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Başml.iharrir ve u~:...:....ı.U neşriyat nıüc!Urü: 

HAKKI OCAKOCLU Bir köyü su ba<;tı 
- - ABO-NE ŞERAiTi 

~~-i D:E.'V AM MüDDETl Türkiye için Hariç ıçın 

Senelik . . . • . . 1300 2800 1 

l.tanbul, 7 (Telefonla)- Meraıın Elbos!an 
kazasında yağan yağmurlardan Nil köyünü 
sular basm11 ve on _dört ev yıkılmııbr. 
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• 
Fiati (5) kuruştur ----=- .- YENi ASI!{_ ~t~aaımda baııhruttır. 

Suriye M velesi Feshedilmiştir 
·FRANSA İLE YENi MUZAKERELER 

1. Delbosun Ankarayı ziyarıetinden 
sonra· başlıyacağı tahmin ediliyor 

• 

Altı ağır mahkum 

Dün Elazizden lzmir 
hapishanesine getirildi 

Acık ve 
' a A 

samımı 

Bir cevap 
bekliyoruz .. 

--0---

Şu Fransız politikasının cidden 
bir muamma olan tarafları çoktur. 
~•ansız devlet adamları, ister sağcı 
••ter solcu olsunlar, sarih olmaktan 
daima çekinmişlerdir. Hatta kendi
ıile elbirliği, emek birlii:(i yapmak 
•ncvkiinde ve ihtiyacında oldukları 
l'llernleketlcre kar<ı bile sırf acıklık
lan mahrum olan siyasetleri yÜzün
den devamlı bir itimad telkin edeme
ll\işlerdir. Kollektif emniyet davası
tıın geçirdiği buhranlarda bu müp
hemiyetin, bu cidarei maslahatçı> 
~olitikanın büyük tesiri olduğu mu-
akkaktır. 

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

HATAYDA 

Suriyeli maliye me 
murları Türk hal 
kıyurdlarından ka 
cırtmak icin elle 
J ' 

rinden gelen zul 
mü yapıyorlar 

...••••....••..•...........•...•••••••• , 
ktanbul, 7 (Yeni Asır muhabi

rinden) - Halayda yeni rejimin ila
nına rağmen vaz:feleri b::ışından ay
nlmıyan Suriyeli memurlar Hatay 
Türklerini tiddetle tazyikte devan1 ~ -
ediyorlar. Bilhassa Suriyeli maliye Antakyadaki hadiseler 
memurları, Türk halkı canlannd:m !arından kaçırmak için ellerinden 1 Hatayh millettB§larımız, bu feci 
bizar ederek dağıtmak ve ana yurd- 1 gelen zülm u yapmaktadırlar. 1 - SONU 'OÇüNCÜ SAHiFEDE -

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

TUNCELİ 
Harekatı esnasın 
da Cümhuriy et kuv 
vetlerine karşı ge ,, 
len bu haydutların 
her biri otuz sene 
ye mahkumdur. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• 
Tunceli harekatı esnasında Cümhuri-

yet kuvvetlerine karşı gelmek, silah 
kullanmak, köprü uçurmak gibi ağır 
hareketlerde bulunmaktan suçlu olarak 
Eliizizde muhakemeleri icra edilen otuz 
yedi suçludan yedisi idama mahkum 
edilmiş, otuz suçlu da fiillerine göre 
18, 24 ve otuz sene ağır hapis cezaları· 
na mahkum edilmişlerdi. 

Içlerinde 30 ve 24 yıl hapse mahkUm 
olanlardan altı mahkfun Izınir ceza evi
ne, altısı Bolu ceza evine, yedisi de 
Bursa hapiııhanesine sevkedilınişlerdir. 

Jzmir ceza evinde mahkfunlyet müd
detlerini dolduracak olan altı mahkfun, 
dün Elaziz jandarma komutanı yüzba-

-

Mııhküm §akilerden Kamer ağıı 
şı bay Behçet tarafından Imıire getiri· 
!erek ceza evine teslim edilmiştir. 

Izmire getirilenlerin hepsi de otuzu 
sene ağır hapis mahkfunlarıclır. Adlan 
şunlardır : 
Haydaranlı aşireti reisi, Elazizin Maz. 

kiri kazasında Resnek köyünden Ahmet 
oğlu Kamer (Ağa), Yusufanlı aşiretin. 
den .Musa oğlu Geko, Petal oğlu Süley• 
man, Deli Ali oğlu Mustafa, Şimon oğ
lu Arslan ve Hazer oğlu Ali .. 

b 
Fransız gazeteleri, Şarki ve cenu· 

U §arki A vrupada Fransız dostlu 
ğuna a tfedilen kıymetin niçin zaafa 
Uğradığını tahlile lüzum gördükleri 
laınan en çok bu temel noktayı unu

Bay Stoyadinoviç Romada 
enedik sarayında verileı ziyafette 

Italyan Başvekilinin sözleri 
Sivil havacnlık 

tuyorlar : 

h
• S!yasette dürüstlüğü ve açıklığı 
akım görmek istiyen milletler ar

l ık iki yüzlü siyasetlerden cidarei 
llıaslahatçı> politikalardan hoşlan
llııyorfor. Biz kendi hesabımıza,F ran
j8 ile münasebetlerimizde itimadsız
•k uyandıran sebepleri sık sık gör
~~kten müteessiriz. Sulh cephesinin 
l~· kuvvetli unsuru olan Fransa ile 
l ~rkiye arasında devamlı bir dost· 
~&Un inkişafına mani olabilecek bi
~ıcik ihtilaf Sancak meselesinden 
1b.ıretti, Bu davayı da milletler cemi· 
Yetinin adilane kararı ile hayati 
renfaatimize uygun bir şekilde hal
~tt~kten sonra aramızda asırlardan 

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

VATİKANDA~ 
Hava postaları 23 

başlıyacak 
Debdebeli bir kabul 
r_esmi yapılmıştır. 
ltalya Yugoslavy a 
yı Roma - Berlin 
mihverine yaklaş 
tırmağa mı çalışı 

yor. Bütün A vrupa 
gazeteleri bu z iya 
retle meşguldür. 

rı yerleşmiş olan kültürel müna· 
•ebetlerin derinliğine dayanarak sa· 
~iıni bir Türk - Fransız dosluğunun 
'.~lediğimiz açıklığa kavuştuğunu 
~llıid ediyorduk. Bundan böyle bu 
b?stluğu karartabilecek hiç bir sebe- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Romadan bir manzara ... 
ın mevcud olamıyacağını sanıyor· Roma, 7 (ö.R) - Yugoslavya başve-' kili şerefine büyük bir ziyafet vermiş da Italyan • Yugoslav antantının te-

Nisanda 
.......... QN BİR·········· 

·---Posta tayyaresi İz-
mir - İstanbul - An
kara - Adana hat
tında her gün mun
tazaman işliyecek
tir. 

•••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••• 
Sivil hava istasyon binası inşaatına 

devam edilmektedir. Hangarın teknik 
tesisatı tamamdır. Sivil hava istasyonu, 
bütün konfuruyle ilkbahara yetişecek 
ve bu suretle Izmir şehri ikinci bir hava 
istasyonuna kavuşmuş olacaktır. 

lzınir • lstanbul • Ankara ve Adaru. 
hava seferlerine 23 nisan bayramından 
illbaren başlanacak ve bu hat Üzerinde 
mwrtazam bir surette günde on bir tay· 
yare seyrüsefer edecektir. 

Teshil edilen 23 nisan tarihi kat'iyyen 
değişmiyecektir. O gün sivil hava istas
yonunun küşat resmi yapıldıktan sonra 
ilk posta tayyaresi Izmirden hareketle 
Istanbula ve Ankaraya gidecektir. 

Öğrendiğimize göre 23 nisan tarihine 
kadar Ankara • Belgrad, Ankara • Ati
na ve Ankara • Bükreş hava seferleri 
işi de etild edilecektir. Bu tarihte Bal· 
kan payitahtlarına, devlet hava yollan 
idaresinin muntazam postaları işlemeğe 
başlıyacaktır. Bilôhare hava servisleri. 
nin Tahrana kadar uzatılması mütasav. 
ver bulunmaktadır. 

dıık. Maalesef Fransız dostlarımız kili bay Stoyadinoviçin Romayı ziya re· ve misafiri şerefine kadeh. kaldırırken mellerini atmıştık., O vakitten beri gl
cıı güzel bir sulh eserini zaafa uğrat- ! ti münasebellyle yapılan merasim birbi- demiştir ki : cEkselansımza hoş geldi- rişllğimiz taahhütleri mütekabilen tat
'ııak suretile ümitlerimizi tekzibe rini takip etmektedir. Dün akpn Düçe niz demek için kadehimi kaldırmakla bikten geri kalmadık. Bu taahhütler 
lclebbüs ettiler. Venedik sarayında Yugoslavya h"§ve-J mesudum. Geçen mart ayında Belgrad-J _ SONU BEŞiNCi SAHtFEDE _ ,...,.---------===.,.,..------....,,.,..,....--....,.--...,,,...,. 
~;,~~7~i~~;:;ıe:~!i.mJ~!:stı~e~~~~~ Ba· şvekı·ı B. l. Delbos Bu .. kreşte Dün iki cinayet oldu 0 

ÇÜsü idi. Bu imtihanda F ransızla-

~~-Verdiğimiz notun leh lerinde olma- Canı·lerı·n ı·kı·sı· de derhal 
.ll ın ı beyana mecburuz. Fransız D •• k 1 K 1 

~ıaııı ve manda idaresinin memurla- Perapalasta bazı ziya UD ra 3f0 tara· 
:~t~k:~::~::.~:zi~~~:~n~e~~~=~~:; retler kabul etti f ından kabul edı·ldı·.. tevkı·f edı.ldı· 
t~kk~k;Ji~:!~: ~~~,;:~:!~~~er~~ ı' E 'A~rt~ .• ~ ,''~~;ı Evvelki gece Basmane istasyonu ci-ı:nun tamamen aksi bir vazife al- ' • ,., "it Jl\- ·~ ~ Faris, 7 (ö.R) - Ha- - --------- - - -------...... varında iki hadise olmuştur. Rizeli Ali 
J ış gibi hareket ettiler. Filhakika '\:"""" -ı\' j riciye nazırı B. Yvon isminde bir adam, Hayrettin isminde 
./~ Garo, hükümetinden bir emni- 'ı Delbos sekiz ilkkanun terzilik eden bir zatın yanına yaklaşa- 1• Ctsı;zl'k h k . . . ı ah 9 45 B 1 k uf k b k d al ı avası yaratma ıçın emır I !· sah ı saat . te Ü.<- ra a ir müna "§a an sonra ken-' 
k llıış olsaydı daha başka türlü hare· I 1 reşe varacak ve az son- disini ağır surette yaralamış ve kaçmı~- 1 

tı Ct edemezdi. l~te Fransız siyaseti-, _ J! ra hariciye nazırı B. An- tır. Yaralı derhal memleket hastanesi-ı 
~nl Yukarda i~aret ettiğimiz muam- ı tonesko ile ilk muhave- ne kaldırılmıştır. Hayatı tehlikededir. 
~ saflın.larından biri de ~~~ur .. 1 •• ,...ıı.iıt";;.,. relerine h"§lıyacaktır. Ro Tahkikata müddeiumumi muavini bay 1 

,,, .. u \·azıyet karsısında goruslerı-I 1 manya hariciye nezare- Rüştü el koymuştur. Hadisenin mahi-
-~,ı~ı lı . 
ııc sara atle meyd11na koyduk. Ce- ~ t tinde yapılacak bu gö- yeti karanlıktır. Yaralı ifade veremiye-
ııı~re mukavelesinin ne ruhu, ne de · 1 rüşmelerden sonra Bay cek bir vaziyııtte olduğundan tecavüzün 
Vc~tıa~ı itibarile ihlaline, bu muka- ~ 1 Dclbos saat 12.30 da kra sebebi anlaşılamamıştır. • 
tııce esaslarında Hatay Türklerinin j Karo! tarafından kabu' !kinci hadise Basınanede Kömür ha-
taı tıfaatlcri aleyhinde olarak tağyi-

1

1 edilecek ve sarayda öğ- nı önünde olmuştur. Eskiden araların-1 
'ııi Yapılmasına asla miisamaha ede- le yemeğini yeyecektir. da geçen bir hadisenin tevlit ettiği mü-
lli Yeceğiınizi F ransaya bildirdik.Ay- Berlin, 7 (Ö.R) - Fran- naieret yüzünden biı<birini çekemiyen 1 
tcC:~'."anda Hatayda yeni rejimin sız hariciye nazırı bay Hüseyin ve Reşat isimlerinde iki kişi, 
?aıq~Us, inkişaf ve muhafazasında 1 Delbosun Varşova seya- _

1 
evvelki gece Kömür hanı önünde bir-

ite '! Vazifesini Türkiye gibi üzeri· ı hali münasebetiylecHanı birlerine rastlamışlardır. Hüseyin, Re-
tlbi~·~.ıl olan Fransayı samimi bir burger Freneenblatt ' <'.flvAiôf.ıt-- şadı bıçakla ağır surette yaralamış ve 

: •ıııne diivet ettik. · ~ 

1 

Fransarun şarkı Avrupa- 1...-----...:.-----------.... ...- yakalanm~ır. 
SONU iKiNCi SAHiFEDE _ Ba~vekil Bay Celal Bayar da takip ettiği kombine- Fransız ba§ı;ekili .Şotan ve hariciye nazm 1. Delbos Reşat Memleket hastanesinde tedavi 

ŞEVKET BiLGiN - y AZJSI OCONCO SAHiFEDE - - SONU DôRD'()NÇJI SAI:UFFEDE - ..,ıtına alınml§tır. Hüseyin hakkında tev-

Dımkti C'inayetlerın ıa.hlciknımı ıdare 

eden müddeiumumi muavnu B Rilftü 
kif kararı verilmiştir. 

Bu hadisenin tahkikatını da müddei
umumi bay R~tü idare etmektedir. 
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SAYFA::! 

SORUYORUZ: 
Kadınla erkek arasında 

Tem iz ve menfaatsiz bir 
)i';"k~'d~Şi;'k"""."""'k~"bil'"""";,i?""" 

H~~-gi;i ..... h~k/;J;;? 
İsminin saklı kalmasını • • 

ıstıyen 

bir doktorumuzun hakemliği .. 

YERIASIP! 8 ILKKANUN ÇARŞAMBA 

IAcık 
' 

ve 
ŞEHiR~_HABER(ERi . "" 

samımı 

Komür buhranı 
Odun kömürünün kilosu 

on kuruşa satılıyor 

Motörlü 
Vasıtalar sıkı bir kon-

Bir cevap 
bekliyoruz .. -trola tabi tutula- -- BAŞTARAFI BIRINct SMUfEDE ~ 

Davetimizin beklenen roüslıet "ji 
cakfardır ticeyi vereceğini, Fr.nw•nm hııt~d 

Mülhakata işliyen motörlü vası.talann bir yolda ısrar etmiyeceğini üıııt 
.kontrol ve Tize ~!erini idare etmek üze- ediyoruz. . . lo 
re villlyetçe esaslı tedbirler alınm~lır.. Türkiye ortaya yenı bil taleP.

1
• 

K •• " •• leri hayıı.t pahalılığını feci şek.le sokabi- Kazalar bütçelerine bu iş için gereken çıkmış değildir. Bizim davamız ı:nıO-:•""' omurcu ""'"": lecek bir haldir. tahsisat konulacak!II. Jetler cemiyetinin de davasıdır •• 
E : Odun kömürü niçin bu kadar paha- Kontrolsüzlük yüzünden meydana ge- nun prestijini alakadar etmektedi~· 
E Dükkanları önün- E hdır? len kamyon ve otomobil kazalarının da Hatay Türklerinin, Hatay deve-

......................................... : saklanılacak hiç bir şey yoktur. Genç l Bu sualin cevabınt selahiyettarlar ver- önü bu suretle alınacak, sefer esnasın- tinin istiklali tanınmı§hr. Fr~f11 
! Genç kızlarla Jeli- = .. · kızlar ve delikanlılar arasında saf, men- de halk kömür a • melidir. da veya seferden evvel şoförlerin müs- verilmif olan vazife bu istilda ~ 
: faatsiz bir arkadaşlık her kesin istediği mak icin nöbet Memlekette fakir halk henüz evlerine kirat kullanmalarına kat'iyyen müsa:ı- gerçekleşmesine zemini hazırlaın8 
E kanlılar arasında a bir şeydir. Eğer bu istenilen şey isteni- , soba koyacak, kok kömürü yakacak va- de edilmiyece.ktir. Sıhhatçe vaziyeti Hatayda büyük ekseriyeti teşkilede~ 
: : len şekilde olmıyorsa kabahat arkadaş· bekliyor ziyette değildir. Zira ucuz sobalar teda-jdüzgün olmıyanlar vazife görmekten, Türklerle ekalliyetlerin bir ôh~~k ! menf aataiz bir ar- :. '·"ın mahiyetinde değildir. Bu olmayı- riki imkan... iZ olduğu g.i.b. ' .. ko .. k ve sömi-ıbaşkalarının ha. yatlariyle oynamaktan bir kard-li.k. havası. içinde i~bir 'ı • 

..,; "'""""""'"'"""'""""""'""''" ""' ad' et ~ ka Jaşlık kabil • ~. şa sebebiyet veren şeylerdedir. Bu Odun kômüni fiaUeri gün:bn güne kok fiaUerı de odun kömurunden fark- menedileceklerdir. !erini temin . etmektir. tt• ıse 
: aı mı- . (Şeyler) gençlerin böyle bir arkadaşlı- 1 yüks~lmektedir. Eşrefpaşa .aalıallcsi sa- sız değildir. Kış bütün şiddetile basına- -o-- Fransanın bu vazifeyi ifa etti~i~e 
~ dir? ; ğa iyi hazırl~amış ~ım~a.nn~a_n. ke~- 1 kinlerinden aldığımız bir mektupta kö- dan vilayetin ve belediyenin bu işe bir Otobu" slerd e delil sayılamaz. Manda idare•i.ıılJI 
• : dilerine cinsıyet terbıyesının ıyı verıl- mürün kilosu on kuruşa çılanasına rağ- çare bulmalarını fakir halkın ıztırap bütün tedbirleri doğrudan doğrur:. 
i . E memesindendir, muhitin yanlış ahlak men kömür bulamadıklarından şikayet içinde kıvr,n:naktan kurtarılmasını rica Mektep talebeleri Hatay devletinin istiklalini balta 
! Bu mevzu üzerın- : telakkilerinden doğarlar. 1 edilmektedir. Havalar yumuşak gittiğine ederiz... Bayram günlerinde kordon otobilile- mak istiyen tedbirler olmuştur. ~u-
: J k • k : Fakat size saydığım sebepler n,'.' olur- göre daha bir kaç gün bu kömür buhra- * rine binen talebelerin talebelik hakları- riyenin haksız ve yersiz müdahale e-~ ae l müna aşaya i sa olsun, samimiyetle söylemek laZlmsa, nının umumi bir ıstırap şeklini alması Izmirde olduğu gıbi b:ızı kaz>larda run kabul edilmediği ve tam bilet ke· rine fırsat verilmiştir. Bütün bunlar; 

: b • Jt kt : ben de şuna kaniim ki gençler arasınd_a belki mevzuubahs olmıyabilir. Fakat bir I <h kömür buhranı mevcuttur. Kuşada.~ı sildiği şikayet edilmiştir. rağmen hiç bir kuvvet yeni Hat~; 
: ır o orumuzun : menfaatsiz bir arkadaşlık aramak lu- kerre havalar soğuyunca bugün on ku- belediye reisi bay Milat, kazanın ko- Halbuki Şehir meclisinin, dünyanın rejiminin bir emrivaki olmasına Ha 

~ g6riif /erile hah em ~ zumsuzdur. Çunkü (insan) .denen "':"h- ruşa bulunınıyan mangal kömiirünün 
1 
qlir ihtiyacını temin için d".'1 Izmire her yerinde olduğu gibi Izmirde de lale- ni alamıyacaktır. Türk milleti, . a• 

: . J .k : IQk bülün harekeUerinde, bu tun duşu~- yarın kilosu onbeş hatta yirmi kuruşa! gderek Vali bay Fazlı Güleçı maka- beler hakkında istisna! bir kararı mev- tayın istiklaline bekçilik edecektır .. 
S olmasını ıate l • ! cclerinde bir ":'enfa~te bağ'.anrnıştır. Bız sablnuyacağını kim temin edebilir. Bu 1 mında ziyaret .~tm~ v~ Kuşa~ası bele- cuttu:. Günün her saat.ı.nde ve senenin Yeni başgösteren ihtilafta bizi t~ 
=•••••••••••••••••••••••••.•••••••••••.•••• bu menEaaUerı şeki~e.ndırır. ~nlara ay- ı kontrolsüz gidiş fakir halkı hak.kile en- 1 diyesi adn:-3 y~z. b"?" kil~ ~esım ~- her ayında ve her bayram gününde ta- çok üzen şey Türk - Fransız dost O 

Içtlmal mevzular 117.erinde salfilıiyetle rı ayrı manalar verırız. Ş.:ıhsi. umum~, , dişeye düşürmektedir. lımir gibi kırk !iyesi verılmesını ıstemıştır. Kuşadası !ebenin talebelilı::. hüviyetinin tanınması ğunun yeniden bir buhran geçirje
kalem yi1rüten t•nmmıı bir doktorumu· muamma ... M"nlaaUer dem .. Fa.kat yı- bine yakın işcisi olan bir şehirde 60-100; bı<lediyesi bu kömürleri ucuz fıatle, ser- lazımdır. Nitekim Şehir meclisi bunu sidir. Ve bu buhranı tahrik edene

za müracaat ederek anketimize ceva.p ı ne menfaaUer ··· . . 1 kuruş gündeli.kle çalışan insanların bir maye fiatine halka satııracaktır. K11Ş<1- kabul etmiş, fakat belediyenin otobüs rin yine Fransızlar olmasıdır. • 
veren bayan G<lzlde Yılmazla bay Azız Madam ki menfaat:'ız şuuıi bır hare- , kilo odun kömürü için on kuruş verme-! dasında kömür fiatleri artmışlir. idaresi belki de teşkilatına yanlış bir Şimdi F ransanın cevabı sürüp gı• 
)!:o~ ara.sındald münakaşaya(hakem) kete imkln yoktur, sız, al~ ~luna, bu emir vermiştir. Tashihi icap eder. den şüphelerimizi, müphemiyet ha: 
e>!masını istecl!lr menfaatsiz. arkadaşlık tabmn• nereden I Pamuk 1• plı· g" 1• Kı ·~ıla yın ______ vasını dağıtacak mahiyette 01ına•10~ 

Muhterem dok.tor bu teklifimizi ho~ buldunuz. a. L .k l Suriyeyi gücendirmemek için ihtk 
bir IAüfe sanarak: Bay Korkud - Bu zatın kim olduğu- 1 Perakende satış fi atlerl Altmışıncı yıldönUmU 1 ı maç arı yar ettikleri iki yüzlü siyaseti artı 

- Benim fikrimi. mi öğrenmek isti- nu bilmiyorum - Davanın iç ~".Ya öz 1 kontrol edilecek Bu ayın yirmi beşinci gününe rasth- Pazar günü senenin en hararetli maç- bırakmalannı bekleriz. _ _ '"İ 
yonıuıım. •• Bay Korkudi.ın yerden göğe kısmında ~ıdır. Ona. hak verışu~en 1 Vilayet makamından ~icaret odası yan cumartesi günü Kızılay ku_r~'."~~ !arını seyredeceğiz. Saat on birde Ya- Hatayda Türk - F ransrz elbi~~·ıı1 kadar hakkı vardır. Bayan Güzide Ytl- bayan Güzide Yılmaz ıçlemnemelidır... başkanlığına gönderilen bır emırde sa- nun kuruluşunun altmışıncı yıldonuınu I manlar - Demirspor maçını hakem bal' kendini göstermelidir. Yeni reıifll 
pıazın fildrlerine gelince, bir kadın ağ- Çünkü biz:ıat ke~~ de ~y ~~.r~ud~n: tışlard3 her hangi bir yolsuzluğa '."e~: t kutlulanac:ktır. ? gü~ yurdun her Y'.: 1 Zeki (Üçok), on üçle Ateş • Doğanspor zehirlemek istiyen kötü tatırik "t: 
ımıdan çıkan sözlerin beyenilmemeslne fikirler! ile kendısıru tekit etııgını soy- dan bırıkmamak üzere pamuk ıplıgı rinde oldugu gibı Jzmırde yapılacak to-

1 
maçını hakem Mustafa Şenkal (Üçok), surlarının faaliyetleri nihayet bu 

JmkAn yoktur. Zira erkeklerin kadınlara !emiştir. Demek. ~ ~r~la~.ı~~a ih~il~ 1 perakende satış fi~tl_erinin. d~iml suret- ren ve tezahürat için de şimdiden hazır- saat on beşte Üçok - Alsanc~ maçını malıdır. 
cemMlr görllnmelerl Met olmuştur .. yoktur. Mevcut unış gıbı gorunen ihtı- te kontrol edilmesı ıstenm~tir. hldar yapılmaktadır. hakem bay Esat (Yamanlar) ıdare ede- ŞEVKET BiLGiN 
Bea. bu ldetf.n. dışına çıkmak istemem. laf zahiri ihtilaftır, bir şekil meselesi-j Iktısat vekaletinin son ald.ığı te.db.ir~ ---o-- ce.klerdi.r. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••! 

_ 00ze1... Bunlan yaulım. değil mi! dir. Ve ben bu davanın dış kısmında, !erle fabrika satışlarında, pamuk ıplik- Kızılay kongresi toplandı ---<>-- Nişan ~ 
_Yahu .. Çıldırdmu: mı? Sözlerinizi belki biraz yaşımın ileri gi>tmiş olmasın-: !erinin muhtelif numaralarında 30 • S5 Kızılay gençlik dem~i kongresi top- Mısır portakalları •'--"''-'-bay Ismailia kıu ıı.-. ! 

ben bir !Atife san<lcm- Böyle işin hAkem· dandır, bayan Güzide Yılmaza hak ve- kuruş bir tenzilat vaNiır. Bittabi bu ten- !anarak eski idare heyetini ibra etmiş ~~ 1 
liğlnl yapınnem Allah aşkına bu İ§e be- receğim. Yani gençlttin arkadaşlıkla- 1 

z.ilat, m•sraflar vcsair temettiller illl.ve j ve heyetin mesaisini takdir ettiğinden Ve mandarinleri yan NAHIDE ile lımir Liman ::: ; 

nl sokmayın. nnda coşgun bir ihtıras, bir heyecan, 
1 
edildikten sonra perakende satışlar da aynen ibkasına karar vermiştir, Kahı'rcden bildirildig'ine göre Mısır !etme idaresi muhasebe memur _L j 

b 1 ki 1 

rından BAY NUR! UMURUN "" •, _ Peki doktor, isminizi vemıiyece- sönmez bir alev aradıklarını i mc e ayni şekilde hissedilmektedir. ---o-- portakal ve mandarinlerinin ihracına 
ğiz .. DUşüncelerinizl söyleyin bakalım. beraber bayan Yılmazla birlikte onlara; Izmirdeki fabrikalar ticaret odasına yerli mallar Ve başlanmıştır. Son hafta içinde Hollan- şan merasimi bayramın birinci gU· j 
_ Isıniml vermeğe hacet yok .. Fıkirler bütün duygularını frenlendırmelerini müracaat ederek hesaba müstenit fial- daya 

2500
, logüter-e 

2
000 sandık por- nii Alaşclıirde icra lulııımışlir• İ 

' d ~ B 1 . l' ' · "-de f h ft l ., :. Genç -•·~-'·lan tebrik eder ııtt' j beni derhal tanıtırlar.. tavsiye e ece~im. u, yanız cemıye ın terini tasdlk ettirmek mecburıyew.u ar zrma Q as ı-'-al Portsaiı.ten yüklenmiştir. Yakın- ..........., d-
k dil · d ""' ••• sut bir ~uva kurmalanru can ... ! - Bir hakemin fikrini açıkça beyan ihtiyacı değıldir. Bizzat en . ermin e oldukları için bu muamelenin tel<em- Önümüzdeki pazar günü yerli 'IIlallar da 30 bin sandıklık bir parti I!alyaya • . . " = 

etmi§ olmuında ne gibl bir mahzur gö- ihtiyacıdır. }3eninı gibi elli beşini aştık-; ınW etlirilnıes.ine çalışılmaktadır. ve arttırma haftası törenle başhyacak, 1 gönderilecektir. E -~~:~~••••••••••••••••••••••••••••••''ıı 
rUyorsunuz! lan sonra bu hliyacı kolayca anlıyacak-' -<>-- pazartesi günü bütün okullarda talebe- :;;;;;;;~,::;:=::.---------~:.!!!!:!!:!!:::.:.:::.:.:::;::;:.:=:;;:;;;;-...,.~-

- Bana bu hakemliği tevdie siz sa- !ardır. Ziraat lisesi ye bu mevzu hakkında konferanslar ve- F k 
Jahly.,ttar değilsiniz.. Gazeteniz bir fi- * Ankarada bulunan Ziraat mektebl rilecektir. ) r a e 
klr etrafındaki mü-...ı,.,00ya vasıta ol- Telefon muhaveresi olduk·:a uzun siir-

1 
müdürü dönm•><tür. Haber aldığımıza D•nizli Halkevinde, yerli mallar ve • 

~~ . . ~ •...........••.•.•..•••• m~tur. Bakalım bu münakaşayı yapan- miıştiı.. _ . < gc;re Izmir ziraat mektebinin, gelecek arttırma haflası münasebetiyle bir Yerli s· d d b" • • 
Doktor, galıba bll'a?. heyecanbnm".lı d 1 ı... .... dan 'libaren · t !'-=; lJ · • la -Lli Izıni deki mü iZ e e e Jyat 0JÇJ0 !ar bir hakemliğe lüzum görüyorlar mı? 1 ers yı ı --;ın ı zıraa ~- ma ar sergısı açı c ..... r. r • 

Zaten iolimal mevzular üzerinde hakem- da .. . haluıe ifrai:ı düşünülmektedır. csseseler de bu s.-rgiye eşya günderc- ----..,.-,.-- - -- I 
yoktur? 

• M h kesm-d•n · Yazan: lsmall Hakkı Baltacıoi " . ]iğin yeri olamaz. Her kes, inandığı şe- u avercyı - .' · _. . Bu yıl ziraat mektebi programında cekelerdır. 
- Ooh .. Nihayet ıstedıgımız cevabı r L L.. tadili ıl tır Esiri "' rllrük bir ,u1c dün,.ımru yıktık. Yerine çelikten ve tqtan bir re"' yi doğru bilir. Anketiniz.in mevzuu, fe- 1 u a .. u.u.ı er yap mış · ---<>---- ~ _._...... 

ı.kar k alabildık.. Zıraat vekaleti müessesat müdtirü B. B d l f diinya lwruyona. Bu. •+·!!OCınlik SH!lf karımnda radyolanmz gazel """;-;' minisi, anti feminist bir ihti!M ç aca n. bizim doktorun ela ayakl;m . . U ay a eO enen er ___ ... · - Ed' dedildenr-
mahiyette değildir. Siz hayatın "n tabil =yin"," ı Alı Ooman yakında şehrmuze gelerek en büyük ,airlerimiz göllerde kamıı olap oallannuu< istıyor. •P 

' suya erdı d İkinci •~·in ayında lımir evlenme d- --ı- dansları ~·ıy-. ••-d-- '--y•••una inen, havada ·-n, betoa in_.ı.tt' davasına dokundunuz. Genç kız ve de- • G .. t .1 • 1. ·! kurt lm•L tetlükler e bulunacaktır. -.,.. ~..,.. , __ - ..... ~ o.u - -.--

. - aze ccı enn c ın. en u d daıresinde 125 çiftin nil<Ahları kıyılmış- nm talihi ile kimler uğrllf"'cak? Bu vazife ede&iyatm vazifesi defi! midir? . likanlılar, milyonlarca senelerden berı 1 kabil mi, dedi, ismimi koymayın da ne Toprak kavgası br. Müracaat 129 idı. Bu inkarın ne derece teblılı:eli bil- hüküm olduğunu biliyorum. Bütüıt ed•J". 
arkadaşlık ediyorlar. Onların bu arka-1 halt ederseniz ediniz. yu"zu· nden ---()-- !eri klZdırabilir, bütün edebiyat heveslilerini ÜTkütcbilrr. Makul ve mantık• d••lıgını' kayııtlar altına koymak istiyen ~ B • k d 1 ı aı· 

...., ~ C G" k" " . arın ır COCU SU a görünmek istiyen lıiç bir kimse böyle ağır bir hüküm telı ikeoini göze a arn. d cemiyet kanunları ile te!Akkilerdir ki B k k d ğ •1 umaovasının or .. ece o.yu _ cıv · , 
0 Una acırma e ı d Ç d k de b h -dıse ol Bununla birlikte. Quursuz nahiyelerden gelen vicdanın sesini dinliyeJim. Btz: .wn. . bu-''-'-'' ... L.tin!ze cevap veren- , a aınur ere mev ıın ır a • b ğ ld • 

1 
tkt 

!erin =.:ı~ ihtlrazlara se- BerabiH'C9 gitmej( derler 1 muştur. 45 yaşlarında Süleyman oğlu o u a edebiyat yoktur! Bu hültüm büsbütün yalan mıdır) Değil, çünkü mD e 
bebiy:t vn-'"''·· Yazılanların hepsi- ödemışin Aclagide nahiyesinde Meh- ,Hüseyin, bll' arazi münakaşası sonun-_ ödcmiı;in Yenice köyünden B. Hali- araoı nüfuza malik tek e•er gö•teremeyiz ve böyl~ bir edibiıruk'z dke yok.tur~lut· 

~ ...... ~ k d Mustaf -ı Abd il h la !in altı yaşındaki oğlu Ismail, köy kıyı· Bu kısırlığın sebebini fertte. fertlerin verasetle<ıncle arama ço garıp ni okudum. Gizlenmek istenen bir şey met oğlu Hamdi, ayni köyden on sekiz da ar a aşı 8 og u u a d ki h da k k JıtlY 
.. - da Kırkır · ind b kız kendi rafından bıçakla sol böğründen ağır su- sın a avuzun başın oynar eıı SU· Çünkü her millette zeki ve müstait adam bulunabrıir. Geri ır saymıya a 

var 
0

·bidir yaşın ısın e ır 1 
d" k bo ı H'd' d k k d 1 d t' . lan maletle ... ..-ı - • · - 1 B · · 1 ka t Adi e tahkikat' rette yaralanm~tır. Yaralı hastaneye 

1 
ya uşere ğu muştur. a ıseye a • ğımız sarı, ara ve ırmızı a am ar arasın an ye ışmış o , 

Acaba bu gizlenen şey nedır. u su- rızasıy e çırmış ır. ıy ı 1 · l k t ıöhrette edipler bu sanıyı yalanlar. Kısırlığı kollelı:tif bir :ıeamete de veretrl"!, ali ilkönce kendinize sorunuz. Bence yopıyor.. 1 kaldırılmıştır. ıye e oymuş ur. ,. 

TAYYARE 
ili ,. • • " .. .,, r . ' ~ ' 

SiNEMASINDA 
BAYRAM ŞEREF 

Bugünden 
itibaren TÜRKÇE 

NE 
Sözlü oe 
şarkılı 

ŞEYH AHMET 
GENÇ VE GOZEL ARTiST VE SANATKAR 

RAMON NOVARO 
TARAFINDAN TEMSiL EDILMlŞ MOESSiR BiR AŞK HiKAYESiNi MUSAVVER 

ÇOK HEYCANLI DRAM 

Mmiki kurrıı BAY MESUT CEMiL iJruinJe kıymetli manki idtadlan i,tirakiyle te
miıt edilmiı MUGANNiYE VEDiA RIZA üe SOLJST MUSTAFA ar miintehap ,arkı
ları söylemişlerdir. 

ilaveten: Yeni renkli MIKI - MISIR MANZARALARI ve P ARAMOUNT JOURNAL 

SEANSLAR: 1 - 3 - 5 - 7 - 9.15 DE .• DiKKAT BAYRAMDA 11 DE BAŞLAR, 
·-- . . ' . - ,: . .. , -- --

siniz. Çünkü Türk kollektiviteoi de bütün ötekiler gibi bitmez, tükenınez d• 
hamlann kaynağıdır. Çünkü lı:ültür mü takil, tecrübele<i cihan mik~ d• 
bir sosyetedir, göğsü en orijinal gerçek cilveleriyle doludur. Öyleyse biZ 
edebiyat niçin yoktur} ~ 

Bu soruya cevııp nnnek her yiğidin karı değildir. Biz de hocalıya~ ·'ıtı 
Fakat, bocalamak ta müsbet bir harekettir. Bu, gerçi kurtul~ak değil.dit, 0~~l"' 
de değildir. Hiç olmazsa yaşamaya ça}ışma.khr. Önce cedebıyat nedır}>. ik:İ 

ıoralu11 k.i hiç olmazsa olmıyanın ne olduğunu anlamı' oturuz. işte bır Jde 
aydınlatma: !-insan ve onun şekillendirdiği sosyete de içinde oldu~ h• bU 
bir alem vardu. 1 lürriyet ve zaruret lilemi. 2-lnsan ya1amak ihtiya<ayle ıJ 
i.lcmi tanımak. zorağındadır. 3-Bu Ulemi bize bir hesap, ölçü, kanun ~e~I ·j, 

'(' d' r• "k , • bıyO O) gibi akli ve manttk.i bir şekilde tanıtacak vasıta ı ım ır. r ızı o--~ımı. . edtfı 

psikoloji ve sosyoloji. 4-llim toplamaz, parçalar, terkip yapmaz, ıahlıl lı~• 
H ·"I ld ' 'b' b" .. "şalıha> •· sezmez. muayene eder. 5- ayatı gcrçqs o ugu gı ı, utun mu clıtı 

olanca canlUığı ve bütünlüğü ile kavrıyacak dinamik zekdya da ihtlyaç yı1rtnrı 
bu aanattir. 6 - Sanat realite, {gerçek) üzerinde ifade Vll51t!IS1 olaral< >"' h• 
dille çalıştığı zaman edebiyat olur. Nasıl ki ifade vasıtası olarak yaln•X .. ~ük 
oiyet (tahsın 'ruhi varlığının bütünlüğü) ile çalıştığı zaman temsil, akto 

aanati olur. • klô• 
Edebiyat en geniş real_itelcrin dili ~l~~ğu zama~ e~ .... milli, en ~~~nı~ e;erditı 

sik edebiyat olur. Edebıyat bu genıglıgı, bu derınlıgı lcaybeltll!'ı, b • x•· 
hayatı, fertte en gelip geçici duygulann hayatı için ifade vastt!l9r oldj ....,ın 
man. mutlaka soysuzlaşır. Edebiyat ağacı millet, İManİyet ve i.1em tarl= si rın• 

1 ··....aaı a uçsuz buca.laa topraklarına çok derin kökler •almalı ki a•ır arm "'•0 

dayanabilecdı:. gibi sağlam bir gövde kazanabilsin. r·· Jtn 
Edcbiyatanızm lusırlığı köklerinin zayıflığından, köklerinin ince rgı;. tiİ" 

Ye bücürlüğünden ileri geliyor. Bu kökler gerçek tabakalarının altında ~d<
kenmez au depola.riyle değil, -sıska otlar gibi- gecelerin yaşıyla ~~ yeni 
tcdir. Bugünkü Türk sosyetesi.ni yaşatan, cyeni insanın kudreti> dır. •P'ı 
· d 1 " • 1 ' d T·' '- d b- ı dogrn' ak ve y "' ınsanın ava arı, ıstJrap ve umıt erı var ır. urs.: e e ıya ı .. bUlıf 

mak içi'n bu insanın iç hayatını anlatmıya çalışmalıdır. Ne Jile, n~ ~o 
ne kam11. ne de eli ırözler modem bir edebiyatın ukdei hayatı olamaz .~ 



! lLKKANUN ÇARŞAMôA 1!i3·ı I t:.NıASIR 

Başvekil 

Elize sarayında toplantı 
Başvekil Şötan, Hariciye nazırının_ 
görüşmeleri hakkında iyzahat verdi 

P erapalasta bazı ziya 
retler kabul etti 

lstanbul, 7 (Yeni Asır muhabirınd<n) 
B~ve'kil B. Celal Boyar bugün de Pe
rapalasta bazı zevatın .ıiyaretlerini ka

bul etmiştır. 
B vekilin yarınki prrşembe gunu 

Ankara.ya dönıneleri nuhteınelclir. Bay
r<.ım r.-.ln3se:betiy1e Jstınbula gelen ma-
1.y~ v.-kili Bay Fuat Ağralı ve Milli 
Müdafaa vekili gen 'r<ıl K5zım Özalp 
ak-:aın rk!'prcsiyle Ankaraya döndüler. 

Paris, 7 ( ö.R) - Nazırlar meclisi bu j tifakla başvcki_l ~e har~ciyc n~ınn~ l_on- j deki ıniina~a~alarda.n anlaşıld ı ğın~ g?:c 
sabah Elize sarayında cümhur reisi B.

1 
dra scyahatlcrının mcs ut nctıcclen dola- J d~vlet demu·yollarının 19 38 .sen~sı açıiı 

l..ebrun"ün riyaseti altında toplanmıştır. yısiyle tebriklerini bildirmiştir. Bundan hasılatın artmış olmasına rağmen en aşa
B8§veki1 B. Chautemps hariciye nazın sonra dahiliye ve adliye nazırları elim- ğı üç milyar mark olacaktır. Bu açığın 
B D huriyet rejimine karşı hazırlanan ve mey-

Fransa ile yeni 
müzakereler . elboala birlikte Londra}'a yaptıkları dört milyc'r olma!ll:I muhtemel ve be~ rni.l-

dana çıkarılan suikast tahkikatı hakkın-
ee.yahat neticeleri hakkında izahat ı;er
iDİ§ ve lngiltere ile Fransa arasında tet

ltilc edilen bütün meseleler Üzerinde fi
kir ve telikki birli~inin tam olduğunu 
rncnınuniyetle kaydeylemiştir. Meclis it-

da izahat vermi<1lcrdir. Nazırlar meclisi-

nin gelecek içtimaı hariciye nazın B. 
Delbosun Parise avdetinden sonra yapı-

yar olmaıı;ı bile n1ümkündür. Şimendifer
lerin İ!lltikraz takcıitlr~İ ve sair taahhüt-" 

lcri he~aba katıl ınca 19 38 senesinde kar-

lacaktır. ~ılanması icap eden açık yekiinu 10 mil-

Pari•, 7 (ö.R) - Mebusa.o meclisin- yar frangı bulmaktadır. ........ ~~~~~~~~~~~~~ 

. Gonülliiler Meselesi 

-- BAŞTARAFl BiRiNCi SAHiFEDE -
v aziyetten Ankarayı haberdar e t 

m itlerdir. 
SURiYE MUKA VELESt 

ls tanbul, 7 ( Yeni Asır muhabi
rinden ) - Fransa ile hükümetimiz 
arasında akdedilmit bulunan Suriye 
mukavelesinin feshinden ıonra ye
niden müzake relere ba§lama zamanı 
nın uzak olmadığı tahmin ediliyor. 
Müzakerelerin elyevm Bükre4te bu-

Ka rış m azlık komitesi tekrar toplandı ~~i:::~~t2:~:~~~~~:~~ 
netice yine boş çıkacag" a benziyor ti ~!:nd~~lbosun bu ay içinde 

m emleketimize geleceği anla4ılmak-
Londra, 7 (Ö.R) - Karışmazlık tali ğer hali delegeler de her iki taraftan fareli vasıtasiyle yaptığı iki tebliii• \'er- tadır. 

lı.omitesi bu sabah toplandı. Celse umu- üç bin ecnebi gönüllü geri gönderildik- diği cevapta İngiliz hükümeti ispanyada- FRANSIZ HARIClYE NAZJRI-

ıni münakaşa mahiyetinde ıdi ve ınüza- ten sonra muhariplik hakkının tanınma- ki iki ta rafa muhariplik hakk ı bahşedil- NIN ANKARA ZtY ARETL 
kereler Ispanyadan gönüllülerin geri sı hakkında Salaınanka hükümetinin miş olmadığından lngilterenin naayona- Bükre§, 7 ( Hususi) --- Rumen 

çekilmesini tanzim için iki taraf nez- notasındaki iddiayı kabul edilmiyecek list otoritelere cümhuriyet •ahillerinin ah- gazetelerinin al<lıkları haberlere gö
dine birer komisyon gönderilmesi tekli- mahiyette bir tekli[ gibi göstermişler- lokasını ilan etmek hakkını tanımadığı- re, Fransız hariciye nazırı Bülaet 

fme Barselon ve Salamanka hükumet- dir. Celse saat on üçte nihayet bulmuş rn bildirmektedir. Bu ,.heple cümhuri- ve Belgrad temaslarından ıonra 
lerinin verdikleri cevapları tctkıke has- ve bu içtimada esaslı meselelerden hiç yet limanlariyle meşru ticaret nakliyatın- Ankarayı z iyaret ed ecektir, 
?edilmişti. birinin tetkikine girişiln1emi.ştir. Filha- da bulunan in'1:iliz gemileri mazide oldu- T ürkiye - Fransa arastn d a baş-

B 
kika ne gönüllüler:n geri alınmasından, ğu gibi ln~iliz filosu tarafından himaye gösteren son ihtilafın y eni bir huh-

rın - h k ne Ispanya hudut ve sahillerinin kont- cdilmcğe devam edeceklerdir. rana m eydan vermed en h a lli için 
u cevaplardaki bazı görüş ayrılıkla- •· 1 

I a ragmen er i isinin Londra karı~- d 
___ , rolünden, n e de muhasımlık hukuku- Denizaltı mayınları me•elesİn• edin- Franaız de,•let a amının T ü rkiye 
,.....,.,ık komitesi tarafından yapılan te:-- h kü k ' l k '"' nun tasdikinden bahsedilmiştir. Fakat ce, lngiliz hükümeti onuncu La Haye. mu- Ü .. m e l i e r inı ı e t emasa geçm e 
\"'1 esas itibariyle kabul mahiyetinde ol- ••· 1 
d 

komite saat 16.30 da tekrar toplandığı kavelesinin şimdiki halde mevcut olmı- a rzu sunu ızhar ettıg ı ıöy eniyo r . 
• utu beyrn edHmektedir. Bununla be- ) t için şimdi b u meselelerden bahsedil- yan muhariplik vaziy•tinde bile mi ti- Pariı, 7 ( Radyo - stanbuld an 
raber Alman ve Italyan delegasuonları k b"ld ' "ld'" · T"" k ' S · B -' me te olma.c;ı muhtemeldir. cari münakalatı durdurmak için dcnizal- ı ırı ıgme göre ur ıye, urı1t(" 

1 arselon hükümeti tarafından wrilen J\BLOKA MESLESl tı mayınları konulma<1na müsaade et- ile akdedilm~ olan d ostluk v e ıyı 
l•ce~abın muhariplik hakkının lanınm«- mediğini ve buna aykırı bir hareketin kom §uluk muahedesini feshetm it-

~sı noktasında tam bir muhalefete mua- Londra, 7 (ö.R) - Salamanka n8'- beynelmil•l mukaveleye muhalif olaca- tir, 
~dil olduj u.nu müşahede etmişlerdir. D i- yonalist hükümeıinin H cndaye lngiliz se- ğını b ildirmektedir. 

ı~ 

HAT AYDA • 

Yeni bir tazyik yolu 
-------~ 

Suriyeli memurlar hala vazifeleri 
başında bulunmakta devam ediyor 
Antakya,, 7 (A.A) - Ulus muhabıri 

b ildiriyor ; 

Ana yasa tatbik tnevkıine geçtiği hal

de Suriyeli olan ve lla!ayla hiç bir ala
!tası olmıyan Kırıkhan sulh hakimi Sa

dık Mardini, jandarma komutanı Ab
dtırrahman Kazan tapu ınemuru Satı 
l'eccahi polis komiseri Sabri liat,·ani 
tabıt katibi Hasan Hiisnü mübaşir J\lah

rnut NedJn ve IIatayın diğer ınıntaka
larındaki Suriye!; memurlar hala vazi

feleri başında bulunmakta ve Türklere 
ellerinden gelen bütLin mezalimi yap

llıakta ve buna karşı mandater memur
lar tar:ı:ından güz yumulnıaktadır. 

Iskenderun, 7 ( A.A) - Ulus muha
biri bildiriyor · 

Türkiye 

Hataydaki maliye müdürü Has;m Ceb
bare 27,11/937 tarihinde Hataylıların 
bilhassa Türklerin maliyeye olan borç
larını behemehal ve haczen tahsili için 
bütün t~hsil n1emurluklarına kafi ernir 
verıniştiı-. Bu borçlu1arın listeleri ev
velce hazırlanmıştı. Şimdi bu li>teye 

dahil ve haciz kararı verilen elli liradan 
fazla borçluların borçlarını tahsil için 
bayraın ertesi ınenkul ve gayri 1nenkul 
mallarının satışa çıkarılacağt anlaşıl
maktadır. Bu tazyikin iç yüzü Türkle
ri adeta Halaydan kaçmağa icbar et
mek ve bilhassa kendilerini r<'jin1e mu
halif unsurlara iltica ettirerek dağılma

larını temin etrnC'k için öteden bt'ri ter
tip edilmekte olan oyunlara mii~abih 
yeni bir oyun olduğu muhakkaktır. 

-Suriye 
Komşuluk muahedesi 
hükümetçe feshedildi 
Yeni 

kereye 
bir an/asma ıcın müza-, ' 

hazır olduğumuzu bildirdik 
. Ankara, 7 (AA) - Anadolu aıan-

•ının • d·• .. 192 Ol:ren ıgıne gore 6 tarihinde 

~"1lcarada Türkiye ve F ran'~ hükümet
cri Qraıında aktedilmiş olan Türkiye • 

Suriye .. ' 1 k b ıyı &.omşu u muahedenamesinin 
aı.ı ahkAmının elyevm tatbik kabiliye-

tini ka ·b . . d ) etmış ve hır kısmın da te(sirin-
. c iki hüküınet arasında mutabakat ha-

l tıl olrn k b 1 n . arna ta u unn1uş olmasını naza-
' ıtibare 1 h''k . . . b 
1 a an u · umetımız u mukave-

1 • ahk· lun . arnını zamanın icaba tına daha uy-
~ hır halde yeniden tanzim etmek üze-
ı h tı .• 
l pli .. ll&zalereye girişmeye Amade bulun-

hüküınetine bildirmiştir. 

Yeni müzakerenin Fransa hariciye na

zırının Ankarayı ı.i~aretini müteakip ac; ı
lacağı tahmin olunmaktadır. 

Ankara, 7 (A.A) - Anadolu ajan
sının haber aldığına göre Milletler Ce
miyeti konseyinin Hataya müteallik ola

rak 19 Mayıs 19 3 7 tarihinde ittiha1 et
mi~ olduğu kararlar icabatından olarak 
Türkiye ile F ran!'la arasında münakit mu
ahedenin Üçlİncü maddesinde derpiş 

edilmiş olan büyük. erkan ı h~rbiyeler 

arasında temas yapılmak üzere kilnunu• 
evvelin 14 ünde Fransız asleri he-yeti 

Amerika 
Çine harp mal
zemesi veriyor 

Vaşington, 7 (AA) - Hariciye ne
zare tinin bild i rdiğine göre teşrinisani ayı 

7arfında Çine 700.000 dolarlık harp 
n1alzemesi ihraç lisansı verilmiştir. Bu 
lisansların mühim bir kı!'ımı askeri tay
yarelere aittir. 

Edirnede feyezan 
Sular yavaş yavaş 
cekilmeğe basladı . . 

Edirne, 7 (A.A) - Dün sabaı. saat 
5 e kadar yükselen nehir auları yavaş 

yavaş çekilmeğe başlamıştır. Bütün gece 
sular altında kalan mahalleleri kayıklar
la dolaşarak evleri tahliye ile uğra,an 

zabıta insan ,.e zayiatına meydan verme .. 
miştir. Sular altında kalan Botıına köyüne 
de yardım gönde-rilmi~tir. Zarar miktarı 
malüm değildir. Hava açmış ve yeni bir 
feyezan tehlike"i kalmamıo;tır. 

B. Şükrü Kaya 
Ankara ya 
dönüyor 

Istanbul, 7 (Telefonla) - Şehrimiz

de bulunmakta olan dahiliye vekili B. 
Şükrü Kayanın yarın sabah Toros eks
presiyle Ankaraya dönmeleri muhtemel
dir. ---·---Eski Fransız maliye 
nazırının bir nutku 
Par .s, 7 (Ö.R) - Eski malive nazırı 

B. Gerınain - Martin Klermon. - F;ran-

Müstemlekeler 
A.lmanyanın sarih 

hakkı imis 
Berlin, 7 (ö.R) - Bir h;va emniyet 

paktının in1zası ınukabilinde Alrnanya
nın müstemlekeler hakkındaki taleple
rinin kısınen terviç edilmesi iınkilnından 
bahseden •Sunday Times> in bir maka
lesine cevap veren •Nazional Zeitung> 
bu tasavvuru bir hayal mahsulü sayı
yor ve bunun münakaşa edilemiyeceği
ni yazıyor. Bu gazetrye göre Almanya
nın müstemlekeler hakkındaki taleple
ri sarih bir hakkın ifadesi olduğu için 
lıiç bir pazarlığa mevzu teşkil edemez. 

Lüdendorf 
Doktorlar ümidi 

kestiler 
Münih, 7 (ö.R) - Führer general 

LüdendorCu ziyaret ederek iyile. mesini 
temenni etmiştir. Doktor raporlarına 
göre hastanın sıhhi \'aziyelinde bazı sa
lah emareleri görülmti · oln1asına rağ

nıen kendisini kurtarabilmek için pek 
az ümit kalınıştır. 

--=--
Bir Fransız tayyare 

ame-
• 

fabrikasında 
lenin grevı 

Pari•, 7 (ö.R) - Caudron tayyare 
fabrikaları İşçileri grev ilan ederek fab
rika binalarını işgal etmişlerdir. Müesse
se patronları noter va~ıtasiyle işçilerin 

bizzat i, mukavelesini bozduklarını ve 
bu sebeple vazifelerinden çıkarılmış 
lıl abileccklerini tesbit ettirmiştir. 

sa-

Çin sansör memurları 
yerine Japon memur

ları konacak 
Londra, 7 (A.A) - Kumpanya1a-

da söyledjği b:r nutukta iş hayatında rının vaziyeti hakkında aşağıdaki izahatı 

otoritenin yıkı~.nasından şikiyet etmiş vermi~tir: Yabancı kablo telgraf kum
ve patronların sosyal islahatı ortadan penyalarının liaansları mucibince 1933 
kaldırmak değil, ınevcut şartlara uy-ı denbcri bu kumpanyalar ı bürolarında 
durarak devan11nı temin etmek istedik- Çin ıansörleri vazife görmü~lf"rclir. Bu 
lerini ve bu n1aksatl patron, işçi ve ~ansörler halen çekilmişlerdir. Şimdi Ja
sendikaların <.ınlaştnalarına lüzun1 o]du- pon makamlarının bu Çin sansörleri ye
ğunu söylcınişlir. rine Japon makamları tarafından tayin 

Helvum 
edilecek ajanlar ı koymak istediklerinden 
bu kumpanyaları haberdar eylediklerini 

gazı öğrendim. Yapılan tahkikat neticesinde 
\" a~:ngton, .7 (~.R) - Hariciye ne-

1 
;ıin1di aldığım mallımata göre istenilen 

zaretı Zeppclın ştrket:ne Almanyaya 1 bu keyfiyet fii liyatta daha yapılmamış

milyon 790 bi·n· ayak mikabı helyum ga-1 tır. Bu arada d iğer alakadar hükümotler
zı gundcrn1Psı ıçın ruhsat vermıştır. Bu le temas için llızımgelen tedbirlr-r alın-

akil Nev ·"rk lırnanınıLın yapılacaktır. I mı ıır. 

::.AYFA 

:S .ON 1-İABER < "'· . . . . . . . - . . 

Madenlerimiz için yeni 
ve esaslı tedbirler 

Ankara:-7 (1;elefonla) - Huk~n1~t. madrnlerimi;i;;-T,ı;t°ıı;;.;;i ıçın )Cnt 

te-dbirler almıştır. öğrendi~ime- ~Örr. Bul~<ır dağındaki alhn made-ninin i•le· 
ıilme&İ için üç milyon lira, ı<:eban nhu.!enlf"rinı:-ı i-ş)eıilmr_şi için c~e bir milyon 
lira sar(ediJmesi t~karrür elmi~tir Bu !>-Ureıle bu n10ıdenlt-rdr.n on dört milyon 

liralık bir randıman temin edileceği anlaşılmı~tır. 
Bundan başka devlet leşkilitı meyanında bulunan ve ticari mahiyette olan 

müe ese ve fabrikaların ihtiyaca göre mürakabr ve işletilme~i için tedbir1t"r 
alınmaktadır. 

Hükün1et ormanların korunırıaıı icin de yeni tedbirlrr almı~tır. Odun lc.e· 
ailmeıinin önüne geçmr:k için lc.ömUre ihtiyacı olan n11nıakalar lcıbit olu
nacak ve bu mıntakalaYa Etibank kömür temin f'dccektir. 

Kan gütme suçları • • 
ıcın 

' 
Kanunun tatbikine ait ye~i -karar
name Vekiller Heyetinden çıktı 
lstanbul, 7 (Telefonla) - Kan gütme sebebiyle işlenen adam öldürme 

cürümleri failleri hakkında tatbik olı-nacak muameleye dair kanunun tatbik. 
edilecek yerleri teabit eden kararname vekiller heyetince tasdik. olunmuı· 
tur. Adli te~ki lit itibariyle bu kararnamenin tatbik olunacağı tesbit olunan 
yerlf" r, '"f unccli, Siırd, Mu§, Trabzon. Diyarbakır, Urfa, C .. ziantep, Malatya, 
Rize ve mülhakatıdır. 

Başvekil B. C. Bayar 
l stanbul şehir iş/erile meşgul oldu 

lstanbul, 7 (Telefonla) - Başvekil Celil Bayar bugün belediyeyi ziyaret 
ederek uzun müddet tehir işle-riyle mc~gul olmuştur. Baş\"ekil akşam, şehri• 

nıiz gazetecilerini kabul cdf'rf"k lcenclilt'riyle hasbıhallcrdc- bulunmu~lardır. 

B. Celal Bayar yarın akşam .Anlaraya avdet edeceklerdir. 

Türkiye baş pehlivanı 
Tekirdağlı Londra, parise gidiyor 

l•lanbul, 7 (Telefonla) - Türkiı e başpchlinnı Tekirdai·lı Hüseyin on gü
ne kadar Londra ,.e Pari!'le gidecektir. Pehlivanımız buralarda mt-şhur gü
re-~çilerle karııla§tıktan tııonra I lindistana gİdt"rek orada da güre~ler )apa

c<ıktır. 

IstanbuJda lodos, Bal
kanlarda kar fırt1nası .. 

Meriç 
ev 

nehri 
sular 

taştı ve 
altında 

yüzlerce 
kaldı 

l•tanbul, 7 (Yeni Asır muhabirinden) - Bugün lodos fırtınası hafiflomiı, 
geceki fırtına şehirde tahribat :rapmıştır. Cağaloğlunda Cesri Kasım camiinin 
duvarı yıkıl mıştır. 'r' eni mahallede fırbnadan birçok evlerin camları kırıl· 

mışhr. 

İstanbul, 7 (Yeni Asır muhabirinden) - Balkanlarda ıt'ar fırtınaları var• 
dır. Bulgaristanda nehi rler ta§mıı,tır. Su •lhnd a kalan arazide zararın miktarı 

belli değildir. Birçok hayvanlar tııulat altında boğulmu~lardı r. Meriç nehri de 
ta~mıotır. Meriç boyunda yüzlerce f':V ~u altında kalmıştır. 

Çekoslovakyadaki Almanlar 
---

Ekalliyet değil, devlet 
halinde imişler 

Berlin, 7 (ö.R) - Çeko•lovakyadaki Almanların vazi}<li hakkındaki biı 

makalesinde tBör\llt-T Zeitung> Çekoslovakyada Alman akalliyetlerinden bahs 
edenlerin vaziyeti hakkında tam bir cehaJet gö~ıcrdiklerini kaydetmektedir. 
Zira Çekoslovakyadaki üç buçuk mılyon Alman bir akalliyet olmayıp kendi 
bulundukları mıntakada tam bir devlet halind~dirler. Bu i\lnıanlara muhta
riyet ve kendilerini idare etmek hnkkının .verilmesi icap ed("r Almanların 
Çek polisleri tarafından i~k~nce görmiyecf'ği ve dövtiln1İyece~İ hakkında 

Prag hiikümelİnin \·aitlerde bulunmRsı kafi değildir. Alnıanlar Çeklerin ke) • 
finc göre idare edilecek bir sınıf tel:..kki edilmemeli ve kendilerini kendi ıne· 
mur1ariylc idare etmek hakları tanınınalıdır. 

Bu deliyi hangi katar ezmişti? 
İstanbul, 7 (Yeni Asır muhabiıinden) - Timarhanedon kaçan otuz yaş· 

larında bir deli zabıtaca aranınakta idi. Yapılan araştırmalar neticc!'l:inde Ba· 
kırk.öyle Yeşilköy arasında hat üzerinde bulunan bir cesedin firari deli oldu~u 
anlaşılmıştır. 

Hastanın hangi katar taraCından ezildiği tahkik ediliyor. Bu yüı.d<"h Av· 
ıupa ekspresi bir buçuk saat teRhhürle geldi. 

Şehir gazinosunda 
BÜYÜK VARY ETE 

Uzun kıt ııecelerini net• ve zcvlı.le ııeçirmcniz için ŞEHiR G A Z iNOSU 
kapalı kısmında tadilat yapılarak mükemmel kıılık iki büyük mavi u lon v 
Amerika n Bar meydana getirilmişt ir. 1stanbulun Gard en bar artistleri anga

je edilmiı ve k lf mevıimi için b üyük program haz1rlanmqtır. 
Riyaseticümhur orkestrasından yeni ayrılmış bir Sak ıfonla Yunan s.eı kra· 

!içesinin dahil olduğu daha dört müzisyen mevcut kadroya ilave edilerek 
fevkal i.de muhteıem b ir m üzik ve on varyete artisti ile bayramın birinci ıü
nü açılacaktır. 

Müzik. saat 2 1 de, numaralar saat 2 2 de baılar. Gazino her gece sabah 

saat d örde kadar açık kalacaktır. 

T eırifinizi ricalar, uyıılarımızı tekrarlarız. 

Şehir Ga:ıino ve Lok ntası 

....._______ . . . 
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OUnUı. Mevzularn 
.......•...•.• ··········~···· Şayanı dikkat bir muhakeme Trakyaumumi müfettiş 

Köylerde bir tetkik 
J.\11 uallim - Talebe 

yakınlığı eselesi .. Tayyare içinde 
Yanı,. değil ,ell tabancalı bıçaklı Cilmhuriyet hükilmetimls kürsüde 

talebelerden bahsediyorum. Hele ıu son elinde uzun sopalı hocalar istemiyor ..• 
'Ylarda gazete ~olarına göz ıe:odlrin Onları kara gllnlerimizle beraber dön
ber çocuk babası ıöx yaşlarını içine akı- memek üzere arkada bıraktık. Talebe 
tarak mektep lrorldorlarında hocasının ve muallim ıırufta ve dlf8rld& kendi 
arkasından tetiıiı veken, mualli.ınin.in hüviyetleri içinde arkadaştır. Yilksek 
evine hücum eden ve nihayet cebinde kültür verimi böyle elde edilir. Fakat 
taşıdığı bıçağın veli nimetine nasıl sap-\ öğretici ve öğrenic.i vasıf as!A hatırdan İ 
landığının kanlı hikayelerini üzülerek çıkarılmaz. Bu boraberlik ahengi kuv- ı1 oku~or. Ve sanki gazeteyi eve getirmiş vetlendirmek iç\ndır. 

Aşı~lnı arkadan vuran 
kocalı kadının davası 

• • 
gezısı yapmıştır .. 

. ..... EDİRNE ....... 
---""".---

olmaktan mütevellit korkak bir endi- Hoca~iyle •laubali mevzular üzerinde 
şe içindedir. Henüz daha talebe olan fikır ortaklığı yapan bir talebe, tavla ı 
yavrularının masum bakışlarına hatta ba~ında talebesiyle birleş<'n bir mual
çarpmasını bile istemediği gazeteyi !im bence ikisi de hatalı yoldadır. Bu 1 

utangaç bir haleti ruhiye içinde katlı- nevi muallim - talebe yakınlığını kimse 
yarak cebine koyuyor. istemiyor. 

Hepimiz nkuduk. Mersinde, Adanada. Maksada vasıl olmak için muallim her I 
ve hatırlıyamadığım daha birkaç yerde· kesten ve her şeyden evvel vazifelen
hele şu son aylarda talebeler muallimle-\ miştir. Talebesine itimat telkin edemi-: 
rine pilcum ettiler. Bir kısmını öldıirdü-ı yen muallim en azdan mesleğini anla
ler, bir kısmını yaraladılar. Memleket mam~tır. Talebe sınıfta kalınca yalnız 

müdafaasında lüzumlu olan ruh ve iman kendini mesul tutmalıdır. Yok.sa kafa-: 
kuvvetini yine bu memleketin çocukla-! sını hocasının eskiden beri beslediği bir 
rına aşılamakla zevk bulan bu kahra- kinle asla işgal etmemelidir. Bununla 
manlardan bir kaçı bu suretle hedrolup beraber anası babası kadar belki de on- ı Son gelen Pariı gazetelerinde 
gitti. !ardan fazla velinimet olan hocasına .. 1 bundan bir sene evvel cişıkını 

ı.tanbul San'atlar mektebinden bir kaldıran talebe h!ç bir zaman mazur gö-
1 beraber bindi;fi tayyare içinde 

talebe son günlerin mevzuu oldu. Iki rülemez. Hatta cezai ahkamın şiddetlen- ve havada arkasından tabanca 
muavini birden yaralam~tı. Giden git- dirilmesi bile yerinde olur. kurfUnU ile yaralayan, /ngil-
ti. Mücrimler adliyenin pençesindedir.. Hükümetimiz bu noktada ha.'Sastır.. tereye kaçan ve oradan F ran-
Bir kıs.mı cezasını buldu. ~ hapisha- Ve son hadiseler üzerinde yerinde ve saya iade edilen hava cinaye-
ne kovuşlarındadır. Bir kısmı henüz ""zrl tedbirler almıştır. Fakat unutma- fi kahramanı Bn. Şmederin 
tahkikat safhasında bulunuyor. Bu hii- malıdır ki bir mabet sessizliAi içinde ho- mahkeme tafsilatı var. Bu çok 
dileler niçin ve neden tekerrilr ediyor? casını dinliyen talebe lüzumlu olan sev- dikkate şayan muhakemenin 
Her içtimai bünye içinde daiına sevgi gi ve saygı itiyadını yine hocasının te- Paris gazetelerinde okuduğu. 
ve hürmetle yad edilen, gösterişten uzak miz ve pak vicdani hareketleriyle do- muz solhtJ$ını yazıyoru:ı. • 
yurdunun yavrularına müstakbel işle- lup taşan sınıf havasındaki iksirde bu- Versay ağır ceza ".'ahkemesi. bugün 
rinde muvaffakıyet anahtarı hazırlıyan l ıacaktır. Bu iksir muallimin nıeslekl ~'Ok: kalabalıktı. Ince, narin yapılı, yor 
ve geceli gündüz]U çalışan, didinen mu- hüviyeti içinde criıni~ bulunmalıdır ... ! gun ve ateşli bakışlı genç bir kadın suç.o 
allimlere nıçın tabanca atılıyor? Bunun haric'nde ulaşabilmek istenilen 1 lu mevkiine iki jandan~a arasında geti-

M · B d · b" d kt k 1 k 1 rilmişti. .. evıu geruştir. ir ettid olabilir. Fa- gaye aın1a ız en uza a a aca tır. . 
kat bu yazı mevzuıınun yalnız bir kıs- N. l KöYMEN Onu kadınlar hapishanesi FrP•nesin 
mı üzerinde durmak iddiasındadır. '1-- hastanesinden almışlardı. Bir aydan

beri hapishane hastanesinde olan bu ka-Karşımızda iki süje vardır. Muallim 
ve talebe .. 

Nizam ve kanunları bir tarafa bırakı-
yorum. Fakat muallimle talebe arasın
da yaratılması lazım gelen bir bağ var
dır ki bunu ne kanun ne re zoraki bir 
<lliiplin yapamaz. Fakat bu; sınıf hava
sında mevcut olan bir iksirin zaman geç
tikçe muallim ve talebeye sinmesiyle 
kökleşir. Artık hoca .ırufa bir mabede 
girer gibi her tUrlU ihtırastan uzak bir 
hilviyet içinde girer. Bilir ki orada yal
nıı temiz bir vicdanın idare edebilece
ği bir kafa faaliyeti körpe dimağları ışık
landırabillr. Kin, şahsi. garez sınıf ka
pıınnın dışında kalm~tır. Her ders saa
ti muallim için yeni bir heyecanın baş
langıcıdır. 

Sınıftan çıkışı derin bir vicdan huzur 
ve sükıltiyle beraberdir. Çünkü taleb~ 

D en İz fide dın daha yakın zamanlarda !şık olduğu 
Namık Kemal ihtifali tayya~e pilotunu tayyare içinde ve ha

vada iken tabanca ıle yaralıyan madam 
Denizli, 3 (Hususi) - Perşembe gü- r ş d ·d· 

ı ren me er ı ı. 

nü saat on altıda büyük vatanperver 1 Ak" ı · d"' ı ı 
ıs erl unyaya yayı mı.ş o an ve 

Namık Kemal ihtifııli Halkevi salonun-, l" ast ı· · b k f• · 
cm.~ ıne r ge ınmemış u aş acı-

da yapılmıştır. Bu münasebetle münev-
halk k . 1 • sal d ld b 1 asının muhakemcs:ne bugün ba;ılanı-ver ıt esı onu o urınuş u- rd 

lunuyordtt. Namık Kemalin fotoğrafla- 1 yo _u_- • 
H ık . lo d .. k b. 1 JLırı azaları mevkilerine oturmu.şlar-

n a evt ·sa nun a guze çarpaca LI' d 
verde asılmıştı. Tören Halkevi bando-j ı. 
. ld - · tiki·" .1 b 1 d Çok kalabalık bir dinleyici kitl~si tri-sunun ça ıgı ıs "-' marşı : e aşa ı. b .. 

1 
. 

B .... k l .. 1.. dib. h un erı taşırmıştı. 
uyu va anperver ve unu e ın a- H•k· 1 1 . . 1d 1 . . a ım er yer crını a ı ar. 

)alı hakkınd> Azız Bulut tarafından hır • 
·· ı ·· 1 d" N t. Ü f d Hakimlerin pek yanında genç kadını soy ev soy en ı. eca ~ çe-r tara ın an . .. . .. . 

b. k f · ıd· E 1 . h kk 1 ıtham eden muddeıumumı ve onun bı-
ır on eı-an...-;. veı·ı ı. .• ser erı a ın- ... 

d Z k. A d ta af d .k. . b. 1 raz uzagında da Şmederin avukatı var-
a e ı y ın r ın an ı ıncı ır d 

konferans daha verildi. Namık Kema-ı· ı. 
1. d h• b .. ··k k d t· 1 t ld B.. Genç kadın suçlu mevkiinde duru-
ın e ası, uyu u rP ı an a ı ı. u- rd 

yük edibin en mühiın eserlerinden se- yo u ... 
sine yeni bir lljık vermiştir. il h I k d B 1 Bu anda onun duyduğu acaba vicdan ç en şa eser parça ar o un u. u par- . . 

Talebe sınıfta nefes almadan hocası- 1 .. 1 . halk h 1 lk 

1 

azabı mı ıdı yoksa aşk ıstırabı mı? ça arı ve şu.r en eyecan a a ış-

nı dinler. Ders sonunda dağarcığına bir !adı. Tör•n bir saat devam 'etti. Sevdiği ve üzerine ateş ettif(i adam, 
bilgi daha ill\ve etmiştir. Duyduğu nıin- ---+ bay Piyer Lalman da burada idi. 

net ve şükran hissi biraz daha kabannış- B. Jvon De/bos Ve~ .. ölümden kurtulduğuna, hala 
tır. Içinde daima büyüyen bir saygı ta- y~adıgına çok memnun, başka bir ka-

şımaktadır. Yolda rastlıyacağı hocasına Bu•• kresle dınla daha pek yakınlarda evlenmişti 
minnetlerini ifade eden temiz bak~ları , Madam Şmeder evli idi ve kocası bay 

ile sellm verir. -- BAŞT ARAFI BiRiNCi SA:itFEDE - Şmeder de şahitler ara•ında ve mahke-
Karşılıklı bu vazifeler ayarlandığı za- zonların muvaffakıyet kazanmadığını 1 mede hazırdı. 

man artık her şey yoluna girmiştir. Bı- memnuniyetle kaydetmektedir. B. Del-! Bakışlarında karısına karşı hem mer
çak saplamak değil hatta hocasına kötü bos Leh siyasetini milletler cemiyeti hamet hem de muhabbet seziliyordu ... 
laf bile söylemesine ve söylctmesine kadrosuna çekmek teşebbüsünde bir ne- 1 Suçlu kadının 1ışık.ı olan Lalınan ilkön
imkil.n tasavvur edilemez. tice alamamıştır. Bu gazet~ Fransız ha-

1 
ce uğradığı tecavüzden dolayı davacı 

Öyle ise hadiseler ? Hadiselerdeki fev- riciye nazırının Bükreş ve Belgrad zi-
1 
ve şik&yetçi olmadığını söylediği halde 

kalildelik bir veya iki tarafın kendi hü- yaretlerinin de ayni de;ecede kısır ka-
1 
bilahare müşteki mevkiini almış avu

viyetleri içinde hareket etmemelerin- lacağını ummaktadır. Böylece Fransa-' katı ile beraber mahkemeye gel.;,,işler
den ileri geliyor. Muallim ve talebe ara- nın müşterek emniyet sistemi inhilal di. 
sındakl ilhenk bozuluyor. ' 1 yoluna girecektir. 1 Ilkönce şahitlerin yoklaması yapıldı. 

BlRDAVA 

Eski Avıı>tur;-a kral ailesinden Arşi
dük Leopold Salvador Viyana mahke
mesine müracaat ederek, an.nesi arşi ... 
dü~es Blank>yı dava etmiştir. Diyor 
ki : 

- Aylardm beri açım. Kapı kapı do-1 
!aşıp beş on para, yeyecelı: ekmek di
leniyorum.. Halbı.ıki annemin vaziyeti 
bugün bana nishl'tle iyidir. E.asen ka-1 

b~hat on~~ . v .. _ktiyle imparatoriçe ken-I 
dısıne buyuk hır para verecekti de al
rr~dı.. 

Her 

ri 

•• 
gun bir karikatür 

cAç kalınca evvela anneme müraca
at ettim. Fakat suratıma terli.le fırlattı 

' beni kapı dı'j3rı etti. ~:mdi yalDJz ah-

[ ~~~~ı 

ı-:-:---d'j 
çı bana acıyor da btraz ekmek ve ye
mek artığı veriyor .. > 

Ar idükün bir şikayeti de şu : Bir iki 
gün sonra kız kardeşi Margarila Ital
yanın La Hey elçisi Marki Tallani ile 
evleneceknı'ş. Kendisi böyle sefil bir 
vaziyette bulunduğu için, diiğüne gi
hıniyecekmiş .. 

1- . ı 
~-----··- ~ j 

Vay canına .. Bizim bayan bayın ceplerini karıflırıyor. Ne 
ahlciksı%/ık! .. 

BIR HAKLI ADAM: 

Viyana mahkeınesi arşidükün annesi- - Karı kocanın kavga.~nna şahit ol-
ni oğluna her ay ufak bir para verme-ı duın. Aına ne kavga .. Ne kavga .. Saçsaça 
ılni tavsiye ediyor. Kadın : haşhaşa geldiler. 

- Düşüneyim baka yun, dıyor ve bir - Sana ~öre haklı kim' 
müsaade alıyor. - Ben ... 

Fakat, o düşün'inceye kadar düğün • 
oluıı bitecek. - l!:vl~ndiııim ıci.n ben foıklıyım. 

1 
BiR BiLMECE: 

Sarı tavuk dalda yatar 

Dal kırılır yerde yatar 

(Cevabı: Yarın) 

Dünkü bilmecemiz: Yeni doğmuş ço
cı.ılc. 

Bayan Şneder ağırce

za mahkemesinde jan. 
darmalar arasında .• 

!simleri okunan şahitler mahkeme sa
lonundan dışarı çıkarıldı. 

Konserva fabrikası 
yeniden işletilecek 

•••••••••••••••••• 
Edirne lisesinde bir 
menenjit vak'ası 

cıktı Sıhhi tedbir-, 
/er alındı 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Edirne 7 (Husus!) - Trakya umumi 

müfettişi General Kazım Dirik Kırklar
eli ve havalisindeki inceleme gezisinden 
avdet etmişlerdir. 

Genaralımız bu seyahatlerinde Vize 
ve köylerine de uğrıyarak köylülerle 
başbaşa vermiş ihtiyaç ve dilekleri üze
rinde incelemeler yapmıştır. 

KONSERVA FABRIKASI 

Edirne 7 (Husus!) - Halen kapalı bu
lunan konserva fabrikasının işletilmesi 

Ağır ceza reisi evvela müşteki Lal-
için umuml müfettişliğin eınrile tet.k.ika

manı din1C'1Tleğe karar verdi. 

Suçlu kadının kocası bunlar arasında 
idi. 

la başlanmıştır. 
Lalman, yirmi beş yaşında ve bayan 

Trakyada ve bilhas.oa Edirnede her 
Şmederin kocası ile hiç karşılaşmadığı-

türlü ve çok lezzetli sebzeler yetişmekte
ıu, genç kadınla kirasını kendi verdiği 

dir. Fabrikanın işletilmesinde muvaffa
bir apartmanda buluştuklarını söyledi 
ve : kıyet hasıl olduğu takdirde mühim mik-

- 1936 martında idi, dedi, onun çok tarda bamya, patlıcan, tomates, enginar, 
sinirli olduğunu faı·kettim. Sebebini sor- bezelye, fasulye, kuş konmaz konserva
dum. Para sıkıntısı olduğunu söyledi.. ları yapılıp iç ve ~ pazarlara sevkedi
E:endini öldüreceğinden bahsetti. lecek ve bu yüzden sebze ziraati şüpbe-

Reis - Bu sözleri ciddi mi telakki et- siz büyük bir inkişafa mazhar olacaktır. 
tiniz ? 1 . Sevinçle. ald.ığuruz_ bir. habere göre, 

Lalman - Evet.. Ve müteessir de ol- I Zıraat vekaletı bu onemlı ışe el koy
dum. Çünkü bir taraftan evlenmek üze- muştur. 

Umumi müfett4 Kdzım Dirik köylüle1"l• 
bay Saffet dün fabrikaya giderek uzUll 

boylu tedkikatta bulunmuştur. 

SIH!il VAZIYET 

Edirne 7 (Husus!) - Son günlerd• 
Lisede talebeler arasında menenjit hd' 

talığı vukuatı görüJ.mi4 ve bu yüzden 
Tekirdağlı bir talebe ölmüştür. 

Mektep revirine yatırılan bir talebed• 
de uyuz hastalığı görüJ.mi4tilr. 

Bu vaziyet karşısında sıhhat müdiir" 

lüğil derhal faaliyete geçerek cezri ted• 
birler almıştır. Bilhassa menenjit gibi 
çok tehlikeli bir hastalığın sirayetin• 
nıeydan verilmemesi için icap eden sıhfıf 
bütün tedbirler yapılmıştır. ' 

Kırklareli 7 (Hususi) - Vl.J.ilyetıınl• 
zin Kocahızır mektebi önünden ve pollf 
dairesinden kasaplar içine giden cadd"' 
nin Şükril Naili caddesi olarak tesmly9" 

sine belediye meclisince karar veril• 
miştir. re idim. Diğer taraftan da bu kadından, 1 Umumi müfettişlik iktısad mii§aviri 

onu üzmeden a,-rılmak istiyordum. Mil- ...,,,,.._,,,,.......,'"'.'-----------------_,-.,....,.,....-...,,..,,,!!( 

Asfalt yol nasebetlerimiz esnasında ona izdlvaçtan 
asla bahsetmedim. O ' 'r gün benim baş
ka bir kadınla evleneceğimi biliyordu. 

Lalman bundan sonra yirmi ilkkilnun 
gününden bahsetti. lki sevdalı bir tay
yare ile havalanmışlardı. B. Lalman ön
de. bayan Şmeder arbda oturuyordu. 

Nas-ıl oldu, kablelvuku bir hisle ba
şımı arkama çevirdin1. Bayan1n. elinde 
bir tabanca ile oynadığını gördüm. Bir 
faciaya do~ru gittiğimizi sezdim. Tay
yareyi karaya indirmeğe teşebbils et

tiın. Tam yere ineceğimiz sırada sırtım

da bir sademe duydum. Tayyare de ka
raya inmi~ti. Yere atladım. Bayan Şme
der de arkamdan alladı. Yaralandığımı 
anladım. Az bir şey ıstırap çekiyordum. 
Yardım etmesini söyledim. Aldırış et
medi, beni bıraktı gitti. l\faamafi.h ben 
bu hadiseden kendi hesabıma çok mü
teessirim. O burada şiındi suçlu mevki
inde ise bu onun kabahati değildir. 

Bu sırada, d'minden beri aşıkının 
sözlerini sapsarı kesilmiş bir vaziyette 
dinlemekte olan bayan Şmeder, suçlu 
yerinde bayilıvermişti. 

Mübaşirler onu ayıltmakla meşgul 

iken genç kadının avukatı B. Taon sor
du: 

- Bayan Şmederle evvelce beraber 
yediği~ yemeklerin parasını kim v~
riyordu ? 

Lalman - Üstad! Böyle biçimsiz bir 
suali bu sırada sorn1ağa neden lilZum 
gördünilz.? 

Avukat bu suali üzerinde ısrar et
- ::JONU 7 INCI SAYFADA -

= 
Bffi TüRKü: 

Kar mı yağmış şu Izmirin dağına 

Çiğ mi düşınü~ ııoncasına bağına 
Henüz girmiş sarılmanın çağına . 

Aman pullum aman yandım elinden 
Kaçıp kurtulamadım senin dilinden 

Pullunun evleri hamama karşı 
Gelen geçene atıyor taşı 

Pullu' gider yavaş yavaş yoluna 

Emikler yaptırmış beyaz koluna 

Harçlığı yok altın ister boynuna 
Aman pullum ................. . 

ŞARLONUN BIR SöZü: 

Şarl Şaplini.n hem ibda hem de Çevir
diği (Asri zaman) ·filminin bazı parça

larını Amerika sansör etmişti. Bıından 
müt.eeş.sir olan Şarloya yakın bir arka
daşı: 

Ne üzülüyorsun, dedi. Filim zaten ses
siz bir filim.Bir kısmının sansör edilmesi 
eserin kıymetini düşürmez. 

Şarlo cevap verdi: 

- Nasıl üzülmiyeyiın, evet.. Benim 
y-aptığım sesli filim değil ... Fakat Ame
rikanın sansöril filme sesliden daha kö
tü olan d..W.Odulu bir damı:a vurdu. 

Edirneye doğru 
inşaat ilerliyor 

Asfalt 1101 un yapılışı 

........ t;~ky~d~···· .. ·· 
•••••••••••••••••• 

Kar fırtınaları baş 
lamıştır . Bütün 
Balkanlar karla 
örtülüdür. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
EDiRNE 7 (Huıual) - Balkanların 

en ııüzel yolu olan Edirne • lıtanbul yo
lunun lstanbuldan Lüleburgaza kadar 
olan kısmının 29 T eşrlnievvelde mera
aimle açıldığı malumdur. 

Şimdi de Lüleburııazdan Edime kısı:nt 
inşaatına başlanılmak üzeredir. Asfalt 

yolun ilc.i tarafı çeşit ağaç]arla aüalenmiş 

Akasya ve meyva ağaçlari dik.UmiJ •• 
bu ağaçların en çoğu tutmu.ttur. Bu yolun 

ilzerine yer, yer çeşmeler yapıJmakia 
ve eyi sular getirilmektedir. 

EDiRNE 7 (Hususi) - lki üç güıı• 
dür şehrimiz ve havalisinde fırtııı• il• 
karıştk le.ar yağmııttr. 

T rakyanın hemen her yerinde kar ol• 
duğu gibi Balkanlara da fazlaca kar yal• 
mıştır. 

EDiRNE 7 (Hususi) - Havn-Uztı"' 
köprü arasında ıosc ve bu meyanda Z.,. 

luf köprü.ünün beton inıuhn• de\laJ11 

olunmaktadır. Vize Kırklareli yolu ü•r 

rindeki a.htap köprü yerine yeniden b<>' 
ton olarak yaprlmakta olan Poyroı( 
köprüaü intaalı da bir hayli ilerlerniı:!'.; 

Kültür lisesi ~' Küçük Haberler 
Bacaya taşınıyor ZIYARETLER: Manisa ziraat dire1'· 

Husus: K~tür lisesi, Bucada istica töril bay Ali dün şehrimize ı:elerek p• 
edılen bır bınaya taşınmaktadır. Bu ra-at müdürilnü ziyaret etmiştir. J 
okula nihari olarak devam eden talebe- J d•" •· TüTüNLER : Son yağmur ar -· 
!er, okulun Bucaya naklinden dolayı mir kazalarında ve ödemişteki tütilJl· 
diğer okullara yerleştirilmelerini i•te- !erden bir kısmı ıslanmıştır. 
mişlerdir. Ancak, okulun nakli hazırlık
ları dolayısiyle bazı derslerde geri kal
masından, bu okuldan başka okullara 
nakil işinde zorluk baş göstermiştir. 
, Haber aldığımıza göre Karşıyakada, 
tanınmış kültilrcillerden bir zat hususi 
bir orta okul açmak ta•avvurundadır ... 
Ayrıca kordonda resmi bir cEge koll~ 
ji• açılacaktır. 

KADIFEKALENIN TEŞCIRI : Ka. 
difekalesinin tqcirine devam edilmek
tedir. 3000 zeırün atacı dikileeekt,lr. 

Attan düşünce ölda 
ödemişte ölümle neticelenen bir ita· 

. k .. urı· 
za olmuştur. ödemişin Bademıye oy 

1 
den Hakkı kafayı tütsüledikten sant 
atına binm~ ve köy içinde gezinti y•ıı: 

k .. Un or\8 
mağa başlam~tır. Hakkı, oy ~ 
sındaki köprüden geçerken d" • 

hastan•>' 
ağır surette y.aralann11ş ve 
kaldırılmıştır. _ 

hastan" 
Hakkı kısa bir müddet sonra 

de ülmWitilr. 
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PıÇKiJRüSü'zza, Bay ~~~=~:oviç 
-- BAŞT ARAF1 BfRtNCt SAHlFEDE -
milletlerimiz tarafından çok lyl karşı-1 L# 1 1 

67- Yazan: Kemalettin Şükrü 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BIZANS SARAYININ iÇ YUZU 
Geli~i~r··k~Y~~~;···;ı~·~· .. s;ş·~ekiI 

Eoet, Bardas .• Bizansın mutlak hakimi olan bu adam oğlunu 
evinden kotmuş, gelinini koynuna almış ıJe bu ,yüzden 

lanmış, zira karşıhkh menfaatlerine uy
g~ olduğu takdir edilmiştir. 

B. Stoyadinovlç cevabında ltalyada 
gördüğü hararetll kabulden dolayı te
şekkürlerini bildinniş ve geçen yirmi 
dört martılıa Belgraıdda imza edilen dost
luk paktına Yugoslavyanın sadaltaUnt 
teyit eylemiştir. 

MUSSOLINININ NUTKU 

Pari, 7 (ö.R) - Rornadan bildirili
yor : Dün a~am bay Stoyadinoviç şe-

• • • refine verdiği ziyafet esnasında B. Mus-
Evet, neden Japı:myordu? • Ki1i.a Bizanst.a ...,.,. kadar, saraydan muma meydan .ermemek ıçm haç ıuçu. solini deıni.şlir ki : 

biitün Bizans kilisaları tarafından aforoz edilmişti 

Bu ıual cn·abtm }'İn• Baanıta bü· çok fazla nüfuza sahipti. olnuranlar bile katledilir ve ölüleri so-ı c - Sekiz ay evvel, Belgııad paktı-
küın süren ablikınldda, daba doirusu Tasavvur ediniz ki Barda• baıvelül kak ortalannda brrakalrrdL nın imzast sırasında ekselansın.ız i1tl 
1'izaıut idare edenlerin abWoııdaimda olduktan ıonra bile A1aaofya kilisasm.a C ..ı vaziyet içinde Bizansın Bardaaa memleketimiz arasında dostça mUnase

~ ~izımlelir. Filhakika Bardu Bi- ayafnu bftsaınadı. Çünkü bu f,iJisanuı bat ka111 bat kaldınnaıına iınkin Y~~·.. ..1 b~tle~ ~çin elzem. ola~ şartların .mevcu-
tanata hiklmdl. • • , papllSI rahip Fotiuı: Sokolarisin zamanında da ~ukmunu I d'.yetın'.n arada.kı .mUnase~etlerm mU-

Fakat o bu hlldmi)'eti ııddetle •• Taz- _ Gelinini koynuna alan ve oğlunu süren bu tazyik, Bardaı başvekıl olduk-j hım mıkyasta mkışafına hızmet edece-
rik ~e.. Ve ilme, irfana yardanı ite elde evinden kovan adamın Allahm evine a- tan sonra büsbütün artmıfb. 1 ği kanaatini göste~işti. ~talya • Yu-
ttnüıtl. . yak basması caiz değlldir. Halk, Sokolariıin ani ölümünün sebe-ı goslavya .dostl~ğu kımsey.t kuşkulandı-

Ha1f'Ol edilecek teJ değa mı? D • b b" .. k·ı·--• • b .• d 1 makta ecıikmeıni•ti ramaz. Zıra bır sulh eserıdir.• 
ti irf 

emlJ ve unu utun ı ı.wuara taminı mı e an a g .. • 
Yardlf yazmadık.. me ve ana yar- . • d ,_ f _,_ t t B. Stoyadinoviç şu cevabt verm~tir : 

'danı ile de meıburdu. etmqti. Bar asa Ka ~ .tutac-. veya u maıt 1 cBelgradda ilk mUliikatımu: esnasında 
Kurnazdı. • Bardas, papasm bu afarozuna kllJlı ! İcep eden bi: kqı va~ı. lm.parator .. lm· I Kont Ciano ve ben iki memleketimiz 
Hem de feytancasma kurnaz.. bıddett~ ~dumnıi olduğu halde ona p0arat~r·: O ıse kendı zevkinde ve key-\ arasında dostça, samimi ve devamlt bir 
Bizana avucu içinde tutmak için bu- karıı hiç bırıey yapamadı. fındc ıdı. iş birliği için lüzumlu biltUn şartlarm 

tada hakinı ve kalabalddan elde etmek Maamafib Blll"dnsı ıevmiyenler bile Hele bu sırada Yanf •tıaı;1 ~ç~ mer- I mevcut olduğunu görmüştük. Bu defa 
lhımdı. ondan korkuyorlardı.. merden, muaz.zam ve aaray gıbı bır abur 

1 
ekselfmsınız ile şahsi bir temas "'fırsah 

Bir kerre askeri, orduyu elde etmİJlİ. Çünkü Bardaı en ulalı; bir İsyan hare- yapbnnakla meıeu!ı.:... 1 ~mlduğumdan dolayı memnun ve mah-
Ordunun bütün isteklerini yerine geti- ket:ini derhal ve kanla bastmrdı. «Hayvansaray» adı.nı verdiği Lu ahunı zuzum ve hu yüksek vesile ile 4 mart 

riyor. Kumandanlara bol ve ıeniş sala- Kendisine bağlı eli ve gözü kanlı bay- yaptırırken Ayasofya mabedini inıa et-
1 
tarihinde imza edilen pakta dayanan si

Lİyetler yeriyordu. 
4 

• dutlar Bizans sokaklannda serbestçe ge- tiren crJustinyen» den daha fazla bir gu-
1 
yasetin kıymet ve faydasını teyit ede· 

Onlar, eler Bardas olmasa bu salab.i- zerler ekser ıeceler evlerine g'den na- rur hissediyordu. 1 ri.m. Bu siya.cıeıt, birleştirici kralımızın 
10tlerinln ellerlndea sideceiini bildikleri ' 

1 
•• ,__ li _,___ ana Cikri olan sullıu tesis fikrine tam 

w_ Bard afmı iltizam ed' rlard muslu vatandaılan sokak köıelerinde öl- Mevkü bu kadar •uvet ve sat"IUIIUUli I . 1 f kt 
~ UUl tar 1!°. 1. dürürlerdi. bir adamla tek haşana bir Vaail Ç&tplf• manasıy e ınuva 1 ır.• 

A7ak talmnı llaDo elde etmitti. Bu . 1 B STOYADlNOVIÇlN ZlYARETLERt 
ayak takımı ya para ile kanardı ya zorla Bu ölenltt Banbım emri ile öldürü- mağa goze almlfh. 1-· ---------
aenc:ire vurulurdu lürlerdi. Müttefik olank ta km kardeıi Teoı-ı R 7 {Ö R) y la b • oma, . - ugo.; vya. aşvc-

~u ~ laalılonda ba iki sistemi Eğer öldünneğe bir sebep olmazsa, ya vardı. 'ı kili B. Stoyadinoviç ve refikası sa:ıt 
de tak1P etti. . • • auf halka dehıet salmak ve bat kaldll'- -BITMEDt- on beşte Italyan gençlik teşkilatının top-

Para lle elde edemecliiini lfkence al- landığı stadyomu ziyaret ederek Düçe 
tında euli ve ayak takmımı kendine ı ıtaraf ından karşılanm~lar ve halkın şld-
nıünkad kdd1. detH alkışlariyle karşılanmışlardır. Sa-

Halk sürlbUnün bfaamı, dimaimı ı l at on altıda buradan ayrılarak Musso-
tetka eden münevver zümreyi de elde et- tini formunu ve yüzme havuzlarını, 
inek lbandı. saaıt on yedide üniversite mahallesini 

Bu itibarla Bardas kendiaine bir iliın ziyaret etıni-?lerdir. 

MATBUATIN NEŞRCYATI 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
~ ........... i CASUSLUK HARBINA AiT iFŞAAT :. ......... . 
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ALTIN MiGFERLİ 

Casus Kadın 
Marlh Rlchard'•n Hatıralara 
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Et-tesl sabah, telefon zili onu uyandır- 1 - Lüsl mi! -

dı. - Evet. korkunç bir mesele, anneyi• 
- Allo! Mı.tmazel Bunero mu? Bu- 1 t<ız, Amansız bir ınUcadeleye ~er. 

rast 113 numarah odat Gölün etrafında - Jenevyev, kızını ele m1 verdi? 
bir getlnti ya-pmak Uzere si7l davet ede- - Bundan korkuyorum. 
bilir miyim? Cenevreye gelince, LUsinin olurduğd 

Uisinln kala,i öyle bUyUk blr şiddetle otele gittik. Jak.i kapıcıya sordu: 
çarpıyordu k.l, cevap vennekte güçlük - Matmazel Bunero odasuıd.a mı? 
~ti. Bu sesl tanıyor gihiydl. - Haytr. Diln nkşam çıktl ve hlll 

Telefondaki ses tekrar ediyordu: dönmedi. Bu onun d*rıda kaldlğt ilk 
- Allo, Allo!. Orada mısınlZ! Muha- geceydi. 

veremizl kestiler zannettim de!. DavetL Jakiye: 
kabul ediyor musunuz? -Belkl annesinin yanına gitti, dedim. 

- Menınuniyetle, giyinip şimdi gell- - Hayır imk&ııı yok. Altın tolgalt sa. 
rlm. rışın Lüsi ile muhavereslnden sonra Al· 

Bir çeyrek saat sonra Uisi otelin Ho- manyaya döndü. 
line giriyordu. Siyahlara bllrünmüş ihU- - Peki şu halde kızcağlZ nerede? 
yar bir kadın, başı bir mecmuanın üze- - Şimdi bunu öğrenirim. 
rine eğilmiş olduğu halde, blr koltukta Ve Jaki birdenbire yanımdan ayrLldı.. 
oturuyordu. Lüsi ona doğru ytlriidU.Ka- Iki saat sonra odanın kapısı vuruldu. 
dın bnşını kaldırdı. Genç kı.z heyecan Açtım. Gelen Jakiydi. Onu göz yaşlan 
içinde bağın:h: içinde görünce ürperdim. 

- Anne! - Lü.ii öldU, diye inledi. Bu sabah 
- Sen!. delik deşik olan kadavrasınt gölün kena· 
Jenevyevin henzl bir ölü benz.i gibi rında buldular. 

dudakları sinirli bir şekilde titriyordu. Bunun U7.erine beraberce morga gide-
- Sus ve benimle gel! rek Lüsinin lal döşemeler üzerine uza· 
Dedi. Kızım kapıya doğru sUrükledl. talmış olan cesedini gördilk. 
Bir tek kelime söylemeden yürüdüler. Jakinin ıstırabı çok bUyüktil. LUslyl 

Jenevyev Meta IM aöyliyemiyecek bir sevdiğini ve harptan sonra onunla ev· 
vu.iyeıteydi. Niliayet heyecan içinde: leıımeği aklına koymuş olduğunu itiraf 

- Yine .ien! dedi. Fakat bedbaht kız, etti. 
lki gün Cenevrede kaldık. J eki, geng ne tehli.keli bir oyun oynadığım biliyor 

musun? Burada ne işin var! 
- Ya senin ne 4in var? 
Jenevyev hiddetli bir hareket yaptı. 
- Benim yaptıklarıma karışma! Fa-

kat hundan sonra bana itaat edeceksin. 
Bana baıt malumat vermek~ tavzif e
d ildin: Seni dinliyorum. 

- Hiç birşey bilmiyorum. 
- Yalan SÖ}•liyorsun. 
Lilsi omuzlarını silkti. Jenevyev de-

ktu, onun kahramanhğma layık bir ce
naze merasimi yapb. Hareket.imizden bır 
gün evvel, lngiliz konsolosu Jakiye cAl .. 
tın tolgah casus• un Lozandakl büyük' 
bir otelde maktul olarak bulunduğunu 
haber verdi. 

- Oda t çi~klerle doluydu. 
- Inlihar mı, yoksa kaza mı diye sor• 

du.ın. •e irfan b8tnUi .USU verdi. Bizanam mq
lıur Maniure darülfünmıu Bardu kur
du. tlim adamlannı bima1e etti. 

Evinde her gece Deri gelen müneVYel'• 
lere ziyafetls verir, onlara iltifat eder
di. Bu suretle de mevküni kuvvetlendir· 
ınittL 

Yugoslavya başvekilinin Roma ziya- vnm etti: 

Muammalı bir hareket yaptı.: 
- Bunu kimse bilemezt 
Bizi P3rise götüren trende onu elinh 

den geldiği kadar teselli etmeğe çallf' 
bm: 

Barcla11 eeYUÜyen Bizansın namualu 
balkı ile klliaa idi. 

Evet •. Onun ahtakıızlığını bilen Bizan. 
ın ağar batlı balkı Bardastan nefret edİ· 

Yordu. Vakıa UçüneU Mifel de ahlalmzdı. 
Fakat o imparatordu. Onun çılgın bayah· 
hı mazur gören balk Dardasın ahlakswı
ğını hazmedemiyordu. Bllhaua Bardum 
ahlwu:lıft havsala almıyacak tekilde 
idi. 

Hele onun bizzat kendi gelini ile olan 
Rayri mepu münasebeti bütün Bizanım 
4çine y ydmıfb. 

reti Avrupa gazeteleri tarafından ehem- - Kimin için çalışıyorsun? 
cniyetle tefsir edilmektedir. Alman ga- - Hiç kimse için çalı.şnuyorum. Yal-
zeteleri dün akşamki ziyafette BB. Mus- ;nız yaptığım fenalıktan tamlr elmiye 
solini ve Stoyadinoviç tarafından söyle- uğraşıyorum. 

1 

nen sözleri aynen ve en iyi yerlerinde - Bana hiç olınaL'!la, Fransa için mi, 
naklediyorlar. Macar gazetelerine göre yoksa entellijnns servis için mi çalıştığı
Italya ve Yugoslavya arnsındaki müna- ru söyle? 
sc'bctlerin genişlemesi orta Avrupa sul-ı - Bunun ne ehemmiyeti var! Yalva
huna bir hizmettir. Çekoslovak gazete- nrım nnne, baruı sunl sorma! Sana cevap 
!eri de Roma ziyaretini memnuniyetle veremem. Bana işkence ediyorsun! 
görmekle ve Yugosl:ıvya vasıtasiylc - Beni ümitsizliğe dUşürüyorsun!Scn 
Italyanın Tuna havzası sulhu için 1§ hlpsiz bir kızsın .. Allaha ısmarladık .. 
birliğinin kuvvellendirilıniş olacağını Bir cunıaı'lesi giinü ,öğleden sonra, cv
kaydetmektcdirlcr. Bu gazetelere göre de oturduğwn bir sırada Jakl ziyaretime 
Küçük anlaşma devletlerinin dostluğu geldi. Son d erece endişeli görilnüyordu. 

riciye nazırı bay D elbosun Belgr.adt zi- dedir. 

- Ağlamayın, dostum LUsi hayatını. 
bUyük bir gaye uğruna feda ettL Bir as
iker gibi öldü!. 

-SON-
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Biberli 
hının 

taskeba
kerameti 

Nobel mükafatları için bir çok ha· 
zırlıklar yapılmakta, türlü türIU t.ıh· 

Oğlunu evinden kopp ta gelin.ini koy
nuna aidatı zamandanberi de onan lcitiaa 
ile araa açılmıttL 

ı 
yalnız hır taraflı değıldir ve Fransız ha- - Hazırlanın, gidiyoruz, LUsi tehlike-

Edirnede Tav tık ~iftliği 1 yareti arefe.>irnle bay Stoyadinoviçin --------------
! Romaya gitmiş olması da bunu ispat ettikleri iki taraflı geçit aı·asından Pa-

Kümes hayvanları Aynı zaınanda meraklılara ve köylü- 1 ek•-..ı· Nü 

miııler ileri sUril.lmektedir. Bu tah· 
minlcr arasında adı geçen bir Ud bil· 
ghıin Nobel mükafatını alacağına mu· 
hakkak gözUyle bakılmaktadır. 

Kiliaelere, maaeıbrla.ra paralar yaf
dll'lL. Din adamlanna, rahiplere geoit 
ölçüde yardunlarda bulundu. Fakat gön· 
derdiği paralan kilisalar, manaabrlar geri 
Çevirdiler. Yardan etmek i&tediği dindar
lar, onun yardunı ile yaıamaktan ise 
•çlıklanndan ölmeli tercih ettiklerini 
t,ij,vlediler. 

•• •• • • 1 ey em K-·uır. ıayet Arnavut gazete- panın nezdine ithal etm~tir. 
Edirne 7 (Hususi) Jki senedir lere ornek olmak uzere vilayetlere sili.hı ler' de y 1 b k·ı· . o~ .. • . j ı ugo.; av aşve ı mın uvına Fı·ansız mahafillerinin fikrince Bay 

Bunlardan biri, tıp mükAfatıru ala• 
cak olan Macar üniversitesi profesörU 
Sı.enlgyörgyi'dir. Trakyamızda yerleşen no.:iaylanm Vele- ve ucuz kuınes planları ve taritname · eı· · r ·ıl\ h l . · ı zıyar uıe aıt tıa sı ıtlı e emmiyet e ver- Stoyadinoviçin Roma ziyareti çok par-

gorn darnızlıkl:.ırı hüyük bir rağbet ka- leri gönderilınış ve bunlara göre feruu ınektedirler. lak kabul merasimine rağmen slyast ba-
znnrnışlıı- ku"me"ler yaptırılmıştır. 

Yaptığt keşif etrafın<la, bun.dan iki yıl 
evvel Budapeşt.ede bir konferans veren 
profe,,;ör, konferansma şöyle başlamı~
tır : 

.. · ~ VATlKANDAKl MERASCM kımdan pek genlş şümullü olmıyacaktır. 
Bir çok köylerimizde tavuk istasyon- Tavuk ve tavşancılığı teşvik için hu- Italyan hariciye nezaretinde bir diplo-

larında civ civ nıcıkinelcrinin adedi bu su,;i idare bütçesinden mük§.fat veril- Pari.<ı, 7 (ö.R) __ Romadan bildiril- matın söylediğine göre Yugoslavya ve 

AlJ&ksızlıfm derinllii içinde )'Üzen 
llizans, çok nvel de söyledifiana gibi, 
İf ledilderi günahın kefareti diye kendile· 

sene içinde bir kal daha artırılmakta ınck üzere Regorn ve Rodeylant tavuk-ı diğine göre Yugoslavya başvekili Bay Italya arasındaki dostluk hiç blr dev
ve istasyonlar genişletilmektedir. l ları ile Ankara tüylü tavşan lan ve Pa-

1 
Stoyadinoviç Papa tarafından debdebe- lete karşı değildir ve hatl.A samimt sulh 

[stasyonlarda yct~tirilen daınızhk yu- nama, Hollanda mavileri, Şinşilla tav- li bir suretle kabul edilmiştir. Papanın arzusu taşıyan bUtiln hükümetlerle an
ınurtalarla tavuklar köylülere meraklı 1 şanları için bir S!.'rgi yapılmasına Ziraat 

1 
bir mümessili gelip başvekili alınış ve taşına imkanlarını bilakis kuvvetlendir-

< - Bayanlar, baylar ! Doğrusunu 
söylemek l&zun gelirse, cC• vitamini· 
nin Sentezini bulmUJ olmayl karıma 
borçluyum.• 

rini dine baA'lamıılardı. 
olanlara para.~ı7. dağıtılmaktadır. 1 vekaletine!.' müsaade edilmişlır. 1 bUyUk üniformalı muhafızların te~kil mektedir. 

~C7".zzzD:7.7:Y7JZZZ:.:c·oz::.e-snğa-ka=;:;ı"7eıccek-oh-;-rsa ağ-;-·maya 1 - PekAta:-dCZ Yaklaşal~m, pençere=--1 Gel zaman git zaman arada;--vaht 
Pro!esör, bu konferansmda, karısı· 

nın, gün aşırı biberli et ycmeğl pijirip 
önüne koyduğunu anlatmış ve gUnün 

S!F 

z ..,... 
HALK MASALLARI 

· çarptırılacağı da ilan olunmuş. nin altından dınliyeliın bakalun ne yapı- geçmiş ve küçiik kız gebe kalınti. Rü-
Tabii biılün memleket her gece karon- yorlar. kUındar: birinde kendisinin artı'k bu yemeğin 

kokusuna bile tahammUl edemez bir ha
le gi.rdiğini söylemiştir. 

lıkta kalıyormuş. Uç kız karde~ ne yap- Yaklaşırlar ve dinlecneğe başlarlar. - Haydi bakalnn demif. Dediğinl 

smlar, geceleri çalışıyorlar. Gündüzleri Uç kı:r. kard~ bir taraftan çalışmakta yap ta görelim. Söylediğin gibi eğer ikiz 
~:.ılıyorlar. Eğeı· çalışmazlarsa aç kala- bir taraftan da kendilerini dinliyenler doğuracak olursan sana yok yok. 
c.:ıklar. Evlerinin pençerelerini smı :sıkı oldugundan habcrsız kendi araların<l:ı Buna kız tevekkül ile boyun bükmüş. 
örlı.ilcrle kapatıuışl<ır, hafif bir mum LŞl- k.ontJiiınakta iın~ler. - Nasipte ne varsa o olur. 

Evvel Zaman 
ğı ile çal~mağa başlamışlar. Bu böylece Bilyük karde~: Demiş . Fakat kızın ablalarını bir t.eldş 

Nihayet bir a.k§am 'o/emeğinde önü· 
ne getirilen biberli tas kebabına elinl 
bile si'.ınneden sofradan kalkmtŞ .. 

Karı.sl : 

içinde ~, obll'kaç gece devam !.'lıniş, nihayet bir ge- _ Ah, demiş .. Ne olurdu, hükümdar almış. 
ce hükümdar: 

c - Gür.elim yemeğe yazık değil mi? 

- 7-

y ediler Şahı 
Kendi wi oğlan tanıttı. Sol oınuwnda Vaktiyle dunyanııı öhür tarafında, 

bit· ben v. muş. Bu ben sayesinde hü- devlerin hüki.un sürdüğü yerlere yakın 
ltüındar o lunu tanıdı. bir diyarda bir hükümdarın hüküm sür-

Oğlan ba.şm.chn geçenleri anlatlt. Çok 1 düğü l>ir nıenılekettc üç kız kardeş var
sevindıler. Kırk gün kırk gece düğün 1 ınış .. Bu üç kız kardeşin Allahlan başka 
:Vapt.ılar. Kız annesini de yanına getirlli. kim:>eleri yokınu~. Gece sabahlara ka~ 
.bert; dostu murat do tu gtizel güzel ya- •lar dikiş dikerler, pamuk bükerlermiş. 
§a:iıldr. Sonra sıra ile her gün içlerinden biri di-

Ü·ç k1z kardeş 
' .. k41eri, pamuk iplikl!.'rini alır çarştya go-

U..ir<..i~ S2t~. p.:ıras: ile yiyecek, içecek 
ve y&kacak alıp eve g!.'lır. Böylece geçi-

· ·l zaman içinde kalbur saman için- nirlerıııi.ş. 

:, _ıın h niın babam iken h~ n baba- Giinün birinde htiküındarııı ınemlekc-
?l'\ın ltızr ıd m. BılJam benim oğlum oldu ı tıne karşı hiddeti tulımış, her nedense 
b n b hJnıın anası, ·rif o1 n ancak hıHr hirşcye kızmış v~ geceleri şehirde ışık 
!t~dir bunun manası. 

1 

vakılnıasını vasak etm~. Uer k.iuı bu va· 

- Ac ba halk benim yasağınu dinh
yor mu? 

Diye meraka düşer. Yanına birkaç ve
zirini alır şehri dolaımağa başlar. 

Aksil ik bu ya .. O gece üç kız kardeşin 
evlerınJe pcnçereye astıkları kalın ~r
denin bir kenarı açık kalmış. 

Hüki.iındar, bu açık kal.in kenardan 

heni vekiUı:.ırca al~ydı da boyuna yağlı 

yemekler yesem, çalışmasayduu .• 
Ortanca kız : 

- Ah, demiş. Ne olur hlıkümdar beni 
esvapçı başuına al=ıa da her gün blr baş· 

ka türlü elbise gey.sem, kö~ye kurulup 
otursam. 

Küçük kız d : 

- Eyvah, demişler. Eğer o ikiz do- Neye yemiyorsun!• di~·e ısrar etmeğe 
ğuracak olursa biz kocalarunızın naza- t haşlam~. Profesör, bir dınltıya mey· 
nnda gözden düşeceğiz. Ne yapıp yapıp: dan vermemek için, tevil yoluna sap

onu hlid<ünııdarın gö7.ünden d~mıeli- 'ın~. bıberll tas kebabım, laboratuvarın· 

yi7: t da ilmi bir tahlilden geçireceğini söyli· 
Böyle düşünerek cadaloz bir ebe karı yerek, karısını kandırmış .. 

hulmuşlar: 1 Bir defa da bu söz eğzmdan çıkmli 

bir mum liığı sızdığını görünce: - Ne olurdu demiş. Hükümdar heni 

- Aınan, ebe hanım .. Demi§ler .. Ne 
1 
olduğu için tabağt alarak, 18.boratuvarı· 

olursa senden olur, sana i:>tediğin kadar na gitmiş. Fakat karısı da peşini bırak
para. Küçilk kardeşimizin doğunnasma ! manuş, başına dikilmiş. Pro!esör, ister - Hah.. Işte, der. Benim yru:a~u~1a 

1 
kendıne alsaydı. Ben ona nur gibi biri 

burada karşı koyan var. Her kun ısc oğlan biri kız ikiz evlad doğururdum. 
ınulln•ka en ağır cezaya çarplırı6m. Kız güldükçe yüzünde güller açardı. Ağ

m~ni ol.. 1 istemez tahlıle girişmiş. 
Cadalo~ karı: . işte profe ör, karısına karşı böyle bit 

- Ilıç doğuma mônı olunur ınu, de- taktik kullanın k isterken, k:endısıni, Ve~irler: 

- Anıtın hükümdarımız, derler. Bir 
keı-rc bakıp anlıyalım, dinliyelim. Belki 
çok lümnılu bir 4leri için yakmışlardır. 

Eğer öyle değil de sırf yasaitmıza karşı 
gelmek maksadiyle yapılım~ ise hemen 
<:e7.asını veririz. 

Vezirler hu sözlerle hUküındarı ;-uınu-
şatırlar. 

ladıkça gözlerinden yaş yerine inci dö- t ıs d ıı. k ç külür<.lii. miş. Nası 0 a Oı;uraca · ocukları Nohel mükAfatına kavuştur n keşfı yap-
karnında bırakamam ya.. mıştır : Uzun zam ndan beri cC» vita-

Bunları duyan hükümdar hiç sesini - işte ne yaparsan yap .. Bir çaresini minini aramnkta olan bu bilgin, biberli 
çıkarmadan sarayına dönmi.ı.ş. Ertesi ~ün bul. tas kebabının tahlılini yapmağa başlar 
üç kız kardeşi huzuruna getirtmiş. Bü-I De.diler. Cadaloz kadın: başkımaz hol bol cc~ vitamini ile kar-
yüğiınü vekilhll'ca, ortancasını esvapçı ı - Pekala .. dedi. Ben bir plan kura- şılaşmışltr. Bu keşfınden onradır k~ 
başıya ve en kiıçuğünü de kendi.sine aı- 1 nm istediğiniz olur. vitamin etrafıııdaki aril§l al rı mu· 
.ını.ş. - Bitmedi. _ keıumel bir selde eirmisllr. 



BÜYÜK VE T ARİHI MACERA TEFRİKAMIZ 

adın lar 
Yazan : N. ERDAL 

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

Villi çılgın gibi yataktan fırladı 
Erkek değil de bir kız olduğunu artık Rid! Rid! diye bağırdı. 

bildiğim halde atılmaktan, sana 
alamıyorum, bu elimde 

boynuna 
kendimi 

sarılmaktan 

değil 

Nakleden: A. öZYAMAN 

-4-
ŞATODA BiR F ACIA 

Suikastlar Tarihi 
Ve Tarihin büyük komploları 

Fransada hükümete karşı hazırlanan suikast te1ebbüsü akim 
kalmış olmakla beraber, muhakkak ki istikbalde tarihin mühim 
bir yaprağını teşkil edecektir. 

Fransa bundan çok evvel de birçok suikad tehlikeleri geçir· 
miş, bazıları da memleketin tarihinde büyük deği,ikliklere sebep 
olmuştur. Fransada olduğu gibi, daha birçok memleketlerin ta
rihinde de böyle &uikastler dün;v-:nın gidiıini deği~tirecek roller 
oynamıştır. 

Meşhu:- seyahat ve tarih muharriri Titayna bunları bir yazısın· 
da şöyle anlatıyor: , • 

KöMORCO KULOBELERINDE hayatını lrlandanın istiklali uğrunda fe-
TOPLANAN SUIKASTÇILER !daya yemin edeTdi. Te~kilita heT men-

~up olandan, ınrrını papasın önünde gü· 

nah çıkarırken bile söylememesi istenir· 
Ji. 

Halbuki, hlanda müthiş dindar bir 
memlekettir. Bunun üzerine, papaslar 
F enianlara dü~man kesildiler. 

Bununla beTabeT, Fenianlad 866 da 
bir İsyan çıkardılar. l 8 70 te ba~layan 
büyük köylü ihtilali de l 88 1 e kadar •Ür
dü. 

•Boykot> kelimesi de bize bu lrlanda 
ihtil~linden gclmjştir: 

Kaptan Boycott (Boykot} ismindeki 
adam köylülerin hiç sevmediği bir arazi 
~ahibi idi. En nihayet ihtilalciler kendi· 
rini t.kanun harici~ il3.n ettiler. O gün .. 
<len sonra Kaptan Boykot ne birşey ala

biliyordu, ne bir~cy satabiliyordu. 

Bu suretle •Boykot.t hareketinin ilk 
kurbanı olan bu adam, ismini de böy .. 
lece tarihe ve dile bırakıp gitti. 

AFYON HARBi VE SAÇJNI 
lLK KESEN ÇINU 

• 

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

Karbonariler 
. . . 
• . . 
• 

Kömürcü kuyula · 
rında ictima eden • 
Fransız suikast 
cileri 
J 

•••••••••••• 

Rus yada 
" Kanunevvelci -
ler" adını taşıyan · 
gizli cemiyetin 
faaliyeti 

•••••••••••• 

ÇINDE 
Meşhur afyon har· 
hı nasıJ patlak ver· 
di ve ilk Çinli sa-
çını nasıl kesti? 

•••••••••••• 

Balkanlarda 
Meşhur "Kara el,, 
gizli cemiyeti na· 
sıl ça hşırdı? 

• 
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Yenilen Favsta ANKARA RADYOSU: 
Öğle neıriyatı: 

SAYFA: 71 
~ 

----------·------ Saat Yazan : Mlşel Zevako 12.30 - 12.50 Muhtelif plak neşriyatı 
~~~~~~~·m~•ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~# 12.50 • 13.15 Pınk: ~~ mu~k~u 

- 37 - halk şarkıları 

- Evet .. Ve ister Valova kralına is- linizin ucuna kadar gelmiş olan şeyi söy
t.er Navar kralına .. Ynşamak istiyoruz. lemekten çekinmeyiniz. 
Ölmek değil. Madam yeni hayatın lüzu- - Fakat madam.. Buraya geldiğim 
nıu var. günden beri hep sizi takdis ile geçen gün--

Klod.ln, artık Favstanın tam istediği !erime göz yaşlarım karıştı. Kız karde-

13.15 - 13.30 Dahili ve harici haberler 
AKŞAM NEŞRlYA Ti: 

Saat 
18.30. 19 Muhtelif plak nC§riyatı 
19.00 .. 19.30 Türk musikisi ve halk tar· 

kıl arı kıvanın gelmiştL şim ne oldu madam? Onu ne zaman gö-
(Hüseyin ve arkadaılan) 

ait 19.30 - 19.45 Saat ayarı ve arapça nq-
- Kwm, dedL Merak etme.. Arlık rooileceğim? 

sabır ve tahammüllin son haddine gel- Favstanın gözil önünde Madlene 
..ıi müthiş bir .sahnenin hayali canlandı. 
ICI n,. 

- Evet, geldim ve geçtim bile .. Lige Kendini tuttu. 
anensup olanlann hemen hepsi de beninı - Onu tekrar göreceksiniz .. dedi. 
gibi dUşUnUyorlar. Bu karışıklık başla- - Sahi mi? Yakında mı? 
Üığı ı.amandanberl ben ne idim .. Ne ol- - Pek yakında zannederim.Fakat ço-
oum. Affederslni% madam. Söylemek is- cuğum ben size daha evvel mahrem bir 
temediğim şeyleri söyliyorum değil mi? meseleden bahsetmek için geldim. Söy--

- BilMds .. Herşeyl açık olarak söyli-ı• le bakayım babanı hatırlıyor musun? 
yeccksinlz. öyle istiyorum. - Nasıl olur da hatırlamam. Daha al-

- O halde söyliyeyim. Varidatımın tı ay evvel sağ salim kız kardeşimle be· 
pıenbamı k~fettiniz. Ben onlarla yaşı- raber üzerimizden muhabbet ve şefkati 
fordum. Fakat Dük dö Giz Parlsl avuç- eksik etmezdi. 
lan içine aldı~ı gündenberi.... Jan hıçkırarak ağlamağa başladı . 

- Artık dostlarınız, itşıklarınız sizi - Ya annenizi? 
unuttular. At yarışlarına ve gizli cemi- - Annemi mi? 
yetlerine devama başladılar değil mi? - Evet.·· 

- Evet.. Eğer siz de hem benim ve - Demek madam annemin heni dün-
hem de manastırımın haline acıma:z.sa.. yaya getirdikten bir az sonra öldüf,ıünü 
nız topumuz ne olacağız? bilmiyorsunuz? Benden büyük olan kız 

- Blitçenlzdeki noksandan bahset- kardeşim Madlen onun hakkında size 
tnlftiniz. malUınat verebilir. Çünkü Madlen bana 

- Evet .. Açığım altı bin liradır. arasıra annemizden bahsederdi. 

- Size şimdi yirmi bin lira verirsem.. - l\tadlen nnnenizdeh nasıl bahseder-
Klodin sevinçle haykırdı: di? Nasıl bir kadın imiş? Güzel mi imiş 
- Ah madam .. Bu sefer de kurtula- çirkin mi? 

cağım demek-
- Evet.. Ve beklenen bUyük değ~ilc

liğin sonuna kadar bekliyebileceksiniz~ 
- Fakat mukabilinde benden çok bil

yük birşey istenmeı.se .. 
- Dinle kızım .• Birkaç gün sonra.. 

Daha doğruau yirmi iki T eşrinievvelde 
bana emin bir adam yolla .. Size iki yüz 
bin lira göndereceğim. 

Klodin yerinden sıçradı: 
Favsta lakayt sordu: 
- Ne oluyorsunuz! 
- ~akat madam biraz evvel.. Fakat 

llnyır .• Yanılmış olcaksınız .. 
- y;anılmadım.. Lki yüz hin lira de

dim. 
Xlodin sararıp: 

- Pek güzelmiş madam. 
- Gözleri mavi değil mi imiş'? 

Jan hayretle: 
- Evet madam .. 
- Gayet uzun ve gür sarı ~çları var-

mış değil mi? 

- Evet.. Fı.ıkal madam siı: anne.mi 
tanıyor musunuz? 

- Tanıyorum .. 
Jan tekrar haykırdı: 

- Aman yarabbi.. Fakat siz annem
den sanki o ölmemiş gibi bahsediyorsu
nuz .. Hayır .. Hayır.; Bunu tasa\rvur et
mek bir deliliktir. Bir hayal.. 

Favst:a soğukkanlılıkla tekrar sordu: 
- Babanız !!İze annenizden bahseder 

- Bu, dedi .. Müthiş .. Çok müthi~ bit mi idi? 
rakariı... - AslU mada~. 

- Dediğim gibi bu para tamamen si- Fsvsta sevh1cinden titrl'dı. 

':zindlr. Yalnız bu parayı hakketmek için - Şüphesiz ki madam babam anne-
onu aJri>a.zAan bir gtin evvel, yanl yirmi min öllitnUne çok müteessir olmuştur. 
bir Ttıpinievvelde benim yapacağim bir Muh:ıkknk onan için bahsNmezdi. 

~e el verecek, ortak olacaksınız. - Kıı.ıtn babanızın annenizden bnhs-
- Ah madam .. Canımı isterseniz size etmemesirtin başka sebebi olmalı .. Siı.e 

veririm. ' • ı annenizin ölmediğini onun sadece kayb-
- Artık bundan bahsetmiyelim. Za- olduğunu söyİersem ne dersini1.? ' 

manı gelince yapacağınız işi size söyle- _ Hayal derim. 

yeceğim. Şimdi yeni Janı çağırtır m1S1- - Neden hayal olsun? Beni dinleyi-

nız? . . niz. Farzediniz ki ~üthİi bir korku için· 
Klodın yerı.nden fırladı.' ' de anneniz ha.st~lanınış.. Deli olmuş ..• 
Birkaç dakika sonra Vıyolettanın z.ın· E · t y h k"k b"" 1 · v bö" ı 

dan 
,ve ... a a ·ı at oy e ıse.. e o y e 

arkadaşı küçük Janı elinden tutmuş b" ,,_ da d k 
00

,_ . 
1 ..ı..ır. hald . . 'rd" ır cınnet unın orta an ay . uııuş ıse. 

o .... .,..u e ıçerı getı ı. J an· 
San, hapishaneden kurtulup buraya M d d d" Ası . d" b d r 

eetirildiği zamandanberi kendine vaad- lm-k .~ anı . e 
1
• 

1 .şun 1 en e 
1 

o a . uzereyım. 
cdilmif olduiu üzere 1cız kard~i Madleni - Kızım .. deli olma .. Sözlerinıin hep-
gijreceğinl Umit ediyordu. 

Kız kardeşi Madlenle beraber ölüme 
si hakikattir. 

- Mümkün değil.. Mümkün cleğil.. 
ınabkfun edildiği sırada birdenbire bir . 
ı._ tr:~· • B •:ld k' d . d... . Favsta şıddetle: 
iACiÇ ~ının a.c;... e ı zın ana gır ıgını .. .. .. 
önnüştü O k nd' in' ··ı- - - Mumkundur ve doğrudur. 

~-· ~ · ld~kl . . e ıs .ı oFukme 8b': 1 J an iki dizi üzerine çöktü. Ağlaınağa 
··urmege ge ı erını zannettı. a at ır 

kadın üzerine eğilmiş ve sunları söyle-( başladı. Klodin bu sahneyi seyrediyor 
mifti: \: . ve içinden Favstanın ne maksadı olabile-

- Korkma Jan .. ölmiye<'eksin. Yal-ı ceğini düşünüyordu. 
ıuz ölümden değil, zındandan da kurtul- Favsta Jan'a doğru eğildi: 
dun. - Ağlama yavrum .. dedi.. Daha doğ--

,Jan: rusu evet.. Ağla .. Çünkil maalesef arıne-
- Ya Madlen? niz henüz eyi olmuş değildir. Onu eyi 

Diye hayk.ınnışb. Kadın da: etmek çaresini yalnız ben biliyorum.Seni 
- Madlcn de kurtuldu. O da emniyet- onun yanına götüreceğim. Onun şuuru-

li bir yerdedir. Demişti. Jan hapishane- nu ancak ... Ancak sen iade ettirebilirsin. 
den çıkarılmış, bir arabaya bindirilmiJ, _ 13 _ 

bu manastıra getirilıni§ ve burada bah- Nihayet 2 1 ilk.teırinin arefesi geldi. 
çedek.i köşke kapatılmıştı. Işte o 7.aman- Pardayan ile dük Dangolem, öğle vak-
danberi bekliyordu. ti Moroverin delaleti ile getirilecek ve 

.Kendini kurtaran kadını düşünüyor, Gizin adamları vasıtasiyle öldürülecek
oııun kim olabileceğini zihnen düşünil· lerdi. 
Yordu. 

Jan, Favstanın karşısına çıkınca bir
denbire oou tanımadı. Çünkü Fav9la 
nastildeki zından:ı girdiği zaman yüzüne 
bir maske takmıştı. 

F"avıta bir müddet bu küçüle kızcağızı 
tetkik etti. 

- Evet.. Belgoderin kızı .. Ta kendisi.. 
biye mırıldandı. Sonra sordu: 

- Beni tanıyor musunuz? 
Küçük Jan, daha doğrusu asıl ismi 

ile söyliyelim, Stella başını salladı. 
F'avsla yavaşça: 
- Ben, dedi. Bastile gelerek si7J zın

dan<fan kurtaran değil miyim? 
Jan bir sevinç çığlığı kopardı: 
- Ah madam .. dedi. Size nasıl teşek

lt.Ur edeceğimi bilmiyorum. O geceden· 
beri hep sizi d~ündüm. Fakat .. 

Sustu. Favsta: 
- Korkmayınız .. dedi. Söyleyiniz.Di-

Favsta o eün saat on birde dük dö 
Cize Şövalye ile ark.adaıının Monmar
ter manaatırında bulunduğunu haber ve· 
recekti. 

Favsta işini çolc lrnrnazca hesapla· 
mı.ttı. 

Daha evvel düke haber vermek, onu 
daha henüz sağ bulunan Viyoletta ile 
lı:arıılaştırmış demekti. Böyle bir vazi
yet, dük dö Gizin Viyolettaya hrıı olan 
muhabbeti yüzünden kızı kurtarmasına 

vesile olabilirdi. 
Viyolettanın idamı saat onda babası 

ile annesinin karşısında yapılacaktı. 
Fav ta. kmn ölümünün anne"5İ ile ba

basının da ölümlerini intaç edeceği filı:· 
rinde idi. 

Bugünün sabahı için her türlü tertibat 
alınmıftı. Viyoletta iıhnce ile öldürülc:.
cekti .• 

f.ier Preru F ameı: hu aiır darhe kar· 

riyat 
19.45 - 20. 15 Türle musikisi ve halk ıar

lnlan 
(Hikmet Rıza ve arkndaı• 
lan) 

20.15 - 20.3!> iktisadi kon~n: Şevket 
Süreyya 

20.30 - 21.00 Pliı.k dans musikisi 
21.00 - 21.15 Ajans haberleri 
2 J.15 • 21.55 Studyo salon orkestrası 

tSTANBUL RADYOSU: 
öğle neıriyah: 

Saat 
12.30 Plakla Türk musikisi 
12.50 Havadis 
13.05 Plakla Türk mu iliai 
14.00 SON 
Akşam netriyata: 

Saat 
18. 30 Plakla dana musikisi 
19. 00 Bayan l nci tarafından şan: Piyano 

ve keman refakAtiyle 
19.30 Radyofonik komedi: Fatma kadın 

mahkemede 
19.55 Borsa haberleri 
20.00 Mustafa ve arkadaşları tarafından 

1 Türk musikisi ve halk şarkılara 
20.30 Hava raporu 
20.33 Ömer Rı:za tarafından arapça söy

lev 
20.45 Nezihe ve nrkadaolurı tarafınd n 

Türk musikisi ve halk şarkıları 
(Saat ayarı) 

2 l. 1 S Bedriye Tüzin tarafından şan:Or
kestra refakatiyle 

21.45 ORKE.5TRA: 

Kahirede baıvekil Nahaı pqa aleyhinde bir mektep tale
besi tarafından yapılan suikast üzerine baıvekil halka hita
ben bir nutuk söyliyerek heyecanı teskine çal1f11UJtır. KdJ.. 
ıemiz Nahas pıqayı nutuk söylerken ve suikastçıyt ıivil po
lisler arasında gösteriyor. "I 

Prens Starhemberg 
Karısını boşadı. Sevdiği ar 
tistle evlendi. Balayına çık 
tılar. Dönüşte yeni karısı 
artistliğe devam edecek 

Viyana - Şehre oldukça uzak bir fo- Avuıturyanın 

pede Kııhlenberg kilisesinin yılankavi ıabılı viı şanıöl

yolunda bu sabnh arka arkaya iki oto- ye.İ Prenı Star
mobil tırmanıyor. I henberg, nihayet 

Otomobillerden birinde Prens Star- severek evlendiği 
ve uğrunda karıhemberg ile iki şahidi var. Diğer oto-
nnı boşadığı ar-

mobilde ise gri elbisesiyle sevimli artist tiıt Nora Gregor-

muradına erdi 

22. J S Ajans haberleri Nora Gregorun heyecandan kızarmış la nikahları kıyıl
dıktan ıonra .. 22.30 Plakla sololar, Opera ve operet yüzü farko1unuyor. 

parçaları Kilisede bekliyen bir kaç samimi dost 

22.50 Son haberler ve e:-tcsi günün pro- var. Stnrhembergin ann~i gözilkmiyor. 
gramı 

Du akşam Avı-upa istasyonlarından 

dinleneôilccek :seçme program: 
SENFONILER 

Maamafih artık mesele kalmamıştır. Bir 

kerre daha aşk muzaffer olmuştur. 

Bir kaç saat sonra, nrtık prenses Star
heınberg adını taşıyacak olan Nora Gre-

gor kocası ile birlikte balayı seyahati- Avusturyanın sabık Vis şansölyesi ilt 
ne çıkacaktır. genç ve güzel artist arasında başlıya!l 

Nora Gregoru Burg Teatrda alkl§lı· aşk macerası hakkında evvelce karilerk 
yanlar ar1.Jk onu kaybdtiklerine üzül- miı.e malumat vermiştik. Karısını bC>< 
mesin. Çilnkü o iki ay S<>nra ~ balayı 1 şıyan prens nihayet scvdiii, kızla ev• 
dönüşil tekrar artistlik hayatına devam lenmiş ve muradına cnniş bulunmakta.• 
için tiyatrosuna dönecektir. dır. 20 tl5 Viyana Bükreş: Viyana sen.fo .. 

hik kônser (Haydn) 21 Laypzig: Sen-
fonik orkestra koro ve saire 2105 Prag Fare istilasından Bir asırdanberi ayni Japonların bir harp 
~~~o: Çekfilharmohisi (Haendelllrah- çıkan karlı bir iş yerde çalışan insanlar. oyunu 

HAFIF KONSERLER Ren ~ıehri k1yıların?aki kasabalar, Fransada bir radyom müessesesinin Çin müdafaa hattında mühim oif' 

6,45 Paris kolons•al: Pliik konseri, 71 k()yler fare istilasına uğradı. Faknt, bil- laboratuvarlannda bir asırdanberi OOde- mevkii olan Suçov ııehri harp tarihind• 
10 Berlin kısa dalgası: Eğlenceli popuri tün tarlalarla behçelere, evlere hücıfm den toruna geçen bir işte çalışan bir aile misline tesadüf edilmemiş biT harp oyu-
konseri, (8,15 devamı) 9,30 Berlin kl.Sa eden bu farelerden halle şikayetçi değil, vardır. , . . . . 

bilakis meın,nun. Çünkj.i bunlar tmisk Bu laboratuv'arıla ilk' çalışmağa b .. r•ı- nıylc zaptedılmışttr. _ 
dalgası: Aida operasından sahneler, 10, ~ -
30 Paris kolonyal, Plak. 11 SO: Keza 12 faresi> denilen farelerdir. yan Antuan Sezar Bekrel öldüğü zaman Şehirdeki Çinlilerin uyuduklan ve bat• 

l k Misk faresi belki misk gibi kokmaz .. , işini oğlu Edmond'a terketroişür. Ed- ta nöbetçilerin uyuduklan bir sırada oıa 
Ber in ısa dalgası: Karışık konser 13 
Paris kolonyal: plak. 13 Berlin kısa dal- Fakat, -~e~.isi. o kadar güzel, yumuşak ve mo~~ ?a orada sene~_erc: çalış~~ ~u -~ehli- beı Japon askeri tanınmadan şehre gir• 
gası: Hafif musiki 1310 p . k d 1- uzun tuyludür ki bunları avhyara.k s:ıtı- .kelı ılım uğrunda omrunü çürilttükten meie muvaffak olmuı ve yüksek bir nok:. 

. arıs ısa a '}'Orlar. sonra yerine oğlu Anri'yi bırakmıştır. . . 
gası: Konser naklı 15 keza 17 25 Peşte: .. 

1
• d i' . ğl tadan bayrakla ıpret vermek ıuretiyle 

Şimdiye kada k d" b" ı Bugun bu aboratuvar a Am nm o u 
Radyo orıkestrnsı, 17,45 Berlin kısa dal-- r pe na ır ır ıayvan J B 1 1 Fakat J esaa ordularına vaziyeti bildirmiolerdir. 

. f{ . . . olan bu misk faresi bugün, böyle akın an ecquere ça ışıyor. eanın .. . • . .. . 
gası. Ha 1 musıkı, 18,50 Berlın kısa dal- ak ta k h k 1t• 

1 
b' radyo tizerinde bUyilk keşiflerde bulu- Bunun uzerıne anı hır hucum ılo Japoa 

gası: Hafif musiki, 19,03 Bükreş: Romen ın or ya çı ınca'. er es ar ı ır ava nan karı koca Küri'lerin de tecrübeler askerleri ıehre kolayca girivermişlerdir. 
musikisi, 19,35 Viyana Graz· Askeri çıkıyoı·. Esasen o cıvnrda tarlaları bah- . • • . 

' 1 · tah · d b h yvanl ftı!J·· yaptığı bu tarihi laboratuvarı teslim ede- Gı&Eil avlanan Çinlilet" de ıelameti bç· 
b d 20 ıo ı..a · . . . . çe erı rıp e en u a arın o uu-

an o ypzıg. Şarkılı mus,kilı .. 1 . . . d b 
1 

d" h r likft cek oğlu yoktur!. makta görmüşlerdir. 
n~riyat. 20,15 Varşova Silezya şarkı· rfu mesdı ıç~ . e c e ıye a a ıye m .. • •• ••••••H•11• ••••••••• • •••t1•• •11•u• ••••••11 • ~u•••••••u .............. ••••••••••••• 

2 30 P at va etmıştır. 
ları, O,. eşte: Orkestra ( Massenet . T e e d 

. ' Bır taraftan belediyenin mükafatından y 
Hamerik, Brahs}. 22,15 Bqrlin kısa dal- . t"f d t ek d"W afta d f 1 ay are ıçın e 
gası: Eğlenceli konser, 23,20 Bükreş· 'Vi- ~ 1 

da e. ~ ~ t ıkge: :ar h l~ . a ::r~.ğe·l 
'k' . · rın erısını sa ma ıçın a a ının gu ""ıı.ı 

vana musı ısL eI rb · · 
· 0 A MUSIKISI bu s e erlık her halde çok sünnıyecek 

" 

D ve farelerin köküne kibrit suyu ekile-
11 Bertin kısa dalgası: Schumann 'dan 

yaylı :oıazlar kuaTteti. 
RESITALLER 
15,30 Bertin kısa dalgası: Zımbal solo 

16,30 Berlin kısa dalgası: Şarkılar, 19, 
Peşte: Çigan orkestrası refakatile Macar 
şarkıları, 19,20 Laypzig: Şarkılar, 21,45 

celi:. . . . ................................................. . 

~B_O_R s ·Al l 
Aşıkını arkadan vuran 
kocalı kadının divası 

Berlin kısa dalgası: Bavyera köylüsü 
şarkıları, 22 Varşova: Chopin'in e.~erle-

rinden piyano konseri, 22,15 Tokyo kısa 
dalgası: Halk şarkıları ve orkestra. 

DANS MUSIKISI 
14,30 Bükreş (az tanınan valsler), 20, 

20 Prag: Kabare neşriyatı, 22,50 Viyana 
(23,20 devamı) 23 Peşte, Varşova, 23,20 
Prag, Brüno vesaire. 23,35 Laypzig. 

Yeni Adam 

ÜZÜM 
138 jiro ve ~ü. 

73 N. Çolak o. 
52 inhisar idaresi 
50 O. Kurumu 
16 H. Besim. 
16 Ş. Remzi 
11 Esnaf bankası 

356 YekQn 
161476 l 
161832 1 

INCIR 
33 M. j. Taranto 
19 j. Taranto M. 
52 Yekfın 

115142 
115194 

13.25 
14.50 
13.50 
17. 
U.50 
14. 
16.SO 

4. 
6.50 

15.50 
14.50 
13.50 
18. 
18.50 
18. 
17.50 

4. 
8. 

BAŞT ARAFI DöRDONCO SAHtFEDE 
medL Başka bir sual sordu : 

- Haidseden sonra ilk sorguda baş
ka bir kadınla n~anlı olmadığınızı söy
lemişsiniz .• 

- Evet.. 
- Ya şimdi? 
- Ik.i a;:dan beri evliyim. 
Sorgu sırası auçluya gelmişti. 
Reis, suçlunun çocuklu ve gençlik ha

yatını dosyadaki vaz.iyetten hülasa etti. 
Kadının şimdiki kocası lle nasıl tanış· 
tıklarını anlattı. Bay Şmederin altı yüz 
bin drahoma vermeği kabul eLtiğini 

söyledi. 
Suçlu - Evet.. Fakat bu 600 bin 

frangı şimdiye kadar vermiş değildir. 

Yeni Adam'ın 205 inci sayısı çıktı. Ye .. 
ni Adam bu sayısından itibaren müta
hassıc; bir heyet tarafından hazırlanan 
Yeni Adam Ansiklopedisi adlı büyük 
eseri forma forma ilave olarak vermek
tedir. Bu ilave hariçte para He satılma
maktadır. Yeni Adam'ın bu sayısında 
bir çok kıyıne-tli yazılar vardır. 

7/12/937 çekirdeksiz 
fiatleri 

ii7.üm orta Rei.5 - Kocanız bunu size borç ola
rak tanımıştı. Bu kafi değil mi ? 

No. 
No. 
No. 

. .................................................. No. 
şısında derhal ölme:ue öldürülmesi için No. 
yardım edilecekti. No. 

öğle vakti manastıra gelecek olan Par· 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
ZAHffiE 

K. D. dayan ve Şarl Dangolem ise Dük dö Ci· 29 
zin adamları tarafından katledilecelder- 130 ton 
di.. 1140 çuval Bakla 

-BITMED(- 95 balya Pamuk 

12.75) 
13.50) 
14.00)~vşek 

15.50) 

Suçlu - Lalmanı tanıdığım zaman 
onunla kocam arasında bir karar vere
miyecek vaziyete düştilm. Kocam onun
la münasebetimi bilmiyordu. Kocamdan 
boşanmak isliyordum. Fakat ayni za .. 
manda da bu yüzden ona ıstırap ·ver
mekten çekiniyordum. 

18.00) 
23.00) 

s 

3t 

5.50 Müddeiumumi - Evet .. Fakat koca-
nızın mali vaziyeti bozuk olduğu bir sı-

4.25; :mda ondan boşanmak sevdasına düşlil-
33.75 nüz.. 

Bayan Şmeder bJ"anUr bir sesle hay· 
kırdı: 

- Hayır . ._ Hayır •.• Ben paraya ta• 
ma eden bir kadın değilim. Kocam ne 
verirse onurua geçiniyordum. 

Reis - Kocanız size ayda on beş biıa 
frank veriyordu. Bu az bir para mı? 

Suçlu - Doğru .. Fakat son 7.amanlar· 
da bu mikdar 3500 franga kadar düş
ın~til. 

Suçlu anlatıyor : 
1936 yılının bir yaz geı:e.si idi. Lal

rnan bana bir genç kızla birlikte den~ 

kenarına gittiğini söyledi. Bu, doğru 
idi. Ona : Beş senelik aşkımızı dü~ün· 
medin mi diye sordum. Bana (Biz. de
di, beş seneden beri bir rüya yaşadık.) 
Ve bana, daima beraber dolaşlığırnız 
tayyaresine bu genç km bindirdiğini 
söyledi. işte bunu duyduğum zaman 
kendimi old rmeğe karar verd 

Genç k d n a ıkı ile ol n v ı h ı

ralarını buy bır he:ı; ccan ıç nde ve 
hınçku ıklar ara ında anlattı, ve f!icın

ya temas ederek tayyarede kendıni öl-
dürmek için silahını çıkardığını ve ~1-
kına nasıl ol a t ı ettiğinin farkın· 

da olmadığını söyledı. 
( Bu enteresan dava n t cesini ya· 

rm yazacağız..) 



Standard radyoları fennih bir ~ah eseridir. Kuvvetli ayırma 
kabiliyeti, yüksek ve temiz ses, otomatik fadinğ reğlajı, majik 
göz ayarı, lüks moble ve daha birçok yeniliklerle mevsimin en 
yüksek makineleridir. Bir defa «ST ANDARD» ı görmeden rad
'YO almayınız. 

Acentesi: lzmir, Saman i•kelesi, ikinci Kordon Nu. 55/3, Hü-
seyin Hüsnü /demen. 1-10 (2156) , .......................... ~.-... -----' 

lzmir defterdarlığından: 
Satıt Nu. 

1083 Şehitler Sepetçi S. 137 ve Kalfa S. da 1 taj Nu. 
alan.ev. 

1084 Şehitler S. 8 Nu. lı depo 
1085 Şehitler 2 nci Altın Perakende çıkmazı S. 17 

Lira K. 

40 00 
1000 00 

Nu. lı ev 200 00 
1087 Burnava Kürt Ömer S. 12 cı.ki 14 taj Nu. lı dükkan 80 00 
1094 Şehitler 2 nci Altın Perakende S. 11 tej Nu. lı ev 175 00 
1104 3 üncü Karata, Adalet S. 12 taj Nu. lı ev arsası 30 00 
1111 Köprü Mısırlı C. 374 ktıpı Nu. 1ı 151,25 M.M. arsa 60 50 
J 112 3 üncü Karata~ Selamet S. 5 kapı Nu. 1ı 95 

M. M. arsa 23 75 
1115 Salhane lslahane C. 28/1 laj Nu. h 99 M.M. arsa 29 70 
1124 Salhane Tramvay C. 315 taj Nu. h 38,50 M.M. arsa 154 00 
Jl31 2 nci Karantina iskele S. 109 kapı Nu. lı 96,75 

M. M. arsa 
1148 Kar,ıyaka Turan Menemen C. 13 taj Nu. lı ev 
1151 Kahramanlar Alicenap S. 7 taj Nu. lı ev 
1153 Keten çar,ısı Demir hanı iç.inde 259 ada 17 par-

67 73 
40 00 

286 00 

sel Nu. lı mağaza nakitle 150 00 
1154 Buca aşağı M. Tahir ağa S. 1,3 taj Nu. lı ev 300 00 
1155 Karşıyaka Turan Menemen C. 9 taj Nu. lı ev 130 00 
1156 Karşıyaka Turan Menemen C. 44 taj Nu. 1ı ev 150 00 
1157 Seydiköy Atıf B. M. lzmir C. 1505 M.M. arsa 301 00 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri hizalarında nakit ile ya

zılı olandan gayrisi 2 nci tertip tasfiye vesikasiyle ödenmek üze
re 15 gün müddetle açık arttırmaya konulmu,tur. ihalesi 20/12/ 
937 tarihinde pazartesi günü saat 15 dedir. Taliplerin Milli Em
lak Müdürlüğüne müracaatleri. 4283 (2192) 

Dünyanın en büyük ve en muhteşem vapuru olan mavi korde
lanın sahibi « N O R M A N D J » nin salonlarını 

süsleyen OTOMA TIK 

GAROD 
Radyolarının 1938 modelleri geldi. Radyo mcraklılarmin 

tapındıkları tatlı ve tabii sesi ile heı:kesin gaşyolduğu bu rad
yoları görmeden başka marka radyo almaymız. 

GAR D 
Markalı radyoların belli başlı hususiyetlerinden 

biri de bunların 

olmalarıdır. 

Satış yeri: 

OTOMATiK 
Diğer markaların hepsinden üstün oluşlarıni 

dünya tasdik etmiştir. 
Mimar Kemalettin caddesi No. 35 NiHAT KAR 

l - 10 (2195) 

' ce • 

Avrupa imyevi Gübreleri 
Bağlarınızı gençleştirmek, omcnlnrınızı kuvvetlendirmek do

layısiyle mahsulünüzün cinsini yükseltmek, verimini arttırmak 
için tanınmış ve tecrübeli kimyevi gübrelerimizi kullanınız. 

Tesirleri muhakkak ve kafidir. 

T elgral adresi 
Karadaıiut 

Telefon No. 
3809 

A d re s 
İzmir - Halimağa Çarşısı No. 31 

Hacı Davut Zade 
Rahmi Karadavut 
1 - 13 (2194) 

~~~~~~~~ 
D o Y ç e O r i y ant b an k u 

l)RESDNEI~ BANK ŞUBESi 
IZMiR 

. M EH KEZT : BEHLI ~ 

Almanyada 175 Şubesi Mevcutiıır 
St•ı maye V"e ihtiyat akço i 

165,000,000 Hnylı. mnrk 
'l'firld) ]o ._nbcJeri: f~l'A~BUfJ TO IZMfR 

l\Iıı!ırJn Şulıcıleri: l\AHlHE Ye lSKENDEHfl"E 
Her Hirlii hnnka rnna10AHHııı ifa '"A knlml oıler 

YENIASIR - ---·- nc=s= .-_811:.~NUN ÇARŞAMBA_ t93k 

incir ve Üzüm 
Z A Y 1 ·r-· .. ~ ~=---...... ~-

tzmi• Sanatlar okulundan 1929 .1 
1930 senelerine ait olan tasdikna
memi zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan eski tasdiknamemin hük

Kendinizi üşütünce .. 
Batvuracağmız ilk tedbir 

Gümrük kartısında Ozüm 
Kurumu İ§letmc hanında T ariş 
markalı nefis incir ve üzümle
rin toplan ve perakende sahşı
na başlanmıştır. Fennin en son 
vasıtalariyle tertemiz işlenen 

bu incir ve üzümlerden herkes 
' istediği mikdarda satın alabilir. 

Sipari§ kabul olunur. Hediye 
için zarif ambalajlar da varclır .. 

TELEFON : 2512 
1 - 10 (2123) 

f7.7.7Y/.7JV..&LırJ'XZTL/Z//7~.L!ZrJ 

Zayi sahadctname .. 

mü olmadığı ilan olunur . . 
Abidin Vnbüer 

·Okul Nu. 186 
4288 - (2196) 

KALMlTlN : Baş ve di~ ağ
rılarında en kuvvetli iJaçtır. 

KALMlTlN : Sinirleri teskin 
eden bir fen harikasıdır. 

KALMlTtN : T e~lemenin so
ğuk almanın ba~ ilacıdır . . 

KALMITIN : Nezle arizalari
nı defeden rahat uyku veren en 
birinci ilaçtır. 

iCABINDA 

GONDE 3 KASE 

ALINABILIR. 

l•İm ve markaya 

dikhcıt.. Taklitle-

G iP 
almak olmalıdır. 

GRIPIN 
Soğuk algınlığına, ha; nezleıin• 
ve diğer nezlclere, gripe, kırgınlı• 
ğa, ü,ütmekten mütevellid bütüt1 

ıshraplara karşı bilhassa 
mücsairdir. 

GRIPIN 
En tiddetli bat ve diş ağrılarint 

'derhal dindirir. 

GRIPIN 

ödemi, Darülirfan mektebin
den 1917 senesinde almış oldu~um 
{ahadctnamemi zayi ettiğim için 

Her yerde 7 { kuruıtur. rinJen •akınınız. 
cm ....... -. .... -.~_. 

Bel, ıinir, romatizma ağrılarindı 
hararetle tavsiye edilmektedir. 

yenisini cıkaracağımdan eskisinin TiRE MAHKEME BAŞKA TiP-
hükmü olmadığını ilan ederim. L1(;1NDE_N: . w 

Adres: Buca Eski Belediye 1 - Tırenın Ertugrul mahalle
caddesinde 58 Nu. )ı evde !İnden Saffet Ertürk kızları Ha

lımail oğlu Reşat Yalaz tice, Sıddıka Ertürk ile ipekçiler 
2193) mahallesinden Şerif Ali karısı 

m:ıı:m111:11aa•••m•••••• Fahriye ve Kurtulu• mahallesin
TiRE MAHKEME BAŞKATiP- den Mehmet karısı Sıdıka ve a!11i 

Ll(;iNDEN: ~ahal.~cden Mehmet krısı Sabıre-

1 T
. · E t w l ah 11 nın mufterekcn mutasarrıf bulun-. 

- ırenm r ugru m a e- _J ki T" . ç· . . h 
· d ö wl s ff t E ru· k cu arı ırenın ınıyerı ta, a ır 
sın en mer og u a e r r . . k Ah 1 

k l H t
. S dık ·ı mcvkıınde far an met tar ası, ve ız arı a ıce ve ı a ı e . . ~ . 

1 · h il · d ş "f Al" garhen Hacı Veh bagı, sımalcn 
pekçıler ma a cam en en ı I t "k·. b Ah t b- w ·ı 

k F h · K 1 h 1 arı ıam, cenu en me agı ı c 
arısı a rıye ve urlu Uf ma a - ·ı· 9200 t bb · h k S b" cevrı ı ve me re mura aı ve 

Jesınden Me met arısı a ırc ve h h 920 t bb · · 
Ketenci mahallesinden Ömer ka-1

1
.c er ~ere. mura aı yı~mı 

F t 1334 t 
"h 62 1 ıra kıvl!letındekı tarlanın Tıre-

rısı a manın . 1arı .~e knu~ nin sulh hukuk mahkemesinde ve
maralı tapu senedıy e muştere en .1 k .. · · l · 
l fi d b l T

. . rı en arar uzerıne suyuun ıza esı 
asarru arın a u unan ırenın · 
· . . k"" d zımnında açık arttırmaya konul-

Çınıyerı taş ahır mev un e sar- d - d 22/12/937 t "h" t 
k "k"• b H f M h u~un an arı ıne e-an tarı ıam, gar en a ız e - d"'f d b ·· ·· 

1 
• 

1 
"k",. fa u e en çarşam a gunu saat 

met tar ası şımn en tarı ıam cenu- 14 d T Ih hk · d 
ben Saban oğlu Mehmet bağı ile ı e ıre s~ ma emesın e 

hd t k
. b d"" ·· 9200 t açık arttırma ıle satılacaktır. 

ma u bes 1 eş onum h m
9

e - 2 - Arttırma bedeli oranlanın 
re mura baı tarlanın be er 20 1. d ı· .. d 75 · · d l ·· 

t bb 20 l
. ue e ın yuz e ını o arsa o gun 

me re mura aı ıra. "h 1 d"l k · y · b · b 1 2 T · ç· · · k.. ·· öd ı a e e ı ece hr. etmıs eşı u -
• -

1 
ırenınk .. ındıyerı koyu T e- madığı takdirde en çok -arttıranm 

mış yo u mev ıın e sar an ev- t hh""d'" b k" k l k ·· 
r"k b w b S d k b w · aa u u a ı a ma uzere satı4 
1 a1?1, Ş?ar en ı ı a agı. ~ı- d h b ·· · 1 

l L "'tf" S b" b wl a a on eş gun temdıt o unacak 
mn en u ıye ve a ıre ag arı, 7/J /gJ8 ·h· d""f d 

b t "k"• ·ı ·ı· 1334 1 tarı ıne tesa u e en cu-cenu en arı ıam ı e çevrı ı .. .. 16 le d · 
l "h 63 1 t ·1 t fi jma gunu saat ya a ar ıcra 
arı sayı ı apu ı e asamı a- l k k · 

d b l 2 d .. .. "k" I k o unaca ve en ço arttırana ıha-
rın a u unan onum ı ı ev c I I kt 
5060 metre murabbaı tarlanın be- e 0 unaca ır. 
her 920 metre murabbaı yirmi iki 3 - ihaleye kadar birikmi4 ma-

l buçuk lira. liyeye ve belediyeye ait vergiler 

3 K 
, k'" d t f alıcıya aittir. Arttırmaya girmek 

- ozaıan mev un e ara • . 1 · · 
l k S ·· ı t I ıs ley en erın oralanmıt bedelın-
arı sar an u eyman ar ası, gar- .. . . . 

ben Hacı köylü kızı Hatice tarla- den yuzde 7,5 nısbctınde temınat 
· l K . kf - . . akçesi veya ulusal bir banka mek-

sı, şıma en aragazı va ı arazısı b · 1• d · · 
b "k"'" ·1 1334 "h lu u vermesı azım ıraksı takdır-cenu en tarı ıam ı c tarı . 

35 sayılı senetle intikalcn 12 dö- de ıhale fesholunacaktır. Farkı 
.. .. .. fiat bundan mütevellit zarar ve 

num tarlanın nısfı olan 6 donum · f · b"I'" h'"k'" k d" . zıyan ve aız ı a u um en ı-
bır hektar 1040 metre murabbaı · d t h ·ı d"l k · 
tarlanın beher 920 metre murab- sın en a 11 e 1 ece tır. 
b "k" b k ı· k t 4 - Tapuca müseccel ve gayri 
aı on ı ı uçu ıra ıyme mu- ·· ı 1 ki l d·-

k dd ı . l k" .. musecce a aca ar a ve ıger ala-
a ere ı tara ı ceman uç par- ki · b · · T · 

~a tarlaların Tire sulh hukuk he~ dar ve~ese. 15 .~t ı~ı~ dı an. tabrı-
hk 

· .1 k • ın en yırmı gun ıçın e ıs at 
n1a emesınce verı en arar . 
.. · k k I \ belgelerıyle birlikte mahkemeye 
uzerıne açı • arttırmaya onu - ·· t l l · k · ak 
d w d 22/12/19""7 t "h" 1muracaa ey eme erı ve a sı t -ugun an .:> arı me d" d h · · ·· d"f b .. .. 1 ır e satış parasının arıcmde ka-
musa ı . çar~am a gunu saat ·on lacaldardır. 
beşte Tıre sulh hukuk mahkeme·! 5 R 
sinden açık arttırma ile satılacak- lu ~e t:sum~ dellali.~e v~ ihal.e 
tır. Muayyen günde muhammen lpu . P~ arc~ muşterıye. aıt 
ı . .. d . b .. b l evkaf ıcaresı ve ahıren neşredılen 
nymetın yuz e yetmış esını u - k ·b· · · l"k 1 w • • •• • • anun mucı mce yırmı sene ı va-

1 madıgı tnkdırde ıhale muddetı 15 kıf icareyi taviz bedeli sat I ·· ı l · .. ı ıcı ara 
gu~ uz~tı ace ,~ ay?ı gun ve saat-

1 
aitti~. İşbu şartnamenin bir nüsha-

te ıhaleı kat. ı~esı yapılacaktı.r. 1 sı Tıre mahkeme divanhanesine 
Arttırmaya ıştıra~ e~eceklerı~ I herkesin görebileceği bir yere asıl
muham~en ~ıymetın yüzd: yedı I mıştır. Fazla malumat almak iste
buçuk nısbetı~de pey akçesı veya 

1 
yenle~ Tire mahkemesi baş yaz

hankan~n te.~ın~t me~.tubu vere-
1 
ganlıgına müracaat edebilirler. 

ccklerdır. Gosterılen gunde arttır- Talip olanların satıs gu""nu·· _ .. k d l 1 . muay 
ı~aya ı_şt~ra e en er a~.ttırma fart- yen saatte Tire sulh hukuk mah-
uamesını okumuş ve luzumlu ma- kemesinde hazır bulunmaları lü
lumatı almış ve bunları tamamen zumu ilan olunur 
kabul etmiş addolunur. Gayri 4l94 (2198) 
menkul kendisine ihale olunan 
kimse derhal veya verilen mühlet 
içinde parayı vermezse ihale ka- 1ZMIR JK:JNCI HUKUK MAH-
rarı bozularak kendisinden evvel KEMEStNDEN: 
teklifte bulunanın taahhüdü baki Davacı Ahmet Fevzi tarafından 
kalmak suretiyle 15 gün müddet-

1 
mutallakası Samsunda Pazar M. 

le arltırmııya çıkarılarak en çok sakin iken elyevm ikametgahı 
arltırana ihalesi yapılır ve iki art-:meçhul bulunan müddeialeyh De
tıma beynindeki fark ve g~en mel oğullarından Anenin kızı 
günlerin faizi hesa9 edilerek ay- Emine aleyhine açılan subutu ta
nca hükme hacet kalmaksızın me- lak davasından dolayı müddeia
muriyetimizce birinci mÜl}teriden leyhe çıkarılan davetiyenin bila 

Kültür Bakanlığı Etrik ve teknik 
öğretim genel direktörlüğünden: . 

Ankarada Kız Ertik öğretmen okulunun ev idaresi ve yemek 
pİfİrme tubesine kız enstitülerinin 1934 - 1935, 1935 - 1936, 
1936 - 1937 ders yılı mezunlarından yapılacak müsabaka imli• 
hanı neticesinde kazananlardan parasız yatılı olmak .üzere on 
talebe alınacaktır. 

1 - imtihan 21/12/937 Salı günü ıaat dokuzdan itibaren ls4 

tanbulda Beyoğlu ak,am kız ıanat okulu binasında: 
a - Türkçe, b - Riyaziye, c - F enbilgisi, d - Biyoloji, e - Hıf:z:ıs• 

sıhha ve ev idareıine tatbiki, f - yemek pi.irme ve pasta, g - E~ 
idaresi derslerinden yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin en çok 17 /12/937 cuma akşam'ina kadar: 
a - istida, b - Nüfus tezkeresi, c - diploma, d - a!ı, tezkeresi e • 

Belediye ve polisçe tasdikli hüsnühal vesikası, f - altı adet ve• 
ıikalık fotograf, g • nümunesine tevfikan heyeti sıhhiye raporu 
ile birlikte lstanbul kültür direktörlüğüne müracaat etmeleri li· 
zımdır. Heyeti sıhhiye raporları örnekleri Ankara, İzmir, Bur· 
sa, İstanbul kültür direktörlüklerindcn alınabilir. · 

imtihanda muv~ffak olanlardan mecburi hizmet ifa edecekle· 
rine dair ayrıca birer taanhüt senedi alınacaktır. Noterlikçe tas• 
dik edilecek olan taahhüt senetleri örneği İstanbul kültür direk· 
törlüğünce imtihan neticesinde alakadarlara verilccektiı;. . . 

7-8-9 4258 (2191) 

DAIMOM 

No. ~11 
Kalem feneri ve "dört köşe küçük cep feneri No. 1908 

DAIMON markalı bu fenerler yirminci asrın en çok beğenilmit 
ve en çok takdir edilmittir. Kalem feneri raptiyeli adeta bir ka
lem gibi cepte taşınır ve kalem kadar küçüktür. Bayanların el 
çantalarında tatmır, dört köşe ampullu fenerlerde küçük cep 
fenerlerinin en iyisidir, tavsiye ederiz. 

UMUM DEPOLARI : lzmirde : Sulu han civarı No. 28/9 Hüa· 
nü Öz demişli.. lstanbulda Tahtakalede Jak Dekalo ve Şsı. 

RADYOLİN 
Güzelliği hem yaratanı 

hem tamamlıyan 
bir iksirdir 

Şu güzel çehreyi aydınlatan gtr 

net, şüphesiz, inci di~lerdir. Li.· 
kin o ditlere can veren de, tÜP' 

hesiz « R A D Y O L t N » dir. 

Siı: İle ayni güzelliği elde edebi· 
lirsiniz. Fakat bunun için şarı 

günde üç defa 

RADYOLİN 

ile aabnh, öğle ve akşam heı 
yemekten sonra günde 3 defa 

dişlerinizi fırçalayınız . alınacaktır. Satılan gayri menku-ıtebliğ iade edildiği görülmüş ve 
lün belediye resmi ve maliye ver-

1 
zabıta tahkikatı da bunu müeyyet 

gisi ve ihale ve tapu harcı alıcıya 1bulunmuş oldu~undan davacının -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
aittir. Fazla malumat isteyenler I isteğiyle ilanen yapılan tebligata .., . . . . . .. . . de biı 
Tire mahkeme ba.uazganlığına rağmen tayin edilen günde müd- ncgmın mahkeme dıvanhanesme dermcsı luzumu aksı takdır 
müracaat edebilirler. Talip olan-' deialeyh gelmemiş olduğundan talikine karar verildiğinden müd- daha tahkikat ve mahkemeye k~ 
ların satış günü muavyen saatte 

1 hakkında gıyaben muamele yapıl-1 deialcyhin yevmi mezkiirda saat bul edilmiyeceği H. U. M. K. te 
Tire sulh mahkemesinde hazır bu- 1 mak üzere bu baptaki tahkikat l 11 raddelerinde tahkikat hakimi lig at faslına tevfikan tebligat ma· 
lunmaları ilah olunur. 120/1/38 gününe bırakılmasına 'huzurunda bizzat hazır bulunma- kamına kaim olmak üzere ilat1 

4291 (2199) ve verilen ııyap kararının bir ör-
1 sı veya tarafından bir vekil aön- olunur. 4296 (2197) 

' 
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!,ILKKANUN ÇARŞAMBA 1937 

DEUTSCHE LEVAN· Fratelli Sperco 
Vapur Acentası TE- LlNIE 

G. m. b.H. 
HAMBURG 

ROYAL NEERLANDAISE 
KUMPANYASI 

1)ZUTSCHE LEVANTE • LINIE STELLA vapuru 27/ 11/937 de gelip 
HAMBURG, A. G. yükünü tahliyeden sonra Burgaz, Var-

lı.TLAS LEVANTE • LINIE, A.G. na ve Köstence için yük alacaktır. 
BREMEN T.tBERtuS vapuru 27/ 11 de Rotter-

MACEDONIA vapuru 29 ikinci teş· dam, Aınsterdam ve Hamburg limanla· 
~inde beldenlyor. Rotterdam, Hamburg rına hareket edecektir. 
ve Breınen için yük alacalctır. GANYMEDES vapuru 8/12 de gelip 

yiikünü tahliyeden sonra Burgas • Var· 
MOREA vapuru 1 birinc~unda na ve Köstence limanlan için yük ala· 

bekleniyor. Anvers ve Hamburg liman· caktır. 
!arından yük çıkaracaktır. TtTUS vapuru 11/ 12 de Rotterdam 

MANISSA vapuru 13 birlncikAnunda Aınsterdam ve Hamburg limanlarına 
bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve hareket edecektir. 
Breınen için yilk alacaktır. SVENSKA OR1ENT L1N1EN 

AMERICAN EXPORT LINES ARAGON motöril 24/11 de Rotter-
'l'h.e Export Steaınshlp Corporation dam - Amsterdam ve Hamburg liman-
OGONTL vapuru 30 ikinci teşrinde larma hareket edecektir. 

bekleniyor. Nevyork için yiik alacaktır. AASNE motöril 2/ 12 de Rotterdam, 
EXPRESS 1 birinci khıunda Hamburg, Dantzig, Gdynia ve Dani-

b ki Nvapuruk 1 . yük ala k mark, limanları, şimali Norveç ve Bal-e eniyor. evyor çın ca - . . 
tır tık lımanlarına hareket edecektır. 

. SERVtCE MARtTlME ROUMA1N 
EXMOUTH vapuru 15 birinci kanun- ALBA JULtA vapuru 1/12 de Malta 

da belden!yor. Nevyork için yük ala- ve Marsilyaya hareket edecektir. 
'aktır. SEÇEA VA vapuru 29/12 de Malta ve 

STE ROYALE HONGRISE Marsilyaya hareket edecektir. 
DANUBE MARITIME Yolcu ve yük kabul eder. 

SZEGED motörll 6 birinci kanunda llanlardaki hareket tarihleriyle nav-
bekleniyor. Belgrade, Novisad, Buda· lunlardaki değişikliklerden acenta me
lleşte , Viyana ve Llnz için yük alacak-, suliyet kabul etmez. 
tır. Daha fazla tafsilat için lklnci Kordon-

TISZA motörU 15 birinci kanunda da Fratelli Sperco vapur acentalığına 
' bekleniyor. Iskenderlye için yük ala- müracaat edilmesi rica olunur. 

<aktır. Telefon : 4111/ 4142/ 4221/ 2663 

SERVICE MARITIME ROUMAIN 
BUCAREST 

BoURGAS vapuru 25 ikinci teşrin
ile geldi ve Por Salt ve lskenderiye ll
llıanlarmdan mal çıkardı. 

llUROSTOR vapuru 22 birlncilı:Anun-
ila Kııstence için hareket edecektir. 
DEN NORSKE MIDDELHA VLINjE 

OSLO 
SAN JOSE motörU 6 birinci kAnun

da bekleniyor. Dleppe, Dünkerk ve 
~orveç limanları için yük alacaktır. 

Kulak, Boğaz, Burun haatahk
lan mütehaaıııı 

Doktor Operatör 

Sami Kula~çı 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 
I!Andakl hareket tarihleriyle nav· Evi: Göztepe tramvay cadde-

lunJardakl değişikliklerden acenta me-
Suliyet kabul etmez. ıi 992. Telefon: 3668 

llaha fazla taisUAt almak için Birin- ':~;:;;:;;=;l::2;.6;(4S:;l;)=il 
ci Kordonda V. F. Henry Van Der Zee İİı: 
"" Co. n. v. Vapur acentalığına müra- Paria aküllesinden diplomalı 
caat edilmesi rica olunur. oı, tabipleri 

TELEFON No. 2007/ 2008 

Olivi Ve Şiire. 
LıMITET 

Vapur acentası 
BİRiNCi KORDON REES 

BINASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

Memleket hastanesi dış labıbt 

Mu7..affer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hasta'arını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler • Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul eder!er. 

Telefon : 3921 
l'OLO vapuru 4 birinci kanunda Lon

dra, Hull ve Anversten gelip yilk çıka· 

racak ve ayni zamanda Londra ve Hull :====~;;• ;:':·:·:· :::~ 1 
için yük alacaktır. oo'it-foR w 

'l'RENTINO vapuru birinci kllnun DAHiLiYE MUT AHASSIS! 

Sonunda ve yahut ikinci kAnun iptida-1 CelaA 1 Yartın 81nda Londra, Hull ve Anversten gelip 
:.Oük çıkaracak ve ayni zamanda Lond· 
ra ve Hull için yilk alacaktır. 

LESBIAN vapuru 7 birinci kanunda 
Liverpool ve Svaoseadan gelip yUk çı-
ltaracak ve ayni zamanda Liverpool ve 
Clasgov için yük alacaktır. 

°l'HE GENERAL STEAM NA VIGA· 
TION Co. LTD 

PHILoMEL vapuru 10 birinci kA· 
0ı.ında gelip Londra için yilk alacaktır. 

l'arih ve navlunlardaki değişiklikler
den acenta mesuliyet kabul etmez. 

İzmir Memleket hastanesi Da
hili Hastalıklar Seririyatı Şefi 
Pazardan maada her gün hasta
lannı muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
sokağı No: 65. 
Telefon: 3956 
Evi: Götepe tramvay cadde
si No: 1018. Telefon: 2S4S.. 

• D 
Umum Pamuk 

Nazarı 
Fabrikatörlerinin 
dikkatine 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

ClKRlKLARINI ve bilcümle YEDEK AK.SAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu sene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

G. O. GIRAS 

·-------•amım:ı:m111 ......... 111111 ... :.-ııım1111m1&1;-

B R IS TOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki otelcial BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendisini &eYdirıniftİr. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahati bu 
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthif ucuzdur. 
lıtanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. . ~ 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretile rekabet kabul et
mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 

Adres ı Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPINY AN 

Balıkyağının halisi 

Hilal Eczanesindedir 
1937 rekoltesinin bat mahsulü 

Kemal Kantil Aktaş Balıkyağ! 
Adıyle satılmaktadır. iki defa fİmikman süzülmüt 

faheaer bir terbettir. 

Eczacı Kemal Akta, bu yağı ba,ka hiçbir yere vermemittir ve 
vermiyecektir. 

Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin clikkat 

nazarına: 

M iE LE 
Krema makinalari geldi 

Bu makinalar dünyanın her yerin
de sütçülük aleminde büyiik töh
ret kazanmıt ve en verimli maki-

ne olarak tanınm19tır. 
Son ıiıtem yeni modellerimiz 

gelmiftir. 
AYNI FABRIKANIN: lzmir umum satıı Jepoıu: 

MIELE BiSiKLETLERi M. D. TIMUR ve A. KAUKI 
MIELE Hafif MOTOSiKLETLE- (Gazi Bulvan Nu. 17 Telgraf: 

RI... KAUKI - IZMIR) 
MIELE ELEKTRiK SOPORGE- Telefon 3858 

LERI ... 

Mersinli fidanlığı müdürlüğünden: 
Fidanlığın büyiik serası camlahlacaktır. Görmek ve teraiti an· 

lamak isteyenler her gün fidanlığa müracaat, münakasaya itti· 
Pe,temalcılar, Evren sokak No. 3/1 rak edecek talipler bedeli ketif üzerinden yüzde 7.S tutun olan 

Singer dikif makinaları kumpanyası kar.ısında S4 lira 10 kurutu mal sandığına yatırarak makbuzlariyle ihale 
Telefon: 2413 Poıta kutusu : 234 IZMIR günü olan 10/1 inci kanun/937 Cuma ır\inü saat 3te fidanlıkta 

llllll~:llöı::::::!mı••--------------.::ı~· bulunmal.uı ilin oluaut. 26-30 4 8 4176 (2118), 

SAHiFE 9 

Sevincin bir ifadesidir~ 
Gazel ve sıhhi dlfler her· insanı• ılyadı

ı 
aile memnun eder. 
Gozellik ve sıhhatınızı · muhafaza ıtmel. 
isterseniz siz de emsalsız olan 

"PERLOOENT" 
dl' macununu kullanınız. Bundan elde 
edecelilnlı mükemmel neticeden çok mem· 
nun olacaksınız 
~ ... ol"1~. ~ . .lif .......... -oe.,. ~ 
.,.. w °"f&.o -- <4'"'?'' • •• """'°" -<"'-"""- . 

TURAN Fabrikaları mamullbdır. Aynı zamında Turan 
tuvalet sabunlarını, trış tabunu ve kremi ile glllellik krem• 
lerini kullanınıı. Her yerde aablmaktadır. Yalnıı toptan ıa
tıılar için lzmlrde Gaıi Bulvarında 25 numarada umum ac:en• 

lelik Nef'i Akyazılı ve j. C. Hemıiye mUrac:aat odinl.s. 

Posta Kut. aa4 Telefon 34&5 

MEYVA TUZU 

En bot meyva luıudur. lnkıbaıı dıf eder. Mide, bağırsak, 
karacigerden n::fitevellit rabahu:lıkları önler. Hazmı kolaylııtırır. 

ln2iliz Kanzuk eczanesi Beyo2lu - Istanbul 

Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır. iki 
defa aüzülmüttür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büyük Salepçioifu Hanı karfıamda Batd ... ak • 1 • 

ı 
: : . 
• • 
! -c ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



SA \"ı:-·A : to 8 lLKK.ANUN CARŞAMBA 1937 -
ankinin Sukutunu Bekliyorlar 

Nankine 
şiddetli 

kaı·şı harp en 
şeklini almıştır 

Şanghaydaki 
mıntakalarda 

imtiyazlı 
hidiseler 

Çinlilerin Nankin içinde de mukave- Japon askerleri bu mıntakaya da 
met edecekleri muhakkak sayılıyor .. tecavüz ederek tevkifler yapıyorlar 

r 

1 

f 
• 

Pari•. 7 ( ö. R) - cPetjt Parisien • ga

zetesinin Şanghay muhabiri bildiriyor: 
Japon ordusu şimdi Nankin hisarları

nın dibine kadar gelmiştir. Bir Japon ko
lu Nan1'.inin cenup dış mahalllerini işgal 
eylemi, bulunuyor. Şimdi Japonlar Nan
kini çepçevre saran on beş metre yük
seklikte, 8 metre genişlikte ve 40 kilo
metre uzunluğundaki burçlann eteğinde
dirler. Bu hi~arların arkasındaki sahanın 
ı·alnız bir kısmını tehir kaplamaktadır' 

Ahalinin en mühim kısmı Nankinden kaç

mıştır. Nankin • Şanghay cephesinden 
beri çekilen Çin ordusu tarafından mü

dafaa edilecektir. Ayrıca milli müdafaa 
kahramanlarından general Şangay-Şi ku
mandasında olarak daima Nankinde kal
mıf olan huauat bir ordu da vardır. Mare
ıal Çan-Kay-Şek bütün bu kuvvetlerin 
başkumandanlığını yapmaktadır. 

NANKlNDE SOKAK 
MUHAREBELERi OLACAK 

Roma, 7 ( ö.R) - Tokyodan bildiri· 
liyor: Nankinin aukutu haberi saatten sa
ate beklendiği için burada büyük bir he
yecan hüküm aürmektedir. Japon kuv
vetlerinin Çin payıtahb üzerine ileri ha-

Nank'n ccplıesind• lı a rı:ı hareketlerinin yabancı c. tc.şd<r 
ta rafınclmı takibi ı-e Nanl.+ı şehriııdcn man:aralar l 

rcketi üç koldan devam etmektedir. Nan- pon ordusu şimdi Nankinin kapıları (:,,: .. 

kin yoluna hakim olan mühim Ye dağ- önünde olup şehre hakim olan Po tepe- ' l':.. ~~~-~; ... ,.,,-/!! 

lık bir eevkülceyf mevkii bu sabah ~a- ~ini i,gali altına almıştır. 1 
lak vakti Japonların eline düşmüştür. Ja- Mare~al Çan-Kay-Şek bu sabah bir Şanghaym tamamen Japonlar eline geç nıesinclcn sonra Japonlara teslim olmak istcmiyen Çin askerlerinin Fransız 

b. k h ı t t 1 b. · 1nıntakasına sıg"' ınnıa1arı 
pon kuvvetlerinin öğleye doğru Nanki- tayyareye ıncre meç u u u an ır ıs-
ne girmeleri beklenmekte idi. tikamete doğru Nankindcn ayrılmıştır. Roma, 7 (ö.R) - Şan ;;: h aydan bil- melerini emreylemi~tir. 'dört C'inlirıin tevkifi suTetiyle Japon pO" 

TOKYO NANKININ DOŞME.SiNI dirildi0 ine oöre Mare•al Çan-Kay 5<. kin Londra, 7 (ö.R) - Harici,·e nezm li• ,,.,,,..,ırJan tarafından çıkarılan hadise 
Şanghayda Japon başkumandanlığı 0 

• ' , 

namına beyanatta bulunmağa salahiyetli BEKLiYOR ~imdi Nankinde olup olmadığı malUm D. Eden Avam kamarasında Şanghay- hH·iliz ı:c Amerikan mahfiJleriyle Çinli .. 
bir zatın bildirdiğine ~öre Nankin mın- değildir. Bazı haberlere göre Mareşal daki '\·aziyet hakkında izahat vererek de- lt-rin bir kısmı tarafından çok vahim te· 

k d h k
• b J J k Londra, 7 ( ö.R) - Tokyodan bil- merhul bir istıkamete dog" ru Nankinden miştir ki: lilkki edilmektedir. Tevkil edilenler ÜÇ 

ta asın a are atta u unan apon uv- . . . _. .. . . .. ı "' ö " J 
ı . . k k··ıı· . N ki .. d dınlıyor: Hukumet Nankının sukutu uze- avnlmı~tır • grendiğimize göre clpon otorite- erkek ve bir kadın olup bir saat aorgu .. 

elan sonra f!lerbeıt bırakılm1şlardır. Bu-
vet erının ısmı u ısı an n ıc;ın e mu- . . . . j · · · 1 b k b k ı . . . . . ııne alınacak çok ehemmıyetlı tedbırler- Şanghn, 7 (ö.R) _ Mareşal Çan- eri ecne 1 a lo umpanya arına müra-
hatebelere ışhrak etmıyecckır. Nankınde. le timdiden meşgul bulunmaktadır. Nan- . . . . caat ederek Çinli aansör memurları }"eri- d. 
ancak Çin kuvvetlerinin gerileri ile Ja- . . . .. ...... . Kay-Şek harp mıntakasındakı başlıca ın- nunla beraber umumi his '" merkezde ıt' 

kının Japonların elıne duştut(u haberı ld .., ne Japon memurlarının ikamesi arzusu-
pon kıt' alarının ileri müfrezeleri .arasında . 1 1" d va otoritelere mümkün o ugu kadar b ld ş d k d b ki bu gibi hô.dh~clcrin tekerrürü ccnebt resmen gelır gelmez nazır ar fcvka a e nu i İtmiştir. im iye a at u me-
ır;okak muharebeleri olması muhtemel- uzun müddet vazifelerine devam etme- devletlerin beynelmilel imtiyazlı mıntôl'" bir içtimaa davet edileceklerdir. Bundan mur tebdilinin yapılmadığını '\'e diKer 
dir. sonra imparatorun huzurunda hükümet ]erini ve bulundukları mevkiler düşman alakadar devletlerle temas için tedbirler kadaki haklarından bilfiil feragatleri ele .. 

NANKlı E KARŞI HARP erki'ını ve genel karargah mümessilleri- tarafından tehdit edildiği takdirde ancak alındığını öğreniyorum.-. mek olur. Japonlar diğer taraftan inıtİ"' 
nin iştirakiyle bir konferans yapılacak ve biitün erzak depolarının gerilere naklini Londra,7 (ö.R) -Şanghaydan Roy- yazlı mıntakada lngiliz kontrolü altındıL

Paris, 7 (ö.R) _ Şanghaydan bildi- Jılponyanın Çine kar~ı alacağı vaziyet ve ahalinin nizam dahilinde tahliyesini ter ajansına bildiriliyor: Dün sabah bey- ki kısımda Suçeu nehrinde bulunan 100 
rildiğine göre Çinde Nankine karşı harp münakaşa edilecektir. Bu konferans neti .. te-min ettikten sonra mevkilerini terket- nelmilel İmtiyazlı mıntakada bir otelde kadar Çin kayığını da zaptetmi,lerdir. 
en şiddetli şeklini almıştır. Japonların Cf'!inde verilecek kararlar bir tebliğle ilin ·ı d _________ ...;.._...;.....;;.. ___ ...;.. __ ;;_ __ _ 
Çin payıtahtına karşı büyük taarruzları 1 edilecektir. Başvekil prens Konoinin ha-

1 s ee th.. ~ ki r 
ba,lamış bulunmaktadır. Bu s~bah ~~-,ıiciye nazırı B. _Hirotayı nezar~t biMsın·l panya a mu iŞ sogu a 
fakla beraber 30 Japon tayyaresı Nankın dan ayrılmamaıca davet etmesı verılecek 

üzerinde uçarak şehri müthiş bir surette 'ı kararların beynelmilel bakımdan son de- -
bombardıman etmi,lerdir. Resmi büyük recede ehemmiyetli olacağını göstermek- ~ T 
binaların ekserisi alevler içindedirler. Ja- tedir. r,e asiler ne de 

Varşova görüşmelerinde askeri harekatta 
cümhuriyetçiler 
bulunamıyorlar •. 

Fransız Ha. nazırının ıd 
.., • Banelon, 7 (ö.R) - Aragon cep- HARP CEPHELERiNDE jŞarkl Pirene valisini ziyaret eden Jspa~· a ıgı netı- 1hesinde son derecede şiddetli soğuk hü- Roma, 7 (ö.R) - Salamankadan ya hudut genel müfetti~i ispanya! hük"'. 

celer Almanları 
küm sürmektedir. Bu sebeple harp faa- bildirildiğine göre ispanya harp cepheJe- metinin bu hidise dolayısiyle taz:iyesirı• 

• 
8 

)iyeli hasmın ateşine rağmen devam eden rinde son 24 saat içinde kayde değer bildirmİ§ ve h8disenin hallini Fransı:ı hiİ'"' 

memnun etmemiştir tahkim işlerine inhisar etmektedir. Aksi lıiçbir hareket olmamıştır. kümelinin nasıl tasavvur ettiğini sornıtJ#'" 

1 
1 b 

FRANSIZ TOPRACINDA BiR tur. Fransız valisi mücrimlerin nürn"
00 

tayyare er irçok defa cümhuriyet hatla- ha' 
·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• HADiSE olacak ıurette cezalandırılmasını ve . 

~Polonya uarı'cı'ye nazırı ~·- ~ ;· .l.-.. :'.~... r:-- ' ,~e ~:~~~=tç~ç::~:a~~::~e~~ :~~!e;:~ Pario, 7 (ö.R) - ispanya hududun- <lisenin mahiyeti oebebiyle öldürülenin·:· 
CJ ~ Ji . ~ ~ da zirai amelelik eden 18 yaşında Se- lesine çok yüksek bir tazminat tediyt!ll" 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• )!... ...... ·· ._.- ti§Crek onları bundan menetmişlerdir. bastien adlı bir Fransız Fransa toprakları ni istemİ§tİr. lspanyol mümessili B. M~" 
Görüşmelerde Lehistan - F ran ~ . o..: ... ·~ '~· ~ 1 Cümhuriyet tayyarelerinin baoiret ve fa- içinde lspanyol karabinyeleri tarafından sia Fransız hükümetinin taleplerini hU' 

aliyeti dü§man hava kuvvetlerinin bü- öldürülmüştür. lspanyol jandarmaları bu kümetine bildirmek üzere hemen BaısC" 
sa ittifakının canlılığı tebarüz tün bombardıman teıebbüslerini imkan- cinayeti iıledikten oonra cesedi yanında !ona hareket etmiıtir. 

• ı;ız bırakmıştır. bir işaret olduğu halde bırakmışlardır. Elize ıarayfuda toplantı 
ettığini söylemiştir. Fransız ~~~-~~---...;..___ -

huriyetini idare edenlerle müzakereleri esnasında iki mem- ve Brükselde de görüşmek fırsatını bulmuştum. Fakat h~~i 
hariciye nazırı bilhassa Po ıeketin münasebetlerini ve umumı olarak .uıhu alakadar 'bir defasında bütün bizi a1a.1cadar eden meseleleri şiınd 1 • 
lonya • Çekoslovakya mu" na eden bütün meseleler ahitlere uygun bir işbirliği ruhu da-' kadar şümuUü görü~mek imkanı olamamıştı. Görüşınel•~: 

hilinde tetkik edilmiştir. 1921 eenesindenberi mevcut olan 
1 
mizc tam bir emniyet havası hikim oldu. Bu mül3ka.tla~ 1~-, 

sebetlerini sdmimifeştirmeğe Fransız - Leh ittifakının bütün milletlerle münasebetlerini ' fakımızın canlılığını ve daimi kuvvetini teyit için müsaıt 
1 

l 
sulhçu bir şekilde inkişaf ettirmeğe ayni derecede bağlı ka- fırsat olmuştur.> n 

ÇQ lŞnllŞflT... .._ lan iki memleketin harici ıiyasetlerinde esaslı ve daimi bir 1 B. Delbos şu cevabı vermiştir: c.Meslekdaş ve dostu~~, 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. Par~s, 7 (ö.R) - B
1 

Delbosun Lehi,tandaki ziyaret ne-
ucelerı Almanyada fena karşılanmıştır. Alman mahn[ilin<'t 
kaydedildiğine göre I rnnsız hariciye nazırının Varşov'\ se
yahati Fransa ve Lehistan arasındaki dostluğu takviye etmiş 
olsa bile l .. ehi ı:;tan ı:r:ınsanın kollektif emniyet sistemine iş ti

raki reddetmiş ve d evletten devlete iki taraflı görü , me ve 
anlaşmaları tercih cuiğini bildirmiştir. Diğer taraftan Var• 

ıova hükümeıi Lclıistan1a Çekoslovakyanın arasını bulmak 
üzere F ran!Sanın \' arsova ve Prag ara~ında tavassutta bu 
lunması teklifıne de hiç yüz vermemiştir. Şu halde, Ber1in 
mahafilinin kanaatince, bu seyahat B. Delbosun daha Pa
risten hareketinden önce Berlinde umulmuş olduğu ~ele.ilde Lıİiıı.llı.IİımıİI 

k.l ·• · ·· h d d 1 1 h de guÇ unsur teş ı ethgı muşa e e e i mj,tir. ki hariciye nazın, 1 beyanatı benim vazifemi hem kolaylaştırıyor. eın ··y .. 
iki milletin menfaat ve emellerine tekabül etmekle beraber leştiriyor. Zira beninı diyebileceğim her ıeyi o önceden .. 

9:ş .. 
ayni gayeye, }'ilnİ umumi sükUnet ve beynelmilel istikrar I lemiş oldu. Emniyetli ve samimi bir iş hiTliği havası gorkİfl 
gayesine matuf olan emniyetli iş birliği siyasetine her saha-~ melerimize hakim olmaktan asla geri kalmamıştır. B. Be ıe
da devam etmek hu~uSunda hükümctlcrinin müşterek arzu 1 dediği gibi kendisiyle Cenevre ve daha sonra Taç giyme Jl s:• 

ve kararını teyit e:y lt·mi~lerdir. > rasin1i sırasında Lon<lrada da görüşmek ve tanışma~ fı~~ .. 
NUT h · · t kdıre 1 

UKLAR tını bulmuştum. Bu defa meslekdaşımı da a ıyı a d•" 
kan buldum ve görüşmelerimiz iki memleketi aiak~dar. e fıt· 

. BB .. Delhos. '\' C ~~k dü~ akşam bir yenilik. yapmışlardır. meseleleri tetkik için her zamankinden dah .. a mü5a.ıt ~:rıo" 
Zıra dıploması tnrıhınde ılk defa olaraktır kı böyle resmi sat oln1uştur. I Ier ikisinin de arzusu umumı sulht~r. 'h et• 
bir vesika bir vagon-restoranda ilin ve tebliğ edilmiştir. 1 vada dediğim gibi bu ziyaret beni memnun ve mun~e~ ki" 

Tebliği tefsir ederken B. Bek §U beyanatta bulunmuştur: mi~tir . Leh sosyetesinin seçme tabakalariyle tema.sil 
1111ıdu" 

cMuhaverelerimize hakim olan tam anlaşmayı göstermek buldum ve Fransaya karşı duyguların ne kadar c~01.1 0
h3 )}c. 

cereyan etmiştir. Varşovada kadın polisler 
1 
üzere birlikte tanzim ettiğimiz bu tebliği yine birlikte size ğunu görebildim. Gezintilerim esnasında da hu hıss~ıı aıı 

RE.SMI TEB:..IC::::C NELER VARDlR} 2 3 te Krakoviye ı<elmişlerdir. B. Bek gazetecileri vagon·: venneğe geldik. Geçirdiğimiz güç . zamanlarda basit fikir- tarafından tam manasiyle teyit edildiğini anlıyabildırn· gö•• 
restoranda kabul ~derek Fransız .. Leh müzakerelerinin bit- ]erin teyidini daima elzem addederim. Fransız meslekdaşı- ziyaretime hadden nşırı bir ehemmiyet vererek gurur ç iıt'" 
tiğini gösteren şu tebliği okumuştur: {mm bu ziyareti araınızda bütün meseleleri tetkike fusat ver- I terecek değilim. Fakat bu temasların Avrupada urrıu~ır··' Parİ•, 7 (ö.R) - Varıovadan bildiriliyor: Fransa hari

ciye nazırı B. Oelbos ve Lehistan hariciye nazırı B. Bek aaat cFransız hariciye nozırı B. Delbosun Varıovada Leh cüm .. mi~tir. Vô.kıa B. Delbosla birçok defalar Cenevre, Londıa; tikrar ve devamlılığa hizmet ettiğini söylemek hakkırn ' 


