Vasi
lin sülalesi ile iki asır dt>vam eden 
devre de ( Makedonyalılar devri ) 
ismini veriyor. 

Bu iki devrin arasında bir de
vir yapmak ve bu devire bir isim 
takmak lazımgelirae «Piçler dev
ri» demek icap edecek.. 

. . 
VaaiJ, Bardasla mücadeleye ~i

ri,mezden önce T eodoranın nüfu
zunu kırmağa çalıştı. 

Bu hususta T eosya ona çok yar
dım etti. 

Teosyavı saraya Bardasın koy
duğunu biliyoruz. Bardas onu sa-
rayda olan biten işler hakkında 
kendisine malumat vermek, onu 
bir hafiye gibi kullanmak istiyor
du. Ayni zamanda da icap ettiği 
zaman bir alet olarak ta kullana
bilecekti. 

Fırsat buldukça Bizansın bu e::-

----------. 

v . . . c ız e ır me.s ege gırmış ı - f J 
1908 de dogmuş. Harp ıçınde kendı ya-

1 
tün Wınini k endi meseleleri üzerinde unvanı O an aaam 

şıtları n:'ekt~be giderken o evde babası- yorar. Şfıir patates hastalıklarını tet- Ispanyol ac;ılzadeleri isimlerinin uzun 
nın _ev. ışlerıne ba~ı~·ormuş. . 1 kik etmeğc tenezzül etme7~ . Kimyacı olması ile meşhurdur. Fakat, bu rekoru 
. Bır 1§ ~ulmak . ıçın on ycdı. ya~ında boş vaktinde kendisini nıh tetkikine Frankonun Londraya gönderdiği mü· 
ıkcn Parı.se gelmış .. Burada, şımclı Bal M 1. · k lk deh" •at]" uğ ·1· kı vennez. a ıyecı a ıp e ı) " - messı ı rıyor. 

üniversitesinde profesör ohın Albert ı Alb D k b"'t"" lSl. "mlen· v• 
raşmaz. a u asının u un "' 

Began ıle evlenmiş ve okumağı y~zm:ı- . . . . ı ·· .. 1 b v .. . . 1 cZihınlennı ayrı ayrı şey er uze- unvanları soylenecek o ursa trun on eı 
"ı kocasından oğrenmıştir. . 1 1 · "' · rınde yoran ve mcşga e mevzu arını satır tutuyor. Bu da, dilnyada en uzun 

1 
daima değiştirenler yalnız siyasiler- unvan olarak tesbit olwunuştur. Çok yaşamanın sıı rı 

neredeymiş ? 
1 dir. Onun için, diplomatların uzun bir Albn dukasının bu unvnnlarının do-
ömrl! mazhar -0lduklarını görüyoruz. kuzunu ismi teşkil ediyor. Yine bu un

Sofya, (Ilkkanun) - Mir gazetesinde daha kültürlü memleketlerin idare şe

eski nazırlardan Atanas Buroff, c. Yeni' killcrindcn istifade edilecek yerde Bul
yol> başlığı ile yazdığı b"r makalede 1 garlığa, Bulgar realite.sine ve ruhuna 
d l f · k k b" d 1 

• • • ı b" · .3 kl" k Çok yaşamanın sırrı. Bundan çok ev et mena imi ço · ötü ır unıma 
1 
uygun orıJına ır ıuare şe ı urmanın Mektepden kaçarak 

haydutluk yapan 
genç kızlar 

vanlar arasında iki dukalık, bir kontlulC 
vardır. Bundan sonra daha yirmi yedi 
unvanı olan bu asıh.adenin ismml §ÜP

hesiz ki kimse, hat~ kendi bile hatırın· 

indirmiş bulunan partizanlıkla demagc>- ' daha faydalı olacağını Heri sürdüklerini bahsedildi. Fakat, bugün de başka bir 
jiden nefret ctmiyen ve bu hususta bir·: ve foknt bunların da aldandıklarını ve ftlimin fikrini dinliyelim : 
leşmiyeıı t ek lıir Bulgar mevcut olma-

1 
böyle bir kanaatin zarar getirecek ka- Bu adam diyor ki : . 

d v k d tt"kl A 1 ··na d b"" .. k b" fd 'll'k ld v k «Topraktan her zaman '). ı yvn ıgını ay c ı en sonra : • sı mu •

1 

ar uyu ır sa ı ı o ugunu yazma · . . ••. 
kaşamız şin1di bir noktada birleşiyor : tadır. Muharrire göre demokratik ida- alınnı~ıaz. Çıftçı bu sene ~avuç ektigı 
Bu, Bulgaristanın tutacağı yeni yol- reler arasında mevcut farklara rağmen 1 fopraga gelecek sene bugday eker .... 
dur. Devletimizin idare şeklindeki eski 1 bu idarelerin esaslarını teşkil eden müş- H~lbuki: ~iz . beynimize, çi~tç~ni~ top
ve muayyen esasları muhafaza edecek I t~r:k. ~azı noktalar vardır '\'e -~unlar, raga ettığı dıkka.t kadar bır ihtımamı 
miyiz ? B izden kültür itibariyle daha bıla ıstısna şunlardır : Halkın ıtımndı
yüksek asırlardan beri yaptıkları tec- I na mazhar olan bir hükümetin bir me
rübeleri nazarı itibara alacak mıyız? .. · I sai programı vardır. Hükürnet bunu 
Yoksa gelişi güzel ve dik başlılıkla tu-ı zamanında ve açık bir surette itimat al
tncağımız bir yolla kendimizi meıtlıuli- dığı meclise arzeder ve tasdik ettirir ... 
yetlere mi bırakacağız?.. Jşte bugün, Meclis bu programı üzerinde aleni bir 
münakaşa edilrn ve edilmesi gereken 1 surette fikrini söylemek salfıhiyetindc
nokta budun demektedir. dir. Her hükümet, efkarı umumiyenin 

Muharrir, bundan sonra, siya.sal par- itimndına mazhar olmak zorundadır. Bu 
tilerin ilgasiyle memlekette partizanlı- hiikiimetle millet arasındaki canlı ra
ğın ve demagojinin bertal'af edileceğine bıtanın ta kendisidir. Serbest bir su
inananlar bulunduğunu ve faknt böyle rette seçilen parlamento, hükümeti ikaz 
bir kanaatin doğru olamıyacağını ve kontrol ve teşvik eder. Sarfiyat .işlerin
çünkü partizanlığı ve demagojiyi doğu- de salahiyet ve karar sahibidir. 
ran Bulgar egoizminin yarın siyasal par- Muharrir, aranılmakta olan yeni ida

tilerin temsil ettikleri içtimai mesuliyet 1 re v~ekli~de bu e:asların -~-eı:araf _edile
denilen frenden kurtulm~ olması ha- cegıne ınanmak istemedıgını, rıksı hal
sebiy le umumi menafi için çok daha mu-

1 
de yeni idare~in. de milletin ekseriyeti

zır olabileceğini, bir başkalarının ise ne dayanan bır ıdare olamıyacaı11nı ve 

yukarıdaki esaslara Bulgar realitesine 
uygun bazı tef errliat sokulmasının 

mümkün olduğunu ve fakat yeni tecrü
belere atılmamak lazun geldiğini ısrarla 
anlattıktan sonra yazısını şu cümleler
le bitirmektedir : 

- Kendi toprrığını bizzat süren Bul
garın kendi politik hayatiyle de bizzat 
ilgili olmnsı hakkındaki kanaat doğru
dur ve bu, Bulgar devletinin menafii 
iktizasındandır. Fakat, unutmamak IA
zımdır ıki, Bulgnr, tarlasını daha verim
li bir hale so'kmak için elindeki karasn
panı atarnk yerine pulluğu almak zo
runda kalmış ve bu sahada başka mil
letlerin yaptıkları tecrübelerle kendi 
tecrübeleri arasında hiç bir !ark mevcut 
bulunmadığını görmilştür. 

da tutamaz. 
Amerikan haydutlarının ara:ıına ~im-

di genç kızlar da girdi. Me§hur eli mn- Ba,ımızda k< Ç tel 
§ahlara mukabil ortaya çıkan bu eli si- saç vardır 
lahlılar iki kızdır ve en büyüğü 18 ya§ın- Acaba başımızda kaç saç var ? Bir fiU. 
dadır. me nnı.aran, vasati bir erkeğin bUtün. 

Bir gün mektepten kaçan bu jki kız vücudundaki saç ve lolların adedi 850 
motosikletlerine atlayıp bir garaja gidi- bindir. Bunlardan takriben 110 bi::nl 
yorlar. Bir tanesi motörüne benzin dol- baştadır. Kadınların başlarında er-
duracağını söylüyor, öteki de c Telefon .keklcrinkinden daha fazla saç bulun

edeceğim> diyor. maktadır. 

Garajcı genç kızı alıp telefonun bu- Sarışınların saçları kumrallannkinden 
lunduğu odaya götürdüğü zaman, eli si- daha çoktur. Başlarında en az saçı bu· 
lnhlı bayan derhal tabancayı adamın lumınlar, kızıl saçlılardır. Ekseriya bun· 
göğsüne dayayor ve: lnrın başında 90 binden fazla saç bu· 

- Eller yukarı 1 diye bağırıyor. Ça- lunınaz. Buna mukabil sarışınların ba· 
Luk bana kasanı gösteri... şında 140 bin saç bulunur. Umumiyetlı 

Beraber kaııaya gidiyorlar. Genç kız, 1 başın beher ı:antimetre mul".abbaında 
diğer bi~ elinde tuttuğ~ taba~ca ile nda-1

1 

takriben 400 ~a~ vardır. Bütün ~~l~_rın 
mı tehdıt ederken, dıger elıyle de ka- ortası boru gıbı boştur. Saçın kokunU 
sa.dnkl yilz dolara yakın parayı cebine 

1 

taze sovann benzetirsiniz. Saç kısmen 
indiriyor. yncn sovanın yeşil kısmı, kökü de so-

Sonra, motöre benzin almış olan ar· vanın kendisi gibidir. Saçların hiç bi· 
knda§iyle beraber, motosikletlerine ntla- rinde hayat yoktur. Yalnız kökleri can· 
yıp uzakla§ıyorlar ! lıdır. 

üzüntii içlııdeidi-. - ı-;cıı. .::: O ·kolaydır, sen~babanın olduğu 

HALK MASALLARI Hep Dev anasına giden kızı dü~iinil- Kız ve delikanlı korkularından birbir-,mcmleket buraya altı aylık yoldur. Yal-
yordu. . lcrine :mnldıl:ır ve bu vaziyette düşerek nız oraya gidemezsiniz. Akşam olsun, 

Peri kızlan yediler şahınl: bayıldılar. 1 oğulJanm gelsin de onlara söyler.iz. 

Fok balığının bıyıkları, gcrgedanır: 

boynuzu, ve insanın kılları hep ayn' 
maddedendir. 

Çin seddini yaptıran Çin generaUe
rinden birinin saç fırçasını icadından be
ri k5.şifler saç yetiştirmek, saç dUştır. 
mek ve saçları güzelleştirmek için heı 

giln bir silrU yenili3tler ortaya koymak· 
tadırlar. 

Evvel Zaman 
içinde 

-6-

y ediler Şahı 
- Şimdi kızım , der. Bu suyu al, yine sarayda yine bir köşeye gizlendi. 

saraya git. Kendini göstermeden saklan, ı Büyük bir heyecan ve .sab~rsızlık içinde 
ak§am olup ta kızlar güvercin şeklinden akşamın olmasını bekler, nihayet akş:ım 
insan şekline girdikleri zaman güvercin 1 üstü hava şöyle kararmağa başladığı sı-

ı 

niltnplarını 00§ uçlarına koyarlar. Sen,' rada altı yeşil ve b ir beyaz güvercin yine 
onlar yatınca, bu nikapları delikanlının: kanat çırpaııaık gelirler. Mermer havu
nikabı ile beraber bir araya getirir ve zun başına konarlar. Burada silkinirler, 
Yakarsın. Nikaplar yandıkça kızkır da 1 yeşil gü\'ercinler yine kız olurlar, b eyaz 
Yanıyoruz ,yanıyoruz diye feryat ede 1 gÜ\•ercin de delikanlı olur. 
~c yanar, kül olurlar. Tabii delikanlı 1 Hepsi de güvercin nikaplarını ellerine 
da Yanıyorum, diye feryat edecektir. O alarak merdivenleri çıkarlar. 
bağırdıkça sen ona Bülbül çan.ağından Saraya girerler. 
aldığın sudan yudum yudum verirsin. Büyiik bir salonda yine cünbüş masa-
l{ıuar ölür. Yediler şahı kuı tulur. Siz sını kurarlar. Jçip eğleruneğe başlarlar. 
<le ınuradınızn edersiniz. ı Delikanlı ise kendi aslının insan ol-
Kız bir yerde duraklamadan ~ittiği. dujhınu anladığı gündenberi bUyilk bir 

- Şahım neden böyle düşüµüyorsun, Gözlerini açıp ta ayıldı!kları zaman Akşama doğru Dev anası oğlan ile kı-
bir kederin mi var dedikçe o belli etme-ti bir de ne baksınlar, ne saray var, ne :ı.a birer tokat vurarak onları süpürge 
mek için bir şeyim yok diyordu. bahçe. Bir dağ b:t§ındalar. yapar, Kapı arkasına koyar. 

Her gece gibi bu gece de geç vakte Peri kızları yanıp kül olunca sarayları - Çocuklar gelirLr. 
kadar oturup eğlendikten sonra: da ortadan kaybolmuş. - Anne, insan eti kokuyor .. 

- Artık yatalım.. Onlardan kurtulduklarına çok sevin- Derler. Dev anası da: Tutankomonun mezarında 
Dediler. Kızlar ayrı odalarına çekildi- diler. - Yavrularım , he~ireniz ~vgilisinl neler bulundu ? 

ler. Delikanlı da kendi odasına girerek Ve birbirlerine tekrar sarıldılar. Oğ- ıkuratararak beraber geldiler.. Bundan birkaç gün evvel, lskenderi· 
y.atağına yattı. lan: Der. Oğlanlar sevinirler. ye müzesi direktörlüğü Tutankamon'un 
Kız biraz bekledi. Uykularının en tatlı - Şimdi, dedi. Doğru senin Dev ruıa- - Hani ya .. Nerede .. Bir de bu de- mezarında bulunmuş olan şeylerin bir 

zamanlarında ayaklarının ucuna basa- sına gidelim. Babamın da nerede oldu- likanlıyı biz görelim. listesini neşretti. 
rak kızların odalarına girdi.Güvercin ni- ğunu o bilir. Tarif etsin, memleketimize Dev anası süpürgelere birer tokat vu- Şimdi bu listeden, eşki Mısır medc· 
kaplarını oldı. Delikanlının da nikabını 1 gidelim. rnrak onları yine kızın ve oğlanın ıeıkll- niyetinin bugüne kadar sanıldığından da· 
aldı. 1 Yola koyulurlar. Giderler, giderler ... lerine sokar. ha büyük bir tekamüle eri~tiği anlaşıl· 
Kızların nikabını bir tarafa, oğlanın ni- Az giderler, uz giderler .. Dere tepe dilin Devler he~ire dedikleri kızı ayrı ayrı maktadır. Her halde, kral T utankamo· 

kabını da ayrı bir tarafa koyarak ateş- dilz giderler nihayet Dev anasının bu- kucaklarlar. Hoş geldlıı derler. Delik.an- nun hiç bozulmnmış olan mumyasından 
ledi. Nikaplar yanmağa başlayınca kız- lunduğu yere gelerek: lıyı da pek severler. başka, mezard L.ılunan ,eyler insanı 
lar uyandılar. - Anneciğimiz... Dev a.n.ası: hayrete düşürmektedir. Paha biçilcmiye· 

- Aınnn yanıyoruz.. Diye ellerine, memelerine .sarlırlar. - Yavrularım, der. Delikanlı babası- cek derecede de erli olan mücevher ve 
Diye feryada başladılar. Del_ika nlı da Dev anası: nın memkkeüne gitmek istiyor. altın e§Yndan baıka, mezarda bulunan 

uyanmış, o da: - Vah evlntlarım, der. Geldiniz m1? Ka.dının büyük oğlu: ocyler, 1aadan 1400 yıl evvel Kozmetike 
- Yanıyorum! Hele şU.kür kurtuldunuz. - Yarın aabah dtlşUnürllz. dedi. bUyilk bir rağbet gösterilmi§ olduğunu 
Diye feryat ediyordu. Kız hemen ya· Delikanlı dn: Ertesi sabah olunca bUyUk Dev bir göstermektedir. 

nına koştu ve yanıyorum dedikçe Bill· ı -Evet, der. Sizin sayenizde kurtul- omt12una delikanlıyı öbür omuzuna da Bulunan ıeylcr aruında bir ıezlong, 
bül yuvasından getirdiği sudan yudum dulc. Fakat 'imdi bize bUyl.lk bir eyllik 3m.ı alarak alıtı aylık yolu blr saatte kat- kemana benziyen bir çalgı Al ti aedeften 
yudum içirdi. lyapacaksınu.Blzi babam.m olduğu mem- @derek o~ hUkllmdar olan babası- oyun kağıtları, usturalar vardır. Fakat 

Bu sırada büyük bir gürültü oldu. Ko- lekete göndereceksiniz. mn memleketine geldiler, doğru saraya bunlann içinde en çok dıkkati çeken bir 
ca sarny !ideta yerinden aarsılmağa b~ Dev anası: aittiler. •t makinesidir. 
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TEFRiKAMIZ Mülkiyeliler 
MUlklyenln &t inci ylldö· 

nUmOnU kutladllar 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
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• • . . 
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MiGFERLİ 
Kadın korsanlar Bayramın ilk gününe rastlıyan cumar• 

tesi günü gecesi, saat 20 sıralarında iz· 
mirde bulunan mülkiye mezunları ayni 
sofranın bqında toplanarak mülkiye 
okulunun 61 ins:i yll dönümünü bir ara· 
da geçirmişler; geç vakte kadar neşe 

içinde hasbıhaller yapmıtlardır . 

ALTIN 

Casus Kadın Yazan : N. ERDAL 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Genç kız birden bir feryad kopardı T op[antıya haıta vali olmak üzere lz
mirde bulunan bütün mülkiyeliler işti· 

rak etmiştir. 

Wltı**td M'+ i 

Marlh Rlchard'•n Hallraları 

18-
Yorganın altından soyunduğunu gözlediği ve delikanlı zannettiği 
Rid'in göksünü görmüş. Onun erkek değil, ktz olduğunu anlamıştı 

Egepalaa salonlarında verilen ziyafet• 

1 
te, mülltiyelilerin adına Türk.ofis lzrnir Jaki, bitl orada bekliyordu. Lüsiyi Fakat bu mesele o kadar basit değil· 
şubesi müdürü B. Cemal Ziya kısa bir nu- derhal Cenevreye hareket eden trene dir. Genç kıza fena halde tutulan Mirar 

t k ·· ı· k "l'- · iti · ı k teşyi ett.i ve ona, yeni vazifesi için bazı ondan bir türlü ayrılmak istemiyordu. u soy ıyere mu ıuye ı erın mem e e· 

Villi, kafaainda planı, ıanki i• 
görea kendiıi değilmit gibi dal• 
glD hareketler yapıyordu. 

Bir aralık Ride: 
- Bugün, dedi, her nedense 

üzerimde bii- ağırlık var. Aptal gi
biyim. Bu kıymetli tabaklarımı 
elimden düşürüp kıracağım diye 
korkuyorum. 

Hasta mısın? 
- Belki.. 
- lıteraen git odana yat... is-

tirahat et .•• Kalan işleri ben görü-
Jiim. 

Rid bunları söylerken bir an ev
vel genç kızı başından savmak, 
kendi için bir tehlike saymağa 
hatladığı bu kızdan kurtulmak 
gayeaini gütmüştü. 

Villinin ise pllnı bamba,ka idi. 
Rid'e: 
- Ben de, dedi. Zaten bunu 

aöyliyecektim. Gidip biraz istira
hat edeyim. 

Villi oduina gideceği yerde 
Cloğruca Ridin oCluına gitti. 

Kapının üzerine, cebine aldığı 
anahtarı koydu. içeri girdi. 

Soyundu ve... Ridin yatağına 
girdi. 

O ••• Sevdiği... Çıldırasıya atık 
olduğu Ride... Erkek zannettiği 
f ah itenin kızına bir ıürpriz yaP

· · f h h d d-'-1 talimat verdi. Nihayet, genç kızdan avdetinde metresi 
tın ar anına ve er sa asın a taşı ""' arı 

\ 

1.. k l b' k' ld l h 1 LO'SININ MACERALARI olacağına dair söz aldıktan sonra Fran· ro u ço can ı ır şe ı e an atmış ve u-
ı susi hayatlarında mülkiyeliler arasında Lüsi tehlikeli bir casus ve asker kaça- saya giimeğe razı oldu. 

"' ~ 1 t 1 t ~d . t t · t• H ı ğını takip için Cenevreye gitmişti. Bu can sıkıcı ve tehlikeli aşktan kul'" mevcu o an esanu e ışare e mış ır. a-
1 

, 
• #', ~:.'. l t. ı . d b t "Ik. ı·ı · b Bir akşam indiği pansiyonun yemek tUlan Liısi, biraz rahat nefes alabildL 

.;4, • ~ ·~ , ıp, zmır e u unnn ınu ıye ı erın, u 
' ""'-t. .... "' ' ~..ı ., " ~ .• 1 .1 .1 . f b d t 1 odasına girdiği ~ misafirler meya- Fakat, casus şebekesinin işleri çok fona . :~•~·"'·~~ ~··• · , ~· ; guze vesı e ı e aynı ıo ra aşın a op· ı . . . , .. 

• t:r-+A:~ ~~' ~ '<'l · · ,"'lf..& ~ 1 1 d k. . • ... k .. nında Maksı:nm başlıca muavmı olan gıdıyordu. 
.. ~J--;..,~;.,fi" ~+.._ ~ ~ıı;ı: \ ' .. ı 1 t t 1 Luıyı gordu. Gonıger, Eksten şifrelı bır mektup a • 
r~ ~ı ..,~~"'.'~' , •. t:r· anma arın a ı samımı mu nayı ço gu· • , . .. .. t :, . . : : 1 

1 (.P ~ "'/ ~ • 

1 

... c an a mış ır. • . . . kl 
' 4 ~ t; ~.; >-~::~,,: ~ .r.. /~~~ l.f'"W~.t,+ Buna vali B. Fazlı Cüleç cevap vere· Luı ona: ? ? • mıştı ve bu m~t~pta, generalin {ilh~ -

...,.... $-.•~ -..o-;'" ' , ~ ~ .. -::.:::.r..r:tt;~ k .. 11 . 1: 1 k f' · - A ... Stz burnıla mısınız.. dedı. Ce- ka oraya geldiğını, fakat karısının ihil· ....- :11 ~ .<>.r: ... ' ,., ~""?.!: ~~ 1 re mu :.ıye ı o manın ZC\' ve şere mı . . . ? • • • • • • 

~ • • anlatma ve bu topluluktaki mfınaya işa- ncvrede ne ışı.ruz var. yar olduğu ıçın, teshır edılemıyeceğt bil· 
~~ i<~ • rı t t ! t. 'ı Lüsi ona en tıabii bir tavırla şu cevabı dirfüyordu. 

~ ~ re e mış ır. 
"' y 11 h 1 verdi· Ertesi gün de, Pıaristen fena bir haber ~~.,-x;~,f<_-. emekte, mülkiye i erin ususiyet e- · 

rinc, mülkiye hocalarının tipik karakter· t - üniversiteye devam edeceğim de.: alındı: Mirar tevkif c<lilınişt.i. 
lcrine, tabiatlerine nit hatırıılo.r anılmış ve Aradan birkaç gün geçtikten sonra Göniger bu haberi Lüsiyc verince, 
geç vakte kadar eğlcnilrniştir. Maksi.mden, Mirar adına sahte bir vesik'ı. genç kız büyük bir heyecan ve elenı 

t · .nış olan Ltli, Ltisi ile flört et.meğe duymuş gibi haller takındı. Göniger de 

I"> St , , d • • • başladı. hiddetle: 
->ay o} <l 1 n o vı ç 1 Bir akşam da genç kıl.'l şöyk! dedi: - Hak etmişti, diye bağırdL Afyon 

- SONU BEŞlNCl SAHlFEDE - - Şefe sizden bahsettim. Sizinle ta- ıknçakçılığı ile me§gul oluyordu. 'Oz.erin· 
miştir. Yugoslavya bn,vckili bu sabah nışmak istiyor.. de bir kUo afyon bulmuşlar! 
ltnlyan meçhul askerinin mezarına, fa., - Pekal8. öyleyse gidip onu göreLim! Şebekenin büllin haları dağıldıktan 

l 1 şist ölüleri mezarına ve Panteonda ltal- Şef, Hımz Göniger ndında, uzun boylu, sonra Göniger genç kıza §Öyle dedi: 
~ .,,. ~fit:-~ I yan ·kralları mezarına çelenkler koymuş , saçları dökülmüş, küçük ~ ze-ki gözlü 1 - Eks-le-Bene giderek generalle mil· 

~«Nı.tffe;:'.ıs'f4*~~.}. ' · .. i ve halk tarafından hararetli tezahüratla a>ir adamdı. Kal.ı:ıalık bir mahallede, nasebete ginneğe çalışacaksınız. Eğer 
J ~ · ' ~J karşılanmıştır. Bugün BB. Stoyadinoviç-

1 

bir kunduracının evinoo ikamet ediyor- bwıda muvaffak olamazsanız o Ulll)aD 

~>-=-·0v·.,,. :#.:1, • ~f' 'Gj'if ~. Js 
1 
le Duçe ve Kont Ciano arasında konuş· 1 

du. Lüsiyi büyük bir nezaketle kabul katibinden bir şeyler öğrerımiye çalışın. 
:rt,'1~~~WL.:' . .ı;-: j mıılar .olmu~tur. . .. 1 eLti. . - Ne yapmak lazım? 

J ~ :1 . .,,.r.. ~"' 1 Parıs, 6 ( ö.R) - Romadan bıldm· j Mirar, genç kız<ian bahsederken ga- - Generalin Amerika elçisiyle yaptı· 
::ı. ı . liyor: Yugoslavya başvekili B. Stoyadi· yet .sitayiş-kar bir lisan kullandığı ve\ ğl gizli görüşmenin mahiyetini öğrenmt-

"' noviç bucün öğleyin kral Viktor • Emına· 
1 
onn, kendisine gösterilen itimadın ay- ye çal~ın ve eWe edeceğiniz malumatı 

nuel ili ün sofrasında yemek yemi~tir. 1 nını göstermekte hiçbir mahzur bulun- sizden iki gün sonra ayni otele gelerek 
Şimdi B. Stoyadinoviç Venedik &arayın· 1 madığını temin ettiği için, şef, Lüsiyc 113 nwnaralı odayı kiralıyacak olan orta 

iltl= : da B. Mu~~olini ile c_o~şmektedir. Ak-
1 
derhal vazife vererek, bu vazifenin ıne- yaşlı kadına bildirin. Bu kadın size bir 

, ş:un yemegıne de Chıgı sarayında Kont zuniyetlerindcn istifade ederek Cenev-1 gezinti teklif edecek, bunu kabul eder 
* • * ' ~ I Cia~onun davetlisidir. ?~ akşam ya Ve- reden geçen zabitlerle münasebata giri· ! ve kendisiyle görüşüt'Siinüz. 

Ziyafet •• Bütün neşesi ile devam · neclık sarayında, ya Chıgı sarayında Sto· şip kendilerinden malumat ahnaktan i- ıLüsi hemen ertesi gün Ekse hareket 

mak istemişti. 

ediyordu. ~ ~ ~ 1 y~dinoviç şerefine bi.iyük bir kabul res· baret oldut;,'Wlu anlattı. ederek, orada Palas oteline indi ve ken· 
Londrali zengin kadının davet- >f:h'•.- • ~ mı yapılacaktır. 1 Bu, hiç te güç bir i.ş değild:. I.ıüsi der- disini Miari Bumero adiyle deftere kayd-

lileri ıofrada hizmet eden genç ve yapmı§ım .. Bir daha çok dikkat et· tında gari!) bir mere.k içinde .!~· j Y nnn ftah·a ile dost devlet başvekili hal vaziyeti Jakiyc bildirdi ve beraberce 1 etfüdi. 
parlak ıofra Ufağının zarafet ve meliyim. kip eden Villinin onun böyle _gog· 1 arasında iyasi görü~meler devam ede· bir pltın hazırladılar. Jaki, Lüsiye bir 1 Jakinin. talimatını bekliyen genç kız 
nezaketine meftun olmuflardı. Diye düşünerek odasına girdi. sünü neden sargılara soktugunu cek \'e B. Stoyadinoviç t:ıyy:ırec ilik tet- çok sahte malUınat vererek, Lüsi del general ve ailesiyle mUnasebet peyda 

Geç vakit dağıldılar. Oda karanlıktı. kendi kendine soruyordu. jkik merkezini ziyaret edecektir. Yugoı· bwıLarı Gönigere bikl.irerek, onun bü- etmiye çalıştı. Fakat bu adamlar kola'/ 
Ev ıahlbi olan kadm Ride sor- Dı,arıda lmvvetli bir ny ışığı Birden, kendini tutamadı. bv ba~vekili Rom do. August zamanına ytiık itimadını kazaruıcaktı. Ne~kim <le Jc.olny ahbap ol.mıyorlardı. 

du ı vardı. Boğazından: I ait Roma sergisini ve dokuma endıistrisi öyfo yaptılar. Bir müddet ronra, Lüsi uzun boylu, 
V·ıı· d ? d · · .. ··1 b A' A' A' 1 .. · d · ·k 1 - ı ı nere e Pençere en ıçerı suz~ e~. u. ay -. • ·: • . : · · · • · · · •. scrgısını .. ~ zıyaret .ettı ~en ~~ra ça~- Bir gece, Lüsi alelacele, kwnduracının esmer ve çok güzel genç bir kıadının, 

- Rahabızlandi. Siz de ken- ıfıeı ufak odanın loşlugu uzerıne Dıye bırbırı arkaaına uç feryat şamba gunu Kont Cıano ıle bırlıkte Mı- evine çağmldı. ilk de.fa olarak bütün likendisine rekabet ettiğini ve mütemadi· 
Cliaine izin verebileceğimi söyledi· tatlı bir renkle yarım aydınlık ve- çıktı. • • l ı ıına gidecek ve başlıca endü tri mües- 1 scbckenin bir arada yaptığı toplantıya 1 yen generalin karısile dolaştığını gördü. 
!ini~ için müıaa'de ettim. Yatma· riyord';l. . .. . Tama~we~. ıoyunmuf olanw Rıdı? 

1 
sesclerinl gezecekl~r. . . . 1 ~ştir.ak ediyordu. Aşağı yukarı on i.ki ki-1 Lüsi, l:,u genç kadının, ayni gizli mil· 

ga gıtti.: Marı Rıd bütun ge~enm yorgun· çıpla~ gogsu_n~e genç kızlıgın ~ı- . ?ut~e .. B. ~to~adınovıçın Ro~a zı~are· 1 şi vardı. Ve bunların eıkseııisi Fransız zakerelcrin mahiyetini öğrenmek isü• 
- lyı olnıuf.. tuğu içinde ve gözlera uykusuzluk- tanest olan ıkı olgun meme gor-

1 

tım buyuk bır Jestle kutlamak ıstemış ve veya Belçikalı asker kaçağıdı . ı yen Italyanlar naınma casusluk ettiğini 
Ziy~fetin ıon servisini de biti: taıı mahmurlaşmıf bir halde so- müş!ü.. • • • .. • • Venezya eyal~tinde (Y~.g~sla;>'a.hudu-1 Şef,oozikbirınesele1çingüz.elbirer·ıhilmiyordu. 

ren Rıd yan.n sabah. ~e~ar aynı yunmağa başlad~. • . w Rıd_, ga~ı .. ıh~~ynrı ellerıı~ı. me-, d~nda) mahkum olan butun aıyası mah- keğe ihtiyaç olduğunu söyledikten sonra Liisi, en ufak bir malumat elde etml· 
masanın temızlenme110ışın~~.g~~ç Yatağın.d9: Vıllmm cldugunu melerme ~~turdu~~. korku ıçmds 1 kumlan serbest bıraktırmıştır. !meseleyi şöyle izah etti: iye hile muvaffu.k olamadı ve böyleoc iki 
kızla kartılatmamak ıstedıgı ıçın nereden bılsın.. 1 f~ryat ~sının .~el~.ıgı tarafa.. Ken- 1 _ Hali hazırda Eks-le-Ben<le bulu- gün geçt.i. 
bu it~ tek. batına ve geceden gör- Villi hiç uyumamış .. Onun gel- dı yatagana. ~oı:ıd~: .. T ath .b~r sesi~: nan ve harbiye ne?.areti erkanından olan i Nihaycl Jakiclen bir telgraf aldı. Bu 
mek ıatedı. meıini beklemitti.. ı Orada VıUıyı gordu. - Vıllı, dedı, yanıldın ve ya· 1 : F _ " . k .. ·ı· 'telgrafta şöorle "e-rıiyordu· dl~ir şe'/ 

Dah b• "dd 1 .d. v·ıı· nk' ·· d · • 'b' ld ... 1 d d .... 1 . 1 B nır ran .. ız generaıımın arı::.mm ı ıma- ~ . ~ a ır mu et ça ıtb Sofra. y organm altmdan Rı ın soyun- ı ı sa ı ruya a ımıt gı ı, ya- 1 nı ıganı an a rn egı mı. unu d k k 1• d B 1 A • .. 1 . b . bekle · 
yİ temizledi. Sabaha kartı itini bi- masanı seyrediyordu. tağın üstünde doğrulmuı, hayret-, sana daha evv.el söylemeli idim •• • ını,ı_ aza,~al azım ı~: ku geıl1~ b ·ı·s'>YBucmncy1uıanm, meanlıı c't'ımlyeıı"e·: ney'ı ı'fade 
• • • • • l l kalın "zl · ' " •• Fak t ·· ı· d' V . · 1nerı;Ka c çısıy e uı:un muza ere e·~ u- • tardı. Rid kapıyı içeriden kılttlemıf, e açı ıp ış go erını oguY'uru-, a soy ıyemez ım. azıyet&· 1 R . . h v ·t ·ı •~ t" d. d " 

- ' · d h k 1 f d unmuş ve eısıcuın ur t son ı e .....,a ıı c ıyor u .. 
Yatmak üzere oda11Da gitti. artık yabancı gözlerden uzak bu- yordu. mm sen en aş a ara tara m an •~lg f d'lm· tir B .. k 1 . DEVAM ED'C''"'EK 

N l N ı? R .d t D d ..... 'l "' d k' d" F . ..., rn e ı ış . u mur.a ere erın ma- - J:"-' -
Cebinde anahtarı ar~dt. Bula- lunduğuna emin p ntalonunu.. - ası.. ası ı sen... e- a ogrenı ecegm en çe ın ım. a- h' .... v • 1• d ...,. __ _ 
d ı ..... k k k d w•t K k t t'md' B .. r- t db. l • b ıyetinı ogrenmemı7. nzım ır. fi -..... --- b b J ma ı. u ak üniformasınt Çl ::armıt, gog- me sen er e egı ... ızsm... a .• • ı... u un e ır erım 0-1 ususı mu ase e er 

Birden tatırdı. sünü bir erkek gi.bi düzleştiren Aman yarabbi... fa gıtb. Evet .• Ben erkek değilim. . :o • G.ENERAL 
O d --L hl'ç bı"r • .. • d .. V • t . k"' k b l t b' ·V ao··rdu"gw.. 'b' b. k K • Uz.un bı.r m.uı.akere netıces.ınde GJs· B"'cı.TARAFI BtRtNCI SAHIFEDr -, o aaımn A11Autannı sargıyı memelera uzerm en çoz- azıye , m ar a u c mez ır 1 e ... un gı ı ır ızım. ız- . v ! - • ~ • . • ı:-

yere bırakmazdı. meğe baılamı,b. vaziyetti. hk bayatı~u~ tehlikelerini, İf bu-
1 
par. adında ~ır Fran~ız asker kaçagı bu nelerdekı ı~tıy~ı karşılayacak v~ olduk· 

Acaba düşürmüt müydü? Her akfam böyle yapardı. Villi kadar, ondan daha fazla lamamak ıhti'?allerini dütündüm. 1 va~e:C tayın e<lıklı. . . . . . 1 ~ uzun b:r muddet zarfında vilay~~~ 
Bir de kapıya baktı ki anahtar Yatağında aeleserpe ve rahat Rid fa,ırmışh. Şimdi ne yapa-1 Erkek kıyafetıne girerek çalışma-' Lusı, bunu derhal Jakjye bıldırdı ve 1 rı hu kabı! teklıfler yapmaktan mu~-

üzerinde dmuyor. uyuyabilmek için böyle hareket cakb? ı ia teşebbüs ettim. Artık ve bun .. , Mirann kendisini mülcmadi:en sı~ış~~r-1 tağni kıla~k surette ve seyyar. nuıhı· 
Derin bir nefes aldı. eder ve sabahları kadınlığını Bütün foyası meydana çıkını! dan sonra hana. karşı kalbinde dığını, ondan nasıl kurtulacagını hır tur- yetıte tecvız olunan kadronun vilnyetle-
- Sabahleyin telitla kapıyı kaybedecek bütün tedbirleri ye- demekti. aeni ezen ve eriten sevdadan eser lü ke~tircmediğini ilave eUi: . 

1 
re dcrde.c;ti irsal bulunduğu, vilAyetl<'rin 

kapatıp anahtarı almasını unut· niden alırdı. j Derin bir hayal ıukutuna uğra- kalmadı sanırım. ' Jakı genç kıza şu ccv.abı verdi: tetkikinden geçirilmek suretiyle 1:}38 
muşum.. Büyük bir tedbirsizlik Ridin hareketlerini yorganın al- mı• olan Villiye yaklaflt. - Bitmedi - - Bu h~rifi Fransaya gönd~rin! bütçeleriyle birlik:te teklifinin teminine 

-- E - -~--:- · - · · • • çalışıldığı bildirilmiştir. 
W~YA•a&JUWlN~:?~U""~r7-ZJ~X-~ Ondan sonra ani bir krize tutuldu. veto zarfı getll' ve Dtfanluıa ver. - lnu.n ümidim ada keamemelı yav·ı B sebe 1 neti . üza edilmek 

P d 
jDoktorun yaptığı morfin enjeluiyonu ae Lüsil .urfı getirdi. Filibe verdi. rum. Fakat unubna ki seni ölünceye"-· ~- 1 P .. :r 'tc:;1:~ tal rb.nd bu· 

arı. sıı· Ka ın lbiraz sakinleşebildi. Fakat pek az sonra BinbaşıŞartren: dar seveceğim. slurelmıy e ~uı~ erıı l at e 1 e 
• 1 Fil. t d d. B . . . unu ası ı ave o unmuş ur. 

N öldü. Ancak otopsı yapıldığı zaman onun - ı ıp · e L u zarfın ıçmde berum - Sevgilim. ...,. 
~ zehirlenmek suretiyle öldüğünü, öldürül- son kqfimin planlan var. Bu zarfı der- içinde bulunduklan acı arasında iki )zmİr 'l'elef_t_)_O-Şİrketİ 

C7X/XX/../7.X/:LJI düğünü öğrendik. Katil de o .• Kadındı.. hal general Arsak'a götür. Gener.ı Boa· genç birbirlerini kolları arnı:ındıı sıktı- ~ ' • 
- Bu çok müthiı birfey. \ ke cadesinde 78 numarada oturur. hır. -· BAŞTARAFI BiRiNCi SAHtFEDE •• 

Nakleden: A. öZY AMAN 

-3- - Evet .• Müthiı .• lıte onun iç.in ben Uyuyorsa uykudan kaldır, çok mÜ· Dudaldan birlqti. ketinin hükümctiınizce satın alınırı 
_ - HULASA - art&k kendimi ölmüt telek.ki ediyonım. birn bir q için geldiğini haber ver.Ve ken· Mülazım Samal'f kendini 4temiyerek na ait bir mukavele t.ıslağı parafe ed t· 

Bin~aıi Ş~rtren mühim ve a•keri bi~ keıli~ üz.erinde .çalLfır- 1 Kurtulmam. Kurtanlmaldığun imkiuulZ. : d~sini görünce bu uu fı teılim et \•e söyle niJanlısmın kolları arasından ayırdı. ı miştir. A • • • • U· 
/zen bırden~ıre haıtalanmıştır. O~urdugu l'?"_Y~ı>:ede ~.ız.ı ıle yal-

1 
Fakat FiJip, ben seni buraya sadece he-

1 
kı bu ~ftn ol~n. plfuılardan maada, J Knpının önünde duran otomobiline .. Nafı~ vekalctı telefon. şirıke~ b C4 

nız.dır. Parııte bulunan kızının nıfanlııı mulazım Fılıbe telefon l.ill~mak ve kızmu sıına emanet bırak- lıqfe aıt herıeyı ımha ettim. Ne vana atladı ve son sürntle Pariı istikametini tun tcsısatını 1.200.000 lıraya, yınnl 5 

~~rek çağaıyorlm. Filip otomobil ile koşarak geliyor. Binbaşı, 1 mnk için çnğmnıı.dım. Sana tevdi edece·' bunun içindedir. Binaenaleyh ihtiyata ' tuttu. nede ödenmek üzere ~alın almıştır. ilk 
F!lıbe o gün ev~e b~ k'!'_dmın ı:eldiğini, o gittikt_e~ sonra birden-1 ğim. Vicdan ve namusuma vereceğim bir 

1 
son d~~ece . .,dikkat .. e~ilmiıtir. Anlıyor- Birden bir patlama sesi duyuldu. ta~i: 6?,000 liradır. Diğer taksitlerdf 

bıre h.a•!alandıgını wyluyor. Bınbaşı. kadının elını ı:ıhmtffrr. Ka- İf var. Onun için çağırdım. f sun dcgil mı· Bu muhun ve mahrem i~te Otomobilin ön tekerleklerinden birinin değıştklik vardır. 
dın gı!_tı~ten ıonra da elinde ıiyah bir leke haıd olmuştur. Şar. LWi.I biraz evvel dııan çılanııtt. ı ı;ana güveniyorum. lastiği patlarnııtı. Filibln otomobili müt· Imza salahiyetini haiz murahhaslıır 

. . tren sozune d.eoam ediyor: Bu sırada içeri girdi. j .- .~ak et~eyin. Müsterih olun, c· bit bir sarsuıb geçirdi ve direksiyon kı- scç~~~ktc~ sonra, nnfıa v:kfıletinin da· 
gıttckçe arbyordu. ffİnlle çok mqgul ol·ıdan Mo?eon vardı. - Bayan, dedi. Frııruuvu geldi.!~o- mırlennızı harfıyen yapacağuna yemin nJdı. Bütün hızı ile yol kenarında vetı uzerıne Ankaraya gıdccekler ve 
d~ğumdan ~ o ka~~ aldı':" e~e- - Sabık ikinci b.~o tefi. değil .mi.? cası dıt beraber. !ediyorum. .. . • bulunan ağaçlardan birine çarparak dev- hazırlanan m~kavelename suretini 
dam. Fakat oğle yemegınde birdenbire - Evet .. O da boyle berum gibı bar - Pekala... - Tc~ckkur ederun evladım. rildi. za t>dcceklcrdır. 
biz geldi. Yemeği yanda bıraktım. Ve•kriz neticesi birdenbire ölmÜJtÜ. O da - Şimdi nıudsın baba? 1 - Ha, timdi gidiyorum. Vazifemi Ayni zamanda yolun ilerisindeki bir Çok mevsu~ olar.ak öğrendiğimize g~· 
fU divanın üzerine kendimi zor attun. benim gibi ve ölmezden birkaç saat ev- - Eyiyim kızun. : yapınca da derhal yanınıza ko,acağun. dönemeçte gecenin karanlığını delen iki re hükümetimiz, otomatik telefon tesı· 
Göğsümde ağrılar baılamqtı. Çene ke- vel bir kadının ziyaretini lıabul etmiJti. Binb~ı Şartren kızına ve Filibe mÜJ· / - Peki git yavrum. Fakat gel daha fenerin ışığı belirdi. satının belediyece işletilmesini uygun 
milderim adeta birbirlerine kenetlenmiı Bu kadın kumandan Moleona çok de- 1 fik nazarla baktı. Boğazını dücümliyen evel beni bir kucahla.. Son süratle gelen lüks bir otomobil bulmamıştır. Bu tesisatı nafıa vekfiletJ 
gibi idi. Her tarafunda bir kesiklik his- ğerli malumat getirdiğini &Öylemiıti. Mo-11 bir elem mırıltısı içinde: 1 - Babacığım... Filibin otomobilinin kaz:aya uğradığı işlclecE"ktir. Satın alına muamelesi ik· 
aediyordum. Vaziyetimden teli.p dÜ§en leon teıekkür etmİf, kadının elini sıkımı· - Yavrulanm .. Ah yavrulanm. Za-

1 
Filip nna gibi sevdiği bir.bll§ıyı ku· yerde durdu. mal edilince Iz.ınir - Istanbul • Ankara 

Lüail bir doktor çakırdı. Doktor bir an· b. Kadın gittikten biraı: sonra o da tıpkı vallı yavrularım. diyebildi. Sonra ken- crudadıktan sonra göz yaşlarını zaptede· I Otomobilden genç bir kadın atladı. şclıirler arası telefon devreleri nrttırt· 
jin dö puatrin yaptı. Doktorun bu tqlıisi benim olduğum gibi sağ kolunda bir dini ç.8buk topladı. J ıniyen Lüsilin refakatinde odadan çaktı. Parçalanm11 olan karoçerin enkazı al- lacak ve devre ilfivesi için celbcdiktı 
bana bütün hakikati .. Acı hakikati malat- ağırlık ve bir hareketsiUik duymuştu. - Lwil, dedi. Benim lıasamda bir 1 Hmçkırıklı bir sesle: tında olan Filip bu kadını gördü. makina işlcmeğc başlıyacaktır. 
1111f oldu. Onun da sağ elinin iki parfuak nraS&nda 

1 

uırf var. Onu alıp gelir misin. j - Demek hiç ümit kalmadı nrttk, - Parisli kadın... Ayrıca şehir hattı da genişliyece~. v~ 
- Evet •. Şimdi hattrlıyonun. Bundan tıpkı benim olduğum gibi siya!. bir nok- - Aması brmızı balmı::mu ile mü· dedi. r::ye rr.:nldandı ve kendinden geçti. k'sisnt ma<;rafları asgari hndde indırile 

Lir sene eve?di. Bir az.İz dostum kuman- ta pcydn olmuştu. hürlü zo.m mı? 1 
Filip genç hm t~velli için: -DEVAM EDECEK- cektir. 
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Kastamonuda Arıcık Macar Hikiyeleri 
Kadınlar Sırdaşlık 

kongresi 

ayı içinde 
toplanacak 

Kadınlar hapishanesin- Ş~bat ... 
de enteresan bir tetkik.. T ekırdagda 

Genç kadın ölUm halinde, biltün aile- Kadın, peşini b~kmıyan adama sor-
si ve a:ile dostları başı ucunda idi. du : 

:-···.. Kadınlar ••••••• . 
• • • • • • • 

• 
Niçin cinayet iş
lerler? Kadın katil
ler hikayelerini na
sıl anlatırlar? 

........................................ 
Şiınal ve Orta Anadoluda bir tetkik 

gezisl yapn.rken Kastamonuya uğra

mışt.ı.ın. Bu şehrin yc:n.l canlanmağa baş-ı 
lıyan hayatını, yarına nlt Um.itlerini 
«Şimal ve Ort.a Anadolu röportajları• j 
başlığı altında okurlarıma takıelim ede
ceğim. 

TEKIRDAC 6 (Hususi) - Sağlam bir' cektir. 
kaynaktan aklığmıız bir habere göre Şu- Kongreden evvel vilayet.imiz Ziraat 
bat ayı içinde şehrimizde bir Ancuık müdürUnUn rlyasetind-e kaza ziraat me
kongresi aktcd~ektir. murları, nrıcılık uzman ve ustaları ve 

1ki senedir Trakyanın hemen her kö- fenni arıcılıkta emektar a.m.:ltör orıcı-

Bugiln Kastamonu hapishanesinde 
Yaptığım teUdkleri ayn bir mevzu ola
J'ak ele almış bulunuyorum. Burada bil
hassa kadın suçlulnrın niçin cinayet iş
lediklerini, onların ell<!rini kana bulaş
lınnayı tahr.ik eden hadbeleri bir sos
~a.l mevzu olara:k. gözden geçirmek me
rakına kıapıldım. 
Müşahcdclerimin ehenmiyetle dik- . 

kati celbetUrecclt kısunları olduğunıi 

• şesinde arıcılığı ihya eden general Ka- laroan tcşekkUl edecek bir kaç toplan
zım Dirik'in başkanlığında yapılacak tı yapılac.a:ktır. 

kani ün. 
~ 

oUın bu loplantıd.ı n.ıcılığın daha geniş Bu toplantıda ancılığa müsait kaza 
ölçüde inkişafı ve nrıcı ustaları yeti§ti- nahiye ve köylerin yerleri h:ıızırlana

* . ,_ Kastamonu haspishanesinin kapısını Mtı1Larririmiz t,ir kadın maJ~kılmm 
rilmcsi gibi çok önemli kararlar verile- caktır. 

1 --~- -

~Brulata ~ altmışl.dc bir kadın görii§iiyor 

gardiyan açtı. Benl ve bıına rehberlik yiın mi? .. Işte o dakikadan itibaren ko
edeın arkadaşımı tepeden llmağa kadar camdan soğumuştum. Artık bir yastığa 
ıUulUkıten sonra : baş koyamıyacağımız anlaşılıyordu. 

- Kimsiniz ? Burada ne işiniz var, Mahkemeye baş vuranak boşanma da-
demck. ister gibi yilzUıne baktı. vası açtım. Mahkememiz, uzun sUrüyor, 

Zlyaretlmln malawdını öğrenince bu gidip gelmelerin bir türlü sonu gelmi
gülıneyJ unutan kıadın çehresinde ilk yordu. Kocamın evinden alakamı kes
lince kendl şahsından bahaetmek arzu- rnl.ş, bir arkadaşunın ev.inde '.Yatıp kalk
ı;u belirdi : mağa başlamıştım. Bir . gün mahkeme 

- Siz gazeteci mishılz ! Ben on yedi ıkorldoruncb davamızın sırasını bekler· 
senedir burada gardiyanlık ediyorum ... : iken yanıma orta yaşlı temiz pak geyin-11 
Daha iLlc defa olarak bir gazcl.ecinin bu- miş bir kadın sakuldu. 
raya uğradığını görüyorum. Benim de 1 Niçin beklediğim! sordu. Başımdan 
hayatım belki meıııakınızı çeker. Adım gelip geçenleri kendisine anlattım. Bu 
Fatınadır. Mahkfun değilim amma on 

1 tanımadığım ve ilk defa olarak gördti
Yedi seneden beri bir ma!hkCtm gibi bu-

1 ğtim kadın bana acıdı, kendisinin ya
rada çile doldumnnktayım. Gardiyanlık 

1 
nınd.a hannabilcccğimi, benim gibi bir 

öyle bir iş kl ... Size ruısıl .ınlatayun .... , can yoldaşına ihtiyacı olduğunu söyledi. 
Buraya dUşen şaşkınları ilk. karşılıyan, Denize dtişcn yılana sarılır derler. Ben 
hatta sırasına göre teselli eden benim- 1 de klınseslz.liğimi onun yanında unutu
Içlerind.e 8yle kJmscsizler, öyle bUyük 

1 
rum ümidiyle teklifini k~ul ettim. Be-

l 
talislzUk kurbanları var ki onlara acı- rabe:rce, onun tek başına otu:rduf,'U eve 
mamak kabil olnuyor. 1 gittik. Meğer, bam çok acıyan bu ka

- Sen buradan hiç dışarı çıkmaz mı-' dm Kastamou hükfünet ebesi imiş .. 

Aşıcılık, fidancılık kurs
ları açılmıştır 

sın ? 1 Ebe kocasından nynldığı günden beri 

- On yedi sened-c dışarıya çılanmn, yalnız yaşıyorın~. Bnna ilk zanuınlar- Edimede açılan Ziraat, aşçı!ık ve fidancılık T~ursları . 
on defayı geçmez dersem yalan söyle- da çok iyi bakıyor, bir dediğimi iki .et.il Edime, 6 (Hus··-~) _ Trakya fı'dan-

1 
w;ı olmnk üzere onar kişiden kırk talebe 

ntlş obnaın. mcmek için her fedakaı-lığı ihtiyar edi- lıkl.arından her sene dağıblmakta olan almffili ve F.ıdirne fidanlığında cAşıcı-
- Hapishanenizdc kaç mahkılm ka- yordu. Ebenin yalnız bazı hareketleri yliz binlcree kıymet.il meyvasız ve mey- Jık, fidancılık ve küçük ziraat .san'atla-

dın vardır ? . beni ~üpheye sevkediyordu. Bu ha:.e· , valı fidantaı-dan çoğunun köylerde di- rı• na.miylc bir kurs eçılmıştır. 
_ On sekiz.. ketlerinden mana çıkaramıyordum.Goz- kim, aşı ve bakım işlerini kuvvetlendir-
- Katil olanları vcır mı ? lerimi çok beğendiğini, beni çılgınca . Kursa muntazaman devam olunma1'-

• ___ ..ı ..ı U ı..·- ladı ..ı:::.: . .. 1 kt ,.,.ı..· • rd imek mabadıyle umumi müfettişlik :tadır. Tale'belero ayni zamand.a tavuk-
Bu sualimi ~Ü e ---~ı sevG~t ,~ı soybrme enll-'1. ._t.lar ..... ınmıyo u. bölge vilayetleri köy bütçelerine, kısmen 
- Hırsız nn yani ? ı g11.ıe e_ e tasa u . ını arttırmış, de Ziraat vek.MeUnin paraca yardunla- çwuk, tavşancılık, arıcılık dersleri de 
- Hayır adam öldürenler demek Is- bana karşı ~ır ~ın':'1 ~er ~ir ~ 1 rına dayanarak her vilAyeUen 15 ve 16 verilmektedir. 

tiyorum. karşı ohn hislen gibi degıl, bır erkeğini aşlarmda vücutça snğlam okur auır Umum1 milfet.Uş general Khı.m Dirik 

- Ha kan davası... . . bir ~ı~ karşı olan temayülleri gibl ~öyünde arazisi bulunan g~erci! ye- dün kursa giderek talebelerin desrlerin-

Anası. kızının üzerine kaJ>anarak : - Evet, ben de size kar§ı kayıtsız de-
cYavrum! Yavrum!• diye hmçkırıyor, ğüim, fakat ne dereceye kadar ketUD\ 
fa'kat genç kadın kımıldamıyordu bi- olabileceksiniz! 
le.. - ölünceye kadar .•• 

Kocası, hastanın elini tutmuş, içini Erkek söz.Unu tuttu .. 
çekerek : Zaman geçti, kadın, bir gUn. ağlarca-

- Canım, ne oluyorsun ? diyordu. sına : 
ölüm halindek.l hasta, bu sevgi teza- - Çıldıracağım, dedi. Sımmı kime 

hür.üne elinl biraz sık.arak olsun cevap açayım, bilmiyonım. Hangl arkadaşıma 
vermiyordu. 

- Anneciğim, anneciğim! 

Kndın, bu feryadı işitmedi. 
Alle dostlarından. bir genç bir za

manlar hasta kadının kendisine karşı 

fazla bir zaaf gösterdiği rivayet edilmiş 
olıuı güzel bir delikanlı killlsenin i§it
nılyeceği hafü bir sesle, mırıldanır gibi: 

- Ne kadar çirkinleşti! dedl 
ölUm halindeki genç kadın, yatakta 

doğruldu ve bir ayna lstedL 

intikam 
Kocasının ihanetini öğrenen kadın on

dan ayni suretle intikam almak istedi .. 
Kendisine karşı hiss~ olmadığını bil
diği bir bckfırın evine koştu. 

- Ahlôksız, öğrendim, bana ihanet 
ediyormuş, dedi. Kısasa kısas ı Tıpkı 

tıpkısına intikamımı alacağun ... 

inanayım? 

- Sırrınızı kalbhıizde saklıyamaz mı

sınız? 

- Saadetimi birine if...<;a etmek ihtiya
cı ile kıvranıyorwn; bir kişiye söylesem 
kufi.. Fakat .. Bu sırrı kendi sım gibl 
tutacnk birine ... 

- Öyle ise kocanıza söyleyin .. 

Genç kızlar 
Delikanlı, bir gece, pansiyona sarhoı 

geldi. Evinde oturduğu ihtiyar kadının 
yüzüne bakılarnıyacak çirkin bir yUzU. 
vardı. Delikanlı şimdiye kadar kıza ba
şını çevirip bir kerre bakmamıştı. Fa
kat bu gece aklına kız geldi; onun gilzel 
ve cazip oldu~u düşilndü. 
Kızın ne eksiği vardı? Çirıkince idi; 

fakat taze idL Şu halde güzel denilebi
lirdi. 

Fakat kocasının dostu olan bekar ka- YavA§ça kapıyı iUp kızın odasına gir-
dını iyi sözlerle teskin etti : di; yatağa yaklaştı ve onu öptU; bir da-

Bu bir teklifti .. 

- Tahkiık ediniz, görecekslııiz ki si- ha öpt..U .. 
ze anlatılanlar dedikodudan ibarettir, Genç kız sesini çıkarmadan kcndlnl 
dedL hiddetle, ısrarla milda!aa etti ve dell-

Kadın silklınet buldu: evi.ne döndU. kanlıya galebe çaldı. 
Bir kaç hafta sonr.a kadınla bekit er- Nihayet del~ı utan~ı ve aklı da 

kek bir dost evinde karşılaştılar. Kadm biraz ?aşına gelince çekllıp kendi oda

e.rkeğe bariz bir saygı gösteriyordu. NI- sına gıW. ... 
hayet, yalnız knldıkları bir kaç dakilta· Ertesi gun, kızı. tenha.da bulan deli-
da lkadın dudaklarında sahte bir gUIUm- kanlı, mahcup gözleri 'Yerde : 
seme ile': - Affedersiniz, dedi. Beni affcdinizı 

- Siz ne iyi insanmışsınız, dedi, sa
adetlmi size borçluyum. 

- Madam kl öyledir, ben de kendiml 
mesut sayabilirim. 

- Evet, size miruM?ttarım. Ya o gün
kü çılgınlığımı ciddi bir şey tellkkl et
seydiniz çoktan siz.in olmuş buhuıacak
tun, halbuki ... 

- Halbuki? 
- ...... Bugün beni deli gibi seven 

güzel bir gencin sevgilisi olmanın sa
odetlne erişememiş bulunacaktım. 

Gene kadınlar 

ne yaptığımı bilmiyordum. Sarhoştum. 
Kız, hiddet ve kin taşan gözleriyle d~ 

likanlıyı başta aşağı süzdil. Ona arlta
sına dönUp yUrUdil. Ve bir daha ne ytı. 
züne baktı ve ne de bir kelime söyledL 

Cknç kız, diln geceki teşebbUsU.nden 
dolnyı delikanlıyı aff-e hazırdı, ödlr dl· 
lediğlnden dolayı ns1A ... 

Şairler 
Genç şUir pek sevhnll bir kızı eevı.. 

yordu. Fak.at, ne yazık ld, kız şAirl sev" 
miyordu. 

Şülr, n.ıhmıun mel Ecesine heyecanlı 

~nç ve güz.el bir kndın ölen kocası· şiirler yazdı, kalbini ez.ip mahvetmekte 
nın cenaze alayından döndU.. Ağlıyor, olan sonsuz ıstırabı bu şllrlerle anltı.ttı 

çırpınıyordu. Onun ne derin bir acı Ue ve sonra, şiirlerini bir araya toplayı,P 
kıvranmakta olan a.Jcrabası, dostları fe- neşretti. Bütün sevenlere sevmenin ıs• 
lftlketlne hUrmet göstererek genç dulu tırabını hi.kAyc eden kitap kapışılıyor-
ıstırabı ile baş başa bıralctılar. du. Genç ~lr ~bur oldu. 
Kedının yanında nUıayet blr ~I kal- Gazeteler, dergiler, basın evleri §Al1' 

dı : Onu uzun zamandan beri sevmekte den yen:i şiirler istedil~r. 
olan ve teesrurünil görerek teselli ~ ŞALr §iındl rahat ve m«nnun y~ıyoı1 
mele lstedten aşkını da itiraftan nefsini otomobillerde gezl~r. eğlenoelerdea. 6 4 

menedemiyen bir erkek : slk olmıyor ve... Zalim ııevgillsine hl4 

- SiU seviyorum, karım olunuz. de- tap eden, yeni yeni şUrler yazıyordu .... 
di.. Bunoa tazallüm, bunca llt!fat, bunca u-

Ka.dının göz yaşları birden blre din tırap ve vgl karşısında genç kız da. 
di : şAlri sevmeğe başladı. 

- Bunu bana şimdl mi söyUyorsu- Bu saadetli gUnUn nihayet erlplf o'Lr Meğer burada katil hMiselerın.e kan 

1 
tem~yul .. ızhar~na ~."§_~~tl. . . 1 mesl, içmesi yatma ına.sra.Oan kut'S3 ait de bulunmuşlardır. 

davı:ısı denillyonnUJ. Bır gun polıs mudurune giderek ~ı- ~~~--~~~~~===~~~~~~-m.!"'!!"""~~~~~~-.-~~ 
Mah1dlm kadınlar arasına giciyoruz. kAyolte bulundum. Ebe müdüriyete ça- N - ~ ==:::; 

nuz.? duğunu anlıy.an şllrin yittU llOtdu. Ve 
- Beni affediniz, kendime hAkim ola- ı.:lhnl derin dilşilncelere daldı : 

Genç ve oldukça güzel bir kadın dik-
1 ğırılarak kendisinden bu çirkin hallerin a lbant kurslarına 

l:at.imi celbeLti. ı sebebi soruldu. Hiç .sıkılmadan : 
- Senin .suçun ne dedim.? - Ne yapayun d~i.. Ben bu kıadını 

_ Kan davası.. 1 seviyonun, cevabını verdi. d d 1 kt 
Gardiyanın tarifinden kan davasının Bu hallerin tekerrür etmemesi tenbi- ev am e en er ço ur 

cinayet demek olduğunu öğrendiğim hi ile eve gönderildik. Ebe rahat dur
için artık tereddüde d~eden karşım- 1 mıyordu. 
daki kadmın bir katil olduğunu nnla-ı Bu kadının elinden kum.ılamıyacağı
:ınıştım. mı anladım. Bir münasibini bwup ev-

madı.m.. - Madam kl IStlrap kaynağı kuru· 
- Cenazeden döru!rken söylemiş ol- ml&ftu, şlmdl nereden ilham alacak, naı< 

saydınız i.ki saatten beri böyle ağlar mı ııl şllr yazacak ve şUrlerlnl kime sata< 
idim? ... caktı ? 

Yumurta tozu f abri
kası kurulacak Çehresinde korkunç ve kanlı bir ha-

1 
lenmeği düşündüm. K<."OılUnıe g&re bir 

tırnrun izlerini taşıyan bu bahtsıza da-, delikanlı !le evle.nmclt üzere idik. Ebe 
ha dikkatle baktun. İşlediği cinayetin bwnı haber alınca nişanlımı feci bir te-

ib:e.rindcn seneler geçmiş olmasına rağ- 1 
cavüzc maruz bıraktırdı. Zavallı deli- Bu tl b k f kf 

tnen o hiilA bu iş dUn olmuş glbl dal- kanlı kahrından b~~lan.arak öldil.... SUre e OZU paS a y eme en 
8uıdı. 1 Bundan sonra ne diye yaşıyaeaktım. Bu k k [ / ., 
Adının Zehra olduğunu söyliyen ka- sefıl kadından kurtulmak için vücudu- aTfl UTfU muş 0 aCQglZ 

ti! kadının ıstı:rahını tazelemekten sı- 1 nu ort.ndan knldınnağa karar verdim... Memleketimizde bulunan birçok pas- ~ehirJe bir (Yumurta tozu) fabrlkasl 
kılır gibi sordum : Ve blmu yaptun. tahanelerin kullandıktan yumurtaların kurulınU§, bir milddet te çalışarak pa9t 

- Kimi öldürdün ? - Kaç yerinden ynralııdın ? çürük olduğu hakkındaki iddialar üzeri- tahanelere yumurta tozu vennişti. 
- Kimi mi öldürdiint .. Bir kadını... - Tam on sekiz yer.inden.. ne sıhhiye velcAleti tarafından yapılan Fakat memleketin işgali sıralanndl 
- Kıskançlık yUzilnden mi ? - Hiç acımadın mı ? tetkik bu iddiaların doğru olduğu netice· bu fabrika faallyeUni tatil etmlş ez son• 
- Öyle olsaydı hiç öldürilr müydilm? - Ona değil kendime acımam ı~"''Tl· sine varmııtır. Diğer taraftıın iktısat ve- ra da kapanmıştı. 

Ondan daha kötü bir sebeple ben genç- dı. Bakınız on iki senedir şu ha3ır. s- kGleti de bu hususta kendi cephesinden Yeni fatrika kurulduktan sonra pas. 
liğimi söndürıdüm. On altı yaşında iken tünde yatıyorum. tetkikler yapmış. bu tetkklerden ruın- tahanelerde yapılacak: pastaların artıl 
sevdiğim blr deltkanh ile evl:cruniş:tim. - Yaptığına pişman değil misin ? mıı ilk netice de pastalarda kullandım çUrUk ywnurta ile yapılmasına tam:ı< 
:U:vlilik hayatunızın ilk bir buçuk sene- - Pişımnlık faid• verir mi? ~ cYumurta tozu• yapacak bir fabrikaya men nilıayet verilmiş olacakbr. 
Si tatlılıkla geçti. Zehra mahkumiyet müddetinin uzun Cümhuriyetin kıymetli eserlerinden 'I recektir. memlekette mübrem bir ihtiyaç olduğu Çünkll fabrika yumurta tozları.nı en 
Erkeğim memurdu, akşamları işinin bir k1Smını ikmal etmiştir. Dört ay son- Liri eayılan Trakya nalbant kursunun lı· Nalbant ustalarının evlerine 1 O ar li- görülmüıtür. ıtnze yumurta almak suretiyle istihsal 

başından doğruca eve gelir, daha kapı- 1 rn tahliye edilecektil". Zchraya sor- tanbulda Selimiye mektebinde yüksek ra, kendi ceplerine beıer lira verildiği Vekalet mütahassıslarından doktor edecektir. 
dan girerken : ı dum : dereceli veteriner ustalarından bay Be· gibi ııynca Selimiyedeki nalbant mekte· Bade bu ioe tavzif edilmiı ve birçok Al- _ 

- Zehra, diye beni çağırırdı. Anne- - Dfö-t oy .sonra serbest olacak.sın... aim ile nalbant başının talebelerle alın· bine yemek masrafı olarak adam ba§l- man ve Hollanda fabrikatörleri ile mu- )sf an bu )da bir ha)r• 
si olacnk kadın bizim sevişmemiz.i. çok Hapishaneden çıkınc ne yapmak niye- ınış resimlerini gönderiyorum. na on beş lira gönderilmektedir. Nal· habereye gİrİfmİ!ilİr. 
&orınu .. Çok geçmeden aramızda uçu-' tindesin ? Edirne, 6 (Hususi) - Ziraat ·veka· bant ust lan köylerine dönünce o böl- Fabrikanın kurulması için iktısat ve- Vllll DJezarJı J-1 
!'llJnJar açacak dedikodular yapmağa, 1 - O gün gelsin bir keıTe • ·.Elbette letini~ nalbantlar kursu için verdiği müd- genin nalbant ba~ı ve en tanınmıı bilgili kfileti icap eden tahsisatı da ayınnağa ] 
beni evladından, evlıidını da benden so- ben de bir lokma ekmek ycyecek bir det, uç nydır. Her üç ayda bir mektebe ve inandmıo san tkArlan o\acak ve her- 1 karar verdiğinden faıbrikanın pek ya- )7 8 (>l l yor 
ğutmaga başladı. Gı.inler geçtikçe ko-

1 knpı bulurum. Dedi. T nı.kya vilayetlerinden birer ekip cön- kea hayvanını seve seve bunlara teslim, kında temeli atılması muhtemeldir. fstanbul, 6 - Belediye lıtanbulda blı 
<:atnd:m şüpheleıımegc başlamıştım .... j Yuk.arıda kay<fettiğim bu hadiseyi derıleee.k ve bu kurslar en az Üç~- edecektir. 1 Ancak fabrika için en ınünnsip yerin 1 hayvan mezarlığı y pmaya karar vermi~ 
ş_~r>h md-. haksız de •ılmişim. Bir cuma hiitün Kastamonu hnllcı bilir. Zebranın yede katil kıadının cinayetini mazur Bu gençler, ayni zamanda okur yazar, nerede olacağı henüz tayin edilmemiş- tir. Mezarlık Şi~i lle Kağıthane arasın ' 
r.unu agrıy n dışımi Çi'kt.İrmek ıçin dok- cinayetini maruz kaldığı çılgınca tasal- göstermek için uydurulmuş noktalar olduklan için hayvan ve ayllk hastalık- tir. yapılacaktır. Mezarlık yap tan sonra 
torct &:derk n mesıre yerinde kocamı lullara ktırşı bir feveran, bir isyan ese· mevcut olduğuna inananlar da vardll'. (arından da geniş ölçüde ders görmek,.~ Bundan on beş, yirmi yıl kadar evvel şehirde ölen bütün hayu lar mutlaka 
l'ab ncı bir kadınla kol kola görmiye-

1 
ri sayanlar olduğu gıbi bütün bu hika-i ABtDIN OKTAY. tedirler. bazı Alınan firmaları tarafından Eski- buraya gömillecddir. 
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YENi ASIR 

r unu "ı)o 

"'nd n .• r n . r ';: o ~ l 
m· )Olu, d ,1 v 

umrana, imarn, inşaata, yeni bir köprü
) 1\ l ni bir tı.inele ve hep yeniliğe ait
tir. Elfizizden, Kayser· den sonra tren 
b:raz tenhaln ıyor. Faka bu yol üze
r:ndC' toplamınfar, hep orası için çalı

şan ve çalısrnağa giden mühendis, mi
mar, işçi, maarüçi ve askerlerle dolu
dur. Hepsi de büyük "gayenin elde cdil
mf'Si için çalışıp duruyorlar. 

ha, ır' ı olı: n. K r 'a oldu u g"bi h - ~ok ulam zdı. 

Şarkta yeni bir cemiyet, Türkün me-

,.~da da Hı nlıı.r d m·r üz rind.,. r.tt - Su hald bu ün o &~n" k t'.yym b n
ğin .en bu ) ol h va d mir' olu d., o- 1

1 
z"mez. Bugünkü devlctimlz o günkün

rum. Toprak altında v üs' ünde d m·r- d n milyonl' ren defa farklıdır. Biz<.' bu 
)olu )aparnk mnmlckct ve milletin nn- ı kuvveti veren büyüklerimiz var olsun. 
sıl c:nadet:ni huz.ırlamı<; isek Ergani ha- Arkad şlar şöyle bakarsak burada ku
va d rniryoluyk de ayni şeyi temin et-: rulan mtiesseseler, dağlardan, taşlardan 
mc:ğc ça!ıstık. Bu hava d miryolunu .:yrıldıl::ır. O marifet, hüner \•e mcde-

.. 
Elı2zı1cta Kız enstitüsü tal ebeleri bir geçit resminde 

deniyet kaynağından aldığı hızla yük- Türk mühendisi ve Tilrk sermaye.si ha
seliyor .. Daha dUn buralarda toplamla- zırlamış olduğundan büyük bir gurur 
cak bli' salon, bir mclctep, bir kışla yok- ,·e iltihar duyabiliriz. Bu hususta mi.i
tu. Bugiln her şeyin yenisi ve mlikem- hcndislere şükran hissi duymak borcu-
meli yapılıyor. muzdur ve bunu duyduk. 

ERGANI YOLUNDA HAVA DEMIRYOLU 

Elnzizden hareketle saat sekizde Er- 'Ergaru ile Kuleman arasında yapılan 
ganiye geldik. Her taraf bayraklnnmız- bu hav.a demiryolunun vazıiesi şudur ... 
la ve elektrik l~mbnlarlyle süslenmişti: Bu gördüğünüz dağlardaki Krom m:ı

Türlc bakırının bu bakır renkli diya- denini tı.lıp Erganiye kadar gelen trene 
nnda bizi karşılıyan neşeli ve enerjik nakletmektir. 24 sant!e dört ) üz ton 
in.sanlar ıırasında Ankaradan gelen he
yet te vardı. D:clenin birleştiği noktanın 
şiirli zevkini yudum yudum içtik. Bir · 
ıtarafta e.ski ve tarihi Erganinin biraz 
buruşuk elbiseli, köhne çehresi.. öt~ 
taraftaki dağlarda memur ve fabrika 
runelelerine ait ufak, fakat bütün kon
fur,u içinde saklıyan şirin, beıton bina
lar.. · 

Madende, :ınütahassıslar, Elaz.izden 
gelen heyete riyaset eden sayın general 
Alp Doğana jzahat verdiler. Gece veri
len ziyafette bulunduk. 

Bu öyle bir ziyafet ve öyle bir salon
du ki, bilhassa işaret etmekten zevk 
duyduğumu itiraf ederim. Bw hala şal
varlı diye tanımak istiyen bazı A vru
pa)ıların bu güzel salonu görünce kı
zaracaklnrını tahmin ederim. 

111•••••e,••• ••••••••••••••••••••••ıır 

Erganide 

İki sehir karsı kar-.. .. 
şıyadır. Bir taraf-
ta eski ve tarihi 
Erganinin köhne .. 
çehresi, diğer ta

bir raf ta yepyeni 
şehir, yepyeni bir 
hayat vardır . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nıyet kaynağı oldular. Bu müesseseler 
bundan mnra buradaki halkın kendisi I 
'\ e çocukları kin en mükemmel bir 
mektep olacaktır. Yıllarca buralarda 
açılmamış olnn bu mektebi büyükler;
miz milletin istifadesi için milyonlar 
dökerC'.k açmaktan çekinmem!şt;r. 

DACLAR ŞENL&'IDJRILECEK 

Yetişen genç çocuklarımız bu mek- 1 
tcplerde çalışacak, knrşıki dağları şen- , 
Jendireceklerdir. Mil1etimiz.in yi.ikscl
mesine hizmet edecek olan bu göğüs ka-

Sabah saat sekizde Erganiden bize EUizık - Malatya, kömürhan boğazında Ismetpa§a köpTiisii 

Jltihak edenlerle birlikte Kulemana ha- yruıi kırk vagon Krom madeni bu hat ı barıtan rnües.">eSeleri gördükçe çalışkan 
reket ettik. Bir buçuk saatlik yolumuz sayesinde Erganiyc inmiş o1acaktır. Şu ve azimli mühendislerimize, onları bu

. neşeli ve istifadeli komışmalarla geçti. halde Ergani Kuleman arasındaki hava raya sevkeden Eti Banka, devlet bü-
900 metre irtifaındaki dağların tepesin- demiryolu 24 saatte çalışarak Erganide yüklerimize tabiatiyle şükran hissi du
de beklemediğim ve ummadığım mede- iki treni Krom madeniyle doldunuuş yarız. Onların daha büyük ~lerde de 

· ru, sı~k. bir .şehirle karşılaşınca, ne ya-ı olacak. !ki gün sonra da Kuleman· dağ- muvaffak olmasını isteriz. 
lan soylıyeyım,. ben de cAvrupalılan farından çıkarılan Krom, Mersin Uma- Kocaman, şişman kelimeleri Ti.ir.kce I 
gibi utandım. Utancım şundan ki, biz nına, oradan da Avrupaya gidecelctir.. olduğu gibi KuleJıuın kelimesi de Türk
kcndimiz kendimizi ve jçimizi tanıma- Bunda bir mana vardır. O da· şudur : çedir. Kula, buğday renkli adam I de-
dıktan sonra Avrupalılar nasıl tanırlar, Buradaki çalışma ile, Türk evladı, mekür. Bu ismi koyan şu halde Türk-
rliye düşünüyordum. Türk i§çisi kendinin ,.e çocuğunun kar- }erdir. Nesli Türk olan bu halkın refa-

Hallt bizi hudutta karşıladı. Karşılaş- nını doyuracak, dağ başında ve liman- hını tem1n için açılan bu müesseseler~ 
mamız fıdeta kucaklaşma oldu. Bu sı- daki halltımız saadet ve refaha kavuşa- de devlet Türkçesi konuşulacaktır. Baş
rada fabrikalar düdük öttürerek misa- cak .. Devlet büylik]erinin de maksadı ka dil istemeyiz. Bu havalide Türkçe
firleri selamlıyor, ~ahır ~ir da;rolcu an~ 1 budur. Bu müesseseler sırf bu gaye He den gayri dil konuşm:ıyı yasak edcee
cak şarkta rastladıgım bır san at zevkı 1 kurulmuştur. Halkın kamının doymas1 ğiz. Başka dil bizim için birinci düşman
içinôe bizi teshir eden havalar, mil}i mi1let.in kuvvetlenmesi demektir. Karnı dır. Diişmaııı içeriye almıyacağız. Bu 
oyunlar çalıyordu. ~.izi ka~ul ettikleri 1 tok olan sağlam bir halkın viicuda ge- sahada muvaffak olmak için de evleri
salonda rndyoda, Cumhurıyet marşını tireO<'ği millet ve ordu da kuvvetli olur. nıizde kadınlarımızı Tiirkçe konuştura-
dinledik. Bol çiçekli bahçelerin içinde DÜNLE BUGÜN cağız. Eğer k.:ıdın Türkçe konuşmazsa 
gizlenen memur evlerini zevkle gezdik. çocuğu Jfıyıkiyle Türkçe öğrenmemiş 

Yemekten sonra Krom madeninin ya- Biraz evvel yukarıda isimlerini say- olacak, Türkçe öğrcnemiyen çocuklar 
tağına gittik. Sonra, burada meydana mış oloul,'llmuz dağların arkasında Bin bu refah vasıtası müesseselerde iş ala
getirilen cüm'huriyet eserlerinden, Ku- göl ve Kiği dağları vardır. Arkadaşlar mıyacak .• Çocuğunun Türkçe öğrenme
Jeman havai hJttının açılma töreninde yirmi sene evvel oraya kadar gelen düş- sini ihmal eden analar çocuklarının dilş
bulunduk. Buraıla general Alp Doğan, m;ınla harp eden ordumuzun başında ınanı olur. 
aşağıdaki nutukla havai hattını n\tı : Atatürk, Ismet Inönü, Ali Çetinkaya DAGLAR ŞEHIR OLMUŞTUR 

GENERALiN NUTKU vnrdı. Bugün bizi hayırlı yollara · sev-
Arkadaşlar.. keden millete ekmeğini temin etmek Görüyoruz ki dağlar şehir olmuştur. 
Ergani ile Kuleman arasında islh·ecek ic.in cahşmıs ve buna muvaffak olmus- Şehir olan bu d:ıl!larda artık dai! Türk-
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Pari, 6 
inde d..ı anın ekonomık vaziyetim t t 

kik cd :1 B. j, q Duboin dıyor ki: B 
zı m m1 k ti r k ·fi d r ed ilk m d-

lnrını uz oı · de tut ra'. ve kıymet mef
humun b vlı olm ksızın rnıll tler arn

sınd adıl" ne b 'r t vzi y pacaktır. 
Fv r Kari M rks bu ün ynşa,aydı 

184 7 sen(" indt'nberi kapıtalizmin ne ka-
dnr dewic:ti-:.ini göre ek'"' ekonomik 'liu-

Ekonom· Vaziyeti 

tecıl edecekti. 
Londr , G (Ö.R) 

Delbosun 
kında 

a 

ktır . 

Polonya seyahati hak 
neler yazıyorlar ? 

.. 

kınların so.,yal v" kıulara tefevvuku kar· l ondra, 6 (A A) - Times gazetesi lunmustur. Polonyanın artan nüfusunu 
şısında sosyalist nazariyelerini deği tir- D. Delbosun Polonya seyahatinden bahs yerleştirmek içi.n bir müstemleke istedi· 
meğc mecbur kalucaktı. Simdi yaşadığı- eden bir yazısında diyor ki: ği tnhukkuk etmiştir. 

mız anarşik bolluk devri karşısında B. Dclbosun kollektif emniyet ve Mil- Varşovn, 6 (AA) _ B. Delbosl!n 
Marks servetlerin taksimini değil, makul !etler Cemiyeti meselelerinde Fransız dü- 1 p I . · · .. .. .. .. Ö" . .. . . . . . o onynyı zıyarctının uçuncu gunfı g 
şekılde tevzıını tavsıye cdeccktı. Bızım I şünccsi ile Polonva dü.,üncesi arasında .. . . ,.v d 

• • • • • • J "" ru~mesız geçcccktır. 8. Delbos ogle en fıkrımızce Marksızm bır metoddur ve bır ·· ·· f k b 1 d v ·ı · ·· d .. v .. B • 
d Y 

goruş nr 1 u un ugunıı 1 erı sur ugu · evvel Vilnnov "ehrini ve o:atosunu gez• 
oktrindir. aşadığı zamanın zaruretle- B k d b k 1 d d v 1 " "' e in e unu sü ut a geçiştir iği og-. miştir. 

rine göre Marks sosyal ihtilal yolunu mu- 1 
f F rudur. B. Bek ve B. Delbosun nutukları Belediye reisi Fransız hariciye nazırı• 

va ık görmüştü. nkat bugün yaııasay· 1 
nrasındnki ton farkı ise mühim bir kısmı r· b' ··~ı . f . . vo 

dı, geçen asır orıalı:ı.rında yaratılmış bir nın şere ıne ır og e zıya etı vermı:ı 
naz . . b" b··t·· d ~ itibari) le iki devlet adamı arasındaki mi- bu ziyafette B Bek Kont Szembeck B. 

arıyeyı zamanımızın us u un egış- · • • 
miş şartları içinde tatbike çalışan taraf-,, zaç f~rkından ileri ~elme~tedir. Bomcr ve Kont Lubieuski de bulunınuş• 
tarlnrını takbih edecekti. Zira bugün, Daıly ı:=:.kspress dıyor kı: tur. 
fımansız mantığı ile Marks ihtilnl yoluna 1 B. Dclbos 8. Bek ile müstemleke me- 1 Öğleden sonrn birçok diplomatlar B. 
değil, iıslfı:h yoluna gitmcği hiç şüphesiz selesi iizcrindc uzun bir görüşmede bu-' DcJbosu ziyaret ctmi~lerdir. 

adı ve 
MODA 

Bu sene AJmnn kadınlann
da ve' bilhassa ıenç kızlarda 
çok görüJmiye ba,Jıyan bu 
yaka modeli az zamanda bü
yü~ bir rağbet görm~tür. 

!;Tsf~ı;ğil, ş~Jili Türkçesi k:n-..... ş ... ~•m,...al..,,ıy::.ı ... z._g_a_n,_i ... d w-ek_t ... b .. ~ ... --ır madeninin izabehanesi- kırlaştıracnk kadar zengin bakır kay• 

Bunu size vazife olarak veriyorum. Her nin temelleri atıldı. Burada genl!ral Alp nakları bulunduğunu söyledi. O zanı~ 
gördüğünüz insana bu söz ve fikirleri Doğan bir hatırasından bahsetti : buna kızmıştım. Fakat görüyorsunuz 
anlatacaksınız. cÇanakkaledc düşmanla savaşırken, eser meydandadır. Bundan sonra 

kı~· 

Memleket "ve ordumuzun kuvvetlen- erzakunız boldu. Fakat bunları yetişti- mıyacağımı tahmin ederim.> 
mesine, onun saadet ve refahına biz- recek bakır kazanlarımız yoktu. Biz bu Şarkta rastladığım çalışma havnsı 0 

met edecek olan bu güzel müesseseyi acının, bu mahrumiyetin altında kıvra- kadar engin ve srunimi ki hayret eder-
tc elle· açıyorum. Hepinizin adına ve hepinizin nırlten, şal'lk viUiyetlerimizi dolaşıp Ça- siniz. Her gün bir yeni eserin ın k· 

elleriniz.in kudreti namına Hk taşı ko- nakkaleye gelen bir Alınan zabiti ce- ri atılıyor ve nçım törenlerine haz.ırl~lı 
yarak büyüklerimizin adını anar onla- binden kart dövizitini çıkardı. Ve bize ]ar yapılıyor .• Elazizde seksen yata 
ra şükran ve saygı hislerimizi sunarım. gösterdi. Memleketimizin yalnız dağ-ı bir hastnnenin de temelleri atıldı. 
Kulem.ından dönüşte. avni ııün, Er- larındn değil, sularında bile kartı h:ı- HEKIMOGLU 



~e1d ci ·. 
ANKARA RADYOSU: 
Öğle neşriyatı: 

'!aatı 12.30-12.5 O Muhtelif plak neşri
yatı 

> 12.50-13.15 Plak: Türk musikisi 

herler 
Ak§am neşriyatı: 

trası 

IST ANBUL RADYOSU: 
Öğle ne,riyatı: 

Sa.atı 12.30 Plakla Türk rpusikisi 
« l 2.SO Havadis 
c 13.05 Plakla Türk musikisi 
« 13.30 Muhtelif plak neşriyatı 
c 14.00 SON 
Alqam nqriyatı: 

~atı 18.30 Pllkla dan1 musikisi 

, 
~ 

c 

c 

c 
c 

c 
c 

19.00 Çocultlara masal: Bayan 
Nina tarafından 

19.30 Konferans: Beyoğlu halk-
evi namına İsmail Hami 
Daniamend (Yazının te· 
tekkülünde Türklerin rolü 

l 9.5S Borsa haberleri 
20.00 Türk klas~ musikisi: Oku

yan Nuri Halil, Keman Re
pt, Kemençe Kemal, Ni
yazi, T anbur Dürrü, Ntsfi· 
ye Salaheddin Candan, Ut 
Sedat, Kanun Vecihe. 

lO.JO Hava raporu 
lO.JJ Bay Ömer Riza tarafından 

arapça. .CSy)ey 

c 20.'f5 Vedia Riza ve arkadaşlan 

tarafından Türk musikisi 
Y• halk pri:ılan (S.A.) 

C l 1 .1 S Milano &ala tiyatrosu dram 
Sopranolarından Madame 
Letitya Anuşka Piraccini 
tarafından konser: 

1-(Verdi) ııin: Adia, o-

c 

c 

peruından Ritorna 
Yincetor 

2-,Paucciru) nin: M•da· 
me Butterfley opera
sından Unbel di ved-
rem o 

3-(Cherubiru) nin: Ave 
Maria. Mors aralann-
da Stüdyo orke.tras1 
ilgili parçalar çalacak. 

2 1. ' ' Nan1 haberleri 
%2.,0 PJWa sololar, opera ve 

operet parçalan 
22.50 Son haberler ve ertesi gü-

nün programı. 

au AKŞAM AVRUPA tsT ASYONLA
IUNDAN DtNLENFBtLECEK SEÇME 
PARÇALAR: 

SENFONiLER: 

, ....... _. ..................... .-::a .......... . 

Yeni en Favsta 
GlillllmZJISSiill ........... ..,ı .. ~----· 

Yazan: lşel Zevako 
~c~sc:=:zzJm1g~------ı&amıra:em11ım1m:a-=:oımm~ 
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rihini öğrenebilir miyim? 

- Yarından tezi yok. Birkaç gün için
d-e bu saadete kavuşacaksınız. 

- Bu defa sevincimden deli olacağım. 
- Size yemin ederim ki o melun Vi-

yofoltayı 00. göreceksiniz.Yalnız size söy
Uyeceğim şeyleri yapmalısınız. 

- istediğiniz herşeyi yapacağım. 

- Kızınız Janı yanınıza getirmek il
zcre birkaç gün kaybolacağım. O müd
det zarfında kimsenin görml!mesi Hizım
dır. 

satı vardı. 

Fakat üçüncü Hanrıi kaçtıktan sonra 
saray hazinesi kapalı kaldığından bu 
tahsisat kesilmişti. 
Manastır :fakirlik dcğıl, m!falet içinde 

idi. Klodin yardımlarını istiyeceği bir 
takım zenginlerin Lc;imlerini liste halinde 
bir kağıda yazmış, önüne koymuştu. 

Işte bu sırada F.avst.anın odasına gir
cliğ;ni gördü. 

Ayağa kalktı. 

Hürmetle eğildi. 
Favsta Klodindcn daha genç olduğu 

hakle manastırın adeti veçhile ona: 
- Gizleneceğim. b - Kızım, dedi. Masa'1ın rujına otur-
- Fakat nereye? il muş ne yapıyordun? Ne · e ıneşguldun? 
- Şurada şu dağın tepesinde acıktı- _ Mnnastırın bütçesini tetkik ediyor-

ğun zaman bana ekmek, susadığ1m za- dwn. 
man bana su veren, geceleri yatmaklı- _ Tetkiklerinde neler buldun baka-
ğnn için yer veren bUyük kalpli adam- lım? 

larm yanına çekilirim. Beni oroda kimse -Eğer gök yüzünden kudret helvası 
görmez. nazil olma7sa manastır halkının açlıktan 

- Kızınız Janı ben de oraya getiri- öleceği neticesine vardım Madam. 

rim. - Allah kullarından vazgeçmez kı-
Saiwma tamamen neşelenmişti. lkisi zım. Allah çölde yaşıyan kullarını bile 

beraberce kulübeye gittiler. Favsta ken-

di kendine mınldandı: 
unutmamıştır. 

- Evet, fakat maalesef Musanın asa-
- Zannedersem hepsi avucumun i- sını vurarak yerden su fışkırtt.ığı de-

çindc, artık onları Allah tııı kurtaramaz. virdc değiliz. 

Fav-sta manastıra b .. üyük kapıdan gir- - Bir seneHk sarfiyatuuz nedir? Fa-
m~tiı Ve doğruca Klodinin yanına gitti. kat kendi hususi masranannızı hariç 

Klodin, hafifmeşrep, düşünce.siz, elin- tutarak cevap veriniz. 
den fenalık gelmez, her hangi birşeyi de- - Ben, kendi heı;nıbıma sefahetten 
rln düşünmeğe kabiliyeti olmıyan bir çoktan vazgcçliım Madam. Şöyle açlık
kadındı. tan ölıniyeceık kadar bir ömür geçirebil-

Kral dördüncü Hanrinin mü.stakbel ı mek için. ke_ndimle beraber manastırın 
met.resi olacak bu kadın süs ve sefahat- senede yırrm bin liraya ihtiyacı var. 
ten ba,,'ika şey düşilmnezdi. - Manastırınmn senede iki bin lira 

Ateş Demirsporu 
yendi 
--0--

Trikolor Şişliyi, GUneş 
Feneri, G. Saray Vefayı, 
Beyoğlu Trlkoloru yendi 

Paris, (Radyo) -- Beş kt\nunuevvel 
paz:ır : Allo, allo, burası Paris ı·adyosu: 
Saat 13.45 .. Bugün Fransız mi1li ta.kum 
mevsimin üçüncU karşılaşmasını Italyan 
futbol milli ekibiyle yapacak. Hava çok 
güzel ve açık.. Isviçreyi, • llandayı 

mağlup eden Fransız takıru •• ı.n bugün 
kuvveUi Italyan milli takımı karşısında 
alacağı netice merak.la bekleniyor. 

Pare dcs Princes'tekl bütün yerlerde 
dolu seyirci adedinin gişelerden elll bin 
olduğunu bildiriyor. Dikkat takımlar 
sahaya çıkıyorlar. Işte Italyanlar ark.a
larmdan Fransız takımı çıkıyor, müthiş 

Kendini beğendirmeğe haristi. Saray
lılar gibi süslü elbiselere, elmaslara, zi
netlere bayılırdı. 

tahsisatı var. Şahsınız ~in on bin lira 
. . alkışlanıyorlar. 

sarfedersınız. Manastır için yirmi bin S · ·1 h s' d F ''--1 · · 

Fakat kendini rahihel.iğe hasretmiş ol
ması bütün bu arzularının maddeten 
husul bulmasına mani oluyordu. 

Maamafih Favsta ona vadetmişti. 

. . eyırcı er ep ı e ransız - ecı.sı 

liraya ihtıyaç. gösteriyorsunuz. Yirmi I Di Lortoya b<ığırıyorlar., Milli marşlar 
mana.<>lır, on bın de siz, otuz bin. Aldı- ı Saat tam d .. _.._ takunl 

k.i b
. 1 ça ınıyor. on o. •ı.c ar 

ğınız i ın. Açık kalan yirmi sekiz bin k k d. 'idil H k · b 

1 

arşı arşıya ızı er. a emın aş-

lirayı nereden dolduruyorsunuz.? 1 cl"'d" w.. ·· b kı· 1 
odin hafi.{ 

ama u ugunu e ıyor ar. 
Ki "T' xı· çe gu umsc ı. Courtois ilk vurusu yaptı. Top sol 

Bir gün gelecek bütün arzulan olacak- Favst~nın ağır olan bu sualine veri- açıkta Italyanlar ka;tı, kaleye akıyor-
tı Jecek hır cevap vardı. l F ··daf" . a· · b . 1 ar. ransız mu ıı topu ıade e ıyor ... 

O h la · 1 · h · · b'l' Bu ceva ı veremedı. . 1 1 . , azır nan ış erm epsını ı ıyor- .. . .. . Top yınc Ita yan arda .. Sol açıkları iler-
du. Sa_d~ce gozl:rı nıa'>a~~ uzerınde du- liyor, ortaladı. Meu.a topu tuttu. Çalım 

Valovanın ölüme mahkum okluguw nu ran ısını lıstesıne çevrıloı. l ·ı ·· ·· dek'ı Fran ti ş t kt' ı e onun sıı.ı geç . u çe- ı .. 
ve onun yerine de krallık tahtına Dük Favsta, Klodinin na1.arlarını takip et- Kaleci topu kornere atmakla vaziyeti 
dö Gi:tlrı geçeceğini biliyordu. Ve Dük mi§ti. Elini listeye uzattı, aldı. kurtarıyor. 

dö Gizin kral olması kendi hayatında Okudu. Dakikalar geçtikçe Italyan hücumları 

22 Varoova: Senfonik 
8r•hnıs, Sauer, Listz), 

lcon•eri, 7, 1 O büyük bir değişiklik yapacaktı. Listeyi yine masanın üzeı-inıe bıraktı. artırıyor.Fı ansız müdafasına bugün çok 

Yalnız o değil, Liğ erkarundan, men- Dudak~n ,•ra.s°:dım nıırıldan<lı: ı' iş ~ii~.üyor. ~uhacimlerden ikisi geriye 

HAFiF KONSERLER: supların.dan bir çoğu da bu değişiklik- - Za\ allı ı<:adın. çekıldıler. Mudafoaya yardım ediyorlar. 
ten kendi paylarına büyük hisseler u- Favsta bu sözlerle belki de Klodinin Fransız müd:ıfileriy]e kaleci cidden çok 

6,45 Pari.s Kolonyal: Plak konseri, 7, muyorlardı. gurur hissini tahrik etmek istemişti. güzel oynıyorlar. Bilhassa kaleci ItaJ-
:' O Berlin kısa dah~uı: Sabah ltcinıeri, Klod.i.n, mtiLlkatları.nın yeni kral bra- K.lodin, gözlerinde yaş belirerek titrek yanlaI'.ın cehennemi şutlarını maharet-
,(8, 1 S devamı) 9.20 Pam Kolonyal: fından servete boğulacağını düşünüyor., biı· sesle: le tutuyor. En çok alkışlanan oyuncu 
~~ konseri, J O, ı S Berlin ltıaa dalguı, Şimdiden aeviniyordu. Favst:a.nın DUk - Bu kabahat benim mi Madam .. de- şüphesiz ki Fransız kalecisidir . 

.,. cnç Ye ihtiyar için eğlenceler, ı 0,30 Pa- Berlin kısa dalguı, Verdinin (Aida) di. Eğer :zengin olsaydım hiç değilse Dakikalar ilerliyor. Fakat gol yok ... le: ~olonya) ı:ceza, 11,50: Keza: 15: ...................................... ............ kendimi düşünmekten uıak kaldırdım. Birinci devre bitmek üzere,işt~ hake-

za. 13 Berlın kısa d•lguı: Hafi! mu• Operasından .ahneler. O kadar fakirim ki hazan kuru bir dilim min düdüğü ilk haftayim bitti. 
•ilt• ı ( 14, 15 devamı) 13, l o Bükreı: Ka- ODA MUSlKlSI: ekmek bulmaktan bile ~ciz kalıyorum. Hakem çıktı, oyuncular yerlerini al-
~~~ plak musikisi ( ı 4, f 5 Romen muai- Hele manastır vekilimizin gelip te ma- dılar. Italyan oyuncuları sinirli görünü-
r ısı) l <f .15 Paria Kolonyal: Plilı: konıeri 18, 15 Beri in kısa dalgası: Yaylı trio I nastır sakinlerinin a~a yiyecekleri yorlar. 
le~:: Devamı, 15,15 Berlin kısa dalgası (Şuman) 18.15 Bükreş: Oda musiltisi;olmadığını söylediği zaman ne yapaca- Oyun ~ladı. Italyanlar bütün hat
lr. l.lçiiiı: alt,.m eğlenceleri, ı 6. 4.S Berlin kuarteti ( Becthoven) 19, 2 O Uipzig: ğımı ~şırıyorum. Etrafıma bakınıyo- lariyle hücuma geçiyorlar. Neticeyi 
d~b. dalgası: Oı'ltestra konseri ( ı 7

1
45 Trlyo korueri, 22.10 Bükreş: Düo opera 

1 
rul"I}. Satacak birşey göremeaiğlm için derhal almak ister gibi bir oyun oynı

d· 'Vaını) J 8, 15 Varşova: Orke•tra (Ver· musikisi. 22, 35 Prag: Piyano triyo•u ve 
1 
elimde kalan yegb.e şeyi.... satıyorum.! yorlar. 

'dı, Kockcrt, Lanner) 18,50 Berlin kısa kuarteti konseri. j Klodin düJilnilr veya nefes alır gibi Fakat kaleci bugün ltalyan forvetle-
d 111aası: Hafif musiki: 19,05 Berlin kısa RE.StTALLER: l biraz durduktan sonra devam etti: rine göz açtırmıyor. Adeta onlara gol 
l' alaası: Hafif musiki. J 9. 05 Pcıte: Rad- f - Zannedersem Dille dö Giz için pek attını1amağa ant içmiş gibi.. Fransız ta-
t:lt~rkcstrıısı, 19,45 Bükre,: Büyük beı- 9. l 5 Berlin kısa dalguı: Zimbal solo, l ~'Ok fedakArlıklarda bulundum. O bun· kımı Italyanların bu baskısından kur-
~ ;rların plal.Iarından 20.10 Uyipzig: 12.30 Berlin lı:ısa dalgası: Piyano (Ro-ılara mukabil bana ne yaptı? Lig'e dahil t~ıyacaklarını anladılar. Hepsi de 
t kı danalar, 20, 15 Bükreş Radyo orkcs- bert Schumanm), 18,20 Peşte: Batı A· bulunan bütün asilzadeleri ona ben ge- mudafaaya yardım ediyorlar. Beraber
~aaı, (Şark tabloları), 2 O, 5 O Viyana· merik şarkıları (Plak) , 18, 30 Prag, Brü- tirdim. Bunlardan çok fayda gördü. Ona lik onlar için muvaffakıyettir. 
.~~tc: Müşeterek neşriyat (Hafif mu· no, Bratiıılava: Otta-piyano ile ıonatlar, verrnekliğim imkanı olan herşcyi .. Her Saat yavaş yavaş ilerliyor, Franaı:z 
le •) 2 1 .20 Brüno, Prag: Karışık koro l 19.25 Bükre§: Romans şarkıları, 19.45 şeyıi verdim. O ibana ne verdi? Bir sürü ıınüda!aası Ita1yan hücwn.lannı muvaf-
on~cri:, 21,35 Bükre,: Yeni Fransız 1 Berlin kısa dalgası: Şarkılar, 21 Layıpziğ kuru vnid.ler ... Bu vaidlerin bugün için fakıyetle önliyor. Ve oyunun sonuna ka

~Uıı~iai, 22,45 Bükreş, J lafif musiki~ Ask~r şarkıları, 23, 15 Varşova: Şarkı hiç bir maddi kıymeti yoık Madam. Vaid dar Italyanlara tek bir gol fırsatı ver-
~51tıı, 23,30 Layipzig: Koro konseri, 23, 1 Plakları. karın doyurmıyor!. meden oyunu beraberlikle bltirmeğe 
' Peşte: Mendelssohn, Schuhert, Vidor DANS MUSiKi.Si: Favsta soğukkanlılıkla: muvaffak oluyor. 

OPERALAR OPERETLER: - Biraz daha il.eri gitsen, dedi. Seni Fransızlar sevlniyorl&r. Italyanlar haf· 
--.. 23.15 Prag: Brün.o ve aaire.. 23.20: kral tarafına meyletmiş r.annedeceğim. lan öalerinde ıahadan ç•kıyorlar. Halk 
2o.1 S Praı: Operet uvertürleri. 2 2.1 S Viyana :Graz. 2 3, 30: V artova. -BlTMEDI- çılıuıca Di Lortoyu alkıflıyor. 

mea aklılar,. a •• mu] e Radyo 

Dünyanın en mükemmel ve maruf 
radyolarından biri olan 

ULTRAMAR'IN 
938 modelleri geldi. ilk partisi kısa bir zamanda bitti. ikinci 

parti siparitlerimiz geliyor. Parazit için yapılan yeni tertibat 
ırayanı hayrettir. Ses temiz, tabii ve tatlıdır. Emsaliyle kıya• 
kabul etmiyecek derecede mükemmel olan hu yeni modelleri 
bir defa dinlemeniz kafidir. 

Fırsatı Kaçırmayın 
Açlk Anadolu bayiHkleri -vardır 
Türkiye umum depoziteri 

ET ABLISSEMNTS EDISON 
TEL ADRESi: SESBES TELEFON: 2517 iZMIR 

• 
., ____ _ 

Türk Maarif Cemiyetinin 

Büyük Eşya Piyangosu 
ikramiye J 5400 Lira 
ÇEKILtŞ 18/12/937 BiR BiLET BiR LiRA 

Biletler: Cemiyet Merkez ve tubeleriyle yeni postane kartiaın
da Erzurum hanında ilin itleri bürosunda ve piyango bayilerinde 
aablır. 1 5 -25--10-20-30-3-6 «6553» (1845 • • , ---------~ 

00 
~ 
O'\ 

Standard radyolan fennin bir •ah eseridir. Kuvvetli ayırma 
kabiliyeti, yüksek ve temiz ses, otomatik fadini reilajı, majik 
göz ayarı, lüb moble ve daha birçok yeniliklerle mevsimin en 
yükıek makineleridir. Bir defa «STANDARD> ı görmeden rad
yo almayınız. 

Acentesi: lzmir, Saman i•kelui, ikinci Kordon Nu. 55/3, Hü-
.eyin Hü•nÜ /demen. 1-10 (2156) 

''1------------------------~-----, 
Gözlerinizi sakınınız! 
Sıhhatiniz ve gözleriniz için ihtiyacınız 

olan bol ışığı dünyanın en tanınmış mar 
kası olan 

AIRAM 
ampullerile temin ediniz, 

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

Bayilerden arayınız 

lzmir Liman işletme müdürlüğün 
den: 

1938 takvim yılı içinde lzmir limanına gelecek kereate yikla 
vapurlarla 30 rüıum tonluktan yukarı motörlerin bofaltma İfleri 
on bet gün müddetle eksiltmeye konulmUftur. Eluiltme 21/12/

1 

937 Salı günü saat on be,te fefler encümeninde yapılacaktır. ı .. 
teklilerin ~artnameyi görmek ve fazla malumat almak üzere İf
letme servisi fefliğine müracaatleri ilan olunur. 

7-1~14 4264 (2190) 

il Daimi encümeninden: 
867 lira 83 kurut açık tutarlı Memleket hastanesinin tamirat 

İfİ 15 aün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan iıteklilerin 
2490 sayıla yasa hükümlerine göre hazırlayacakları teminatlariy
le birlikte 20 ikinci Kanun 937 Pazartesi günü aaat 11 de il da
imi encümenine ba.tV1111Dalan. 

4260 (2188) 



SAYFA: 10 

Sıhhat ve g··zellik 

Sağlam ve güzel 
Sağlam ve güzel 

dişlerle 

dişler de 

RADYOLiN ileteminedilir 
))işlerinize çok dikkat c~diniz 

Bazan en üstad doktorların bile sebep menşcini bula
madıkları bir hastalığın, di• iltihabından ileri geldiği pek çolc 

tecrübelerle anla,ılmıştır. 
Günde üç defa dişlerinizi fırçalıyarak ve daima 

RADYOLiN 
Kullanarak ditlerinizi koruyabilirsiniz 

- = -s*-!~ .. www 

Devlet Demiryollarından: 
Yolcu vagonları elektrik tenviratı işlerinde yetiştirilmek üze

re sanat okulu elektrik şubesinden mezun 15 elektrikçi imtihanla 
alınacaktır. Taliplerin mektep şahadetname aslını veya suretini 
iatidalarına bağlayarak Ankarada D. D. Y ollnrı cer dairesi reis
liğine müracaat etmeleri. 4428 

3--7---10 4252 (2161) 

Radyo Meraklılarına 
GRAETZOR 

Braun Hornyphon 

Markalı Radyoların 1938 modelleri görünt.z. 
Zevk • ahenk - sa da temizliği - zarafet eveaf mı hep b!:-den arzc

~er. Radyo almadan -Bir defa görmek- dinlemek sonra karar ver
mek menfaatiniz icabıdır. 

Otomatik 1 ve 10 plaklık gramofonlarımız tavsiyeye değer. 
'i. KALOMENf: Biiyük Kardiçah Han 

Omega ticarethanesi ittisalinde 
...---•mu e = ___ _:www_ 

Kültür Bakanlığı Etrik ve teknik 
öğretim genel diı·ektörlüğünden: 

Ankarada Kız Ertik öğretmen okulunun ev idaresi ve yemek 
pişirme şubesine kız enstitülerinin 1934 - 1935, 1935 - 1936, 
1936 - 1937 ders yılı mezunlermdan yapılacnk müsabnka imti
hanı neticesinde kazananlardan pnrasız yatılı olmak üzere on 
talebe alınacaktır. 

1 --- imtihan 21 /12/937 Salı günü saat dokuzdan itibaren 1s
tanbu1da Beyoğlu akşam kız sanat okulu binasında: 

a - Türkçe, b • Riyaziye, c - f enbilgisi, d - Biyoloji, e • Hıfzıs
sıhha ve ev idaresine tatbiki, f • yemek pişirme ve pasta, g • Ev 
idaresi derslerinden yapılacaktır. • 

2 - isteklilerin en çok 17 /12/937 cuma akşamına kadar: 
a • istida, b - Nüfus tezkeresi, c - diploma, d - ası, tezkeresi e -

~elediye ve polisçe tasdikli hüsnühal vesikası, f ·• altı adet ve
sıkalık fotograf, g - niimunesine tevfikan heyeti sıhhiye raporu 
ile birlikte İstanbul kiiltür direktörlüğüne müracaat etmeleri la
zımdır. H<;yeti sıhhiye raporları örnekleri Ankara, İzmir, Bur
sa, lstanbul kültür direktörlüklerinden alınabilir. 

imtihanda muvaffak olanlardan mecburi hizmet ifa edecekle
ri?"e d~ir ayrıca birer taahhüt senedi alınacaktır. Noterlikçe tas
dık edılecek olan taahhüt aenetleri örneği İstanbul kültür direk
törlüğünce imtihan neticesinde alakadarlara verilecektir. 

7---8--9 4258 (2191) 

!'!.Sll»*'?'H ici't91 @ 4 1 ifı lPttrif"CW< • e 

Izmir Liman işletme müdürlüğiin
den: 

1938 takvim yılı içinde İzmir limanına gelen 30 rüsum tonila
toluktan fazla vinçsiz veya muattal vincli motörlerin \'e kendi 
tayfa!ariyle tahliye ve tahmil yapmıya~k 30 rüsum tonilatosun
dan fazla olmıyan motörlerle yelkenlilerin yükleme ve boşaltma 
itleri on beş gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
22/12/937 Çarşamba günü saat on be~te şefler encümeninde ya
pılacaktır. 

isteklilerin ta.rtnameyi görmek ve fazla malumat almak üzere 
işletme servisi tefliğinc müracaat)eri ilan olunur. 

7---10--14 4263 (2189) 

N_<Zr~U77J.T.~/J 

incir ve Üzüm 

Güoirül< kar§ısında Ozüm 
Kurumu işletme hanında Tariı 
marl<alı nefis incir ve üzümle

' N rin toptan ve perakende sall§ı
na b~lanmı§hr. fennin en son 

~ vasıtalnriyle tertemiz işlenen 
bu incir ve üzümlerden herkes 
istediği mikdnrda satın nlahilir. 
Sipariş kabul olunur. Hediye 
için zarif ambalajlar da vardır .. 

TELEFON : 2512 
1 --- 10 (2123) ~ 

r7/LL7./.Ti/~~7.77./'/7.Z7.Z/TL'Z7.l 

Kirahk yazıhane 
ikinci Kordonda Mareşal F ev

zi Bulvarında Nu. 3 de kiıin, Os
manlı bankası mü,temilatından 
ve şimdiye kadar «Sokoni Vakum 
Korporeyşim> kumpanyasının İş-
gali altında bulunan, suyu ve ka
lorifer teşkilatını havi .7 odalı ya
zıhane 1 /1 /1938 bir sonkanun 
1938 den itibaren kiralıktır. Şera
itini anlamak isteyenler Oamanlı 
bankası müdürlüğüne ba,vurahi-
lirlcr. (2187) 

• 

MITAT OREL 
Adres - Beyler Numan zade 

aokağı Ahenk matbansı yanın
~ da. Numara: 23 
~ Muayene santleri : 10--12, 

15,30 - 17. Te!efon: 3434 
'Z7Al7.ZTL'ZY..7J..z7..z77...zz:T..az:L,7.Z7.l 

+4 e Mi a ;a sugçp 

~~~~~~~~~ .......... __..~..:.:._~~~~ 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en jyi ve 

şifalı maden suyudu .. 
• • • 
ır ı ı 

ar ak içi 
lzmir cczanesı TELEFON : 2067 • 

DAIMON 

No. 2262 TRiO No. 2262 
D A 1 M O N Bu fener yirminci asrın elektrik devrinin bir ha-

rikaıııdır. Ayarlı ve ayarsız iki cinstir. Ayarlısı iki yüz, ayarsızı 
altmış metre gösterir ve geceleri hu fenerle beş yüz metre dahi
linde iki taraflı muhabere mümkündür. Oç renklidir. Muhabere-
nin hariçten anlafılmaması için ziyanın yalmz hedefe verilmesi 
ayrıca bir meziyettir, tavsiye ederiz. 

UMUM DEPOLARI : tzmirde Suluhan civarı No. 28/9 Hüı
nü Öz Ödemişli .• lstanbulda : Tahtakalede Jak Dekalo ve Şaı. 

e 

t&W oc=;;··-- - 1 ILKK.ANUN SALI 1937 =;;;a 

Bir gün bahar, bir gün kış 
kararsız havalar 

! astalıkların en büyük 
yardımcısıdır. 

Vücudunuzun grip, nezle, bat ve diş ağri'sı, kırıklık 
ıinir, adele, bel ağrılarına kartı 

GRlPiIW 
Kateleriyle korunmağa bugün her vakitten daha 

fazla muhtaç olduğunuzu unutmayınız ! 

GBIPl.N 
• Mideyi bozmadan, kalbi ve böbrekleri yormadan 

bütün ıstırapları dindirir .. 
iCABINDA GONDE 3 KAŞE ALINABiLiR .• 
/•im ve markaya dikkat .. Taklitlerinden sakınınu. 

w ... - **"' 

lstanbul Sıhhi müesseseler artırma 
ve eksiitme komisyonundan: 

Eksiltmeye konulan iş: Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye 
hastanesinde yaptırılacak pavyon. 

Keşif bedeli: 43289 lira 44 kuruş. 
Muvakkat garanti: 3246 lira 71 kuruş 
Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye hastanesinde yaptırıla· 

cak olan pavyon kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme 10/12/937 günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıh· 

hat ve İçtimai Muavenet müdürlüğü binasmda kurulu komisyon· 
da yapılacaktır. 

2 - Mukavele bayındırlık İfleri genel, hususi ve fenni .fart· 
ları, proje ve ke~if hulasasiyle buna müteferri diğer evrak 211 
kuru, bedel mukabilinde kcmisyondan alınabilir. 

3 - İstekliler cari aeneye ait ticaret odası vesikalariyle bu İf6 
benzer 30,000 liralık it yaptığına dair nafıa vekaletinden alrnıt 
olduğu müteahhitlik vesikasiyle muvakkat garanti makbuz ver' 
banka mektubu ile birlikte ihale saatinden bir saat evvel teklıf· 
lerini havi mektuplarını komisyona vermeleri. 7833. 

23---27---1---7 4102 ı (2096) 

IZMi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerll PamuAundan At, Tayyare, Köpekbaf! 

De~lrmen, Geyik ve Leylak markalarını havi he~ne~ı 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avrupanın aynı tıp 
mensucatma fa\ktir. 

l'elefon No. 221 l ve 3097 
Td raf adresi: Bayrak ~~ 



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

HAMBURG KUMPANY Asr 
DEUTSCHE LEVANTE - LINIE STELLA vapuru 27/11/937 de gelip 

HAMBURG, A. G. yükünü tahliyeden sonra Burgaz, Var-
ATLAs LEVANTE - LINIE, A.G. na ve Köstence için yük alacaktır. 

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

tlnde bekleniyor. Rotterdam, Hamburg rma hareket edecektir. 
\re Bremen için yük alacaktır. GANYMEDES vapuru 8/ 12 de gelip 

MOREA b. . ,,_!!>_ da yükUnU tahliyeden sonra Burgas - Var-
vapuru 1 ırmcuuuıun v::- ı· ı · · ··k ala ı:_L, • H b 

1 
na ve ~tence ıman arı ıçın yu -

ueıuenıyor. Anvers ve am urg iman- kt 
larınd ca ır. 

an yUk çıkaracaktır. TlTUS vapuru 11/ 12 de Rotterdam 
• llANISSA vapuru 13 birinci.klnunda Am.sterdam ve Hamburg limanlarına 
bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve hareket edecektir. 
Bremen için yük alacaktır. SVENSKA ORtENT LtN1EN 

AMERICAN EXPORT LINES ARAGON motörü 24/11 de Rotter-
'l'he Export Steamship Corporation dam - Amsterdam ve Hamburg liman-
OGoNTZ vapuru 30 ikinci teşrinde larına hareket edecektir. 

bekleniyor. Nevyork için yilk alacaktır. AASNE motörü 2/12 de Rotterdam, 
°t"~RESS 1 hl in 1 '-6 d Hamburg, Dantzig, Gdynia ve Dani-
~ vapuru r c lUlDUn a 

beki · N '- i i ıık 1 k mark, limanları, şimali Norveç ve Bal-
enıyor. evyora: ç n yu. a aca - . . 

tır. tık lımanJarına hareket edecektır. 
SERVlCE MARtTtME ROUMAtN 

EXMOUTH vapuru 15 birinci kanun- ALBA JULtA vapuru 1/12 de Malta 
::ıc bekleniyor. Nevyork içln yük ala- ve Marsilyaya hareket edecektir. 1 

tır. SEÇEA VA vapuru 29/12 de Malta ve 
STE ROYALE HONGRISE Marsilyaya hareket edecektir. 

DANUBE MARITIME Yolcu ve yük kabul eder. 
SZEGED motörU 6 birinci kanunda llanlardaki hareket tarihleriyle nav

bekJeniyor. Belgrade, Novisad, Buda-
1 
lunlardaki değişikliklerden acenta mc- 'ı 

Peşte, Viyana ve Linz için yük alacak- suliyet kabul etmez. 

----·- . . . . 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski oteldıi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Eı 
halkma kendisini ıevdinnittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahab bu 
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
lstanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. . ~ 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende ıuretile rekabet kabul et· 
meı fiatler dahilinde satılmaktadır. 

Adres: Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPINY AN tır. 1 Daha fazla tafsilfıt için !kinci Kordon-

1'1SZA motöril 15 birinci kanunda da Fratelli Sperco vapur acentalığına ( 
bekleniyor. lskenderlye için yük ala- 1 müracaat edilmesi rica olunur. 
caktır. Telefon : 4111/4142/4221/2663 Eczacı Kemal Ka-
sımvıcE s~= RoUMAıN .. ~...,&r~e~~°h:.~-. mil Aktaşın 

Cle~~~;a:=v:~~~~;~riı;:rı~:ı D ktlan muo•tehauısı t•• Bahar çı·çegv ı· 
ırıan1armc1an maı çıbrdL 1 o o r p e ra or 

-I>~=~~·=k: ~~:=un- Samı· Kuratçı· Kolonyası l>tN NORSKE MIDDELHA VLINjE 
OSLO Merkezi Kemerakı caddesi 

S Beyler c:...r...~ r..~-i . AN JOSE motöril 6 birinci kanun-
1 

~· ~ 

43.a bekleniyor. Dleppe, Dünkerk ve Mmyenehane: Birinci Beyler Bu··yu·· k Hı·ıaı 
~orveç llmanlan için yUk alacaktır. No: 36 Telefon 2310 

nlndaki hareket tarihleriyle nav· 
1unJardakl değişikliklerden acenta me- ETi: Göztepe tramvay cadde-
ıulfyet kabul etmez. 1İ 992. Telefon: 3668 

Daha fazla tafılllt almak için Birin- ""'.~!!l!!!!l-.. IBA!mmllilu-m-=m;261ı11ı•li!-ilıi\ı11~•mz!lll•)-lli 
C• "' ,,.JLiif !&k - - -
ı .n.ordonda V. F. Henry Van Der Zee ........ lll!IJl!tmllllll!llmı!l!lll!!ml.., .. 

,,. Co. n. v. Vapur acentalıtma mUra
taat edilmesi rica olunur. 

nz.BPON Ko. ZOOT/2008 
Mtmleket hastanesi dış tabıbl 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hasta'arını her gün sabah 

saat dokuzdan baıbyarak 
Beyler • Numan ıade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

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

ADRES: 

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

Singer diki~ makinaları kumpanyası karfıaında 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 IZMIR 

~~'~;:w~MIQBE:Jllm ............................... ~ .. ., .. ~ •• 11 

• eczane.31 
İzmirden götürülecek 
en tık en ince ve en 

makbul hediyeniz ec
zacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese olmuf, kokuculuk 
alemini ftl§lrtmıı bulunmaktadır. 
Hilal eczanesini, eczacı Kemal 

tele 

Kamili işindeki ciddiyeti, kolon
yalarını lzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer İlimlere aldanma
manız için titeler üzerinde Kemal 
Kimil adını 2önnelisiniz. 

Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

M iEL E 

lzmir Liman işletme müdürlü
ğünden: 

1938 takvim yılı içinde lzmir Limanına gelecek vapurların 
münhasıran kömür, kereste, yüklü vapurla..-,n vinç tertibatı ol
mıyan veya olup muattal bulunan motörler hariç yükletme bo
taltma, aktarma, amele itleri on bet gün müddetle eksiltmeye 
konulmuttur. Eksiltme 17 /12/937 cuma günü saat on bette tef· 
ler encümeninde yapılacaktır. isteklilerin tartnameyi görmek ve 
fazla malumat almak üzere itletme servisi tefliğine müraca· 
atleri ilan olunur. 3--7-10 (4261 (2173) 

lzmir Liman işletme müdürlüğün
den: 

1938 takvim yılı içinde lzmire gelecek kömür vapurlari ve mo
törlerinin botaltılmaaı ile vapurlara kömür yükletilmesi ve kö
mür aktarması itleri on bet gün müddetle eksiltmeye konulmut
tur. Eksiltme 20/12/937 pazartesi ıünü saat on bette tefler en· 
cümeninde yapılacaktır. isteklilerin f&rlnameyi görmek ve fazla 
malumat almak üzere itletme servili tefliiine müracaatleri ilin 
olunur. J-7-10 4262 (2174) 

SAHiFE 11 

TURAN ı-·abrikaları mamullbdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet ıabunlannı, traı sabunu ve kremi ile gtlzellik krem· 

lerini kullanınız. Her yerde sablmaktadır. Yalnız toptan ıa· 

tıılar için Izmirde Gaıi BoJvarında 25 numarada umum aceD .. 

telik Nef'i Akyazılı ve j. C. Hemıiye mOracaat oclinis. 

Posta Kut. ••• Telefon a••• 

Dima sabit daima tabii 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlannda laazirlanan Ja

•antin saç bo1alan muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 
olup saçlara tabii renklerini bahteder. 

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

Eczanelerde ve ıtnyat mağazalarında arayınız. 

~··············~;·~·~·~~····~·~~;·~~~~~·············· 
. . . . . 
• Norveçyanın haliı Morina balıkyaiıdır. iki 

defa süzülmüttür 
ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

\, 

Sıhhat eczanesi 
Büyijk Salepçioifu Hanı karpmda Batdurak • bmir 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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~~.-·----~--~e.....,._...---~-.--..__.. __ ._,~~-------

ÇI arp -dur ulacak deki ? • 
eneral Çan ayşek Alman! Delbos -Bek konuşmaları 

t vassu n reddetti 
Çine Antikomünist pakta girme • 

ı 

gibi bir teklif de yapıl ıştır 

. . . d. . 7 
ıyı ne ıce ver ... e I· mı • 

V arşovada neşredilen tebliğ iki hükü~ 
metin tesanüdünden bahsediyor 

Bcrlın, 6 (ö.R) - Varşovadan gelen haberler BB. Del
hos ve Bek arasında müzakerenin c;ok aoğuk geçtiğini teyit 

etmektedir. Fransız hariciye nazm Leh hükümetini Çelrns· 
lovakya ile gergin olan münaıebetlcrinin ıslahına kandır

mak istemiş ise de Lehistan Çekoslovakya ile olan müna-

Ş~nghay'.. 6 ( ö .R) - Ha~kcu~.a~. Ha;u ııj~nsın~ bil~i: I 
rildiginc gore Almanyanın Çm hukumcti · nczdındckı ~efırı 1 
Dr. Freudmann Nankinde başkumandan mareşal Çnn-Kay
Şekle görüıtükten aonra Hankeuya dönmü~tür. Hankeudnn ı 
gelen haberlerden anla§ıldığına nazaran Dr. Freudmannın 
sulh akdi için başkumandanı tazyik ettiği ve kendisine Jn· 
ponlann müzakereye girişmek için ısrar edeceklerini tahmin 
ettiği asgari ~rtları bildirdiği hemen hemen muhakkakhr. 1 
Sefirin bildirdiğine göre aşağıdaki :artlar Çin hükümetince1 
kab ul edildiği takdirde Japonlar müzakereye hazır olacak-

1 
scbetlcrinc diğer bir devletin müdahalesini asla kabul etme· 
mekte ve müstemleke talebinin de bertaraf edilmesine mü

lardır : \ 
1 - Çinin anti-komünist anlaşmasına iltihakı, 

temayil görünmektedir. 

Paris, 6 (ö.R) - Varşovadan bildiriliyor: Fran11z ha
riciye nazın B. Delboı Varşovada Fransız ve Leh siynset

leri arasında tnm bir tesanüt görüldiiğünü ve iki memleke

tin umumi siyaset hakkında mutabık olduklaıını ve ayni yo· 
lu güttüklerini söylemiştir. 

2 -.-. Çin h~~ümeti . tar~fın~an Mançu:~uo müsta.kil .h~-; 
kümetının tasdıkı ve §ımalı Çin eynlctlennın muhtarıyeünın 

1 
kabulü, l Paris. 6 (ö.R) - cParis-~oiu gazetesi Fransa ve Le-

3 - Şanghayda Japonlara ait bir imtiyazlı mmtakanın 

1 ihdası, 

4 - Çinde tatbik edilen gümrük tarifelerinin l'ejüsmnnı 

histan arasında tam bir fikir mutabakatı olmadığını kayde-
1 
derck Fransız • Leh münasebetleriyle Fransız - Jngiliz mü-

' nasebctleri ara .. ındaki farkı şu suretle gösteriyor: Fıansa ile 
(tadili), 1 

5 - Çin milli mcdisi olan Kuo-Mintacın yeni bir şekil 1 
j lngilıere arasında görüş birliği vardır, fakat ittifak yoktur. 

Fransa ile Lehistan orasında ise ittifak varsa da görüş Lir· 
almasL 

Zannedildiğine göre Çin başkumandanı bu şartlan ka· 
bul etmemi,, bununla beraber müzakereyi de büsbütün kes· : 
miyerek Çin hükümetinin mukabil tekliflerini Alman sefiri-, 

liği noksandır. Fransa ve Lehistandan her biri sulhu kendi F *•; , 
znv~ycı>inden, kendi telakkilerine göre anlamaktadır. Fran· l'" · 
sanın telakkisi cümhuriyet telakkisidir. Halbuki Lehistan ya- L 
rı dil.tatörlük halinde bir memlekettir. Pıulamentarizmin ve Fra1ısı~ bajlvckı·z· Cha t h · · D .. 0 s · ne bildirmiştir. 

ALMAN T AVASSUTU REDDEDJLDl 1 

... ,. ı u cmpıı ve arıcıye nazın a u •• 

1 
kont~ols.~z _bir ~iyns.:t~~ a~arşiye day~nacağına ~anidir. manında zararları pek mahdut ve az olsa bile harp hnlin<I• 

, lkı hukumetın goruıılerı arasındakı bu ayrılıgın aulh za· bu telakki farkı meş'um bir netice verebilir • 

. Londra, 6 (ö.R ) - Tokyodan c.Times> gazetesine bil
diıiliyor: Buraya gelen haberlere göre Hankeudaki Çin ha-

1 ric.iye nezareti Alman aefnreti tarafından yapılan tavassut Dr. Frcudm nn ile mülakatı neticesinde marc .. .al Çnn-Kny
teklifınin reddedildiğini ve geçen hafta sonunda Nankinde 1 Şekin bunu biz.z:at bildirdiğini haber vermektedir. 

~anghayda beynelmilel mmtakal.ardan feci bir manzara .. 
. Şanghny, G (Ö.R) - Nankin cephe- bulundukları bildirilmektedir. Bu ada j ~anki.n sokak1nrındaki dike~i t~l ı~a
wıde Japonların Onum mcv r işgal Hong _ Kong lngiliz üssünden 130 ki- nınlarıyle, beton tabyalarla şımdı mus-
ettikleri bildirilmektedir. Mul ( br şim- limctre mesafededir. 1 tahkem bir şehir manzarasını almıştır .. 
di üç göller mıntakasında cereya~ et- p . 

6 
(ö R) _ Ş gh d b'lcl' _ Yeni Çinin büt.ün ümitlerini içinde 1op-

kt d. ar.ıs, . an ay an ı ı 1 1 b"' .. k eh" . d' 
me e ır. Nankinin on güne kadar znp- na··· .. N k" k J la amış o an uyu ş ır şım ı tamamen 
_ _,,lm. 

1 
r ıgıne gore an ıne arşı apon rın k il . 1 .. k 1 1 ... 1 b.. ..k b" 

lt."Ul ış o acağı Japon mahafillerinde ·es mı.ş o an muntl a e erı ı e uyu ır 

h büyük ve kat'i taarruzu hazırlanmakta- nhnl k h ı· · k d tn min edilmektedir. Çin kıt'alnrı Ja- te ı a ı gdsterme to ir. 
pon t:ıyyarelerinin mitralyöz ateşi altın- dır. Şimali Çin payitahtından (Pekin- Paris, 6 (Ö.R) _ Şangh:ıydruı bildi-
da ric"atlerine devam etme-ktedirlcr. den) Nnnkin cephesine ağır toplar nak- rildiğine göre Japonlar imtiyazlı bcy-

Şanghay, 6 (ö.R) - üç Japon tay- ]edilmiştir. Nankin ıahalisi panik halin- nelmilel mıntakalardn nmirnne hnreket· 
yaresi Por - Moon üzerinde uçmuşlar- 1 dedir ve ekscrisi şehirden kaçmışlardır. lerini günden gilne arttırmaktadırlar . 
&~Bun~nronrnd~H~btan~~l--------~----------~---~-------
Jerek hava miıdnfaa bataryalarının ş·a
detJi atc5inc rağmen kendılerine bildi
rilm~ olan noktalar üzerine bütün bom
balarını bırakmıslardır. Hasarat.ın de
recesi henüz malum değildir. 

Roma, 6 (Ö.R) - Çin sa.hilındeki 
Hong - Kong Ingil'.z hareket üssüne ıcs 
bu limanın cenubu şarkisindeld bir ada- Roma, G (ö.R) - Vnşingtondnn bil- ri aşağı bir derecede bulundurmak ar-

da bulunan misyonerlerden gelen ha- diriliyo: : . . .. . ı zul~rı ileri stirülmc!Kte ;e dün~~ ~~
berlere göre ada Japonlar tarafınaan iş- Amerika Reısıcumhuru Ruzvelt.ın mu-, hunun bu sebeple tehlikeye duştliğil 
gnl edilmi§tir. Bir Japon harp gemisi t avinlerinden biri tarafından neşredilen kaydedilmcktcdir. Ma.knlc muharriri 

cçıkta dolaşmakta ve müdah:ıleye hazır I ~~r m~kalede dün~anın k~rşılaştığı güç- 'ı ins:ınhğıl! isti~li namına demo~asi
vaziyettc bulunmaktadır. Adadaki Çin-

1 
Juklerın ~aşll<!a .bır se~bı. ol~~~ bazı ler~n. iaşls~ ~Ukilm~tl;re karşı va_zıyet

lilerle m isyonerlerin kötü bir vaziyette devlcdcxın tota1ıter re1imlı hukumetle- . Ierını değıştı.nnelcrını istemektedir. 

uıvıuv .. 

y 
a 

e heler· 
ebeleri olu 

J

. Asi harp gemileri 

~~rselon, ~ (ö.R) - Bask h~ü-~1et B. Aguire yabancı memleketlere gön- avcı tayyarelcriyle bir çok hava muhıı~ 
reısı gazetecılerle uzun uzadıya goruşe- <krilcn Bask çocuklarının Belçika ve rebcleri olmuştur. 'O'ç silr'atli avcı tek 

1 
rck asilerle hükümetçiler tarafındaki Fransada işçi, belediye ve katolik teş- satıhlı tayyaresi düşürülmü.~ ve bun• 

1 esirlerin mübadelesi meselesinden balı- kilfıtı tarafından çok jyi bakıldığını, lnrdan birinin pilotu ölU olarak Ciinıbı.ı• 

l. setmişur. Asilerin elinde işgalleri altı- şimdiki halde Bask memleketinde hil- riyet hatları içine düşmüştür. Asileriıl 
na düşen şimal eyaletlerindeki muha- ikilin süren şartlara tahammül imkanı bir bombardıman tayyaresi de düşürül· 

l riplerle siyasi komiserlerden ve siyasi olmadığı için şimdilik bu çocukların va- müştür. Bizim tayyarelerimiz hiç blt 
parti mensuplarından mürekkep birçok tanlarına iadesinin arzu edilmediğini zarara uğramamışlardır. 

1 esirler bulundugu gibi hükümetçüerin söylemiştir. Roma, G (Ö.R) - Salam:ınkadan as 
elinde de bir çok cins siyasi esirlerle Barselon, 6 (Ö.R) - Mifli müdafaa genel karargahından bildirildiğine g& 
ecnebi sef.arcthanelcre iltica etmiş olan neuırcıti tebliğ ediyor : Dün şark ordu- .re muhtelif cephelerde hava faaliyetin• 
asi taraftarları vardır. Bir çok devletle- su cephesinde düşman tayyareleri bil- den başk:ı harp hareketi olmamıştır. 
rin nlakııdar oldukları bu müzakerelerin yük bir faaliyet göstererek sür'atli tay- Roma, 6 (ö.R) - Saint - Jeon · de: 
müsait bir hnl neticesine varacağı ümit yare filolarının himayesi altındaki hü- Luzdan bildiriliyor : Ispanyol cUnıhurı· 
edilmektedir. kümet tayyare karargahlarına karşı ge- yetçileri ellerinde kalan filo nksnroJll1 

Bask hükümet reisi bundan sonra sos- niş mikyasta bombardımanlara muvaf- fensike çalışmaktadırlar. Hilküıncıçj~~ 
yal yardım eserlerinden bahsetmiştir.. fak olmağn çalışmışlardır. Hükümet tay- rin elinde iki 2.1rhlı, 11 torpito muhrıb 
Ecnebi memleketlere ıghtmiş olan Bask yareleri bu bombardımanların milessir ve on tahtelbahir ile .~bil müclafnnsındll 

1 mültecilerinin vnı.iyeli, asi dümdnrları- olmasına mfuıi olmak için düşman te-ı kullanılabilecek iki yardımcı gcıni var .. 
nın vaziyeti ve Bask filosunun kaçan '§ekküllerini dağıtmışlar ve bomb:ırdı- dır. Fakat buna rağmen amiral :MoreJlO 

aksamının kullanıLnası mest!lesi de j man tayyarelerine hücum etmişl~rdir ... 
1 
kumandası altındaki asi filosu denizler .. 

muh::ıvere mevzuu olmuştur. Asi bombacı tayyarelerini himaye eden' de hakimiyete maliktir. 

Fransadaki "gizli ihtilal komitesi,, nİil 
tahkikatı inkişaf etmektedir 

Paris, 6 (Ö.R)- cllıtilti.1 hareketi giz
li komitesi> adlı kukuleteliler cemiyeti
nin suikastı hakkında tahkikat inkişaf 
etmektedir. Londrndan bildirildiğine 

göre cPeuplc> btazetesl bir Fransız po-

lis müfettişi suikastçılardan Londrada 

ibulunan veya buraya kaçmış olan bir 

çoklarının inaliyeti hakkında tahkitatta 

bulunmaktadır. Ihlilalcılara ait ve ele 

. jJcatıırııl 
geçen şifre anahtarı bir çok ves ]3u ..;e-

mnhjyetini meydana çıkarmıştır. nktıt··" 
sikalar yeni tevkiflerc yol açac . ti)(ııl 
H5disenin zabıtadan :ıdJiycyc Jfl 

devresi başlamıştır. 


