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SO?(,~, 
Karışmazlık komitesinde 

imtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 
Başmuharrir ve t' '!l~mt neşriyat mücUrU: 

HAKKJ OCAKOGLU 
ı-- A BONE Ş E R- At T 1 

01'..."V AM MODDETI Türkiye için Hariç ıçın 
Senelik . • • ~· • • • 1300 2800 1 
Al:: aylık • • • • • • 700 1300 

T E L E F O N : 2697 

Londra, 11 (ö.R) - KantmuJak tali lıoaü
tesitcsi toplanmıt ve nana.nesinde yazılı meae
ler üzerinde 1rörütmüttür. 

FtA Tt ( 5 ) KUR USTUR .. ____ ;;.__ . ----~------
Cümhuriyctin v e C:ihnhurtyet ıse1 inin bekçm, sabahları çıkar aiya!i gazetedir YENl ASIR ~atbaaamda basılmittir 
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Toprak kanunu vekiller heyetinde 
Bir kısım . ihraç maddelerinin bir 

elden idaresi düşünülmektedir 
Musevi 
Vatandaşlara 
bir tavsiye ... 

---o-- 1 

Başvekil vergilerde 
yapılacak tenzilat 

meselesile meşguldür 
yabancı ülkelerde dola,mı11 I . . ı . . 

olanlar pek iyi bilirler ki uk düş- . ~nkara, 11 (·Y enı Asır muhabı- 1 da ~et senelı~ bı.r ~e·taıfiye müd- , • 
manlıiı kaaırgaıından uzak kalan j r~n~en) w - .ı~raç malları.m.ıza ha- 1 detı kabul ~d!lmışt~r. Knnunla ~u
Jngiltere ve Fransa gibi bol tole· rıcm Ta.gbetını ·arttll'mak ıçın .cs~~- ı dullarımız ıçmdekı top~akları İt· 
ranslı memleketlerde bile, Fran- h tedbırler alınmaktadır. Bır hı- letmek hakkı yalnız Turk tebaa. 
sızca veya İngilizceden ba,ka bir sım ihraç mallarımızm da bir el- farına verilmittir. 
dil itilmek imkansızdır. Bu mem· den id~reai düt~niilmektcdir. Bir VERGiLER MESELESi 
Jeketlerin mütecanis havası için· elden ıdare cdılecek maddeler 
de bir müddet kalmak lüzumunu hakl..,nda bir lidc hazırlanacak- lstanbul, 11 (Yeni Aıır muhabi
duymutlaraa bulundukları mem· , tır .. Bu işi lktıs~t Vekaletinin ida- rindcn) - Buhran ve müvazene 
1ekcti n dilini öğrenmeden en basit resı muhtemeldır. v~rbgileri~d.e .!apılacak teniiliı.t 
b . 'ht" t • t • k ... 1 OPRA v ~ANUNU nıs etlerını costercn kanun lavı-ır ı ıyacı emın e menın ne a- n. r,.. h ·· · d . . ~ 

d .. ld w 1 kt ası uzerın e Batvekılın tetkikle. 
ar g uç o ugunu a n ama a gc- A k 11 (Y . A h b. . · ı l ek . k l B C ı~ı Ba .k . I d. 0 .. h n ara, enı sır mu a ı· n ı er em tedır. Bu projenin ya- Baeve i . e u yar 

hı mem.ıt ;r ır • • hnfa:k'· d. em~n rinden) - Son teklini alan top- kında Vekiller Heyetine sevkine müdürü Yuıuf Ziya Önit bu sabah 

her dyerındahe aynbı ... ab. v 
1 ıtr. e rak kanunu tetkik edilmek ve mü- İntizar olunuyor. · Ankaradan neldi it Bankasına gi-

un an a ta n ır fey asav- I" 1 1 k .. y k"ll · c. • 

d .1 ta aa arı a ınrna uzere e ı er Jstanbul. 11 (Yem Asır muha- derek b ir müddet orada mefgul 
vur e ı emez. H t• .. d ·1 · · L" h h' · d ) • . .. eye ıne sıon erı mıştır. ayı a- ırın en - Denizbank umum Jdu 

Maalesef bızde vazıyet boyle ....;0~-· -----------""!~ 

değildir. Saltanat rejimin in gafle- Fransız d h·ı· -
ti. azlıkları ana dillerile konuş- a 1 ıy e 
makta serbest bırakmıttır. Ana 
dilleri lspanyolca olmıyan Muse-

nazırı 
viler, kovuldukları memleketin 
dilini, kendilerini k abul eden i li- I Son 
cenap bir milletin diline tercih 
etmitlerdir. En yüksek bir insanlık 
eserine bu tarzda mukabelen;n 
ne kadar büyük bir saygısızlık ol
duğunu anlamamıtlardır. Bugün 
Türkiyede ya.ayan azlıklar Türk
<:eden batka her dili oknu,uyor-

suikast/er hakkında cok ehem-, 
miyetli bazı ilsaatta bulundu .. 

lar. r 
1 

T .. k d d b" k ··1 .. b. l ur yur un a, ır u tür ır· 

liği teminine büyük ehemmiyet ' 
ver~ekteyiz. Azlıkların hatalı bir j 
yolda yürümeleri bizi elbette mü
_teeaair etmekten hali kalamaz. 1 

ilk defa Türk ocakları «Vatan
da, Türkçe Konuş» remzi altında 1 

samimi bir davetle ite ba,lamıf· ' 
lardı. Ocakların yerine geçen 1 
Halkevleri de ayni yol üzerinde 
Yiirüdüler. Fakat kendilerine va· 
tandat sıfatını verdiğimiz insan-

Paris, 11 (Ö.R) - Dahiliye nazırı B. 
Marks Dorn1oy son derece merak uyan
dıran bazı ifşaatta bulunmuştur. Buna 
göre Pressbourg ve Baissiere cadde>le
rinde yapılmış olan iki suikastın faille
ri yakalanmıştır. Bu suikastlar geçen 
sene yapılmış, patronlar birliğiyle en· 
düstriciler birliğinin binalarında bom
balar patlamıştı. Bombalan komünist
lerin koyduğu :zannını uyandırmağa ça
lışanlar olmuştu. Bu suikastlar memle
kette bilyük heyecan uyandırmıştı. Dört 
aydanberi gizli ihtilfıl hareketi komite
sinin faaliyeti hakkmda yapılan tahki
kat, keşfedilen gizli si!Ah depolarından 
başka Klermon Fcran şehrindeki bir 
kimya mühendisinin bu suikast faille· 

- SONU ALTINCI SAHiFEDE -lar, yapılan davetin fumul ve ; Fransız da1ıiliye nazırı ma kammda 
ehemmiyetini liyıkıyle anlama- ~~~-~~~~~~-~-~~~~~~~~~~·~~~~~ 

mıt göründüler. Şu halde Kültür p ''t k l • _J 
birliği davasının yürütülmesini ar- araşu u esınae 
tık kanuni müeyyidelerden hekli-
yehiliriz. i 

Türk kültürüne yabancı kalan- · Atlama tertı•batında lar yalnız azlıklar değildir. Bu 1 
zümreye uzun zamanlar yabancı • 

ha kimiyet altında kaldıkları için i yenı•ıı•kler yapılacak 
yabancı b ir dille konu11mağa ah-1 
şanları ve yaba?.cı b~r ~~ıı~. ~~- I ........ •••• .......................... . 
nufmağı bir sus, hır ustünluk ilave edilecek tesi
a1ameti ıayan züppeler alayını 
da katabiliriz. Karşılaştığımız va- sat Türk buluşu
ziyet, bazı ahvalde insanı sinir
lendirecek kadar gariptir. Bu yüz- dur Ve en küçük 
den İstanbul gib i en büyük b ir ı bir tehlike ye bile 
Türk şehrinin bir çok semtleri 
babil kulesinden farksızdır. latan- , yer vermiyecektir. 
hulu ziyaret eden yabancı1ar, hu ............................... . 
k h 1 

....... . . l 
?z..mo.~olit İnsan yıömı içindAe a- Paraşut kulesinde kı~ .~e~sımı ça ı~-

lnkı T urk ruhunu, Türkün asıl ka· malarına bz:şlnnmıştır. Ruzg:.ırlarm mil
rakter ini tanımakta m üçkülat çe- ' sait olduğu , .e saniyede dört metrC'yi 
kerlerıe haksız mıdırlar ? ı geçmediği günlerde atlamalara devam 

edilecektir. 
Türk yurdunda, Türk dilinin 1 P.:.raşüt kulefJ öğretmenliğine, Tü~~-

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

Suikastciler 
' -

Fransada hem bir 
dahili harp, hem 
de bir harici harp 
tahrik etmek isti
yorlardı. Adli ye 
nazırı da siyasi 
mücrimlerin faali
yetlerini anlattı. 

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

Sem pi on 
Ekspreste 

-
Bir kaçakcılık 
vahası olmuştur 

--0--
Edirne, 11 (Hususi) - Istanbuldan 

Avrupaya gitmekte olan Semplon eks
presinde bir k;çnkçılık vak'ası · olmuş
tur. · 

A vrupaya giden tren kompartimanın· 
da kaçırılmakta olan yedi kilo 800 gram 
sıkletinde morfin Uzunköpril istasyo
nunda zabıtaca yapılan araştırma neti
cesinde yakalanmıştır. 

Morfini kaçıran ekspres memurların
dan Bois Jilber adındaki Fransız yaka
lanmıştı r. 

Mumail yhin muhakemesine Edime 
asliye ceza mahkemesinde başlanmıştır. 
........ .. ........................................ 

Tayyare • 
pıyangosu 

24443 Numara 15000 
lira kazanmıştır 

lstanbul, 11 (Hususi) -Tayyare pi- 18547 7021 13337 21248 5518 
yangoııunun üçüncü keıidcaine bugün 29589 2127 25282 12611 24514 
bn~landı. Kazanan numaralan bildiriyo- 31165 7323 11858. 6671 39360 
rum : 30351 2829 24578 33174 6990 

15000 Ll·ra· 36620 32058 
100 lira ka:zanon numaralar 

38011 21534 17695 36811 2780 24443 Numaraya 35859 25649 21s1s 1•156 11001 
5012 12741 22317 8301 3160 

isabet etmittir. Bu numaranın aoıı 7597 10532 36853 3687 11997 
iki rakkamı ile nihayet bulan bü- 8997 31024 18232 21480· 2380 
tün biletler 2 lira amorti kazan- 26700 33981 19353 11383 23524 
mıtlardır. 24389 11328 10704 1837 33943 

35756 numaraya 12000 lira 15993 2185 29927 7999 14287 
33506 numaraya 10000 lira 12386 33774 16633 37544 27101 
33607 numaraya 3000 lira 21656 24256 24884 9832 26956 
14708 numaraya 1000 lira 29136 18281 33557 24541 32910 

500 lira kazanan nummalar 25608 38171 18838 23540 
4805 28272 33458 15398 20399 50 lira kazanan numaralar 

23314 13532 28191 31427 1663 24545 37117 31685 16837 8831 
26093 36433 16463 7495 607 35390 34931 36026 30402 

200 lira kazanan numaralOT 33942 16103 19431 19418 32596 
3511 23489 16911 26786 31030 32638 22020 14242 27971 28683 . 

Bir vapur kazası 

Galata vapuru Suad 
vapuru ile çarpıştı 

......................................... . . 
: Suad vapurunun : 

rahneleri ehem
miyetli diğerinin 
daha hafiftir •.• 

l gelen Ku30llelere aiı Galata va. 
puru $ile önünJe ZongrılJaia gitıc 
melde olan SoJık zaJelain Sual 
vapariyle çarpıfmıfhr. Mü.aJ~. 
me çalı fiJJetli olmuflar. Saat va. 
puru ön laralınJan ehemmiyetli 
rahnela almıflır. Galata vapanı. 
nun rahneleri daha hali/tir. lld 

....................................... : vapur Ja limanımuuı dönmiifler• 
lılanbul, 11 (Yeni Aıır mahabi· Jir. lnıanca zayiat yolıtur. Çar. 

rinden) - Gece ıaat ikide Şile pışma meaıliyetini tayin için ti. 
önünde bir vapur kauuı olmaf· man idarui tahkikat yapmalıla
lur. Zonguldalıtan yülılii olarak Jır. 

Milletler Cemiyeti 

Küçük ve Orta devlet
lere teminat verilecek 

~ürk kültürünün hül~ü.mran tesi· 
1 
kuşu merkez öğretmcn1~ri.nden B .. R.us

rınden lcaçınanlara ıyı vatandaş tem tayin edilerek şehrımızc gclmıştır. 
aıfatiyle balu:.mayız. ı Hnbcr nldığımız.n göre paraşüt kule-

r7.L7.;.~.B-Zr.AZ7~~ 

~ Fransa ~ Demokrasinm koruyucu melekleri : R ıızııdt - Clunnbcrlain ve Chaııtemps 
~ ' - Bir Fransız karikatürü -Türk ırlc düşmanlığ ı b esle:nez. sinin r.tlama tertibatında bazı yeni.likler 

Türk şovenlikten t ik sin ir. Tarih, 1 yapılacaktır. IlavQ edilecek tesısatl~, 
Türkün yeryüzünde en fazla tole- ' paraşütçüler tıpkı tayyareden atlar gı
rans sahibi bir millet olduğuna bi boyunlarındaki halkayı çekeccklcr
fahiddir. Fakat ifrata varan bir 

1 
dir. Halka çekildikten sonra atlama ne

toleranstan zarar gördüi!ümüzü 1 ticcsi olan iniş, normal şartlar içinde 
bu Yüzden bir çok feli°ketlerl~ 1 ve aznmi zevkle devam edecektir. 
L:ar,ılattığımızı unutamayız. Dil, Bunun zevki kadar heyecanı da faz-

- SONU JKiNCt SAHtFEDE - ladır. 
SEV KET BiLGiN - SONU DöRDONCO SAHiFEDE -

ParC1§iitlc adayı§ 

N u Cenevre, 11 (A.A) - Fransa ile In- yarı resmi bir tebliğin Isviçrede ne ro. 
~ yan gilterenin milmcsilllerinin 17 ikinci ka- lunması bir çok mütalfö:ılnra yol a !1 . : e e e nun tarihinde Milletler cemiyeti konsc- tır. ç ş 
... yi açıld ığı zaman cemiyet misakını ih- Her ne kadar Mı'lletl · t' 
~ _ er cemıye ı umu. 
~ ·HATAY• b-•-'-mda bll'" Fnn- lal edecek memleketler hakkında tatbik mi katibi bu bapta b tt b 1 .. -· ed W• ikt d' r eyana a u unmak. 

ıız ıuetesinin çok dikkate taYan h ~;gıd kıUsa"kı ve ma ı 7.decri tedbirler tan imtina etmekte ise de 17 ikinci ka. 
• a ın a çu ve orta evletlerc te- nun ta 'h' d b d 1 . 

b .. yuw.. mln t it f rı ın e aıı ev etlenn şu veya 
- t>ÇONCO SAHIFEMtZDE - yarı:.m;~r; :at~ müşte~k bll" be- bu tarzda Milletler cemiyeti misakını 

- - - §1' ec erini beyan eden - SONU DöRDONCO SAHlFEDE ~ 
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i ERKEK, KADIN/ ANLAR MI? 
• • . 
• • • • • • ERKEK İCİN ADIN 

ŞEt-liR HABERLERi . !Musevi 
Vatandaslara • , 

' 1 Bir Muamma mıdı!l. 
i 

~ 1 Yeni Anketimiz Belediye ve kömür işi 
Serap ...... ....... Bn. 

bir tavsiye ... 
--0-

- BAŞT ARAFI 1-tNCt SAHtFEDE -

Gözalana göre 
---·---

"Ne birleşmek, ne 
• de sevişmek için 
anlaşılmış olmağa 

ihtiyaç yoktur • 
Bundan faz/asını 

Belediye azaları şubat toplantısında 
kömür işinin hallini istiyecekler 

kültür birliği davasının temelidir. 
Türk olan, vatanda, aıf atını la· 
tıyan her şahıs Türkçe konufma· 
ğa mecburdur. 

Burada bilhassa Musevi vatan· 
datlara hitap etmek isterim: 
Dünyanın her yerinde az çok 

Uşaktan 
lzmire pamuk 

getirilemez 
Pamuklarımıza musaUAt olan ve bli

yUk tahribat yapan cPembe kurt> lann 
Uşağa kadar geldiği vilfiyete haber ve
rilmlJtlr. Pembe kurtların mıntakanıız 

pamuklanna bulaşmaması için Uşaktan 
ve havalWnden lmıir mıntakasına kat
tyyen pamuk elyafı ve çiğidi getirilme
mul ziraat vekA.letinden vilfiyete blldi
rllmı,tir. Ziraat mildUrlUğU de icap eden 
mlııl ve sıhhi tedbirleri almıştır. 

--o-

Vilayet bütçesi 
hazırdır 

936 yılı vilayet bütçesinin son tetkik
leri de dün gece, vali B. Fazlı Gülcçin 
riyasetinde içtima eden vilayet daimi en· 
cümeninde bitirilmiftir. 936 yah bütçesi 
mütevazindir. Kabul edilecclt diğer tah
eisatlarla birlikte 2.600.000 liraya baliğ 
olacaktır. 

--0--

Kazanç yoklamaları 
Maliyeye bağlı tahakkuk §ubelerinde 

kazanç vergisi yoklamalanna hararetle 
devam edilmektedir. Bıı.amahane ve Al
sancalc tahakkuk memurları, kazanç yok
lam&lannı bitirmek üzeredirler. Geçen 
sene tubatta bitirilen bu İf, bu sene iki 
haftada ikmal edilmiı olacaktır. 

Menemen 
Malmüdürü takdir-

·······~·······························~ 

Hava Gazı 

17 bin lira sarfile 

• • • . . . 

Şoför Mehmet ağır 

surette yaralandı 
Dün sabah M~nemen yolunda bir 

name aldı kamyon kazası olmuştur. Şoföı; Isa oğlu 
Son hafta içinde. tr.\.~lclt nisbetinde Mehmeclin idare ettiği 82 sayılı kam

gösterdiği fazlalıktan doleyı çalışmahuı 1 yon, Menemenin Buruncuk köyü al
takdir edılen Menemen malmüdürii B. ' tından geçerken, bir kaya parçasına çar
Mehmet Rnuf Ccbecigile defterdarlığın 

1 
parak zedelenmiştir. Kamyonda tülün 

gösterdiği Hizum üzerine viryet-;e tak· 1 yükii.i idi. K amyon şoförü, sağ kabur-
dirnamc vcrilmi~tir. gasından ağır surette yaralanmış ve has-

-=-- taneye knklırılmıştır. Hayatı ehlikede

İş kursları dir. Kaza hakkında tahkikat yapıhypr. 

İzmirdc ve Korşıyakada ilk okul öğ-ı 1Vlücadele ilacları 
retmenleri için açılan yozı kurslarında F d"ğ l h ,nl l .. • . . • are ve ı er 7.arar ı ayva ar a mu-
aerslere d evam cdılmektedır. Bu kurslar d I . . k ll 1 1 .k . . d v . . . ca e n ıçın u anı an c strı ·nın• ın og-
btt hafta sonra netıcelenccek ve ış kurs- d d v h lkı 1. _ _,,_, 
1 1 k 1 

ru an ogruya n n e ıne vcrıwuye-
arı nçı acn · tır. . --=--

1 
rek zıraat memurları ve bu işten anlı-

Ed 
• el T • yan emin kimseler tarafından kullanıl-
ır ne e ıcaretodası ması kazalara tamim suretiyle bildiril-

intihabatı 1 miştir. Ilaçlannn yemler toprağa göm-

Ed. 11 (H ") v· ı ~ t T ' 1 dürülecektir. Kazalarda icap eden ted-
ıme, ususı - ı aye ıca-

t S 
. d 1• • . . birler alınmıştır. re ve anayı o ası mec ısının yenı sc-

çim i yapıldı. 

Birinci Reisliğe komisyoncu Rifnt Ri

--=--
Yazıcı böcekler 

za Vardar, ikinci reisliğe Hilmi Banka- Bağlara ınusalltıt olan yazıcı böcekler 
cı, r eis vekilliğine Mustafa Sedat Yıl- ı hakkında, Burnava zirnat mücadele is
mazer, muamelat müfettişliğine Kamil tasyonu ınüdUrü doktor Nihat Eğriboz 
Uncu, Azalıklara dn bakkal lbrahim To- 1 tarafından bir broşür kaleme alının~ ve 
sun, Şerif Ezmen seçilmişlerdir. 1 ziraat müdürlüğil tarafından tabettiril-

Yenl intihabata ait mazbata odaca mişlir. Bu broşür köylülere ve bütün 
hazırlanarak tasdik edilmek üzere Iktı- 1 ziraatle alakadar olanlara gönderilmiş-
sat veklletine gönderilmiştir. 1 fü. 

masındnn mükelleflerden istenilen abo- ı 
ne ücreti kabarıktır. Bu ücre~. malrul•bir 

1 
hadde indirilecektir. On yedi bin küsur 
lira ilavesiyle meydana getirilecek yeni 
tesisattan sonra, abone sayısının birkaç 
misli artacağa ümit ediliyor. 1 

BELEDiYE VE KöMUR tşt 
Haber aldığımıza göre tehir meclisi

nin şubat devresi toplantısında bazı aza-! 
lar tarafından, şehir işleri arasında ri-

--=--
Mr. Couler'in 

tetkikleri 
Şehrimizde bulunmakta olan Avustu

ralya kuru meyvacılar birliği reisi Mr. 
Cohn Couler dün de bazı müesseseleri 
ziyaret elmiş ve lizüm mahsulünün ha
zırlanışı ve kontrol i~leriylc yakından 
alfıkadar olmuştur. Bugün Burnovaya 
giderek ziraat cnsUlilsUnü ziyaret ede
cek ve çalışmaları gözden geçirecektir. 

BAKiR 
DELiKANLI 

FiLMiNDE 
GARY COOPER'IN YARATTI(;/ HARIKUL! DE 

ROLLER CANDAN ALKIŞLANIYOR. 

AYRICA 

SöZDE 
KIZLAR 

MARIE BEL'IN EN ŞAHANE FiLMi 

VE PARAMOUNT JOURNALDAN 

iBARET BOYOK PROGRAMI 
GöRMEK OZERE TEKM(L 

IZMIR HALKI BUGON TAYYARE DE 
TOPLANACAKTIR. 

SENANSLAR SAAT (1) DEN iTiBAREN BAŞLAR 
• ' ' .• • ..... "'·•-:a ••.. f' .. ,,... .. 

Taraçadan düşerek 
ağır yaralandı ve öldü 

lkiçeşmclikte clsmail Eh mahalle
sinde Ebe sokağıda 11 sayılı evde otu
ran bayan Melek, feci bir ölümle kar
şılaşmıştır. Elli beş yaşlarında ihli,yar 
lıir kadın olan bayan Melek h&dise gü
nü evinde yalnız bulunuyordu. Kendi
si, iki çocuğundan ayrı bulunması do
layısiyle mütecssirdi. Bu yüzden son 
zamanlarda eli ve ayağı tutmıyordu. 

Zavallı kadın, çamnşır asmak için evi
nin taraçasına çıkmış ve eşyaları asmış
tır. Fakat bu sırada başı dönerek ken
disine hakim olamamış, taraçadan aşa
ğıya yuvarlanmış ve nğır surette yara
lanmıştır. 

Bir tesadüf eseri olarak sokakta oyun 
oynamakla olan çocuklar vaziyeti gör
müşler ve derhal komşulan haberdar 
etmişlerdir. Komşular zavallı ve kimse
siz kadının imdadına yetişerek zabıtayı 
haberdar etm~ler ve imdadı sıhhi oto
mobiliyle hastaneye nakletmişlerdir. 

Sukut üç metreden vaki olmuştur ... 
VUcutta görünürde büyük yaralar mev
cut olmamakla beraber, heyeti umumi
yesi itibariyle ağır surette zedelendiği 
anlaşılıyordu. 

Yaralı bayan Melek, Memleket hasta
nesinde ihtimamla tedavi edilmesine rağ
men dün hayata gözlerini yummuştur. 
Adliye doktoru bu kadını hastanede 
muayene etmiş ve defnine ruhsat veril
miştir. 

Meyvalı ağaçların 

keıimi 

I yahudi aleyhtarlığı vardır. Irk 
düşmanlığı cereyanından yalnız 
Türkiye hariç kalmıştır. Museviler 
burada bulduklara genif refahı, 

1 
kanunlarımızın bahtettiği emnİ· 
yeti bulunmaz bir nimet sayarak 

1 Türkçeden batka bir dil konutma· 

1 
mayı borç bilmelidirler. Hatta yal-
nız Türkçe konutmakla yetmiye· 

1 • k , ı: -~ öz an bir Türk gibi dilimiziu 
1 tatlı ahengine uymağa çalıtmah
. dırlar. Bu ahtkanlığı yaratmak 

1 
kendi menfaatleridir. Bundan 
sonraki nesillerine yapacakları en 

ı büyük iyilik onları dilleriyle, ruh-
1 lariyle bir Türk gibi yet!tJtİrmek 
olabilir. 

ı ŞEVKET BiLGiN 

Köylerde 
-0--

Ziraat mütehassısları 
kö yluye rehber 

olmalıdır 
Ankara - Salihiyettar bir zat <Zirai 

kalkınma davasında• devlet ve köylU· 
nün münasebcUeri. hakkında şu izahata 
vermiştir : 

- Ziraat mütahnssıslarının köylere 
girmesi, köylerde köyliilerle elele verip 
çalışarak onlara, bütün şarUariyle, mo. 
dem ziraati öğretmesi lazımdır. 

Bu büyük bir program işidir. Birleş
tirilmesi Iaumgelen küçük köyler, baş
ka yerlere nakledilmesi icap eden daA 
köyleri, topraksız, susuz köyler vardır. 

Susuz köylere uzaktan su getirmek, ar· 
teziyen kuyuları açmak, mevcut çeşme
lerin sularını tasarruf etmek kabildir .. 
Sebze bahçeleri tesisi Jçln köylüyü teş-

vik etmek, ağaç dikUnnek, toprağın 

maksada uygun şekilde işlenmesini öğ· 
rotmek, iyi bir nadasın faydasını anlat
mak, toprağının kendisine refah getire· 
bilmesi için köylüniln de o toprağa kar
şı vazifeleri olduğumı iyice zihinlere 
sokmak, kopkaç ziraati diyebileceğim~ 
zahmetsiz ziraatten köylüyü uzaklaştır· 
mak, gübrelemenin yalnız lüzumunu de
ğil, nasıl gübre tedarik edilebileceğini 
filen göstermek, koruluklar tesisi sure
tiyle ynkacak maddesini bu korulardaki 
ağaçların budanmasından hasıl olacak 
çalı çırpılara ve kabil olan yerlerde ma~ 
den kömUrlcri.ne hasretmek, hayvancı· 
lığın inkişaf mı temin edecek çareler 
bulmak .. 

Bunlar bnşlı başına birer büyük mev
zudur ki Ziraat vekllctl hepsi üzerinde 
ayrı ayrı durm~tur. Tetkiklerini geniş
letmiştir. Bu tetkiklere devam etmektc-
dir. 

Bayındırda yangın 
Evvelki gece Bayındırın Kurt mahal· 

lesinde fırıncı Haşimin evinde yangın 
çıkmışsa da derhal s6ndilrUlmUştUr. 

-0---

Halepte teca'vü.iter· 
arttı 

Halep - Burada son tünlerdo taııİ:ldl 
ve tecavüzler yine artmağa baılamtetır. 

iki gün önce eabık mebus Arif Ceza. 

İzmir vilayetinde mcyvalı ağaçlarm 

kesilmesi başlamıştır. Şubat ayı nihaye
tine kadar devarn edecektir. Bu suret
le, ağaç kesimi için müracaat eden alA-

ra evinin önünde dört el silah atılmıı. 
kadarlara Ziraat len memurları rapor 

fak.at bir tesadüf eseri olarak isabet et• 
vereceği gibi ziraat daireleri de i1Jn ve-
recektir. memi~tir. Arif Cazar Suphi Bcrekat pıu· 

tiaindendir. 
Bu müddet içinde ceviz ağacı kesmek 

istiyenlerin 1.iraat dairelerine yapacak-

lar.ı mü~a~a~tlerl, vaktin~c zira~t veka- ~~ j>Q!!i ~Jr~ 1 
lctıne bıldınlccek ve kcsım emn verile- 1 ~ -----~ 
~~ 1 

Bu müddet haricinde ıncyva ağacı 

kesimi için kat'iyyen ruhsat verilmiyc
ccklir. 

--=--
Birmingham fuarına 

• meccani vıze 

Burnavada Bilgi sokağında beş numa· 
ında oturan Ali oğlu Hüseyin Sanka· 
mış, evine kabul ettiği Faik oğlu Muhar· 
rem, Ömer oğlu Abdi ve ! lalim oğlu Kii.· 
zıma, menfaat mukabilinde kumar oynat• 
tıKı anlaşılmıf ve hepsi de yakalanmı'· 
tır. 

Londra ve Birminghamda 21 şubat § lkiçeşmelikte ı [ayriye isminde 4) 
tarihinde açılması knrarlaşan lngiliz san- yaşlarında bir kadın, bir erkek: münaka· 
alları beynelmilel fuarmı ziyaret ede- ~sı yüzünden Bn. Penbeyi tahta parça· 
ccklere bazı müsaadalta bulunulduğu siyle dövmüı ve yaralamaıtır. Suçlu ka· 
Hariciye vekiiletinden Türkofise bildi- dm yakalanmıotır. 
rilmiştir. Bu fuarı ziyaret veya iştirak § Namazgahta lnkılnt sokağında Bn. 
kasdiyle gidecek olanlara meccani vize I Zeliha isminde bir kadın, belediye zabı4 
verileceği gibi her türlü bilet ücreti~ ta memurlanndnn B. Musaya tokat vur• 
rinde ve nakliyat navlunlarında yüzde I mak suretiyle hakarette bulunduğundan 
otuz üç tenzilnt yapılacaktır. 1 yakalanmıştır. 
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Ankara, 10 (A.A) - Yarınki Ulus 
gazetesi gilndeliğinde aşağıdaki yazıy1 

neşretmcktedir. 

Yabancı memleketlerden gelecek Türk 
olınıyan göçmenler Türkiyeye kabul 
<."dilmcmek Avrupa, Filistin veya dün
ynnın her hangi bir noktasından müse
vl hicretine müsaade olunmamak, ec
nebi tabiiyetindeki müse\ iler Türkiye 
tabüyetine alınmak için bir yıl sonra 
Tilrkçe konuşmayı taahhüt etmek ve 
buna benzer diğer bazı takyitleri ihti
va eden teklifler dün aidiyetlerine göre 
hariciye ve dahiliye encümenleri tara
fından reddedilmiştir. 

Encümenlcrimizi bu red kararına sc\'
keden mucip sebepler malômdur. Milli 
emniyet ve da.Htmşma ve kültür birliği 
davalarım temin eden bütün inançlar 
ruıa yasada ve diğer Türk kanunlarında 
vardır. Ancak ve yalnız milli şart ve 
menfaatlere göre hUkünı koymak ve bu 

········································: . . 
E Bu red kararları- : . .. 
E nın hususi bir ma- ~ . . 
E nası ve ehemmiye-: . 
E ti vardır. . . . . . 
: " TUrklyede ana ya -
sanın vt! kanunları
mızın temin ettiği hak 
ve menfaatlerden Is- • 
tlfade etmekte olan
lar onların temin et-

• llğl emniyete tam bir . 
: itlmad beslemekte as-
E la yanılmazlar.,, 
: ..••.••..•••..••........•........•...... 

io:;tikl5l esasını bütün mUesseselerde her 
türlü ecnebi tesirlere karşı mUdafaa et-

re 
mck Kem.ı'ı t 

dır. 

e 
rejimin dayançfonndan-

Memleket içinde yaşıyan Türk vatan

daşlarının hak, haysiy<"t, şeref ve men
faatlerini hcdd tutan tedbirlerimiz :rcd-

dcdildiğini soylcdiğimiı. teklifler nevin
den ıfrntları tamamen lüzumsuz kılacak 
kadrır yerin..!~ \°C k: rı •; ler . 

H<'d ile kar.şılanacaklanna şüphe dn
hi olmasa bu tekliflerin yanlış akisler 
bırakmak bakımından a~·rı bir mahzur
ları olduğunu da söylemek doğru olur. 

Hemen her kes 'tarafından bilinmek 
lazımdır ki Türkiyede ana yasanın ve 

Türk kanunlarının temin ettiği hak ve 
menfaatlerden istifade etmekte olanlar 
onların temin ettiği emniyete tam 
itimat beslemekte asla yanılmazlar. 

bir 

Kamutay encümenlerinin vermiş ol
dukları red kararlarının hususi bir ma
nası ve ehemmiyeti vardır. 

Italya .yeni bir kombine· 
zon peşinde bulunuyor 

Macaristanın bütün toprak müdde
iy atından f eragatını temine çalışıyor 

Hudape~te, 11 (ö.R) ltalyan, 
Macar ve Avuaturya mümessilleri ara
eında ilk temıı.alardan sonra neşredilen 
tehli~in metni budur: cRoma protoko
lunu imza etmiş olan mllletler konferans 

eı saat 17 de İçtima etmiştir. Bu toplan-

1 tıya Avusturya namına şansölye B. Şuş
nig ılc hariciye nazın B. Guido Şmidt, 
ltalyn namına hariciye nazırı B. Kont Ci
ano ve Macaristan namına da nazırlar 
ıeiıi B. Daranyi ile hariciye nazırı B. de 
Konya iştirak etmi~lerdir. Müzakereler 
anat 20 ye lcadar devam etmiştir. Ta

)'İn edilmiş olan programa tevfikan mü
talterelcr yarın öğleden ııonra devam 
~dccektir. 

Homa, 1 O (AA). - 1 Iavas ajanıı 

:zat Transih-anyalı olması münasebctiy
lt• Trnnsilvanya ara7J!ii üzerindeki miita-
lebatındnn da vazgeçıneğc mecbur ka-

lacnktır. 

Romadaki ecnebi mahafili Macnristn· 
nın araziye rniiteallik olan bUtün bu mii-

talebatından !eragat edeceğine ihtimal 

'\ ennemcktedir. Çünkü B. Ciano lbı::ı: 

olarak nncak Homanyn tarafındnn Ma
nır akalliyetl<'rİnc İyi muamele İcra edi
leceğini ileri sürecektir. 

ltalya, Avusturya ve .Macariıııan hü
küınetlerinden evvela general Franko 

hükiimetinin tanınmasını, saniyen gi:1li 
lı11lyan - Alman programına göre 1936 
senesinde yapılması derpiş edilmiş olan 

ınuhabirinden: L lıütün Alman - 1 talyıın teşebbüslerine 

mü1ahcret etmelerini, ~alisen Milletler 

Cemiyetine karJı kabul edilect>k hattı hıı
reketi yeniden gözden geçirmelerini İs· 
teyecektir. 

Budape~te konft>ransİnın devamİ müJ- talyan hariciye nazırı Kont Ciano 

C!etince İtalya tarafından Tuna havza- di~er taraftan Macaristan ile Romanya 
BJndaki devletleri ltalya - Almanya - araııınd& hir mukarenet tesi~ine çalı~mak 
~aponya grubunun komünizm aleyhin- olacağını beyan etmektedir. 
deki siyıuıeti kabule ve buna İştirake ik- Macaristan Yugoslavya arazm uze
ııa için earfedilccek olan gayertler müna- :rindeki mütalebatından vazgeçmiş bulun 
ıacbetiyle buradaki siyasi m~hafilde B. ır.aktacır. İtalya tarafından tazyik edi
Cianonun göreceği ba~lıca vazifenin bir lecek olan Macaristan Romanyada iltti
tarııftan Macaristan ile Yugoslavya ve dar mevkiine gt-len hükümet reiıinin biz· 

Budapeştc konferan•ından mühim Lir 
nt.tice beklenilmemektedir. 

Salahiyettar mııhafi!de 19 34 proto· 
kollarının tadil edilemiyect-ği ehemmi· 
) etle kaydedilmcketdir. 

Atinada bir 
ziyafet 

Atina, 11 (A.A) - Yugoslavya elçl
gl J.,azarcviç dün elçilikte Yunan kralı 

ve Yugoslavya naibi şereflerine bir öğle 
2.İya{eli vermiştir. Ziyafette prens ve 
prenseslerle beraber başvekil ve bayanı 
hariciye daimi müsteşarı, saray nazın 
ve Yugoslavya naıbinin m::üycti hazır 

bulunmu~tur. 
Geceleyin de Ingiltere elçisi Yunan 

kralı ve Kent Dükü şereflerine bir zi

yafet venniştir. 
Romnnya veliahtı Mişel dün yanında 

Roınnnya clçbi ve yaverleri olduğu hal
de meçhul askerin mezarına bir çelenk 

koymuştur. 

Yeni Mogolistan 
elcisi Moskovada 

Mosk~va, 11 (A.A) - .Mogolistan 
cümhuriyetinin yeni elçisi Kalinin tara
fından kabul edilmiş ve Himatnamesini 
vermiştir. 

Hilal ecza hanesi 
Hilal eczanesi ııahibi Kemal Aktaş ta

ıafındıuı yapılmış ı;enelerdenberi lzmİr· 

lilerce tanınmıfı olan me~hur nezle ilacı 
(Korizol Kemal) in resmen imtiyazı alın· 
dıihnın dün ıcnei devriyesi idi, bu mü· 
naııebet dolnyısiyle nezleye knr~ı (Kori
lol Kemal) ıılnnlara dün Hilal eczane· 
ıinden küçük hediyeler takdim edilmi~
tir. Reklam üstadımız Kemal Akta~n bir 
~y ııöylemek isteriz, bunu bir iki gün 
evvelden haber vermeli idi. Doğrusu bu 
lııırcketi reklam ilmine pek mutabaknt 
etnır-miştir kanaatin 

----------------------------Sovyet Rusyada 
Tevkif edilen Patrik 

Moskova, 11 (AA) - Royter ajansından: 
Jkincite~rin ıonundıın beri 2 1 patrik Sovyetler birliğinin muhtelif yerinde 

tevkil olunmu~tur. Bunlar fa~ist casutluk te~kilatiyle alakadar olarak cıısus• 
luk merkezleri ''Ücuda getirmiJ olmakla itham ediliyorlar. 

Moskovada te\•kif edilenler arasında başpeskopoa Kurolof da bulunuyor. 

Budapeşte görüşmeleri 
Bazı giiçliiklere rastlandığı bildiriliyor 

Budapeşte, 11 (AA) - Havas muhabirinden: 

Saliıhiyettar mahafil Budape~tc müzakerelerinin bazı mü~külata teşadüf 
etmiş olduğunu beyan etmektedir. Bu mahafil bilhassa Avusturya ile Maca· 
ristanın ideolojik cephede ltalyaya iltihak etmeğc mütemayil olmadıklarını, 
çünkü böyle hareket ettiklt-ri takdirde garp devletleri ile olan müna!lebctle• 
rini ihlal etmekten korktuklannı tasrih etmektedir. 

Jloınanya tabiiyetine geçen ecnebiler 
Biikreş, ı ı ( ö.R)" - Nazırlar mecliııi dün akıam toplanarak uzun miiza• 

kt-relerde bulunmu~tur. Neoredilen tebliğe göre müzakere mevzuu harptan 
sonra hileli bir oekilde Rumen tabiiyetini kazanmış olan müfrit temayiillü 

nebilerin bu tabiiyettcn iıkatı meıeleııi idi. Bazı zaruri ihtiyaç maddeleri· 
e~ f' 1 • · .. ltılmaaı ve köylülere yardım meıeleııi de görüşülmüıtür. nın ıat crının a .. a 

Kudüste bir alim öldürüldü . 
, d.. 1 1 (AA) _ Büyült lngiliı fıııarıatika Alimi Starltey Hebron cıva• 

Ku uıı, , S k F"l' , d 1-1 ~---·-•: • A • t f ndan öldürülmüttilr. tıır ·ey ı ııtın u -.u-· ıında bır nıp çctc11 ııra ı 

Jı. a ara,tırmaları heyetine riYa1el ediyord u. 

········································: 
: Yaznn: Gerard Tongas : 
: Paris'te çıkan «Endepandann : 
~ gazetesinden tercüme edilmiıtir. : 
: ...•.....................•.••........... 

cBu, Türk m~lckJaşlanmızdan l lü
seyin Sakar' ın, kalbinin derinlıklerinden 
hütün ku\ Htiyle gelen bir haykınştır. 
Ve, onun gibi, en kı\'mttli Türk muhar-
. l . her ,.andan memleketimiıin sa-

ıır crı, ., 
:;akılına, diirüstlüğiint', adaletseverliği· 
~e heyecl\nlı hitaplarcl,\ bulunuyorlar: 

4 Frnnsa, u;nnl> 
Son günlerde, Türk matbuatı, Hatay 

muhtnri; etinin 29 Son teşrin l 93 7 dt! 
haşlıyacnğını ilan etmiş olan 29 Mayıs 
l 9 3 7 tarihli Ti.irk - Fransız nnlaşması
nııı tamanıiylc tatbikini, bir ağızdan ve 

enerjik bir •urctte istemektedir. 
Fransa, uy .. nl 

1 ... k matbuatının hu heyecanlı kam \iT , 

panyası gazetelerimizde hiç bir akis bul
mıvor ve nihayet bahsetmeye tcnnıul 

u:kleri zaın:m da bunu cFransıı: aleyh· 
c d. 
tarı yeni ve ciddetli bir kampanya> I· 

, e ıavıif ecli) orlar. 
• Bu korkunç bir ynlandır; c;iinkii, hep
fİ hararetli Fransız dostları olan Türk 
mcslekdaşlarımız.ın ~u anda şiddetle hü
t:Um ettikleri Fransa değil, Hataydaki 
:!>ÔmÜrge njanlarımızın aşağılık hareket 
tarzları, hükümctimizin mesul aznlarının 
ıavı;ifi güç politikalarıdır. 

Fransa. uyan! 
Bütün Türk dostlarımızın bu umud

::uzca ''e ıstırablı haykırışları, derin ı;u

rette tehlikede olan Fransız - Türk dost 
luğunun yıkılmarnaııı içindir. Devlet 
adamlarımızdan hazılnrı bu dostluğu. 

ııkla sığmaz bir politika ile, bir daha di· 
rilınemek üure tahrip etmekle ıne~gul
clürler. Esa en, bu politika, asırlardan· 

beri mükemmelen sabit bir mahiyet al
mıştır "e Türkiye ile münasebetlerimizi 
wn derece platonik '\'e Claima iki yüzlü 
garip bir ctarihi dostluk> haline getiril· 
miştir. Devamı tek kıym~ti olan bu cef· 
11 nevi> dostluk henüz pratik h. ,bir ne
tice vermiş değildir. Bununla beraber 
Quai D'Oraay, Fransa ile Türkiye ara
ı.ındn her sahada fiili bir clbirliğine da
yanııcak hakiki hir Fransız - Tiirk dost· 
iuğu kurmak için, ına:zi ile ıılftkasını kes
mek iatemiyor. Bizde bir türlü anlamttk 
istemiyorlıır ki, iki mıllet arasında ııağ· 
lam ve cidden müessir bir do•tluk, bi· 
rinci François ile Kımuni Slileyman dev
rinde F rnnsa ile Tiirki} enin miinasebet
lcrini ilham etmi~ olan ayni esaslar üu·· 
rinde devam ,.,demez. 

Fransa, uyan 1 

Atatürk Türkiyetıİ, Osmanlı İmpnrn

torluj:(una hiç benzemc:.ı; ve bilha!'ıın her 
tiirlü iştihnlnrın Üzerine serbestçe tevec· 
cüh edebileceği bir sömürge değil, kud
retli bir millet teşkil eder. 1 laklı olarak 
bizimle müsavi ~artlar içinde miinasebet· 
tc bulunmak i•teyeıı bir memlekete kar
şı r--1!ki politikaınıı.ı ha~tanba~a değiştir

meliyiz. Türk milleti, .Scfi Kemal Atntür
kün idaresi altında, eşsiz kıymetinin cıı 
parlak delillerini vermiştir. 1 lerkeııe rağ
men ve herkese karşı istiklallerini fethet

tikten ııonrn, Türkler, vatanlarını kurdu
lar ve cesur inkılaplarla bu vatanı en 
r.ıedeni memleektler ııeviyesine yükııelt· 
tiler. Dış politikada, Türkiye, büyük bir 
maharetle, bütün memleketlerle sağlam 
dor.tluk münaııebetleri tesis etmeye mu
vaffak oldu. Fakat, Fransa ile münaae· 
l.etleri - ctarihi> olmnsınıı rağmen ve· 
ya daha iyisi darihi:t olduğu ve bu iti
barla yt-ni Türk politikasına İntibak et
tirilemedi~i için - pek kusurlu hir şekil
de yürümektedir. Bilhassıı, 1 intay mese
leııi, Fran!la ile Türkiye arasında yeni bir 
ıhtiliıfın mevzuudur. Ve bu sıkıntılı vn
z.lyctin kabahati bir kere daha bizirrı 

d,.vlet adamlıırımıza racidir. 
Beceriksiz hazırlanmış olan Franııız -

Suri.> c muahedesinin 9 Eylul 19 36 da 
akdinden sonra, 20 ilkte~rin 192 1 de 
Anknrada im1 .. alanan ,.e Hatayın bilhas• 
ıı<ı Türk karakterini ve muhtarİ\'ete olan 
hnkkını kaLul eden Fransız • Türk an· 
laşınaaının tatbikini Türkiyenin haklı 
olarak nasıl istemiş olduğunu burada nn· 

ett•ş er işı ye 
t a • 

ı e 
lstanbııl, 11 (T "lefonla} - Dahiliye Vekiılcti ınufettisl .. ri l rafından ) a~ 

pılan otobüs tahkikatı yeniden başlnmıştır. Müfettişler birk~ç gün C'\•vd tah
kikatın ilk safhasını bitirmişler ve fezlekesini Ankarayn göndermı-1lerdi. Bu· 
nu müteakip de belediyenin dığer meselelerinin tetkikine koyulmuşlardı. Fa
kat otobüs meselesi hakkında tahkikatın ) eniden başlaması lüzumu ve bu 
tııhkikatın genişletilmeııi :zarureti h&sıl olduğundan müfcttiAler dün çalışm.ı

lanna yeniden ha:lamı~lar ,.e e'\·vrlce dinlenmiş olan otobüs ıınlıiplerinden 
ikisinin ifadelerine tekrar miiracnnt etmişlerdir. B. Hecai Niizhct taraf ınClaıı 
B. Ahmet Emin Yalman ale.>hine açılmış olan clnvııyn bugün başlandı. Tnıı 
hnşmuharriri de bilmukabele davıı uçtı~ın<lan muhnkeme başka bir güne talik 
edilmiştir. 

T uncelinde nüfus kayd· 
cezaları affedildi 

Ankara, 11 (Telefonla) - Tunceli viliıyeti halkından olup ta her ne :su
Tctle olursa olsun şimdiye kadar nüfusa ltaydedilmiycnlerle doğum, ölüm, 
evlenme, boşanma ve ka.) ıp vak'alarını yazdırmamış olanlar hııkkındaki ce· 
zalnr affolunmuştur. 

Kaymakamlar arasında nakiller 
Ankara, 11 {Telefonla) - Dahili)c Vekr.leti 25 kadar kaymakamın )e· 

niden tayin ve nakilleri hakkında bir kararname hıızırlamıştır. Bu kararname 
hugün ta dika arzedilecektir. 

C. H· P. K amutay grubunda 
Ankara, 11 (A.A) - C. H. Parı;si Kamutay grubu bugün ( 11/1/1938) 

Trabzon mebusu Hasan Saknmn ıeisliğinde toplandı. 
Türk gemi kurtarma anonim ~irkctiııin tnsfiyt-..siyle hukukunun hiikü· 

ınete hağlı bir idareye devri hakkındı1ki kanun layıhası üzerinde bazı hatiple
rin mütal:m•ı dinlendi. Hükümetin ~u mevzun ııit izahatı grup heyeti umu

miycsincc müttefikan ta~Yİp olundu. 

Romanya Ha. nazırının seyahati 
Budap~tc, 1 1 (AA) - Pr.•gdan ı;:den B. Misesko gece yarısı Bclgrada 

<loğru buradan geçmiştir Romanya haıiciye nazırı ı:azeteeilere beyanatınd,\ 

Prar,dnn çok müsait bir intiba ile ayrıldığını aöylemişlir. 
Belgrad, 11 (A.A) - Homanya hıııiciye nazırı B. Misesko bu sabah Bel

r.rada ..:clıniı bulunacaktır. Mumaileyh •nal 1 1 de baş\ ekil Vt' hariciye na
:mı B. Stoyadinoviç ile ilk bir ı;örüşmc yapııcnktır. Sant 13 de B. Stoyadino· 
viç harici) e ne78rctinde Rumen hıırİcİJ e na:mı ~t·refine Lir öğle ziyafeti Ye
recektir. Öğleden ıoııra B. Mi~eııko bilhaıısa Rumen - Yugoslav kulübünü 
7.İynret edecektir. 

A'ltşaın Romanyanın Belgrad ııcfiri B. Caderein %iynfetinde 
c:ıktır. Ziynfetin ııonunda B. Mi~eııko B'"lgrııdclan ayrılacaktır. 

hazır bulunn• 

Fransadaki tethısciler hakkında 
t ' 

Fransız dahiliye nezaretinin 
resmi be)'·anatı 

Poris, 1 1 (A.A) - Dahiliye nazırı matbuata yaptığı bir heyıınatta Cııar 
gizli ihtilfıl komitesi iliinin yeni bir aafhaya cirdiğinl Etoile meydanı suikaııu 
faillerinin belli olduğunu ve dörtte iiçünün ynkalandıi:ını ve bunların hepııİ· 
nin bu tedhi~ tcşkilntına menııup bulunduğunu bildirmiştir. 

Ruhrun işgalinin yıldönümü 
Berlin, ) 1 (ö.R) - d)eutsche Algemeine Zeitung> 30 Sonkfınun 1923 le 

yapılmış olan Ruhr i;ıgalinin yıl dönümü mün sehctiyle neşrettiği Lir maka
lede i;ıgal hareketinin vahametini uzun uzadıya tasvir ettikten ııonra ;ıunları 
ilave ediyor: 

cAlman toprnklannın İşgali mcııclesi maziye ıtittir. Hiç bir Fransız bugün 
ı1rt ık Poincare'nin fikirlerine fılet olrnnmaktndır. Franıın ve Almanya nrn ın· 
da bir mukarenete bugün artık hiçbir engel yoktur. Bu sene başı münaııehr
tiyle Ruhr meseleşinin tarihçesini çok İ) i bilen Fran anın Bcrlin ııcfiri haklı 

olarak kaydedebilmiştir ki 19 3 7 ııen"ııi Almanyn '\'c Fransa münaschetlcrin
de hissedilir bir ııııliıh husule gctirmi~tir.> 

Tokyo imparatorluk konferansı 
Londrada heyecan uyandırdı 

Londrn, 11 (A.A) - Tokyo imparatorluk konferansının İçtimaa davcli 
Londrn ııiyasi mahafilinde heyecan tevlit etmiljtır. Bu ınahafil meclisin Çine 
harp ilanına karar ''ererek bu ıurellc Çin ııahillerinin tamaıniylc abluka edıl· 
muini intaç cclip etmiyeceği ııualini irnd etmektedirler. 

Siyasi müşahitlt-r • longkongun Japon donanma ının abluka etmesi muh
tcmel mıntak&ya dahil olmasından l.orkmaktadırl:ır. Bö:> le hir hal İngiliz • 
Japon ıniinaııebetlerini vahimleştirr-cektır. 

latacakdt-~liLKna29May~ 1937de, ~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

yakın bir istikbal için el Iaıayın istik in- tt-.şrin tarihinde meriyete r.irmiştir. Ye- j t~rlı me\•kileriııdf' her ııcyr rağmen kal· 
lini:t gözeten nnlaşmııyla neticelenmiş ni devletin milli bayrnmı olan o gün i~'-' nıak 'I: e lıunun için 1 latay istiklalinin tn
olnn uzun Cenevre müzakerelerini de ha- !deta bir matem günü olmuştur! Cenev- hflkkuku imkansız olduğunu isbzıt etmek 
tırlatmaya kalkıomıyacağız. Fakat, aade- re anlaşmıısının imzalanma:ıındnn beri, İ tediklcrine in anın inanacağı geliyor. 
cc Franıanın samimi dostlarının hitabı- ajanlarımızın tahrik edici gözleri önünde Türkiye hiı'kiimeti, 2 ilkk:munda, f ran· 
na maltes olacağız: .-Franııa uyanb korkunç bir trajedi cereyıın etmektedir! "iZ - Türk anlaşma ının tamaıniylc tal· 

Yeni Hatay rejimini tatbik etmenin Onlar tarafından Hatay Türklerine her bikini talep etmek için F ran aya bir no· 

ve Suriyelilerle hiçbir .miinaııebcti ol~u- 1 türlii tıız) iklcr y~~ılm·a·kta ~c.Türkl~r çok ta verıni tir. Bu me ajın tesirini göster· 
yan bu memlekette hır Fransız - Turk 1 defa, ateşli multecılıklerının netıccsını mesini ve Hatn\ ın Fran

4117 
_ Tiirk doıt· 

politikaaı tatbik etmenin umanı gelmi~- 1 hrıpiııhanelerde düşünıniye mecbur kal- luğunun mcı.an haline ~elmeıne ini tc· 
tb, imdi, Hataym iatiklitli sı.cçcn 29 ıon· makt dırlar. Bu Frıınsız mümessillerinin. ıncnni eddim. 
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Daglar kapandı kardan 
Haber gelmez yardan 

Inceldim de kıl oldum 
Mihnet gitmez candan 

Daima yanınıd~ın 
Kalbimde. kanıındasın 

Aşkın benimle cilüT' 
Çünkü sen canımda..cıın 

Çektiğim çile yet r 
Kavuşmak 'dile yeter 
Beni !evindim1eğe 
Bir sö:r.Un bile yeler 

BffiTURKü: 

Köşküm vardır aya karşı 
Durmaz akar gözlim yaşı 
O yarimin eşsiz başı 
Var gönill yari kandır gel 
Halimi söyle al getir gel 

Küçücükten büyütmüştür 
Ak sinede uyutmuştur. 
O yar beni unutmuştur 
Var gönül, yari kandır gel 
Halimi söyle al getir gel 

Elmayı nazik soyarlar 
Çini tabağa koyarlar 
II Ariftir tez. duyarlar 
Var gönül yfiri kandır gel 
Ha1lml söyle al getir c:cl 

ç 

Aman kocam ... 
11zülme •• Bana l'Ü lira bouu var •• Bizi ııörmez-

~~~YE~NtASllL~~~~~~~~~__:~~~~~~~...-Aa&.--------__;--= 
YEM J\Snt 

BiR ATA SöZü: 

Derviş~: Uuıkla pilav var demişler. 
Yalan değilse, uz.ak değil, demiş. 

BARDAKLAR 

Bir fÖylüyU ~ehirde ?.iyafete çağın 
yorler. Gidiyor. Sofrada, her kesin önün-,, 
de olduğu gibi, onun önünde de bir bar-
dak su ·vardır. 

;KöylU bardağı alıyor ve peçetesi ile 
siliyor. 

l:liunetçı, mlsa!ir bardağı kirli buldu 
dire. o banlağı alıp götürüyor ve yeri
ne başkasını getiriyor. Köylü, onu da 
silmeğe başlıyor. 

Hizmetçi ikinci bardağı alıp götilril
yor ve bir ilçünclisünii getiriyor. 

O zaman misafir, hizmetçiye dönerek: 
- Yeter artı1t! diye bağırıyor. Beni 

buraya bardakları temizlemek için mi 
çağırdınız ? 

BiR BiLMECE: 

Evi yanar tilrkü söyler 
Deli midir, bilmem ne .. 
Kalemsiulir yazı yazar 
KAtip midir bilmem ne?. 

Cevabı: Yann 

D ünkU bilmecemiz.: TER.AZI 

Şehirde gördüklerim : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

e t a 
v 

ya og 
..................................................................................... . • . . 
• Yahya oğlu, tanıdığı, yakini olmayan 

bir serseridir . Para ile alay eden bu 
adamın ruhunu ve kafasını incelten bir 
hadise ona hayatı, cemiyeti. kanunları 
öğretmiştir. Şimdi o cemiyete hasret çe· 
herek yaşa y or . .... , .........••...........................................•..•...................... 

Yanya oğlu Mehmedf, bir kış gecesi lundağu yeri öğrendi, elinden alınan 
va?.ifete.n bulunduğum bir yerde, bir kö- hUrrlyeün öz. manasını anladı. DUşUndU. 
mür çuvalı cansızlığı ile uzanıverdiği taşındı, derdini etrafındakilere anlatmak 
harap bir kömürlük lçlnde uyurken ta- istedi. 
nımıştun. 'Oşüyordu. Dev gibi vücudunu DlnlJyenler kendisiyle eğlendiler. 
yanmamış kömürler arasında muhafaza Hapishanenin hazır e1aneğl artık tadı· 
etmekle aradığı harareti bulacağını sanı- nı kaybetmişti. Yüz ylnnl kiloluk vücut 
yordu. yavaş yavaş eriyor, Mehmedin kayadan 

Yüz yirmi küsur kiloluk cüssesiyle, farkedilmeyen kafasını karanlık dUşUn
kömürlüğün dışarısında unuttuğu ha- celer alıyordu. 
caklarmı sağa, sola doğru rneylettirerek MEHMET TAHLIYE EDILDI 
oradan geçen işçilerin ayaklan altında Mehmedi gördüm, tahllye hnberlnl 
çiğnenmekten kaçınıyordu. öğrendim. Geveze Mehmet benimle g<i-

Muı.ip arka~lnrı, sırf kendisine iş· rüşmek istemedi. Para vermek istedim. 
kence etmiş olmak için, bir gaz tenekesi kabul etmedi. Erimişti Mehmet. Koca, 
suyu başından aşağı dökilverince Yahya yüz yirmi kiloluk vilcut incelmişti. Ha
oğlu Mehmc4in gözleri açıldı. Ayağa pishaneden çıkınca, kanunu tanımıştı. 
kalktı. Etrafında toi:>~ananlara bir şeyler Hakkı, adaleti tanımıştı. 
söyliyeceğini, hiddetini açığa vuracağını Zorladım kendi.sini ..• Neden para al
snnıyorduın. Bu harekete kızmadı, hid- mak istemediğini sordum, cevap verme
detlcnmedi, yavan yavan güldü ve söy- di. Gillmedi. Evvelce olduğu gibi: cDal-
lcdi: ga geçme> de aemedi. Yalnız dilşUndU, 

- Dalga geçmeyin benimle.. gi.>z]erindeki parıltıyı göstermek Jsteme-
Sonra kendisiyle alay edenlere karşı di. Yanında faz.la kaldığımı hisse?inceı 

tecavüz.ilnil artırdı, kötü kötü söylendi. - Git, dedi. 
iki karış sakalına karışan kömür tozla
rını silmeden, kömürlük içinde sakladı
ğı bir parça ekmeği çıkardı. Tuza bana
rak yedi ve kıvrılarak tekrar kömürlük
teki model yatağına uzandı, uyudu. 

BU DA Bffi INSAl\"DI 

HAPiSHANEDE 
Ce1.a evi otoınobilile hapishanenin ka

labalık bir koğuşuna nakledilen Yahya 
oğlu, orada kalabalık bir muhiUe karşı
laştı. Kendisine ark.adaş buldu. Mihnet. 
taş buldu. Sırdaş buldu. 

Memnundu Mehmet.. Demir çubuklar 
arasına katılmadan önce yattığı kömür
liikten kurtulmuştu. önüne ekmeği ve 
suyu geliyordu. Yiiı.süzlenerek, başkala
rından para dilenmek klilfetioden kurtu
luveriyordu. 

DtŞARI ÇIKACACIM 
Mehmet bir mtiddet için, hayatından 

ve muhitinden memnun yaşadı. Hapis
haneye alı~ınıştı. Fakat kendisini neden 
buraya bıraktıklarını bilmiyordu. 

Sonra, uıun bir müddet :ronra canının 
sıkıl<Jığını hissl·tti, gardiyanı buldu: 

- Ben dı~arı çıkacağım, akşam döne
rim, ekmeğimi unutmayın, dedL 

Gardiyan, bu cserserl adamm> yüzüne 
bön bön baktı, mana verem~!, yalnız 
gölümsemcltle iktifa etti. 

Mehmet bununla iktifa etmedi : cDal
ga geçme> decü. O uman gardiyan hid
det.lendi, o gece Mehmcdi hırpaladılar. 

YAHYA OCLU ERIYORDU 
Yahya. oğlu, işte o gUn, gardiyandan 

izin istediği günil fena halde içlendi, bu-

.Wil2WUW 

CEMIYET HASRET! 
Yahya oğlu Mchmedin şimdi bir arzu

su var .. Iş istiyor, çalışmak istiyor. Bu 
istc!:ri para knıanmak nrzusuyla değil de, 
bir başkasının hizmetinde bulunmak 
hasretidir. Işe yaramak istiyor. işe yara· 
dığını görmek istiyor. Varsın, bu hlı.me-
tine mukabil kendisine beş para verme
sinler, faknt kendisini meşgul etsinler, 
bunu istiyor MehmeL. 

Arkadaşları anlattı: Mehmet bir q 
görmüş, bir mnğazanın eşyalarını bit 

ycr<leıı bir yere nakletmiş... Çıkarıp ta 
kendisine yirmi beş kuruş vermişlu. 

Bu parayı nhrken şüphelenmiş, dil· 
şUnmüş, kabul etmemek istemiş_ Bunu 

tok gözlülüğüne vermişler, ısrar elml.,. 
lcr, cal da ne istersen yap• demişler. 

Mehmet parayı almış, bizim arkad~ 
lnrdnrt birine gclmlj.. Yüzilne mannlı 

manalı bakmış .• Vaziyetini eyi teşh~ e
den arkadaşım sormuş: 

- Ne var Mehmet? ... 

Mehmet cesaretlenmiş, cebindeki yll" 
mi beş kuruşu çıkanp uzatmış: 

- Alın bunu. demiş .. Ben bu parayı 
ne yapayım. 

***** Mehmet, insanlann ne kadar insaf.sil 
o1duklarını tanıdıktan sonra parayı ne 
yapsın?. Para ile alay eden bu adanun 

yüreğini kemiren şüpheye neden halt 
vermemeli? cBu parayı çaldın• denil· 
mekten ürküyor. 

ADNAN BILGET 

Milletler cemiyeti 
Kücük ve Orta deo • 

letlere teminat 
verilecek 

- BAŞTARAFI 1-tNCt SAHtFEDE 
olan merbutiyeUerinl beyan ve ilan ede· 
cekle.ri ancak bu beyanatm Cenevre 
müessesesini terkeüniş olan devletler 
aleyhine müteveccih bir tevbih olmıya
cağı gibi onlara karşı bir mUsaadekArlık 
ta teşkil etmiyeceğl doğru gibi göriln
mektedir. 

Roma, 11 (ö.R) - Italyan gaz.elelerl 
Milletler cemiyetinin gelecek içtimaın· 
da BB. Eden ve Delbos ta.rafından ya• 
pılacak müşterek beyanatı istihza ilı 

karşılamaktadırlar. Fransız. ve Ingild 
hariciye nazırları Milletler cemiyeti 
paktını bozan devletle.re karşı ekonomik 
ve mall zecri tedbirlerin tatbik edile
ceğini bildireceklerdir. Italyan gazetele
ri bu zecrt tedbirlerin esasen Milletler 
cemiyeti paktında olduğunu, fak.at hlt 
bir zam.an müessir bir ~de tatbik edi
lemediğini hatırlatmaktadırlar. - • SOBA 

Sobalarımız Gelmiştir 
İsmini yazdıran ve yeniden sc ·~ a isteyen mütte

rilerimizin müracaatleri r.ıercudur. 
TELEFON: 3991 
TEL: Ethem 

Ahmet Ethem BalJanlıoğla 
Gazi Bulvuı No. 23 

1 - 2 (61) . ....... .._ ................. ._., ....... _. ... . 
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Bütün servetini ilim ve AlberKan 
Şimdi beş parasız kaldı 

Malı mülkü haczedildi, haraÇ mezat 

;jii;·i~;··;çi~."h~;~~:;,·~·~·~d~-~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

95- Yazan: Kemalettin Şükrü. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BIZANS SARAYININ iÇ YVZU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Onu bodrum odasına atacağım Pari.s Seine vilayeti umumi meclisi 1 v k 1 d 
bugUnlerde Albert Kan'w enuik ve ser-
veü mesolesiyle m~guldil•. Bu mesle- satı ıga çı arı 1 

Fakat bu sefer Simbatyosu bodrum zındanından 
k t k b

• S f • b ı k d azdır. mİftlr. Kan daha başka blrçok içti mat lara ve elçilere meccanen gönderilmek.· 
nin neden ibaret olduğunu bilen pek 

Uf araca )f 0 Ja U Unmıyaca Ve 0 0f3 a Fakat mesele zamanımızın en şayanı cemiyetler tesb e~ ve muhtelif üni- leydi. Bunları hiç kimsenin olcumadıtı 

kemı.klerı· •• •• .. kadar kalacak. hayret ve haltli inanılması zor hldisele- versitelere yardımda hulunmu tur. da başka bir hikAyedir. Kan dUnyarun ç uru yun c eye dnden biridir. ı~ le anlabyonıı.: Kan hususi hayat ve ınaişetinde garip bülUn g ı.etelerinin son yirmi senelik 

SİnLatyOIUll Ad.ot bfa ile IÖy-ı mek IÖZ veriyorıun? ı etmek için beraber ılllondan çı.kti- Eskiden dı.inyanın en zengin bankerle- tavırlı idi. Ucu bucağı bulunınıyan bah- kolleksiyonlarını toplam~tır. 
ıliii bu IÖ7.lerde hem bir talep hem - Sade vaadebniyorum. Yann lar. rinden bulunan Albcrt Kan her taraftan çelerinde Parlsl ziyaret eden hükümdar- Bu yeni ınccı uuının hayat ve garabet.. 
: bir tehdit nrcla. sabah gel, yeni vazifene ba§la .. diyo- 4 Soı:: .. sofada idi. gelecek bUyUlc şahsiyetlerin telildst için fan büyük şAir ve sanalkirları kabul e- lerini baştan ~ıya yazmak ciltlerle ki· 
- Bana ne .-erecebin.. Pqia rum. Oçü de birlC§liler. bir merkez tesisi fikrine kapılmıştı. Kan derdi. Rabinderanol Tagor Fransayı tl- .taplar doldurabilir. Kan hayalinin tahak· 
~le.. Yoba yapacağunı ben bili- Simbatyoa ayağa kalktı. Vasil: insan hayatının hurafoler ve hikmeti retinde Kan tarafından köşkünde misa- kuku İ,Çin 500 ınılyon altın franktan faz.t. 
n. demek Utlyonl.. Yerinde duraımyacak kadar sar- - Şimdi ne olacak? g.ıyri tabiiyc (Metaphisique) ile tanzim fir edilmişU. Al bert Kan pek ender ve para sarfct.uıişUr. Nihayet bu masrafla-
Vuil bunu anlunlyacak kadar ho§lu. Diye sordu. Teoıya: edildiğine inanıyordu. Fıkrince insanla- nciis çiçekler ve ağaçlar yetiştirdiği hil· ı·ına akarlarınt rehin etmı, ve vaktindt 

ldala değildi. Sende1edi. - Simbatyoı yann batka bir nn, insanın haklı mülahaza ve rnüt.alea- yük bahçclerlnde her sabah saat yediye rehin bedelini ödiyemediği :için de ala· 
Göz ucu ile Teoayaya bakti. Yere kapanır gibi Va.Gilin yanına H.lemde bqka bir vzifenin başında lnrmı tanımakta mUmarc si ve bunun kadar bir gezinti yapardı. Hususi tayya- caklıları mahkemeye müracaata meclbur 
"'3u balafta: düıtü. bulunacak, dedi. için de ı.müt.emadiyen hAdisclerl takip re ile aklığı dünyanın bUtUn gazcte~erinl .i:. .lmışla~ı~. Mahkeme bangerin irusına 
- Bu heriflerin bir in evvel or- Ellerinden tuttu. - Ne yapscakaın?. ve tetkik etmeleri zarur? bulunuyordu. okurdu. Gazetelerin ilk evvel eline geç- ı~e~~r. . . , 

dan kaldın:lmalan hakkındaki dü- - Ben, dedi. Zaten büyük Vasi- - Bodrum odasına atacağım. Kan her neviden olan tetkiklerini kolay- rnesi için hususi posta s rvislerl teşkil Şımdı . s.eıne v~~liyeU Kanın m~ur 
incende pek haklı İmqsin. Un bana kftl'§t olan ıükran borcunu - Bodrum odasına mı? !aştırmak i~in 1904 te Bologne'dekl bil- clmİfli. Saat 7 de kendisini bekliyen 14 bahçelcruıı .v~ koşklerini satın almağı 
Manası nrd1. semahatle eda edec~ğinden emm- Vasil ve Sofia birbirlerinin yüzle- yük maliknnesindecdünyanm etrafında-. katibin bulunduğu dnircy girerdi. Kil- karar vemuş.Ur. Bu bahçelerde FrllD.Sll 
Gittikçe kendini kaybeden Sin- dirn. TC§ekkür ederim. "!ne b:d~§tllar. Bu 'bakı§larda çok de- ismile bir merkez tesis etmişti. Ertesi tipleri onu tetkik zahmetini değen me- payitahtını U):arct cde.n büyük Alimler, 

... d" dil T t'· tatlı •• 1.. nn rol, ırten b"ll' d . k ··h· esi • • saruıtkadıır mısafir edilecekleroir. ~yoıa on • a u, yumutGA Vuil güler bir yüzle: , T •• T mana var ı. sene «Seyyart'nın evra ı mu 11TU11 tnı seleleri, haberi nrayıp kendısıne verir- . 
' sesle• - Bu adam çok tehlikeli .• Bod- le is etli. Bu mü~s en maksat husuSi !erdi. 7 den 9a kadar muhtelif tezler üze- BugUn 

78 yaşınd~l buluruın Kan Kle-
~ ded" y ld... t k - Haydi, dedi. ÇocUkluğu bırak. rum odas ·5 • "ld.. k . . d .. d" manso ve Bergcon ı c pek sıkı dostluğu 

_,,....__ i m, ı. lmruu tgb~~-e Artıt: mü&terih ol. Burada i,.mcne 1 ı e ınsan o urme ıçm bir fotdgrafhnne mey ana gelınp unya- rinde münakıışalar yapılırdı. Bütün gün- rd H 1 af b 1 . 
ıl'&Ul sen unutmut o am ıuuun- keyfin bak Ben "di T y her vakıt emin bir yer değil.. nm bütün memleketlerinde insanhk tnri- lük meseleler dikkatle tetkik edilir ve v: \ eıdn~n . ıcr ta~ ta un a~ zıyaret 
'ıüpheye düımendir. Buna imkan ve abahe .f· gıy ~°":a ~- Vasilin bu sözlerinde ıald la •. d h f d'lm · · ed bil e er, cen l enyle dunya ahvali hakkın· 

enın • ı o n mn e mu a eza c 1 esı ıcap en - bu meselelerden hnnrtlcıinin mecmualar- d ko l d . 
1. var ·doıtum. Seni unutmak de- 1'ın a va~. ene.. em v • manayı Teoaya aezdı: tün hadisatı canlandırmağa koşup gide- d b-' ed"lo~ ~ni b' t 'U'- a n~ma ar a bulunurdu. Şımdl maU 
,_L batma gelmeğı unutma Seni bek- E • a mevzuu ıı.ııs 1 eceı;• ızu n..nn vaı.i etl bUsbütUn b b t b' h ld b l 
re&, kendimi unutmak, y..,taiuı li .. . - vet •• dedı. Fakat bu sefer cek fot.ografçıların yetiştirilmesi. idi.Fll- tayin ederdi. Milyoner banger beş mec- YKa Lo.pı • er a .. ır a c u U• 

ly(ik Ye e,i itleri unutmak demde- J'~· Simbatyoıu oradan kurtaracak bir hakika Kan kendi masrafiyle en bUylik . nan n ıua 11 eski hayaluu terlcebnemı,. 
:. V ual ayağa kaUctı. Sofia yok Ve 0 Onul k ilderi fili rueri k 11 ksi mua ıı~rcdıyor, bunlara blzuıt nezaret Ur. GazetccBere eserine devam edeceğini 
- ~-u, o halde? Hapnetlu misafirini ev sahibi it- çürüyünc~ye bd~ '--la~-•- em fotograf vtae s~cma fıf k lmo et yo- ediyordu. Daha sonra ycvml gazete ne§- söylemektedir. Kan 200 000 futograftan 

eıu • 1 • IUl ca&. nunu top ma8 a muva a o u' ur. ğc b la B ' 
_ O ... ldoN .. Sana verilecek mü- fatiyle sOk8k kanama kadar teıJi -BiTMEDi . . . d f f rctme aş mıştı. u mecmua ve ga- mUlefekldl bir fotograf kolleksiyonu ilı 

Uatin, yaptığın fedakirbğm niabe- - 1910 <la Paris Unıversı~n e ~to~a zetelcr için altmış ~I kullanıyordu. 240.000 metre uzunluğunda bir filim ko\. 

cxle bü-"11. ye tam olmaa1n1 istiyo- Aşıkı ter kettı• dı· ye ~e sinema sanııtla~ı k~rs~ tesis ıçln Mecmua krallara, siyasi liderlere, nazır- leksiyonuna ahip bulunnıaktaclır. 
7- ıcnp eden chcmmıyeth hır parayı da ı~~~~~-------~~~~--~~-.;,_~~...:.~:.::~-... 

un. Madam ld ıabredemiyonun, o vcnnişU. Bundan sonra kan eski siyasi Mı'llonun babası ı· 
.llde .erı IÖyle.. Ne İltiyorsun? nalcı Lord 
fangi mevkide gözün var? Bir kadın sevooilisinı· vurdu şahsiyeılt!rin, ôliffilerin rnUe.lliflerin, şah- ' 
Simbatyoa, Vasilin aözlerindeki in- sl tecrübelerinin zamnrummn meselele- Oğlunun bir katil ol- Bir se h '1 t ·ı ·. 

rini iuilia kfıfi olmadığını, ve binaena- yya sı a ı e gı 
t alayı ve derin maksadı keıfede- tkl .. ı p . ·- . k _,, b' 9 1 l . i la d ğ b ~,. r _J d "ğ. h . h • ecek bd kendinden • • gun evve. arıs"" yme aıuı ırıyc 1 37 den beri { >rikada mühendis- ley~\ asri fikir :re sa lİ~ ~cru .ns~ ~.'" U UnU l lYO muyuU reme l 1 aptS aneye 
uy Sen. cı:d· Şimdi aa!~iftı. Mdisc oldu. Fakat bu cinnycUn glzli lik yapan 26 yaşlarında Rudolf Rişar yelıştirilmesl Iuzımgddiğınl dilfUnmu,ş- Ve,ydınan mesclcsinl her kes bir baş- l l k • • 
- ld lmı. 1 uupa- kapaklı bir tarafı yok. Vuran, Aşıkı ta- içeri girdi. tU. Kan bu maksadına nail olmak için ka noktad n mUta18a ediyor : Adllve SUÇ U O ara gırdı 

\lor o un. paral.or' olmazdan e'f'- afı dan t k d.l · t • kad d ' el de urayda bir mevkiiniz vardı. ~~ h er~ ; nuş uır · m ır. Ve, Genç kadın, gazetesini yere bıraktı, 1912 de dUnyayı dolaşıp zamanunızm en hlldisclerinl takipte ~bur olan bir Gcçenl rde maruf bir İngiliz lordu 
en 

0 
meYkü İltiyorum. b' .. ~at~~ u ~~ıyor. Vurulan, genç delik nlının iizel'.ine atıldı ve mantosu- mUhlm meselelerini tclkik etmek istiyen Fnuısız gazetecisi de (Geo London) blr Pe.risi 'f.i.yaret etmiş. Şehrl baştan başa 

_ yani... 'leır mu
1 

den ısp. ••• anca ile ağır suret- nwı cebinden çıkardığı kUçük bir re- gençlere maddi vesait temin etmeyi, pa- cinayetten haberi. olup söylemiyenin de gez.mi§. DUkkAnlan, miizelerl resmt ve 
- Tepifat naziri olmak İil.İyo- yanı ı ır, ans ha.ı tanelerinden birin- volverle ntcş etmeğe başladı. ra vermeyi dUşilndil. Bu ge~ ilimlerin cinayete yardım etmlj gibi suçlu sayıl- hususi mUess lerl, hlilA.sa görülecek. 

;n. de tedavi altında. Delikanlı, ilk kurşunda ses çıkanna· Fransız, lngilir., Alman, Birleşik Ame- masını ileri sürüyor. geiilecek neresi varsa hepslnl dolaşuuı, 
_ fakat bu vazifeye biriıini ta- Faciayı hikaye ed lim .: dan Y re yuvarlandı. Kadın, dişlcrlnl rlkah, Japon, ltalyan vo Rus olmaları BHhaua bu, Vaydnıan meselesinde Yalnız hapishaneler blmlf. Buralara 

İn etmek ancak İmparatorun elin- Saat 8 i )•imti geçiyor. P ris civarın- gıcırd tarak mütemadiyen Ur.erine ate, icap odiyordu. Seyahat müddet! 32 aydı. çok nıf.lhim bir noktayı teıJdl etmekte- glnneslne müsaade olunmamif. Bunun 

V-•-~ da I<urbevmıda Blok fahrikasııun ya· ediyordu. Her birine de 125 biner attın frank ve- dir. ÇUnkU, , __ ı•ı ilk clnayeUnd"'n son- Uzerlne inatçı IngiUz ne yapmlf biliyor 
~ ~ şimdi Bizansta iki impara- Nn.& "' nındaki sokaklard , ısınmak için hıilı Silah sesini işiten aıncMer koşuşma- riyordu. Kendi paraslyle geçinen ve se- ra ela g""micı olsaydı, ondan aonrakf cf- m11Sunuz? Nalfle dilşOnmeyin bulamaz. 
w var •. Biri benim, biri de MW.l. h ı -.... ,. I ~ ız ı yürüyen amclel"r göruluyor. f:a başladılar. yahatler yapan bu gcn~lcr, Kan'a mil- nayetkrl ijleme5inln önUne geçilecektJ. sanız. 
İfe) sarayına bakim .• Ben ise Bi- Birden, fabrikamn biJl·ük kapıları Yabancı kadın, namlusundan duman yonlara mal olmuştu. Vaydmarun cllrilın ortağı Milllonwı Bazı mücevherat alıp bedelini henUı 
~sa.. Sen benden Bizans içinde açıldı. Amele grupları ile beraber içeri, çıkan revolveri elind_ rıhtıma doğru Yeni Meccne'in cömertliği müessese- babası, cinayetten haberi olan bir adam- tediye ctmedill blr kuyumcuya öyle 
« vaziEe İlte.. Saray içm" de d~il.. d bl kt ö d g• - elinde bir gnzctc tu~ sık geyinmi~ bir koşuyordu. lelere e ycUşmişll. Filhakika Kan fev- dır. Sorguya çekildiği sırada bu adam r me up g n ennif : 

ımbatyoı COftu. kadın girdi ve sağ taraftaki koridora Ameleler pe':iine takıldılar. Kadın dön· katade şahane sıırayını vo malikanesini anlatıyor : cLord B. Borcunu vermeden bu ak· 
- Sen yalnız Bizanaa değil, İm- doğru yürıldü. dü, ilühıyla kendilerini tehdit etti. Ve Paris pollteknlk mektebi ve katollk ens- - Mllllon Parlslen giderken sordum: şanı Parisi terkcdl)•or.:. 
ırator ü ·· .. M:--1... d Sar çuncu ~ e.. aya Teknik bürolarJ bu koridorun nihaye· Sen nehrinin kenarına gelince, birden Utnsünc tcl>c.?TU ctrnişU. cParan var mı?> Diye cVan dedi. Vayd- Kuyumcu mektubu altr almaz avuka· 
~ hi.kim.in •• Sen ne İstenen İmpa- lindekiydi. Bu sıra1:1 kendisine rastlı- bire bir ikaza oldu ve, e~nç k dm nehre Büyük muharebenin bkincl 8ellesl ınan bana iki bin frankla bir saat ver- tına koşmuş, avukat. mUddeiumumiy• 
ltcw Yapmam diyemez. Ben, tqri- yan bir amele, kadına döndü baktı ve düştü. Paris sokaklarında duvarlara yapıştın- dl> çıkmış, borçlu hakkında tevkif emri al" 
lt .nazın Olmak İltiyorum. Ben me- kendi kendine : Kaduı, nz sonra nehirden çıkarıldı,\ lan gUrei sanat progranlları <milli yal'- Bu saat, öldürUlen zavalhlardan bl- mış. Blr saat ~nre blric:ra memuru, bir 
llon günlerinde, alaylarda daima - Bu sa,ılte bu kadının burada ~c;i fabrikanın hastanesine nakledildi. dun• teşkil.Atının eserlerini reklAm edl- rln1n saatidir. Babası demek ki bu el- polis lordun ıknmet elt.ifi otele gilmlt 
nele Yürümek, halka kendimi göa- ne?. Genç mühendis dört yerinden yaralan· yordu. Buna ön ayak olan yine Kan ldi. nayetten haberdardı. Fakat söyleme- ler, lc.endlslnl ~klf edip bir otomobilt 
!rmek İltiyonım. Y oba bu vazife- Diye söylendi. Y hancı kadın, k ri- mıştı. Kurşunlardan biri omuzuna. biri Zengin bangcr Fransız milletinin bOtUn m1şti. Oğlunun cebinde kan lekeli pa· blndlnnl lcr. 
e beni liydc görmİyOI' muıun ?Y Ok- dorun nihayetine g"'lince, radiyatöre da- alnına, biri de bel :kemiğine tesadüf et- bıvveUerlni temerk:U~ etUnnek ve muha ralar bultmduğunu bilip sesini çıkannt- Lorcl, yolda ka~ cak gibi bir hareke\. 
\ teırifat nazmhiuu bana çok mu yandı, gazetesini açlı, okum ğa başladı. mişU. Ba)•gın ve kendinl bilmiyecek bir faza etmclc içln bili i.sU.ma her sanatın yan bir baba idi bu. te bulunm~, bunun Uttri.ne ellerini 
6riiyonun? Genç bir mühendi., kadını gördü ve haldeydi. dahil olııcağt bUyilk blr heyet teşkillnl bağlamışlar. 
V asil, İfİ kısa kesmek iıtedi. sordu : 1 Kadın, hastanede öldü. Çantasında J dUşUnınUştü. Ve tarihte ilk defa gı;rUlen DOKSAN GON POUSE SELAM Hapishane memuru, borçlunun lsm\-
Anlıyac:ağı kadannı anlamıfb. - Bir emrinız mi var. madam? Luiz Hc'burten namına bir hüviyet cüz· f blr.birlnc tabanlabana ut şahsiyetleri bir VERECEK nl, şöhretini, ikametgahını, tevklfüu11 
- Hayır, dedi. Sana layık gör- - Birisini bekliyorum, mösyö.. dru bulundu. Kendisinin 27 yaşında ol- sofra UstUnde toplamtib. Amerikanın San-F'.ranaiako tehri ... sebebini yaım11. Sonra kapıyı açm11ı 

lİyor değilim. Bilikia az bite. Tqri- - Buyurunuz, içeride oturunuz. Bu duğu ve çamaşırcılık yaptığı anlaşıldı. Banger Leyde, sosyalist Zouo, Paris klnlcrin<len Kariyi Kampbcl bir polite lordu, diğer mahpuaların bulunduğu 
ıt nazırlığının aeni o kadar mem· rada UşUycceksiniz. Bu mUhendisin eski sevgilisiycll. Uzun .kardlnalı, bUyUk hahıımbaşı ve Fransa- tecavüz etmit ve te\•kif olurunuıtu. Ha- bahçeye bıra'kmlf. 
Un edecek bir vazife olmadığını - Hayır! te§ekkür ederim ... Burası seneler beraber y~nışlardı. Bir sene nın muhteUf fçtimat tabakalarına men· kim. kendisine' iyi bir nuihat verdikten Lord: b~çeyt, kovuşlan d0la"'11f, he! 
umetmİ§tİm. Maamafih. madam iyi. evvel mlihc.ndis kendisini terkctmfi ve sup clli kadar diğer şahsiyet.. ıonra. onu fÖyle tecziye ettiı yeri gönn~. Sonra, gal'd.lyanm yanına 
i ısrada iıtiyonun, pekili.. Mühendis {azl ı rar etmedi, bürosu- başka bir kndınla evlenmişti. Heyet muharebeden sonra da dçlinuıt _ Bugünden itibaren tam dokun yakl~~. cebinden 5000 franklık bit 
Simbatyoı, çocuk gibi sevindi. na girdi. Mühendisin sıhhaU fonaclır. Doktorlar ve siyasi tetldkler milll heyeti> lsmlyle gün, hrpna her çıkan poliee faphru çı· bariknot çıkarara'lc tızalmlf. 
- Demek vaadediyon~ ?_~ Biraz sonra kapı yine açıldı, ve 12 ma- ümitlerini kesm~lerdir. f 1930 senesine kadar mesaisine devam et.- kanp .cı&m vereccbin ı - Artık heor yeri gördüm. Fada kal-

...., jj === - - , --- :n ez= -- ze sC---~z=:== mağa Ulzwn yok. Boıaunu vereceğim. 
W it EZm~ ~adı~ biraz istrahat etmek: fikriyle ki-, daimi surcUe hirmetinde bulunmak Uze- lan anlaşılan bq cariye takip ecllyordu. Bl.l parayı memura götilr, ver. 

HALK MASALLAR/ ra ile bır handa oda tuttu. Cebinde kalan re yanına aldı. Sadık ihUyar bilmuı yanına yaklaştı Demif. BLraz sonra da hap' h ned 
birkaç para ile elbi.se salto aldı. Her sa· J Vesileler zuhur ettikçe Sadık yalnız ve cbu cariyeler utalık nu!• diye aordu. çlkanlmlf. ıs a et 
balı odasından çıkar, şehrin oaddelcrln- silAbforlukta, fonnl harpte mahir ve !f>a- Kadın: Lo-..ı tıa~ını.ft -.:ı ı '--

1 Z 
d ı n.ı, P""ıanuucn ayrı ır11.oen m., 

Ev ve aman 
e, şayanı temaşa bahçe ve sair yerlerin- hadır olıyak.la kahnaylp aynı zamanda - Evet, diyerek cariyelerin ynderinl murlan nezakeUe selAmlamli ve onlara 

de gezer, kşam olunca yine odasma av- Alim olduğu meydana çakıverdi. Bu ise açtırdı. fU sözleri 80 .. ı · . 
d t d "dl dirin 1 rd b . Y emq . e c er ı . ı Na. ~~cilhUnil artırıyor, böyle Cariye e en lrl pek gUzeldl. Sadık _ ValcıA bu, bana biraz bahala 8 mal 

O ı.ralarda Kara Kurum hanlığına ıa-1 ehUyetll hır delikanlıyı yanından ayır- onu pek beğendi ve heınen salto almaja oldu an .• ..ı. Çok _,1J:. p 

1 ç.i ~a~n~METIN ORBAY 

-2-

Aşkına Sadık Adam ... 
S dtk bir iki sene ıçinde ~rvetinl vurdu ise de kimi hakaret elti, kiıni tanı
lhvetLi, o kadar mal mülk cUnd~ çık- maz gW>i davrandı, kimi de vah valt diye 
ilerniıı nazannda haysiyetten düş- kunı bir teessür göstererek onu başın-
Bilip lUkenıniyeceğini zannederken j dan savdı. o zaman Sadık acı ba:CikaU 

tun servetini heba ettikten sonra ko· anladı ve kaybetUği servetten ziyade 
•ı d • cariyeleri de sattL Onlardan do!ftlarından gördüğü bu muamel<-yc yü
ne geçen parayı da israf etU. Bu hitJe reği yandı. Vatanını terkederek gurbete 
;rek rc.7.ıl olduğu zaman aklı başı~ çıkmağa karar verdi. 

1 ve nt-daınet getirdi. Amnıa sonraki Filhakika başka çare bulamıyordu. 
1;anlık fayda vermez. Zengin iken Türkistan taraflarına gitmeğe karar ver
a ından 8Yrılnııy n ve bin türlü nıii· di. Bu kararını tereddüt elmeksizın icra 

klldn~lerde bulunan dalkavuklar hep cıtti. Bir çok mihnet çekerek memleket 
ı!~ K t · ntemleket dolaşa dolaşa cKara urum• 

\'allı Sadık bunları do t sandığı için d nilen ülkeye geldi. O zaman Kaı·a Ku-
venet d 'dl. e erler zamıyle hePSlne b:ı~ ruın hükümdarl cKabul han> ı 

lıi olan ~üçük hükUıneUerden iki tanesi- nıak .istemiyordu. talip oklu. LAkin lhUyar kadın: ril h..:: za~~ ~ ;;;,;ı- a' 
nin isyan eWkleri haber alındı. Bun'lor Bir mUddet sonra Kabul Han vefat et- - Hayır, dedi. Siz ki>ar ve zarif bir dömn k = gtlnd k uld ~· 
Kabul han aleyhine kıyam ebnişlerdi. ti. Yerine oğlu Nadir geçli. Ve o uunan zatA benziyorsunuz. Bu cariyeyi size ll- e m nye en urt um. 
Binaenaleyh Han da onlara ilAnı harp Sadığı kendine rnüpvir nasbetU. yJc gö~. ~er tenezzül eder de IUt- -=-
edecek, tedipleri için Üzerlerine yUrüye- Sadık ikbalin bu derecesini görünce fen blzim haneyi teşrif buyurursanız em- TABAK 30~ tÇtN 
cckti. Sadık bunu 4fttiği zaman silAh- ıtabll gençUlı: aiıılcasiyle ıu muhakemede salt bulunmaz derecede hasııl carlyele. A .k d h.OOO : . 
şorlukta olan mahareU fev.kalidcsinde.n bulundu: rim var. Onlardan birln.l beğenerek ala- . m~n ~. a arp 11 en~ moderıc 
bu vesile ile istifade edebileceğini dil- - Eyi derler ki insanın alnında yazılı bilirsln.lz. bir ev 9Çen•nde ne b~lunabil.ane ~ •• 
ş"nd" l . . . ia çalqayorlar. MC9Cla son K'inlecdc ta• 
u u. ne ise o o ur. Şanıda zevk ve safa ve sel'- Sadık bu te.k.lifı bıll tereddill kabul et.- hah k i h iti el • 
Hemen bir arzuhal yaz.arak bilvesile vet ve refah içinde yqadığnn zaman ti: yı ama a ma .MM •• ma n er de 

H • tak.J' · . . Amerika harp ıremilennan mutbaldarı 
ana uım elU. Anusu derhal is'af müt.haş bır acfalete düfCCeğim kimin ha- - Buyurun gidelim, diyerek kadın ve . . bul k d na 

olundu. Ve bileri tedibe giden orduya tınna gelirdi? Sonra Kara Kuruma öyle cariyeleri taklbe koyuldu. Bir camiin gır~lf. unJma :. ·~· . 
alındı. Muharebe başlayıoca Sadık cid- perişan bir halde geldiğim vakıt bugun- önüne gelince kadın Sadığa: dd"cnı Y~P ahn . •1r r~vuöre ve müte• 

d b
.. .. k rl kla . . . a ıt yem mu rıp ere -.on ulan bu t:ab le 

e.n uyu yara ı r gösterdiği için.
1
kü mcvkııne çıkacağımı kestirmek kabil - Oğlum, cami avlusunda biraz beni t • ı k' 1 . . . a 

orduya kumanda eden ve Han'ın oğlu j mi idi! Hayır, hayır! Mukadder olan bekle, ben ıi.mdi geHrim dedi. l~mı:ı cfmde . 1m~ 
1
.ne crı ıçın ccman 30000 

· hd' b 1 . • • • ıra aar c ı mııtır. 
ve velıa ı u unan cNadınm feVkaladc her felnket, her saadet mutlaka gelir bizi Sadık, orada bc.klemeğe başladı. Bir ,_ 
hüsnü nazarını kazandı. Muharebeyi,bulur. Öyle ise islediğimiz gibi ömür sil· Müddet geçliği halde hAlA dönmediği YENi BlR TOFEK' 
Kabul Han'm ordusu kazandı, Asiler ita- relim. Değişlirıncğe muktedir olamadığı- için üzllntüye dUştil. Nihayet ihUyar A ·ıc d 
at ettirildi. Bwıdan maada Hanlığı her mll. takdire lM>i olalım. kadın, bir boğça taşıyan kUçUk bir kır.la b" ;~n 8 

orb usuna menıup bir çav\li. 
tuı iz'aç eden bir takım aşireUer de tedip işte Sadık bu uıülAhaza ile hevesalına döndü. b~r .. ufgmcye ıı. mak Buretiyle atcş alan 

H l H ı.~ h k'. d b · · çad . ır tu ek icat etmi .. tir olundu. ası ı an -oın er oşesln e ıte aaıyet ctmeğe karar verdı. Bolı a bır Eeraca ve bir de yaşmak B .... '" · .. 
btyiş temin ve tesis edildi. Bütün bu Bir gUn saraydan çıkarken yolda elin- vardı. tar urdu~meyf ba~ıldtgt zaman bir mik· 
muharebelerde Sadık güsterdiği fCCUtle l de değenek giden ihtiyar bir kadına te- Kadın bohçayı açtt : g ıserm çe ık bır yay Uzerine 'akmak· 
büyük bir i<)hret bzandL Nadir de onu sadUl ettL Kadını &eng ve &Uzel olduk- --BITMEOI- ta ve bu yayın harekete ge\meaiyle kut· 

ıun su;:ramaktadır. 
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32 - Yazan: N. ORBAY 

Biz haraç değil borç istiyoruz! 
Dokuz yaşındaki kızları doksanlık 
ihtiyarların koynuna koyuyorlar 

Sarı denizde Çin donanmasından korkmıyan korsanlar 
tek bir lngiliz harp gemisi ile karşılaşmaktan 

haklı olarak çekiniyorladı 

Hindistanda kadın hayatını derin
den derine tetkik ettirmis olan , 
(Beynelmilel kadınlar konseyi) 

Hayatmi yazmıt o1an lngiliz ge-f topunuzun kellesini kaptamnıza ı guna gideceğim. Hazırlık için biraz 
micisi Glupul, habralannda şöyle göndereceğim. Benim takaya gelen paraya muhtacım. Dönütte namu-
diyor: tarafım olmadığını o zaman anlar. sumla temin ederim ki aldığım borcu 

cBizi zencire vuracakları sırada Mektubu istemiyerek yazdım. öderim. 

1 

umumi katibinin şayanı 
dikkat bir raporu 

içinde bulunduğumuz mavonaya Korsanların tefin in de Pau olduğu- Cevap verdim: 
doğru bir sandal gelmeğe bqladı. nu öğrendim. - Kaptanım size ne haraç ne del Hindistanın merkezi (Kalküte) nin, 

Sandalın geldiğini gören korsanlar Gece hidiaesiz geçti. Erteai günü borç verir. Beni ve arkadqlanmı bu (Saraylar beldesi) nin bir tarafı, Yu-
bizi zencirlemekten vazg.eçerek o- gemimize bir balıkçı sandah y~qtı. derhal bır~~a~~ bi~i~ intika-j n~n üsl~bu bin~lar, muhte~em fı~idele~le 
ntm yaldqmaaını beklediler. Yanm saat sonra da Pau benı yanı- mımızı lngilız hukumeh sızden ahr.

1 
siıslennuş zenrın \'e aydınlık bır şehır-

Sandaldaki adamlardan biri mav- na çağırttı. Bilirsiniz ki lngiltere kendi tebaasını dir. öte tarafı ise, pi~ iğrenç kokulu, kas-
nadaki tefe bir takım teYler söyledi. Hayret .• Herif tamamen deiit- çok dütünür bir devlettir. Tek bir

1 
vetli karanlık.. • 

Beni alarak sandala naklettiler. Ar- mi!ti. lngilizin bumu kanarsa bütün filosu-f Bu bi.iyük yanın adada, dünyanın he-
liadatlanm mavonada kaldı. Sandal- - - Hakkınızda tahkikat yaptır- nu harekete getirir. ı men hemen beşte bir nüfusu yaşar. Daha 
~-küreldere.~a~J.Jlıl~. B~~ ötede dım. D~u. ~yl.emiısini~. H~~a- Pau sinir~end~:. . doğrusu sefalet, zaruret, ~~i~~e _sürün~r. 
büyüli, çok burlik bır gemı vardı. ten lngılizm19aınız. Ben ıae lngıliz- - Tebdıtlermız bem korkuta- Hakikaten burada, 224 turlu Jı5an dort 
Sandal bu gemiye doğru yol aldı. leri severim. · maz, dedi. Unutmayınız ki siz benim 

1 beş türlü dine hizmet eden 320 milyon 
Mubaklnık beni korsanların uıl - Haydudun böyle birdenbire de- elimdesiniz. ilk kararundan döndü-

1 
insan ,·ardır. 

ıefine götürüyorlardı. Dütüncem iifmeaine bir mana veremeden onu ğüm için bana tejekkür edecesiniz! Aralarında müsa\•att.an eser yoktur. 
:ranltt çıkmadı. dinliyordum.· Bu sözlerin . altından yer<le beni tehdide kalloııyoraunuz. I Birbirlerine düşman göziyle bakan bu 

Gemide, ipekli elbi.eler geymif, ne çıkacağını da merak edriyordum. itte dün yazdığınız mektup. Onu 320 milyonluk kütlenin ancak yirmi mil
lifman fakat genç, ancak.otuz yqm- - Ben, dedi. Sizin kaptanınız- göndermedim. Şimdi yeni mektubu yonu hayatın ze,·klerin<len1 aaadetlerin
da ~ ~~ edileri bir adam, dan haraç istemiyorum. ihtiyacımız yazınız. . 1 den, refahından istifade eder ve iruan 
taht ribı hır aedıre kurulmuıtu. var. Bana sadece yetmiş bin dolar ilk mektuhu aldım. ikincisini yaz- gibi yaşar. 

Beni., öniine g3türdüler. borç versin. Bir iki gün sonra Çin dım. j Bu yirmi milyon zengindir. Büyük sa-
Ayaaa kalktı. Yanıma yaklqtı. topraklanna ineceğim. Çinde vur- -BiTMEDi- raylarda. kösklerde oturur. Altın \•e gii-

Yabmdan yakaladı. Şiddetle silkti. 
1 
mü· kaplarda yeme-k yer, elmaslı ve biJ-

Suratmı ıuratıma yapıftıracak gibi F D h • 1 • N , llır kadehlerle içer. fillerle, otolarla do-

yaldq~ aordu: ransız a 1 ıye azırı , 1~ır, ~ilhass~.seyahateçıktığı7:8ı:ıanbü-
- Kımsın, buralarda ne arıyor- 1 ıun gorenlerı hayret ve gıpta ıı:ındc bı-

swıuz?.. ı rakııiar. 

rd
Heril konıqmıyor, ideta havlı- Son suikastler hakkında çok ehem-. Bunlardan bazılarının burun kanat-

JO u. larına 1aktık]arı pırlantalar or1a bir ai-

Sözlerini bir tercüman yanm ya- miyetli bazı ifşaatta bulundu leyi ömrü oldtık~·a refah içinde yaşata-
malak bir lngilizce ile tercüme edi- • • bilecek kadardır. Bunların sarayları, 
yordu. - B~TARAFI t-tNCI SAHiFEDE - devirebileceklerini ummuşlardır. Hal- köşkleri, atları, ara.baları , yüz.lercc biz-

- Avrupadan geliyoruz, dedim. rinden biri olduğu şüphesini uyandırdı. buki Framız ci.imhuriyeti çok sağlam- 1 
metçileri, milyonlarca gelirleri vardır. 

Ben lngilizim. • • • Bu mühendis ~evkif c<lil~i~. ve bö):~e- dır. ?nun. kökleri büt~n Fra~c:ızların ı Sonra beri tarafta, 30 milyon köylü 
- Buralarda ne 11mız var? ce 11 eyllil suıkastmın butun teferrua- kalbındedir. Fransızlar ıcabı halınde ya- yuvarlak çadıra hem.iyen küçük kulü-
Bqınııza gelenle~. d?rt gün dal- t~ ~e~~.an~ çıkmıştı~. Bu .suik~~ ik~ po: 

1
1 rı~ Cümhuriyeti her sahada müdafo:ıya '. hclerde, toprak Uz.erinde ömür sürer, 

ga1ar aruında çektıgımız sıkıntıları ]ısın olumune ı;eb bıyet vermıştı. Şımdı daıma hazırdırlar.~ ! bu kulübekrin damları hurma dalların-
~att'!°. ':ine terc~an .vuıtasi~le bu hadiseni~ _bütün teferrü_atı belli ol-( Dahiliye nazın bundan so~a bu sui-

1 
dnn yapılmıştır. içerileri undan gibi ka

sozlerime manmadığuu, ıtkencc ıle muştur. Dahılıye nazırı alem beyanatın- 1 ka!tın meydana çıkarmağa hıı.met ede;- ranlıktır. Ne oturacak bir !'andalye, ne 
söyletmesini pek ili bileceğini teh- da şu neticeyi kaydetmiştir : tek cümhuriyete hizmet eden zabıtayı! de bir masa \•ardır. Bakır veya toprak 
ditle ihtar etti. tSuikast faillerinden birinin itirafla- ve adliyeyi takdir etmiştir. bir 1encere, bir güğüm ve bir yığın pa-

Bu sırada korsanların hiri tefe rı elimizdedir. Failler hakkında tahki- GONON EN MüHtM MESELESt çavra .. 
yaldattı. Benim bahriye üniforma- knt ve takibatın nasıl yapılacağını söy-

mm altm düğnıelerini göstererek bir lemek bana ait değildir. Bu adliyeye ait Faris 11 (ö.R) - Dahiliye nazırının him şahsiyetkrin tevkifi bt>kleniyor. Pi
,eyler aöyledi. Sonradan öğrendim. b_ir işti~. B~itün .s~ç o~tak.ları ~iı.li ilıt~-, ifşaatı Kukuleteliler suikastını yine gü- yer Lofü:i hakkındaki madde idam ce-
Herif: lal cemıyetine aıttı. Şımdı delıller elı- .. 1 . h ı · k Ki 1 zac;ını tazammun etmektedir. Fakat ay-

. d d" Ş ·· } ~ h kk nun mese esI a ıne liO muştur. N-
- - Bu adam hakikaten •-..:•ız· dı"r. mız. e ır. unu soy emege a ım var' F d E 1 "k 1 K ni maddeye göre bir suikastın y:ıpılma-u.115.u • • • • _ mon eran a tva suı ast arının u- • • 
Elbisesinin düğmeleri altın. Her hal- kı suıknstçılarıyle faıller ve bunlara ıJ- . . . - - . sından evvel bunu ifşa edenler, veya 
_._ z-mnlerden bın.· •. Onu .. Jim!_.ıe ham verenlerin biricik gayesi Fran~ada 1 kuletelıler cemıyetinın eserı olduğunu . ld kt . b"l l 1 t k·-uc ---· ... JZ<J •• af de l'h di p· Lof . b ) apı ı an sonra ı e suç u aı-ın ev ı 
rehine tutarak dolgun bir fidyei ne- dahili harp tahrik etmekti ve bu belki 1 ıtir e .n m ı en s ıy~r lSl. za. ı- fini temin edecek beyanatta bulunanla-

cat IS• ti·y-Lı'linz' • de harici harbe vol açacaktı H5diseler ta ve adliye tara!ından istıcvap edılmış- ff d·ı b·1· p · Lof' . . eu ,, · . .. _ . 1 rın cezası a e ı e ı ır. ıyer ısının 

. Demif. Bunun üzerine korsanla- bunlardır ve hakikat budur. Bugüne tır. Bu tnuhendıs hakkında bınalnrın bu kayıttan istifade edebileceği tahmin 
rİn tefi bana kartı daha mülayim kadar sustum. Fakat artık gizli ihtilfıl bom~ ile tahribi ve t~mrnilden cin~-ı edilmektedir. 
danandı. cemiyetinin komünistlerin bir ihti15l yet ıthamı altında tevk\f kararı verıl- Adliye nazırı B. Vincent Auriol gaze-

--Şimdi, dedi. Geminizin kapta- te.şebbil.süne karşı hazırlandıkları iddi- miştir. Mühendis kendisini adeta büyü- tecileri kabul ederek gizli ihtilal komi-
nma bir mektup yazacaksınız. asiyle olanlara mazeret aramağa çalışıl- ]emiş olan gizli teşkilAt reislerinin asıl te~d ve Etval suikastı ~uçlularının ~iya-

- Mektubumu ona gönderecek mamalıdır. Bu çocukça bir iddiadır. mücrimler olduklarını söylemiştir. sı mücrimler rejiminden istifade edemi-
miainiz? Tuasen kimse nizamı korumak için kafi ADLlYE NAZIRININ 1ZAHAT1 yeccklerini bildirmiştir. Siyasi rejim 

- Evet.. Ve yazacağınız mek- kudreti olan kanunların yerine geçme- suçluların bir arada bulunmalarını ve 
tupta aizin ve arkadqlannızın sağ ve ğe .salahiyetli değildir. Mühendisin arkadaşları bu cinaye1in ziyaret kabul edebilmelerini temin eder. 
salim tealiminiz için yüz bin dolar HADiSELERİN EHEMMiYET! na...c;ıl yapabildiğine h_ayret etmektedir- Halbuki tahkikatın selameti namına bu-
İltediğimizi bildirecekainiz. ler. Zira kendisi çok sakin, muntnı.am na esasen imkan yoktur. Diğer taraftan 

- Yüz bin dolar mı? Fakat bu cHlıdiseleri tefsir etmek istemem. Yal- yaşıyan bir şahıs olarak tanınm~c:tı. Çok kanun her kes için aynidir. Bazı :ahsi-
paranın verilmesi imkansız.. nız şunu söyliyeceğim ki caniler çok ga-ı mütevazi bir hnyat yaşardı ve evi de yetlerin bu işe kar.ışını~ olmalarına tc-

-- lmkinsız falan bilmem. On filılne hareket ebnişlerdir. Onlar bir asla bir suikast yuvasına benzemezdi. essilfle beraber kanunu aynen tatbikten 
pne kadar para gelmediği takdirde kuvvet darbesiyle cümhuriyet rejimini Etval suikastiyle alakadnr olaralc mU- başka bir şey yapılamaz. 

Çok defa, çıplak ve fllmanın te~iriyle 
yatan küçük bir çocuk bu paçavralar 
üstünde kıvranır, inler. 
DOKUZ YAŞINDA EVLENDIRILEN 

KIZLAR 
Hint kadınları ömürlerinin beşte dör

dünü bu müteaffin ve karanlık yerlerde 
pirinç pişinnekle, tohum ve çekirdek 
dövmekle geçirirler. Dokuz on yaşına 
gelince kocaya verilen bu zavallıların 
pek elim şnrt1ar içinde dünyaya getir
dikleri, doğurdukları yavrucuklar, tıpkı 
sivrisinek yavruları gibi ölür, gider ve 
hazan annelerini de beraber stirUkler 
götürtirler. 

Uzun müddet Hindistanda ıseyahat et
miş, tetkiklerde bulunmuş beynelmilel 
kadınlar konseyi umumi katibi mat.xna
zel (T.A. Van Ven) , kon5eye vermek 
üzere hazırladığı bir raporda §Öyle di
yor: 

«Caddeler, sokaklar ~erseri çocuklarla 
dolu. Bir himayeietfol cemiyeti bunları 
toplamıya çalışıyor. Bu yavrucakların 
arayıp soracak, kendilerine sahip çıka
cak kiırueleri yoktur. Ne babaları, ne 
de anneleri bellidir. 

Burada hayvanlar da insanlarla berıı
ber yaşıyor. Mukaddes ~ayılan inekler, 
sokaklarda serbestçe ve başı boş dolaşı
yorlar. Şayet yaya kaldırımına çıkmak 
isterlerse halk kendilerine yol vermek 
mecburiyetinde kalıyor. 

EVLERi DAMLARI MAYMUNLARLA 
DOLU 

Çebor ve Delhi~e evlerin daın]arı ~o
kak kenarlcırındaki ağaç!arın dalları 

maymunlarla dolu .. Renk renk xanatJn
rmı açarak dolaşan tavus kuşları snyıl
mıyacak dt'recede ~k .. 

HindisUının h:ıvası pek fenadır. Bu
rayı , bir cennet gibi fasvir eden muhar
rirlerin söyledikleri hep uydurma ve 
yalan . 

Bura• sc-ncnin birkaç ıt) ı ~ddetli 

bir kuraklık hüküm ~ilrer, bu :mUddet 
zarfında birşey ekmenin, birşey yetiş

tirm<>nin imk5nı yoktur. Sonra, birden
bire yağmurlnr ba§lar. Ve üç ay fasılasız 
yağar,rnnki sıcak ve ağır bir su kovalar
la dökülür. Tarlalarda her ~ sUratle 
yetişir. Beri 1arafta duvarlar çatlar, el
biseler küflenir, sari hastalıklar - veba, 
kolera, malarya, dizanteri ve emsali 
başlar. Günde yüz binlerce kişiyi öldü
rür. 

Bu, sıhhate elveri~iz fakat aynı :za
manda harikul~de bereketli ve mahsul
dar memlekette yaşıyrın 320 milyon h.:ılk 
birbirlerine yardım, muavenet edecek, 
birbirlerini koruyacak yerde, birbirlerile 
temns etmezler. Birbirlerinden ayn ve 
düşmnn gibi ömür sürerler. 

Hintli kadınlardan ancak birkaç bini, 

~ .!Y.Z~OJZX"/ZZTA YY.7/.Y/,LJCV.7.7./.1.'LL'L"/../AZJC'/L//1/L..ZX/...a~, ! Bu cevabı, hayrete düımü, ol- :.__ Bu ıırada idi ki siz hayatıma rumun hayatına loyacakbmz. Bu 

P • ı · K d makla beraber Kont metanetle kar- bnthmz. Beni sevdiğinize yemin acı ve ağır vaziyette yanınızda kal-

a rl S 1 a 1 n ııladı. Şimdi kadının ne iıtediğini ettiniz. Sevgi~izin de~ili. ~lmak üze- dım. Siz de, suç ortağınız ve metre
an amıttı.. . . re de ebeveynune benı nikihla alaca- ainiz Eva ile hiyanetlerinize devam 

Görüyorum ki, dedi. Luiginin ğınızı, doğuracağım çocuğu da ken- ettiniz. Ti •• Beni mahvedinceye ka-
Nakleden: A. öZY AMAN CY../.L///.7//..X?JI ölümü sizi cüretkir yapmıf.. di çocuğunuz gibi kabul edeceğinizi dar •. 
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Zerçiano tetikte idi. O da müna

kaıanın çetin olacağını anlamJJ, ay
nı tiddet ve kuma:dıkJa mukabeleye 
hazırlanmıştı. Ne olursa olsun bu ka
dının bütün tekliflerini reddedecek
ti. Kobiçki iki adım ötede değil mi 
idi? Neden korkuyordu. 

Parisli kadın, bir heykel gibi dim 
dik, gözlerini Zerçianoya dikmi§, 
ses çıkarmadan duruyordu. 

Odada soğuk ve tehlikeli bir ıü
kiit hav::.sı vardı. Zerçiano eliyle o
turacak bir yer i§aret etti. 

Kadın bu hareketi görmemezlik
ten geldi. 

Kont nihayet ilk defa bu sükutu 
ihlil etti: 

-- Şüphesiz, dedi. Luiginin feci 
i.lobeti hakkında taf silit almağa gel
diniz. 

Ve bu ıözün, kadının üzerinde 
nasıl bir tesir yapacağını c..-:l~nk 
için de gözlerini ona dikti. 

Kadının hı-1inde hiç bir değiliklik 

görmedi. 
Pariıli kadın, sakin bir sesle: 
- Hayır, dedi. Geli§İmdeki mak

sat bqka... Buraya gelmezden ev
vel lazımgelcn tahkikatı yapbm.Oğ
lumun feci akıbetinden sizin mesul 
olmadığınızı biliyorum. 

Zerciano, sahte bir hüzünle: 
- Evet .. dedi. Evlid1mızın ebe

diyen kaybolmasına sebep olan bu 
kaza hiç beklenmedik bir zamanda 
oldu. Emin olunuz.. Gerek ben ve 
gerek Kontes Luigi için ••. 

Pariali kadın Kontun sözünü 
kesti: 

- Tekrar ediyorum size.. Ben 
buraya Luigi hakkında malumat al
mağa gelmedim. 

-- O halde niçin geldiniz? 
Kadın gözlerini Zerçianonun göz

lerinden ayırmadan cevap verdi : 
- Franaada evimde, mülizim 

Filipten aldığınız vesikaları sizden 
iatemeğe geldim. 

- Şüphe mi ediyordÜnuz. Onu söylediniz.Sözlerinize inandım.Kan- MablRımiyetinizden bahaet-
elinizde tubnak suretiyle senelerce nız olmağı kabul ettim. Size kartı mek istiyorsunuz aarunm. 
bana karıı tantaj yaptınız. Aramız- olan minnet hislerimin bir gün sizi Evet sizin yüzünüzden iki se
da geçen hadiseleri unutacak kadar sevmeğe beni sevkedeceğini de um- ne hapiste yattım. Hem de c:asusluk 
hafızanızı kaybetmemitsinizdir aa- dum. insaflı olunuz da sizi sevmek suçu ile •• 
nınm. ve sizi kendime bağlamak için elim- - Y akalanmıya idiniz. 

- Bunları timdi tekrarlamanın den gelen her §eyi yaptığımı teslim Pariıli kadın iayankir bir ıesle 
ne faydası var? · ediniz. Çocuğum de~ iu. Onu kendi haykırdı:. 

- Benim için var. Artık beni çocuğunuz gibi kanuni kaydını yap- - Sefil.. Benim mahvime sebep 
susturamazsınız. Oğlumun ölümü tırdımz. Fakat bundan sonra değitti- olan kağıtları qyalarımın arasına 
beni aizıma hkadığınız tıkaçtan kur- niz. Nihayet terbiyeli, kibar, asil zan kim koydu? Tevkif edildiğim sıra
lardı. Fakat merak etmeyin. Sözle- ettiğim Kont Zerçianonun sefil ruh- da kulağıma (eğer ağzını açar, bir 
rim kısa olacak.. lu bir ıerseri olduğunu anladım. söz söylerıen çocuğunu ölmüş bil) 

- Madam ki söylemek istiyor- - iltifatınıza te,ekkür ederim. diyen kimdi? Mahkeme bana verdi-
sunuz .• Söyleyin. - Hakiki hüviyetinizi öğrenince ğiniz sahte pasaporttaki isimle beni 

-- Sizi tanımazdan evvel ben hemen sizden nefret ettim ve bunu mahkiim etti. Ebeveynim meseleyi 
genç bir kızdım. da açıkça yüzünze söyledim. bilmiyorlardı. Onları beni i§ıkı ile 

Evet genç fakat.. Lekeli bir - Hatırlıyorum. Hatta beni ih- kaçtı diye kandırdınız. Gıyabımda 
laz .• 

Zavallı bir kız ki.. Çılgın bir 
anında ... 

- Yoldan geçen lialettayin bir 
adamdan kamında bir yadigar almıı
h. Bunlan hep biliyoruz madam. 
Şimdi tekrar etmek lüzumsuz değil 
mi? 

bar edeceğinizi bile aöyliyerek tehdit bo9anma davası açtınız. Davayı ka
ettiniz. zandınız. Sonra metresiniz olan Eva 

- Sizi terkedip yavrumla be- ile evlendiniz. Ben hapishanede ısh
raber gidecektim. (Çocuğu vermem rap içinde inlerken siz ikiniz, eliniz
ve gidersen öldürürüm) dediniz. de rehine olarak tuttuğunuz oğlu
Reamen baba sizdiniz. Sizi ihbar ıu- mun sayesinde sizi ele vermiyece
retiyle onun adına bir leke sürmüt jimden emin, cinayet ve habaıetle
olacakt~. Sizden 112aklatD'aam yav- rinize dnanı ettiniz. 
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insan saraylarda 3 
servet ve refah icin-

' 
de yaşıyorlar. Fil-
ler ve otolarla se
yahat ediyorlar, 
para içinde yüzü
yorlar. 
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insan sokaklarda . . 
sürünüyor, ·izbede 
yaşı_yor. Cadde ve 
sokaklar_ . aerserİ; 
bakımsız coculılar-

' 
la dolu .• 
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ttrıkeklerin haiz. olduğu hukuktan istifade 
etmektedirler. Diğerkri e!t.ir gibidi;. · l 

Zira. Hindistanda, rey vermek b&Uı 
yalnız zenginlere, emlAlt sahiplerine, 
1ahıı;il ve terbiye görmü • kimselere mUn~ 
luısıraır. 

Bu hakka rnhip olan kadınlar cidden 
bahtiyardırlar. İ 

Hindistanda kadına ancak son uman
Jaraa ehemmiyet verilmeğe başlanml§lır, 
Kadınlık hareketleri günden güne iler"' 
]emektedir. 

(Bombay) da kadınlar tarafından tec 
' si.s ve idare o1unan bir hastane vardır._ 

Müdürü, doktorları, cer;ahları, hasta 
bakıcıları hep kadındır. Bunlar, tahsil:. 
lerini Londrada yapmışlardır. 

Hintli kadınların bu elim vaziyetleri 
karşısında Hint feministlerinin yapacak"' 
lan ~ p k ·oktur. Yukarula .öyledlğim 

mümtaz kadınlar zümresi her tilrlü fe
dak5rlığı göze almıştır. Bir taraftan ka• 
dınların haklarını istih~Je gayret edi~ 
yorlıır, diğer taraftan da tahsil Ye terbi· 
yelerine çalışıyorlar. Kadınların erkek· 
lerle mtisaYi haklua mazhariyetini t~ 
min için propaganda yapmaktan da geri 
kalmıyorlar. 

Son ı;~nelerde, tinivcr&teden diploma 
alan HintJi kadınların adedi çoğalmJ§lır. 
Mektep ve li~e müdürlüğü yapan, hoca
lık ve doktorluk e<len kadınların sayısı 
binlere varmıştır. Bugiln mekteplerde 
yU:z binlerce Hintli kw tahsil gönnekte"' 
dir. 

Siya-set bakımından da kadınların 

mevkii ehemmiyet peyda etmiştir. Be
lediye ve maarif meclislerinde azalık. 

batta hakimlik eden kadınlar vardır. 
Hintlilerin ekserisi eski ananelere bağ .. 

lıdır. Kıç çocukJar, yedi ~ekiz yaşına g~ 
lince nişanlanırlar ve on iki yaşına gi. 
rince dü!,rünleri yapılır. Bu miniminHe
rin kocaları hazan on beş, yirmi yaşında 
gı.mçler, bnzan 50-60 yaşında ihtiyarlar· 
dır. 

Kocalarını da kendileri beğenip ıı ç
mc7ler. Bu hak babaya aittir. Kızı sekiz 
dokuz )~ına girdi mi bir damat bulur, 
nişan merasimi :yapılır. O gün küçük 
yavrucak tıpkı bir gelin gibi süslenir, 
saçlıırı taranır, kokular sürünür ve tize .. 
rinc elmaslı bir taç oturtulur. Yüzüne 
beyaz bir tül örtülür. Alayla mabede 
götürülür. içeri girerken Uz.erine çiçek· 
ler ııerpilir. 

Mabet1e ilahiler, dualar okunur, ni~ 

kah yapılır. Küçük gelin, yine aynı alay
la babasının evine getirilir. On bir ya!l• 
n.ı kodar ailesinin yanında kalır. 
Düğün merasimi günlerce sürer. Da· 

madı~ evi fenerlerle, kandillerle dona· 
nır, çalgılar çalar, türlü türlü oyunlar 
ve eğlenceler tertip olunur. Ziyafetler 
verilir, yenir, içilir. 

Fakat ı.avallı gelin, bütün bu eğlence-
Jeri görmeı., yalnız giirültülerini işitir. 

Dort duvar içinde knpnlıdır. Ister zen· 
gin, is1er fakir olsun bir kız kocaya wırdı 
mı hap.5e mahkum olmu~ demektir. Ko
casının miis.'ladesi olmadan dışarı çıka
maz. 

Kocası ölen 'kadınların hali çok fecidir. 
Ömürleri oldukça bir daha kocaya va· 
ramaz.lar. Varmak istescler de kimse 
almaz, zira kocası ölen bir kadın uğur
suz ııayıhr. 

Dul .kalan kndınlar ya babalarının evi· 
ne dönerler, örnür.leri oldukça orada ka
palı yaşarlar, yahut ta aile yuvasından 
kaç.ar, umumi evlere sığınırlar. 
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ız kaç r ıak 
YAZAN : Eczacı Kcnıal Aktaş 

Şu ~ünlerde gazetelerde kız l·açırmak 

1 - 56 - meselesi hemen her gün denecek kadar 
Pardaynnın yUzUnden ateş çıkıyordu. Başını cömdüğü yastıklıınn dantele· ı.ık ve çok göze çarpıyor. Kız kaçırmak, 

Kafasındn dolaşan düşllncelcr şunlardı: sini dişleri, tırnakları ile yoldu. mahiyet itibariyle kötü bir i~tir. Kızı ka-
- llte her tesadüfte beni öldürmek Sikst, Roveni, Famez, Viyoletta, çırmağa ne lüzum vardır} Zorla beylik 

Amerikada bir genç: 
---------------------lstlyen kadın! Hattft bugün bile bu ar- Pardayan .. Bütün bu isimleri karma ka- olmaz. Şayet kız, oğlanı seviyorsa kaçır-

~usunu tekrarladı. Beni yakalntınak, öl- rı:ıık bir halde sayıklıyordu. rıak fula .. Sevmiyorsn büsbütün fazla .. 
dilrtmek için arkama yüilerce adam Saatlerce ağladı.. I Ben kız kaçırmak denilince bir nevi hır-
ta:ktı. Siteyi beni yakalamak için altüst Bağırdı.. s17Jık gibi bir ~ey düşünüyorum. isteği 

' y ı ......... 1 
• 
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eden Gl.z ile karşı karşıya bulunuyorlar. Buhran içinde kıvrandı.. ve iradesi dı,ınd bir insanı zorla "Ö· 

Her ikW de şimdi elimde- Birden bire Sonra vücudu hareketsiz ı,:r b~ld.! ya- türmek ve kaçırmakta bir gasp vardır. 
meydana çıksam, onlara vereceğim şaş- tağın ortasında kııldı. liem gazetelerde erkek kadını, kadın er-
kmlıktan isUfnde edebilirim. Birbiri ar- kcği anlar mı diye derin bir muamma 
kasına ikislnl de öldUrebillrim. Buna Ertesi günü... üzerine bir anket te varken .. Eve"t ga-
hakkıni yok mu ? Favstanın ibülün kurnazlığını vc~rek zetenin hir tr.rafında baylar bayanlar, 

Bu belki benim hakkımdır. Lakin 0 yazdığı bir mektubu Dük dö Giz almış, cevap cevap üstüne cErkek kadını an

zaman Gizin, Sen de Nis caddesinde be- Favstanın sarayına gclmiııti. lıır mıh sütununa ynzı yetiştiritkcn di
nim yUzilme fırlatmış olduğu söze liya- Favstanın güstcnni, olduğu sandalye- cer bir sahifede kız kaçırmak vak0a\:uı 

4 ay 4 kişi orma 
Yılbaşı kopacak 

da ve çırıl çıplak 
ıyameti beklediler 

~~ORK-(KahloUaj-~~-ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

j~los zabıtası, eşine ~imdiye kadar rast 
gelinmemiş bir ihbar ilzerine, bu şehrin 
y:ıkınmdn olan bir ormanda ve geniş 
bir mikyasta bir araştırma yapmış, ken
disine {İsa) süsil veren bir meczubun 

kat kesbetmiş olacağım. Bir alçak mev- ye oturur oturmaz:: cevaplara cüze! bir mı:ıire oluyor. Er-
!tllne dH .. eccğim. Hayır 'bu sureUe in- M d . . ı· 1. u d d" f kek kadını, kadın erkeci anlıyor mu an· 

'"'i' -· - a nm, ııızı aın ıyor m, e ı, a· • 
tikrun alma11oa lUzµm yoktur. Gizin öl- k d h 1 '· . · B d lamıyor mu sualine bu h:'tdisel-r d 6 at a a evve sormaK' ısterım. ura a - e 
mcsl lılzımdır .. ölecektir. Buna yemin yıılnıx mıyız: hnkJı bir ceyap teşkil etm .. z mi} ... Dün elintl~ esir gibi knlmı~ genç bir kan ko-

ttlıiı. FakatJ>\\rdayanın bir insanı ar- ~. 1 2 d kendi kendime düşündüm: Şöyle hiç ha· cayı kurtarmağa muvaffak olm~tur .• 
, • • 1. e. k k - Evet .. l n nızız.. anne ersem ev· b . . . kk il ft d k 
!kasıDdan vurnutsıruı ımke1n yo tur. Be·- !!ll, Ye nıydı yo en zava 1 kızcai?ızı 13una ı·ağmen bµ çi yine ortp an ay-

vclce Katerin dö Mediçi ile görüşürken r ı 
li~y,lın. Bekliyeyim. , çalyaka ağzına bir mendil tı.kayarak. aö, bolmuştur. 
~ . \ , kendinizi y'nlnız snnmi~ ve açık konu~· k f P 

aNiayan· <linlemeğe başlad Jkıl,~n,, muitunuz. Hlthuki yalnız JJğildini2'~· türme eci t1ev .• Fccatttin en berbapı.. lşin iç yüzı..i şayanı dikkattir. 
• dı.r~ mevk.ij.q '*'lık4'leritıi \tnutaı-alG gö.- Ya kızlaı;ın oğlan) an kaçırmaları adeti Hadiseye zabıta, 62 ya~nda ve ma-

Onun için şimdi de benim, mesela şu 1 d B k b '--zetlemeğe çalışıyordu. , . . . . . . . revaçta o say ı . . en endi , hesııbım:ı dam Rabcka S lvçrmn.n ndında ir ııuı· 
perdeferden barının arkasına bır ıhtıyar knçınJmak m!'selesindc ti\bir en· ' k" t' il lt li olrm.\.ŞtUr 
SikSt saklamış olduğumdan şilphe · edi_. d h'I" d ~· . . ıue r.s· dının ~ı uye ı " mu 3 

• 
... '.' . ' .................................... 

Favsta, P~y ndan kapının önünde . • • : . nan !' 1 1, e ,ılım, kendı he,sabıma bun- Bu G2 yaşındaki ihtiyar kadın şunla-
"yn~ ld. ıktan ,.,.nr" ·a u' ! .. klan uzağ"' - ba'7• yorsunuz. Fekat cmın olunuz. Burada dan otuz cene evırel bövle tchl'k 1 d" .. l . t" • 
.. .,., ..... ...- ..,. • ... . '.' , .. .. . , ı e~r ~- Jatı soy emJŞ ır . 
.s~forişitm~ t> lam~ Şijvalyenin aley konuşulaı:;ıık şcy:e~ı slz. ~e .henden ba~· :unulec<?k J~~lerdt"n ~l~rdu. Pe~ lıl4 _ OÇlum, Mark bir kundurac,ı. ç.ırai.ı 
hino tertibat alındığını anlam~tı. Gize k.a nncu,k Allah ıqıtecektır. mçktenten çı.~mı~ım, ıkı gens ikız ağzı· idi. Eskidım beri dine karşı itikadı, hu
gönderdiğl tez'kerey1 götüren adamın av- Bunları gizlendiği. yerd~ duyan Par· ~a. m~cndili tı~ayarak ç.alya~a h:!y~i he- ı-afolerc )tarşı da bir uı.tı.fı vardı. Bazı 
detl bu husustaki kanaatini \ama.o:ıeQ. da~n kendi keru~ioe: nı d~ga kaldınyorlnr .. Erkckİik ruhu bu kimseler onda hipnotizmaya karşı bü
fCökl~UröL 'ÇUh.kil bu adam, bütün kiiı>: - Hele bak, .Jedi •. Onları 11:ören, din· ya ~ıç te fena ol~azdı diyorum. \::rkek vük bir istidat scı.iyorlardı. Maamafih 
rtilerin heu.ıret: alUna 'alınCligım da te- le}'en kendilerinden ba ka ben de va- kadını, lcadın erkeği anlar mı anlamaz tabinti çok sakindi. Kimseye fenalık et-
inin eyle~ti! ' nm. Bu kadın beni Allah yaptı .. Adam mı) Anlayııcak mı anlamayacak mı) Siz mek istemezdi. 

Bu tem'n t FavstAyı memnun etti. sende ••• Onun bana izafe ettiği sıfatfa n~ denıiniz) Benim diyeceğim kalm:ı· Bir gün, geçen eylulde bir gün yıldı-
Faht <lai~smo girip ka~ıYı sürmele- vazifemizi sonuna kadar ifa edelim.. dı... run gıbi eve geldt. Gözleri dönmüştü. 

'dikten ve kimsenin kendisini görmesi ve Favsta söziine devatn' etti: Adeta bir çılgın gibi idi. 
IJhtiı~I im'ktni olmadıiına kanaat go· - Mösyö lö Dük.. Bundan beş se- Kozak - Ben Isayın1 .. Djye bağırdL Kıya· 
tirdiktcn sonra yilzündelr:i , eÜkunet de- ne evvel Rom ya gelerek papa Silcset 'V met bu sene noel gecesi kopacak. Bunu 
ği~il. . • • Kentin muavenetini rica etmiştiniz. Pa- .nı..ôy mektebi çocuk- si:te ben haber Vl'Jiyorum. Allahın scv-

C8derlndcn at~ fıokırıyÔrdu. pa ise ııadece sizi takdis ile iktifa etmiş- [arının Kazım D i r ig" r.o gi)i kulları imissini?. ki sizi bana men-
Aftiiiıdan XtlfUrfor blrHtd ardı sıra çı- ti. Ben ise size ikL milyon lira vermiştim ~ SllP k11dı. 

lıyor, tahkir. tt"l'in ne va~s.a &avuruyor- Siz bana o :zaman bu ıınranın mukabi- mektupları 1-fork, bunları siiylcdikten sonra evin 
du. ' ' ' '' !inde ne i,tediğimi sormuştunuz. Ben de ... _11:ama, 1 1 (Hususi) - Bergama· içinde «ap, kncak v~ kırılacak ne var-
' B8).Jr'.ee kendl~i biraz teskin etti. ileride öğrenif'5ini:z: demiştim . .ıın Kozl)k ınahiycsinde 100 rakımlı olan sa hepsini kırıp dökmeğe başladı. Derin 

=·~S~!;~~n~m~!~~~n~'~Y~!~t;a;~;ıı~~~i~~~d~i·~~~~~~~~~~~~~~~B:~:~:e:d:i~~~~~orm~~~e ürtillil ~~n~hey~M~~~Soorab~.b~ 
A 'k J<~lan kör,il, hundan ye,di sene evvel dcşi Joeye ve kardeşinin genç karısı 

Geçenlerde, Amerikada iki genç kızın 
tabanea elde bir otobils şoförüne hü
cum ederek gangesterlik hevesine kapıl
dıklarını yaı.ınışuk. Bu iki genç kız, soy
dukları şoförün cebinde sadece iki do-

lar bulmuşlar ve yirmi dört saat sonra 
da yakalanmışlardır. Kızlardan birinin: 
babası kendilerini yakalıyan polislerden 

1 

biridir. R~lmiz bu iki haydut heves
lisi kızın tevkiflcrinden sonra alınml§tır, 

Atınadaki ~öğün 
Gelinin giy iği elbise 

merz Q Ve .uzak Japon eşyasına Ttakya Umumt Müfctti~i General Kô.· Bec:ky'yc : 
·~ ,,_ b ... Z~Il} Pjr~·.in bmir valiliği :zamanında - Reydi, bcı:abe.r gelin.. o UZ 

) ..,a r.R 1 uhr.anı . a,mbargo CO,l)landırılıpıjKQıJ>k.köylerinpen biridir. Dedi. Korktuk. Ta.kip ettik. Olomobi-
Oku,lun kurulduğu tArihtenberi b u köy liue bindi. Dizi de beraber alt1J. 'Bir çu-

in liraya ma olmuş 
'V~ingwn, ı (~.'A} - B. °'TT •• tı rel- Londra, 11 (A.A) - lşc,i partisi ile ki ··~ 1 . 1 L· ık k f al'-

ll.1.1) socu an ogrct,nen erıy e ~ır i te in c- v:ıl da ın ı tın beraber ormana götür-
sıcilinhur m\ıaVlni B G"-erA ..-.· d .amel birlikleri reisleri Japon eşyasına ı· h 

• uı ıı "' 6on e~ ~ v~ c;üm uriyctin min.net ,çluygularuıı dü. Tam dört ny onhanda, oğlumun !"· 
mif old* b1r 'tn~ktuha Afherika. Jıü- resm:n aınbarg~ konulması meselesini ifl\de için her yıJ <fönümünd~ büyükle- siri allmda kaldık. Aıuıd.a.n dqJma çırıl 
ı:Utnetirtlıi u~k·Şark bliln·afünda başlı- müzakere etmişler, fakat hiç bir karar rimizi anmaktadırlar. Bu ınünaschı;ıle .çıplak 9lmı~tuk. Fınç:lıkla, otl:ı ağaç. ka

ca 'itterifaatfn 1cBeyıielttiilet münasebet.. verememişleı;_d~r. Öyle .anlru ıİıyor ki bu Trakya Umumi Müfettiııi Ceoeral Kıl- bukları He yaşıyor ve geceleri üşüme
ierde takibl'lhım wtilledlh muhafaza. husus'al\i karar cumartesi günü Brük- zıın .Dirik' c; gŞnderdikleri qıe~tubun bir mrk için ç:ıpltıık vücutlljrıtnızfa biııbirj-
l'Uıda mündemlg 1 'Olduğunu '' beyan et- seld~ t~planacak olan ~nclmilcl amc- ıurelini ~ğıyn ,Yazıyorum. m\zc sokularak ve birbirimizi ısıtmağa 
mcktedir. ' l • I~ kongresinin alacağı vaziyet 0 ı Ür" te_s- Saym ~bama, . çnlı~arak yıışıyoı duk. 

B. Hull iliv~ ediyor : , bit edilec~ktir. üç sınıflı okulumuzun iki yıllık ~nezıı· Vah§i insanlımı, v~ orman hayvan· 

cBu rnenfıidt ehetnmiyeti itibariyle Mühim bir ny olan bizkr 17 çocuk değil. c~imhurİ· l::ırına donmUştuk.' 
Çin ilG olan Aıiıerikan \icareUnln kıy- yetin , 1 7 .bckçişi . ve devrimlerim,zin 17 'Kıyametin k'>pacağı ııoel gecesini bek-
tnetin.O V Çiıide yatırılnu,, S'erma)·elere .. ., ya.yıcısıyız. Bunµ bugün ant içerek k3y- liyorduk. Bôyle yaşamııklıgımız da dün-
Q(>k falktir. Hıittl bu menfaat'Amerlkalı goruşme lülerimize <;luyurduk. yada i ledigiıniz günahların kefaretini 
Vatandaşların 1icİl emniy~tlerinin temin Lon<lra, 11 (A.A) - B. Çemberlain Sayımız ıclecek yJ 27, sekiz yiJ conra vermek ve ahrete gtinnhsız gıtmek için-
edilmesi meselesinden de akdemdlr.> Sir Con Snymen ile bay Malcolm Mak- 107 ol cak, l kat k iplerimiz bir tek miş. No l gecesinden evvel hastalandım. 

donaldı ve Çindeki eski İngiliz büyUk !.:alp halinde '-'e yalnız cüınhuriyct diye Artık bu haynta dayanamıyordum. Oğ-
elçisi SiT Hugesseni kabul etmiştir. çarpac~ktır. luma beni şehre ·göndermesi için ynl-

Iyi malılmat alan mahfiller bu mü- Birliğimiz ülkü tcmdi i.izerine kurul- vardım. Güç heli ra7J oldu. Kardeşi Joe 

-=-
Yunan Veliahclmııı dugımü münasebetiyle müstcS'na bir ~enlik Jl4f1lJan Atı.: 

nadan bir göriinii§ 
Kadin korsan 

Japonlar tarafından 
öldürüldü 

Çin • Japôn harbi bir çok Japon ca
ııuslarını ortaya çıkarmtştı. Bunlar ara
sında bir Japon kadın casll5u Çinliler 
tarafından öldUrUlınlif, gene bir Çin 
kadın casusu Tokyoda idam "edilmişti. 

lfıkatta ~ak doğu hadiseleri ile Avus- du.O temel üstünde yüksdccck Atamızın ile beni otomobile bindirdi. Evimizin 
turalya ve yenl Zelanda hakkında görü- yolunda yü~ümclt ise biricik erpğimiz ola- önünden biraz geride beni bırakmaSını Atina, 9 (Hususi) - Veliahtm evlen- altın taçlar kral birinci Georges ile Kos
§Uldüğilnü bildiriyorlar. caktır. ve tekrar geri dönmesini Joeye tcnbih 

1 

ıne merasimi !l.nünasebetiylc yapılan dü- tan linin de evlenme merasiminde kullac 
~~~~~ ...... --~----------........ 

Bu ereğimize u]a~mak için ,kudsal bay- etti. Küçük oğlum Markın d~diğini yap· ğün alayının saraydan hareketi 21 top nılmış olan taçlardı. r, ·,B ·o _ 'R s_ A~. ramımız<la baba 'lı'e anneJerimiuı ,oku!- tı. Reni oeviınizden yirmi adım geride bı- atımı ile ilan edilmiştir. Nikılh yapıldıkt n sonra Yunan kra4 
~ _ ~ da bir müum~re verdik. Bu mektubu da raklı. Tekrar ormana döndü. Çünkil 1 Jlk 18 arabada misafirler yer almış- ile yeni evlilerin yakın akrabaları, gc. 

Bugiln1 Japonların bir Çin kadın kor
sanını da öldUrdUkleri haber veriliyor .. 
Lay Ço San ismindeki bu kadın korsan, 
bUyUk bir macera romanına kahraman 
olacak kadar dikkate şayan bir çehre
d!r. 

Bugün klrk y~larında bu1unan Lay 
Ço San kocası lngilizler tarafından öl
dilrülm~ bir Çin kadınıdır. Kocası öl
dükten sonra bilyük blr macera he\•e.si 

il~ denlzlere a~ılan kadm korsan, u za
manda yanına bir alay avene toplamıı, 

1 , 

ve Japon denizlerinin en lcorkunç bir 
korsanı kesilmiştir. Lay Ço Sanın d0:
kuz yaşındaki oğlu da, milkE!lllIIlel si
IAh kullanan bir çocuktur v~ annesiyle 
beraber, korsan gemisinde büyük bir rol 
oynamaktadır. 

Lay Ço Sanın korsan gemisi, uzwı mUd 
det Çin ve JaJ>oıı denizlerinde bir çok 
ecnebi gemilerini çevirmiş ve şimdiye 
kadar blr çok Avrupalıyı öldil~~. 
mallarını ele geçirmiştir. Bu kadın kor
san yalnız Avrupalılara değil, Japon 
gemilerine de hUcum etmiştir. Bunun 
için, bir taraftan lngiliz Fransız gemi}~ 
ri Lay Ço Sanı takip ederken, bir taraf
:tan da Japonlar kendisini aramakta idi
ler. 

Bugün, Japonlar Hong - Konga deniz
den hilcum ettikleri sırada, Lay Ço San 
ıkorsan gemisini bir koyda sıkıştırmışlar 
ve bombardıman ederek batırmışlardır. 
Kadın korsan dil hemen bütiln tayfala
riyl beraber ölmt.istür. 

ÜZÜM onlara .okuduk. . Mark onun genç karısını, belki dönmezi tı. Yunan veliahtı prens Pol ile. kız kar- rek prensi, gerek: prensesi öperek tcb-
451 Alyoti Bi. 1325 17. ,Bizden de selam yaz.ın dediler. ~tc diye yanında rehine olarak alıkoymuş- deşi Irena beşinci arabada geliyorlardı. rikte bulunmuşlardır. Diğer prensler ilo 
861 A. R. üzUmcU 13.25 14.50 ben de yenilikler yolunda çelik kolumuz- tu. Ben 0 kadar zaif düşmüştüm kl ..•. I Içlnde Romanya prensesi Helena ve davetliler de yerii evlileri tebrik elmiş. 
223 lnhisar idaresi 10.75 13.75 dan hız nlnn köylülerimin scliımlarını su· Evime kadar yüztl koyun yere kap:uıa- Prüsya prensi Vilhelm buluna~ _18 inci )erdir. 
99 Vitel 13. 13.75 narken birliğimiz adına bayramını~ı kut- rak ve sürünerek gelebildim. Ayakta arabadan sonra saray mare§alının ara- Düğün alayı kiliseden çıktıktan son .. 
52 T. Enn n 12.37 13.50 lar ellerinizden öperim. duracak takatım yoklu. Dört ayda )"ir- bası, ondan sonra bir süvari müfrezesi ra yc.nl evUlerln ar bası halkın isteğl 
42 l"aierson 13. 13.50 Bcrcama - Keplan okulu meııunlar mi kilo birden düşmüştüm. geliyordu. 19 uncu arabada Yugoslavya üzerine Konkordi meydanına kadaııı 

Birt:;; Ba-Laoı ııaibl pr"n!t Pol ve 20 inci arabada da giderek bir iı-indc dolıu:mı"tır. 18 II. Gilne.ı 10.50 13.50 .... ,.. Madam Rabekn bu haberi ı.abıtaya '-'- " ...,... .. ..,.. 
7 D. ArdiU 13.12 13.12 ULCAY ÇAKIR verdikten sonra oğullan ile gelininin Yunan kralı Grorges bulunuyordu. Yu- Atina, 9 (Hususi) - Yunan veliah. 
7 L. Gıılenıldi 

1266 YckQn 
199091 i 
200357 i 

INCm 

11.50 11.75 J 0 aranmasını istedi. Fakat Markın çok nan kralmn nişıınla prensesin aMesi tının evlcnmo merasimi bugün saat on-
Sp an yada son meczup olma.'lı yüzilnden kardeşine ve Bnınsvik - Lunebourg refakat etmekte da başlamıştır. NikAh Ortodoks dinine 

kardeşinin karısına bir fenalık yapma- idi. göro yapılmaktadır. Prenses protc tan 
.')ana meydan verilmemesini de ayrıca Nihayet allı beyu atın çektiği son olduğu içi~ ayrıca protestan kill'lesindo vaziyet 

40 Alyoti biraderler 3.50 
123678 

350 H. 
Bars~lon, 11 (A.A) - Mildafajl 

kanlığından tebliğ edilmiştir : 

ba- istedi. arabada Prensl":t Fredc.n"ka ve babası de ayin yapılacaktır. Prenses bilaharo 
Los Anjelos :zabıtası uzun araştırma- geliyordu. vaftiz edilerek ortodoks olacakt;;.. 

CUmhuriyetçiler Muela ve Teruel 
bölgesindeki mevzilerini dü:ı:eltmi§ler
dir. On dokuzuncu kolordu ileri hare
ketini hiç bir mukavemete maruz. kal

lardan sonra niha7et Isa delisi bu mec- DUğün alayı halkın coşgun tezahUra- Hafif kar yağmasına ve havanın so.. 
123718 

"Ozünı orla fialleri 
No. 7 
No. 6 
No. 9 
No. 
No. 

10 
11 

No. 12 
ZAHIRE 

960 çuval buğday 
20 ton arpa 

150 çuval susam 
80 çuval K. D. 

142 çuv41l Bakla 
50 ÇU\'al \avdar 

100 ton 
250 ton Nohut 
225 çuval Nohut 
24 ton P. Çekirdeği 

434 kental palamut 
270 balya pamuk 

12.25 
13.00 
13.50 
14.75 
17.00 

madan yapmıştır. 
Diğer cephelerde k 

yoktur. 

zubu ve kardeşi 11e genç knnsını yaka- tı arasında kiliseye gelmiş ve nişanlılar gukluğuna roğmen düğün merasimine 
lamağa muvaffak oldu. kilise kapısında Atina metropoliti ıle büyük bir halk kalabalıgı iştirak ediyor.. 

Mark, deliler hastanesinde, Gsablyeci başvekil tarafından karşılanmışlardır. du. Gelin ve güveyi taşıyan altın yaldız. 
doktorların nezaretine tevdi edildi. Fn- MERASiM NASIL OLDU ? lı arabayı altı çift beygir çekmekteydL 

yek de{.-er bir ~ey kat kardeşi Joe ile genç karısı Bereky Evlenme merasimi kilisede pek par- Yunan veliahtımn dayısı olan prens 
bu deli adamın din telakkilerine o ka- lak bir tarzda yapılmıştır. Atina baş Jorj yüziiklerl de(;iştirirken, taçları 
dar kapılmışlardı ki ertesi günil ikisi metrepoliU yanında kırk kadar metre-ı Prilsya prensi Oskar ve Romanya vcli-

mal yok ESRARENGlZ BlR HASTALIK de ortadan kayboldular. Onların tekrar ~Ut ol~uğu. ~aldc es~i .ortodoks 6detı.:-ı abdı. tutuyordu. 
Japonyamn bütün sıhhiye heyetleri ormana gittikleıi ve orada kıyamet gü- rı veçhıle dinı ınerasımı yapmıştır. Bu- Bitler, düğUn miinasebetiyle Yunan 

5.125 6.6875 
4.0625 

15. 
5. 
4.5625 

ve giz.Ji polis:i, Oınuta şehrini kasıp ka- nüni.l bekledikleri zannolunmaktadır. tün metrepolitlcr eski Bizans papasları- kralına bir tebrik telgrafı yollamıştır. 
vuran bir hnstalığın seblbini aramakla BOYALI BÖCEKLER YENiDEN nın geydiklerl elbiseleri ve baş1annda Yarın akşam lngiltcre elçiliğinde büyük 
meşguldür. Bu esrarengiz salgın, şimdi- ELE GEÇTiLER da elmaslı taçlar taşıyorlardı. bir ziyafet veıileccktir. 
ye kadar 300 kişiyi öldilnntiştür., 6000 Amerikanın Springfild vebrinde kır· Merasimin sonuna kadar ve fasılalar- Dün akşam devlet tiyatrosunda , <.'ri-
kişi de tehlikeli surette hastadır. muıya boyanan bir çekirge, 100 mil öte- in yağan yağmura rğmeu hlk, kilisenin len ınusamerede veliahtın . 

1 875 4 9- T h · d ld ğ ·· .. d l t nışan ısı 4. · a a mın e i i ine göre, içme suyununlcıe bir eehir olan Doc'de görülmü~tür. onun. en ıı.~:rı mam.ış ır. prenses Frederika ile Yugoslav kral n. 
yatakları, şehir haricinde bir yerden eli- Bu rekir"e ile birlikte daha birçok bö- Kilısedckı merasıın esnasında prenses ıbi prens Polun ze" . t dıkl .. 

"' .. ik" b . • cesı aşı arı mu. 
5.25 5.625 1.antcri tipinde bir mikropla .kirletilmi~- cekler de boyanıp ısalıverilmiıti. Onla- Freder ın aşında bır murnssa taç \'C cevherlerin çoklu~u v f k 

1 
·~· . 

ür B k • ' fp J -.LL! 1 ij ' d d •• " } • l i b b g C ev 3 adelıgt 110 
• unu ım yaptı. ~te npon lilllluye I rın da diğer yerlerde bulunabileceği 1zbe!ın e "'"~e gElumb~ş c ışkuenm Ş.. eyaz ir her kesin dikkatini çc.kmişlerdir 

280. 
29. 

435. 
37. 

heyetleri halkın imdadına koşar,ken, .giz- ümit ediliyor. Bu tecrübeye ıscbep, ha- c ıse vanıı. !$enin yrugwıu altı Nişanlı prens . dUğ'" · . . 
ll J>QW •-: .ısulan ınikroplıyan suçluyu 1 §eratın bir yerden bir yere 1ıöçmek hu· küçük prense! ta ıyordu. ciyeceğt elbi e :~~: bi:n ~leras~ındo 
aramaktadır- 1 ~undlli iti>-atlarıru kqfctmektir. Aı.·lnde evh1eri.n bnşına konulan som mal olmuştur. Türk lırasına 
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Halayda 
Türk gençleri tevkif 

ediliyor 
Antakya - Karsu köyünden yedi 

Türkün jandarmalar tdrafından 

t:dilerck ,ehrc cctirilmi )erdir. 
tevkif 

/\laka-
darlardan yepılan tabkikatn ~bre bunlar 

eıtbcpıiz yere tevkif edilmi!flerdir 

Haber ı.:crildiğine l!'İJre Kar~udan 1) 
20 ki~i daha tevkif rdilecektır. 

Şirley Tampley 
Çin Çin filminde 

öKSORENLERE VE 
Göı':OS NEZLELERiNE 

YENi ASIR 

KATRAN HAKKI EKREM 

I' ' Dr. Behcet Uz 
' 

Çocuk hastalıkları 
mütehassısı 

Ha•talarını her gün saat 11.30 
dan 1 e kad.r Beyler sokağında 

Ahçnk matbaası yanındaki hususi 
mucyenc-h::ın~sinde kabul C"der. 

Muayenehane Telefon No. 3990 
EV Telefon No. 2261 

IZM1R SiCiLLi TiCARET ME
MURLUGUNDAN: 

lzmirde Mimar Kemalettin 
caddesinde 17 numarada tıbbi 

ilaçlar ile baharat ve ıtriyat tica
retile uğraşan (Sarl Sirey ve V. 
Galizi) sirketinin 31/12/937 tari-

SAYFA: 8 --~--------mll'!----ma--......... ..,., 
Izmir Gazi bulvar•nda Sağlık evi 

HUSUSi HASTANE 
Operatör Milat Ba-

ran tarafından yeru- l!!:""il~ıı-~~~.....,..~-:::;:;ı"""':~,....,,..~_,,.. .... 
den İDf8 ve tesis edi. 
len bu hastane İzmir 
ve civarının büyük 
bir ihtiyacını ka11ıla

mııtır. En modem 
konforu haiz ve en 
mükemmel fenni teç
hiub haizdir. Hasta
lann temizlik, iıtira
hat ve ihtimamlarına Lfli~\· \18' · 
ıon derece dikkat ve 
itina edilmektedir. 

Kabul teraiti fev
kalide ehvendir. Gece gündüz daimi doktoru bu1unan müeneıe, müracaat 

edecekleri her an kabul eder ve hastalar diledikleri hekimler tarafından teda
vi ettirilmektedirler. 

ı-.;nden itibaren şeriklerin rizasile •'••••••-•••--mmm••--lll:-la-m;;;::ıı:a:mlı 
feıh olunduğuna mütedair beyan-

Bayanın hakkı var 

RADYOLIN 
Di~leri ve diş etlerini temizleyio pırlanta gibi ı:arlalmak ve uzun 
l, _,ıür temin etmekte rnkipsiz bir kudrete malik di• macunudar

Sabah öğle vz akşam her yemekten sonra giinde 3 ı:!cla 
di~lerinizi f ırç:ılayınız. 

namesi ticaret kanunu hükümleri
ne göre sicilin 2155 numarasına 
kayt ve tescil edilıfiği ilim olunur. 

hmir sicilli ticaret memurluğu 
resmi mühürü ve imza F. Tenik 

1 - BEYANNAME 
Bin clokuz yÜz otuz yedi yılı bi

rinci kanun ayının otuzuncu Jl;?:'· 

;enbe eünü saat on beş sularınd<ı 
ben aşağıda imza ve mührünü ko-

l z m İ f jkincİ Illlntaka tapu sicil IllU• yan Türkiye cühuriyeti kanunla-
rının bahşettiği aolahiyetleri haiz 

hafızlıgv ından: lzmir birinci noteri bay Mehmetl 
• Rifat Bayraktaroğlu, lzmirde hü-j 

Seydiköyünde Atif bey Maha\lesinde 35 numaralı sokakta ka· kümet civ3.rında Güzel lzmir ha
in sağı Mümin ve hazine arsall\rı solu Seyfi oğlu Mustafa itg<>· nında 5 numaralı dairemde vaz:fc 
!indeki 7 numaralı arsa arkan <;ay önü Hasan oğlu Sabriye ait görmelcte iken yanıma gelen; lz-
6 numaralı haneye kısmen Sefer oğlu Mustefa İ~galindeki 7 nu- mirde ikinci kordonda 199 numa-
maraıı arsa Ve kısmen de 36 numaralı sokak ile çevrili l 055,35 / 

ralı evde oturan ve dairemizce 7 
metre murabbaı ana mütegayyip ethastan metruk olarak hazi- teşrini evvel / 937 tarihinde vesa
neye intikal eylediği defterdarlığın vaki i~'arından anlatılmıt ol-

En korkunç düşman ve 
mükemmel silah 

~.%... ... :,. . ..,... __ 

"""'""'' """ 

-

en 

Sevimli küçük aa.natkir Şirley Tample
yin ya.k.nda Tayyare sinemasında göre
tf'iimiz Çin-Çin filmi pek beğenilmiı ve 
takdir kazanlJUf bir filimdir. h d ·· ile dosyamızda bir sureti mahfuz duğundan bu yerde ilgili bulunanlar varsa ilan tari in en on gun 

aonra mahallinde tahkikata gelecek memurumuza veyahut ikin- ve lzmir ikinci noterliğinden resen Soğuk algınlığına karsı ker.d;nizi GRIPIN kaseleriyle koruyunuz. 
ci mıntaka tapu sicil muhafızlığına mevcut vesaiki tasarrufiyele- tanzim ve ~udik kılınmış olan 5 / SOôUK ALGINLiôl: Baş, di,, GRIPIN: Oş~mekten mütevell~ 
riyle birlikte müracaat etmeleri ilan olunur. 108 (69) 10/~37 tarıh ve .1~813 ~umarahibel, kulak ağrılarına sebep olur. hastalıklara mani olur. . Ürolog - Operatör 

Doktor 
mıntaka lzmir ikinci 

muhafızlığından: 

tapu sicil 
vek?-le!name mucı_bınc~ Vınççenç~,GRIPIN bütün ağrıları dindirir. SOôUK ALGINLlôl: Kırıklık, 
Gahzzı namına bılvekale bu akdı SOôUK ALGINLlôl: Nezle, grip nesesizlik tevlit eder_ 
ıfaya sa.lii.hiyettar cıy ANI GA- ve bir çok tehlikeli hastalıklar do- GRIPIN: Kırıklığı geçirir. Neteni-

f uat Soy er 
LIZZI hır taraftan lzmırde Alsan- ğurur. zi iade eder. 
cakta Karakol sokağında 69 nu
nıaralı evde oturan SARL SIREY 
kendi namına bil' esale ve takrir 
edecekleri veçhile resen bir 
Eeihi şirket beyannamesi tanzimi
ni istediler. Kendilerinin kanuni 
ehliyetleri haiz olduklarını anla-

Merkez Hastanesi 
Bevliye mUtahassuıı 

Muayene hane: Jkinci Bc}lcr, Nu

manzade sokak No. 17 (Eski Kül
tür lieHi lı:arşısındal..i çıkmaz) 

Hasla kabul saati: Her gün 15 den 

eonra. 

ILA N 

Seydiköyünde Atifbey mahallesi eski uzun yeni İzmir cadde
sinde kain sağı yol solu çakıcı Haıan i,galindeki arsa, arkası 
Molla Hasan ve Erik Hasan i~galindeki hazineye ait araalar önü 
eski uzun yeni lzmir caddesi ile çevrili 1505 metre murat')aı ar
sa mütegayyip eşhastan metruk olarak hazineye intikal eylediği 
defterdarlığın vaki is'arından ımlasılmıs olduğundan bu yerde 
ilgili bulunan vana ilan tarihinden ~n gü'n sonra mahallinde tah
kikata gelecek memurumuza veyahut ikinci mıntaka tapu ıicil 
muhafızlı~ına mevcut vesaiki tasarrufiyeleriyle birlikte müracaat 
etmeleri ilan olunur. 107 (70) 

dım. lzmirde Kemeraltında Samlı 
aokağında 55 numarada oturan 
Mustafa oğlu Tevfik Ertaç ve iz. 
mirde Karatatta Şetaret aokağııı
da 23 numaralı evde oturan Hüse-

ca:wz _..., ...... -------cm-••••-- yin oğlu Fehim Özçağlıyanlar .....• 

lznıir V ı 
~ ı • • d Sah it ve muarrif aıfatiyle hazır bu-

a 1 lgw }0 en• lunuyorlardı. Bu tahitlerin taha-
• dete mani bir halleri olmadığı •<>-

Vilayet umumi meclisi bu ayın 17 nci Pazartesi günü saat rularak anla,ıldı. Bunun üzerine 
Mehmet Şükrü veresesine borçlu 1 t de yıllık toplantısını ıcra edeceğinden sayın meclisi umumi müttefikan aöze ba,lıyarak«lzmir 

Yukarı kızılcadan Çam köyünden üyelerinin mezkur gün ve •aalte vilayet ıalonuna te~rifleri rica ticüncü noterliğince musaddak 30 
aaatçı Kizım karısı Fatma Betaretin olunur. 12-13 119 (67) temmuz 932 tarih ve 9823 umumi 
l 7 /8/937 tarihli Yeni Asır gazete- < = ,_. r-cnn ve 159/6 huausi numaralı mukave· 

GRIPIN 
İcabında günde 3 ka,e alınabilir. 

laim ve markaya dil.kat_ Taklitlerinden saJunınu;_ 

iz mir kadastro müdürlüğünden: 
Esnaf Şeyh mahalleainde Ba,durak caddeıinde 84 kapi numa• 

ralı ,arkan Kestelli caddesi •İma.len ve ııarben, cenuben 25 par• 
ıel ihsana ait yer ile çevrili 184 ada 26 parsel sayısı ile evvelce 
sebilhane halen dükkan icarei vahideli olarak 1134 tarihinden 
beri bıyıklı hacı Mustafa bin Hüıeyin vakfı hayratından olduğu 
tapu ıenedi ve vakfiyeıi bulunmadığı yapılan tahkikattan anla
tılmakla vakıf adına kadastrolanmıttır. 

Bu yerde mülkiyet ve mülkiyetten gayri bir ayni hak iddia eden
lerin ilan tarihinden itibaren 2 ay içinde tasarruf veıikaları ile 
birlikte lzmirde Saçmacı Hamam aokağında 20 sayılı binada ka
dllstro müdüriyetine müracaatleri ilan olunur. 

106 (72) 
sinden sattı ilin edilınit iken mah- ------.aa;•1L1_..,_.._ .. u1&1W•ıffil:YIZ!!'---.;;;;ıı _________ m::ı_~_;;;:-löl:lııt le ile mün'akit ve lzmir ikinci no-

keme karariyle satı§ tehir edilıni§ ,•••llf'l="""'!"'""'llSll•lll""":"ll_ a. nı-••1!111111!!•-~-~!lm--':ı., terliğince resen tanzim olunan 7 / •!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
' 111 1 L A N • 10/937 tarih ve 8210 umumi nu-

olan ve Osman oğlu Hüseyine 200 I:. J Jzmı"r defterdarlıg" ından: 3 mara ı zeyl mukavele ile 31/12/ 
liraya İpotek Çam köy civarından SIEMENS Steaua Romana Petrol aa- 937 tarihine kadar temdit edilen 
§Ubat 929 tarih 37 numaralı tapu ELE KTR 1 K nayi Anonim ~irketi lzmirde lzmirde Mimar Kemalettin cadde-
aenediyle mutasarrıf bulunduğu far- MOTOR LE R 1 Gazi Bulvarında 14 numara- !sindeki kardiçalı hanının 18 nu-
kan ve fİmalen Çarık oğlu Lirita daki şubesini 31 Birinci Ka- maralı mağazasında kain mustah-
iken elyevm Hamdi Bulut evlatları 1 nun 937 tarihinde kapatmış· 1 zar at lspençariye Baharat ve Itrı-
garben çay, cenuben Aronost oğlu 1 tır. Bundan böyle mezkur tir- jyat ticaretiyle müşteğil «Sari Si-
Kokoli timdi deveci veli bağlariyle kete ait petrol ve müstahsa- 1 rey ve V. Galizzi» unvanlı kollek-
mahdut 7 dönüm teşekkülünde ve !atı: 1 tif şirketini tarafenin muvafaka-

Gazi Bulvarında 13 numa· 1 · 1 31/ 12/193 ·h· d · ·b 565 lira muhammen kıymetli kıs- tıy e 7 tarı ın en ıtı a-

ba• kı 1 h. . . 1 rada Telefon numarası 3737 ren fesh ettiğimizi ve tarihi fesih-
men g ve smen tar aaı te ırı ıc- G · B 1 d 14 1 

k d ı azı u varın a numa- len itibaren tirketin bilcümle mev-
ra ararın an evvel birinci arttırma- rada Telefon numarası 2262 1 d 1 

1 cu at, mat ubat ve zimmetiyle ü-
sı yapılınıt ve teklif edilen 300 lira I Anthony Galia tarafından cüncü şahıslara kar~ı olan teehhü-
bedel muhammen kıymetinın· yu··zde 1 lk. · K' 1938 d •t· ıncı anun en ı ı- datı şürekadan olup ayni ticaret-
yetmiş beşinden az bulmuş olduğu San;:;yide Siemens Motör ve haren satılacaktır. Muhterem hanede ve ayni itlerle icrayı tica-
için ikinci arttırmaya talik edildiği malzemesini kullanan rahat eder müşterilerin sabıkı misillu si- ret edecek olan Sari Sirey tara-
cihetle bu defa on beş gün müddet- 1 pari,lerini yukarıdaki adre- fından deruhde ve kabul edilmif 
le ikinci arttırmaya çıkarılmıştır. M. TEVFİK se vermeleri ve kapatılan tU· olduğunu beyan ederiz_» deye sö-

28/1/938 tarihine müsadif cu- be ile hesabı olanların tasfi- zü bitirdiler. Verilen bu takriri 
ma günü saat 11 · 12 de yapılacak BA YKENT ye muamelesine mezkur tir- ben yeminli noter bir nüsha olarak 

ket memurlarından Bay H. A. · olan bu arttırmada teklif edilecek tanzım ettim ve muhteviyatını 
1 METALLUM Walker memur edilmiş oldu- d I bedel muhammen kıymetinin yüzde I ken i erine yükıek sesle okudum 

. be ğu ilan olunur. e m ı· - 1 tt Ar 1 yetmış şini geçmediği takdirde lambaları deposu = v ea ını ana ım. zu arının 
satıf dütürülerek borç be, s~e tak-1 tamamen İstedikleri gibi yazıldı-
site bağlanacaktır. Dellaliye resmi Peştemalcılar 77 /79 ğını tasdik etmeleri üzerine itbu 
ile ihale pul paraları müşteriye ait T clefon : 3332 beyanname afağısını hepimiz im-

'----------•~:# ' Ü za ettik ve mühürledik. Bin dokuz olup arttırmaya i,tirak için yüzde Dr. peratÖr 1·üz otuz yedi yılı birinci kanun 
yedi buçuk depo akçesi veya sağ-

ayının otuzuncu pertembe günü. 

~~; bVir banka me.ktubu g~1·std~rilmAel- iZMiR SiCILI TiCARET ME- f aı't ,-~r·a~ıım Jkrar edenler Şahitler 
ı ır_ . ~ sah§ .pe~ın 1>?.ra ı ~ ır. . MURLUGUNDAN: imzaları İmza ve mühür 

mak ıatıyenlerın ıhale vaktınde Ke- ı I k A .k , . lzmir birinci noteri reımi müh-
1 · d · · d h b 1 sa zı rı tıcaret unvaniyle , ma paf8 ıcra aıresın e azır u un- rü ve M. R. Bayraktaroğlu imzası 

maları Ve b "Ik .. . d b. .. J lzmirde Yemit çarsısında 21 nu- Umumi No·. 11431 u mu uzerın e ır gu- .. .. ·. 
ııa hak ve alacak iddiasında bulu- marada her turlu tıcaret ve ko- · Avdetle hastalarını öğleden ltbu beyanname ıuretinin dai-

1 h 1 1 · 1 k ·1 • 1 1 evvel Fransız hastanesinde ög" - red ki 30/12/937 t ·h nan arın i a e gürıüne kadar İcra mısyoncu u ı e ugratan aa < e ıa ı arı ve 
d · IA ·k · · · b · T leden sonra Birinci Beyler ao- 11431 • J 1 aıreıine müracaatleri aksi halde zı rının ı, u tıcaret unvanı i- umumı numara ı as ına uy-
hakları tapu siciliyle sabit olmıyan· 1 caret kanunu hükümlerine göre kağında dit tabibi B. Haıan gun olduiu tasdik kılındı. Bin do-
l 1 d h J Fehmi muayenehanesi alt ka- kuz yiiz otuz yedi yılı kanunuevvel 
arın pay 34ma an ariç tutulacağı ıicilin 2157 numarasına kayıt ve tında kabul eder. b 1 ayının otuzuncu pertem e günü. 

ilin olunur. Dosya No. 937 /213 ı· leıcil edildiği ilan olunur. 1 - 13 ....., (2206) lzmir birinci noteri reımi müh-
(73) 110 (68) ni ve M. Buraktaroilu imzaaı 

Satıt Nu. Lira K. 
1162 Tepecik Kuruçay M. Kağıthane C. 250/2 taj 

Nu. lı ev 500 00 
1163 Tepecik Kuru Çay M. Kl\ğıthane C. 248 Nu. lı fırın 300 00 
1169 Kahramanlar Bahçevan S. 20 taj Nu. lı ev 250 00 
1170 1 inci Tepecik Arslanlar S. 25 Taj Nu. lı 64,72 

M.M. arsa 48 55 
1171 linci Tepecik Çoban S. 1 taj Nu. lı 31,50 M.M. ana 25 20 
1172 linci Tepecik Arslanlar S. 12/1 taj Nu. lı 95,81 

M.M. arıa 
1176 Salhane Duygu S. 24 taj Nu. lı evin 24 hissede 

20 hiasesi. 
1178 Bayraklı Burna va C. Karanfil S. 79,81 • 4 taj 

71 86 

40 00 

1179 
1180 

Nu. lı ev kahvehane ve arsa 120 00 
Bayraklı Kanarya S. 8/1 taj Nu. lı 165,50 M.M. arsa 41 38 
Kartıyaka Alaybey Dündar S. 31 taj Nu. lı 284 
M.M. arsa 142 00 

1182 Bayraklı Burnava C. 55 taj Nu. lı 532,35 M.M. arsa 133 00 
1188 3 üncü Karata' Hilal S. 44 taj Nu. lı ev 35 00 
1193 Kartıyaka Alaybey Hakikat S. 23 taj Nu. lı ev 150 00 
1228 Ahmet ağa M. Şeh oğlu S. 1,3 taj Nu .lı 72 M.M. araa 90 00 
1242 Köprü Muradiye S. 1733 ada 1 parsel aayılı 

205,50 M.M. araa 102 75 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 15 gün müddetle açık 

arttırmaya konulmuttur. ihalesi 24/1/938 tarihinde pazartesi 
günü saat 15 tedir. Taliplerin Milli Emlak Müdürlüğüne müra• 
caatleri. 81 ( 63) 

lzmir Kadastro müdürlüğünden: 
Tama,alık mahalleainde, Tanıatalık sokağında tarkan 16 par• 

ael Muıtafa Cemal, timalen 9 parsel lzmir belediyeıi, cenuben 5, 
6, 7 paraeler Şükrüye, Ethem, Fatma, Mahmure, garben Tamata· 
lık caddeıi ile çevrili 1578 adanın 8 parsel sayılı mescitin tapu 
kaydı bulunamadığılfve umumun menfaatine tahsis edilmek üze· 
re inta edildiği mahallen yapılan tahkikattan anlatılmıt olmak· 
la vakıf adına kadaıtrolanmıttır. 

Bu yerde mülkiyet ve mülkiyetin gayri bir ayni hak iddia eden· 
!erin ilan tarihinden itibaren 2 ay içinde tasarruf veıikalariyle 
birlikte lzmirde Saçmacı Hamam ıokağında 20 sayılı binada ka· 
daıtro müdüriyeti!_le müra~leri ilan olunur. 105 (71 ) . .,:.,. 
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\ _yatmazden evvel ,PERLOOENT dif 

~acununu kutlanmak suretile -eöızınızı 
. -· r:iJkamayr kendtnıze blr:-vazlfa blllnlz. 

J>ERLODEN'! kıyas kabul • etmeı blr 
muzaddİ taaffOndOr. -·-~~ veiif/,c;;;-.~·11.1._.e_._. o&c Ufi·. 
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TURAN rabrikala11 mamulibdır. Aynı umanda ·ı uran 
tu•alet aabaalannı, trq aabunu ve krtmi ile gllı.ellik krem· 
lerinl kallamnız. Her yerde satılmaktadır. Yalnıı toptan sa
~lar fcln lmılrde Gazi Bulvarmda 25 numarada umum aceo· 
lelik Nef'J Akyazılı •e j. C. Hemıiye müracaat ediniz. 

Poeta Kut. a•• Telefon 34&5 
u 

MEYVA TUZU 

En boş meyva tuzudur. lııkıbazı def eder. Mide, bağırıak, 
karacigerden mütevellit rahataııJıkJerı önler. Hazmı kolayJaıbrır. 

ın2iliı: Kanzuk ecıapesi Beyoılu .. Iataobul 

Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

M iEL E 

Fiatı her kese1e elverifli 
Sürük radyolar1n ·evnaf' 

ve kudretinae · 
Lüks g6sterişli 

bir radyo 

SPARTO. 
LİRiı_~AEK ~8 MODELİ • • 

SATIŞ YERİ: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMJR 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins Lömür perakende ıuretile rekabet kabul et
mez fiatler dahilinde utılmaktadtr. 

Adres: Kestane paurı Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPlNYAN Telefon : 3937 

~·············~~~~~-~·····~~·i~~~·~~~·············~ 
• • • . . . . . Norveçyanın haliı Morina balıkyağıdır. iki 

defa ıüzülmüttür 
ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat · eczanesi 
Büyük Salepçioilu Hanı brıumcllı Ba,clunık • bmir • • 

···············································•··•··•••·· : ............. 

BRISTOL 
Be yoğlunda 

m••&+R* >"ZZZl 

OSMANiYE 
Sirkecide 

C'TA&Pi2 2& ' 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiycnin en eıki otelciıt BA 
öMER LOTFO'dilr. 43 senelik tecrübeli idareıiyle bütün Eae 
halkın& kendisini ıevdirmittir. 

Otellerinde miıaf ir kalanlar, kendi evlerindeki rahati bu 
lurlar. 

Birçok huıuıiyetlerine iliveten fiatler mülhit ucuzdur. 
• lıtanbulda bütün EKe ve lzmirliler bu otellerde bu1uturlar. M 

' 

DAIMOM 

No. 4611 
Kalem feneri ve 'dört köıe küçük cep feneri No. 1908 

DAIMON markalı bu fenerler yirminci aırın en çok beğenilmit 
ve en çok takdir edilmittir. Kalem feneri raptiyeli adeta bir ka
lem gibi cepte tatınır ve kalem kadar k6çüktür. Bayanların el 

Krema makinaları geldi çantalarında tat•nır, dört köte ampullu fenerlerde küçük cep 
fenerlerinin en iyiıidir, tavıiye ederiz. 

Bu makinalar dünyanın her yerin- UMUM DEPOLARI : lzmirde : Sulu han civarı No. 28/9 Hü ... 
de aütçülük aleminde büyük töh· nü öz demitli .. latanbulda Tahtakalede Jak Dekalo ve Şaı. 
ı·ct kazanmıt ve en verimli maki· liiiiiiiiiiiiiiiiiiiilıiiiiiii-. .... iiiiiii0iiiiiiiiii0iiiiiiiiii0iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii0iiiiiii;;;;ı111iiiiiiiiiiiiliiiiiiliiiilliiiiliiiiilRiiiimıl-..;,_ __ _,. 

ne 01aru tanmm•ttır· T. C. Ziraat bankası iz mir şu be-
Son ıiıtem yeni modellerimiz 

.relmittir. sinden: 
AYNI FABRiKANIN: lzmir umum sattı deposu: 

l\flELE BiSiKLETLERi M. D. TIMUR ve A. KAUKI Cetme Ziraat bankul binasında yapbnlacak tamirat iti mü-

I
MIELE Hefif MOTOSEKLETLE.. (Gazi Bulvarı Nu. 17 Telgraf: qakuaya konulmuftur. ihale 31 lilmci Ki.nun 938 Pazarteıi gü-

RI... KAUKI • IZMIR) nü saat 16 da tubemizde yapılacaktır. Tamirata ait kqifnameyi 
MU~LE ELEKTRİK SOPORGE- Te e~~n :SSS görmek isteyenler tubemiz muhaaebcciliğine müracaat cdebilir-

LERI.. ler. .12-18 82 (64) 

ERNST L. M. RUSS vapuru 5 ikin- sonunda Londra, Hull ve Anversten ge
ci kilnunda bekleniyor. Rotterdam, Ham lip yiik çıkaracak ve ayni zamanda 
burg ve Breınen için yük alacakbr. Londrn ve Hull için yük alacaktır. '-

KONYA vapuru 19 ikinci kl'lnunda ALGERIAN vnpunı 17 ikinci kanun. 
bekleniyor. Rotterdnm, Haınburg ve da Londra, Hull ve Anversten gelip 
Brenıcn için yUk nlacaktır. Londra ve Hull için yUk alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES LIVERPOOL HA'ITI 
The Export Steamship Corporalion LESBIAN vapuru 26 birinci kanunda 

EXECUTIVE vapuru 12 ikinci Jdlnun- gelip Ltverpool için yük alacaktır. 
da bekleniyor Nevyork için yilk alacak- FLAMINIAN vapuru 12 ikinci kAnmı-

tır. da Liverpoolc1 .. ı gelip yük çıkaracaktır. 
STE ROYALE HONGROISE BRtSTOL V.! GLASGOV HA'ITI 

DANUBE MARITIME FEDERtCO vapuru 28 birinci kAnun4 
TISZA motörU 11 ikinci kanunda da gclip Bristol ve Glasgov için yUk 

bekleniyor. PorL - Sait ve Iskenderiye alacaktır. 
limanlarına yük alacaktır. DEUTSCHE LEVANTE - LtNtE 

SERVICE MARITIME ROUMAIN CHtOS vapuru ikinci kllnun iptida· 
BUCAREST sında Hamburg, Brcmen ve Anverstcn 

DUROSTOR vapuru 16 birinci kA- gelip yük çıkaracak. 
nunda Köstence için hareket edecektir. Tarih ve navlunlardakl değişlldlkler-ı 
DEN NORSKE MIDDELHA VSLINJE den accnta mesuliyet kabul etmez. 

OSLO 

BAGHDAD motörü 14 ikinci kanun

da bekleniyor. Dieppc ve Norveç umum 

limanlarına yUk alacaktır. 

F ratelli Sperco 
Vapur acentası 

ARMEMENT H. SCHULDT ROYAL NEERLANDES 
HAMBURG KUMPANYASI 

NORBURG vapuru 10 ikinci k!nun HERCULES vapuru 5/1/88 de belo 
938 de bekleniyor. Anvers ( Doğru ) lemnekte olup yUkünU tahliyeden son• 
Hamburg ve Bremen için yUJı: atacak. ra Burgas, Varna ve Köstence limanla· 
tır. rı için yük alacaktır. 

llAndaJd hareket tarihleriyle nav- ISASVENSKA
18
°
11

RIENT LINIEN 
vapuru /38 tarihinde beklen· 

l~a1d değişikliklerden acenta me- mckte olup Rottcrdam, Hamburg, Gdy• 

sullyet kabul etmez. nia, Dantzig, Danlmarlı:: ve Baltık liman· 
Daha fazla tafsllAt almak için Birln- lnrına yük alacaktır. 

el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee SERViCE MARITlME. ROUMAIN 
ve Co. n. v. Vapur accntnlığına mUra- ALBA JOUA vapuru 17/1/938 tarl· 
caat edilmesi rica olunur. hinde beklenmekte olup Malta, Marsil· 

TELEFON No. 2007/2008 ya limanları için yük ve yolcu kabul 
eder . 

Doktor 

T evf it Lütem 
Kulak, Bolaz, Burun 

hastahkları mUtahassısı 

Merku hastanesi kulak ldinlif tefi 
Muayenehane: ikinci Beyler, Nu-

manzadc sokak '(Eski Kültür Jiaea.i 
karıısında) Nu. 5 

Her gün 1 S den itibaren hasta 
kabul eder. 

TELEFON ı 3453 

nantnrdnki hareket. tarihleriyle nav· 
lwWırdakl değişikliklerden acenta me. 
suliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilM için ikinci kordon· 
da Fratelli Speroo vapur acentalığına 
mUracn.at edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4111/4252/2663/4221 

1ZM1R BEi .FDtYF.SlNDEN r 
.Businden itil.ren daimi ve mu

vakkat alelumum duvar ilinlui 
münhuiran belediye encümenince 
tayin ve teabit edilmiı olan yerlere 
ve Belediye marifetiyle uıhp yapif. 
tı~cağından ilin tabiplerinin ilin. 
larinı belediye daire1ine getirmeleri 
icap etmektedir. Buna aykiri olarak 
ilin uanlar ile utıranlarln tiddetle 
c~~alandınlacaklari alikadarlarinca 
bilinmek üzere ilin olunur. 

118 (66) 

Grip ve Nezleye 
ao kurutla •llahlanmak gerektir 

. ( Korizol Kemal ) 
Grıp, nezle ve enfluenza ıibi mikropları ağız ve burunda 

yapyan hastalıklara kartı 

( Hilal eczanesi ) ve ( Korizol Kemal ) 

' 1 

l 
\ 

' . ' 

Htuı. 
ECZANESi 
KORlZOI.: 
KEMAL 

Izmir defterdarlığından: 
icar L· 
296 Buca atai• M. lıtaıyon C. 38 • 26 Nu ı. dUkki 1~0a 298 DeYe1i köyünde 25 dönüm bai ' n 
Yakanda yazılı emvalin senelik karları 15 gün müdd l 252 

arttırmaya konulmuttur, ihalesi 27 /1 /938 t .h. d P te açık 
günü ıaat 15 tedir. Taliplerin Milli Emlak M~'dı~ 1~ .... crteınbo caatleri. u qr ugune müra-

120 (65) 
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Japonların kurduğu kukla hükümet 
..._ 

Tokyo hükiimeti tarafından 

imparatorluk konferansı 
~ 

dün bir toplantı yaptı . 

• resmen mı 

Beyaz evde de mühim 
toplantılar yapılmaktadır -r~ihai zaferi elde edinceye kadar har·- Kordel Hull Amerikanın Şark poli-

ba devam programını hazırlıyacak tikasını anlatan beyanatta bulundu 
Tokyo, 11 (ö.R) -. Domo; ajans> .bildfr;yo• '. Bk çok ga: 1 :'f•ş'.ngton, 11 (ö.R) --: füya>. Evdo 

~"tc!er ve .bilhassa Mıkao ve cAsahi> gazetelcrı bu sabahkı rcısıcümhur B. Rooseveltın rıyasetı nl-
nüshalarında şimali Çinde teessüs elmiş olan muvakkat Çin tında hariciye na?.ırı B. Hull ile bahriye 

• cümhunyeti hükümetinin. Japonya tarafından hukuka!\ tas:- müsteşarının ve bahri inşaat reisinin js-

diki ihtimalinin mt.vcut olduğunu yazmaktadırlar~ Japonya- füak'vle bir konfe n , ı . 9J9 
• nın Çine kar.şı \'tl7iyetini tesbit için yapılan kabine içtimaı- .. '·. • . r:ı 5 

) apı mış ~ ~ 
nın müzakereleri bu tahminlere imkan vermektedir. Ja- butçe.sı dafolınde yapılacak bahn ınşa-
pusıyanın Çin hükümeti nezdindeki sefiri tarafından yapı- at programı üzerinde görüşülmüştür. 
lan beyanat ta bunu teyit etmektedir. Mumaileyh milli Çin Mnksat 1939 biitçesinc geçirilecek yeni 
hükümetıyle sulh mUzakereleri ihtimalinin.sıfır olduğunu tahsisat .mikdarını tesbit etmekti. 
:;ilylemişti.r. Bu sebeple bu gazeteler Çine kar~ı Japonyanın Bahri mahafilden elde edill'n malô-
va:ı:yetinde bir değişikliğin çok yakın olduğunu bildirinekte
dirJer. 

T<ıkyo, 11 (ö.R) - Domei ajansı tarafından bildiriliyor : 
Istıkbalde Japonyanın Çine karşı nasıl bir si,Yaset takip çde
cc~ni tayi.cı eaecek olan imparatorluk konferansı öğleden 
5onra imparatorun sarayında Mikaôonun riyageti altında 

mata göre hazırlanan program her ka-
tegoriden mühim inşaatı ihtiva etmekte
dir. Buriların haricinde.. iki yeni tip harp 
gemisi de kabul e<lilmiştir. Bunların bi
rincisi 8.500 tonluk kruvazörlerdir ki 30 

toplarunl§hr. Erkanıharbiye reisi prens Kani ile bir çok as- mil sür'atind~ olacak ve hafif zırhlı ola-
kerl ve bahri kumandanlar içtimada hazır bulunmuşlardır. 
Konferans bir saat devam etmiştir. Zanncdildiğine göre kon- caktır. Diğeri ae 30 bin tonluk tayyare 
fcrans kabine tarafından hazırlanan kararları tamamiyle gemileridir. Bunlar ancak otuzar tayya-
tn.'!Vip etm\§tir.Bu kararlara göre Çang - Kay - Şek hükijme- re nakledebilecc'k, fakat son derecede 
ti Japonyaya karşı hareketini değişiirmeğ ve bu yolda sa- sür'atli olacaktır. Ayni tipten iki tay-
mimiyet göste~zse Japonya Çindeki Japon aleyhtarı re- yare gemisi ynpılacakht. 
jimi ilga edecekti~. Keza Japonyanın Çindeki programını Roma, l1 (Ö.R) - Vaşingtondan bil-
1ahaklruk etUrmeğe matuf bir sıra askeri ve siyasi tedbirler 
de kabul edilmiş1ir. diriliyor : Hariciye nazırı bay Corclcll 

Tokyo, 10 (A.A) - Resmi mahfiller ve gaz.eteler nih~i Hull Amerikanın uzak Şark siyasetini 
z.afere kadar iıarbe devam planını devlet, millet ve ekono- şöylece hülasa etmiştir : Birleşik devlct-
minın umuml ı;eferberliği demek olduğunu kaydediyorlar. Japon imparatonı 1 ler sulhu :uuhafoza için ellerinden gc-

Teskil edilecek hususi bir komite bu planın teferrüatını payitahtını terke hazırlanmaktadırlar. Bunlar Japon hari- ilen her şeyi yapmak azmindedirler. 
tesbit edecekfü. Planın yeni harp ekonomi tedbirle.rini .fi- ciye nezan.tinden pasaportlarının vize edilmesini istemişler- Uzak Şarktaki hak ve menfaatlerini ko-

ra~!r!s:;::.!i~!~~~l~~;: ~~e~;~~\~~~~~~:~~;. mu- dir. . ... ·v· .. 1 rumak için de Amerika di~er alakadar 
To,,.·o, 11 (A.A) - tyi maltimat alan mahfiller Japon- Homa, lı (ö.R) - Tokyodan bıldırıldıgıne gorc JaJ><?n devletlerle i<11 birliğine daima mütemn-

.... ~ tayyareleri ~eceleyin Kantonu bombardıman ctmişlerdır. 'ld' • yanın Çin büyük elçisi Kavajonun bugün geri çağırılacağı- • yı ır. Beyaz saray 
nı bildiriyorlar. Halk arasında panik çıkmış ve ahali sığınaklara iltica et- ----------------------- --- ·------------------ ----.. 

Bunun yeni. Çin muvakkat hükümctinin yakında Japonya m:şlcrdir. He ti e R e t e 
tarafından tanınması ile alrutadar olduğu kaydedilmektedir. Tokyo, 11 (ö.H) - Kabine askeri hizmet kanununu değiş- 1 erın oma zıyare 1 

Tokyo, 11 (Ö.R) - Mevsuk kaynaktan bildirildiğine gö- tirmeğe k<ıtar 'ermiştir. Bütün silfıhlarda hiı.met müddeti 
re Tokyodak! Çin ııefaretbanesi erkanı ve me:murlan Japon iki seneye ~ıkarılmıştır. .. ... ----
Fransız meclisi toplandı 
B. Herjıo tekrar reis oldu 
Başvekilin teklifine karşı Fransız 
Patronları bir nota neşrettiler 

Almanlara göre sulhun temelini 
sağlamlaştırmağa yarayacakmış 

Berlin, 11 (ö.R) - cFrankfurter bi böyle bir ziyarell6 eulhu tehdit ed_.; 
Zeitung> B. Hitlerin ilkbaharda JC!lmcn cek hiç bir oey olamaz.> ' 
ltoılyaya yapacağı seyahat münasebetiy- Bcrlin, 11 ( ö.R) - B. Hitler harbl... 
le ıunlan yazıyor: ye nazınnı, erkanı harbiye reisini ve mU 

cBu ıeyahoıt aulhun temellerini 118ğ. seHah kuvvetlerin mümessillerini kah 
fomla~tıracaktır. Führer Almanyanın ei- ettikten sonra sefirler heyetini de kabut 
yasi önderidir. Romada ltalya imparator etmiştir. Papanın vekili Kor Diplomatik: 
ve kraliyle ve Mussolini ile görüşecektir. numına B. Hitlere teşekkürle mukabe.ı 

Paris, 11 ( ö.R) - Fransız mebusan 
ıneclisi bugün yeni içtima devresine baş
lamıştır. En yaşlı Aza B. Salca celseye 
riyaset etmiştir. B. Herriot sol cenahın 
alkışlan arasında ndikal eıralarındaki 
mebuslar arasında yer almıştır. B. Sale-
11in nutkunun bazı fıkraları ittifakla al

ler üzerinde müessir bir kontrol tesisi· Almanya ve ltalya arasında dostluk 0 lede bulunmuı ve Alman hükümetinb~ 
ni ~al~p eylemiştir. . ı kadar kuvvetlidir ki yeni bir anlaıma sulhtan baıka bir kaygısı olmadığın~ 

l amı, 11 ( ö.R) - cFıgaro> gnze· ıyapmağa lüzum bile olmıyacaktır. Roma temin eylemi~tir. Führer demiıtir klı 
tesi yann başvekalet dairesinde patron- Berlin mihveri artık sarsılmaz bir kuv- «Almanya bütün kuvvetlerini yeni bit 
lnrla işçilerin müme~sitıeri arasında ya• vettir. Bu mihvere Avrupanın garbından sosyal binayı kurmağa hasretmiştir. Ken• 

1 k . . d b' . k w 1 pı aca ~çtıma an .. ~~ netı~e çı .ac~gını I ve oarkından iltihak edenler olacnl:tır. di milleti içinde temin ettiği birliği Millet" 
ı:nnnetmıyor. Bu gonı,menın hedeft ye-. Jki hükümetin harici siyasetleri ve eiya- ler ailesi arasında da görmek ister. Bü• 

kışlanmıştır. Burada demiştir ki: ni bir iş nizamını kabul etmektir. Bunun 
1

8 t telakkileri aynidir. Bunun için arala- tün gayreti milletinin maddi ve manevl 
projesi de hük\imet torafmdan hazırlan· innda bir protokol imzasına lüzum yok· refahını yükseltmeğe matuftur. Bu oe• cParis sergisi mütnrekesinden sonra 

Fransızlann birbirleriyle dövüşmeye de· 
vam etmeleri ve harice karşı kendi elle
riyle kendilerini yıkmak isteyen bir mil
lc t manzarasını vermeleri çok hazindir. 
Eğer bu eözlerim Fransızlara karşılıklı 

münasebetlerinde yalnız kardeşlik duy
gulanndan ilham almak zaruretini gös
terirse kendimi mesut sayacağım.> 

mıştır. Fakat bu iı;timaın ilk dakikalar· tur. B. Mussolini Berlini ziyaretinde doğ- heple Alman milleti yapıcı gaysetleri yı" 
daw~mit edilmi.ş olan neticeleri vermiye-ıl rudan doğruya Alman,yığınlarına hitap kıcı mücadelelere tercih etmektedir. Bu 
cegı anlaşılıyoı. , edebilmiştir. Hiç §Üphesiz B. Bitler de hareketiyle hak ve adalete müstenit bir 

d «':~r ~onfjra'lt' oldJ!~ ~ibi bu~a.dalRomada ayni fırsatı bulncnktır. Bu umu• 8ulhun tee8l!Ü9 ve i11tikranna hizmet et• 
a muza ere er ır neza e nvası ıçın- mi nümayişlerin tesiri her hanci yeşil tiğine kanidir. Bu gayeyi hazırlnmağa 

de cereyan cöecek ve karşılıklı fikirler masa etrafındaki görü~melerden daha milletler gibi hükümetlcrin de çalışacak• 
nıasındaki ayrıl ıklar tezahür ettikten eon• kuvvetlidir. ltalya • Almanya dostluğu- lr.rını ümit eder."» 
rn yine nezaket dairesinde ayrılacaklar- nun esruıı da milletlerin tasvibindedir. B. Hitler netice olarak ecnebi sefirle• 

Sol cenah partileri riyaset divnnına 
kendi namzetlerinin eeçilmesinde çok bü- f 

dır. Mesele olduğu gibi kalacak ve üze- Yabancılar bu se;ahati kendilerine gö- rinden devlet reislerine şahsi aandet ve 
ıinde hiçbir anlaşma hasıl olmıyacak olan 1re tefsir ediyorlar. Fakat Jtalyan gazete- milletlerine refah temennilerini bildir~ B. Heryo 
}eni iş nizamı projesinin kabulü mese- lerinin de haklı olarak kaydettikleri gi- 1Iitler ve .l\fu.ssolini melerini rica eylemiştir. 
lesinde bütün mesuliyet hükümcte te- !""""'-------------------------------~~~~~--~-~--""""!"' ..... ...,.-.... ~~ yük ekseriyetler temini için disiplinli ha- Jidir. 

r.ekete ~arar vermiş.ler.dir. Meclis.riy.ase· l 3 - Bu is.tişare ekono.mik .. te.şkilatın 
il B H d rettüp edecektir. Patronların mümessil- 1 d h e t :.-. tıne 110 arın namzetı yıne . errıot ur. esasını değiştınnek veya ış hurrıyet ve • 

R ckllkl l d ı leri ile başvekil arasındaki görüşmeden spanya a arp vazıye 1 cis v i i eri nnmzet eri e aynen mu· mülkiyet hakkı gibi esas prensiplere do-
f 

sonra resmi mahafildeki kanaat bu idi.» 
ha aza edilmiştir. kunamaz. Çünkü bunlar üzerinde bir ka-

Paris, 11 ( ö.R) - B. Edouard Her- rar vermeğe müzakereye iştirak edecek c.Oeuvre> stnzetesine göre Matignon 
riot rey veren 450 mebustan 418 inin mümessiller salahiyetli olamazlar. '.laşvekfılet konağında yapılacak içtima Banıelon, 11 ( ö.R) - MilJi müd:ı.-

. ·1 t ,_ b 1· . . ti' bir nevi ekonomik parlamento mahiye- faa nezaretı'nı"n resm·ı teblı·g~ı··. Şnrk or· 
reyı ı e e.ıuar me usan mcc ısı rıyasc - Patronlar l:onfederasyonunun reısı 1 

·ı · · b k I k b k l b'ld' . tinde olacnktır. Bu içtimadan maksat bir dusu: Bugün Pueln de T ervel mıntaka-ne seçı mıştır. aşve i i görere u arar arı ı ırmış· 
Paris, 1 1 ( ö.R) - Fransız patron- tir. Ekonomik strüktüre dokunulmama- 1htilul yapmak değilse de sulhçu bir ih· ~ında mevzilerimizi ıslah ettik. Bu hare· 

lan umumi konfederasyonu dün akşam Ilı ve umumi konfederasyon hnricinde- tilii.l maksadı da yok değildir. Yani iş- kette 50 esir aldık. Tervel cephesinin 
bir notn neşretmiştir. Bugün hu cemi- ki sendikaların da müzakereye iştiraki çilerle patronlar nrnsındnki münasebet· diğer kısımlnnnda dikkate değer birşey 

k d k 1 
!erde mücııdele ve harp '"'erine uzlaş.I yoktur 19 l 1 d k v t 

yetin mer ezin e vilayet le§ i atiyle bir- talepleri nazırlar meclisinde görüşülmü§- J • uncu •o or u mu 11 eme 

1 k b k f b 1 "k t k • t · görmeden bir ikri hareketi ''apmışhr. 
i te ir ·on erans yapılmış ve aşvekil tür. Bu sendiknlardan maksat faşist ma· mayı ve nn a,,mayı ı .ame c; me · ıs enı· J 

B. Chautemps tarafından yeni bir iş ni· hiyetteki sendikalardır. Zannedildiğine yor. Cümhuriyet ve n i tayyare kuvvetleri 
za1111 hazırlanması hakkında iııçiler mü- göre başvekalette yapılacak içtimaa ilk cRepüblik> gıı.zete~i de ayni mütnla- istikşııf hareketleri yapmışlar ve bazı 
messllleriylc birlikte bir ic;timan i~lirak (ince davet edilen taraflar İştirak ede- adadır. Ve belki bundan ı1onnı meslchi. mevzileri l"(litralyöz ateşine tutmuşlnrdır. 
için yapılan davet tı:-tkik edilmiştir. Ne- ceklcrdir. H<'r halde modem İş niza- bir parlamento t~kiline lüzum görülecc- Diğer cephelerde Lildirilecel: hir şey 
tice itibariyle şu noktalar notada tesbit mı hakkında hükümetçe hazırlannn ka- ğini tnhmin ediyor. Bu parlamentonun >oktur. 
edilmektedir: ı.un projesi perşembe günü meclise tevdi vazifesi kanunları tetkik etmek ve ha- Barselon, 11 ( ö.R) - Vnlensiyadıın 

1 - Sosyal sulhu tesis için hükümet 
1 
edilecektir. 7ırlamak olacaktır ki onları kabul etmek bildiriliyor. Valensiya hastanelerine T e- """~'NN,..,,.,""" 

tmafından sarf edilen gayrete müzahere- l Roma, 1 1 ( ö.R) _ Paristen bildi- veya reddetmek hakkı yine siyasi par· rnelden nakledilen hasta ve yaralı csir
te patronlar ha7.ırdırlnr. rildiğine göre umumi mesai konfederas- lamentoda kalacaktır. !erin sayısı 556 dır. Hepsi 100 yataklı 

2 - Teklif edilen İstişareye İştirake )'Onu reisi bir nutuk ııöyliyerek Fransa· cPopulaire> şosyalist gazetesi ıol ce- olatak hazırlanan ayni hastaneye yerle§-
patronlar hazırdırlar. Fakat eendika hür- elan 50 milyar franklık sermayenin ha- nııh partilerinin birle§ik kalmaları ıar- tirilmi~lerdir. Esirler ordu sıhhiye reisi
riyetine tevfikan umumi sendikalar bir- rice kaçtığını ve buna sebep olan şeyin tiyle halk cephesi programında yazılı ne hastanelerin mükemmel etşkilatı se
l iğine mensup olmıyan sendikaların mü· de mali gevşck!ikten ibaret olduğunu olan bütün 1!l1hatın tahakkuk edebile- bcbiyle hayranlıltlarını büdirmiılerdir. 
ınessilleri de bu ictiman ltabul edilme- söylemiş ve kredi muameleleriyle döviz- C<'2i kanaatini izhar etmektedir. Salamanka, 11 ( ö.R) - Genel ka-

lspanyol ciimhuriyetçileri lngiliz i§çi mebusları ile bir arada 

rargahın resmi tebliğidir: T eruelde mu· lnn diğer teşebbiisler de ayni 8uretle 
harebe devam etmektedir. Düşmanın bir akim kalmıştır. Mueln cenubunda kıt'll* 
çok hücumları püskürtülmüştür. Düş· lımmız hatlarımıza sokulmağa çalışa" 
man mücadele sahnesinde yüz ölü hı· diişmanı tard ve takip etmişlerdir. Düt• 
rakmıotır. Hatlarımıza hlicum itin yapı· mau 5 asker ülü bırakmıstır. 


