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ATATÜRK'UN 
'lstanbulu şereflendirmeleri 
ı muhtemeldir 

1atanbal, 10 (Hususi) - Ulu önder Ata· 
türkün bugünlerde tatanbulu ıereflcndlrıneJeri 
muhtemeldir. 

... &i:--..;;;;;=-:;=-Fl-A Ti ( 5 ) KURUŞTUR Cümhuriyetin va Cümh.urfyet eaerlnin be~W, aabahları çıkar nytuf gazetedir 

maya hazırlıklar .•. 
.A 

a 1 
ır t ve ı i 
kongresi to 

arada ir ziraat 
anacağını söyledi 

İhtiraslar ve 
Kaprislerle dolu 

·Siyasetler 

Buhran ve •• muvazene 
verg ·terinde ne kadar 
enzilit yapılacaktır? 

lstanbul, 10 (Hususi) - Dün \lehrimize gelen Ziraat Vekili 
B. Şakir Kesebir limanda, deniz ticaret müdürlüğünde tetkikler 
yaptı. Devlet deniz yolları müdüründen fırtınanın denizlerde 
yaptığı tahribat hakkında malUmat aldı. Akşam ekspresle An
karayn döndü. Zirnat Vekili, gazetecilere verdiği beyanatta şu
bat sonunda zirai kalkınme.yı görüşmek üzere bir ziraat kongre!Iİ 
toplanacnğmı, lt0ngreye Türkiyenin her ta.rnfmdan mümessiller 
geleceğini söyledikten sonra dedi ki: 

- Kongreden alınacak kararla zirai lmlkınma programımı
zın he.darı çizilerek faaliyete geçilecektir. Bu kongreye hüyüf{ 
ehemmiyet veriyoruz. 

Kongrede münaka~a serbest olacaktır. 
- SONU UÇONCU SAHlFEDE -

Paktın tatbiki 
Etrafında ehemmiyetli 
temaslar yap1lmaktadır 
: ...... B. Aveno/ ...... 
• • • • 
E Müşterek lngiliz-
• 
i Fransız beyanatı 

üzerinde /ngiliz 
devlet adamlarile 
görüştü. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Londra, 1 O (ö.R) - MilJctler Ce

miyeti konseyi 1 7 aonkBnunda Cenevre· 
de toplanacaktır. Bu münasebetle Ingil-
tere ve Fransa mümessillcrlnln, Millet· 

ler Cemiyetinin yalnız siyasi değil, ayni 
zamanda ekonomik ve mnli rolU ve pak-

tın tatbiki hakkında birbirine müvazi 
beyanatta bulunmalan beklenmektedir. 
Bu beyanat 1tnlyanın Milletler Cemiye-

---------------~----·....,~---~...._ _____ ,........,._~--~~~--~~~ tinden çekilm~ine bir nevi cevap teı· 
kil edecektir. 

Balkan tütün • 
ongresı 

Bu ayın on 
la ca 

yedisinde lstanbulda 
üh · m kararlar alı acak 

tur. Mr. "C. <:;oulcr bugün tetkiklerine 
devam edecektir. • 

BALKAN TOTON KONGRESİ 

Romanya b<ı§Vekili Goga ve Hariciye 
7uızın lUicesko bir törende 

M. C. icncl Bckrcteri B. Avenol bu
gün Londrada Jngiliz hükümet adamla-

Yekta vapuru 
Köstencede kazaya uğ

rayarak batmıştır 
lıtanbul, 10 (Huıuıi) - Köıtencede Norveç bandıralı Jranİ· 

ya vapuru Yekta vapuruna çarparak batırmıttır. Yekta vapuru
nu kurtarmak ümidi kalmamıftır. Meıuliyetin Norveç vapurun
da olduğu söyleniyor. Yekta vapuru ıahibi on bin lnriliz lirası 
tazminat istemi9tir. Meıele Köıtence mahkemesine intikal et. 
mittir. 

Nicin otoriter 
t 

ol-
duğunu anlattı • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bükrcş, 10 (Ö.R} - cDaily Herald, 

Ingiliz gazetesinin muhabiri kral Kn
rolla yaptığı bir mUlflkatı gazetesinde 

1 

neşretmiştir. lngiliz gazetesinin muhar
riri hükümdardan sormuştur : Yeni Ru-

1 

men kabinesinin teşekkülü meşruti şe
killer dahilinde bir krallığ dik1atör1Uk 
değil midir ? 

Kral şu cevabı vermiştir : 
- DiktntörlUk kelimesinin her taraf-

J(ral lforoL 

s 

taki manası nyni değildir. Bir milletten 
diğer bir millete geçerken bu mana tn· 
mamiylc değişebilir. Keza demokrasi • 
kelimesi için de ayni hal vardır. Onun 
da maruısı, mesclft Romnnyada ve In
gilterede nyni olnmnz. lki memleket ara
sındaki şartlar birbirinden o kadar bam 
bnşkndır ki bunun başka türlii olması 
Uıvnssur bile edilemez. ÇünkU bizim 
Romanyndaki adet ve annnelerimiz si-
1lnkilcrin ayni değildir. Bizim memle
ketimizde de parlamenter nnanele.r mev
cut olmakla beraber Rumenlerin siynsi 
'terbiyesi ve tnbintlcri sizinkilere benze
mez. 

vnz.ifc ve snluhiyetleri nyni değildir. Jn. 
giltcrc kralı saltnmıt sürer ve idareye 
karışmaz. Romanynda ise hükümdar bi
ricik istikrarlı unsurdur. Bu sebeple 
siyasi partilerin temevvüçlcri arasında 
idare dümenini elinde tutmak ona ait
tir. Romanyadn bir diktatörlük tatbikin
den bahsedilirse bunun hakiki manası 
işte budur. 

cŞumı da hatırlatmak kap eder ki 
Ingl}tcre ve Romanyada hUkümdarın 

Yani Romanyada hükümdar ve kabi
ne müştereken, el birliğiyle memleketi 
- SONU DöRDVNC() SAUIFFEDE ,.., 

• 
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i ERKEK, KADINI ANLAR MI? 
• • . 
• • 

~ ERKEK içiN KADIN 

11 SON KANUN SALI 1938 

• • 

~ 1 Yeni Anketimiz 1 
Haya[ ...... : : ...... Bn. 

• • . . . 
• • . . . . . . . . . 

Güney 
---0-

"Biri avcı, diğeri 
ezeli av [oldukça 
erkek kadını anlar 
mı, 'diye bir sual 
boşşeydnfl?,, diyor. 

. . . . . • • 

Bir Muamma mıdır? 
._ ....................... _.. .... .,,., ... ~~ Fırtına yüzünden 

Bir Yunan vapuru hamu
le~lnln bir kısmını 

denize attl 
1 Köstenceden fzmire gelmekte olan 

1
Yunan bandıralı Beosis vapuru, yolda fır
tınaya tutulmu!f ve dalgaların hücumuyle 
kereste hamulesinden büyük bir kısmı
nı denize knptırmı~tır. Maddi zararı ol
dukça büyüktür. 

Elektrik sarfiyatı 

937 yılında altı buçuk 
milyon kilovatı buldu 

Yollarını değiştirmez· 
se dünya buhranının 
önüne geçilemiyecek .• 
- BAŞTARAFI 1-tNCI SAHiFEDE -
dur. Avrupanın ekonomik hayatını 
büsbütün boğulmaktan kurtarmak 
için biricik yol sun'i maniaların orta
dan kaldırılmasıdır.> 

••••••• Elektrik ••••••• 
• 

1 Beosis vapuru süvarisi f zmir ]imanına 
ı::elincf' Ticaret mahkemesine müracaat 
ederek «Prova Di Fırtuna& kaza raporu Şebekesi mütema-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yerilmesini talep etmi~tir. Vapurda bu- diyen genişliyor. 
lunan yolcular şahit ol:uak, yeminle din-

Anketinize verilen cevaplan oku- lenmiş ve istenilen kaza raporu verilmiş- Aboneler artıyor. 
ttukça bir içtimai mevzu üzerinde tir. Ou rapor, alfıkadar sigorta kumpan- Kı./o••at Ücretinin 
fikirlerin ne kadar çok dağıldığını yasına ibraz edilecektir. " 

daha iyi anlıyorum. -=-- 20 para indirilme-
Erkdc kadını anlar mı } veya evlendiği zaman her şeyden o.. v J 
Bu sualin cevabı basit bir «evet» evvel zevkini düsünür. Tatmin edil- gretmen.ei si mümkün görü .. : 

yeya chayın olmak 18.zımgelirdi. meği ister. Psikolojik bilgileri kos- • • • : 
Cevap verenlerin çoğu bu kadar- koca bir «Ben» kelimesi üzerinde Manısayı zıyaret ettı nüyor : 

1 k fa • ek h · · b" toplanır. En cahilden en okumuşuna ı Pazar günü altını" b,.., ögrw etmenden •1•••••••11••11••••n•••••••11••1•11••11: a i ti etmıyer müp emıyetı ı- ... -. Belediyenin su ve elektrik şirkctleri-
raz daha derinleştirmeğe çalışıyorlar. kadar bütün erkekler, başka başka 

1 
mürekkep bir kafile, Kültür direktörü Il. ni satın alma teşebbüsü üzerinde çalış-

Ben de başka türlü hareket ede- şekiller altında kendilerini kadına Ali Rızanın nezaretinde Manisaya gide- malara devam edilmektedir. Belediye ile 
cek değilim. karşı hakim farzederler. Kadının da 

1 
rek istifadeli bir ziyaret yapmışur. öğ- Nııfıa müesseseleri komiserliği arasında 

Bir ruhiyatçı olsaydım uzun tah- b~~ ~uhu,. bir duwygusu, bir. zevki, bir: ret~en kafi~csi, pazar sabahı sa~~. yedi- yapılan temaslardan sonra Nafıa komiser 
lillerle görütlerimin kat'iyet ifade duşuncesl oldugunu nadıren hatır- de uç otobusle hııreket ederek ıkı eaat- l liği, belediyenin alakadar şirketlere yap
eden manaamı anlatmağa çalışırdım. !arlar... 1 tc Mıınisaya gitmi, ve sabahleyin bir ilk j lığı teklifi Nafıa vekaletine bildirmiştir. 
Buna muktedir olamayacağımdan Halbuki kadınlığın hayatında her 

1 

olcul binasında verilen çay ziyafetinde Vekaletin vereceği cevaba göre hareket 
eadece muhitimdeki örneklere baka- şey duygu üzerine kurulmuştur. bulunmuştur. edilecektir. 

ralc : Cemiyetin erkek telakkisine göre ~ğretmenler. bu~~ taki~~n Manisa~ı~ ŞEHRİN ALACACI 
- Erkek bdıni anlıyamaz, di- yapılmış olan nizamı içinde erkek- bellı baılı camılerını, antıkıte eserlerını, 

yeceğim. ler hadiselere keyiflerine ı;-:öre renk-1 yeni yapılan Memleket hastanesini, ls- İzmir şehrinin ve hüküm<?tin Izmir su 
Bu hakilcati ne febefeye dalarak, ler vermekte ustadırlar. Yalnız ha- kenaz.i hastanesini, Gazi ilk okulunu, Ma- şirketinden biri 80000, diğeri 12(}.000 li

ne de edebiyat yaparak deği!tİnne- kikatın çehresine c:;ıplak gözle bak- nisa orta okulunu ve Halkevini ziyaret ra olmak üzere 200 bin liralık bir alaca-
ğe imkan yoktur. maktan ho lanmazlar. etmi,le~dir. . ğı vardır. Su şirketi, evvelce Nafıa ve-

Erkek kuvveti, kadın zaafı temsil Kadın sefkat aradığı zaman erkek Manı~~a ya~ılan tetk.ık.ler v_e temas-1 ktıleti tarafından bu paraların ödennıe-
cdiyor. zevketmek jster. Kadın aşk diliyle 1 lar çok ıstı!a~elı ~lmuş, ıkı vehır rncslekl si için yapılan tebligata itiraz ettiği için, 

Zaafla kuvvet ba.tbata verince konuşurken erkek her haliyle ihtı- a~amla.~ı ~ırlml~rıyl~ t.~nışmışlardır. Mıı- iş devlet şUrnsına aksettirilmiştir. Dev-
anlaşma mevzuubahis olabilir mi} rasmı ifade eder. nısa .K~~ur dırck~oru B. Ra~f inanla let şurası, bu hususta henüz kararını 

Adem oA'lu kendini bildi bileli Biri avcı, diğeri ezeli av oldukça Manısa o~r~~~enlerı vc.Halkevı m~nsup-ı vermemiştir. Verilecek kararın bugün-
kuvvetlinin zaafı anladığım, anla- erkek kadını nnlar mı, demek boş ları, fzmır ogretmenlenne ııcak bır ka- lerclc Izmirc tebliğ edilmesine intizar 
mağa çalı§bğmı görmüı müdür } §eydir. lıul yü:ıü Göstermişlerdir. ediliyor. 

Erkek manen hodbindir. Sevdiği HAY AL GONEY -=-- Belediye de, şehrin alacağı olan pa-
~~~~~~·~~~~~===~~~====~~~~~~~~ ~layları~ıza rndın~~ıru~~~~eyh~.~~ 

halkını temsilen dava ikame etmek ni
yetindedir. Nafıa işleri umum müdürlii
ğü de bu işle alakadardır . 

ELEKTRiK OCRETLERI 

Altı ayda bir defa içtima eden elektrik 
tarife komisyonu, önUmüzdeki hafta 
içinde toplantılarına, Nafıa komiserliğin
de başlıyncaktır. Toplantılar etrafında 

vekaletten istizanda bulunulmuştur. 

Elektrik kilovat tarifesinin tesbitinde 
esas, altı aylık geçim endeksidir. Geçim 
endeksine ve iptidai tetkiklere göre, Iz
mirde elektrik kilovat ücretinin yirmi 
para indirilmesi mümkündilr. 

Filhakika Izmirde elektrik istihlaki 

Scapinin tavsiye ettiği çare mcs
kukat sahasında, gümrük siyase-
tinde, kontenjanlarda, kredi sis
temlerinde geniş bir açıklığa yer ve
recek olan anlaşmalardır. 

Diğer taraftan Avrupanın iktısadl 
vaziyeti üzerinde tetkikler yapan 
ekonomik vahdetin iadesi yolunu 
eski Belçika başvekili B. Van Zee
land da raporunu hazlrlamıştır. Bu 
ı-?or kredi meselesini başa almış, 
Almanya ve ltalya gibi totaliter dev
letlere, ekonomik yeterlik politika
sından vazgeçmek şartile istikrazlar
da bulunmayı derpiş etmiştir. Van 
Zeeland,bu maksatla muhtelif mero
leketlerin altın ve kambiyo mevcu
dundan verecekleri yüzde birleri 

son sene içinde çok nrlmıştır. Nafia ko- beynelmilel bir altın sermaye vücu-
miserJiğine verilen elektrik sarfiyatı da getirilmesini teklif etmiştir. 
cetvelleri bunu çok açık olarak g.ö~ter- Böyle azametli bir projenin reali· 
mektedir. 937 yılının dokuz ayı ıçınde d"l · k b·ı "d" ' 

. ze e l mesı a ı mı ır r 
elektrik sarfiyatı 4.986.000 kılovattır. M l f b ·· k"" ti 00· l• aa ese , ugun u şar ar y .. 
Son üç aylık sarfiyat illlve edilirse, elek- · bir neticeyi ümit etmeğe mü· 
t~ik kilovat sarfiya~ı~~ şc~irde 6.500.000 sait değildir. ihtiras ve kaprisle do
kılovata çıktığı görulur kı bu rakkam. lu siyasetler yollannı değiştirmez• 
şimdiye kadar lzmirde elde edilen sar- se, bugünkü gidi§, önüne geçilmez: 
fiyat içinde bir rekordur. surette yeniden bir dünya iktasadi 

TeUtlk.lere göre elektrik şirketinin buhranına müncer olacakhr. 
elektdk aboneleri sayısı on üç bini geç- SEVKET BiLGiN 
miştir. Her gün yeni şebekeler ilave 
edilmektedir. Kahramanlar mıntakasına 

1 
J 

ilive edilen şebeke bUyük bir rağbeUe ~j P~ § ! l 
karşılaşmıştır. Bu kısımda abone sayısı ~· _ __{L _ =-
altı yüze baliğ olmllitur. 

Elektrik şirketinin Izmirde daha can- Kemerde Nazım oğlu Bekir isminde 
1ı bir şekilde faaliyet. gösterebilmesi için bir adam, berıiber rakı içtiği Elmas oğ· 
maddi imkfuılar artmıştır. Ancak şirke- lu Riza ile şakalaşırken, çakı ile sol kat
tin de, mecburi olan vazifelerini tamam- çasından hafifçe ynralrunış, yakalanuıış-
lama.cıı bekleıunektedir. tır. 

Balkan tütün kongresi Sancakları verilecek 
Haber aldığımıza göre ikinci ordu mü Dil Lisesinde 

* Birinci Kordonda Fettah oğlu Sa• 
mi, bir kadın meselesinden Ali oğlu 

Mustafayı bıçakla yaralamıştır. Suçlu 
yakalanmıştır. 

- BAŞTARAFI t-tNCt SAHtFEDE -
durulacak ve her murahhas. kendi mem-
leketinde tUtilnUn himayesi için alınan 
tedbirler hakkında kongreyi tenvir ede
cektir. 

Bulgarlstan, tiltUnleri himaye ve til
tün sigortalarını temin için isabetle gö
riilmekte olan bazı kararlar alınış ve 
tatbikine başlamıştır. Yunanistan da tü
tiln slgortalannı blr kanunla temin et
miştir. Milstahsllln yağmursuzluk ve ta
bll Metlerle yangınlardan mütevellit za
rarları sigorta kumpanyalannca garan
ti edilmiştir. 

hilkümcti bizden ayni kıymette muhtelif fettişi Orgeneral izzettin Çalışlar: bu 
ihracat ürünleri satın nlmağı taahhüt hafta içinde şehrimize gele.cektir Ya-

tm. ti kında Izmir ve civarındaki alaylara me-e 1§ r. 
Romanyada bir Türk _ Rumen şir- rasimle sancakları verilecektir. 

keti faaliyete geçerek iki memleket ti- --:c:--
caretinin artması için müsbet faaliyet Havalar yumuşadı 
gösterecektir. Rom:ınyaya memleketimiz 
den zeytin, zeytinyağı, balık sevkedile

Yağmurlu ve fırtınalı günlerden son
ra dtin sühunet derecesi sıfırın üstunde 
dokuzu gösteriyordu. Iımir adeta bir 
bahar havası yaşamış, yakın kazalarda 
da hava düzelmiştir. 

Esas yabancı lisan 
lngilizce olacaktır 

*Kemerde Haham sokağuıda IsmaU 
oğlu Mustafa Çorakkapıda '1'4anast.&.rlı 

Şakir oğlu Tevfik, lbrahim oğlu Mclı .. 
met, Ibrahim oğlu Osman, Mustafa oğ
lu Hasan, Adeın oğlu Adil ve Ali oğlu 
Süleymanın Üzerlerinde birer bıçak g~ 
rülerck zabıtaca müsadere edilmiştir. 

TOTON OFISt 

Tütünlerimizin nefasetini temin için 
Ziraat vekAM!Unce iz.mirde bir tütün 
ofisi ihdası düşUnUlUyordu. lunir zira
at müdürlUğU, ofis için bulduğu bina 
yerlerini veklilete bildinniştir. Tütün 
ofisi yakında kurulacaktır. 

TORK - RUMEN TfCARETt 

Bükreşte imza edilen Türkiye - Ro
manya ticaret anlaşması yarından itiba
ren bir sene müddetle mer'iyete gire
cektir. Romanya - Tilrklye ticaretinin in
kişafı için yeni bir çalışma sahası açıl
mıştır. Romanyadan salın alacağımız ke
reste ve benzinlere mukabil, Romanya 

cekür. 
TüRK.1YE - FRANSA TlCARE."T1 
Son ilç ay içinde TLlrkiye - Fransa 

ticaretinde cüz'i bir artma tesbit edil- --=--
miştir. Fakat, yapılan tecrübelere ve B b [ k 
gösterilen hüsnü niyete rağmen Türki- ir OtOmO İ azası 
ye - Fransa ticareti, hızlı bir gidiş ala- V. Vahneıin idaresindeki 137 say.ılı 

mamıştır. Fransadn Türkiye menşeli bir tenezzüh otomobili, pazar günü Me
emteaya karşı gösterilen durgunluk l nemen yolunda 32 inci kilometrede yo
Türkiyede Fransa menşeli mallar için lun bir tarafına acvrllmiş, çamurlukla
aynen bakidir. Eğer temin edildiği gibi 1 riyle ön camı parçalanmıştır. Motörün 
Fransız tacirleri Türkiyeden daha fazla üst kapağında da bir fırıza vardır. Bay 
mal almağa talip olurlarsa, Fransız men- Vahner hafif surclte yaralanırlıştır. 
şcli mallar için ın~mleketimi1. iyi bir . . ................................................ . 

t 1 •t kt" 1 '~'/.:XY./LY.Z.Z/f//ZY.././.LZ//f/,//.ZX;~ p::zar on nece ır. N , 
--=--

Poznan panayırı N Halkevi köşesi~ 
... 

Varşova Türkofis şubesinden gelen \..? '7,ZZ7,;r,z;zr/.L7.zTL!T./XZ"fJZZ'.~/h 

bir tahriratta, Polonyadaki Poznnn bey-ı . 14(1/.1938 .. c~ma günü saat .17 de K~z 
nelmilel panayırının 1 • 8 Mayıs arasın- lısest dırektoru bay Necmettın tarafı -
da her türlü ihracat cmteasının teşhi- 1 dan : 
ıinde faydalı olacağı bildirilmiş, tacirle-! Türk edebiyatında Vatan) Mevzuu 
rin alaka göstermesi tavsiye edilmiştir. üzerinde bir konferans verilecektir. 

Izınirln tanınmış lisan muallimleri 
tarafından şehrimizde bir cDil Lisesi> 
açılmasına teşebbüs edilmiş ve bu te
şebbüs uzun çalşnalardan sonra kuv
veden fiile çıkarılmıştır. Bu teşebbüsün 
başında, memleketimizin en iyi dil mu
allimleri olan BB. Sait, Ali Kemal Ka
radayı, Mehmet Şeref, Nevzat Cemal, 
Mehmet Ali gibi zevat vardır. 

Vilfıyet makamı da bu teşebbüsü çok 
yerinde bularak alakadarları teşvik et
miştir. Dil lisesini hazırlıyan zevat, li
senin çalışma sistemi, tedrisatı, spor iş-

leri etrafında hazırladıkları bir progra
mı tnsdik için Kültür bakanlığına gön
dermişlerdir. 

Dil lisesinde esas yabancı lisan Ingi
lizce olacaktır. ~'ransızca, yardımcı li
san olarak kabul edilmiştir. Her talebe 
günde bir ı.aat Fransızca ders alacaktır. 
Kültür bakanlığının münasip görece

ği mecburi dersler (Tarih, yurd bilgisi 

• • • -?.ı ~'' - •• : • • • ~ ;:. •· ı ~ ( · .. ""~ ~ .• •t--,.· "'·. '·t... . ..... , .. , .. ·. .. . ' ·:~· ~.' .... \ ... , .··· · ... ~ ... ·-

. 
HiÇBiR FtLME NASIP OLMIY AN BOT ON GOZELLIKLERI NEFSiNDE TOPLIY AN 

iBARET BOYOK PROGRAMI 
GöRMEK OZERE TEKMiL 

tZMIR HALKI BUGON 

BAKiR 
DEL iKANLI 

FiLMiNDE 
GARY COOPER'IN YARATTI(;/ HARiKULADE 

ROLLER CANDAN ALKIŞLANIYOR. 

AYRICA 

SöZDE 
KIZLAR 

MARIE BEL'IN EN ŞAHANE FiLMi 

VE PARAMOUNT JOURNALDAN 

TAYYARE DE 
TOPLANACAKTIR. 

SENANSLAR SAAT (1) DEN iTiBAREN BAŞLAR 
~ . ~ . 

.~. 'c,..,, .... ~ ... ,;..~ .............. .,. ...... ~~·-,•·.• ... ı. .. ····- ·' ....... ' .. • • •'; '.> . :,:: • • .•. • . .. 
~ .... . ... -... . . .... . - . ......... ... . .., 

* Karşıyaknda Alaybcyinde 1brahiın 
gibi) Türkç-e okutulacak~ r. oğlu Sabri, kömür almak üzere bakkal 

Dil lisesinin gayesi, lisan aşına, garp Mustn!nnın verdiği 427 kuruşu harcn
dillerinden birine iyi surette vakıf mak suretiyle emniyeti suiistimal suçu 
talebe yetiştinnek ve bunları yüksek ile ndliyeye verilmiştir. 
tahsil hayatına hazırlnmaktır. Lisan mu- * Memleket hastanesi hademelerin• 
allimlerinden bir kısmı hariçten celbe- den İbrahim, çamaşır yıkamak üzere 
dilecektir. Şimdilik bir de bina bulun- gittiği bayan Nazifenin evinde, masa 
muştur. Mektep önümüı..deki ders se- Uzerinde duran 125 lirayı almış ve aran• 
nesi başında açılacaktır. ınasında bu para hastane hademelerinin 

Dil lisesinde sınıf geçme şartları ara- yattığı yerde, Ahmcdin yatnğı içindo 
sında spor da büyük bir yer i§gal ede- bulunmuş ve alınmıştır. Suçlu adliyeye 
cektir. Liseyi bitiren her hangi bir ta- verilmiştir. 

lebenln, spor şubelerinden birinde mut- * Knranliruıda Tramvay caddesinde 
laka derece alınası temin edilecektir. Bu Bayan Kadriye isminde yirmi yaşların• 
suretle beden ve fikir terbiyesi, bu da bir kız, Ahmet kızı 12 yaşındaki Sa-
lisede müsavi olarak yürüyecektir. [ fiyeyi dövdüğünden yakalanmlŞtır. 

iz mir sokakları 
Dünden itibaren numa
ralanmağa başlandı 

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

Eski isimler ___ ...,. __ _ 
Kamilen kalkacak
tır. Belediye sokak 
numaralarını gös
teren bir plan ha
zırlıyor. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Belediye meclisinin evvelce verdiği 

bir kararn uyularak dünden itibaren Iz
mir şehrinin biltün sokaklarında numa
ralnr konulınağa başlanmıştır. Sokakla
ra numaralar konuldukça sokak adları 

kaldmlacak ve bütün sokaklar, numa
ralariylc anılacaktır. 

Bulvar, bUyük semtler ve başlıca cad
delerin adları baki kalmaktadır. Gazi 
bulvarı, CelUI Bayar Bu1van, Dr. Aras 
Bulvarı, ismet lnönü caddesi gibi başlı
ca semt isimleri baki kalacaktır. 

Belediye memurları üçlruyulara gi
derek (1) numaradan it.ibaren sokakla
rı numaralamağa başlamışlardır. üçku-

yular sokağının numarası (1) nwnara
lı sokak olmuştur. 

Dün on kndar sokağa nwnaraJar ko· 
nulmuştur. Büyük bir sür'atle sokakla
rın numaralandırılmasına, bir plfuı da
hilinde devam edilecektir. 

En ufak bir yanlışlığa meydan veril
memesi için bu numaralama usulü sıkı 
surette kontrol edilecektir. 

Belediye bu münasebetle, sokak nu
maralarına göre bir de plfın hazırlamak
tadır. Bu planda sokakaların hem eski 
adları, hem de verilen numaralar bulu
nacak ve atakndar dairelerle posta idare
lerine verilecektir. 

Maksat, her hangi bir yanlışlığa mey
dan vermemektir. 
Ayrıca bu plnnlarda sokak ve mahal

lelerde mevcut bulunan eleklrik, hava 
gazı, telefon şebekeleri, yol (Parke ve
ya kaldırım), kanalizasyon, ~u i?eri d; 
işaretli olacaktır. Bu suretle gidileceJc 
mahalle ve sokak hakkında şehir halkı 
daha kolaylıkla malılmaltar olacak, ay· 
ni zamanda belediye de bu işle.r üzerin· 
de çalışabilecektir. Sokakların numara· 
!anması işi bir senede ikmal edilecektir· 
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lakcnderun, 10 (Hususi) - 1sken· 
&ierun konsolosluğuna tayin edilen Şam 
lı.onsolosu B. F cthi gclerelı vuifc:ıine 

baılam11lır. Şam konsolosluğuna tayln 
edilen, Türkiycnin sabık lakenderun kon• 
solosu B. Necati Menemencioğlu da 

Şamda yeni v zifes:ne ba~le.nu~tır. 

' Şimdi:re kadar Türkiyedcn gelen ve 
«H tay» kelimesi yazılı nıcktuplar pos· 

tanede mürsJlerine iade edilmekteydi. 
lakcndcrundnki delegenin emri üzerine 

J>u usulsüz hareketin önüne geçilmiştir. 
· takendcrunda çıkan Eleyyam gazele· 

,, es 

z 1 

...,~-="°'-"'..,."""""·-·-""'r 

ed 

VENi ASIR 

e 

--0-

T ahkikat r~poı·u 
Ankaraya gönde ;·ildi 

lstanbul, 10 (Hu l i) - Müf ttı 1- r 

otobus mc l ine ıııt tahkık.ıtı bitim1iş· 

lcr ve yazdı l rı fezlC'kc>:, ı bugıın Anka

r. ya gondcıını lcrdir. 

-e-

~l 
Kanadada da kalpa 

zanlık etmiş 
P<1rİS, 10 (ÖR) - Vc.idmnn bugün 

Ver yd:ı s:ıı u hakimirun daire inde 
Colettc TrıC'ot ı1 mı..v ... ::~h" cdiL'lliştir. 
Dı r t:ıraftan h·ıkim ın n kac ... bını 928 
h, · nında K nad-.d Vmnip~" • hrin
dL 1 fo. liyttı h kk n a .. r u:ı .-ı ç k
ını tir. O t ı :hte \' eıcl:nann K .. nadad.ı 

Kn1p:ıznnlık suçund, n m:ıhkum olmuş
tu. Azılı kntil unutmuş olduğu bu eski 
maceranın hikDycsini sukCın tlC' clinlc-

mi tir • 

,ı, Antnkyadan nldısı kaydiyle verdiği 1 ı:re komisyonu a.::alc ·ı Ila tayda ---0-

8 
ir haberde, halka zulüm eden ve mal- bir mazbata hazırlayarak mnhalli idare-ıderunda aileleri ve dostlnn tarafından 

lanın sattıran maliye müdürü Hasan Ceh· ye verdiklerini yaııyor. karşılanmı~lardır. Bunlnr öz. Hataylıdır 
l'a.nn aleyhinde Antakyadn bazı cereyan- Seçime iıtirak etmek üzere Türkiye-1 ve kısa bir müddet evvel Tü:kiyeye git
Jar olduğunu, balkın bu adam aleyhine den gelen Hatayhlardan 55 kişi İsken· miılerdir. 

g z 
Başvehil: avda 

-------------------------------- ______ _,,;aı ______ ....,,.,,_=-------------

Atin 
Yunan 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. . . . . . . . . 
Bircol~ devletlerin 

' 
prens ve prenses
leri hazır bulundu 
lar. Gelin alayı 
geçerken bütün 
Atina halkı sokak 
lara dökiilmü§tü.. a 

....•......•............................ : 

J>reusc s Fredcriqı e - Louis de Hanocre 

İ\tina, 9 (A.A) - Yunan veliahtı 
Erens Pal ile Prensf'9 Fredcrigue De } la
Jlovıeun izdivaç merasimi Lu sabah yn· 
J>ılrnıştır. 

Atina, 10 (Husu i) - Veliaht Prc:ıs 
Polun Prenses r derik Luiz dö Brons· 

viı Lunt burg ile evlenme töreni dün s"· 
b::ıh saat dokuzda yapılmıştır. Prenses 
ıınası \'ıktoryn ı uiz tarafından eski Kay· 
serin h:ıfididir. Atinn günlerden beri Yu
ıınn, Alman ve İngiliz bnyraklariyle do
nanmış bulunuyordu. Gelin alayının geç-

tii!i c.ıddelcrde tribi. .ı:ı~ dol· 
muştu. Kral haşla oklı: ı :ı .kic Yunan I 
hanedanına men up pren~lerle ln..,iliz, j 
Almıın, Danimarka, Yuroı:lav, R•ımcn 1 lmt!..~h!:':~ 
prcn~leri mern. imde h~zı Lu1undular. 

Şehir büyük şenlikler " r 1 

erueld çu 
• o 

sız ld hü t 
Bars~lo.n, 10 (ö:R) - .~il~i müdafaa ı asi valisi tahliye edilen siviller nrnsın

nezare~ının resmı t~blıg.ıdır : Teruel da krndini b<.'lli etmCil,lek istemişse de 
cephesınde topçu fnnlıyetı olmuş, fakat h"" . 1. k rf d'I . . 

·ı . uvıye ı e~e ı mıştır. 
nsı crm yaptikları bombardımanlar te-

d
.. 1 l it b t •• t t'l .. 1 . . 

cum tcşcbbi.ısünü reddetmiştir ve uş- I n •ı . crC' a v ... ı :ı ı gun r. nı av-
man tahşidalmı müessir şekilde top alc-I da gcçırmeklC' z~ vk nlır. Bu rcsım, İn
şi nltına nlmı lardır. Cephelerin diğer giliz devlet adamını dünyayı sars:ın bir 
kısımlarında kaydc değer bir şey yoktur. çok s.iyn~i hüdiselcr sırasında ve hafta 

sirsiz kalmıştır. Terucldeki yaralılarla Salamnnkn, 10 (ö.R) - Nasyonalist 

•hastaların ve çoluk çocuğun tahliyesi genel karargahının resmi tebliği : Teru
bitirilmek üzeredir. Tcrud ,:ilayetinin la cephesinde kıt'alarımız kızılların hü-

Barselon, 9 (A.A) - Resmen bildi- tntilini geçirdıgi zevkli 1,ünlerinden bi
rildigine göre 'fcruel sehri şimdi tama- rind<.' ve nvlnnırken alınmıstır. 
miyle hükümct kuvvetlerinin elindedir. 

r·ök~;j~;;~···::·::·:·:·:::::·:·ı . . 
-=. ............... z'lekler; .: ............... .. . : 

p a 
·~·········································· 

y ye zı şçiler şikayet 

ediyor ar 
t es • arp mesel es· ır, diyor İzmir elektrik ve Tr..ımvny ş:rkcti iş· 

çilerindcn :::o imzalı ile nldığımız bir 

mefhumunun delulct ettiği mannyı ~uurlarından çıkarmı~ mektupta müessif biı· hadisenin vukuu -----=--------...------- Baştaralı birinci sahifede -
Küçük anlaşmanın milletler cemiyetine karşı bağlılığına 

gelince 13. Krof ta bunun da azalmadığını söylemiş ve şun· 
lan il:ı"lie etmistir. cKüçük Antnntın reisi sıfnti) le daima §U 

kanaatteyim ki Ccnc" re yolu Bükrcş,,. Prag ve Bclgraddiln 
geçmektedir. Oç doı;t memleket bu noktada da birleşik kal

maktadırlar ve Milletln Cemiyetine taalluk eden her mesc· 

lede onlanı1 hulusk:ır iş birliğine ~üvenilebilir.~ 
MOHtM SöZLER 

Prag, 10 (ö.R) -- Çeska ajansı bildiriyor: Romanya h.ı· 
ıiciye nazırı B. Micesko Rumen gazeteleri mümessillerine bir 
:mülakat "licrerek bunda, muahedelerin yeniden tetkiki m.:· 

fidesi hakkında şu heynnatta bulunmuştur: 
cMualıcdel,.rin yeniden tetkik ve tadilinin ancak alakadar 

tnill,.tlerin milli rızasiyle mümkün olabileceği kanaatindeyim. 
1 ludut meselesi bir harp meselesidir. Yoksa hak mceeleııi de-

, i{ildir. Muahedeleriıı hudutlar hakkındaki hükümlerinin hak 
iddiaııiyle tadilini talep etmekten daha çocukça bir ıey ola· 
hıaz. Tarih harplarc!nn sonra munhedelerin daima muzaffer 
tnraf lehinde hudutları değiştirdiğini göstermektedir. Bir sulh 
ınunhedcsi onu İm7a ,.den bütün devletlerin müttefikan rıza· 
~ı olmadıkçn tadil edılemcz. Hele hudutların değiştirilmesin· 
dt-.n bahsedenler •t\İuahedclcrin yeniden tetkiki> kelim sinin 

• Jnanaııı hakkında hayale kapılınaktadular. Bunlar muahede 

olanlardır.> hnbcr verilmektedir. İşin esası şudur : 

CENEVREYE. BAôLIDIRLAR lşçiler, şirketın bir kararı üzerine ka-
Prag, 1 O ( ö.R) - Romanya hariciye nazın şerefine ve· 7..ançlarındcn bir kısmını şirket emrine 

rilcn ziyafette söylediği nutukta B. Krofta demiştir ki: bırakmaktadırlar. Buna scbcP., lıastalık-
cCencvrede Romanya ile birlikte küçük antantı da {emsil lıırı halinde kendilcrinın ve aileleri cl

edeceksiniz. Bu da küçuk anlaııma devletleri arasında \'e radının şirkC't doktoru tarafınd.ın mua
bunlarln M. C. nrasındnki münasebetlerin asla değişmediği- yene ve teda\'isidir. Şirketin doktoruna 
ni gösterecektir.> yapılan b:ızı müracaatlerin iyi karşılan· 

Romanya hariciye nazırı B. Micesko B. Krofıaya ceva· m::ıdığı nafıa koıniserliginc haber veril
bında demiştir ki: 4'Miişterek fedakarlıklarlıı tesis edilen ni· mesi ilzct:.Yl" komiserlık tahkikata baş· 
zamı tam olnrak muhnfaz.a etmek a.zmiyle birleııen mcmlc· lnmıştır. Bu mevzu etrafında gerek şir
ketlerimiz ayni zamanda sulhu korumak ve tak,·iye etmek kcttt•n \'e gerek alakadar doktordan ba
hususundaki daimi arzulariyle de birbirine bağlıdırlar. Bu zı noktaların tmviri istenmişfir. 
sebeple dahili hadir.elerin küçük anlaşma hükümlerinden bir Alakadar doktorun, tramvay şirketi 
veya diğerinde yapabileceği deği.iklikler ne olursa olsun işçilerinin muvacehesinde, Nafıa ko
küçük anla§ma müvazene, insicam ve kuvvetini daima mu· miserlik dairesinde işçileri temsil eden 
hafaza ctmittir ve daima da muhafaza edecektir. Küçük an- zata, işçileri kastederek rencide edici 
laşmoyı Milletler Cemiyetinde temsile giderken size temin bir cümle kullandığı iddia edilmektedir. 

edebilirim ki Cenevre yolunun Prag ve Belgraddan geçmesi Dtin nlrıkad, r daireden ynptığımı.ı 
icap ettiğine kaniim. Gerek Milletler Cemiyetinde müzakere tahkikata ı;öre, ortadn asabiyetle sarfc
edilccek meselelerde. gerek Üç dost ve müttefik memlekc· dilmiş bir cümle vardır ve işçiler bunu 

tin müşterek siyasetlerine dokunan diğer meselelerde benim j kanun yolu;> le takip etmek nrzusunda

eamimi is birliğime ı;:üvenebilecei'?:inizi bilirsiniz.> • v .... " . dır13!. ....ı .. ;;r.. °'""' ". 

SAYFA 3 
o 'trTI 

Büyük jilet Meclisinde 

e 
•• 

rn a 
Ankara, 1 O (A. \) - B. l\1. l\le .. lı i bu ün l Iıl i C, ın r : li~· de top

}, nınış 20 lkinciteşrın 1 3 34 turihli pasaport kanununa bir f.kra cklenm ı 

hakkınd .. l.i l.anun l:ı} ıhasının ""f'Ti VNilmesinc duir Bnş\ ck· tct tez.kere ; okun· 
mu~. kulüp, l. h\ eh ne ve gazinolnrln kır brı.hçelcrinde ve r.m ali cı;lencf' ye . 
)erinde bulunnn beher bilardod n ı:ıcnı:..vi be!! lira '\ e t \ ... dem . ratr .. n . 
tahtal nnın beherınden sene" i uç Jirn, O} un f1lf'tl ri :resmi lmmn ı h ıH.ınd 
ki kanun l:ı) ıhası ile zirnat 'ek:tleti ""li azife ve teşki!:.t l. nununu 1 7 nci m d 
desine ba~lı ceheldcki hul,uk mü~a"liır mua\İnt umnnrmn hukuk mu a\ı ı 
şeklinde değiştirilme ine .,.e muhascbei umumi)c kanunun ı mı.i.zc>;d kanuTl 
l yıh lnrının birinci miızakt"r ! -i yap lınıs \ c çar mb:ı unu topl nm k 4zı -
re içtimaa son vcrilmi tir. 

o s a ı 

Cümhuriyetin IS inci yıldönümün
degeniş ölçüde af düşünülmektedir 

lstanbul, 1 O (Hususi) - Heyeti 1.1ahsusalarca de"li lct hizmetinde kullanıl· 
mamnk hakkında -verilmiş olan kar •. rların kcndilf'rinc teblığ edılmiyen ala· 
J.adarlnrının itiraz edebilmeleri hakkındaki ]ıiyıha ) akındn meclise verile· 
cektir. l laklarında heyeti mahsuqa kararları hulunnnlnrın affı içın dahiliye en· 

cümeninde ) apılan teklife şimdilik lı.:zuın cörülmı-miştir. 
Cüınhuri:, etin on beşinci ) ıl dönümüne.le bu gibiler i1:in dnhn şümullü bir 

nffın düşüniılmckte olduğu söyleniyor. 

• • c z 
er~. eydeı önce et ve eknıek ucuzlıyacak 

lstanbul. 1 O (Hu usi) - Dahili; c '\ ekületi, ha} at ucu.zlu~ unu temin için 
faaliyete gcçmi .. ti~ Bilha" a cl.mek \ c et fiatlerinin ucu.zlatılma ına ehemmi· 

.>et vcriliy O'" • 

, o 

Kudüs, 9 (AA) -Tulkerim mınh.kasında bir a keri otomobil ile bir po• 

li.3 merkezine tnnrruz edilrni tir. Nüfusça teleİot ) oktur. 7 abıta ~iddetli yag· 
murlara rağmen her t raf ta raştırm"lara de"li .. m etmekte 'c birçok le\ kifnt 
) apmaktadır. Petrol borusunun "li c trJcfon hatlarının tahnbı sebebiyle birço\: 
kasaba.lam para cezaları tertip edilmıştir. 

Halep, 9 (ö.R) - Londr ... dan eden haberlere r;ürc Jngilıere Fılistin ınt 
elcsinde ) l"llİ bir hattı harl"kct takip edecek '\ c Fılistin - Şarki Erdun mm· 

ınkalnrının birlc~tirilmesiyle hır Arap de\leti kurulacaktır. Bu dc,]etin ba. 
şına, Emir Abdullahın getirilmesi kuvvetle muhtemeldir. Sabık Irak başvc 
l illerinden ve E.mirin dostlarından Nuri Pnşn Es ait'in de bu hususta in ilız 
ı icaliyle ıemnslnrdn bulunduğu ııöyleni) or. Nuri pasa Londradn, hairciy(' mÜıı· 
teşarı B. R. Van .. ittnrd ile de görü~cccktir. 

B. Hitlerin Roma seyahati 
Romn, 10 (ö.R) - Pnrist 1 Lik', ı!di"ine rörc Fr ız gazeteleri B. lliı 

lerin önümıizdeki ilkbaharda 1~ I:>.). · ~ <.-k Rom'· 1 !oransa ve Nap -.lı.> i , i· 
) aret edeceğini haber '\"eriyor! r. B ı St'' ahat r mi bir zi) aret mahi.> etinde 
olacak ve Alman devlet reisi son dert"cc ha ml"tli bir ekilde kabul oluna

caktır. 

Fa:ıist matbuatının fikrince ,\u~pn sulhu bu seyahatten çok şe;> ler knz 

nacaktır. 

Roman yada yahudi düşmanlığı 

arol ~' ya ra 
• • • y ur ı 

Bukrccı, 1 O ( ö.R) - I" r ıl Knrol D ... ily 1 Ierald gaı:et i muhabirine b > a• 
nntında Romanya dı!I politikasının iç deği iklıl.lerden kaı·ın <"n müte ir ol· 
ınadığını temin ettikten sonm Yahudı me el esine temas ederek demi!ltir l.i: 

- Romnnyada kuv\ etli bir Yahudi nlcyhtarlığı cere;> nnının mevcut oldu
ğu inktır edilemez. Zaten bu yeni bir ...... y de de ··ildir. Fak t son ysllar z rfın· 

d. vuku bulan ha!'lkn bir şey 'ar ki o da Roman) arım Ru .> n 'c Gnliç) a Y n• 
hudılerinin bir ne\ i istilasına uğrnmı bulunmasıdır. Bunların miktarı 2 5 O 
bine baliı;:! olmu~tur. Ve iyi bir unsur da değillerdir. Romanyaya harpt n e\• 
vd girmiş olan Yahudiler hususi hiçlJIT tedbire tiıbi olmıyacnklnrdır. f"nkut 
o zamandan beri girenler millı•tçi hukukundan başka bir haktan istifnd ede
mezler. l3unlar hakkında ne yapabileceğimizi tetkik cdt>ceği.z. Bunlım mem
Jeketten çıkarmak mevzuu bahis değildir. Faknt bunlar hakkındaki umumi 
hissiyat o §t'kildedir ki, müstevlilere :ımme hukuku vereme} ız. 

lngilizler için gayri mantıki ve medeni)·et mefhumuna az U.) gun go.zukcn 
bazı tedbirl<.-r ittihaz ettiğimiz doğruduı. Fakat topraklarımıı:da ban!'ltan e\. 
\•el yerleşmiş olan Yahudileri kurtarmak için bu suretle hareket edeceğimiz 
unutulmamalıdır. Bu hnkımdan müste' li Yahudilerin yalnız harptan sonra 
İntikal eden topraklardnki vntnndaşlarn tatbik edılen azlıklar hakkınd ki hii
kümlerden i tifade talebinde bulunamıyacaklarına da kaydl'lmek lazımdır. 

Ziraat Vekili Ankarada bir ziraat 
kongresi toplanacağını söyledi 

- BAŞT ARAFI 1-ıNCl SAHlFE.DE -
.1.stanb.ul, 10 (Hususi) - Müvazene ve buhran vergilerinin in

dırılmesı etrafında yapılmakta olan tetkikler ilerlemektedir Ma
liyede çalışan komisyon az maaşlı memurların bu vergil~rde 
kurtarılması imkanlarını aramahtadır. Buhran vergileri yüz lir: 
ya kadar olan maatlardan yii'zcle bctı. fazla olanl .. r ı"çı· • ·· d 

d
. .. . . T' .. n ne yuz o 

ye ı, muvazene vcrgııınden de yüz liraya kadar maaJ: t \ d "' ·· d 1 f 1 · · T a an ur an 
yuz e atı az ası ıçın yüz.de sekiz almak imkanlar ·· ··ı b·ı mittir. ı goru e ı . 



SAYFA: 4 YENfA"'SIR 

itiraf /arı 

m 
ikinci Kater ·nin Ela hali 

l\':UdUrU tecavUztı uğradı 
• • 

1 

bin ere baliğ ol n etleri y··z 
ahudileri htidu harici edeceğiz 

Şam, 9 (Hususi) - Elahali gazetesi 
müdürü Hüseyin Şaban, kahvede otur· 
duğu sırada elleri sopalı ve biçaklı dört 
ki§İnin tecavüzüne uğrayarak fena hnl· 
de dövülmÜ§ ve yaralanmı§tır. Henüz 
hapishaneden çıkan Elahali gazetesi mÜ· 
dürünün uğradığı tecavüz garip görün· 
mü~tür. 

1 

Aşksız yaşıyamamamdır 
9ükreş a (M.H.) - HU.kümeti. hazıra

IUD .reamt orpna olan Tara Noutra ıa
zet.ai neşretti~ bir başmakalede ezcilm

I• töyle yazıyor: 
ctiu, mkl ve dirayetiyle ve memlekete 

ka.rfı somuz sevgisiyle temay\h eden 
Majeste kralın, Rumen milletine, yeni 
sene hediyesidir. Bu haber, yıldırım gibi l 
her tarafa yayı mış ve payitahttaki Ru
men Aleminde de bUyUk bir memnuniyet 
ıuyandımuştır. Kralın sarayı karşısında 

geç vaklte kadar bekle~en halk, yemin 
emek Uz.ere gelen kabine halannı ~id
detle alkışlamışlardır. 

Bay A. C. Cuzanın milliyetçilik fikri
nin zaferi uirunda yanm asırdanberi 
bil& inkıta yorulmadan yaptığı milcade
!elerin muvaHa'kıyetten mütevellit se

vinçleri götlerlnden okunniakta idi. Bu
nu kaydetmemek mümktin değildlr. 

Dün, Rumen milliyetçiliğinin mübec
cel patriti olan bixim yükSek başkanunız 
Bay: A.C. Cuza için çok büytı'lt bir güİı
dü.> 

Tara Noastra diğer bir makalesinde 
şöyle diyor: 

cMillt hıri.stiyan fırkası başkanı olup 
bUtiin hayatını milletinin ~i.i.ksek men
faatlerine ha.sreden Bay Oklaviyan Go
ganın riyaseti altında bulunan bugünkü 
h!lktimet, Rwnenlerln hüzünlerini mem
nuliiyete kalbetmck için her türlü temi
natı vennektedir. 

NASYONALiST PROGRAM 
BUtün memleket tarafından kabul 

edilen ve nasyonalist progrnmı ve dokte
rini tle bir sembol olan A.C. Cuza da bu 
partiye mensuptur. Onun şahsiyeti, hü· 
kUmetin, nasyonalizmin büyük hakiki 
yollarında yilrllyeceğine dair millet için 
bir zaman t~kil etmektedir. Memleket, 
birkaç gUn cvvelisine kadar çapraşık bir 
surette devam eden yolun, Rumen hal
kının bUyilk arzularını tahakkuk ettire
cek istikamete girmesinden dolayı çok 
memnundur. Tarihte yeni bir devir baş
lıyor. YUksek kararlan .ile n.ıemleketin 
mukadderatını itmam eden Majeste kralı 
'QüUin millet sadakat ve minnet1e kucak
lıyor. 

Hanedanın ve memleketin arzuları 

veçhile hUktimet, mesuliyetinin ağır1ığı
:nı ve vazifesini tamamen müdrik olarak, 
bü'tün milletin uzun ıamandanberl tam 
bir disiplin içerisinde beklediği büyük 
yaratıcı yolu azimle katedecektir . .> 

MILLt LtBERALLERIN F.tKRl 
Mill1 Liberal partisi organı lndepeıı

dancc Roumaie gazetesi yeni Goga ka
binesi hakkında neşrettiği bir makalede, 
Bay Goganın riyaseti altında bulunan bu 

y~ni kabinenin bir nevi işbirliği nezareti 
damgası tasıdığıru işaret ederek şöyle 
diyor: 

cNasyonalizrnden ilham alan Başveki
lin, yapıcı bir nasyonnliz.m ile muvazene 
temin edeceğini ümit ettiğimiz tahak
kuk programını ve·tatbik edeceği metot-

Partisi reısı bir 

arzusunun hilMına gelen ve bizim fırka~ 
mıza mensup bir kaç kişinin de hiyane
tini temin eden bu hükümeti devinneye 
çalışmak en birinci vazifemiz olacaktır. 
Hürriyet nlcyhine ve hakiki milliyetper
verlik aleyhine yapılan bu suikash red
detmek için şiddetle mücadele etmekli
ğimiz lazımdır. Memleket idaresinin ba
şına geçen hükümetin sergüzeştçuyane 
hareketleri, memleketimizin büyük men
faatlerine dayancaktır. Bilhassa yeni hü
kümetin harici siyaseti başvekilin, harici 
siyaset hakkında noktai nazarı, Ronıan
yanın ananevi harici siyaseti ile taban ta
bana zıddır. Bu ci~etler~ eyi düşünmesi 
icap eden Rumen milleti, nasıl doğduğu 
bir türlü anlaşılamıyan Goga hükümeti
ni de devirmek üzere mücadele etmeli-

Seydiköy imar 
ediliyor 

Seydiköy, l O (Husu!Iİ) - Seydiköy· 
dt' bariz bir şekilde eynililclcr ba1göı
termiştir. Yeniden bir pazar mahalli ya· 
pılaeaktır. F'akat bu pazarın yapılması 
için vilayetin müsnadeai bekleniyor. 

Eğer beni seven bir kocaya düşsey
dim ölünceye kadar sadık kalırdım 

· yazısında yeni hü
kümetin bazan acık • 
bazan gizli dikta-
törlük yapacağını 
yazıyor. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ları bekliyoruz:. 

Harici siyasete gelince, bunun da esa3 
noktalan ~unlardır: 
Romanyanın ittifaklarına, dostlukları

na kat'l bir sadakat, milletler cemiyeti 
ile sıkı blr teşriki ınesal ve bütün dev
letlerle inkişaf ettirilecek hüsnü milna
sebat. Yeni hükilmetin, hudutlarımızı 

emniyet içerisine alan ve Avrupanın ce
nubu şarkisiıide muvazene ve istikrarı 
temin eden bu siyaseti takip edeceğine 
biz kafi surette kaniiz. 

Memleket, nizam ve · sulh içerisinde 
çalışmak ve a$ayiş içerisinde terakki et
mekten bnşka birşcy istemiyor. 

Milletin ınenfantlerinden ilham · alan 
Goga hüküinetine, bilhassa sclefleriniıı 
tarihi siyaset sahasında çizilip sadakat ve 
büyük hamlelerle yUrüdükleri bir yolu 
emrine amade olarak bırakmışlardır. Bu 
yola kat'i ve müstekimane bir suretle 
derhal angaje olmaktan başka birşey 

yoktur. 
MlLLt KÖYLÜ FIRKASINA GÖRE 
Millt köylU partisi başkanı Bny Mayo 

sahibi bulunduğu cPatı'ia> gazetesinde 
neşrettiği bir makalesinde ezcümle şöy
le diyor: 

Seydiköy belediyeıi, bu miUaadeyi 
almak için, lizımgelen makamlara mü
racaat etmi~. pazann yapılacaiı mahal· 
lin teıbiti için vilayetten bir mühendis 
istemiıtir. 

(Sofi Ogilsta Fredrik), Alınan prens
lerinden (Anhalt Zeberst) in kızıdır.Ço
cukluğu pek elemU ve baba, ana muhab
ıbetinden mahrum geçmiştir. 

KilçUk Sofi, dadısından başkası tara
fından sevilmemiştir. Babası, bir erkek 
evIAt istiyordu. Kız çocuklarını hiç sev
mezdi. Bu sebeple kıxını ihmal ediyordu. 

Sofi 14 yaşına gelfn4ti. Boylu, poslu, 
güzel bir kız olmuştu. Bir gün, hiç bek
lenilmiyen bir zamanda Rusya sarnyı 

nazırlarından birinden bir mektup geldi: 

Romanya kralı Karol 
- BAŞTARAFI 1-tNCI SAHtFEDE -
idare ederler. Bu bizim ana yasamızın 

dir. Bu hususta benim imanım çok kuv- prensiplerinden biridir. <imparatoriçe Elizabet Petrovnanın, 
vetlidir. Mücadele için verdiğim karar Son intihabatın neticelerine gelince : bUyilk kerimenide beraber ve mUmkiln 
ve nzim de katiyen sarsılmıyacaktır... Intihabat milletin umumi efkarı hakkın- olduğu kadar çabuk Petresburga gelme-

GOG.ANIN· BEYANATI ,,, 'L kl · · -1 1 d da asıA sarih bit fikir veittıemişUr. Mil- •izi rica etti ennı say5.,.arım a arze e-
Timpul gazetesi Başvekil Oktaviyan Jetin arzu ve iradesinin ruhu ne mer- riın .. .> 

Gaganın nutkundan mühim parçalar kezde olduğuna hükmetmek hükümda- Prens, hemen hazırlığını gördU, bir 
başlığı altında neşrettiği bir yazıda yenl rın rolüdür. Bu ruhun şimdi milliyetçi- posta arabası lle yola çıktı. Berabeı:inde 
kabinenin ilk icraatına dair başvekilin !iğe mütemayil olduğu söylenebilir. Bu bir yaver, beş hiZll}etçi vardı. 
atideki beyanatını nakletmektedir; lemayüli.\ temsil ~den partiyi iş başına (Sofi OgUsta Frederik)' Alınan prens-

cl _. Adeverul, Diınineala ve Lupta k dis d ed çağırm:tklığıın tabit idi. Bu intihabımda en · lni avet en imparatoriçenin 
gazetlerini derhal kapattım. Çünkü, ya- bundan başka hiç bir mülahazaya tabi resmine bakıyordu. Onun pek titiz bir 
hancılar tarafından lrlare edilen mezkuı: olmadım. Yeni hükümet otoriter bir. kadın oldu{:'Unu, hilkümeti zorla eline 
gazeteler, memlekeUmizin neşriyat sahn- · 1 

hiikümdardır. Bunun böyle olmasını el- aldığını, sonra oğlu olmadığı için yeğeni 
sınıla yabancı fikide.ri yaymak surc:tiyle,. . ·-~ d 1 • • . 

ı . . zem sanırım. Memleketın her tarcu.ın an prens (Piyer) ı vellaht yaptığını bıliyor-
ha kımızı zehirlıyo.rlardı. t b' · h' · t l ı d 1 d h ld S f lk ı b R am ır nızam ıssı mevcu o ına ı ır.> u. Şu a c o l i evve ir wı 

2 - Adetleti 120 ye baliğ olan yahudi ı 
.
1 

. 
1 

k l 'sted'kl . ı Hatayda ıeçim hazırlığı Grandüşcsi, sonra Rusya imparatoriçesi 
gazetecı erme, ıncm e e le ı ı en 

olacaktı. Bu ne ıanstı ... 
yerlere gidebilmek üzere verilm permi-

yan partisi Rumen milleti için hayati Yirmi gün devam eden yolculuktan 
leri geri aldım. 

3 _ Yahudilere, köylerde ispirtolu §Clrtlardan madut hulunan bu arzuları sonra Rigaya vasıl oldular. Hükümdar-
kat'i surette iz.har ettiğinden memleketin lar gibi karşılandılar. 

meşrubat salmak hnkkını bahşeden bey- . . . . . .. 
· t _,_ 

1 
. . 1. d'l . d 1 k ıdaresı başına davet edıldı. Bu rnılH mu- Piyer, çok kaba, çok çapkın, ve haşarı 

ıye e~crc erını ,.,.en ı erın en a ara . • . d 
h lull . . k .. d hal cadelenın hır zafen ve haklı da,-anm da bir adam ı. On bir yaşında içkiye b~la-

arp ma enmı7.c verme uzere er b' d'k'd' mıstı. Vaktini sefahatle geçiriyordu. Kö-
ışe aş anması ıçın emır er ver ım. U . l h k'k• R d b pek meraklısıydı. Yüzlerce köpei?i var-
. b 1 · · . 1 d' 1 ır tas ı ı ır. • 

4 H ,ft b' b' 't d 1 nıversu, a ·ı ı ·•men uygusu es- ~ 
H t • I d "-· .... b' . . - arpı.an sonra ın ır çcşı a a- . • d 1 k 1 k d h d c azre 1 sanın Ogum gunu, ızı, ın-

1 
. k 

1 
k . . 

1 
liyenlerle bir safta bulunanlar ıçın sc- ı. Bun arı, ış ı saray a, ususi ai-

tihaplarda kazandı~ımız zaferin sevind vere er çevırere ınem e etımıze yer e- d 1 k d 'nd l şı· k . t . t• 
b

. .,_
1 

da b" ti . nelcrdenberi müca e e etme le ir. resı e yanına yer e ırme , ıs emış ı. 
içerisinde buldu. Medeni haklarını kul- şen \'e ır ÇDK arı ta uye mıze geçen · ·· .. · · · · b' l'kt · K ·u -..l· •ftk od b't' 'k 

bir odaya doldurmll§tu. Karısını ihmal 
ediyor, haftalarca, aylarca yanına uğra· 
mıyordu. 

Katerin, vaktini kitap okumakla, ata 
binip gezmekle geçiriyordu. ~te, bu sı• 

ralarda kendisine refakat eden Saltikofa 
gönill verdi. Katerinin ilk l§ıkı budur. 
Imparatoriçe Potemldne yaz.dığı bir mek 
tupta: 

cEğer, diyor. Beni seven, benimle 
me~gul olan bir kocaya dilşmüş olsaydım 

her halde bütiln kalblmle onu sevecek, 
ömrüm oldukça ona sadık kalacaktım. 
Sefahe~ hiç meylim yoktu. Allah buna 

şahittir. Benim asıl gUnahım ıevgislz Yl\4 
fıyamayqundır. Bunun bir kabahat ol~ 
olmadığını bilmem ... > 

Imparatoriçe Elizabet 1762 de öldü ve 
Rusya tahtını yeğeni UçUnci.1 Piyere bt .. 
raktı. 

O sırada Katerln 33 yaşındaydı. im· 
paratoriçenin matemini tuttu, ve koca• 
siyle hiç meşgul olmadı. 

Fakat, el altından entrikalar çevir• 
roekten .de geri kalmadı. Üçllncil Piyerin 
saltanatı 6 aydan faı.la sürmedi. Saray 

halla, hükümct ricali hatta yabancı se

firler bu ~arh~ adamın kabiliyetsizliğini 
anlam!Jlardı. 

Orlofun teşviki, saray rnuhafJL alayL .. 
nın yardımiyle Knterln 1762 senesi Ha .. 
ziranının birinci gllnil hükilmetl ele aldı, 

Piyer tahttan indirildikten sonra çoli 
yaşamadı, öldil. 

Katerln kırk beşinden sonra kendisini 
sefahate ıkaptırdı. Yanında birçok n~ 
dimler bulunuyordu. Bunlarla. berabeı 
içiyor, eğleniyordu. Bu hal ölilmtine ka .. 
dar devam etti, seksen y~ında öldU. 

d ti 
. .. b' 

1 
b ı·~ 1 Yah Yem hukumct, hcpımızın ır ı e mil- arısı ı raz L-<ıınce ya.... asına ı ışı 

lanınıya davet eclılen halkımız,hükmünil ve a e erı yuz ın ere a ıg 0 an u- d k · d d v 

d·ı · lk · 'd h d th ·· ~~ee~c-~n~rı urma~ım~~~ ~~-~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
verdi. Liberal I'i!jimini mahkum elti.Giz- ı erın meme ctunız en u u arıcı: 

edil 1 . • • k ld k gramlı yaratış yollanndn birçok müşki.i- K d ı b • ı 
li kuvvetlerden doğan Tatarcsko kabine- me erı ıçın arnr a ı . latlnr:ı uğrıyacnktır. Mazide görülen hile ana a l eşız er 
sini kovdu. Çok defalar. talihin haksız- 5 - Rumen işçisinin ve Rumen unsu- ve hud'nktra ait '.lliphc ve tereddütlerin • 
lıklarına 1paruz kalan milli köylü fırkası runun himayesi için, ecnebi müesseseler fevkinde bulunun korkular, yeni hükü
mücahitlcri için bu, ne büyük bir mem- nezdinde birer hüküınl't komiserinin bu- metin münhasıran müttehit bir milli hı
nuniycttir. Namusun ve erkekliğin za- lundurulması için icap eden tedbirleri al- ristiyan olmaması bizi bazı i!ıtiyati kayıt
feri, memleketin idaresi başına muzaffo. dık. larda bulunm1ya sevkediyor. Bunların 
ren bizim gelmekli,Jiı'niz.le tnmamlana· 6 - Memleket St'rmaycsi ile çalışan tahakkukunu bi.itiin kalbimizle arzu et
caktı. Fakat yeni ~rn1, infihaplarda ve devletten büyük menfaatler temin e- miyoruz. ümidimizi, eski mücahitlerden 
kazandığıını:L büyük zaferin neticesfoi den ve buro rağmen Rumen unsuru kul- olan Bay A.C. Cuza ile Goganın fılice
gclirın~dı. Memle1tf'tin başma halkın nr- 1anınak istemiyen şirketlerin ve mües- naplığına bağlıyoruz. Rumenlerin sonu
zu etmediği bir 1ıüktimet geldi. Memle- seselerin Rumenlestirilmcsini de nazarı na kadar kat'i suretle azınettikleri haklı 
kelin başına. ll)esnıti hakları tanımak is- dikkate aldık.> davnlarda kendilerine yardım edeceğiz. 

Anne ve babalarını milyoner 
yaşatıyorlar amma •.• 

gibi 

ler, kartpostallar, para çantaları, küç~ 

çakılar, iluh.. Bunların Uzerinde (Beı 

kardeşler) in resimleri vardır. 

temiyen ve tcbaac:ınm siyasi haklarmı Univcrsul başmaknlesinde..şöyle diyor: Hükümet azasından her hangi birinin, 
nazarı dikkate -alm:ık istcmiyen bir hi.i- <Memleket, milli ideali, Rumen mc- girmek hnkkına mnlik olmadıkları ha:lde 

Ve bu ehemmiyetsiz şeyler, baba Dl~ 
Kalandr belediyesinin geçen sene ken-

yona ayda en aşa!:rı 100 bin frank kazan• 

Dünyanın en bahtlı çifti, hiç şüphe 
yok ki Kanadadaki beşizlerin anası ve 
babasıdır. Hiç bir kan koca bunlar ka
dar ıncsut değildir. 

dilcrine hediye ettiği gilzel bir köşkte sa-
dırmaktadır. 

Baba Diyon, dükkanda hizmet eden 

kümet gddi. Büyük demokrasi prensip- snisinin himayesini. yerli teknik unsur- sokulanların, yakın znmanlara kadar mi-
f , 1la kin ve rahat bir milyoner ömrü sürüyor-lcrinden ilham ıılması icap eden bu hil- la.rın yilkselmesini programlarına esas sn irpcrvcr memleketin ivicaçıı yo rın-

küınet, m111i haysiyeti çiğniyerek hazan olarak koyan parti veya gruplara iltihak <la boğuluncaya kadar z<'hirlediklcri Ru- !ar. 
Baba Diyon, sabahları erkenden kal- genç kızlarla konuştuktan sonra deft~ 

gizli hazan da tışikur olarak diktatörlük 1 etmek üzere knt'i tezahürlerde bulun- men milletinin yüksek talimatını ve c-
yapacaktır. Memleketin baııına gı:çen du. , mirlerini unutmasını mükerreren dahi :kıyor, köpeğini yanma nlıyor. Bastonuna lere bakar, satışı kontrol eder. Bazı gilıı 
bu hükümeti bertaraf etmek için mi,ica-ı Bay A.C. Cuıa \'e Octaviyan Geganm I olsn vazifemizi yapmak üzere hatırlamak dayanarak kırlarda bir gezinti yapıyor, ler, gider, çocuklarını görür. 
hede etmekliğimiz lazımgelıyor. Halkın. idareleri altında bulunan millli hıristl- isteriz.> sabah havası nlıyor. . Diyonlarm, öğle yemekleri pek bol• 

----------------- O şehrin belediye reisinden daha çok dur. Iki üç tUrlU kızartma et, balık, sel>c ry"J2J..z.:z:zzzrzZ7..:Z:ZZZL77J..7J./..z;o"../7.Z7.7Y"Y;.. ///L/./'Y7.//7.Z7.7f/Z/JLYY.Z/.7/.7YJ;IC-:l':ZY:r.'L7.Z.-;z:;'XXL/./!Y:XXZ7L7.77J-7-7.L7J.7'./J.7-7.T..7.'//X7..Z/77T/.'. 
• • ı tanılıyor. Herkes kendisini görünce hilr- ze, meyva, en nefis şaraplar. 

Öğleden sonra bir buçuğa kadar sof.. 
BIR MAHKEME RE.ISi NiKAH . . e BiR TORKO metle selamlıy~r. Bazan yavaşça yanına 
MEMURU OLURSA.. yaklaşan, zaruretinden balıs ile yardım 

Balçık iskeleainden çıktığım zaman rada kalırlnr. Sonra yeni aldıkları lüks 
istiyenler <le oluyor. Baba Diyon, hemen 

.Uzun seneler mahkeme reisligvi Y'""'ar· Dudusu ile kumrusu öttü bir zaman -,... elini cebine .atıyor, istenilen yardımda 
kcn biliıharc nikfıh memuru olan bir zat Ecel çatmış Kamil reis çilemiz tamam~ bulunuyor. 

CZZ:ZZ.'T//777.7ZZZ"/."/.7.7.77.7"/7.7ZT///7.777/.T//.Z:, Yana'rım :genç yaşıma, kaldım diyarda,._, 
bir nikah merasimi esnasında, her kesi l ,, Madam Diyona gelince, o, sabahlnrı Aşkınız gür güzcliın benden ziyade 
cüldüren bir hntiı ;yapmıştır, saat ona doğru, yani kocası gezintiden 

- Veli kızı Nuriye, dedi, Ahmet oğlu Be gemici, sandaleı, çıkma engine dönünce uykudan kalkar. 
Nevz.ndı eş olaıak almağa razı mısınız~ Şimdi bora koparsa sarar yelkene Karı koca kahvaltı için sofraya otu-

....:- E\•ctl Nice kıydın K$mil r is bunca ergene rurlar. Sofradn :bir düzüne taze yumv.r-

- Ya siz Ahmet o~lu Nevzad, ken· 

diniz! nıüdafo 
n ir.t w \' rrn} 

'. 

1çin söyliyecek bir sözü-

BfR ANTfKA TABı\NC:'- f 

.Antikacı - işte size, çok değerli ve 

eski bir tabanca, Homalılar zamanından 
knlmı;tır. 

Yannrım ~enç y~şıma... fa, muhtelif reçeller, meyveler, çaylar 
knhve ve süt vardır. 

Be gemici. kayıkçı. binme kayığa Kah\·nltıdan sonra ınadam Diyon, (beş 
Ah beni bir gece götür doynyım sana ~ kardeşler) in bulunduğu eve gidiyor.Sıı·
Yanarıın genç yaşıma kaldım deryada§ 1ına, hasta bakıcılara mahsus beyaz ke
Aşkınıı: giir ı;iizelim benden ziyade 

Eôf.R AMERIKADA OLSA !Dl 

ten bir gömlek geçiriyor, sonra çocukla
.rının hulunduğu odaya giriyor. Bir snai 
ka<lar yanlnrında kafıyor, okşıyor, sevi
yor. Hizmetlerinde bulunuyor. 

otomobile binerler, dostlarını 7.İyareto 

giderler, yahut tn kırlarda dolaşırlar. 

Madam Diyonun işlemeye, işlemeli ç~ .. 

maşırlara çok merakı vardır. Civar kby• 

lerde bulduğu eski dantelaları satın alır. 

Antika mobilyeleri sever, .salonu kadife 

kaplı koltuttlnda, kanepelerle sUslüdür. 

Duvarlarda kıymetli tablolar asılıdır. 

Sabah kahvaltısının ve öğle yemeğiniıl 
bolluğuna rağmen ikindi çayını hiç unut .. 
mazlar. 

Baba Diyon ıslık salmaktan çok hoşla'.• 

nır. Daima ıslık çalar, çaldıkça ferahlık 
duyar. 

Diyonlat: nadiren seyahat ederler.Aile 

Mu!lteri - Fakat Romalılar z.ıımanın
da yoktu ki! .. 

Antikacı - l,Yi ya I Sırf hunun için 
biiyük değeri :vardır. 

Amerikalı seyyah, Napolide 
y1;nardağınıı bakıyordu. llalyan 
ı;nıığrurane: 

- Amerikndn böyle bir dağ yoktur, 
dedi. 

Amerikalı omuz silkti: 

Karısı, çocuklarının yanına gittiği za- hayatını çok severler. Son zamanlarda 
mnn baba•Diyon da (Beş kardeşler batı- bir sinema makinesi satın aldılar. Gccc

rası ismini verdiği dükkanına gidiyor. lerl, çocuklnrıru görmek istediler ml, he-. 
Bu dükkunda satılan şeylerin hemen men makineyi işletirler, perdede kendi· 
hepsi (Beş kardeşlere) ait şeyler, resim- !erini seyrederler. 

MANi! ER 

Yeşil İpek bükeyim 

Dercl:m kime dökcy'm 
Kagülünden bir trl ver 

Kefenimi dikeyim. 

Ateşim vnr külüm yok 
Gül idim, bülbülüm yok 

Sana hasret kalalı 
Ağlamadan günüm yok 

Bulut bulut iistüne 
Bulut yağmur üstüne 

Bulut kurbanın olayım 
Yağma yfüin üstüne. 

1 

ı 
t 

! - A: · :1crsiniz bayan... Kccarıızın hangimiz olduğunu seçmek 
ı ;çin biT dakika aşağıya iner misiniz? Evimizi şaşırdılz ta •. 

1 

BlR Gü\Z JÇINDE MEVLANADAN BiR PARÇA 

, Yirmi beş cnedenberi otomobil kul- cScnin sevgi ateşinden kalbimde bir 

1
1 lanmm ve topu topu dört kaza yaptım. cıydınlık ve senin sohbetinden gönlümün 

- Ben de ancak üç kaza yaptım. ırmağındıı bir su '\'nrdı. 

1 

- Aferin 1.. Ne zariıandnnbcri otomo- O su serap, o ate~ şimoek oldu. Şimdi 
bil kullanıyorsunuz.? hep o masallar ceçti. bütün bun1nr sanki 

- Dündl."nberi. birer rüya imiş ... > 

- Evet yok. Ama olsaydı bile Nev
'i 

york itfaiyesi bir kaç dakika içinde sön-
dürürdü. N 

BiR ATA Sö70 

Ata dost gibi b k 
Dü!}man gibi bin. .. 

BiR BiLMECE 

Kolum bir, değilim sakat 
iki gözüm vnr, görmem faknt 
Her aeyi de doğru söylerim 

Cevabı: Yann 

Pııznr 2ünkü bilmecemiz: (Dut). 

Sobalarımız Gelmiştir 
tsmini yazdıran ve yeniden sob isteyen mütte

rilerimizin müracaatleri mercudur. 
TELEFON: 3991 
TEL: Ethem 

Ahmet Ethem Buldanlıoğla 
Gazi Bulvarı No. 23 
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BiZANS SARAYININ IC YUZU 
Sürprizle dolu bir spor haftası 

9 
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Onlar şimdi başka bir alemdeler Ateş Alsancağı yendi 
Yanlarında ikişer de peri kızı var ... içip eğleniyorlar sa
baha karşı da periler onları tatlı tatlı cennete uçuracaklar 

•• 

Ucok 
' 

Yamanları mağlftp edemedi 
mıJlı. V asil de onu kızdırmak ve bü
tün dü§Üncelerini öğrenmek istiyor

Pazar ı;ünü Alsancak stadyumunda hırda dolaomakta ve netice vcrmiyen di· rnbcre kalacak vaziyette değil.. 
Hk maçlarına devam edildi. dişmelerde bulunmaktan baııka birşey Bununla berabt'r bu iki değerli takı· Simbatyoıun sarhoı suratında can Bu müjdeli sözler Simbatyosun 

nkıntısmın bütün hatları peyda ol- aarhot kafasını büsbütün döndürdü. 
Pazar günü lzmir en soğuk günlerin· yapamadı. Müdafaa hattı canla baııla .ça- mımızın galibiyetlerini zerre kadar istih-

d b
. · i , acadı Bundan dolayı saha- Jı:tı. Faa'kt onlar da yava~ yavıı bozul- fafla karşıladığımız zannedilmesin Bi1a-du. Şarap kupasını kaldırdı. 

Şimdi Vasilin gelmesi sırası mıy- - içelim •• Dedi .. içelim. 

du. 
N. . '? N' . td w en ırın ., ,, · · 

- ıçın mı·.. ;çın ? ugu?u da kalabalık yolc:tu. Sabahleyin Doğan- dular. ltia bu iki dt"ğerli kulübümüzü bu ndiı 
dı ? içtiler.. içtikçe Simbatyosun hır- bana mı soruyorsun. Hanı benım . kl" t' D Ateş t'kibi çok enerjik bir oyun çıkar- muvaffak . tl · d d l b 'k d . h' A d ld k ıpor _ Demır•por maÇI 1ev ı geç ı . e- . I} e erın en o ayı te n c c-

cın:ıyetten ıssem.. ra an o u ça k' : d" k b' 1 ı. .. dı. En büyük muvaffakıyetleri topu bir · riz T am T eosya ile halvet olacakla- ıı tahlanıyordu. Bu şahlanan hırs 
n esnada bir üçüncü kimsenin ara- timdi artık yanındaki kadına kar§ı 
ya ginneıi, pİ§mİ§ aJa ıu katmak değil.. Bizansta kapmak istediği kü-

· H • d' I!.:. mirııpor e ıhı un ez ço ır var •~ gos· . 
7,aman geçtı, a şım ı sırası geıır.. ~ . dakika ayaklarında lutmamalandır. Ha-
Ha timdi zamanı ge!ecel: diye bek- terdi. Ve Dogan.spor Jı:ar~ısında ~e~ılme- ıımlarına aöz açtırmadılar. Alsancağın 
ledim. Ümitlerim boJa çıktı. Bana dt'n oynadı. Netıcede 6 - 2 maglup ol- lt"ndi oyunlarını hbule mecbur olduk-

A. öZGOR 

d kt. laha kar•ı idi. eme ı.. :r 
Fakat iç ııkıntunnı belli etmedi. Kaynatasına niçin ihanet etmişti? 
T eoıya ise karde§İnin geldiğine Onu neden öldürmüıtü ? 

aevinmi§ti. Hep ihtiraı için değil mi ? 
Çünkü yapacağı it hakkında onun Hazır iJte timdi V asil ile karp 

da filaini, muvafakatini almak isti- kar!ıya bulunuyordu. 
yordu. Ondan ve bu sırada aağlam bir 

V asil, arkumda imı>ara_torlara va itle ll\ğlam bir yer koparmanın 
mahsus elbi.e, yüzünde· birden bire bundan müsait zamanı olamazdı. 
yükaelmit olmanın sevinci ve ayni - Artık, dedi, bundan sonra aen 
zamanda koı koca bir imparatorlu- de ben de rahatız. Artık bizimle uğ
ğa hikim olmanın gururu ile salona raıacak düımanlanmız kalmadığı 
girdi. gibi kalmıt olanların da ~zlannı 

. - Sevinciniz, dedi, benim de se- kapattık. 
vincim. Daha evvel gelemedim. Hiç V asil bu sözlere kartı ciddiyetle 
gelemiyecektim amma. Bu sofradan cevap verdi : 

hekle.. Mevkiim yükselecek. O za- du. an ~onra işleri kolaylaştı. 
man seni istediğinden i.li mevkile- Saat tam 13 lt' hakem Mustafanın ida- Fakat şutsuzluk yüzünden baikaca gol 
re çıkartac~, dedin. l'csinde Ateş Vt' Aleancak takımları kar- fırsatlarım kaçırdıldannı yazmak lazım-

Y eni ümitle tekrar beklemeğe lıo- ıı karşıya dizildilt"r. Alsancalc: takımın- dır. 
yuldum. lıte Bizansın resmen ve fi. lda Jlyas )·oktu. At~liler İstanbul!' ıi- Hakemin idaerai çq)c güzeldi. 
len hakimi oldun. Bu koca impara-1 Jen Nurullahı da takımlanna alarak en Oçok • Yamanlar maçı da beldenmi-
torluğa bugün senden bqka kiinse 1 lcuvvetJi tcki1leriyle oyuna başladılu. yen bir netice ile bitti. Bu maç 2 • 2 be
kanfamaz. Hülaneden sensin. Bu ı Alaancaklılar dün birinci devrede rabt'rlikle neticelenmiftir. 
zamanda ~abana neden? •• Niçin? ••. Atef aai açığının çektiği bir ıutla bir gol Şayam dik'kat bir cihet ,,.arsa Ja oyu• 
Nasıl?·· ~~ye sual~ ~r~yorsun ... (yediler. Bu gol mağlüp olmalarına kafi r.un ıon dakikalarına kadar 2 • O galip 
~a~~ı •• Söyl~ Benım .. ıç!n ne dü-,geldi. vaıiyt"tte bulunmasına rağmen ıon on 
fUnh!ori:'. a m~kafat olarak I Alsancağın o mt'~hur forvet hatb clün iki dakika zarfında iki .ıol yemeleridir. 
ne ;rıı!i:? •. B~'.'u ı~tem«:k ve ' elleri ayaklan bağlanmıl' kimeelere ben- Kabul ctmt'k lazımdır ki bu haftanın 
sorm m değıl mı benım. ziyordu. Hiçbir uman karşı takım için neticeleri birer eürprizclen ibarettir. Yok

tt"hlikc olamadılar. Saim lüzumsuz çalım· Isa normal vaziyette ne Alsancak Ate~e 
larla topu Cldetn çiğnedi. Baeri de orta- yenilir ve ne de Oçok Yamanlarla be-

Son dakikada haber aldığımıza göre 
Aleancaklılar Ateı takımında oynayan 
Nurullah ile ·kaleci Muzaffere itiraz e'° 
mİ§lerdir. 

Nurullahın lisansı olmadığı malum 
bir ·keyfiyettir. Son mevzuata göre Jiean-
ıı bulunmıyan oyuncular oynatıldığı tak
dirde tnlnm mağlup eayılacaktır. 

Jstanbulda · 
Beşiktaş - Vefayı 

4-0 yendi 
İstanbul, 10 (Hususi) - lstanbulda 

Lik maçları yapılırken geri bıralulımı 
olan Beşik~ - Vefa' maçı diln yapıldı.. 
Neticede Beşiktaş Vefayı 4 - O yeİıdi" mahrum kalmak istemedim. Etrafı- - Hakkın var Simbatyos artık o 

na bakındı. muvaffak olduk. yolumuzun üze- yun 
_ Ne 0 .. Bizim iki kahr&IDnn . rinden bulunan en~elleri ortadan 

emekdar nerede 1 kaldırdık. Eğer Bardu ıağ olaaydı 
Dedi. Bu sözlerle c~trtia!'l kas. bu muvaffakıyete erişemezdik. iyi Kış geceler·ı nde 

decliyordu. ettim de Bardi4sı ortadan kaldırdım. 

ilk beynelmilel köprü"""' 
Simbatvos : Simbatyos : \J } k • • 
- Onlar, dedi, timdi tam ke;ıdi - Kaldırdım değil, kaldırdık de- eg enme IÇIIl 

alemlerini buldular. mekliğin daha doğru. Onu ortadan - Bu yüzi.iğü kim sakladı ? 
Vaail bu cevaptan bir şey anlıya- beraber kaldırdık. Evveli, eğer ben - Ben kim sakladığını bilmem. 

madı. olmasaydım imparatoru amwı Bugün size uzun kış gecelerinde ai-
Acaha heriflerin öldürüldüğüne 1 h' l ·1m d b'I kt' · lenizi eğlendirecek bir oyun öğreth·o-

• , ___ .ı __ ,. d ? Ew bö' l • a ey me nası ı a e e ı ece ınız. ,, 
mı IUlaUeutyor u. ·ger Y e ıse 1 t T d dk B d ruz. Bu oyunu e\'inizde kalabalık mi-

Brezilya ve Arjantin Reisicümhurla
rı köprünün temelini beraber attılar 

T b 
.. 1.. · . d L L ~ e eosya a &a ı • ar aaın onu 

eosya onu u o um ı~m en ,~.ı~r- 1 .. ld" .. :. h-'-'- dak' l l safir bulunduğu ve eğlcnildH!i bir sıra-
.ı tın" d kt' o urecegı wının ı ya an arı ~ 
l;.8f e 1! eme ı. .. ·· Ü M' l be · .AL· da yapnrsınız. Herkes size hayret ede?:' 

Bu nasıl olurdu ? uçunc l§e e nı !CU.ıt göstermek 
· t' l ·· J ed' • • 1y· Oyunu anlatalım : 

G .. 1 · kı k d · · .. , · ·ı sure ıv e soy em ınız mı. ıne e~er 
oz en z ar eıının gozıerı ı e be , dı d , I cBen saklnnac3k yüzüğün kimde sak-

kar•ıl.-.tı :ı o::maıay m ç •rc.a onu ö dür-
:r -:r • .. I..!_ .ı bil' d'? p k l lı olduğunu bileceğim.> Dersiniz. 
~ V T d' · · d' mene ıurn cecc..-t c;ıe ır ı. e i 8 eosya, ası ın en ı;esını ıez l b'1' l . . t k 1- Size cBılemcT.sin> diyecekler değil ml? 1 
d h l 

·ıa tt' ı.ıyor:ıun a ımp:u?. O" ez aıaıı1 
ve er a ı ve e ı : . . nrnczı.sını dfedecekf. O zamıın yal- cBcn dışarıya çıkayım; siz de yüziiğu • 

- Evet .• Kahramanlar;mız sımdı L • d ~·ı ''-' . . d .. b' saklayın~ <l:::rsiniz. Onlnr yüzüğü sak-
. "'l l · d d . mz oemm ernı, t!'lımızın e ışı ı-

lam kendı a em erın c .• B· rn a ıç- tikf V .1 ş· d' . t larlar. Siz içeri girince : 
tiler •• Eğlendiler •• Yalnız kalmaları ı. F ~51 ~·b ım l~ s~n u;1p~ra ;:- - Bir bardak su geliriniz. Derşiniz. 
için odalarına çekildiler. Onlan sa-ı t~n.İ b~ 'ı~kl u gak dana ·t? ~ .~d" - Su gelince : 
bah k d • af' 1 k d y mm e ır 1 e ar a &§ gı 1 yuru un. - Herkes parmağı ile bu suya doku-

a a ar mıı ır a ı oy um. . an- Simdi muradına erdin. Artılc yalnız lan d iki" d • nacak ve yUzi.iğün kimde olduğunu ben 
n a . ıer. ~ pen var. kendini dü ünmek istemiyeceğine 

Bu l k kahram t th t t sudan görerek söyliyeceğim. Dersiniz... 

1 
perı er ı ı anı a a - eminim. Bu is için aram•zda karar-

ı c~nnete uçuracaklar. laıtmlmıs tartlar vardı. Elliette bu Ta'bii, herkes sıra ile parmağını suya 
Sımbatyos, T eoıyanın «Cennete farllan h~tırls.raın. değdirecek, ve siz de yUzüğün kimde ol-ı 

tı~ura .. caklar» sözüne kahkaha ile _ Ne gibi •• ..+lar? duğunu söyliyeccksiniz. 
guld Y-"' Bakınız bu nnsıl olacak? Oyundan ( 

O u.b .. _, . - - 1 içki gittikçe Simbatyoıun kafası- evvel içeride oturanlardan birisiyle an-
' u so:uenn manasını an ama- na Yuruyordu. m••t lac:ıp gizlice ort~k olacaksınız. Siz dışa-

.,.Fakaı. t V ·1 • . t • l ka - Nasıl ne gibi §Ullar .• Dedi .. Ne n .. çıktıi'iınız zaman ortağınız içeride yU-
ası qı amamıy e vra- --1.. k ? B b . . . ., m t oırauu unuttun. en u cınayetı nı- züğil kimin sakladığını görmii§tür. IIer l 

lf ı. M ki Ded' çin İ§ledim? Elimi ne maksatla ka- ,_ _ emnun 
0 

um.. ı. Sen kes parmağını bardağa değdirirAen or- ı 
zaten her İ.§İ mükemmel yaparsın.. n~, l:aynatamın kanına buladım? ••• tağınız yilzüğU kim aldı ise parmağını 
Bize • 'lik ed~nlere kar!ı onlara li- Bızans gokaklanndan geçerken halle onun arkasından bardağa değdirecektlr. 
yık O:~kabele .hepimizin vazifeaidir. yüzüme kar§ı (Bardasm .katili) di- Siz de yüzilğün kimde oldut;.runu anlı
Simbatyos doatumuza da zanneder- yor. Herkes .. Çocuklar bıle benden yarak söyliyecck.siniz. Eğer yüzük ora
&em liyık okluğu tekilde ikramda nefret ederek kaçıyorlar. da bulunanlardan birinin üzerine aak
bulunmupunuzdur. . Ve ben, bunlara katlanıyorum... lanmay ıp ta başka bir yere saklanmışsa 

' T eosya Barduın damadmin yü- Niçin ? o zaman ortağınız parmağını iki kerre 
Arjantinin merkezi Buenos - Ayresten bir gürünü§ .. 

züne ~b ve qveli bir nazarla ba- V uil, hiç istifini bozmadı. Anla- bardağa değdirecek veya hiç de~dinni-
karak : mamazhğa gelerek sordu : yecek, o zaman siz : 

Buen~s - Ayres, 10 (ö.R~ - Arjantin Arjantine bağlıyacak 1300 metre uzun- cümhur memleketleri arasındaki ideal 
ve Brezılya cUmhur reislerinin beraber- luğundaki ilk beynelmilel köprUnUn ilk brde§liğini anan nutuklar aöylemişl 
lerinde :iki memleketin harbiye ve bah- temel ta§ım atma meruiminde haı..ır bu- dir. · er
riye nazırları olduğu halde Brezilyayı lundukları bildirilmektedir. iki reisi- Roma, 10 (0.R) - Fa§ist ıuetelerl 

- Onu memnun edeceiimi aani- - Niçin ? - Yüzük kimsenin üzerinde değildir, 
yorum. dedi. Simbatyoa hiddetlenmeğe batla- diyecehiniz. 
~ ===== a:a ; 
r ~ nı verir. Kırk gün kırlt gece dUğlin dini anlattı ve bir çare aradı. Bunun rak Arabi lisanından b;ik7 Hintçe ve tarafından blldirildijine göre yeni Ar

Uıeıine Hint illmi dedi ki : LAtince okuyup yazmağı öğrendi. Ta- jantin cümhur reisinin harici aiyasetl 

HALK MASALLAR/ 

Evvel Zaman 
içinde 

Yazan : METiN ORBAY 

_____ , 
-3 

Sürmeli Derviş 
Derviş, padişahın bu isteğini derhal 

yerine getirmek için : 

- Yumunuz gözünüzü. 
Der. Padişah gözünü yumar. 

- Açınız gözünüzü. 
Der. Padişah gözünü a~ınca kendini 

hamamda kızlnrın :ırasında bulacağı 
Yerde uçsuz bucaksız bir sahrada ve 
atızgın bir güneş altında bulur. 

Şaşırır. Neye uğradığını bilmez. Bir 

hata işlediğini nnlar. Allaha yalvarma
ğa başlar. 

:Yalvara yalvara uyur. 
:Kendine 2eldiği zaman Dervisin evin-

de olduğunu görür. Hemen Sürmeli 
Dervişin eline ayağına kapanır. 

_ Ben sona hürmetsizlik ettim. Ku

suruma bakma der. Dervişte : 

- Padisahıın, der, bakınız, siz yaşlı 
başlı, akıllı uslu, çoluklu çocuklu evli 

bal'klı bir adamsınız. Böyle olduğu hal
de ~ine güzel kadın görünce dayanama

dınız. Ve haramdan kaçınamadını:ı. Hal
buki o zavallı delikanlı hem genç, hem 

bekardır. Kızınızı sevmişse giinaha mı 
girmiştir. Neden onun aşkına hUrmet 
göstermiyorsunuz. 

Padi§nh nadim olur. Delikanlıya kw-

ederler onlar ermi~ muratlarına ......... 

Aşkına sadık 
adam ... 

- İnayet w ihsan ancak Cenabıhak- rih vesaire gibi o zaman ma)Q.m olan deği§iksiz kalacak ve da.ima ıu lonnU
tandır. Ancak bizim ~ de icap eden ilimlerde de pek vui ma10mat sahibi le dayanacaktır : •Her kesle dostluk ve 
vesaite tevesaUlde kuaur etmemek 1'- oldu. Diğer taraftan ok atmak, Jcılınç cenup Amerika devletleriyle karde§ltkt 
zınıdır. Bu ıende arzu ettiğiniz evlAda ilrullanmak gibi silih§örlilkte de biiyük Bununla beraber Pan - Amerikan aiya
nail ol k •·• ud G t ~' bir meleke ve mümarese peyda etti. Bı'r sette sebat edilmesi Arjantinin bir te-

Şamda cAbdullah> isminde gayet zen-ı ma ..,,ın çare 1 ur : aye 6'"-

gin ve pek ihtiyar bir tacir vardı. Za-ı zel, güler yUz.lii, iyi huylu, endamı roU- .JUrette ki on sekiz, on dokuz yaşında cerrüt siyaseti takip edeceği manasına 
manındakl tacirlerin hepsinden daha tenaslp bir cariye satın alırsınız. Bu ca- iken hem Alim, hem de ~esur ve bahn- gelemez. Bilakis Arjantin dünya aiyue-

. · h 
1 

k dır bir erkek olmrn•tu. tine faftl bir şekilde iştirak edecektir. 
bilyük servete malik ve her hususta ik- I rıyeyı tamam kırk gün kendi a ine ter -ı< 
tidar v dirayet sahibi idi. Maamafih o 

1 

ile koynuna girmezsiniz. Bu kırk giln Abdullah oğlu ile iftihar ediyordu. Ne Buenos - Ayres lO (ö.R) - Brezilya 
. . 1 .. .,rf d . d 'hn' •-• k " hl rare ki ömrü vefa etm-..ıı·, Sadıkı bu de- ve Arjantin cümhur reisleri arasında 

cısaın serveti ile oturduğu yerde deği, -: ın a sız. e zı ınu.ı at ıyyen ç > eu 
belki b' k ah bır 1 · 1 tm kten k 1 h likanhlık çağında yetim bırakb. yapılan mülôkat hakkında hiç bir teblil 

ır ço memleketlerde sey at İ şey e l§ga e e sa ınma ı, er neşredilmiş değilse de buna çok ehem-
edcrek ve bir çok mihnetler, mcşakkat- 1 iş~ bırakarak istirahate bakmalı ve av Sadık pederinin vefatından dolayı miyet verilmektedir. Müzakerelerin LA· 
ler çekerek kazanmış, dünyanın her I etındcn başkn hiç bir yemek yememeli- fevkal6de mahzun olmakla beraber ken- tin Arnerikaya ait meselelerle Milletler 
türlü iyilik ve fenalığını görmilş, tecerü- siniz. Böylece kırk gün tarnam olunca disine kalan fevknlAde cisim servet yü- Cemiyeti etrafında cereyan ettiği tah-
be hasıl etmişti. cariye ile halvet olursanız dünyaya bir zü.nden bir dereceye kadar teselliyet min ediliyor. 

Yalnız bir kederi vardı. Pek ziyade evladınız gelmek kaviyyen memuldür. buldu. Lakin maattee~üf pederinin sağ
ihtiyarladığı halde bir türlil çocuğu ol- Abdullah Hintlinin :tarifine göre ga- lığında tahsilden başka bir şeyle meş
mıyordu. Ömrünün son günlerinde ol-ı yet güzel bir cariye aldı, tavsiyesi veç- gul olmadığı için hayatta pek tecrübe
sun bir evlada nail olmak emeliyle elin- hile hareket etti ve filhakika bir erkek sizdi. Babasının ölüm döşeğinde vermiş 
den gelen hayratı icradan geri durmaz, I çocuğu oldu, adını Sadık koydu. ömrU- olduğu nasihatleri de pek çabuk hahrın
en büyük, en hazlk hekimlere mliracaat j nün sonunda en büyük emeline nail ol- dan çıkardı. 
eder, hastaneler, camiJer, medreseler, duğundan Cenabı hakka şükretti, fuka- Kendine mılhsus muhteşem bir saray 
tekkeler yaptırırdı. Lakin nafile, bütün 1 raya bir çok iyilikler e{ti, paralar dağıt- yaptırdı, bir çok cariyeler satın aldı, 
bu maddi, manevi zahmetleri, fedak~- tı, dostlarına ı.iyaf etler verdi. bu gibi ahvalde eksik olmıyan dalka
Jıklan hep boşa gidiyordu. Sadık büyUdU, babası terbiye ve tah- vuklar peyda etti. lş ve işrete, zevk ve 

Bir gün Şama meşhur Hint Alimlerin- alline pek üyade itina etti. Müteaddit sefahate daldı, gece gUndUz bu tarzda 
den birinin geldiğini haber aldı. Derhal hocalar tuttu. Edebiyat, riyaziyat, tabiat hayat geçirmeğe ~ladı. Fakat hazır 
onu .konağına davet etti. Ona yemek ye- okuttu. Çocutwı levkallde istidadı var- mal çabılt tUkenlr ve bu yol hiç bir va
dirdl. hUrmet ve ikram etil. Sonra der- c1ı. Sür'atle terakki ediyordu. Fasla ola- kit sellmete çıkmaz. 

--0---

Bükreş Yahudileri 
• • 
ıcın , 

Berlin, 9 (A.A) - İngiliz sefiri 1ngiı 
terenin Bükrcş hükümcti nezdinde Ro
manya Yahudi ekalliyeti lehinde yapın~ 
olduğu t~ebbüs üz.erine Alman gazete
lerinin İngiltere aleyhinde yapmağa ba!;., 
lamış oldukları şiddetli hUcumu protes
to etmiştir. 

Bu protesto Uzerlne bütün Alınan ga
zetelerinin bu mesele dolayısiyle yap
makta oldukları hücumlar kesilmi.stir. 
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imparatorun başvurduğu çare! .. 
Bir emirle bütün Çin sahillerindeki köy ve kasabaları 
bir gece içinde cayır cayır yaktırdı. Bir tek ev kalmadı 

Atin ada 
Anadoludan götürül

müs eserlerle bir 
~ 

müze kuruluyor 
--0--

Atina (M.H) - Akropolis gazetesine 
göre mübadiller sandığı Anadoludan 
getirilen kıymetli antikalan toplamakla 
me~guldür. Bu teşkaıit topladığı eserleri 
Benakyon müzesine tesllın etmektedir. 
Bunların arasında 1 176 den kalma eser
ler vardır. Kayseriden, Diyanbalmdan, 
Anknradnn, Edirneden, Cümüşhaneden, 
7.Ümrütler vesaire kıymett11r taşlar Ue mii
zeyyen ikonlar, rahip elbiseleri, g{imü~ 

Çin imparatoru, «Ladron» la- çük kotranın içinde, fırtınalı d~- jlerin-, sol ellerindeki kılınçlan tnbaklar ve diğer mukaddes eşya getiril
rm kuvvetle haklarından gelemi- nizin dalgaları üzerinde bocalar- karınlarına dayamı~lar, gözlerini rniştir. 
yeceğini anladı. ken kılavuz uzakta ltendi üzerle- şeflerine dikmişler, onun verece- Tr::ıbzon imparatoru Aleksies Komni-

Çareyi hileye ve ba4ka tedbir· rine gelen üç gemi görünce derhal ği emri bekliyor"lc.t"dı. nos JV ün kemikleri de getirilmit bulu-

lere haf vurmakta aradı. feryadı bastırmıştı: Bu eğer (ölüm emı-i) olursa bir I nuyor. Bu kemikleri Ruslar meydana çı-
Onları teslime zorlamak İçin aç - Eyvahlar olsun.. Mahvol- anda hepsi de hapı yutmuş de-! kararak T rnbzon metrepolidi B. Hrisan-

brrakmak yolunu tuttu. duk.. Ladronlar geliyor.. Bunun mekti. tosa teslim etmi~ler idi. Keza 18 nisan 

Nasıl aç bırakaca1ctı? üzerine bütün gemiciler can hav- Şef te, mavunamn üstünde ve 1821 de ida m cclilen Edime metropoliti 
Yüz bine yakın korsan ordusu liyle hemen küreklere saldırdılar. elinde tuttuğu çıplak hanç~rle bu 1 Kiriles' n ait taç ta bu müzeye teslim cdil-

yiyecek ve İçeceklerini .Cin sahil- Kaçmağa başladılar. hareketi neyrediyordu. miştir. 
)erinden, sahil köylerinden, sahil Tam sekiz saat kürek çektiler. Nihayet elindeki hımçeri belin- Bu eşya meycnında muhtelif lisanlarda 
hnlkından temin ediyordu. Canları burunlru-ından geldi. deki l:ınına &oktu. ynzılmış elynzısı kitapla r da mevcuttur. 

Bu halka: Fakat kurtulmuşlardı. Bütün korsanlar bu harekete uy. Mübadiller sandığının reisi, po.trikha-
- Ladronlara yiyecek vermi- Artık kendilerini kovalayan ge- dulnr. nenin Atinn m ümessili olnn ve elan Trab-

yeceksiniz.. ~i gözükmez olmuştu: B? sırada Onlar da hnn;erlerini kmlanno. ~on ınetropil ~ti runv~nını kullanan rahip 
Demekle İf bitmi~ olmazdı. bır takım balıkcı gemilerme rast- soktular. J•dam mahl·um Hrısnntostur. 
Çin imparatoru kararını tatbik ladılar. Fakat gözleri hala şefle:inde M. U. M. 

için en kısa en kestirme yoldan Glaspul: . idi. 1 
yürüdü. - Kurtulduk.. Dedı. Bu balık- Bu eef bir emir verdi. ı 

B'"t"n ıah'ıl ko"ylerinin yakılma- çıfar elbette bize yardım ederler. K l A 1 ları birer u u c· r k J b 11 ı .. .. orsan ar vrupa ı 
ıını ve sahil halk111.tn İçerlere teh- ın 1

• ~.avuz a 1 cçı arı gorun- yumrukta yere aerdile::-. Ozerleri-
. • . -~•~- ed l . d .. 1 ce rengı attı. . l . . d l cll'lD.I muaavemet en erın e o - N k l I D d' B nı, cep erını ara ı ar. 

, ... "im . • tti' - e uru ması.. e ı. un-ı N b ld l ld 1 
uuru eamı eaıre • I d I d .B l da L d e u u araa a ı ar. 

oman ya 
İle deniz ticaret 
bağlantılarımız 

Askeri Bahisler: 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

lngiliz ordusu 
Yeni başkumandan Lord 

GOrd ve iş arkadaşı 
Sir Harold kimdir? 

Viyana - Noycs Vrencr Journal yn- Bunun üzerine, Lord Gort. harp bnkn· 
ziyor: nının askerlik sekreteri \"e şahsi müşaviri 

lngiliz ordusunun başkumandanlığında olmuııtur. 
son zamanlarda esaslı değişiklikler yapıl· Genç bir üniversiteli iken harba girmiş 
mıilır. lngilterenin kuvvetlerini yeniden olan Belisha daha o zaman lngiliz ordu• 
orgl\nize .etmek için, ordunun başına en sundaki hareketsizliği, askerin silah altına 
cesur ve cnrjik subaylardan Lord Cord alınmasındaki kusurları görmüştü. Bun• 
getirilmiştir. dan dolayı, Jngiliz ordusunu zamanııı 

Halen Britanyanm genel kurmay ve icaplarına uydurmaya yarayacak olan ye• 

qsker1 şura başkanı olan ve bundan gane çare diye telakki ettiği esaslı bir ~ 
B. ,.._. ç· ar a on ar an.. un ar a - C-f .ki . ı,· · d' 

. U' .rece.. uca&fy uzun ın sa- I ~ • ı ncı ır emır ver ı. 

h'll • d ~· 1 la 1 l •-- ron ar.. B ("" H) U 1 sonra Bıltanyanın feldmarepla ı enn en en zı a e'Ylel' E K l b f A l 1 ükres, .,.,. - 4'. niv~rsa > gaze-
olacak lahatn giri~cğe karar verdi. Lord Cort 

bütün bu ıcraatta ona mü,.cıa.virlik ~tti. 
b_1 __ ..ı • I vet.. Bunlar da korıandılar. orsan ~r u ıe er· vrupa 1 a- · olan Lord Cort 51 -"ındadır. 

llnlMlnl& y&f&y&D ınıan ann 1 d ki ·b' k d' tcsi Romanya ile Türlr;iye arasındaki ti- .,-.. B b 1 b 
dla l t 1 1 

Kotradaki denizcilerin artık ne rı omuz a 1 arı gı 1 en 1 mavu- Ba ya .. ta bir adamın bu mevkie . ._ç- u iti ara, izzat ileri sürmüş olduğu 
yur rım yuva arını ar a arını k le cari münasebetler ba~lığı altında yazdı- " b-, ' k" ek k k tak ti k im t nalarına na letti r mcai lngilterenin askerlik tarihinde ilk reform işlerini tatbik edebilecek ondan 
kavurup kül etti. ur çe ece a arı a •• 1 K · · · d · d 1 ğı bir makalede ezcümle şöyle diyor: 

B h k h kik .L ne de kollanr.ı lcımıldatac>ık lrud- otranın ıçını e ara ı ar. defa görülen bir şeydir. daha münasip bir kimse Olamazdı. 
u are et a aten ... oraan- . · S • I • I «Tüık deniz ticareti müdürü bay Mü· Lord Cort c"ıhan harbı -'"·ında en 

ti Onra esır en nıavunanın cıç O bekl ·ı · b. · b .._,_, ., ları fena ve sıkıntılı bir mevkie re erı.. fit bir kaç zamı:ındanberi memleketimiz- · enı mıyen ır şcyı aşarmaya, 
M 1 d b• • k t f ••t•• d''l k k · 1 d f 1 k büyük ni .. anı alan bir tn .. iliz subayıdır. sokmuftu. avna ar an ın otraya ya- ara. ına. g? ur u er. de bulunmılktadır. en arışı vazıyet er en za ere çı ma· y b 

B k t ld b 1 b k k Harbın bitmesine bir kaç hafta kalan o 
Y " b"' k• • • • ı.. I b' . rıaştı.. ır zıncır şa ır ısı O u. Mumaı'leyh, Tt-ır'-ı"ye ı"le Romanya ara- ya, ynşınıı nis et e ü1rü aryer yap-uz ın lflYI ıafe ~o ay ır ıf . • . GI 1 - il bak K •• 1 d b. r k d d" d 

d 
"'ı.ldı·. Yırmı kor n kotraya atladı. aspu goz ucu e b. mnğn alışmıştır. Arkadn~hm onac.LuckyJ> gun er e ır ıvaya uman a e ıyor u. 

eg S'nda yapılması mutasavver bulunan de- L" Fi · d 
B• · · · d ' 'l ' K 1 k d'l · ' b ~ı v"nİ ctalili> Jakabını takmıqlardır. Çün- ıva, • esquıerrcs civarın a taarruza geç.-Mister. Singin yine kurnazlığı ır ıanıye ıçın e gemıcı erm orsan ar, en 1 ermı ag aya- niz ticareti bağlantıları hakkında mahal- .,,. ~ 

zekası imdada yetİftİ. ' hatlarına ~irer ko~san dikilmişti.

1 
cak .~incirleri hazırlamakla meş- !inde tnhkiknttıı bulunnuı.k üzere buraya kü, o imkansızı mümkün lcılmağa, en güç mişti. Lord Cort bölüğünün ba~nda iken 

Bı'-nk Çm' nebrr' lerı· vardı ki ıa- Bunlar, •.a~ ıellerınde bıttukları gulduler. . . .. ı·· ._. . vaziyetlerde aded ve strateji itibariyle yaralanmış, fakat kumandayı bırakma· 
•Y- gdmışhr. Bukreşde, urııoıve ile Roman- ' tk· · b" · l k 

h 'ld 1 k'I t • • hançerlerını Avrupalıların ense- - Bitmedi - d . b' . · ka l . diişmanın üstünlüğü karşwnda bile, as- mıştı. ıncı ır mermı ge ere onu yere 
ı en on arca ı ome re ıçerıye .vıı arnsm a yenı ır tıcarct mu ve csı . • . . y ff-'- 1 yuvarlayınca bir scdiycye yatmlaralc: 

'l • l bilir' d' · · l k l .. _ '- l d . kerlerını zafere erıştırmege muva 11& o • • 
gemı er ıt eye ı. ıçın yapı ma l~ o an muza&ere ere e ış- mermi sağanağının dııına çakanl.nuştı ..• 

Şiq, b6tiift gemilerine emir A k 1 . tirak etmiştir. aıuSuştubr. 1 k ·ı·v· . J • • 1 . L-t'' Ancak. kan kaybedip dermanaz düştü• 
__ .ı• e t e r. _ T "" k" .1 •_ı_ ud ay ı ı ıgıne ·~ emış. eDlır erı 1':A ı 

venıı. ş cınaye erı esasen ur ıye 1 e arıınuzu.ı mevc • . . .. ğü halde emirlerini vermcğe devam et• 
Nebirl -=~-L•- R ı 1 d . . . b wl 1 -'--' •e şıddetlı olan fakat aynı zamanda nük- ' 

ere .... ~acs-.. Ul(e. O an cnız tıcaretı ag antı annı t'"'-vıye mİf, aavatı sahra hastanesinden idare et• 
d•kl--' --LL k k- l • -L- d k l b M··r· •· ··1-ı . · le ve ~dan da anh7an Lord Cort. or• 

ı en naur enarı oy en .J'a&a- e ece 0 an ay u ıl ın cu .. , cı vazaı- . " .. .. . nıişti. Nihayet askerleri, boğuşma ı ka· _._.__ Yi ·---'- --~L r· den L!. d T '• L:.. • • al L!IJ duda çok sevılen, buyuk saygı goren bır y 
caııuar.. ıyCQ:ll, ~namına ne ın um e. ur-.ıycnuı §UZl sawı e- zanarak mevzileri işgal ctmiŞlerdi 
buıUl'I .. -· alac-'-lar yagw-· -..te- ri ae Köstence arasında yeni hagwlantılar ıattır. T h" Lo d c rd. ud 

... - a& ' ..._ cu Dünya haıbından heri ne sosyetede er ısten sonra, r ort 0 a:ı 
ceklerdi. ou··nyadan kalkıyor mu? yapmaktır. d k )"'- h d h• L• •• ayrılmadı Ve pilot imtihanı Vercrdc tay• Bu -..-L.L.u- ffak etli b • • Trabzon ile Köstence ve Tuna limanla- ve ne e aı er 1'" 118 asın a, ıç oır gos~ 
~ mun ıy ır t .d bul d w . . 1 .1. .11 u· yareci oldu. O, ayni zamanda iyi bir yel• 

netice ---..lı'- rı araaında yapılacak olan bu yeni bağ- en e unma ıgı ıçın, ngı ız mı e • 
T.::ını h ,_._ d ·sh ek b" kcncidir. 

K ----• k d' la I · · 1 . · . ki f . . b- onun aııı;.&tn a nı eten ı> az ır şey 
~ar, uzun zaman en ı- ntı ar, transıt ış erının ın şa ı ıçm ı&· b"I kt d" F k t -'- 1 .. • b" cCarlottn> adındaki yatıyle baf!ndan 

lerinl idare edecek erzak, zahire E k k 1 • k ti • k d ) d f l ""k b. k 1 kt Ç"" rıltH l ı me e ır. ·a a onu, aı>Ker erı ıyı ı· r e erın ıyme erı a 111 ar an az a .. YE~ :r azanhç ~ aT~ ki'.r. u u, ranın li)•orlar. Lorcl Gort, üç yd müddetle, bir ÇO~ deniz maceraları geçmiş ve bu 
lemin etmitlerdi. gnnıstanın atta ur atanın garp mem . • . münasebetle mükemmel bir denize" J.. 

Bundan. L--La M=·a-s ş·ıruır bır· Son zam..ınLırcb nşk cinayetleri azaldı. genç ıkansı bir delikanlı tarafından ka- 1 k 1 . A "k ~LJ ih Camberleydekı nskerı akademıde ku- 1 0 
~ _u:;ıı _ e et erme ve merı aya yap~ an - . . . duğunu da isbat etmiştir Bu vAS1fiarı d • 

müddet ıç· İn bü-'11- filo.unu L- Samoşlulc • •. g.cçimsizlik.. . ve parTa yüzünden çınlmış.. . • . ... , rı;ocat diine kadar Akdeniz tarikile ya- mandanlık etmıştır. Talebelerı on:ı · 
0 

.J'U& ~ ka b iri ,_ ed h Lo_:ı h -!1 • h lı h ikisi lc 1 d . ı d. 1 layısıyle, onun gend lcunnay ıcfliğinc ta· 
on parçaya ayırdı. Her parçanın çı n ır ı . ~ı·~ ıstisn:ı.. ~urse emen. .. ~. e?.1en ~ı a sarı p,_ er ru l pılırdı. Bu memleketlerin, lısveç. Norveç. « ap nn> a ını ver~ış er ır. yin edilmiş olması gerek deniz, gerek.sc 
batma bir amiral tayin etti. hemen sevgı .yunm3"n ~-t·r cı.na~ olm:ı- l de öld~uş mu. ~yır. Doğru mahkc-I Finlandiya, Estonya. Letonya, Polonya, Lord Gort, kendınden çok daha genç hava kuvvetleri arasında büyük bir hoş· 

Böylece meydana gelen küçük mıştır.> d_nılcbilır. Hahlkaten. cBana meye m~t etm~: ~ı ka~ır~n Almanya -gibi şimal memlelcctlerc yap- ola~ları. bile kısknndır:ıcak derecede nudlukla karşılanmıştır. 
filolara iateclilderi .;bi hareket et- )ÜZ vermiyordu .aşkımı reddediyordu. adamdan da 3500 ~ lliası (yanı yır· l tıkları ihracatta ayni yolu takip ederdi. çevık hır sporcudur. F..skıden en çok mu- B""tü B . ··c1af ,L 

•• B • · " ld ·rı1 On pek · b" Tü__._ "- ) ta . t ;.,fD...,;,,, u~ ff k ._ b" b" ..• d. u n ntanvanın mu aa cwazın• 
melerinı,' .ft--L 'Ye erzaklar wıun ıçın o u wn ... > veya c u nıı ın rK urası zmına -·~-lld- Bittabi pahalıy.a mal olurdu Yakınlarda •a a ıyet ıKazanan ır ınrcı ı ı; amatör d h . • 1. "f L • 

.1·.1'~ lD1 • rd Bi ı...~ .,.k koll T-~-l k _.ı,,_,_ hak ·-~:~ı... · I a en e cmmıyet ı vazı e ord Cort un 
kendileri temin etmelerini ıö•le- sevıyo um. r ·~ asının arı ara- .ıunı er elJIUQllle ...... ~r-. Türliye, iP>u mcmleketlede anlqarak -cokey olarak bir çok at yarışlarını ka- "f ·d· O d _ı__ • ._ 

, sınd .. . .ı-~-~~d "''d"" ,. __ .ı_ L~L!-ı • rdikl . b ı___ 1 ı.azı csı ır. • or unun lcıuıııı;: ve stra• 
di gomuye .... ,~ .... ını. Ut ur- L.uUU.&<1 ucuuuuen. ve en u -.car- frnnın merkezinden Karadenizdeki Türlr; zanmıştır. Bundan ba~a mükemmel bir tE .. k k ·ı ı· rb" · 

.. d.. diyen} aza1d la kadınl maddi k.ı etl · . ğ I J• te mı ta ım ve tc ıyes.ınden me• 
Kadın konan reiai bizzat bir fi. um ... > ~ er . ı. • ~ . ym ennı aşa ~ limanlarına kadar dcmiryohı yaptı. l~bu yüzücü ve kayak sporcusudur. Arkadaş- suldür. Lordun c.n yakini general Liddel· 

lonun batma -ti Pau ba-•-- b·r Sebep •• Acab ınsanların akıllan baş- yukarı lesbıt elmiş bulunuyorlar. Yinnı deniz hağlantw tabiye edildikten sonra larının aöyledik.lerine bakılırsa o birden· 1 d" Od · . 

f 'I ld D'°Y o .- 1 lanna mı gcldi yoksa aşkın zorla alm:ı- bin lira_. cz.kA l k ti • tek.mil b• b"" 1 b' k • 1 ' • • k 1 lf, f U~Un ycnı 0rganaaayonwıda 
ı o a ı. _ • . . ~ · . . . A • • • m ur mc:m e :-c enn ihracat ıre oy e ır ma nm ışga etmcsını a- en ehemmıyetli bir iş o(an aaker alma işi 

itte hikayemizin bqlangıcında nnyacagıru, muhafaza edılenuyeeegını Bu, (~nsı l.ıtif) ın pek te hoşun: . gı- D1alları Türk limanlannclan Köstenceye yak sponına borçludur. ! cna verilmiştir. Bu dava, gerelc c&lci ba-
baluettiiim.iz Markiz of Eli lngi- anlamıya mı başladılar?. decelc hır k.ı~met olmasa gerek.. Zıra, ve oradan da garbi ve şimali Avrupayn Bundan bir kaç yıl evvel lsviçrede kış kan Duff-Cooper'e gerekse §İmdik.i ba• 
liz gemiaine mensup Rif&I' Gta..- Geçenle~ Fran.sada Icı:,ısı~tar~ından erke~lcrc bıçılen kı~et daha .. fazla .. sevlcedilecelı:.tir. sporları yaparken timdiki harp bak.anı: kan Beliaha'yıı. çok büyiik zorluklar çı· 
pulun bafına gelen hadise Lad- aldatılan . bır koca, kadını oldurmı~e ka- (Holıvud) d.~n. gelen bır hab~re gorc, yıl- Bu yeni bağlantının mcmlek-etimize Hoare - Belisha ile tanışmı.Jtır. Bu mü- karmıştır: Bu mesele. ancak çok çal11kan 

ronların bu vaziyette bulundukla- rnr' vc.rmış, son~ bu karan~rın do~~rek dızla~dan ~udıt Aten, Delfın Doç G.od getireceği, faidelcr çok büyüktür. Birin- naseheLle ikisi arasında bir dostluk ku) ve enerjik bir adamın başarabileceği bir 
rı zamana teaadüf ediyordu. mahkemeye muracaal etnuş .... Eyı.sı tle aleyhıne bir dava açmış, kocasını elm- çisi. transıt ~leri çoğalacaktır. 11cinciai de rulmuştur. Hoare - Beli.aha o günlerde! ieti. Lord Cortdan üç ya~ büyük olan ge-

• bu değil mi? KnUl olmıya ne lu.ıuın var? den aldığı için 2 milyon <lolar (2 milyon hususi Rumen vapur kwnpanyalan tesisi .akliye i~leri bakanı idi. lsviçreaelti bu lneral Liddell 1923 dek" B •t --·-. 
• .. be faka k h f b" lca 2 .. bin r ) . t-.. • .E j • 1 rı anya ~r 

Ritar Glaspul, yanındaki bir B~ nzer. ~ ço tu 8 . ır va yw: . ini ~zaunıit ta .... ., etıniŞ. r- suretiyle deniz ticaretinin inkişafına im- karşılaşmanın üzerinden bir kaç ay geç- nasyonal sergisini tertib etmif ~ eseri 0 
emici ve Çinli lclavuzula kü- Cla Ingıllcrcde geçnuş: Yaşlı)>ir.!ozwı iceklenn kıymeti Claha fazla edemek.. kan hasıl olacaktır. & = tikten ıonra da harp bakanı olr_mııtur. zaman çok beğenilmi§tir. O tarihdcn beri 1=== J 'iia«a-A#W !&L"i&' --~,.._. · * 0 * 1W _ - b 

.. . ~J.:DC ı U i<4ılC.W.7F'l:CZW~~, tarafa gitmedim. Yoluma duam et- dönüyorlardı. yanlarından bazla geç- lanna gelmifti. o, arp bakanlığının organizasyonu i,ıe-

p e ı · K d tim. Fakat dört bet yüz metre kadar tim. Daha evvel otelin önüne gide- Zerçiano katile: rile meşgul olmaktadır. 

a rl S 1 a 1 n . ötede otomobilimi dardarclum. Yol rek beldemeğe koyuldum. Kadın, _ Şu habnm •lmaİnC:laki Llboca- ~rd Cort' .un İkinci &, arkadaşı, ami· 
b:narındaki bir tarlaya çeldim. Gtti bu sefer iki mahafaz ile ~eldi. Daire- tuvara gir ve haztr ol.. ral ~r Harold ~ur. Bu zat uzun müddet 
döadüm. Onlara. aapbldan yola gel- •İne çıktı. iki Faılı da beraber çıktı- _ B iht' l .. denız bakanlıgının baı mühendisliğini _,,. J ş· h . ana ıyacınız o acagını .mı ..... H .• d.. .. _ ~-•- . ._ 

-·-••••• ilim. ar. üp eıiz oClanan önünde nöbet ed' ., yapmı~. arp gu umunuaı ıuar.nı .. işle· __ -~ • zarın ıyonanm.. · · d d l el "'·1 
~alot aece ~U İçİft .~ye- bekhyorlardı. - Belkt lap eClene ., - - rtnt Or ~ a OllUD a BI' Dl en kimse bu• 

c:.eiime emindim. Dar yoldan bir Kati~ bu izahatı verdikten sonra K b. k. l~ t 'çapmm.d' lunmadrgı söylenmektedir. 

Eğer böyle. dütünüıorsa al-' - Sonra) Tıibii lena söyleye-" müddet yürüdüm. KarfllD& pençe- kendi kendine aöylenir gibi ilive et- Z 
0 ı~ 1 'le~-~~ara gır ı. 

danıyor.. cek(erin bu kadar değil.. tel.eri sala adaya kapalı bir ev çıktı. tİ: . erçıano ZI ~I. , • yanlış bitr kana•' 
- Kim bilir? - Sonruı .• Onun otele geldijini Kadının otomobili de evin bir az uza. , - Acaba buraya niçin geldi? · U,.k odaya bir kadın gelirdı. . . t • d ""' 
- Ne gibi? göriiıaee, otelin öniindea ayn)nıa- ğınıda duruyordu. Evin pençerelerin- Zerçiano cevap verdi: ~ont ıelea lradam brıılamak 1Ç111 a 10 ogrUSU 
- O her halde sizin gibi diifün- dun. Biraz uzaktan göz.lıemeje im- den birinin arumdan birlflk ımlığı- - Ben niçin olduğunu biliyo- ayaga kalktı. • . Bilmem siz de o. ~anaatte misiniz, biı 

mese gerek. yuldmn. Bir saat sonra kadın çıktı. m gördüm. Y aklqbm. lçeride ne&er rum, beni görmeğe geldi. Ben de onu Kadan .• «Parialı kadın» dı. adamdt.ın köpc~ler hoşlanırsa, 0 adaın 
- Sana nasıl dütünürae dü,ün- ;y anuıda yine üç muhafızı vardı. konutulduğunu öğrenmek istiyor- bekliyordum. VW itimat edilebilir bir adammış. Eğer kö-

ıün, aldanıyor diyorum. Madem- Kadın siyahlar geymifli. Yüzünde Clum. Kobiçl:i: 'CELLA nA AARŞI KARŞIYA pek hoflanmazsa o -adama itimat edile-

ki Montröde imi4.. ltimiz, daha de yine ıiyah ve kabn bir pe'e var- Vakıa bir takım sesler duydum ama - O kadar cesaret edeceğini biç ınezıniş. 
doğrusu itin daha ziyade kolay- dı. Büyük bir otomobile bindiler. anlaıılmıyordu. içeriye girmek İse zannetmiyorum. dedi. Pariali bdm birbç admı ilerledi Bunun yanlış olduğunu hayat g&ted· 
laşb demektir. Faslılardan biı-i şoförün yanına ikisi itime gelmezdi. Oç kİ§İye kiırıı nasıl - Ben de geleceğine muhakkak Çok sakin ve kendine hikimdi. yor, çünkü bazı adamlar vardır iti kö-

- Pek o kadar kolay değil de içeriye oturdular. Otomobil sür- ~ çıkardım. Bir aralık otomobil- ıurette emindim. . Derin bu elemin aarartbğı aail ai- peklere kendilcrlni sevdirmeyi bilirler, 
Kont.. atle hareket etti. Numarasını alma.it lcrini bozmak istedim. BunClan vaz- Kapı vuruldu. Uıak Arsen içeriye masında büyük biı- uade okunuyor- aynı zamanda bir çok inı.1lll.larla fda ge-

- Korkuyor musun yoksa? da unutmadım. geçtim. Biliyonunuz ya, otomobili ıirdi. Bir kadının geldiiini ve Kontu au. çinıncnin yolunu bulurlar. Baı:.ı adamlar 
- Meselede korkmak değil, - Takip etmedin mi? bozmak her vakıt eyi netice vermi~ (Örmek istediğini söyledi. O timdi burada en büyük ve müt- da köpeklerle ,asla uyuşam:azlar. 

ihtiyat var. lfin iç yüzünü bilme- - Nasıl etmem .. <:On ikinci ci- yar. Ponsür Risfe* mülizimin oto- ' - ismini söyledi mi? Lif düşmanı ile karı• kar§ıya ve yal- Bu işte ahlakın ve maneviyatın asli 
diğiniz için böyle söylüyorsunuz. nayetimİn• mükifah o!ru-ak lütfet- mobilini bozduk., Buna rağmen yine - Hayır .. Fakat ıizin kendisini nızdı. Onunla arasında epey zaman- tolü yoktur. Çünkü bir tı.Iim, bu rivayet· 

- Ne imit itin iç yüzü? mq olduğunuz küçük Perelli otomo- İJe sizin müdahaleniz İcap etti. mutwdcak bekletliğinizi söyledi. Clanberi devam eden tehlikeli oyun teki hakikati ara;~::!!tak üzere, elindeki 
- Çünkü o Montröye yalnız gel- bilim sol~ lro§esinde idi. Ona atala- - Peki, peki .. Sonra? - Pekala Anen, ben zili çaldr- bugün sona ermİf bulunuyordu. bir çok köpeklen hapishaneye gönder-

medi. dığım gı"bi pqlerine düştüm. Lüsem - Sonrası geri döndüm. Otomo- ğım zaman o kadmı buraya getir. Buraya gelmezden evvel bütün mck gibi bir tecrübede bulunmuş, kö· 
- Yanında kim vardı~ yolunu yİrmİ kilometre kadar takip bilime gelerek on~ın dönü~erini Anen çıkh. ıilihlannı hazdamq, planını lrurmu§ pekler, mahpuslarla canciğer kuzu sar-
- Güçlü kuvvetli üç kişi. . Oç ettikten ıonra sola saptılar. Bu sap- beldedim. Birez sonra otomobilleri Kont ve KObi~lri bir müddet sus- gİri§eceğİ müca<leleden muzaffer ması olmuşlar. 

Faslı. Şık Avrupalı kıyafetinde çu- tıklan yol tenha ve dardı. takın et- Montrö yolunu tuttu. Ben de e.oob- tub:. !kisinin de ırfu:!erinde bir ı~ ~danası için bütün tedbirleri almlfh. Şimdi mahpuslnr itimat edilecek •· 
kulata renkli üc muhafızı var. tiiimin farkında ohnamalan icin o lcmndan hareket ettim. Tabii otele 1 vinc ıJliı çakımıh. Kurhanlan avak-1 -BITMEDI - damlar mıdır? 

Nakleden: A. öZYAMAN 
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Alkapona parmak ısırtan 
~·~şlı~·; .. A-;~;fk~i·i ... lı~.y~f~t FRANKi 

N"iii8yeı-.. y·ak8Yı ele verdi -Gangsterler diyarının 
Amerikayı haraca 

Amerika polisi cBoğa FTankie> namı 
ile anılan Frank: Giordano'yu kat'i delil
lere istinaden en nihayet tevkif etmi~tir. 
Onu istintak eden sivil polisler ona şöyle •·""''.·'"'.,.,.,,:.,,.,., 
diyorlardı: 

- Suçlarını kendinden itiraf cclersen 
senin için daha iyi olur. F rankie, Şimdiye 
kadar senin kurnazlıklarına göz yummak 
me<:buriyetinde idik. Fakat bugün elimiz
de senin mücrimiyetini gösteren kat'i de
lıller var. Söyle, yoksa ... 

Nevyork polis müdürlüğünün hücre
lerinden birinde bir tahta peykenin üze
rinde oturıın asık suratlı, kalın enseli, 
ortn boylu, ve iri yapılı adam kalın, ters 
bir sesle homurdandı. 

- Bana 1.. tek bir suç bile iğneliyc
mezsiniz. Beni tevkif için elinizde dC'lıl 

yok. 
Boncuk r:ıbi ufak ve kurnaz gözleı; 

yorgun fakat ihtiyatlı görünüyordu. 
Onu sorguya çeken dedektifler kısaca: 
- Sen bilirsin F rankie. O halde i,.e 

baJ)ıyalım 1 
Dediler. Bu baıılanan işin ne olduğunu 

ancak Nevyork polisi bilir. Fakat herhal
'de bu çok mlieasir bir tedbirdir ki yarım 

0

,aat ıonra Frankie bülbül kesilmişti. 
Frankienin söyledikleri onun hayatını ' 

pclc iyi bilen dedektiflerin bile ağzını 
hayretten açık bırakmıştı. 

Bu eenebaıı Nevyorku en fazla al"ka
dar eden ve çalkalayan yegane mevzu 
Frankie. 

Nevyorklular içlerinden türeyen ve 
alkapon gÜnlerini ihya eden bu azılı gan
gsterle o kadar meşguldü ki adeta son 
pnnay hadis~i. Japon tarziyesi gibi di
ğer dertleri unutmuş bulunuyorlardı. 

bu elebaşısı 
kesmişti .•. 

'l • ıdan bırı 

~·· 
~u 

Garip izdivaçlar 
ll<i metre boylu bir sirk 

ile bir bacaksız kadın 
oyuncusu 
evlendi 

Dünyanın en gaıip aşk maccralann-ı Bundan başka iki gönUl bir oldukça 
elan biri, hiç şüphesiz ki, iki sirk oyun- samanlık seyran olur değil mi? Şu hal
cusu olnn Al Tomnini ile Cmi Viks nra- de.? .. 
sındn geçmiştir. Bu nevKlcn bir diğer izdivaç ta yine 

Al Toınaininin iki metreyi mütecaviz canbazhanc oyuncu1arından ikl metre 
bir bo~'ll vardır. Ceninin ise bacakları uzunluğunda Almiro Krema ile seksen 
yoktur. santim yüksekliğinde Teresina arasında 

Bu iki tuhaf insan ilk defa ayni sirke Italyada yapılmıştır. 
gir.dikleri zaman tanışmışlardı. Birkaç ay önce Budapeştedc yUz yirmi 

Uzun adnm sirkin ortasında harikulli- beşer kiloluk iki klşl evlenmişlerdi. 
de nuınarolar yapan cbacaksız km gö- Bundan tam iki sene evveldi. Skoç~·a-

1 rünce vunılmu.,c:tu. Fakat askı mukabe- da bir garip izdivaç yapıldı. Gelin, yirmi 
!esiz kalmadı. <Baca-ksıu kız da uzun ynşl, nnda hnrikulfidc güzel bir1 kudı. 
delikanlıya gönül verdi Güvey ise cnnlı bir karikatür .. 

Ancak evlenmek için paraya ihtiyaç Gilveyin o IJmdar biçimsiz bir vücudu 
vardı. o seb pten uzun adam başka bir vardı ki, ayaklan ikulaklarının yanına 

1 cruıbaı.hancye geçerek dnha fazla para yapışıktı. Kolları bağlanın~ gibi arkaya 
.kazanmanm yolunu buldu. LAkin bacak- knıvrıktı. Hemen hemen her kemiği lam 

sız canbaz kadın, sevgilisinden ayrı kal- yerinde olmayıp başka bir yere takılı gi
mağa dayanamadı. O da, diğer can.haz- blydi. Bunların hepsinin fevkinde ola
haneye geçti. Tekrar beraber çalışınağa ra'k kendisi 80 yaşındadır. Eh •• Bu vazi-
bnşladılar. yette bir kocanın pek fazla sevimli ola-
~z zaman sonra da evlendiler. bilmesine inrld\n yoktur değil mi?. Ma-
Siz, uzun adam hakkında ne dilşiinUr- mafih seven sevmiş .. Kim ne diyebilir. 

seniz düşününUz, onu ne kader talihsiz Ukin bugünün garip izdivaçları yok 
sayarsanız sayınız, şunu biliniz ki, ba- mu? işte Amerikada son defa evlenen 

caksız kadın, her hangi tabii kadm kadar blr çiftin ıtarihln1 kısaca anla.talunı 
eyi yemek pişiriyor, ortalık temizliyor, Gilvey 22 defa evlenm4 
yatak yapıyor ve çarşıdan ötebeı'i ah- Gelin: muhtelif zamanlarda 21 kocaya 

yor. varmış. 

Yahudiler lsveclilerin 
' 

ahlakını bo~uyorlarmış 

Mari Hils 
Bir erkeği tay yareıi 
kadar seveceğinden 

değildir • 
emın 

Paris, (P.S) - Meşhur Fransız ka
dın tayyarecisi Maryse Hilsin bugünler.. 

Polis elan, dııardan masum gibi gö
rünen bakkalları, mezecileri ve meyha
neleri basmakla meşgul. Bunlann hep 

Frankieye ait tuzaklar olduğu tebeyyün 
ediyor. 

Isviçreliler Avrupa milletleri arasmdal Sonra telefonu açarak, harika mUd\lrUnU de Parlse avdeti bekleniyor. Maryse 
meyhane sahipleri nn:: k hastanede ayı- ler böyle tıkırında giderken bir gün ahlaklarının temirliğl ile tanınmıştır. buluyor ve diyor ki: Hils niçin evlenmek istemediği. hakkm-
lıyorlar. F rnnkienin mükellef yazıhanesine elleıi B , __ memleketleroe sık sı\c olan cina- _ Bay direktör, size esef edilecek blr da bir suale şu cevabı vermiştir : 

Frankieyi tevkif ettiren esas cüriirn ir- 8ŞNı 
" Bu içkileri zorla s tın al nbr fakat ma· ceplerinde, keskin bakışlı, iki, üç kişi gi- yntl:....a değ·ıı, alel11de hırsızlik vall-lan haber vermek mecburiyetindeyim. Vez.. - Bir erkeği tayyarem kadar seve~ ki aatl§lndan 2,500.000 dolarlık vergi ... t:.&'"' tı -

,_ im fenalığını ileri sürerek para ''ermek ıiyor. Frankie \•azivetinden emin lr bı·ıe orada go··-'n""-e•. Onun içı'n geçen nedar bay (x) icas&nızdan kırk l..an bin me emin değUim. Kaçakcılığı. Fakat bu onu tevkif etmek ı umu .. ~ 
istemiyenter Frankl•nin tah•il.:'ıt işine ba- adam edıısilc kocaman koltukları itar t lsv ba-'- 1 d blrlnd ki ut lira alıp zlmmeline geçirmlf Bugün in- Blr defa bir Fransız tayyareclsl Ma• 

için dedektiflerin ele geçirebildikleri ye- .. 1 k sene eç u ... a ann an e s - · . 
kan kırık burunlu, karnıbahnr kula~ ı a- ediyor ve: . ı:......nı k derin kisi dana :tihar etmek isterken kurtarıldı. Ailesi ryJl8 Hilale evlenmete tallp obnuştu. 

gane kat'I delildir. Onun asıl cürmü rok 1 B b ı ı d. ıs...,.... va ası a er mey . ,. badnyılannd n şöyle bir kart alıyor ar. - uyurun oturun ay ar ıyor. . . . . . on beıf bin lira kadar bir para Cıedarlk - U9&1l çiltler m.ut olamazlar ce-
öaha büyük adeta alda sığmıyacak kadar ıBen on dolara kol, öO dolara bacak Onlar kısaca: getirmıştir, Bu memlekette Yahuda dilş- etmı,Ur. Bankanız bu pmayı alarak bu vahiyle bu teklifi reddetm1ft1. 
şümullü ve müthitf.. kıranm. içki borcunu hemen öde yokla - Oturnuığa gelmedik Frankie di- ~lığı şeklinde hareket uyandınnı7 o- adamın kırk beş bin liralık zimmetini si-

UCUZ IÇKl sen bilirsin!..» }orlar. Hazineden çaldığın 2,500,000 an vaka şudur: lerse intihar te§ebbUstiniln önüne geçi-
Frankie ekser Amerikan haydutları Böylece Frıınkienin nlacaklnrı hiç ta- dclann hesnbını istemeğe geldik. Yürü Bir veznedar 15 bin lira kadar blr pa- lecclctir. Yoksa felAket muhalt!kaklır.Ta-

gibi İşe ilk evvel içki knçakcılığından kıntıda kalınıyor ve i~er günden güne hakalıml.. rayı zimmetine geçiriyor.Fakat bir ınild- lbit bankanız da 45 bin lira zarar gör· 
baelıyanlardan biri. 19 3 3 senesinde A- ilerliyor. B:szan borcunu ödememekte is- F rankie tııbancnsına davranmak isti- del sonra bu hareketinin bir rezalet §clc- milş olacakt.ır.> 
ıncrika hükümeti içki yasağını kaldırınca rnr edenlerden biri öldürülüyor. Bu diğer yor. Fakat gelenlerin içinde eli ondan tinde ortaya çıkacağından endişe ediyor. Acaba banka mildilril ne yapmış? 
Frankie kendisine başka bir kazanç yolu horçlularm gözünü korkutmak için ınü- 1 dnhtı çabuk olanlar vnr. Parayı yerine koymak imkan.mı da bu- Banka idare heyetini sUraUe toplamış. 
buluyor. Ucuz içki satmak! Hemen et- kemmel bir vesile teşkil ediyor. Fr .. nkie, Amerika azılılarının bu ıo· 1 Iamıyor. B~ sırada tanıdığ~ bır Y~hudl- Telefon ile Yahudiye muvafakat cevabı 
rafına itimad ettiği gangsterlerden bir Kısa Lir Z'lm:ı.nda yirmi beş ic;l:i tevzi nuncusu, şimdi hapishanede bağırıp ça- ye meseleyı açıyor. Yahudi Isveçli Ve7.- verilm\§. Mesele bu suretle kapanmlf ise 
grup topluyor ve onlara planını anla- merke::i ve bu iç!:ıleri değıtan kamyon- ğırıyor. Serbestisini kazanmak için Aıne- nedarın telUşına şaşıyor: de bir müddet sonra işin haldkt ciheti 
lıyor, lıırlıı dolu dokuz garaj tesis ediliyor. rikanın en büyük a..-ukatlarını tutncağını - Yahu, bu da endişe edecek bir şey anlaşılınca biltiln memleket efkirıumu-

Frankie için içkiyi halka ucuz satmak Ncvyorkun siyahilere ıneskur ı larlem ilan ediyor. Amerika ise Frankieyi elek- mi? Bu işi ben pek kolay hallederim. miycsindc bir galeyan hAsıl ohnuş heıı 
işten bile değil. Çünkü, evvela, o yaptı- denilen kısmınd sade 200 tane gizli içki tıik sandalyesine oturtmağa e.z.meımiı Yalnız on beş bin liradan başlca otuz tarafta: 
ih satışlar Üzerinden vergi vermİfecek- yeri açılıyor. Frankıenin id resi altında görünüyor. bin lira daha çalırıalısın. Bunu yapabilir Yahudiler, Isvcçlilerin ahlakını bo-
tir. Sonra maiyyetinde öyle adamlar var l bulunan yerlerde içki etdc.riki çok kolay. DONY A POLISLEHINl misin? zuyor 1 
ki veresiye yapılan satışların bedellerini I Mesela domuz pn~tırması, peynir, sucuk BiRBiRiNE KAT AN Diye soruyor: Feryadı yüksclmeğe başlamış. 
~ününde tahsil etmek yolunu biliyorlar.

1 
satan bir mezecinin dükkanına ciriyor- GANGSTER Veznedar dalıa otuz bin lit'a çalıp ge- Almanyada olduğu gibi Romanynda da 

Üçüncüsü de satılan iç!;inin cinsi. 1 lele sunuz. Peykenin nrkasındal:i ndam size lngilterenin meşhur «Scotbıınd Yarcl> tirdiği zaman Yahudl bu paranın on beş en geniş mikyasta Yahudi dilşmanlığı 
bu üçüncü için ne kadar az söylense mi-1 uzun uzun bakıyor. Çabuk bir göz kırp- i son zamanlarda türeyen ve bütün dün- J:ıln lirasını kendisi için ayırıyor, diğer 'başladığı sırada Avrupanın en sakin bir 
deler hesabına o k:adar iyidir. 1 nıası işi hallediyor. Peykenin nrlmsmdaki ya polisini meşgul eden çok tehlikdi bir on beş bin lirasını da bankaya iade et- şimal memleketinde geçen bu vaka ka-

Son bq sene zarfında Frankie ve gizli bir kapıdan ic;i masalarla dolu esra- Amerikan haydudunu ar makla meşgul.. mclc üzere veznedarın elinde bırakıyor. rakterisUk bir mahiyeti haiz değil midir? 
avenesi akıllara hayret verecek dere<:ede l ıenciz salona giriyorsunuz. Amerikan polisi, dünyanın elan ele 
muvaffak oluyorlar, cBoğu Frankie is- Bu kaçak meyhanelerin en Lüyük za- gcçmiyen en azılı Gangsterlerinden biri 
mini ititmiycn bir haydutken gangsterle-, ıan gençliğe olmuıtur. Maalesef bir çok olan Charles Hoffmanın izini kaybetmiş- FRANSADA 1ŞSlZL1K ARTIYOR BtR MUAYENE UCRETt 
rin krallığına kadar yübcliyor. Son beş üniversite talebesi kızlı erkekli buralara tir. HoHmanın Kanada, Fransa, Çin Kü
sene zarfında ıF rankie ve adamları Ame-1 dadanmışlar ve bunlardan bir çoğu içki ba, Almanya ve fngiltcrcde dostlan var
ı ikan halkına beş milyon galon bozuk 1 diye satılan zehirle zehirlenmişler, bu pis dır. Kendisinin sahte bir pasaportla bu 
pis, zehirli içki satmı!!tır. Bu. pis içkiyi I ye.rlerde he~ ııh~aılerini hem ahlaklan- memleketlerden birine kaçmıt olmaaın-
satan gizli meyhaneler Amerıkanın her nı kaybetmışlerdır. dan şüphe edilmiş ve bütün bu memle-
taraftna adeta veba salgını gibi yayılmış SARHOŞLUKTAN KENDiLERiNi ketlerin polisleri onu aramıtlana da bul-

Amcrikada neşrolunan bir istatistik Amerikanın Kivlend §e.hrinde bir 

işsizlerin bu sene geçen seneye nazaran dam, doktora müracaat ederek pek fazla 

ıbir kaç yUz bin azaklığmı bildiriyordu. sigara içtiğinden §iıkAyet etmi.ı ve bun

Halbuki Fransada işsizlerin gittikçe art- dan kurtuhnak için bir çare aradığını 

Bn. Lupesko 
Voronofun ,aıosuna mı 

misafir olacak? 

bulunuyor. KA YBETMIŞ MEKTEP mağa muvaffak olamamıılardır. Hoff-

Nevyork cadd'elerinde, içleri bu pis KIZLARI mı.nın suç listesinde banlı:a soygunundan 

:tığı görillmeddedir. .. l . tir 
soy em1§ • 

Son neşrolunan bir istatistiğe göre, bir Doktor: lflt. 10 (P.S.) - Romanyayı terke 
hafta içinde 6000 kişi daha işsiz. kayde- davet olunan madam Lupeskonun Ital-

içlı:i ile dolu kocaman kamyonlar dola- Polis bulunları ortaya bir ıürü facialar tutun da cinayete kadar her türlü meli-
• Şof·· 1 . d turanlar kırık çıkartmaktada. Gizli meyhanelerin mü- net vardır. Amerika poli.i, bu tehlikeli ,..ıyor. or erın yanın a o • 
ı_ l k b h k I ki · · 1 ·n davimleri aras1nda sarhoşluktan kendini haydudun son iki a .. zarfında ln-"ltcre-uurun u, arnı a ar u a ı, ırı yar ı -, ,, gu 
... nl M·· b . il . ıturmak kaybetmiş, çdgma dönmüt çok gürel ye gİrmiı oldugw unu tahmin ediyor. - ar. unaae etsız wa en su 
İçin kucaklarında namlusu kesilmit av mektep k~~~L~l üfıhehıdiltl~or. C:~nel HoHman otuz yedi yqındadır. Zayıf, 
çifteleri var. buralarda oır va&ll er • a 1 ve guze urun boyludur. Ve çok temiz geyinir ... 

• Fnudtienin, İmparatorluğunu idare e-- oldultlan yüzlerinden anlattlan aolulc be- Onu görenler ne mal olduğunu katiyyen 
den otuz B 1 d h b. • nizli. pejmürde kıyafetli kızlar ekmek tahmin edemezler. Hallen.nde insanı al-

nazın var. un ar an er ın 

b .. ··1ı: L • b 1 parasını tedarik etmek ve ve alııtıkları datan bir kibarlı'- vardır. l•te onu tim-uyu oırer •ervet sahibi. Lükı otomo i - ~ " 
lerle geziyorlar, yanlarında mutena kürk- pis. ham ispirtoyu satın alabilmek için diye kadar poliain pençesinden kurtaran 

dilrniş, bu suretle EylO.l ayı zarfındaki - Altı ay için si~ayı bırakını7., tav-

305,000 i§siı. sayısı 357 bin olmuştur. Bu- siyesinde bulunmuş. 

na mukabil, geçen sene ayni vakitler Adam memnun ... 
3000 iş.m arbnı~tı. • 

- Ne All deınış. Bu suretle tam elU 
Diğer taraftan bu seneki ~ sayısı, • 

iki sene evvelkine ni.9beten azdır. 1935 dolar para tasarruf etmq olacatam. 
de Fransada 67.000 işsiz: vardı. Ve çıkarken, doktorun muayene Uc-

Bu sene işsizliğin artmasına sebep ola- retini sornıUJ. 
-L b 0

U
0 filn dun" yadaki maden istihsali n-.L..&-

l'9K. uuıLwrwı cevabı ıu olmUf : 
buhranı gösterilmektedir. _ Elli dolar. 

lere bürünmüı güzel kadınlar olduğu hal- esrar sigaraları satıyorlar. da bu vasıtalan ve ona inzimam eden 
de en pahalı barlarda eğleniyorlar. Buralara devam edenler yalnız sarhoş- ince zekası olmuıtur. Onu haydutlar ken- !erdi. Amerika Gangsterleri arasında o, 

DONY ANIN EN PiS iÇKiSi lukla yakayı sıyıraınıyorlar: Bu gibi me~· di aralarınada «utangaç çarlı> diye ta- sc.ğuk. kanlılığı, cesareti ve tabanca atı-
-=--

tKt SAAT 1Ç1NDE EVLENDİ VE 
AYRILDI Frankienı·n irkı' ya b . 1. f b • hanelerin kapıları önünde gece geç vakıt nırlar. Çarlının en sevmediği fCY· yaban- cıhğındaki :aürat ve nişancılığı ile 1öhret . ,.. pan Cf gız ı a n- . B 1 

kası var. Burada maya, ham ispirto, boya 1 f'rankienin adamları .beklı~or. un ar cılarla tanışmak ve kalabalıktır. almıştır. 
b'.rbirine ~araştırılarak dünyanın en piıı iceriden pelc sarhoş bır v~zı~ette çıkan- Polise verilen tarifte şöyle deniliyor: lııte içki kaçakçılarına yardakçJığile Yugoslavyada bir adam iki saal içinde 
hır içkisi meyda a t . . 1• b. _ .. lan bir yumrukla bayıltıp ustunde ne var c7..ısmanımızın en tehlikeli haydududur. bıaşlıyan cUtangaç Çarlı> eonra kendi evlenip boc::andı. n ge ırı ıyor ve ır suru d 1 r-
=z .. vnllıya ucuz viski namı altında satalı- nC' yoksa soyuyorlar. Franlcie hayatın :ı.n Ona azami ihtiyatla yaklaşılmalıdır.> Lir çete teşkinl ederek müstekillen ça ış• Sabahın saal dokuzunda nikah merast-
) or pC'k memnun. O artık bugün hapishane Hoffmanın saçları k.ırantadır. Gözleri mağa başlamıştır. Hoff mamn çetesi adc-

F rankienin adamları bütün barlan ve kö,elcrinde çürümekte olan meşhur Al ciddi bakışlı ve yeşile baknr mavidir ..• ı den kalabalık değildi. Fakat çete men- mindc bulunmuştu. lki saat sonra da ka-
nıe h ı le • 1 ed b --•- " b .ı .. Haydut sıkıntı veya telaııta olduğu va-

1 

suplarından her biri Çarlı tarafından rısından ayrıldı . 
• Y nne eri dolaıııyorlar ve meyhane ea· ı apone nu gö g e ı~maga a,.amı .. -

luplerini kC'ndi viskilerini aatmağa icl>ar tır. Onun muti• adaınlan arasında üç kitler gözlerini kısmak itiyadındadır. tecrübe edilerek seçilmiş, mesleğinin er- Buna sebep evleneceği kızın on altı 
ediyorlar. Ağzına tecrübe için aldığı yu· ı komiser ve bir maliye müfettişi var. Amerikanın içki yasağı sıralarında babı kimselerdi. yaşında zannedildiği halde 14 yaşmda 
duınu istikrah ile tükliren ve bu içkiyi 1 Be!! senede F rankienin Jdirı on beş mil- meşhur içki kaçakçıları utangaç Çarlıyıı I lıte bu gün lngiltere ve dolayısile dün• 
lcopı d b ı Saw ı ·ı etek dolusu para vermişler ve ellerindeki y• polisinin büyük: bir telaş ve che~i- olmasıdır. Şimdi drahoma meselesi ctra-

ın an İçeri sokam17acağını söyle- ~on dolan u uyor. ga so a ven en 1 f 
ille'- b db h I ··k l · ·· ·· ı t · 1°çkı'ler'ı onun muhafaz••ına tevdi ctmİ&.o .. ·etle aradıg"ı haydut böyle bir mel'undur. ında davalar ~rcyan ediyor. ~ e a t ığında bulunan bar ve etua payı> mu emme ıs sz:orUYor. ı e ı~· - • 1 

yan hudutları yakınında Menton cİ• 

varında Voronofun Crimaldt ptoa~ 
geldiği hakıkındaki haberler teeyyUt et-
rnem~ir. 

BALIK KAFALI ADAM 

l Ingiltercnin Kembriç üniversitesi hay. 

1 
vanat profesörii Ceymis Graz, birisine 
cBalık kafalı adam> dediği zaman kimse 

1 gilcenmezmiş. Yani, bizde ckuş beyinli 
adam> sözünün ifade et\ıi~i manada bir 
hakaret saymazlarmış. 

Zira bu lngiliz profesörü balık beyni • 
...·n csas noktnlarda insan beynine tama~ 
men benzediği iddiasındadır. 

····· ................... ·········· ............... . 
Kız kacıran/ar 

t 

Seferihisarın Hereke köyünden Ali 
oğlu Mehmet Kılınç, ayni köyden Bn. 

Zühreyi kaçırmış ve yakalanmıslır. * Bumovanın Eğridere köyünden on 
dört yaşındaki Ayşeyi kaçıran Ahmet 

Yayla da yakal!nmıs ~dl.ivPye verilmiş
tir. 
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ÇOCUGUNUZ ZEKi MI? 
f?Ja72727:7.7-7~!'7-:;~ 

H. ' ıç •.. Deniz dibi ormanlarında 

iki • • 
ve Bunu anlamak istiyen anneler 

babalar bu yazıyı okusunlar 

ıncı ovası ) 

Çocuk babalarını, analarım fU iki sual kadar İfgal eden hiç 
bir şey yoktur: «Çocuğum akdlı mı? Mektepte aldığı derslerden 
istifade edebilecek kabiliyette mi?:> 

i~aret etmek lazımdır. 
NETlCE - Bu emirlt>.rin, sırasiyle ye-

rine getirilmesi iktiza eder. Bu tecrübe, 
yeni mektebe gidecek çocukların akıl de· 
recelerini anlamak için çok faydalıdır. 

Lğer, !.Öylediklerinizi bilatereddüt yapar-

F...5kiden Anadolunun bir yerinde tu
za chiç> derlermiş. Bir gün bir köylü 
kadın küçük oğlunu pazara göndererek 
1uz aldırmak istemiş. Fakat unutmama
sı için hep nğziyle hiç - hiç diye tekrar
lamasını söylemiş. Çocuk hiç hiç diye 
.söylene söylene giderken deniz kenarın
daki bnhk tutan bir balıkçıya rastgel
miş. Balıkçı hiç hiç diye çocuğun dua 
ettiğini snnm~ ve bağırarak: Ne<len hiç 
tutmamamı istiyorsun. Yumurcak Al
lah arttırsın desene. Çocuk korktuğu 

için tuzu unutmuş ve Allah arttırsın di
ye söylene söylene yürümeğe başlamış. 
Bu sırada bir cenaze geçiyormuş. Bu 
söıJeri işiten biri oğlwn cen:ıze geçer
ken Allah rahmet eylesin derler deyin
ce çocuk bu ~efer Allah rahmet eylesin 
diye diye ~oluna devam etmiş. Fakat 

Deniz dibinde ve iki kişi 
arasında geçen bir fiicia 

Meşhur bir pedagog; çocukların aklını, zekaaını ölçmek, isti
' adını öğrenmek için bir deneme serisi tertip etmi~tir. Bu; çocuk 
analarının, babalarının yukaTıdaki suallerine cevap alabilmele
rini temin edecek sade ve kolay bir usuldür. !a mektepte, hocasının vereceği dersleri, 

talimatı çobukça kavrayacağı muhak
kaktır. 

Birbirine rakip olan iki dnlgıç, inci 1 eğilmek istedi. Fakat, arkasındaki ağaç .. 
avlamak için denizin dibine iniyorlar.. lara takılmış olan hortumu bunn müsaa4 

Karşılarında bir inci stridyesi gördük- de vermiyordu. Kendisini biraz zorlasa 
leri zaman, Japon dalgıç hemen ileri hortumunun kopacağı muhakkaktı. 

Ba denemeler, bittabi bazı fevkalade hallere matuf değildir. 
Fakat, (YENi ASIR) okuyucularına, çocuklarının akıl ve zeka 
derecelerini ölçebilmeleri için çok yardımı olacaktır. Bir çocu· 
ğun, sorulan ıuallerin hepsine lôyıkıyle cevap vermesi, bu imti
hanı müfkülatsız geçirmesi imkanı yoktur. Bilhaısa 3, 4 ve 5 ya
fındakilerin .•. 

6 - 9 Y AŞ!NDA ÇOCUKLAR tÇIN 
Çocuklar, altı yaşından itibaren mek

tebe gitmeğ ha,lar1ar. Ara ma kendile-
ıini tecrübeye tabi tutulmak şartiyle 7e-

bu sırada bir adam iki ineği ipinden çe

atılıyor. Diğeri de, deniı.in dibindeki 
ağaçların dallarına dolanmış olmasına 

rağmen, hemen kendini ikurtarıp öteki
nin arkasından gidiyor. 

Fakat, karşısında bir adamın göz gö
re göre ölmesine razi olamazdı. Onu kur
tarmak için, sonuna kadar çalışacaktı. 

Bu, bir karardan ziyade, içinden ge-
Fakat, denemelerin birinde veya ikisinde birçok puvanlar ka

zandabilir. Bu da akıl ve zekasının derecesi hakkında bir fikir 
edinilmiye yarar. Yalnız, ıualler çocuğun sevgiıini, itimadını ka
zanmıf biri taralından sarulmalıdır. 

ki'ılarının tekemmül derecelerini anla
yabiliri:.ı:. 

Sıhhati yerinde ve normal bir halde 
bulunan her çocuk tecrübelere )ayıkıyle 

kip gidiyormuş. Onun böyle dediğini i~i
tince kızmış bir iki t.ok:ıt indirerek : 

- Daha bunu şimdi satm aldım sen 
bana böyle du:ı ediyorsun. Uğurlu ka

Japon dalgıç, arkasından geleni his- len bir arzu idi ve bu hisle hemen ileri 
sediyor ve onun hava hortumunu sıklp 
boğmak için geri döndüğü zaman kendi 
hortumu bir dala dolanıyor ve kopuyor. 

atıldı, can vermek üzete olan Japon 
dalgıcı belinden yakaladı. 

Japon dalgıcın gözleri kapalı idi. Fa· 
kat, kendisinin bir el tarafından kald~ 

3 Y AŞINDAKJ ÇOCUKLAR tÇlN 
DENEME 1 - Çocuğa 12 eantimetre 

boyunda ve 1 O santimetre eninde hiç 
luıtJanmamış, düz bir tabaka kağıt gös
teriniz. Sonra bu kağıdı bir kitap şekline 
.lıoymak için ne yapmak lazımgeldiğini 
anlatınız, ayni zamanda kağıdı ikiye kat· 
)ayınız. Bir kitap sayfası halini alan ka
i{ıdı gösteriniz. işte deyiniz. ıimdi bir ki-

taba benzedi. Sonra çocuğa, katladıKı
nız kağıdın ayni bir başka kağıdı veri-

niz. Ve şu sözleri ıöyleyini:.ı:: Haydi, sen 
de yap bakayım. 

NETiCE - Eğer çocuk bir veya iki 
tecrübeden sonra, ııizin yaptığınız gibi 
yapmağa muvaffak olursa akıllıdır. Ak
ıi takdirde, ayni kağıdı gayri muntazam 
boyuna veya zaviye şeklinde katlarsa 
akıl ve zeka derecesi: sıfırdır. 

DENEME 2 - Çocuğa, çehredeki hıı-
21 lusımların i!imlerini soracağınızı, (hu· 
run, kulak, göz. kaş, kirpik gibi); ,.e 
•orduğunuz zaman bunlan parmalda gös
termesini söyleyiniz. Ve yavaş yavaş, 
mesela elinizi burnunuza veya ağzınıza 
götürerek sorunuz: Bu nd. 

NETiCE - Suallerin dörtte üçüne alı-
111\cak cevabın doğruluğu, çocuğun akıl· 
1·~ına delalet eder. Eğer çocuk, aorgu· 
Pdrınıza parmaKıyle işaret ederek değil 
r,özünü kırpmak, ağzını açmak, kaşları· 
m oynatmak ;uretiyle ~evap verirse ze
l ası yerindedir. 

DENEME 3 - Renkli bir reııim alı
nız (Bir gazeteden veya bir mecmuadan, 
üzerinde, her zaman kullanılan şeyler 
bulunsun. Bunları birer birer çocuğa an
latın12: Bu gördüğün ağaçtır, şu kulübe
dir, bu da kulübenin hpıaıdır, ilh .. Son· 
ra, rahatça bir yere oturtunuz. Resmi de 
kar§ısına koyunuz. Haydi, bakayım, yav. 
rum, deyiniz. Gördüklerini birer birer 
söyle .. 

Eğer birden cevap vermez, tereddüt 
(:Österirse kendisine yardım ediniz, ka
i:ıdın üzerindeki resimlerin isimlerini 
söyliyerek sorunuz: Ağaç nerede) Ku· 
.Jbe hangisi?.. Kapıyı gösterir misin? 

NETiCE - Ei;er çocuk, sorulan su
nllcrin en nzı üçüne tercddüt~üz ve ken
diliğinden cevap verirse nkıJlıdır. 

4 Y AŞINDAKJ ÇOCUKLAR tÇtN 
DENEME 1 - Adi bir mukavva üzc

ı ine iki santimetre arn ile iki düz çizgi 
çiziniz. Bunlardan birisi, diğerinden bir 

· eantimetre kıııa olmalıdır. Cocu2a, uzun 

cevap verir ve günden güne aldığı ders
demli olsun, diye duat et.. Demiş. Bu 
:5efer de zavallı çocuk böyle söyliye sö.r-

lerin ıemere11ini göst~rir. 

6 YAŞINDA ' Jiye giderken bir adam görmüş elinde 
DE.NEME t - Çow\t artık sağını so· bir kedi ölüsü ile gidiyorm\L~. Bunu işi

lunu bilecek bir hale gelmi,tir. Sorunuz tince 0 kadar kJZmış ki kediyi üstüne 
ıona: cBana sol kulağını v,öster .. > cBa.1 fJtlatmış. Neden böyle söyliyorsun, di
rıa ea~ ltulağını göster .. > Bunlara ben- ye azarlamı~. 

Japon dalgıç şimdi boğulmak üzere 
idi. Yalnız, bir iki dakika daha yaşıya
bilirdi. Çünkil, dalgıç elbisesinin kafa
lığı içinde biraz daha hava vardı. Bu 
hava bitinceye kadar yaşıyabilecekti. 

Jnci avcısı, Japon dalgıcın, göz.lerlnin 
yuvalarından fırladığını ve kendisine 
hem korkunç, hem yalvaran bir şekilde 
baktığını gördü. 

~er üç sual ~aha tekrar ediniz. Birinci:oi- Çocuk bunu bir çiftçinin öğrettiğini 
ne mu_v~fık cevap alamayınca ikincisine 

1 

söylemiş ve ne diyeyim ya amca deyiJl.. 
Bu fuıda, kar<:ısındaki arlık ne bir ra-geçerııınız. ce hiç bir şey söylemeden dostdoğru -,. 

NETiCE - SuaJlerin her üçüne, Ye- işine git deyince çocuğun aklına chiç> kibi idi, ne de biraz evvel kendisini öl-
b ld 'k. · d ~ 1 1 dürmek lstiyen biri.. Bu, boğulmak üze.. ya e, sua en ı ısıne ogru cevap a • alacağı gelmiş ve hemen e1indeki para 

mak muvaffakıyettir. re olan bir Jnsandı. Her insana karşı ile tuzu alarak evine dönmüş. 
DE.NEME 2 - 6 yaşında bir çocuk olduğu gibi, bu adama karşı da vaillesi 

l S, l O, 25 kuru~luk paraları tefrik etme- onu ölümden kurtarmak için çalışmak-

ı
ğt" ba~lar. Ve bunlar, ayrı ayrı gösteril- COC U K tı. 
diği znman isimlerini söyler: 5 kuruş, ' Fakat, denizin dibinde, ağaç dallarının 

10 kuruş, ilh .. der. Bina~nalc~·h. kıymeti F J KR ALARJ hiç bir şekilde harekete imkfuı bırakma-

ıu olandan başlıyarak bırer bırer sorma- dığı bir yerde ve bir iki dakika içinde 
lıdır. PA~~ YI NE ~ APIYORMUŞ ? 1 bir adamın hayatını kurt.-ırmak için ça-

l NETJCF Suallerin en azı dörtte - Kuçuk knrdeşım benden boyuna ] k .. kü"l b" . l" J d 1 - - - . . ışma m~ ır .ış ı. apon a gıcı 

1 
üçüne doğru ce•;ap vermesi lazımdır 1 para ıstiyor. . . v • 

· . b 1~ ? kurtarmak ıçın yapacagı hareket kendı Eğer çocuk yanlış fJÖ\' ler ve bunu der- - Ne yapı~ or \l para .. n · . . .. .. . 
' - ' H" · hayatına da mal olabılırdi. Çunku ha-

. h<ıl düzeltirse hat& telakki etmemelidir. - ıç.. bo 0 ll k k 1 
- Nn!:ıl hiç? Senden nldığı paraları va · rusu a arın arasına sı ışıp a -

7 YAŞINDA her holde bir yere veriyor ve, bir şey dı mi kendisi de ayni şekilde ölüme 
DE.NEME 1 - Çocuğunuz, 7.ihnen alıyordw-. mahkum olacaktı. 

küçük cemler yapabilmelidir. R:ışlangıç· 1 - Bir .,ey alamıyor, çünkü benim Bundan başka, dalgıcı kurtarmak için 
ta, bir elinin veya iki elinin parmakları ona p::ıra ~erdiğim yok. vakit kaybetmemek ve biraz daha uzak-
ile sayarnk ynpma!ında hcis yoktur. So· T AKV1M tnki inciden vazgeçmek lazımdı. 
Iulacnk sualler ~unlardır: A t• 1 k · t rd Iht" ' . . . aam ::ı vıın $a ıyo u. ıyar .t:a-

A - Bır elınızde kaç pıırmal: var? dına da bir t.ıne uzattı. Kadın. 
B - Öteki elimizin parmak\ rı kaç _ l!;t{'mc::, dedi. Geçrn sene aldığım 

tnne? ı h . dn n ye.pyenı duruyor. 

Bütün bu dil§ünceler, inci avcısının 
zihninden bir un içinde geçti ve her şe
ye rağmen kararını verdi : 

rıldığını hisse<lince gözlerini aÇtı. Biiaz 
evvel, ~ir .k~til korkunçluğu ile · baka~ 
bu gözleri daha sonra bir ölilm ~~hŞeU 
kaplamış, şimdi de ayni göıJer ·kendisi~ 

ni ölilmden kurtarana karşı duyduğu 

şükran hissi ile parlamıştı: 

Inci avcısı, Japon rakibini kolları ara-. 
sına aldığı :ıaımın göi1eri biraz ilerideki 

stridyeye takıldı. Fakat, ondan va:ıgeçlp 
kollarındaki :ıavallıyı hayata kavuştur
mak lizımdı. 

Derhal, kendisinin gemi ile rabıtasını 
temin eden ipi iki kerre üstilste çekil. 
Bu, cyukan alın> işareti idi. · r 

Gemiciler bu işareti aiınca derhal vin4 
ci işlettiler ve dalgıç, koUarmdald yarı 

ölü insanla beraber denizin ytizline : 
Hayata doğru yük.selrne~e başladı. 

Gemidekiler arkadaşlarının," Japon 
dnlgıcını da kollan arasında getirdiğini 

görünce hnyret ettiler. Japon dalgıç ölU 
bir vaziyette idi ve hareketsiz duruyor• 
du. 

Inci avcısı onu, gemiye bırakırken: 
- Beni öldürmüştü, dedi. 
Arkadaşları sordular : 

- öldürdün mu ? 
- Hayır! Kurtardım .• 

Japon inci avcıları, deniz.in dibinden 
rnkipleri tnrnfındnn kurtarılan ve yine 

düşman saydıkları gemide kendine ge-C - Jki elimizdeki parrnal:lar:n ı:a- ı KÖPEK KAFESTE 
~,sı ne? B b . . . d·-· v b" NETiCE .. a ası 1çeu gır ıgı zaman, agzı ır 
~ · - Ç~~ukça ve yuksek ~esle 

1 
karış aç:k kaldı : Papağanın kafesinde 

J apon dalgıcı kurtarmağa çal~caktı. 

Dalgıç son nefeslerini tcneHüs ebnck len arkadaşlarını aldıktan 80nra onlara 
üzere idi. Inci avcısı hemen ilerledi ve teşekkür ederek ve bir daha yollarına 

suymadnn en nz uç suale <:cvnp verme- ,_.. k d Od b" k"" · d · 
• • w l ıAopc var ı. anın ır oşcsın c zın-

sı lazımdır. Eger çocuk baş parmağını · l - bawl t K di b 1 k 

1 1 
cır e papagnn g anmış ı. e a ı 

lıesabından hariç bırakırsa lluaJlerin Ü ü- . . · . 
r.ızf:İyi r,östermesini $orunuz. Sonra mu·, . 

1 
. .• -~ 1 kav<:nozumın l!;ıne gırmış, balık ta ka-.. . ı ne sıraıııy e şu cevabı '~rır: Dort, dort . .. . 

kavvanın ustiınii nltına getiriniL, daha ~ekiz.. ' • nap~~ uzerınc uzanmıştı. 
EOnra yan çeviriniz, lıcr defasında ayni I DENEME 2 ı...ı Kuçük Aytene sordu : 

1. k ,. . U . . h . . - -ıeyecanlı sahneler N ld b"" l ? sua ı te rnr eomız: zun çız~ı angı~n? . d d"" b .. . - e o u oy e . 
tasvır e en ort ta lo veya dort resım K w ··1·· · k · 

NETiCE - Çocuk, uzun . çizgiyi ü.; . "h d" . M h b ızcagız. gu umsıyere cevap verdı : 
v w ıntı ap c ınız. .u art" e av veya ço- C 1 k 1 eli clefasındn da dogruca göstermt"ge mec- k · l "b" • . . - an arı sı ı masın ye yerlerini 

b d Y k k 
cu oyun arı gı ı .• l·asıla ıle bunları hı· d •· t" d" 

ur ur. o sa numara azanamaz. b" v •• • • egış ır ım. 
rer ırer çocuga gostennız .. Ve göster-

DENEME 2 - Dört tane gümüş ve· d·-· . . . . •v• • YERiNDE CEVAP 
. ıgınız resmın neyı taıvır cttıgını ııoru- Ann kl kl · l" ya mkcl parayı, çocuğun kıır~ısına bir y d" , b" v h • e çocu arına aya a ı~ ıyen bir 

uraya koyunuz. Paralan göstererek birer lnufz. e 1 yaşınaa ılrdçocuga sa nenın otomobil alınıştı. Çocuklardan biri 
. te enuatını sormama ı ır. w h . . ı . . 

l:.ırer ve yüksek saymasını söyleyiniz. Bu- oyuncaga ep kendı bınıyor. Kardeşını 
mı parmağınızla göstererek ~aydırabilir· N~~l~~ -VOç ta~lodan vey~ r~sim- bırakmıyordu. Anne sordu : 
r,ııııı:. den ıkısını dol(ruca mıh etmesı lazım- _ Y:ıvrum biraz d:ı kardeşini bırak-

Çocuk; bunları birer birer gösterir ve dır. Çocuk isterse ıınhnenin teferruatını sana binsin. 
!ayarsa tecrübede muvaffak oldunuz de· ı-nlatabilir. Fakat, her şeyden evvel, ne- - Bırakıyorum anneciğim. Ben oto-
nıektir. Yalnız gösterir veya yalnız sa- yi ta:ovir etmiş olduğunu tayin şarttır. ınobille yokuşu iniyorum. O da yukarı 
yarsa hayır!.. 8 YAŞINDA çıkarıyor. 

DENEME 3 - Bir kartonun üzerine DE.NF.ME 1 - Bir çocuk, sekiz ya-
bir yıldız şekli yapınız. Çocuğa, bunun şına bastı mı, 20 den bire kadar tersine 
ayn ini bir kağıda, mÜrl"kkeple veya kur· sayabilir. Sorunuz ona: 2 O, 1 O, 16 say 
~un kalemle çizme!ini ~öyleyiniz ve oda- bakalım bire kadar .. 
dan çıkınız, kendisini biraz yalnız hıra- NETiCE - Deneme bir dakikadan 
kınız. fazla sürmemeli, birden fazla hata ve 

NETlCE - Çocuğun yaptığı ıekil ne unutma olmamalıdır. 
kadar düzgün ve sizinkine ne kadar uy- DENEME 2 - Şu sade suali eorunuz: 
gun olursa zekası o nisbette üstündür. 4.Sana, 5 kuJ'Ufluk bir lutik top almak 

5 Y AŞINDAKt ÇOCUKLAR tÇtN için yirmi beı kuruı versem, bana kaç 
DENEME J _ iki küçük vidalı çiviyi kuTUf geri getirirain) > Buna benzer iki 

bir tahtanın Üzerine vidalayınız. Sonra, sual daha eorulabilir. Yalnız, lturuıları 
bu çivilerden birini tornavida ile çıka- ~uvarlak hesap ııöylemeli, htıçuk karıı-
rınız; çıkarırken de ne yapmak lwm· tınnamalı. 

ı:eldiiini çocuğa tarif ediniz, gösteriniz. NETiCE - Üç sualden en az ikisine 
Sonra tornavidayı l.:endisine verınız: cevap vermesi ve bunun için 15 eaniye 
Haydi, yavrum, deyiniz. Şu ikinci çiviyi geçinneııi lazımdır. 
de sen çJtarl.. DE.NEME 3 - Her gün ve en çok 

NETiCE - Burada dikkat edilecek kullanılan 20 kelime seçiniz. Mesela; ba
nokta çocuğun çiviyi çıkarmak için aat- i{wma, anl!ltma, ateı su, ilh .. Bunlann ne 
fedeceği zamandır. Bir dakika, 5 .yaşın· olduğunu eorunuz. 
daki bir çocuk için kafidir. NETiCE - Bir kelimenin izahı kafi-

DE.NEME 2 - Dört mustatil çizgi çi- dir. Yalnız doğru olmak prtiyle .. Fa
ziniz. Bunları ııulu boya ile veya boyalı kat, çocuk arzu ederee uzun uzun iznhat 
kalemle ayrı ayrı renklere boyayınız: verebilir. 

Kırmızı, sarı, mavi ve yeşil.. (Moda re· j 
simlerinin boyalı kısımlarından da ke
sebilirsiniz). Bu dört müstatili, çocuğun 
önüne, bir ııraya diziniz. Birer birer gös
tererek sorunuz: c Bu renk nedir?> 

NET1CE - Çocuk; 8uallerinize der
hııl Ve doğruca cevap Verİn~e aJa f.. 

9 YAŞINDA 

Of.NEME 1 - Sorulacak eualler: 
~ı Iaftanın hangi gün\indeyiz) Hangi ay
da bulunuyoruz) Bugün ayın kaçı) Han
gi !enedeyiz) 

NETiCE - Çocuk, bütün bu ııualle-
ıe doğrucn cevap vermek mecburiyetin-

Meyvaların 
resmi geçidi 

Gönlümün .sevdalııı 
BtıŞta gelir kayuı 

* Hiç biT §eye b~nzemez 
oba biT ıepet vi§netn 
dü11yalarcı de~ipnem 

. * Iki okka ye.sem az 
ftftaliye doyulmaz 

* Her kes hayutle aMr 
]flci di§H güzel nar 

* Sarı erik can erik 
Yaşasın $Ultan erik 

* Buldun mu bir okka arm11t 
sapı ile birlikte yut 

* Bir yanağı klnııızı 
Elma yemişlerin kızı 

* O ne koku o ne renk 
O ne tath canım çilek 

Dumlupınar okulu 4/B tale
belerinden lbrahim özçevik 

DENEME 3 - Bu; çocuğun kendine 
,·erilecek Üç emri yerine getirip getire
miyeceğini anlamak için yapılır. Bu emir
ler sade ve yapılması kolay olmalıdır. 
Mesela; ~u vazoyu getir, §U kalemi ma
ranın üstüne koy, kapıyı açıver gibi .• 
Bunları söylerken el ile de ııöstennek. 

dedir. olacak iki kelime bulacaksın .. > 
DENEME 2 - Çocuğa, (kafiye) nin Nf.TtCE - Eğer çocuk, bir dakika 

ne olduğunu anlatınız. Bir ıfıirin iki be- zarfında sizin söylediğiniz kelimelere ka
yitini veriniz. yahut da sadece iki keli- (iye olabilecek kelimeler bulabi]irae iyi
me söyleyiniz: cSana iki kelime ıöyli- dir. Birine de cevap verse olur. Yalnız 
yeceğim. Ve bir dakika müsaade ede· kolay ~eyler söylemelisiniz: Gün, kedi, 
ceğim, ıöylediğim kelimelere .(kafiye). ev gibi .• 

ölmek üzere olan ndama doğru kolları
nı açtı. Fakat, Japon dalgıç tam bu sı-

rada, şuurunu kaybetmiş ve hareketc;iz 
kalarak, kendini suların cereyanına bı-

rakmıştı : Inci avcısı onun, tam kolun-

dan tutacağı ~ırada, arkası üstü düşüp 

suların sevki ile, u1.aklaştığmı gördü. 
Dalgıcı kurtarmak için, kendisi de 

çıkmıyacaklanna söz vererek oradan 
uzaklaştılar. 

Diğerleri de yelkenlerini açıp başka 
tarafa doğru açıldılar : O tehlikeli yere 

bir daha hiç bir İnci avcısı uğramadı .. 
Ve orada görülmüt olan inci istridyesl. 
görülüp le alınmak istemiyen ile inci ola
rak kaldı. 

································~~~·~~·~~~································ı 

Atlarım, gökten yere 
tndimüıler ay yıldm, 
Bir bulutla aannıtlar ki 

• • • • • Ay yıldızı, gök yüzünün : 
• Ayla yıldızından yükıek : 
• Türkün alan yu.ısıdır; : 
• Rengi ıafaktan kınnızı Türktür onu yükseltecek ; 

Onun ate, ~mnızı Vazifemdir !yrağmıı 1 
Ne gelincik, ne de gülden Oıtün tutmak her bayraktan. 
Türk oğlunun öz kanıdır Can veririm, kan dökerim, 
Ona bu al renai Yeren. V az geçemem ben bu haktan • • * HASAN-ALI YOCE.L: :ı 

1 = • 
1 ················································································~······-ı 

Kleopatra kimdir? 
Filmini daha görmedim bav öğretmen ••• 
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1 Dün ikinci sulh ceza mahkemeııindo fı•ıı•StJ•D hakk d b• 
• 

1
tt·haf bir davanın duruımaıını. batlan· JD a )f TapoTU hakkında 

Yazan: Ml,el Zevako mıştır. Hakim suçluya sordu: Londra, 10 (ö.R) -B. Van Zeelandua 

"91-....-:ı;:mi:la:llım!:!=-m __ _..or------~" = ~:~ı~~ beyanname neşredecek ekonomik tahkikatı neticesinde hazırla-
- 55 dığı rapordan bahseden cTlmen gazete.. 

Son odanın kapısını açınca karşısına Gizin yüzlerini tekrar görmek mümkün - Bu isimler, doğru değildir. Soya- si bunu hiç te pratik bulmamakta ve 
.,. ... T"" ca1t ıre, · - yı ır men a an ögren · diiine aöre yükaek Arap kolayca tatbik mevkline girebilmeain-rıkan pençereden kend:..:nı' attı. Penr,.. ola--'-tır.. dı kanunu mucibince her vatandllfın ka· Kah' 1 O (AA) 1 • b. b d v il 
reden aillh ıeıleri iıitildi. Pardayan bulunduğu yerin de Favs-1 nun dairesinde bir soyadı alması li.zU1)· komitesi yakında bir beyanname neorederek halihazsrda Fı'l:·t·ındeL1• v••:yete 

1 S k b 
- ~ .... den şüphe etmektedir. Bu telkinlerin ka-

Lokantanın içinde lc.ü"1rlerin bini bir tanın sarayını çeviren muhafızlar tara· ge ir.. arsa ve una benzer adlar, hem kartı mevkiini tayin edecektir. Söylendiğine söre komite hu beyanname ile 
paraya idi. Halk geriledi. lokanta aürat• fından aranması ihtimalini derpiş ede-: kanunun tarifi haricindedir hem de bir ıunlan istiyecektir: bul edilebilmesi için bir ekonomik kon-
le hotandı. Herkes nehrin kenanna kot- rek yavq yavaş demir ağa doğru ilerle-

1 
ailenin haysiyetine ve şerefine dokunan 1 - Araplara memleketlerinin tam bir istiklale kavutmaaa luJdunın ve- ferahsın toplanmasına ihtiyaç olacaktır. 

tu. Morover ıolult soluia elinde hançer• dl Atın kapağı yukan çekilmi§di. Ihti- adlardır. rilmesi. Fakat bunun için de önceden uzun sU-
lc ıariindü. mal naqlann •rbeat barakılcLiı sün· - Bir daha söyle bakalım, soyadan) . 2 - Fili.tinde bir Yahudi yunsı ihd .. fikrinden vaqeçilmesi. recek diplomasi teşebbilsleriyle devlet.-

Kanlı gözleriyle etrafa bakındı. H~ lerden biri ldL Şövalye bunu düşünün- - Sarsak.. · .3 - lncı1iz mandasına nihayet verilerek lnciltere ile Irak aruında ve Fran- ler aruında müzakereler cereyan etme-

.senin mahiyeti hakkında mal&nah ol· ce titredi. Büyilk bir sil~'atle aiındaniçin~ _ Me.de kalmadı .. y etmif bet aan- .. ile Suriye arumda akteclilen muahedelere benzer bir itillf imza edilmek ai ve zemin huulanması Jaumdar. 
mad·X.andan bi.-y anlayamadL Onuıa girdi. Yukarıya dotru çt .. tL Bura da t' nl - d b suretiyle hükümranlık haklanna sahip bir Arap dnleti Yiieuda .. etirilauıei ve .. .,.... ım uzu usun a otuz q aantim k11a • 
trka1&ndan Ciz ıeldi. Baiudı: "l'avstanın maiyetiyle mUudele ettiği v • mezkur muahedenin imzuana kadar Fili.tine yapdan Yalıudi mubaceretinin 

_ _._ ..:-1; B b--1-L .. d .dl lıgında olan eabaka fitleri okundu 
- Haydut nerede> Ne için teftif uu.ya 5"&.... urası nw.u.&. ıçın e ı · · ve Yalıudilere arazi eatıtlaruun durdurulmaaı. 

olunmeclı) Deliği kapadı. 'OstünU başını imkln da- . - Bu fitlerdeki sabakalara ne der· Maul Arap makamlannın büyük müftünün muvafakatiyle yukandakl 

Sen nehrini muhafazaya memur olan hlllııde lrurulamaia çalıştı. Böylece bir sın~ . V• esular haricinde Filistin meselemün halledilmesi için müzakerelere giriftik· 

7.:ıbit cevap nrdi: saat geçti. Şimdi açlık tesirlerini gös- - Oiyecqım yoktur_ Bu yazılanlar leri hakkında dolatan ta)'İalan tekzip etmek makaadiyle bu beyannamenin 

_ Moueny&r, Parclayan kendini termeie bqlaml§tı. Sabahtan beri ai- benim fermanımdır. netredileceii anlatılmaktadır. 
nekre attı. Fakat yaralı oldulaau talunin zma bir lokma ekmek koymamqtı. Hlkim dütüadii: 
eyliyorum. Esrarengiz sarayda çıt yoktu. SaygR olan .uçlunun eab&alannm 

- Büdln kayddar çö~.. Nehir Parclayan derhal F antanan ..ı.hleyin ıorul~ ve mnkufiyet laaliain deva-

arattmlsm.. Haydut b&J&nı .udan çıka- manastırda hiyanete maruz k.alchimı lua· mana Ye durupnanm çok yakın bir cG 
.,, c*annaz: derbel atn edihial tırladı. Binaenaleyh sarayın ~ olma- ne bırakahiauana karar Yerdi: • 

Giz, Morovere dönerek ilin etti: sı ihtimallerini de dlifündü. 
- .l.aftnedenem limdiki halde onu Kurtulllf için iki yol vardı. Ya tekrar 

avucumuz içinde tutujoruz. nehre aUıyarak yüze yüze $8hile ~ık-
Morover cevap vermedi. Yalnız gü- mak v;e yahul Favstanın saraymın bü

lümsedi. Oç d&rt .Uihlınm bindiği itayı- yük kapısından ltollan111 .aihya .atlıya ~ 
ia atladl. Nehria üatii kayıklarla dol· kıp gitmekti. Sarayda belki bir kaç hiz
muft\I. Sahilde \Jüyiik. biı- kalabalık tQp· metçi bulunabilirdi. Şövalye 1için bun
landı. Birkaç yüz .kiti P~~ayanı bekli· la,ra dert, anlatmak ta zor blr ıey değil
yorlarda. Bir .. tten fazla beklediler. di. Ik,i üç .~t daha ~edl. Açlık ada
Omitler hop cıktı. Pudayan görünm~ makıllı tesirini göstermeie başlamıştı. 
di. H.k• onan boluJcluiuna ve sula· 'l'le Gizi, ne de Favs&qı di}fUıımiyordu. 
ıan onu uzaklara s&tilrdqüne kanaat K~ Güzel bir ye~ek, güzel bir uyku en bU
tircli.' Banaala benJ,er akpma kadar yük ihtiyacı idi. 

[ e:.o .. Rs_~] 
' t)zt)M . 

391 tnhisar tdareai 
312 U. Kurumu 

6.50 13.M 
12.75 ıs. 

76 jiro va fil. 
78 M. Bepkçt . 

• 17. 11. 

35 Albaynlt 
26 Vltel 

arqtlnDAlan denm edildi. Hiçbir neti· Ayaklarının bumuna basarak ilerle-
mcğe başladı. işkence odasının kapısın-

25 Abeld Banka• 
9 E. Coral 

FAYSrA YALNIZ B&R TACA 
RAZI OLUYOR 

Pardayan pençereden atladığı xaman 
nehre düteceiinl biliyordu. Suya dalan
ca yultanya doiru yüzerek Sen Loni 
aduİna çdtabilecelinl tahmin etti. 

dan çıktı. Bitifik odadan koridora a:e.ç• 953 Yekan 
ti. Burada da ilerliyordu. Kendi kendi- l.981.SS I 
ne şu kararı vermişti : 199011 1 

- önüme ilk çıkacak adamın gırtla- lNClR 
ğına san\acağım. Evin içinde yolumu 16 M. j. Taranto 
f&flrdıiınu söyliyeceiim. Kendisini pa- 123662 
ra ile kandırıp büyilk kapıyı açtıraca- 123678 

13.25 1.4. 

lZ.25 12.15 
U.'1$ H. 

13.50 15. 
14.25 14.:d 

6 6. 

Batan labraplara raimen suyun üstü· 
ne Clkmanın muhakkak bir ölümle neti· 
celmeceilni takdir eden Pardayan suy\ln 

tım. Kabul etmezse öldUreceğim. ZEYTlNYACt 
altmdaa y(btiyordu. Karanlıkta yürüyordu. On beı adan 20000 kilo A. Lafont 29.50 29.SO 

Buna tahammUl eylemek te kolay bir ileride ufak bir ı~ık ıözüne çarptı. Ka· 
lı değildi. Bir taraftan nefes darlığı ge- difc perdelerin aruından sızan bu ışığa 

lirken diğer taraftan da ıulann cereya· yaklaştı. Aralıktan baktı. Bu aalonu ta· 

nına mukavemet ıı~sterebilınek için kuv- l)ıdı. Burası Favstanın taht odan idi. 

10/ 1/938 çeklrde'ul% ilzilm orta fiaUeı;i: 
No. 7 12.50 
No. 8 13.00 

vct ~rfey]iyordu. Boğulmak tehlikeleri Pardayan başını sallayarak, sahipsiz 
ceçlriyordu. taht, dedi. 

No. 

No. 

No. 

9 
10 

tt 
Bolulmak ilzere bulunan bir adaman Y" ·· ·· b rd F uzunu unıtta u. avstamn ölüme 

nasıl ıon bir gayret ıröıtermesi mümkün susadığına hükmeyliyordu. Çünkü bir· No. 
12 

ise onu da yaptı. Suyun altında katı bir lene; saat evvel hl\y:ıtını kurtnrdığw bu ka· Z.\HIRE 
cisim eline geçti. Nehre ıaplanm1' olan dın Şövalyenin sitede olduğunu Gize ha-

2
00 çuval bakla 

bu kazığa tutundu. Ler vcrmi~ti. Ba~ka birisinin Gize bu ha-
46 

çuval Nohut 

Suyun Uzerine başını çıkararak etrafı b~ti vermesine. imkan yoktu. 63 balya pamuk 
tözden ıreçirdl. Birçok direkler vardı. Bu dü,üm: .. lcri bir tarafa bırakarak 501 kental Palamut 

33.50 

275. 

13.75 
15.00 
17.25 
22.00 

4.50 
5.375 
37. 

500. 

il.. direkler ona su cereyanına kartı mu· oracılan uzaklac-tı. Kimseye rastlamadan • ······················· .......... ············ 
kavemet imklnlannı veriyordu. büyük kapıya kadar ~elebilcli. 

Deh,etli aevindi. Favııtanın saraymın Tam kapıyı aça.caeı sırada işittiği ayak 
, al~ iltica eylemit olduiunu da .anla· sesleri onu, olduğu yere mıhladı. Ayak 
mlfh. Baıının ucunda gördüğü delik te sesi taht salonundan geliyordu. Parda
Favıtanın ölilm mahldimlannı attığı de- yan yine perdenin aralığından beyazlar 
lilı.tL Bir kare kendisi bu .delikten atıl- giymiı şahane bir v .. rudun yiirür:-ı .. kte 
11\lfb. Demir af gözüne iliıtl. Direk bo· olduğunu gördü. 
)'UM& auyun üstüne çıkb. Bir kayarun Şövalye: 
Üstilne oturdu. Nihayet kendisini kurtul- - Favstal D;y~ r.. ı. 
~Uf farzediyordu. Çilnkü burada onu Kadının arkasından bir d~ erkek iler-
kbnsenln ıörebilmetine imkan yoktu. O liyordu. Salona ı::irincc bu adam yüzünü 
Jı,enc:lieinl arayanlann sesini jfitiyordu. örten mantosunun eteiini indirdi . .. Ulda hlph kimee onun sulann c.creya· O zaman Şövalye kendi kendine: 
nına aykırı bir istikamete gidebileceğini - Dük dö Gizi Dedi. 
dÜfilnemezdL Nitekim •esler yava~ ya- Favsta salonun ortumda lr.oltuklann· 
vaı uzaklqtı. dan birine oturmuş, Gize de ot· 

-Şavalye sülerck mırddandı: içir. y<."r gö•t::rmi~ti. 
- B•ndu kurtulmak içür Favsta ile -BITMEDI-

Dita Parlo 

Fransadaki grevler 
Başvekilin patron, işçi ve orta 
sınıf tan mürekkep bir işçi 

konferansı teklifi 
p~ JO (ö.R) -.- lı ihtilaftan bafiflemeie iatidat g~riyor. Co~rida 

kauçtık ve kimyevi ,anayi fabrikuanda itÇiler tedricen İfe betlamakt.dolar. 
Bununla beraber bir aydan beri fabrika muattal lr.aldıianian makinelerin n 
malzemenin kontr.oldan ceçirilerelt normal tekiNe ite Mtlanm .. için oa aün 
J&znnselecektir. 

8afyekilin teklif ettiği patron, itçi ve orta eantf tetkilltının m\ime91illeri 

arumd• yapdacalt üç taraflı konferapu gelİDC41' umWnl meAİ konfederaayo· 
nu Ye orta tımftan temsil ~en küçült ve orta endüatri .endikalannm mime.· 
silleri ~rtamb, pnkü içtima için daveti kabul etmitlerdir. Falu.t patronlar 

birliii henüz cevap vennemiıtir. 
cOeaTre• pıetesi orta nuflar miime..illeriai dafttİDİ takclirle bqıla

,ank amelelikten yetipne olan Jriiçük ve orta endüstricilerin içtP-da hıllDa 
edici bjr rol oynayabileceiini yazıyor. 

cEcbo de Pariu ise bu yeni içtima tetebbiıllinii iWira b,.diJle ......... 
yor. lfÇİ .,. ~tronlar arumda hiilriimetin laakem olmasa .-.,et dnleti biri
clE it Yeren haline ıokana bundan patronlar ...... sörecek Ye neticede ifçiler 

de esaret alhna gireceklerdir diyor. 
cPopulaire• patronlar birliğinin benüs ne "et, ne lla,.. cenha •ermİI 

ohnamumı ifçilerin mqru taleplerine karp IHr manen. sa,makta4w. 
c&e Nouvelle• ,,evlerin siyasi komünist tabrikifle o'lc:laimm. itçileıin ek

serİJetİ tarafmdan istenmediği halde faal bir aka1Iİ7etİn çekingen elueriJeti 
bu yola ıürüklediğini yazmakta ve -zabrtanm her sfntle nisama konnnamu 
istemektedir. 

Kulağıntzda olsun 

~ 

J 
t 

Tirede büyük 
Deve güreşleri 

Twe orta okulu menfaatine • 
allı eon kanun 938 ,.... sini AJ· 
dlft, N-nif, Salihli 'H cinrlarladan 
gelecek 1aydı pehlivan dnelerift it
tinkiJle emsaline faik lııir dm IÜ· 
rcti :rapılacalmr. Kazananlara ap· 
i.daki ilcnmiyeler verilecektir. 

IKRAMIYFJ..ER : 
Lira 

Bata 75 
Ortaya so 
Ayaja 25 
9-11-13-(43) 

Köylii partisinin secim 
• 

A.._..a ..aurı-i imar iPa iKi tetkilidan 1apalmaclljau bilclirmiftik· Kil~ 

Beyas perdenin heyecmdı yeı W. eah
nelerinde çok allQilanan ye (AtlabCi ' 

Dita) diye andan ıtizel M.wlrinll soa 
fiJimlel"İnden birinde e.hilrtnt .e d«ift bir 
his ifade eden pom.. 

BONO 
Mübadil ve pyri mübadil b~ 

nolan banka ve ıirket biue ıenet• 

leri, Sivas - Erzurum dabili utik· 
rua Jijzde bet Ye iki faizli ba:ıine 
talıvateri satın alır. 

Adreı: lzmirde Kemer altın· 
da Hacı Huan otelinde 60 ~ 

şenliğini yapıyorlar 

C.P.S. 

numarada CA VIT •• 
Telefon: 39031 Romanyada yapılan son intiha batta 1 ~ime ittirak ettikleri hild · ·ı · · k .. 

l·IS (33) S.7 Tranailnnya ve Bokovniyada milli köy·I Yılbqı ıiinü Bokovni ~~ m1_~1 l• •. b \ ıyetlerini bir arada ve sc\·İnçlc tJt\a. 
11.._ • 1 • • _L . ya K;oy u en cm J'!llflardır R · · B L • 

.... ı.. lelldlata masap Wr kolu hlırelaıt Winde ,cw.n,or. 
"vı•••••••-•l!!!!!!'-IJll•!ll••-111' O pardaimn C0& tezahüratlı bir eekilde :veni Hfteyİ J.em de se ·md ]d \ . . .. • eımımız o~ovnıya köylüle-çı e muvaffa- llna eglence ve nqeleri H-inde _.__.,_ • 

.... liiıİiilİiiflıılıiııliiılııııııi..::W.u.iA:!....._..a.;.;...ııı.......,..!..;....._.ııı:..1..ailıııiı;llİııiiol,,.;at...,:~...,_..;.....Iİıiıı.iıılıiıılıilİlııılılı~~llfıı1l!il~~llıla!iliifıİ~~~~~!!!~~!:!~~li!!!]~~~~!P!~!f~~~~~~~~~~~~!!!!ıi.:..-::...-ı.... ____ ~ •v _...-.crıyor. 
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1ZMiR BELEDtYEStNDEN: 1 
1 - iki bin iki yüz bir lirn bedeli 

keşifli Halil Rifatpaşa caddesi üze
rinde Mustafa efendi ~ohai!ın:-:an 
Tire kanı &okağımı kadar 270 me:
re kanalizasyon başkatip!ikteki ke-1 
~if ve fartnrunesi veçhile 14111 Ş38 j 

· cuma günü saat on nltıda açık ck- ı 
siltme ile ihale edilecektir. iştirak I 
için yüz altmış beş lira elli kuruşluk I 
muvakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile söylenen 1 
gün ve mıatte encümene gelinir. 1 

2 - Oç bin üç yüz altı lira yet-
1 miş ku:-uı; bedeli keşifli Damlacık 1 

mal deresinde 63,50 metre boyda 
yapılacak kanalizasyon başkati?>lik-
teki keşif ve şartnamesi vechile 14 / 
1 / 938 cuma günü saat on altıda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. I~tirnk 
için iki yüz lurk sekiz lira elli lru
ruşluk muvakkct teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu ile 
r.öylenen gün ve saatte encümene 
gelinir. 

3 - Bin iki yüz elli lira bedeli 
keşifli Abdullah efendi mahallesin-
de Dere sokağından itibaren Abdul
lah efendi sokağı ile birinci sokaktn 
ve Abdullah efendi çıkmazı sokağın
da ( 195) metre boyda kanalizasyon 
başkatiplikteki keşif ve §ürtnamesi 

veçhile 14/1/938 cuma günü saat ~~~~===~===~~~~:;::::::'.::::::=~~===~=~======== on altıda açık eksiltme ile ihale edi- fi' • 
lecektir. lttirak için doksan dört li- D B 1. u 
ralık muvakkat teminat makbuzu r. en.cet z Gazi bulvafında Sağlık evi 
veya bnnka teminat mektubu ile ' 
aöy!enen gün ve saatte encümene Çocuk hastalıkları H s ASTANE 
gelinir. mütehassısı 

28 4 7-11 4561 (2351) 

Beher metre murabbaı altı yüz 
lrnruştan sekiz yüz seksen sekiz 

Ha talnrını her gün saat 11.30 
dan 1 c kad .. r Brylf'r sokağında 

Ah nk matb::ın ı ~ ~nındaki hususi 
mu 'en hnn"sind • kabul eder. 

MJ:ıy n han T ! fon ... ·o. 3990 
r:v '.ı. ' ~ n :·o ~2ul 

. lira bedeli muhammenli Ahmet 
Ağa mevkiinde 11 inci adanın 
148 metre murabbnmdald 24/1 
sayılı ar:u.ı:mm ~at:"ı baş k;.f r-· 

lihteki şartnamesi veçh'le 14/1 / D ı 
938 cuma günü saat 16 da acık 

1 
• ,. ,. 

arttırma ile ihale edilecektir. lş- KULA SUL, I E U1~UI ... MAH-

Operatör Mitat Ba-
rnn tarafından yeni

den in~ ve tesis edi- "" 
le."'l bu hastane lzmir 
ve civarının büyük 
b:r ihtiyacını l.ar~ıh-• 
mı~tır. En mode:n 
konforu haiz ve en 
mükcmm~l fenni kç

hizatı haizdir. Has~a-lirak İçin 67 liralık muva!dt~t te- KEMESiNDEN: 1 
· l b . Kulanın bey mahallesinden 1 rın temizlik, L.tira-

mınat ma' uzu veya banka temı- r,. .. t Ah t vl ··ı·· M t f v 1 h~t V" ı'htc':n"ml""lnil 
k b ·ı .. 1 .. • ur me o , u o u ıus a a og- - ... ... ... 

r.at me tu u ı e soy enen gun ve l ·k t ~' I ı r ,,_ h 
tt 

.. 
1
. • u ı ·ame g • .uıı meç ıu vı_ met .. son derece d:kknt ve 

1 itina edilmektedir. saa e encumene ge mır. l' 1 B ah }l • l 
29-4-7-11 4569 (2356) ~u ~nın .... ey . m 3. es~nc en 

1 B l d . t f d . l t' Kurdoglu olu Halıl veresesınden 
- e e ıyc ara ın an ış e ı vl Ah f'k 

1 k 4 6 ·ı· d' 1. t og u met ve re ı ası taraflarm-ece « » veya « » sı ın ır ı am d I h' . . . 1 
d . l t" 1" 24 k" ·ı·k t an a ey ınıze cçıla.n taksımı era-
ıze mo or u ışı ı o urma · d .. · d · k · 

] Kabul ~eraiti fev-
l:mladc ehvendir. Gece ründüz da'mi doktoru bulunan müessese, müracaat 

cdec~kleri her an kLıbul eder ve lın•tr.lc.r diledikleri hekimler tarafından teda
vi cttirilmcktedirler. 

l . 'k" k' · kt d zı avası uzerıne avetı anunı-ye• ı ve on ı ı ıc.ı aya a ura- • b d · v · · d 
k h l ki · h. . . ll veye ıca et etme ıgınız en hak- ildıs::;ıı;;m:=~;::;ıı;:2Zl!ı:mZCJı:::::ı:~:::Ec::!ıl:::Z!:l!=:t:ı~~~;nı:Ec:;::t::::ı:::;:$2C 

ca d sa aln 1 ı. vle şe ır ıçı Y~. a- kınızda gıyap karart verilmis ve 
rtn n. ça ışan tıp erden olmak uze- h k 211.1110 .. 8 ·ı · · ı 

10 d t k l t b .. t" mu n em 0 
• ,. .,,., t::.rı l'ne saat 

re a e omp e ram us ı- l'I k I v 

· d t b" k 1 fi .. ona ta ı c ·ı mmı~ oldugl!ndan ta-
pın e o o us apa ı zar a muna- .h. t bl'Vd . "b b .. 

lzmir Enternasyonal Fuar 
riyasetinden: 

komitesi 
i k t 

rı ı e ıg en ıt aren es g n zar-
rasaya onmuş ur. r d · · d" v. · · . . . • ın ;ı. ıt:•rnz etme ıgmız surette 

2 .-.. Be~erının bedelı muh~m- rnah?~emeye J .. ?:Jul olunmıvacaih
menı gumruk, muamele, beledıye, nız ili.nen t--' ·i; olunur. 5/1 /938 
tahliye, Kordon ve istihlak resim _, ( GO) 
ve ücretleri belediyeye ait olmak 
üzere lzmı'r bel d" · · Al '///////.'"//,,,'.7////~Y'////////;;~. 

e ıyesının san- N 'f"' J 1 1.1 • ·" 
caktaki otobüs garajında teslimi !'\ a f' u~ Vt' ! i~rı llC -...; 
sartiyle sekiz bin beş yüz liradır. N De:-s yılı i;inde ilk ve orta okul ~ 
Hepsinin bedeli «85.000» liradır. öğrenicilerinin e::lti özel bir öğret- ~ 

3 - Mali ve fenni ~artnamele- ~ men elinde olgunlaştırmalıınnı isti- ~ 
ri posta bedeli hariç dört lira yir- ~ yen velilerin t::mir Bahçeciler Han ~ 
mi beş kuruş bedel mukabilinde ~ 4 nu.r.ı:ıradn M. Z. müracaatleri. ~ 
lzmir belediyesi makine ve elek- 1 - 6 ( 4) ~ 
trik mühendisliğinden tedarik edi- f77 ///T/Y///////,,,r/T//////77n 

lir. Taşradan İsteyenler şartname 
ve posta ücretini pesin gönderme
lidirler. 

JZMIR sıc·u TiCARET ME-
MURLUCUNDAN: 1 

İzmirde I' araosman oğlu hanın-~ 4 - ihale 8 Şubat 938 Salı gü
nü saat on altıda lzmir belediyesi ~a 26/12 numarad~ her türlü İp-, 
daimi encümenince yapılacaktır. lık e.lım ve satımı ile ui7raşan Ra-' 

5 - Muvakkat teminat 6375 heno Politinin 31/12/937 tarihin-
1

1 

liradır. den itibaren ticareti terlcettiğine 
6 - .. Nakden verilecek teminat mütedai~. b~ynnı:amesi .~icare~ ~c~-ı 

ckçesı ıhale tarihinden asgari bir nunu hukumlerınc gore sıcılm 
gün evvel belediyeden alınacak fiç 2154 numarasına kayt ve tescil 
mukabilinde iş bankasına yatırı- olunmakla esas kaydının terkin 
lacaktır. blmdıfü ilan o1unur. 

94 (55) 

Kültürparkta in~a edilecek Eıe mahsulleri müzesi kapalı zarflı 
münakasa ile 24/1/938 Pazartesi günü saat 16 da belediyede iz. 
mir Enternasyonal Fuarı komitesince ihale edilecektir. 

Keşif bedeli 32208,92 teminat 2416 liradır. 
7-11-18 

o • • 

1 Z Mi R 

52 (31) 

Pa kMe sucatıTürk 
nonim Şirketi 

Şirket:n Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Verll Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, 

Değirmen, Geyik ve Leylak markalarını havi hemevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avıupanın ayni tip 
mensucatına f<nktir. 

're lef on No. 2211 ve 3097 
'l\·lgraJ adresi : ]Jn yrak Jznıir 

7 - Teklif yapacak firmanın 
ctobüslcr hakkındaki sartnamede 
yazılı maddeler ile bi.rlikte hilu- ~ 
r.ıum katalo~ ve tekn;k resimler- fZMiR SiCtLi TiCARET ME- ('( O r i y ant b an k 

Dl~ESJ)NER BANK ŞUBESi 
IZ liB 

le broşür, plan ve izahnameleri MURLUGUNDAN: 1 
\'e vedek p&rça kataloğunu ve fi- lzmirdc Kuzuoğlu çarşısında· 
at listelerini vermesi mecburidir. 49 numarada yerli <lokumn ve mn-' 

8 - iştirak için 2490 sayılı ka· nifatura ticaretini yapan Aron Po-
1

1 

nunun tarifi d~iresindc ihzar edil- !itinin 31 /12/937 tarihinden iti
miş teklif mektupları ihale tarihi haren ticaı=eti terkettiğine müte-1 
olnn 8 Subnt Salı günü azami sa- dair beyannamesi ticaret kanunu-
at on beşe kadar İzmir belediye nun hükümlerine göre sicilin 
reisliğine verilmelidir. 2153 numarasına kayıt ve tescil 1 

24:-11-21-1 4503 (2316) edilmiş olmakla esas kaydının ter-
Beş bın beş yüz otuz yedi lira otuz lcin kılındığı ilan olunur. 

dört kuruş bedeli keşifli Tevfik 95 (54) 

1'1EHh~EZf: HEHLl~ 

Aimanyada 175 Şubesi .Meucutiar 
cüı ııınyo rn ilıtiynt nlıçcsi 

lGG,000,000 Hnylısnrnrk 
TıirkiJoc.lo ~ııbcJeri: IST.ASBUI.ı vo IZ.Mflt 

.l\lıı;ırlln ~uhcleri: l\AıtlHE ve 1SI'1~NDEH1YE 
Hor tiirlii lınrılrn ınn:ıınoJHtnı Ha\"(\ kahnl f'<lor 

:.: ... , .. • : • • 16 .. • • ::. .. -~· 1 ... . • . ~ . ' 

Rüştü Aras Bulvarı üzerinde 22 
sayılı adada yaptırılacak çocu: 
~attanesi~~n . etraf ~U\'aı-ları~ın Bahri.baba p~rkı önün~~ll ve kı,- satılık ve kiralık ZAYi 

• 

msası ve uzerıne demır boru ı!e la talımhanesındcn geçırılerek de· 
tel ~eki!mesi ve arsa zemininin 

1 

nizc kadar uzatılması için 205 Balçovada mukim iken ölen Se- 20496/6354 tahakkuk k r r 
tesvıvesı baş katiplikteki şartna- metre boyda yaptırılacak kanali-

1 
yit Ahmedin Balcovada kain aa- N l 5 r b l d. h k~ a 

mesi veçhile 25/l /938 salı günü zasY:on, bı;ış katiplikteki şarln~-: hip ve mutasarrıf olduğu bahçe, 1 u .. ı ıra e e . ıye ceza a ·~
saat on altıda açık eksiltme ile mesı veçhıle 28/ 1 /938 Cuma gu- tarla ve bostanı satılacak veya dakı 1 /6/936 tnrıh ve 81625 sayı
ihale edilecektir. nü saat on altıda açık eksiltme ile 1 bahçe hariç olmak üzere diğerle· lı makbuzu kazaen zayi ettim. 

İştirak İçin ~15 lira 50 lmru,luk I ihale edilecektir. Kel}if. bedeli :ri kiraya verilecektir. Satın almak Kopyası belediyede mevcut oldu
muvakkat temınat makbuzu veya 8247 lira 76 kuruştur. iştirak için 

1 
"\Cya kiralamak isteyenlerin İzmir- ğundan zayi makbuzun hükmü 

banka teminat mektubu ile !Öyle- 1619 liralık muvakkat teminat de Gazi Bulvarında 8 numaralı yoktur. 
r:e~ RÜn ve saatte encümene ge- 1 makbuzu veya banka teminat 1 Demirelli hanındaki yazıhanesin-
lmır. 1 mektubu ile ~öylenen gün ve saat-1 <le avukat Selim Zere müracaatle 

11-1~-18-21 96 (58) 1 t~ encümene gelinir. 1 izahat ve tafsilat almaları ilan olu-
Malderesı Damlacık laeımmın 11-14-18-21 (97) 57) nur. (59) 

427 Nu. otobüs sahibi 
ABDULLAH 

91 (53) 

LL_ 

RADYOLİN 
Güzelliği hem yaratan, 

hem tamamlıyan 
bir iksirdir 

Şu güzel çehreyi aydınlatan gü· 
neş, şüphesiz, inci dişlerdir. Lfı· 
kin o dişlere can veren de, şüp· 
hesiz « R A D Y O L t N » dir. 

Siz de ayni güzelliği elde edebi
lirsiniz. Fakat bunun için r,art 

günde üç defa 

. 
RADYOLIN 

ile sabah, öğle ,_.e akşam lier 
yemekten sonra günde 3 defa 

dişlerinizi f ırçalaymız. 

DAIMON 

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

rikasıdır. Ayarlı ve ayarsız iki cinstir. Ayarlısı iki yüz, ayarsızı 
altmış metre gösterir ve geceleri bu fenerle beş yüz metre dahi· 
linde iki taraflı muhabere mümkündür. Oç renkliüir. Muhabere-
nin hariçten anlaşılmaması için ziyanm yalnız hedefe verilmesi 
ayrıca bir meziyettir, tavsiye ederiz. 

UMUM DEPOLARI : 1zmirde Suluhan civarı No. 28/9 Hüs· 
nü Öz ödemi~li .. lstanbulda : Tahtakalede Jak Dekalo ve Şsı. 

inhisarlar umum müdürlüğünden~ 
· 1 - Aydında ~artname ve projesi mucibince yaptırılacak ka
ra baru~ deposu İnşaatı 20/X~l/937 tarihinde ihale edilmediğin· 
den yemden ve pazarlık usulıyle eksiltmeye konulmu~tur. 

il - Ke~if bedeli 2695 lira 17 kuruf ve muvakkat teminatı 
202,14 liradır. 

111 - Eksiltme 13/1/938 tarihine rastlıyan Perfemhe günü 
saat 16 da Kabata~ta Levazım ve Mübayaat fubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler 13 kuruıı bedel mukabilinde inhi. 
ıarlar umum müdürlüğü in~aat tubesiyle Aydın bas müdürlüğün· 
den alınabilir. ' 

V - Eksiltmeye iııtirak edeceklerin fenni evrak ve vesaiki 
inhisarlar İnfaat .şubesine ibraz ederek münakasaya iftİrak için 
ayrıca vesika almaları lazımdır. 

VI - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 
7.5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona 
gelmeleri ilan olunur. «B.» «8605» 

28--3--S-11 4549 (2349) -
EGE TAKSi 
TELEFON No. 3270 

Muvaffakıyetimi temin eden sayın müşterilerime bir fÜkran 
olmak üzere mevcut otomobillerime ilaveten bu sene Paris Bey
nelmilel Otomobil Sernisinde birinciliği kazanan KREYSLER 
ve PILEYMUT markanın 1938 modellerinden 7 tanesini daha 
ilave ettiğimi bildirmekle kesbi ŞP.ref eylerim. 

Mezkur marka modelleri e$kilere nazaran daha konforlu, 
ıarsıntılara karfı hususi tertibatı havi olması mütterilerimi 
memnun edeceğine eminim. 

Her zaman olduğu gibi 3270 numaraya gece ve gündüz tele
fonla emirlerinize amade olduğumu arzederim. 

Otomobillerim son derece lüks olmakla beraber fiatlerimiz 
her yerden ehvendir. 

EGE TAKSi 
OTOMOBiLLERI ve OTOBUSLERI 

lnönü Caddesi No. 12 
NECMEDDIN AKANBEL 



'l1JRM raltrikalan mamallbdar, Aym zamanda Turan 
taYalet •b•lara, trq 1abuna we kremi ile gOıellik krem
lerini ......... Her yerde Ablmıktadır. Yalnız toptan sa
bflar icln lımlrde Gaai Bulvarında 25 numarada um~~ acen· 
telik Nef'l Akyaıılı ye J. C. Hemıiye milracaat edınız. 

Poela KuL ••• Telefon 34&9 

Dima sabit daima tabii 

juvantin saç boyaları 
JNGHJZ KANZUIC ecz•wi laboratuarlannda hazırlanan Ju

vantia uç bo1alan muzar Ye zehirli maddelerden t•m•men iri 
olup aaçlara tabü renklerini bala,eder. 

Juyantia aaç bo1alan kumral ve ai,.ah olarak iki tabü ren!' 
izerine tertip eclilmiftir. Ga,.et tabii ve aabit olarak temin eclı
len renk 11kan••k, teri~ hatta d-ize sinaek ıwetiyle de 
pkmaz En ciddi ve emnıyetlı markadır. 

Eczanelerde ve ıtrıyat maiazalannda arayınız. 

Çihlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

MiELE 
Krema makinalan geldi 

Bu makinalar dünyanın her yerin-
d - • ...:ı1ük· aleminde bü:rük töh-e ıu~... __ !_ı: maki-
ret kazanmıt ve en venuua 

ne olarak tanınmıfbl'. 
Son ıiıtem :reni moclellerimb 

gelmiftir. 
AYNI FABRiKANIN: l~ir umum_,,. d~UKI 

MIELE BiSiKLETLERi M. D. TIMUR ve A. n.n •-t· 
MIELE Hafif MOTOSiKLETLE- (Gazi BulYan Na. 17 Te .. .-... 

RI KAUKI - IZMIR) 
MIE• E ELEKTRiK SOPCRGE- Telefon 3858 

LERI 

Fiatı her k•..,• elv•nflJ 
Bü1Glr radroların evsaf 

ve kudretini• · 
Lüks -6sferiflj 

Wrradro 

. SPAITON 
URAAL~REX ~8 MODELi ~ 

SATIŞ YERi: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR 
SAMAN iSKELESi (Biiyiilı Karliçalı Han) 

AYDIN: Mehmet Gürer öDEMIŞ: A-mi Güler 
SöKE: SüleJman Zeman AKHiSAR Hilmi Faiz 

DEUTSCHE LEVAN· 
TE-LINIE 
G. m.b.H. 

Olivi Ve Şüre. 
LıMITET 

Vapur acentası 
HAMBURG BtRJNCl KORDON REES 

DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE BINASI TEL. 24 43 
HAMBURG, A. G. Lllerman Linet Ltd. 

ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. TRENTINO vapuru birinci klnunun BREMEN 
ERNST L. M. RUSS vapuru 5 ikin- sonunda Londra, Hull ve Anversten ge

ci klnunda bekleniyor. Rotterdam, Ham llp yük çıkaracak ve a;yııl zamanda 
burg ve Bremen için 7Uk alacaktır. Londra ve Hull lçhı yük alacaktır. 

KONYA vapuru 19 ildncl klnunda ALGERIAN vapunı lT Jldnci klnuıı. 
bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve da Londra, Hull ve Anversten gelip 
Bremen için yük alacaktır. Londra ve Hull lçin yUk alacaktır. 

Alll:IUCAN EXPORT LINFB LIVERPOOL BATrl 

'!'be Export SteamshJp Co~tion LESBIAN vapuru 26 birinci kA.nunda 
EXECUTIVE vapuru 12 ikinci kinun-

N k ı . yUk 1 ,_ gelip Liverpool için yük alacaktır. 
da bekleniyor evyor çın a acaa.- FLAMINIAN vapunı 12 Udnd kADun-

tır. STE ROYALE HONGROISE da Liverpoold n gelip yak ~. 
DANUBE MA.RITIME BRlSTOL ve GLASGOV HATn 

TISZA motörU 11 ikinci Ununda FEDERtCO vapuru 28 b1ıind kbUD< 
bekleniyor. Port - Salt ve Iakenderlye da gelip Brbt.ol ve Glasgov l9ln rUk 
Umanlanna yUk alacaktır. alacaktır. 

SERViCE MAIUTIME ROUMAIN DEUTSCHE LEV ANTE - LtNtıı: 
BUCAJUSI' CHtOS vapuru ikinci kanun iptida. 

DUROSTOR vapuru 16 biriı\cl kl- aında Hamburg, Bremeıı ve Anventea 
nunda Köstence için hareket edecektir. plip yük ~ 

DEN NORSKE MIDDELHA VSLINJE Tarih ve navlunlardald delltlkllkle 

OSLO den acenta mesullyet kabul etmes. 

BAGHDAD nıotörii 14 ikinci Unun- ·----------da beki niyor. Dieppe ve Norveç umum 

Her işte kullanılan • limanlarına yük alacaktır. F ra telli Sperco 
ARMEMENT R SCHULDT 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende aaretile rekabet kabal et· 
mez fiatler dahilinde aatdmaktadtr. 

Adreı : Kestane pazan Bardakçılar ıolrak numara 12 
F. PERPINY AN Telefon : 3937 

r······ ...... siiilı~·ı·····s~·iik;·~·ğ·;·············~ 
• • . . . . . . 
: No ... - ;yamn haliı Morina balıkyajıdır. iki : 
E defa ıüzülmüttür : 
S ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR E 

i Hamdi Nüzhet Çan ~ar i 
~ Sıhhat eczanesi ~ • • • • • • f -.s......................................... : . . 
····························~·········································= 

ı .............. rm ............ ıı:m ...... . 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki otekiıi BAY 
öMER LUTFO'dür. 43 ıenelik tecrübeli idareıiyle bütün Ea-e 
hallnna kendiıini aevdirmittir0 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahah bu
lurlar. 

Birçok huıuaiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur .. 
lıtanbulda bütün Ege ve lzmirliler ba otellerde bulufUl'lar. 

B M 
Yazın insan 

kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

kendini 
üşütür! 

daha 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soiuk alganhimm fena llnbetler d~uma 
mini olmakla beraber bütün ılbraplan da dınclirir. 

lc:abawla rinde J "'- olına6ilir 

HAMBURG v t 
NORBURG vapuru 10 ikinci kA.nun 8pU1 8CeD 881 

938 de bekleniyor. Anvers ( Doiru) ROYAL NEERLANDES 
Hamburg ve Bremen için yUk alacak- KUMPANYASI 

tar. HERCULES v11>uru 5/1138 de bek· 
DAndakl hareket tarihleriyle nav- lenmekte olup yükUnil tüllredm l<>n-

lunlardakl deliflkllklerden acenta me- ra Burpa. V ama ft Ka.tmce lbnınl• 
aullyet kabul etmez. n için yük alacaktar. 

Daha fazla tafalllt almak için Birin- SVENSKA ORIBNT LDllD( 

d Kordonda V. F. Henry Vuı Der Y.ee ISA npuru 18/1131 tarihbMle bekleno 
ve Co. n. •· Vapur ac:entablma mUra- mekte olup Rotterdam. ILmbwt. Od,.. 
caat edilmesi rica olunur. nia, Dantzl& Danlmaı4ıt ve IWtık llmanc 

TELEFON No. 2001/2008 1arma yük alacaktır. 

Göz Heitmi 
SERViCE MARmME ROUMAIN 

ALBA JOUA vapuru 1 7 / l /9 38 taıt
hinde beklenmekte olup Malta, Manll· 
ya limanları için yUk ve yolcu kabul 
eder. 

" ll&nlardaki hareket tarihleriyle DAV• MiT AT OREL tunlardaki değişikliklerden acenta ~ 
Adres - Beyler NCllD&n :r..de 

sokağı Ahenk matbauı yanm
da. Numara: 23 

Muayene saatleri : 10-12, 
15,30 - 17. Telefon: 34.14 

suliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için ikinci kordon .. 

da Fratelli Speroo vapur acentalığına 

müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon : 4111/4252/2663/4221 

Muhasip iLAN 
arıyanlara Bonanm nrak ve defterlerlnhi 
Çok muktedir bir mubuip muza- tab'ı için yapılan mfinakuada ta-. 

af usul ile defter tutan müe11e1e ve ayy(ln eden bedel borsa idare he. 
ticarethanelerde her etin bir veya yetince haddi 11,,k g&iilmiyereii 
iki 1Ut çahpnak ıuretiyle mubaıip- bu itin pazarlıkla neticelendirll
lik deruhte eder. m•İ lrararlathnlm1t olduiundan 

Mektupt. llciçepelikte Cinıöz iateldilerin 15/1 /938 atleclen n· 
IObimcla 18 numaraya müracaat vel saat on ikiye kadar...._-.. 
edihneliclir. mi kitipliiine mlracaat etma'-1. 

1 - s (26) 18 (&6) 

Grip ve Nezleye 
30 kurutla allahlanmek gerektir 

( Korizol Kemal ) 
Grip, nezle ve enfluenza aibi mikropları aiız ve Luruada 

yqayan baıtahklara kartı 

( Hilal ~czanesi ) ve ( Korizol Kemal ) 

HlLAI. 
ECZANESi 
ICOIUZOL 
KEMAL 

BaJIGll - K.u o fİfe (K.orüol K.ental) rni1 
Ka - Bilmem üerinde (Hillıl Eaanai) ~yor (Kental K.a. 

mil) yaıyor •• Eoet eoet (Korizol K.ıntıl) de )'CISIJOI'••• 

Denizbank lzmir liman işletmesinden 
Kar,ayaka Alaybeyincle tenanemizde bulunan yedi m&'ftla, 9 

pt, 20 ealapuıya, iki ı•dalm ahcaaı tarafmdan bozdurulmak ve 
bozulan ankazı tarttmlarak teaellfim etmek prtiyle ankazanm 
beher ki1o.u utbrmaya konulmUflur. Arttırma ikinci kanunun 
on yedinci pazartesi sünü saat on bette DenizLank lzmir Liman 
ltletmeaindo yapılacaktır. lıteklilerin muayyen olan günde 50 
lira teminat akçesiyle müracaat eylemeleri ilan olunur. 

l 1-tS- 89 (52) 
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Japo·nıar CingtaQyu işğal ettiler 
Japonya Cine 

t 
resmen ilanı harp edecek midir ? 

Japon kabinesinin son 1 Ruzveltin mühim sözleri 
yaptığı bir top a tıda " en bir akalliyetin salihiyet •• 

suııs• 

Japon Dahiliye nazırı Japon filosu- timallerine ve imtiyazlarına 
nun Çini abluka etmesini istemiştir nihayet vermek arzusundayım .. ,, 

Ö 
, ~· • ~· j Vaşington, 10 (AA) - Demokrat fırkanın bir ziyafe-

Londra, 10 ( .R) - Cenlral Ne\s ya kar~ı hareket hattını degıştirmegı .: d b" k ·· ı· B R l b b k l l b' . - un e ır nutu soy ıycn . uzve t azı an acı ar a ır ta-
Çin a1ansı tarafından Han - Keudan reddederse harp ilanına ait nota kendi- ~ 1 kım l!mnnyi erbabının Lanayi Ve finans aleminde kullanmakta 

: oldukları otokrnıik kuvvetlere kar~ı mücadele etmek ~e 

! knt'iyyen uzlaşmağa ynnaşmıımak azminde old\. ğunu beyan 

blldiiiliyor : H Ukümet Çinin Tokyo se- sine verilmelidir. Bundan sonra Japon 
firlnc Japonyanın Çindeki sefirine aUc- filosu ·Çinin erzak ve malzeme alama
dilen bazı beyanatı protesto etmesi için ması için icap eden hareketlere tevessi.il 1 •• 

ctmıştır. 

'talimat veı'miştit. Bu beyanatta J apon eylemelidir. Reiı:icümhur demi:tir ki: 
&efiri ;fokyo hü}tUmetinin Çin hüküme- cAsahi~ gazetesinin ilave ettiğine gö- - Henüz hükümet üzerinde icrayı nüfuz etmek ve ona 

tini tasdikten imtina etmesini tavsiye 
etmektedir. 

Ajans UAve ediyor : Eğer bu beyanat 
aslına mutabıksa, Çin hükümetl bunu 
diplomatik Adetlere medent milletler 
arasındaki münasebetleri tayin eden 

beynelmilel kanunlara ciddi bir saygı

sızlık tHikki etUğinden ~iddetle protesto 
edilmesini Tokyo sefirine emretmiştir. 

Çin hükümetinin fikirlerini ifade 
eden bir zat J apon sefirinin bu beyanatı
nı tefsir ederken demi§tir ki : 

C'Bu be>ya.ruıt tamnmiyle nbestir. Çün
kü Çin ve Japonya arasında diplomatik 
münasebetler kesilmiş değildir. J apon 

sefiri B. Kavanoenin nezdinde kendi h ü
kümetini temsil ettiği Çin milli hükü
metini hUkUmsüz göstermcğe çalışmn-

sı gUlUnçtür. HUkümetine karşı bu §C-

. kilde bir tavsiyede bulunabilmek için 
ilkönce vazifesinden istifa etmiş olması 
i cap ederdi.> 

Han - Keu, 10 (Ö.R) - Sovyet Rus

yanın yeni sefiri 18 son kAnunda it.imat
namelerinl Kuo - Mitang r eisine takdim 
edecekUr. Mumaileyh Çan - Tungta bu
lunduğundan Sovyet sefiri ataşe - mili
terle birlikte hava tarikiyle oraya gide
cektir. 

Tokyo, 10 (Ö.R) - cAsahi~ gazete
ı;inin istihbarma göre kabinenin dünkü 
fevkalt\de içtimamda dahiliye naz.ın B. 
Suetsugu Japonyanın Çine resmen harp 
Jlôn etmesi hususun<la §iddetle israr ey-
1«-'miştir. Eğer Çin h ilkümeti Japonya-

direktiAcr vermek hnkkında kendilerinde me\'cut olduğunu 
• \tahayyül eden c.!radJnn mürekkep ufak bir grubun tehdidine 
J maruz bulunmaktayız. Ben vatandaşlarımın ekserisinin ira
desini yerine getirmek ' 'e uf .. k bir aknlliyetin salahiyet suiis

l l timallerine ve imtiyazl::uına nihayet vermek nrzusundayun. 

ı 
Mali bir takım grupların mahalli ve mevzii müesseselerin is
tiI:lali menfaatini diğe: birçok müesseseler iizerinde yapmak-
ta olduklan rolii tnlıdit ctmeği arzu ediyorum. Demokrasi 
rejimi fiatlerin sun'i tereffüü küçük sanayi erbabı ile tacir
lere knr~ı yapılmakta olnn cuiniyete müstenit rekabete ve 
her ne fekilde olursa olsun monopollar teessüs etmesine mii
sumahn edemeyiz. 

\ Bana ııuiistimallere nihayet vermek eıılô.hiyetini bııhşedi

niz. Bu t:nlahiyctin \ er!lmesi Amerikanın iş ııdamlan ile rrı 

nayi erbabı ekscriydini mutnzamr etmiyccektir. 
j Roma, 1 O ( ö .R) - Vaşingtondan bildirildiğine göre ha
riciye naz:rı B. Cordell Hull f;yfin anayasa komisyonu reisi-
ne bir mc:-ktup göndererek harp ilanının ancak rcfernndu:n Rooscvclt 

Tokyodan l.,,r . • an.ı:. a , tarikiyle l:ararlnştırıl ına .. ını isteyen kanun teklifine muanz kat huna mukabil harbın millet tnrafındnn reyiiim ile kııbul 
re kabine içtimauıdan sonra başvekil miyor. Yapıldığı mahal beynelmilel im- olduğunu bildirmiştir. Amerikan eski muharipleri cemiyeti edilmedikçe ilan edilememesini isteyenler de milli bir komi .. 
prens Konoc hariciye ve bahriye nazır- liyazlı mıntaka ]1aricincle olmakla bcra- 1 ele ayni teklifin aleyhinde bir karar ıureti kabul etmiştir. Fa- te halinde faaliyetlerini birleştirmişlerdir. 
lnriylc birlikte mahrem bir içtima da- ber ecn~bi kontrolü altında idi. 

ha yapmı~ır. J.,ondra, 10 (Ö.R) - Çing - Taodan 
Tokyo, 10 (ö.R) - Bütün Japonya- bildiriliyor : Japon harp gemileri Çing

da Japon dor!anması için gönüllüler ya- Taonun limanını ic:gal etmişlerdir. Ora
zılmaktadır. Yokohamadan 4000 gönül- da bulunmakta olan Japon Iilo!:unU tak-

• 
1 

• • in Luznon adasında 
lü vapurlarla hareket emişlerdir. viye etmek üzere daha beş destroyer B •• •• k k " ı ı k 

Şanghay, JO (Ö.R) - Japon hava gelmiştir. Yedi Japon tayyaresi Şl?hir!I UYU aS efJ manevra afi yapl aca • 
kuvvetleriyle Çin tayyareleri ara!iıncla üzerinde uçarak beyannameler ntmı!:'- • d d h 40 h • • • • 
hava muharebeleri fasılasız devam et- senesın e a a 
mektedir. Japonların iddiasına güre Çin ~ 

Amerika 1939 
başlıyacak 

le davet edilmektedir. B&taraffarın hak 

lardır. Bu beyannamelerle Çinli ahali] arp cremJSJ010 JnŞaSJ03 
tayyareleri kendileri tarafından filen şehrin sulh havası içinde işgalini kabu-

1

. ~ 
imha edildiğinden bu hava muharebclc- ve menfaatlerine riayet edileceği hak-

1 
t ~ 

ri hakik:ıtte Sovyt>t tayyareleriyle ol- t~ 
makta ve Çin semaları bunlnr tarafından kmd:ı teminat \'erilmek.tetlir. Eğer bu i 
muhafaza edilmektedir. Dalıa elli Sovyet davet kabul edilmez..--s şehir şiddetle 1 

tayyaresinin Han _ Keuya g«:'lmesi bek- bombardıman edileceğinden ecnebiler j 
lcnmektedir. şehir haricinde emniyetli noktalarda teh-

Tokyo, 10 (ö.R) - Kabinenin bugün- tike haricine çekilmcğe davet ediliyor-! 
kil toplantısında Çine resmen harp ila- lar. Keza Çinlilerden de evlerine beyaz, 
nı meselesi hakkında ne karar verdiği bayrak çekmeleri ve sivil rıhnlinin mu- j 
henüz malCtm değildir. Bununla beraber ayyen bir mıntakada toplnnması isten-
bu karar ne olursa olsun Mikado tara- mcktedir. ! 
fındnn tasdik edileceği söylenmektedir. Tokyo, 10 (Ö.R) - Kabiruı içtimaında 

~~~~10~~- Bcynclmilcl~uMurlMÇineh~il~~~~~ ~p~~-~~~~-~-~~~~~~~~-~~~~~=~~~~a~~ 
imtiyazlı mıntakanın Italyan kontrolü taraftar görünmemişler, foknt Çin hü- ..... -.: 
altında olan kısmında bir bomba patla- kümeli nezdindcki Japon s~firinin geri 
mış, fakat hiç bir hasara sebep olmamış- çağırılmasını isterr.i~h. • .:iir. ~· 
tır. Bir Itnlyan albayı ve on asker bir Tokyo, 10 (Ö.R) - Domei ajansı bil- hı ı rı .an tıarp !,cı.ıı cıı .um oır 
lokhavz içinde bulunurken ve kapısında diriyor : Almnnya sefiri von Bergcn öğ-J Nevyork, lO (A.A) - Ncvyork Ti-, ::r.iyctte hulunınakta<lır. Topçuların en
dn iki nöbetçi bulunurken yakın evlerin leden sonra saat 14.30 da hariciye nazı-ı mes gazet~s! Filipinde Luzu~n adasında danht tec.rübelcri daha sık yapılmakta
birinden atılmış olması muhtemel olan rı B. Hirotayı ziyaret etmiştir. Bu ziya- yanndan ıtıbaren ve Amcnka ordusu- ı dır. Donanma da her ihtimale karşı ha
bir el humbarası patlamış, fakat kimse- rctin sebebi mnhim olmamakla beraber nun dört bin askerinin yanı bnşında yer-' zır bir vaziyettedir. Torpidoların mü
ye isabet etmemiştir. Hiç bir kimse tev-1 mülakata büyük bir ehemmiyet veril- li ordunun kırk bin askerinin iştirakiy- rettcbatına pek kısn izinlc.r vcrilmekte
kif edilmemiştir. Suikastin sebebi bilin- mektedir. le yapılacak olan büyi.ik manevralar <lir. Ve bütün gemiler takviye edilmiş, 

hakkında ManilJadan almış olduğu mu-

Büdapeşte Konferansında 
fassal malCıınatı neşretmcktcdir. 

mühimmat ve mürettebat He uzun bir 
yolculuğa çıknıağa hazır bir halde bu
lunmaktadır. Amerikanın maha1li tayyare filoları 

bu manevralara iştirak edecektir. Fili-
pindeki Amerikan ordusu kuvvetlerini Casusluğa karşı pek sık ı ihtiynt ted-

h 
birleri ahnmıştlr. 

arp 1.amanındaki şeraitin ayni şartları 

yüı. otuz yedi bın ton arttırılarak 
1.86.000 tonn iblfığını teklif edecektir. 
Yeni inşaat Amerikan bahri kanunu 
çerçevesini ve 1936 da hükmü biten 
Londra ve Vaşington muahedelerinde 
konulmuş olan hadleri geçecektir. Inşa• 
atın 1939 senesinde b<l§lıyncağı tnhmin 
ediliyor. 

cNev - York Herald and Tribune> ga .. 
zetesine göre her biri 50 bin tonluk il\f 
zırhlı, her biri 27 bin tonluk 2 tayyaro 
gemisi, 36 bin ton hacminde üç veya 
dört harp kruvaziirü, 20.700 ton hacmin ... 
de üç veya dört hnfif kruvazör, 30 · bin Roma protokolunu imzalamış olan üç 

devlet murahhasları hazır bulundu 
Roma, 10 (ö.R) - Kont Ciano Buda

peşteye gitmek üzere Yugoslavyadan 
geçerken kendisine başvekil B. Stoyadi
noviçin samimi selamı bildirilmiş ve 
Jtalyan hariciye nazırı da bir teşekkür 
tclgraiiyle mukabelede bulunmuştur. 

Macar gazeteleri Roma Protokolu 
devletlerinin konferansından bahseder
ken Ortn Avrupa meselesinin Macaris
tanın iştiraki haricinde halledılemiyece
ğini ve bunun için de Macar ekalliyct
lcri meselesinin halli icap ettiğini yaz
maktadırlar. 

Budapeşte, 10 (ö.R) - A\•usturya 
başvekili B. Şuşnig ve hariciye ruızırı 

B. Guido Şmidt dün öğleden sonra şark 
garı vnsıtasiyle Viyanadan Budapcşteyc 
gelmişlerdir. ltalya hariciye nazırı Kont 
Ciano da Romndan gclmiştir. Macar hu
dudunu geçerken B. Ciano Macar ajan
sı muhabirlerinden birine beyanatta bu
lunarak demiştir ki : cMacaristana içim
de daima en derin mufıabbct hissi oldu-

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

Görüşmelerde 
---·---

/tal ya .. Yugoslav
ya dostluk paktı ve 
Bükreste otoriter .. 
bir hükümetin te-
şekkülü gözönünde 
tutulacaktır. 

•••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
ğu halde gelmekteyirn.1talyanın Macaris-
tan hakkındaki görüşü mnlumdur. Ital
ya bundan hiç bir suretle ayrılmıyacak
tır.> 

Roma, 10 (ö.R) - Budapcşteden öil
diriliyor : Satıl onda Avusturya başve
kili bay Şuşnig ve saat 10.15 t e Kont 
Ciano meçhul asker :ibidesine çelenkler 
koymuşlardır. Bunu müteakjp BB. Şuş-

nig ve Ciano hariciye nezaretine ve ba§
vekfılete giderek ziyaretlerde bulundu
Jar. Daha sonra amiral Horty tar:ıf ından 
ayn ayrı kabul edildiler. 

Londrada çıkan cTimes> gazetesi Ro
ma pro!okolunu imı.a eden Devletler kon 
fcransında protokole müstenit müşte

rek siyasetin teyit edileceğini, bununla 
beraber Italya ve Yugoslavya arasında 
dostluk paktının imzasından ve Roman
yada Goga kabinesinin iktidar mevkiine 
gelmesinden hasıl olan yeni vaziyetlerin 
de hiç şüphesiz göz önünde tutuhı::ağı
nı şi.iphcsiz addediyor. Ingiliz. muhafa
zakar gazetesine göre Budapcşte konfe
ransında merkezi Avrupayı alakadar 
eden muhtelif siyasi ve ekonomik mese
leler göriişülecek ve Italyanın yardımiy
lc Tuna devletleri arasında münasebet
lerin istikr.ln meselesi ilze.rinde de du
rulacaktır. Nihayet ekalliyetler ll'lesele
sinin de görüşüleceği ve buna da bir 
hal sureti aranaca~ı muhakkaktır. 

dahilinde icrayı hareket etmekte oldu
ğunu bildirmektedir. Temmuz' ayından 
beri zabitlerin mezuniyetleri ilga edil
miştir. Ve daimi surette silah başına va-

MUAZZAM BtR P ROGRAM 

Nevyork, 10 (Ö.R) - H.eisicümhur hacminde 20 torpito ve 10.540 ton hac
Amerik~n filosu tonilato yekununun iki , minde altı tahtelbahir inşa edilecektir. 

Polonya • 
arıcı ye • 

nazırı 

Cenevre ye 
edeceği v 

Polonya hariciye 
nazırı Bcck 

Polonyn, reisicüm.· 
hunı Maiski 

şı Polonyanın ittihaz 

Mareşal 

Rüdz Sınigli 

• tasrih etmiştir 
Varşova, 10 (ö.R) - Hariciye nazırı B. Bek Diyet mee• 

!isinin hariciye komisyonunda Lchistanın Milletler Cemiye4 

tine karşı siyaseti hakkında mühim beyanatta bulunmuı;tut• 
Nazır demiştir ki: <tMilletler Cemiyetine iştirak etmekle heıf 

devlet ınuııyycn baı.ı taahhütler nltınn girmektedir. Fakııt 
Cencvrenin rolü sulhun muhafazasıdır. Lehistan Milletlet 
Cemiyetinin bir doktrin federasyonu haline gelmesini ,.o 
Avrupada her hanı;İ hir devlet blokuna karşı başka bir bJo1' 
halini almasını isteriz. Milletler Cemiyeti totaliter denile11 

devletlere knqı cephe alacak olursa onun harcketıni müdıı• 
faa etmek güçtür. Lchistnn her devletin kendi dahili işlerini 
istediği gibi halletmesi prensibine riayet eder ve Milletlt:f 
Cemiyetinde fıza devletlerin diğerlerine ve ezcümle kendi• 
sine karşı ayni prensibe ıadık kalmalarını ister. 


