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HAKKIOCAKOcLU ____ ı 
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• SO%~, 
B ir tayyare faciası 

Vaşington, 13 (A.A) - Samoadan alınan 
lıir telsize göre Panamerikan Aitvaysin Clipper 1 
tayyaresi bir yangın neticesinde Sanıoa adala
rının açığında yanmış ve içindeki be~ ki~i de 
telef olmuştur. Bir Muş, tayyarenin yalnız en
kazını almıştır. 

.... ..---=---=~FtATl ( 5 ) KURUŞTUR 
Cümhuri11etin ve Cümhuriyet e$erinln bekçUi, aaba1ıları çıkar aiyast gaıetedır ~..-. YENi ASIR Matbaasında baaılmlfbr 

Türk • kuvvetlidir dostluğu lngi_liz 
~~~~~~~~~~~~~~----------------~--~~--~--------~~~~'~!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!~~ 

Kamutayın Pazartesi günü kış 
tatiline karar vermesi muhtemeldir 
Çiltci 

' 
Adını kimler 
taşıyabilir? 

----0--

2.iraat vekaletinin zirai kalkınma 
üı.erirideki tetkikleri bir hayli ilerle
miştir. Van1an neticelere göre, ziraa-
4ırnıı.da mütahassıslann gösterecek
le'ri çalışma şartlarını kurmak için 
hazırlıklar gecikmiyecektir. Köyleri
mizin ekonomik, sosynl vaziyetle
ri İncelendikçe yoksullugun sebep
lerini, her snhadaki ihtiyaçların ta
savvur ettiğimizden daha geniş ol
duğunu anlıyoruz. imparatorluk 
köylüyü kara sapanı ile başba~a bı
rakmış, onu gÖmÜrmekten başka 
hirşey düşünmemişti. Cumhuriyet, 
nesillerce süren bir bakımsızlığın 
seyYiatını temizlemek vazifesini 
kendi üzerine almıştır. 

Tatil kararından evvel başvekilimiz 
mühim· bir nutuk irat edecektir .. 

........ ; ... Üç Milli Banka .......... .. 
Direktörlerinin bugünlerde Lon
drayı ziyaretlerinde Siti ile ya
pacakları temaslara büyük ehem
miyet verilmektedir. 

··· ~······ · · · ··· ·· ···· ·· ···· ···· · ·· ········· · ·· · · · ··········· · ···· · Ankara 13 (Hususi Muhabirimizden) - Kamutay 
ruznames:ne alınan ve acele kaydiyle gelen işlerin in
tacı, Meclis mahnfilinde söylendiğine göre ancak pa
zartesi günü kabil olacaktır. O gün medisin kış tatili
nin karar altma dınacağl anlaşılıyor. 

Verilen bir hnbere göre Meclisin pazartesi günkü 
celsesinde, kış tatili karan verilmezden önce Başvekil 
B. Celal Bayar dış politikamızın veçhesini tebarüz et
tiren beyanatta bulunacaktır. 

İstanbul. 13 (Telgraf) - Bugünlerde Londraya 
hareket edecek olan üç milli banka direktörünün Lon
dra sitesinde ganayicilerle yapacakları temaslara bü-

Sanayi hayatımızda ileri tekniğe ~ük ehemmiyet at fediliyor. Sanayi ve maden işlerinde 
ve rasyonelJiğe büyük değer ver- Türkiye ile lngiltere arasında sıkı bir teşriki meS<ıiye 
mek suret iyle yaptığımız muvaffa- ihtimal veriliyor. 
kıyetli tecrübeleri, şimdi çok daha Bilhassa memleketin elektriklenmesi ve limanlann 
geniş bir ölçüde olarak ziraatımıza, ıslahı için muktezi kredilerin açılmasına, Karabük fab
-yani on iki milyon TORK çiftçisini rikaları işinde başlıyan yakınlaşmanın bu suretle da
ya~tan sahaya t~mil etmek azının- ha geniş şekilde bir yayılmağa kavuşmasına müncer 
d B olabilecektir. 
ayız. u işin, mahiyeti itibariyle sa- lstanbul 13 (Hususi) - Londrada çıkan G-rcat Brı-

nayiimizi kurmaktan daha müşlcül, tnin and the East» gazetesi hariciye siyasi müetetarlı
daha sabırlı bir gayrete ihtiyaç gös- ğına tayin edilen Sir Robert Vansittart'm tayini rnii .. 
terdiği muhakkaktır. Bu ağır işte nascbetiyie yazdığı bir fıkrada, B. Vansittart'm Tür
muvaffakıyetimizin en kuvvetli te- kiye, Iran ve Mısırla daha sıkı tq riki mesaiye taraftar 

· olduğunu, bunur. için çalışacağını kaydetmektedir. I..onarada Sit•den bir manzarcı 
mınatı inkılap mefkuresinin bütün ----- ---- - - --------------- ---------------
İcaplarına uymak hususunda övünç 

Ticaret ~ı memurları bir arada 

-Ticaret Odası 
Ege' nin ·sanayi kalkın• 

tetkik ediyor 
. 

masını 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~ Afyon belediyesi,~ 
~ l zmirde yemişlerin ~ 

• 
ga yri sıhhi hazır- E 

• 

landığını odaya fİ· ~ 
ka yet etti. i . .......................................... 

Şehrimiz ticaret ve Sanayi odası, son 
seneler içinde Ege mıntakasının Sanayi 
kalkınması hakkında, tetkike müstenit 
ibir istatistik hazırlamağa başlamıştır .. 
Oda bu işi yaparken, ibUtUn sanayi mU.. 
essesele.rinin çalışması, ve elde ettiği 

neticeleri hakiki rillamlariyle tesbit 
etmektedir. 

Ticaret odası istilıbarat ve ne§l'İyat 

- SONU BQNCt SAH~ -
ı::e:=:: 

HavacılığımıZ 
değer bir kabiliyet gösteren çiftçimi· 
:ıin çalışkanlığında, fedakarlığında 
mündemiçtir. Hükümetin bu dava 
~erinde ba§tanbata dikkat kesildiği 
muhakkaktır. En çok sıkıntıda olan 
bölgelerden başlıyarak çiftçinin ve 
toprağın hakiki vaziyeti tcabit edil
lllckte, kar§ıla§hğımız ihtiyaçların 
tahakkuku büyük bir programın 

K8bilde mühim toplantı 
Büyük bir inkişafa 

Hariciye vekilimizin Mart ayı içinde namzed bulunmaktadır . 
Çevresi içine alınmaktadır. Kabile gideceği haber veriliyor 

T k Londra 13 (Hususi) - Kabilden bil- ......................................... larını nıümkUn kılacak mahiyettedir. 
opra sız çiftçiler oldukça kaba- ' Su • G sin ıı B 

~ bir yekQn tutuyorlar. Bunun dirildiğine göre, mart ayı içinde Sa~- Mısır ve riyenın emlreakt Bıritaln gazdaetevü edagvretlril u 
lÇınd' k' k d .. f l b!t paktını imza eden devletlerin harı- m e et er araaın cu ge en 
rnı§tı~r yı tlopra. ı· avaskı on sal a a mı- ciye nazırları Kabilde bir toplantı yapa- de Saadabad pak- yakınlık, olsa olu kendi yaşama ve iler-

. a nız ış ıyece tar ası o - ı · 1 · ha ...:ı : 1 bili B •-
llııyan k.. l " I d - ·ı . d caklardır. Pek muhtemeldir ki bu top- t • l • h eme 1§ erıne iNJID o a r. u gaze w 
r ı_ o~ u er. egı , ayn.ı ~aman a, 1 t da Tilrkl eyi hariciye vekili Dr. ına gırme erı mu TUrkiyenin dürüst ve yanılmaz aiyaae-
~0~tanberı verım kudretını kaybet- an ı Y ' / [ 1 l ik 
llıi• k k 1 .. . d Tevfik RüştU Aras temsil edecektir. teme aörü üvor ın ti le bu blok içinde önderl etmeje 
.. :ıt Çora topra parça arı uzerın e bir e 'J • hak kaıand ~ 
orrıür tük t k .. .. d fal ti Kibil, Saadabat paktında mutena •

1
. l . ,.,._.. ıaıru yazıyor. 

l>ençel e k~'e l"yl uzdun endsc o~· e yer ~gal etmektedir. E&ı.sen bu tarih- ;gı ız gazete erı ı ur- • 
eşen oy u er e var ır. un- . . kll' · M ı.. • • ~ ı.. ·1 

Yanın en feyizli topraklarına sahip !erde Türkiye harıcıye ve ı.~ ısın Rıyenın ~arR mı • Trak vapuru 
olan Ege böl esinde bile da - kö le- ziyaret etmesi takarrür etmiştir. Yine • • 
ri~ ını· L~ g 

1 
ki · · d g Y Kabilin bir haberine göre bu toplantıda letlerıne önder/ık I!tanbul, 13 (Telgraf) - Den!zyolla-

iııaa l IUlnaız ı ar ıçın e çırpınan .. .. Ul ek i§ler dört müttefik için pek rı idaresinin Almanyada bı§a edilmekte 
L ~arın feyizli topraklara hasret ,gorüh' ~ : D A M a yapaceğı etmeğe hak kazan- olan vapurlarından ilki iki gün 80Dl'8 

Çe~tılderini, diğer taraftan feyizli bir 1 m ıın r. r. rasın . ıs~ merasimle Kiyelde denize indirilecıek-çolc topraklann işlenmeden kaldığı- 1 seyahat, .~ıs~rla, TUrki~eru;a:~i:u dığını yazıyorlar• tir. Yeni gemiye TRAK adı verl1miftir. 
nı hilirı'.,. T k d h ba olan Sunyenın de bu pa ta ı o a- ....................................... .. 
le '· opra avası er - ı ____ _:__--=--------------
ırndan 2.trai kalk:nma davasının te- ------- ---- ---------, 

~~d;;.~t:t· o~-;:~~~~.~~~~: zı·raat kongresı· hazırlıg-ı 
~U> ımparatorlugun bugunku . 

~~~~i~~~bt'i~~ ·------- ------------------ -----t e avı etmek imkanını hazırlıyacak-
k~ · bPek yakın bir gelecekte, ihtimal 
k~ C§ sene sonra Cümhuriyet Tür-
ıy~sinde topraksız köylülerin mev

~udıyetinden bahsedilmiyecektir. Bu 
avanın radikal şekilde halli, hem 

aşırı bir yoksulluğun önüne geçe· 
cek hem d ı · f' 1 · · "k ' e ma ıyet ıat erını yu -
aelten h 11 . . . k 1· 1 . . d .. ' m a su enmızm a ıte erını 

ll§Üren sebeplerden mühim kir kıs-
it}.ı ortadan kaldırmış olacaktır. 
ı a. ıte ve knntitc bakımından istek-
erımiz. t . d k b l b· ı emın e ece o ve ucuz 1 
~; istihsalin yolunu açacağız.. Bir 

~1 
tçi ailesinin kendisine a it olan 

b~Prağı bizzat işlemesiyle ki :nladığı 
h ~r tarlayı i~lemesi veya çiftçilikle 
b;~.ala~sı olmıynn. bir !oprak SC:h~
.. ın, bır endüstrıyel ışletme gıbı, 
\Jcretli kollar tutarak arazisini is1et
~cai arasında büyük farklar oldu
~Unda ~üphe edilemez. 

Kongre şubatın yirminci pazartesi 
günü Ankarada toplanacaktır 

....... "A~·k ~;;d·~··· .... 
Israrla söylendiği
ne göre Ziraat ve 
iktısad vekaletleri 
nin tevhidi yakın 
dır. B. Şakir Kese 

• 
bir Ziraat ve lktı 

..... 23···Ni;~ii<ia·····1 
Hem memleket için 
de daha genİf mih 
yasta hem de ya 
kın komfularımız 
la hava seferleri 
temin edilmif bu 
lunacaktır. 

• 

·······.!.!!!.!.!!-························· .. 

Londra, 13 (Hmwd) - lngiliz gazete
leri, 80n sene içinde Tilr)dyede ukerl 
ve aivil bavacılılımu.m mubar oldutu 
~afı memnuniyetle ve takdirJerlyl• 
kaydediyorlar. · 

BüyUk Britanya mecmuası, sivil ha
vacılığımız.dan bahis yazısında diyor 
ki : 

cSon sene iç.inde Tilrkiyede aivil ha· 
vacılık çok inkip.f etmiştir. Yenldeıs 

lıuırladıkları bir plAnla, dünyanın ha
vacı memleketleri arasında yer alınıf" 

- SONU tKINCt SAHlFEDE -

Kont Ciano 
Romanya nezdinde te
şebbüste bulunacaktır 

=-........ Şuşnig ......... : 
--o-- : 

"Unutulmamalı ki 
Avusturya bir Al 
man devletidir. Al 
manyaya cephe 
almaz,, diyor 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Roma, 13 (ö.R) - Macar ba§Vc· 

lllletinde Uç taraflı konferans hakkın-

daki reımi tebliğin neşrinden ıonra Kont 
Ciano Budapeştedcn Romaya hareket et
miştir. f qist gazeteleri konferansın n e· 
tkelerindcn memnun görünmektedir. 
Viyana ve Budapcştc aazetelerinin tefsir
leri de İtalyan gazeteleri tarafından nak
ledilmektedir: 

- SONU 1KtNCI SAHiFEDE -

ŞEVKET BiLGiN 

sad vekili unvanını 
taşıyacaktır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- YAZISI OÇONCO SAHiFEDE -

cPetter Uoyd> Macar aazeteıi ıu mü
'2! SONU DöRDONCU SAHIRDE - Romanya basvckili B. Goaa 



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

~ERKEK, KADINI ANLAR MI? ŞEHiR HABERLERi: . 
• • • . . 
• • . 
• • • • 
ERKEK KADIN İCİN , 

i 1 Yeni Anketimiz 1 Bir Muamma mıdı!l_ lngiliz Atletizm Manisa 
ı········~:···~·~~~~········ 

~ Böğürtlen 
• • 

• 

• 
Gençlikte kadınla 
fazla meşgul olan 

. bir adam için ka- • 
dını anlamanın 
kolay bir fey oldu
ğuna kani bulunu-
yor. Ve " Giilü ta .. 
rif e ne hacet • • ne 
çiçektir biliriz .. ,, 
sözüyle kadınlara 
meydan okuyor. 

........................................ 

iş adamının 
tetkikleri 

Cumartesi günü kır 
koşuları vardır 

---o---

Valisi Ankaradan 
dönüyor •• 
-0--

---<>- Atletizm federasyonunun tanzim et· Manita, 13 (Huauıi) - On günden 
Şehrimizde tetkikler yapmaltta olan, tiği program mucibince önümüzdeki cu- beri lstanbul ve Ankarada bulunan vali 

Avusturalya kuQJ meyvncılar birliği re- martesi günü Kültürparkta kır koşulan- Dr. B. Lütfü Kırdar hükümet merkezin-
1 isi Mr. Cohn Scouler, refakatinde Türk nın ikinci serisine devam edilecektir. de vilayeti ilgilendiren bir çok ~er üze-
• ofis müdürü olduğu halde Burna va ha- Koşular bölge atletizm ajanı B. Sai- rinde temaıılannı bitirmiştir. Manİ!ıanın 
I ıerat enstitüsünü ziyaret etmiştir. din nezareti altında tam eaat 15 de baş· imarına, iktısadi kalkınmasına, kültür fa-
l Mr. Cohn Scouler enstitüde direktör }ayacak ve bu kurslarda talebelerle ku- aliyetine temas eden en mühim işler üze
doktor Nihat Eğriboz ve mütahassıslar lüplere mensup olan ve olmıyan atlet- rinde teşebbüslerinden çok iyi neticeler 
tarafından harnrctle istikbal edilmiştir. 1 ler de İştirak edebilecektir. alan valinin bu akşam Ankaradan ıeh

f ngiliz iş ad~~ı enstitüde akşama ka-ı Müsabakalar küçüklerin üç kilometre rimize dönmesi bekleniyor. 
dar kalarak butun branşlarda ayrı ayn koşusuylc başlıyacak, bu koşuyu büyük- ---0-

te~.l:ikler ~~pmı~. miit.aha~'.~! .. rla g~rüş-lıcrin altı kilometrelik kursu takip ede- Dövmüş/er 
mu!J ve mucadele şekıllennı ehemmıyet- ccktir öd · · T b h il · d 
1 d . 1 • • · emışın op &fl ma a esın e otu-
e ın emıştır. C h ft ) d l · d b 1 H ·· · .4 •• . eçen a a ar a zmır e u unan at- ran, acı Huseyın köyunden Mehmet 

Mr. Cohn Scouler B. N='ı- ~ Eğribo- 1 · ·· ·· •· · J d • • c tızm antrenorunun ne. za_ retı a tın a ya-
1 
kızı Emineyi, Nuriye, Hamide ve Sani-

zu, kendi memleketine davet etmiştir. ı k k J d - '- d J 
pı an ır oşu ~nn a ıştır~ e en at c~- I ye adlannda üç hayan dövmüşler ve ad-

/ --=-- ler arasında lurçok kabılıyetler tesbıt liyeye verilmişlerdir. 
anlaşılması zor bir şey değildir. 1 Adliye vekaleti edildiğini iftiharla haber aldık. Temen- --=--

ni ediyoruz ki gençlerimiz spor ıubele- ı• 
Kadının en çapraşık mizacı. kap- R k. l kd ran parası Kadını erkek için muamma yapan a" ım erı· ta ı·r ettı• rinin en nazik ve en temizi olan atle-

risleridir. Bu kaprislerden ekserisi- Irnn parası riyalın, borsada kote edil-
yine erkektir. . h . k h"• l . Adliye vekrtleti, ffiPc:hut suçlar kanu- tizmc fnzlıı alaka göstersinler ve antre-

Kadı cdeb. . d k nın sara ah yo ·tur, teza ur erı var- ...,, ·· k d b"I ·ı· · b ı· 1 f • medı·gw"nde b ·· · d t · n ıyata gır i ten sonra- nunun tatbiki' d dl. . .. t ro··· 1 nor a ar ı gı ı ve tecru e ı o an zmı- ı n, u para uzerın e anzım 
dır. n e 8 ıyerun gos e ıgı d·ı · 1 k "b d 1 k f dır ki. muamma olmuştur. (f k rin sevimli sporcu u atletizm ajanı bay e ı mı~ o ara ı raz e i e<:e atura ve 

~'- d f la k Kadın duygularından bibehre bir ı muva a ıycttcn dolayı hUkimleri ve Sııidin bilgilerinden istifadeyi düıüne- şahadetnameler muhtevası eşyanın, mu-

Ciftci 
t t 

Adını kimler 
taşıyabilir? 
-BAŞTARAFI 1-tNCI SAHtFEDE-

Bu yıl başgösteren tütün buhranı 
münasebetiyle Akhisar mıntakasın• 
da yaptırdığımız tetkiklerde çiftçi ol• 
madıkları halde tarla isticar ederek 
tütün diktirenlerin buhran üzerinde 
başlıca müessir olduldan neticesine 
varmıştık:. 

Toprak, kendisini seven, ona bü· 
tün hayatını bağlıyan kimselerden 
fayda görebilir. Ancak onlara refah 
verir. Diğer çalışma sahalannda bir 
i§İn ehli olmıyanlar ne kadar zararlı 
iseler çiftçilikte ayni mülahaza 
daha kuvvetle hakimdir. Toprak 
kanunu vesilesiyle kimlere çiftçi de· 
nileceğinin tasrihi faydalıdır sanırız. 

ŞEVKET BiLGiN 

Bulgar 
intihabatında 
Kimler Mebus 
olamıyacak ? 

Sofya, (M.H) - Vekiller heyeU ta· 
rafından )'eni intihabat kanununda yapı· 
lacak tadilatı tcsbit eden kararname kral Edebiyat onu, ~inci e a o ra , erkek bu tezahu"'rlerin '--rışık sebep- adliye t~kililtını takdir eden bir tamimi 1 . . h 1 k k 

1 ld •~ıcd ah" IUl ı rek hevesle ve alaka ile çalışsınlar.. ame e vergısıne matra o aca ıymet e- Bo · taraf nd · ı ışı 11.w-l·"'ın cGü en, aö en» yaratmış t ıatı- I . ka d b '---'-t k d dün müddeiwnumiliğe göndenniştir. Ta- rı.s ' an ımza anın ır. u.uı u 

d . . d .1 en rşısm a ucaıam.a& a, a mı . d d .1. --=-- rinin mümasili e~a kıymetlerine göre oldug· u. üz.ere yeni -..im !kanunu, kadın na enızın coıgun veya urgun cı - b . . l k d mun e enı ıyor ki : --~-·· 
unun ıçın an ıyamama ta ır. 1 Bal ı·slı.hsala'"fı tayini suretiyle muamele yapılması güm- ve erkek bütün Bulgar vatandaşlan iç.in 

vesini vcrmi•, meıa. rebini muaikinin G ı•w• • k l k h - cMeşhut suçların muhakeme usu- .... b"ld" ·ı . t" · 
Y Y enç ıgmı çap ın ı ta arcamış ı·· d . 3005 1 1__ k" ı L - ·'- bal . ·1ıs 1 . k ruge 1 ın mış ır. seçime iştiraki mecburi tutmak.ta idi. 

tellerine bağlamışbr. O, daima ha- b" k w. k d dah . . l d • , une aır sayı ı ıı..ınıunun ta ıp et- 1 elony™ isti a atı artmış ve ıl ~ 
yal aleminde bir c:Peri auret• gibi ~-r er .egın a mı a ıy~ ana ıgı 1 tiği gayeye uygun bir surette memle- defa olarak bu yaz mevsiminde Alınan- B • h h Şimdl yapılan tadillta göl'e kadınlar 
gösterilmit. bundan ötürü anlaşıl- ıoylenır. Demek ol~yor kı,. ~adınla 1 ketin her bölgesinde tatbik edilmekte 1 yaya 18 bin kilo bal ihraç edilmiştir. tr tas İ bu cMecburb kaydından muaf tutul-
ması güçleşmiştir. fazla meşgul olan bır erkek ıçın onu olduğu yapılan teftişlerden anlaşılmak- -=-- Muhasebei hususiyenin 931 yılı son 6 maktadır. Yani k!ldınlann seçime işti• 

anlamak mümkün ve kolaydır. tadır. l• / . A aybk tahsilat nisbeti hakkında dilnkli rakleri ihtiyari olarak tesbit edilmiştir. 
Hakikatte kadın, erkek için anla- ta rvanın ıthalatı B d d .ı_ ı ı le Kadın aşkın 8embolüdür, denil- Bu hususta gösterilen hassasiyet ve ._, sayımızda neşrettiğimiz rakkamlarda bir un an maa a uev et memur ariy be-

şılmaz bir mahluk değildir. Kadının mektedir. Bir erle.ek için bu doğru •. muva(fakıyetten dolayı beyanı teşek- ita" lya, O~gvaydan vasi mikyasta it- yanlışlık olmuştur. Son altı aylık tah- tediye memurları - Vekiller de dahil ol-
üzerindeki hayal tülünü alarak onu 1 h ı t - k · · B ı!I k d ğu h ld -1- b"" · de Laltin bir kadın için de aşkın sem- kür olunduğunun müddeiumiliklere, hll-' ıı a yapmııga arar vermıştır. u .se- si ttt ye ılnu, geçen senenin ayni ayla- u a e - ger0& utçesın n ve ge-
muhayyelemizin muamma dehlizin· bolü erkek değil midir? \kim ve mahkemdere duyurulma-·T\ı ri-1 ne Italyaya Orugvaydan 58.00-0.000 liret rma nisbetle ve 147.500 lira fa:ı.lasiyle rek belediyelerden maaş veya Ucret alan 
den realite güneoine çıkarırsak ha- Kadın bir çok şekilde tarif edile- ca ederim.> kıymetinde yün, e~, deri ve diğer mad- 1.107.600 liradır. Tashih ediyoruz. tar mebus seçilemiyeceklerdir. Buna 
kikt kıymetiyle gömıüı oluruz. bilir. • deler ithaline müsaade edilmi~tir. mukabil politik partilerin ilgası kanu---=--

Kadınin en kuvvetli tarafı duygu- Fakat, «Gülü tarife ne hacet ne B ) -o--- ~ nwın blinaden suçlu bulunan kimseler 
sudur, dcniHyor ve duygu aleminin çiçektir, bili.iz ı. Deyip geçmek ve e e diye Macaristanda petrol - PO~ s 'f "l J 1 mcbus olabUcccklerdir. Halbuki . yeni 
hudutsuzluğu isbat ediliyor. sözü fazla uzatmamak münasiptir. _______: -~]t; ~ . scçırn kanunu mebus namzetlermın sos· 

Fakat kadın duygularının en zi- Çünkü, bu takdirde kadınlardan ko- Reisinin teftişleri kuyuları yal durwnlarım tesbit ederken siyasal 
yadc birlC§tiği noktalar muayyendir. pacak fırtınanın ne olacağı. bellidir. Belediye reisi Dr. B. Behçet Uz, dün Macarislanda zengin petrol kuyuları Karantinada Dumlupınar sokağu\da suçlardan dolayı mahkUın edilmiş veya 
Bunları bilen bir erkek için kadinın NEJA T BöGORTI..EN refakatinde bahçeler mühcndi!:i bulun- bulunmuştur. Açılan ilk kuyu günde 7 öğretmen bay Kemal HaT.arm evinden zanlı olarnk mahkemeye alınmış olan· 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~d~~deK~ik~~c~~~~ı~~ ~ ciru~ ~m p~~~~n.~~~~ıM~~M~~-~mm~us~~~~~k~ 

T• t d H J v ı · · 1 · · d K f-'-'- · k d o k mut ve Mustafa adlarında üç kardeş ye- lunmakta idi. 1 ca re o ası ava c ı l gı m ı.z çır iŞ crını göz en geçirmiştir. adi ~- 1 mın etme te ir. 20 uyuda çalışmala-
lesine bu sene çam ağaçları dikilmesi ra başlanmıştır. kalnnmıştır. Kral tarafından imzalanan ikinci biı 

-BAŞT ARAFI BlRtNCl SAHtFEDE- j. ~AŞT ARAFI BlRlNCl SAHiFEDE -
1 
muvafık görülmüştür. Kadifekalesi iki ı lstihsal edilen petrolların ihmcına şim- * Çorakkapıda Hacı Ali caddesinde kammamcyc göre seçim martın altıncı 

dairesi, bUtiln tcşkilAUyle bu işe sarıJ- a~.ır.h 
1 

·ı· . . M N.. ·ı sene sonra mükemmel bir koruluk ha- dilik müsaade edilmemektedir. Bu. pet- Hasan oğlu Emin, bayan Şevkete bıçıalı:: günü ba§lıyacak ve bütlin Bulgaristan• 
Jn•ctır. Her müessesede ayrı ayrı tetki- meş ur ngı ız tayyarecısı r. ovı 1. · 1 ._ B •- d k" 1 ._1 1 11 . 1 h kk 1 ile taarruz ettiğinden yakalanmıı.tır. da ayni günde yapılınıyarak muhtelif ,. S k T . k .. 

1 
h "d . f d ını a ncnıı:tır. u Kıstm a ı mezar ıı: ar ro arı ış etme a ı, cAvrupa petro ve ~ 

kat yapılmaktadır. Bu istatistik her tn ur sıvı ava ı aresı tara ın an da teşcir edilecektir. elektrik> şirketine verilmiştir. * Ikiçeşmeliktıe kayıkçı Recep, Ali zamanlarda icra olunacaktır. Şöyle ki: 
mıntakanm ve vllAyeün sanayi hD.relretr angaje edilmiştir. Kendisi Ali."na - .. Biik-ı ~g.i.lu Mcmhcdin önüne geçerek dövdü- 6 mart 938 eski Zağra ve Şumnu, 13 

Reis yukarı mahallatın numaralama --=-- _ 
lerini ayrı ayn ve tıoplu rakkamlarla reş - Belgrad hava hattını tesıste go:.ter- . 1 . . V • T b / gunden yakalnnınıştır. maııt Burgaz ve Plevne; 20 mart Filibe 
ifade edecek blr eser olacakır. Neticesi <liği muvaffakıyetle Uınuıınıştır. Bu In-1 '' erını de ~özden geçirmiştir. Sokakla- ~ en ı ram ÜS er * Sabıkalılardan Ömer oülu Ahmet, ve Vraca ve 27 mart Sofya mıntakaları. 

.1. t . . . el. d T .. k" d h ra numara konması işi tacil edilecektir. Abd""lk-.ı· 1. d ,., li lel"kl . . bir raporla ilctısat vekr.letine bildirilece- gı ız ayyarecısı şım 1 c ur ıyc e a-ı R . K . • Belediye, Kordon hattında ve diğer u uuır paşa ole ın e yatan B. A · • Böy ı c seçımın gerek tarihi ve g~ 
. 1 . . l . b l ·t H eıs arantınanın yukarı mahnllelen• 1 . d . . . . . . 'l . 

ğl gibl ayrıca bir broşUr halinde de ta- va servıs erını anzıme aş aınış ır. a- . . . . . . A mücavir hatlarda işletilmek üzere tram• nın o asına gırerek ycdı lıra.sını çalmış rck ıcra tarzı değiştin ~ bulunmakta• 
bcttirilecektir. urlnnan program 23 nisana rastlıyan nı tefoş ederek temızlık ışlermde hatası ı,.. f · d d h k" ı k 1 ve yakalanarak adliyeye verilrnış" tir d.Jr 

ı ·· .. , 1 • . . 

1 

wı ıpın e a a on ma ıne salın a ma l . . 
AFYON BELEDIYES1NıN Ştv ı. ııy.ETt havacılık "Ününe kadar tahakkuk etti- goru en memur arı teczıye ctmıştır. .. k ·1 B" k f" 1 n.n: o I uzere e aı tme a~mıştır. ırço ırma ar 

l'.ilecek ve ~i hatlar işlemeğe başlıya- Dün fzmirde yerlere tiiküren 1 7 kişi· bu ebiltmeye iştirak ederek tekliflerini c l 
Afyon Kara.hisar belediye riyascUn

öen Ticaret odasına şayanı dikkat bir 
mektup gelmiştir. Mektuba bir de, Af
yon belediye baş doktorluğunun raporu 
lcf edilıni§tir. 

Mektupta deniliyor ki : 
- cŞehrimlze gönderilen üzüm ve in

cirlerden bazılarının gayri sıhhi kaplar 
içerisinde gelmekte olduğu \'C hı(z.ıssıh

lı.a kaidelerine tevfikan ambalajları ha
zırlanma<lığı görUlınüştilr. 

Yerli .mahsullerin revacını temin için, 
bu gibi rnillt mahsullerin açık ve gayri 
sıhhi kaplarda gönderilmemesi llizımge
Ieoeğine inanıyoruz. Bu vaziyet, hnlkın 
sıhhatini hafif veya nğır surette boz
mak tehlikesini taşımaktadır. Bu gibi 
emteanm satışını ise hıfzıssıhha kanunu 
mcnclmektedi.r. 

incir ve Uzümlerimlzln daha sıhhi am
bal5jlar1a kapalı mukavva kutularda ve 
parşömen kağıtlarla sarılı olarak gönde
rilmesi, aksi takdirde Afyona sokulrunı
yacağı arzolunur.• 

caktır. , den para eczası alınmıştır. Fnzl:ı rnü7- bildirmişlerdir. Bunlar arasında en mii- ar ar 
Röylerin bildirdiğine göre 23 nisan teri hbul eden iki sinemanın sahibi de sait olanlar tercih edilecektir. Sipariş bu- t 

sarayını 
günil Izmir - Ankara - Istanbul ve Ada-

1 
tecziye edilmiGtir. 1 g"u"nlcrd · ı kt" ' e verı ece· ır. 

na arasında hava seferleri başlarken, ay- --=-- . . .............. , ........... , .................... .. 
ni zamanda Suriye tarikiyle Türkiye - Bayraklı vapuru ~~,U"~ 
Irak: - 1rnn hava seferlerine de başlana- . 

klır B tt S 
. k d lııgıltereden satın alınarak fırtınalı ha-

ca . u sure e, unycye a ar ge-
l A h hali T '"rk "d . ı vada Bayonne limanına gelirken ufuk en vrupa ova arı, u ı aresı . . :-..:; ~ 

af d 1 d d 
.
1 

.· . kad ı bır kau geçırcn Bayraklı vapuru henüz ı:..'177./01:7J,.r/~7./777.:/.//.//:/.7.7 ... V/,_~ 
tar ın an m u un ı eı ısıne ar ta- . 1 1 - Halkevı geçen sene olduğu. gıbı 

Halkevi köşesi 
Ve eski Sen Petresburgu 
coştur an güzel aktris 

hakkuk ettirilmiş oluvor ki bu n:>k.ta ı Bayonne lımanında bulunmaktadır. Va- l d · ı t 1 t 1 t. 1 
J • ı . .. . 1 'u sene e nı e op an ı arına u<LŞ a-

T .. ki h b ff k ett" A ı pur. lzmıre muteveccıhen hareket için B 1 k d b k ur ye esa ına mu va a ıy ır. v- .. • . . 1 mıştır. Üyelerimiz bu toplanltlnra ken- •• r nasta ne .. . .. .. 
rupaileŞarkarasındacnkısahavahat-lhaveların sukunet bulmasına ıntızar et- ı·ı . 1 ·ı . 1 d .• d oşesın e uyu k d. · < ı erme evvc ce verı ınış o an aımı a-
tı Tilrk.iycdcn geçmekte olduğundan buıme te ır. . •W• •• • veliyeleriylc geleceklerdir. Bu aile top- sefalet ı·çı·nde ··ı .. t•• 
hattın büyu"'k bir rağbetle karşılaşacagiı Vapurun ceçırdıgı muessıf kazadan 1 t l h h fta ·· ·• t 17 0 m U Ş Ur••• 

1 
. . .. .. an ı arı er a pazar gunu saa 

muhakkak gibidir.ıt dolayı, vapurun lngilız kaptanı huyuk 1 d b 1 Toskanın Ü"Üncü perdesinde perde 
ı h. .. d k h e aş ar. ~ --=-- ır tcessur uyara ast~lanmıştır. Va· 2 - 14/1/ 938 cuma günü saat 17 de on dört defa açılmış kapanmıştı. Aktris 

Orta okullar ~~runh ~arttda~ı· evvel lzmıre gelemiyecc- Kız lisesi direk.törü bay Necmettin ta-1 Suzan Munte, her defasında eğilerek 
gı in mın e ı ıyor. h lk ı~ ı d · alo h Şehrimiz erkek lisesine bağlı olarak rafından (Türk edebiyatında Vatan) a ı se anı ıyor u. Tıyatro s nu ın-

birer muavinle idare edilen Tilkilik, Bur- B -1 =-- mevzuu üzerinde bir konferans verile- cahınç dolu idi. Benivar localarda bü-
nnva ve diğer orta mekteplerin önümüz- oşa ma işleri cektir. yUk elçiler yer almıştı. ilk locada Çar 
deki ders yılandım itibaren müstakil bi- Odun ve kömür gibi mahrukat macl- 3 - 14/1/938 cuma günU saat 16 da ikinci Nikola, ayakta gözlerini sahnede-
rer orta okul halinde idaresi tetkik edil- delerinin gümrük idarelerince gösterilen evimiz Dil, Tarih, edebiyat komitesinin ki güzel artiste dikmiş bu alkışlara iş
melctedir. Bu hususta vekaletçe henüz yerlerden yükleme ve boıallılmasının 1 umumi toplnnlısı ve saat 17.30 da yön- tirak ediyordu. 18n de Suzan Munte 
bir karar alınma, değildir. yapılması gümrüğe bildirilmiştir. kurul toplantısı vardır. Çarlık Rusyasında en büyük şan ve 

şöhretin timsali idi. Bir aralık memle
keti terketnıck islemi~ti. 

. • • .: . ' • - .... · .. :.. .- t. : ,1, • :· ... . , • ... · ... _ . ., .... • . .;. ... • 
BUGON BOTON MUSiKi VE SiNEMA MERAKLILARI 

TAYYARE SiNEMASIN -DA 
GöSTERILEN 2 GOZEL FiLMi GöRMEK OZERE KOŞACAK VE CANDAN ALKIŞLAYACAKTIR 

Büyük Franıız artidi FERNAND GRAVEY ve JEANNE AUBERT'in birlikte çevirdikleri 

EBE Dl . 
Cazip ve mükemmel filminde göıterdikleri harıkulade muvaffakıyet büyük takdirle kartılanaca!dır. 

kıyas kabul etmez tatlı bir mevzu 
Güzel musiki, 

AYRICA: Küçüklerin ıevdiii büyüklerin takdir ettiği kiiçiilı Ş I R LEY TEM P LE 
TARAFINDAN YEPYENi BiR TARZDA TEMSiL EDiLEN 

ÇIN ÇIN 
-

feykalide ıüzel komedisinde Çince 'arkılar •• Heyecanlı sahneler •• Eğlenceli ve neteli numaralar görülecektir. -:#. 

iLAVETEN !>ARAMOUNT JOURNAL 

• 

Ana kraliçe bizzat tavassutta buluna
rak : 

- Rica ederim, Rusyadan gitmeyiniz 
demişti. 

1905 te Rus - Japon harbi esnasında 
Porartür kalesinde maktul düşen 1.abit
lerin göğüslerinde koruyucu bir ikon 
gibi onun resmini taşıyan madalyonlar 
bulunmuştu. Yine o tarihte Suzan Mun
tenin yaptığı bir devri llem seyahati 
şöhretini her tarafa yaymıştı. Bilhassa 
Amerikada kazandığı muvaffakıyet ta
savvurun fevkinde idi. Bu seyahalten 
Sen Petresburga dönüşünde aktris bir 
zaferden dönen kumandan ıı.;bl karşılan-
mıştı. yıpratmıştı. 

Suzan Munte 

Senelerce bütün Rwıyayı, Çarlık sa- Gazeteler onun Pari.sin bir hutane-
rayı dahil olduğu halde ~şturan kadın sinde büyük sefalet içinde öldilğUnU hıt 
nihayet 1917 ihtilAlini takip eden gün- her veriyorlar. Sur.an Muo.te yetmif 'I" 
lerde Fransayll ilUca etmeğe mecbur şında idi. Son yılları büyilk tanırel içiJI• 
kalm~tı. O büyük bir ıöhretin ve bil- de gcç.miş, servel ve ihtişam içinde ol· 
ylik bir servetin sahibi idi. Servetini duğu günlerde peşini bırakmıyan ~ 
cömertçe sarfetU. Seneler eşsiz sesinin lara sefaletini hisscttirmekloo bile ıca• 
glizelliği gibi çehresinin glizelliğini do çınmışlır • 



Başvekil 

Y alovada istira
hat edecek 

• 
Otobüs 

I 

davaları görülüyor Ziraat ·kongresi hazırlığı 
Kongre şubatın yirminci pazartesi 

günü Ankarada toplanacaktır 

ıetanhuı. 1.3 <Telefonla> - Batve- Du··n _:ıe ı·kı· davanın 
kil B. Celal Bayar ayın yirmisinden son- U ~ 
ra hir müddet Yalo\'ada İstirahat ede-

«ktô<. duruşması yapılmıştır 
B. c. Abbas ı.ıanbul, il (Tcl.11.nl•) - Bugün birinci ceuı asli}c mahkemesinde oto

Ankara, 13 (Hususi muhabiri- ruthyan pazartesi günü Ankarada ziraat usulü, ziraatte fenni aletlerin 
nbzden. telefonla) _Ziraat veki- Türkiye ikinci Ziraat kongresi top- istihdamı, ziraat mücadele itleri ba
leti •uLbn · · · un·· ü Ankara- lanacakt!f· lktıaat Vekili 'Ve Ziraat ıerat ve ziraat haatahldariyle m'üca-

' :r ua y111Dmcı g k!' ı . kir ba c;:_ı.,:_ Keael) 
da iktıaat vekili ve Ziraat vekaleti v~ ".':1eb _ve 1 Y ~ ır, dele itleri, hububat, tütün ve bağ 
~ekili bay Şakir Kesebirin bir nut- ~yuk .ziraat konpea~~hkla- ofisleri tesisi, memleketin ziraat 
'-- ·1e la lan bü'yük" z· t nyle bazzat mqgu} OIJDIUUMDI". tal· 1 im L __ .-u ı açı cak o ıraa K L--h . tih 1 . l . . mm .a anna ayn uı ve ucu;ı 
kongresi etrafındaki hazırhklannı kikongrde, UG9k caiki_ıs ~~- •ı ebe~ maddelerin i~~füul &ahalarıhm ko-

. tet e ece ve sena..:n n h d l eh im 
lanıamlamı•tır Kongrede yimuye z· k~le . "a-L ___ ların runmuı ve u ut an n aaı var-
-•--- ,. · kt ıraat ve a tı muuu....ıı m d 

Y-m rapor ve proje okunaca ır. yaptıkları tetkikleri ihtiva eden ra- ır. .. .. . . 
RUZnameıi hazırlanmıttır. •W• •• por ve proje taslaklarını gözden ge- . Ankaa:~ ~u~ z~at kon.~eıme 

Mıs!ra hareket 
ediyor 
---o-

Ankara, 13 (Telgraf) - Büyük ŞEF 

Atatürkün Mısırlılar kralı majeste Fa
ruka düğün hediyelerini götürecek olan 
Bolu saylavı B. Cevat Abbas yarın Ka
hireye mütC'veccihen hareket e<lecektir. 

ispanyada 
Ankarada ısrarla söylendıgıne go- irecektir. Ziraat sahasında yapıla- zıraat mudurlerı, zıraat mucac:lele 

re Ziraat ve lktıu.t vekiletlerinin ~ eauh değiJikliklerle köylünün müfettqleri, ziraat okulları direktör
te.lüdi yakındır. Bugünlerde~- iatihaal aahuındalô çalıfl'Ml•.n çok le~, ziraat mü.~ıslan, ~t ve 
fauk edecektir. Bay Şakir Kesebir Zı- büyük tebeddüller geçirecektir. mucadele mutahasaıslan, yükaek 
raat ve lktısat vekili olacaktır. Göriifülecek itler arumda ziraat ziraat enstitüsü mütahuau ve pro- A • ı k 

Dün geç vakit Ankaradan, tehri- kombinaları, ~evlet çiftlikler!, . her f-:_aörleri, ~r .. ~taka.daki ziraatle Si er açıyor 

büs dedıkodusundan çıkan davalardan ikiainin daha ııörülme.ine başlanmı,
tır. Davaların biri Samur Sami tarafından B. Ahmet Emin Yalman aleyhine 
açı!ım dav" idi. Mahkemede B. Ahmet Emin. Tan neıriyat müdürü ve Sa
mur Saminin vckiii ile Ahmet Etninin vekilleri hazır hulunmuılardır. 

Samur Saminin fikiyetnamesi okunduktan sonra B. Ahmet F...min müdafa. 
asını yapmış, yazısında tahkir manası olmadığını, temizlik iflerini kül halin· 
de müdafaa ettiiini söylemiştir. Bu dava talik edilmi,ıir. 

ikinci dava. Sezai Ni.i.dlet tarafından B. Ahmet E.rnin aleyhine açılan da 
va idi. Bu dava da münakaf8h. olmu~. neticede Nüzhetin Ahmet Emin ale.ı:· 
hine açtıiiı davanın t.aciline ve netriyat müdürü hakkındaki davanın de\ a. 
mına karar verilmiştir. 

Tramvay şirketinden alınan para 

nıizdeki alakadarlara gelen malüma- mıntakan_m zı~a&! durumu, ıst~ ugrapn k?y~ulerı temaıl. eden mu- f ---o-
ta aöre, tubatın yirminci gününe maddelerı ve ihtiyaçları, traktorle rahhular ıttırak edecektir. Cebelüttarık, 13 (A.A) - Asilerin 

saflanndan kaçanların çoğalması dola-

lstanbulun imarı işleri
ne sar/Olunacaktır 

Heryo bir. nutuk söyledi 
" Fransa Cenevreye sadık kalarak 
silihsızlanmayı temine çalışmalıdır 

• 

yısiyle burada bitaraf arazide bir Fran
kist .süvari müfrezesi ikame edilmiş ve 

sahil boyundaki muhafızlar Tarifa Al
gesiras ve Llılincada takviye olunmuş
tur. Bu noktalara bir çok mitralyözler 

yerleştirilmiştir. 

Tunusta hadiseler 
--0--

Roma. 13 (ö.R) - Tunustan bildi-
riliyor: Fransız fevkalade mümessili ga-

1str.nhul, 13 (Telefonla)- lııtanbul tramvay ıirketinden alınan bir milyon 700 
bin liranın lıtanbulun imarına tahsisine dair olan layıha encümenl~rden gt'çe
rek meclis ruznamesinc alınmıştır. Liyıha esaslarına göre bu para, Y enicami, 
Eminönü meydanının açılması için icap eden yerlerin istimlak i§lerine sarfo
lunacaktır. 

Yekta vapurunu batıran Norveç 
vapuru Istanbulda tevkif edildi 

Paris, 13 ( ö.R) - Mebusnn meclisi-' 
nfn altıncı reis ı.·ekilliği İntihabı ikinci de
fa yapılmış ve ıu neticeyi vermiştir: Ko
nıUnist partisi genel sekreteri B. Ducles 

2 77 rey toplayarak yeniden reis vekili 
seçilmiıtir. Rakibi B. Aubert 2 1 .3 rey 
almı,tır. Netice komi.inist ·ve SOsYalistlcr 

daki gayretlerine devam etmelidir.~ 
B H · k. l ı 2etdere beyanatında Bizertte vukua ge· . emot, es ı < -ıürriyet, müsavat lstanbul. l 3 (Telgraf) - Yekta vapurunun batmasına sebep olan Nor

vı-ç vapuru Köstcnceden kaçmıştı. Yekta vapurunun sahiplerinin yaptıklaıı 
müracaat üzerine Norveç vapuruna, limanımızdan geçerken haciz konmu~ 
Ye vapur tevkif edilerek Selimiye önündr. demirlrmi~tir. i

ve kardeşlik> formülünün bı.:günkü ihti- len vııhim hadiseler Ü7erioe Destur si-

yaçlar .karşısı~d.a da dcğişmis olmadığı- yasi teşkilatı reisinin ml"mleketten tardı
nı temın etmıştır. Mar eye"L de ayni va- nı müdafaa etmiştir. 1 ladisclt'r de bu 

ziyettedir. Ve bu sözler yeni alkışlarla tard kararinı takip etmi tir. Fransız m:-
karşılanmıştır. messili Tunusta çalkantılara nihayet ver- Muğlada ts. Micesko Cenevrede 

tarafından sürekli alkı,larla karşılanmış
tır. 

Bundan sonra B. Eduard Herriot ri

)"«act kürsüsüne çıkarak birçok kısımları 
bütün meclis tarafından ittifakla 1luş

lanan bir nutuk ıöylemiştir. B. Herriot 
illt lSnce büniyeti her tehlikeye karşı mü
dafaa zaruretini ima etmiş 've insanın 
kendi kendisi için bir gaye olarak bııki 

. Şimdi ba!lvekil B. Chautemps kiirsü- mek için lüzumlu olan bütün tedbirlerin 
ye çıkarak yava,, yavaş izahat vermeğe alınacağını bildirmiştir. Bu tedbirleri ka
başlnmıştır. Başvekil ilk Önce son gün-. rarlaştırmak üzere miilki ve ııskeri oto-
ler h!diselerinin bazı heyecanlara sebe iteler ara!lnda bir ictima yapılmı~tır. 

Cenevre, 13 (Ö.R) - Milletler Cemi· 
Muğla, 13 (A.A) - 19 3 7 yılı için-

de Muğlaya \ 6 bin kilo hlllık gelmiş ve yeti konsc>yinde hükiimetini teın.:il ede-

istihlak edilmiştir. Balıklar Köyceğiz dal- cek olan Roman} a hariciye nc~zırı bay 
yaniyle ~l,m~tiI. 1 Miccsko Belgraddnn buraya gelmiştir. 

oldugunu ve bunun da kaı:ul>i.Yo WıeriJı., 

.!:ı::h~mv:e~::~~rb:;:a~~ua7=~=r-=R=---u-s_y_a_d_a~s~e...._...ç~ı.~m~ş~e-n_l_ı·-k-le-rı-. 
zaruri olf1rak kısa, f.kalt .. milui ~ "*rt
çc olacakhr. Evvela ıunu temin etmek 
İsterim ki mali vaziyetiınizde endişe ve-

hldığını temin ettikten sonra Amerika B. Jlerriot recek hiçbir şey yoktur. Gerçi Fransa 
cüınhur reı'ıı·n·ın demokratik mefhumla- delelerde dd ) h d b b k bl" d d 1 t cebrü ııi etin a ey in e u- an asının ıon ançosun a ev e e 
ra sadakatini ve inanını bildiren nutku
ııu hatırlatmıttır. Bu münasebetle B. 
Heniot millete hitap etmiş ·ve demiştir 
iri: 

lunduğu zaman ittifak yı-niden hasıl ol- verilen avanslar yelr.ununun arttığı gÖ· 

muştur. Bundan sonra B. l lerriot sos- rülmü9tür. Fakat maliye nazırınıo izah 
yal sulhtan bahsetmi,, ve de~tir ki: ettiği gibi sene ıonu vadeleri ve fngiliz 

cSermaye "atansever olmalı ve lr.en- istikrazının tesviyesi sebebiyle bu zanı
<Eier bu millet demokrasiyi müdafaa di menfaııtlerini milletin menfaatlerin- ri idi. Falı:at sosyal çalkantıların artma

için bize yardım etmek İstene hiç bir den a'"'ırmamalıdır. Anlamalıdır ki iı bir- sı memleketin ıinirlerini germiştir ve 

Bakıi kadın muallimleri~den Ali kızı 
Aslanova başkan muavini oldu 

tehl'ı- J Moskova, 13 (A.A) - Sovyetler bir-
' İlle yoktur. Ve mevcut tartlar için· )iği ruhu kendisi ic;in en genit bir karan- ağır bir imtihana tahi tutmuıtur. Bazı-
d ·ıı· ı b lk liği St'ndikalar merkez konseyi sekrete-e ını ı İıtihsa i ica ında bazı fedakar- tidir. Bizim için ihtiyar edilecek iki yol lan iddia ettiler ki hükümet hu ça an· 
ı.L) 1 d ri bay Nikolai Mihalloviç Svernik Na.s-
ıu& ara :katlanarak artbrmaktan daha bü- kalmıştır: Ya §iddet, ya karşılıklı muka- byı sözde kalacak bir azim tavrı i ere -
>'iilt Yardım olabilir mih vele .. > dedecelı:, fakat hakikatte ona boyun eğe· yonalistler Sovyet meclisi başkanlığına 

Nutkun bu kısmı en sol cenah tara- Dahili sulhtan ıonra harici sulha ge- cektir. Bunu tekzip ederim. Hükümet ıeçilmiıtir. Baku kadın muallimlerinden 
fından ıoğuk karıılanmı§, fakat 11ağln çerek reis Herriot demiştir ki: umumi hizmet memurlarının millete Ali Kızı mebus Aslano\·a ile beyaz Rus
tarafından ıiddetle alkıılanmıştır. Bu- cf rıınsa Milletler Cemiyetine sadık lr.ar§ı isyan vaziyetine geçmesine asla ta- ya komünist partisi merkez komitesi 
hun]a beraber B. Herriot siyasi müca- kalmıılı ve umumi silahsızlanma yolun- hammül edemez.> sekreteri Aleksi Levib.ki başkan mua-

Dö Valera ve arkadaşları 
vinliklerine .seçilmişlerdir. 

Moskova, 13 (A.A) - Sovyetler bir
liği yüksek Sovyet meclisinin açılması 

bütün memlekette büyük halk şenlikle
rine vesile olmuştur. Moskovada bütün 
gün sokaklarda ve spor meydanlarında 

mu2.ika çalınış, muhtelif s!'°r tezahüratı 1 Bu tl'klif ittifakla kabul edilerek ko· 

yapılmış. ve merkez pa~k ~le ~eydanlar- j misyon r isliğine R. s. F. s. R. halk 
da on bınlerce halkın ıştirakıyle eğlen- 1 komiserlerı rt~isi mebus B 1 · ·ı 

l 
. . . . .. u ganın scçı • 

ce er tertıp edılmıştir. Her tarafta bu-J miştir. 

by~l.kd. ~l.it.ingler ve tezahürler yapıldığı Moskova, 13 (A.A) - Komünist fır-
ı ın ıyor. • 

Moskwa, 13 (A.A) - Di.inkü celse
de meclis tarafından hararetle alkışla
nan Sovyetler birliği ilim akademisi 
azasından mebus Otto Şmit parlak bir 
nutuk söylemiş ve bir grup adına ver
diği bir takrirle nasyonalistler Sovyet
ler meclisinde dokuz azadan mürekkep 
bir hariciye komisyonu teşkilini teklif 
etmi~ir. 

kanın merkezi komitesi umumi katibi 
A'ruire~ Androvitch Sovyct Rusya bü
yük şurasına reis intihap edilmiştir. 

Hiç bir fırkaya mensup olmıyan zira· 

rat profesörü Ulum akademisi azasın· 

dan Trophime Demissovitch Lyssenko 
ve halk komiseri ve Özbek cümhuriyeti 

reisi Leguizbaiev de reis vekilJiklerine 
intihap edilmişlerdir. 

17 son kinunda lngiliz başvekili 
B. Çemberlaini ziyaret edecektir Etval suikastçıları 

b· Londra, 13 (A.A) ,.._ B. Dö Valera ve ı .__.. · ~ 
ır çok arkadaşlarının on yedi son ka- ~ 

~unda başvekalet dairesinde bay Çem
rl.ıı.} n ile arkadaşlanna mülaki ola

~ları :resmen bildirilmektedir. Bu top
nntıya büyük bir ehemmiyet atiedil

tnektcdir. Bu toplantı 1932 senesi ilk 
teş .. 

rınınde akdedilen ve akamete uğra-
mış olan Ingilterc - Irlanda konforan-
ırıtnda b . . n erı akdechlecek olan ılk konf e-
:anstır. Mesele bay Dö Valeranın bir 
akım metalebat dermeyan etmek için 

hlı? Yoksa Ingiltere ile bir tesviye su
:teti ara tırmak için mi?- Londraya gel
trıekte olduğudur. 
t ~edihidir ki Ingilterc hükümeti Uls-
elin lı-landa ile birleşmesini deıpiş et

,tnekten imtina edecektir. Müzakerelerin 
hlevzuları her halde aşağıdaki hususat 
olacaktır . 

Senelık. arazi taksitleri, Ticari müna
&ebetier, imparatorluğun müdafaası. 
lY~Ublin de sorulan bir suale cevaben 
'Alo Valera Londrada ve Cenevrede B. 

alkolm Makdonald ile geçen ay mütc
~it dt'falar gorüşmüş oldugunu hatır

bnıştır. 

Bay Dö Valera Diiblende bir mcra.!im esnasında 

Londra görüşmesi hakkındaki habe!"I görüşmenin Ingiltere ile lrlanda arasın
Dublin de şevk ile karşılanmıştır. Ora- daki u~.u~ .~kl'.sadi müca~eleye nihayet 
daki siyası mahalıl ile iş adamları bu vereceKını umıt etmekt~ırkr. 

'Klermon - F eran belediye reisine teh
dit mektubu gönderenler aranıyor 

Paris, 13 (ö.R) - Etval suikastçıla
rının da gizli ihtilal komitesinin eseri 
olduğunu gösteren ifşaat üzerine heye
canla takip edilen tahkikata yeni un
surlar flave edilmektedir. Voklar silah 
ticareti suçuyle itham altına alınmıştır. 
Şamberi mevkiine nakledilen silahlar 
işinde kendisinin suç ortağı olan arka
daşı yabancı memleketlere kaçmış bu
lumnaktadır. Lofisl tarafından yapılan 
itirafların yanı başında diğer noktalar 
de keşfedilmiştir. 

Polis komiseri Dü§en tarafından yir
mi bir eyliılde olan bir hadise hakkın
da mühim bir ifade alınmıştır. Bu ifa
deyi veren Klermon - Feran şehri be
lediye re.isi ve kimye\•i maddeler fab
rikası direktörü B. Bezdir. Et~l sui
ka.!lı yapıldıjı sırada B. Bez sayfiyede 
bulwunakta idi. S\Jİb4t tahkikatını ıa-

zetelerde okurken kimyager sıfatiyle 

kullanılan infilak maddesine nlakadar 
oldu. Gazeteler polis tahkikatına naza
ran kullanılan maddenin Tolinit oldu
ğunu ve bunun Fransada imal edilme
diğini, bu sebeple suikastın bir Fransız 

tarafından yapılmıs olamıyacagını yazı

yorlardı. B. Bez bunun doğru olmadığı
nı biliyordu. Bu sebeple yirmi eylulde 
Klermon - Fcran gazetelerine bir mek
tup gönderdi. Gazetl'lerde intişar eden 
mektupla tolinit denilen patlayıcı mad
denin Fransada yapıldıgını ve kullanıl

dığını, bu .sebeple suikastın bir Fransız 
tarafından yapılmış olma.sının imkansız 

olmıyacağım bildiriyordu. -
Fakat bu makalenin intişar ettiği gü

nün ertesi gün B. Bez şöyle bir mek
tup aldı : <F.ğer yaşamak iırterseniz ga
zetelere böyle ~eyler yazmavınız. • l4ek-

1up majüskül harflerle ) azılmıştı ve 
imzasızdı. Klermonda bil) ük postaneden 
cMUstaccb knydi.} fo gönderilmişti. Za
bıta şimdi bu tehdıt mektubunu yazan 
ve suikast sırasında hakik.ıtin .. meyda
na çıkmamasına çalıc;an şahsın kim ol
duğunu arastırmaktadır. 

Faris, 13 (A.A) - Te\ kif edilmış 
olan bütiin Cagulnrdlar mefsuh faşi!!t 
birliklerine mensup bulunmaktadırlar. 
Bunların tedhis fonli:ıı etleri halkı son 
dereçc hcyc>cana dü ürmüştür. 

Sol cenah fırkalarının hükümetten 
faşistlerin faaliyetlrrine bir nıhnyet \'er
mesini talep ~den bir t.ıkım karar su
reti ~abu) elmi lcrdır. Sag cenah grup
l~rı ıst' tevkıf C'dilıniş olan mühendisle. 

rı.n tedhiş hareketlerinden mücl'im ola
bılmelerine imkan olmadıgını bcvan et-
tnt>ktedirler • 
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YENlASIK SAYFA: 1 

Kır emniyetine ait 
kanunları birleştirdi 
Atina, (M H) - Bu tarihli 'unan 

hnsınının meşgul oldukları yegane ınc~· 
zu. kır emniyet kanunudur. Kır emniyet 

Gtz ygı ile eğiler .: Dilk deği~ bir sada ile: y • k •• •• • t • ve asnyiş işlerine mütedair mevzuat bir• 
_ Pek doğru' .. B 0 n de bunun şi.ikran - Evet madam! .. Pek doğrudur! de-

1 a rJ n n oy n s S• ICJtirilerek, tndU edilmiş ve yeni bir kO"' 
hakkını eda için.... di. Dilşüncclerinlz kat't bir mahiyeti deks ·vücuda getirilmi,tir. 

_ Teşekk\lrden falan bahsetmiyelim haizdir.... 1 ı • • • ı hl • d k • B. MetakBns bu hususta aşağıdaki be-
DUk ••. Menfaatlerımizden bahsedelinı.ı Favstll gillUmslyerek devam etti: m r e erı ç a ey erın e 1 ce- yanatta bulunmuotur: 
tkhıci görüşmemizde ümitlerinizin ne-1 - O halde şunu size ispat edeyim ki, \ <Kır emniyeti, gerek kır halkı, gerek• 

den tbaret olduğunu bana anlatmış, ve bütün bu vakaların fiiliyat sahasına çık- .ebep o oklarını so•• ylu•• yor se ziraat için elzemdir. Kırlara dökül· 
yahut daha doğrusu sözleriniz.in gelişin- ması benim şahst arzuma bağlıdır. ister- reya a " mü~ olan servet. daimi tehlikeye maru% 
den ne gibi yiiksek ve nsü bir em~lle sem, siz kra1 olama~ınız, yine istersem bulunduğundan, köylünün hevesi knl· 

1 kk d 1 V D k k ki d d 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·ı h. d.. .. b. ·hata h. salim d Y · k h ft al kalbinizin çarpmakta olduğunu nnlamış- sitl bir !isi gibi tc e l c er er. e şu aracı so a ar arasın a o aşır- : R J D . • mucı , ır uşunee, ır ı ve ır mıyor u. cm ·anun, er tara a ay 
tını. Ve nasıl bir vicdan azabı çektiğinizi güz.el Frans:ı A.siler tatbik edilen ceza- ken önüme çıkan nahifülbünye bir Mu- : eaaers ıgest E ifade vermiştir. Aynl~y.. dünyanın §Ckilde tatbik edilecektir. Kır bekçiliği. 
hisseder gibi olmuştum. lnra m:ıhkUm ederler. sevi çocuğuna doktor Refailin muayene- : ecmua ından : en kudrcUl havsalasına maliktir.Alınan- daha diaiplinli olacak ve daha ahla!• 

_ DUk, siz kral olmak istiyorsunuz.!.. Giz bembeyaz. kesilerek: hanesini sordum. Çocuk, parıltılı gözleri- S ...,,, : ya bnnu muhafaza etmekten ürktü. Çün- kimselerden tqekkül edecektir. Yeni 

G: .. sarardı, ve etrafına mustarip vel _ Düsüncelerlniz.in kat'i bir mahi;'.)•eü ni gözlerime bırakarak orada birşeyler : Nakleden: A. BILGET : kti Museviyi cemlyetl için muzır bir kanun ihmal yüzünden husule gelecek 
~ • 1 ....................................... .. 

şilpheli nazarlarla bakındı. haiz olduğunu söylemiştim. Fakat bu se-
1 
araştıracak oldu. Bu bakışın manasını temsil ctnıez. mahluk sandı. z rarlan aulhan tesviyeye çallflrkeıı. 

Favsta kntiyen sabırsrrlık ve hakaret fer, cellat sntırı kullanıyorsunuz .. Yalnız anlamıştım: _Neden? Almımya haksu:dır. kudcn yapıli!ln ı:arar ve ziyanların faa• 
emaresi gönenniyerek: , dikkat ediniz. Kullandığınız kesici alet - Dişlerimi tedavi ettireceğim, de- _ Çünkü aleyhinedir de ondan. Tem- Lehistanda dilnyanın en maruf ~ek&- ferini ıiddetle cezaJandıracaktrr. 

_ Korkmayınız!. Yalnızız.. Evet .. Siz. iki yUz.li.idi.ir. dedi. dim. Eğer gösterirsen sana iki Farting sil inanmakla olur. Musevi inanmaz ki .. ları Musevi ırkından türedi. Lehistanda Hükümet hayvancılığa fai111. ehemmi· 
kral olmak istediniz! .. Fakat çaresini bu- l - Bakınız harfbeharf tekrar ediyı>-

1 
veririm. Fakat bu hi ini meydana vurmak ta he- milli ruhu aşılıyan ve enerji veren Mu- yet vermekte olduğundan. yeni kanuı\ 

Jamaduuı: ve cilrcüniz noksandı. Eliniz-
1 

rum.. Di.v:,orum ki, evvel beevvel bize Çocuk glilU~siyerek, güle o~'Ilıya ya- sabına gelmez. Inanınad.ığıru zinhar gös- sevi idi. Fakat bundan istifade etmesini hayvan yelİ§tircnlere :zarar vemıiyccek• 
de Llng vardı. Fakat hafif idi, ve hem de I kralın ölmesi la~ımdır. Ben istersem 1 nıma katıldı. Yıne daracık sokaklar ara- lermez. ln.anır gibi görünür. GörUnü~te bUmediler. tir.> 
hanedan saltanatının değiştirilmesine ta- Hanri dö Vnlova öldürülemez ... Şu anda sında dolnştık. Kendisine adını sordum: gayet samimidir. Esasen zevahiri kurtar- Amerika ve İngiltttede en yüksek Bütün gazeteler yeni kır emniyeti b?" 
raftar olmıyan şu heyet yalnız. bir Sen-! iki suvari bulunuyor ki benden evvelce j - Ne yapacaksın, dedi. Ben sana dok- mak için bu çok lüzumludur. me~il rde MuseTI. bUyUlderl oturuyor. dekainin rnilkcmmeliyetini tebarüz cttiı• 
bart.elml gecesi istiyordu. ' almış oldukları emrin aksine bir emir l tor Refailin tedavi evini göstereceğim. _ y hudilerin istikbali hakkında bir Şimdilik onlar muvuene unsurlnrıdır. mcktcdirler. cVimu gazetesi bu hasut' 

Siz de bunu yapamıyordunuz, ben ise almadıkları takdırde biri Blovnya di- Bu kafi.. şey düşünüyor musunuz? Bu memleketler içln fenn konU§tnak ha- ta yazdığı batmahlesinde öyle diyot• 
yaptım!. Lingl idare eden dizginleri toP.:I ğeıi d Nanla gid ccktir. Ve yine tekrar Çocukla burada vedalaştı-k. _ Buna ne lüz:um vardır. üç bin sene tınmızdan g~miyor. cKır emniyet kanununun memleketin 
}adım. Biltiln memurlanını Fransanınt ediyorum ki bunlar heni bu akşam gi>- DOKTOR REFAILJN BO'ROSU evvel de böyle idi. Mu!!evi için matl bir Bu memleketler mutedildir. h1!r tarafında ayni şekilde tatbikine ka• 
her tarafına g6nderdim. Bir buçuk sene riip yilzbcyüz haiz olduklan memuriyet- Genç bir Musevi dilberi, vücudunun hikliyedir. İstikbal düşünülmemesi gere- Romanyaya ge1inoe: Bizim burada ır- tat verilmetıi, çok mühimdir. But;üne b• 
zarfınd başladığımız işin almış ol-0.uğu ten az.lolunmazlarsa birkaç saat içinde inlıinalnrını auıml suretle meydana vu- ken bir neticedir. Mesele chal> i kurtar- kan bnz.ı kabahatlarımız olmadı değil.. dar tatbik edil~n kanuni r mıntak;-ya 
ilerleme vaziyetini size göstererek bu arzettiğim mevkiler hareket edecekler- rarak ünüme düştü. Galiba, kendisine maktır. Ben bugün karnımı doyurmaz- Rum~ milleti istismar edildi. Romany - göre değiıtiğinden, matlÜp netieeye var 
tahtı altUst edecek fırtuıanın nasıl hazır- dir. { tlyaretim hakkında malumat verilme- sam, yann aç kalacak, felakete boyun da Mwı vi arnz.l ve çlftlik sahibi oldu. mtrordu. Kul r anaqi içind !kalıyordu. 
Jandığtnı öz.ilnUz ısnUne koydum. Birincisi, krala siz.in onu öldürmek is-ı ;tnişti. Natlk bir ifade ile adımı sordu.. eğecek, mücadele edecek kudreti nefsim- KöylU ço'k ctl1di. İstismar ~iynseü bu- yeni k nun, mükemmel ve diaiplioU 
Aynı r.amanda slı;e her şahsın, her fe- tediğinizi anlatan evrnkı gösterecektir. Cevnp verdim. Bir aralık, doktor Re!a- de bulamam ki.. rada fazlasiyle haklın oldu. Bu yüzden bir kır bekçileri teıcl&.ülü vücuda gctl• 

dakArlığın dn kaz.anılan her fikrin ne !kincisi Nant.a, Hami dü Navarın ilin ilk muayenede dört şilin aldlğtnı ha- Şimdi esasa girebiliriz.. Romanyadaki maruf Mwıevl devlet a- recek vo polis jandarma gibi mücs ·c 
kıymeti haiz olduğunu dtı. gösterdim.Ha- nezcline gidecektir. Munıaileyh orada on 

1 tırlMmak zckll.sını da gösterdi. Hüdisat Musevi cemaatinin lehine in- damlannın mevkileri tczelzUle uğradı. bir t~kül olacakbr. 
kikatte ise, size Romada verdiğim para~ 1 iki bin piyade altı bin suvari ve otuz j Yakın dostum doktor Refail beni bü- kişaftan uzak bulunuyor. Museviliğin Muhacereiln önüne geçmek milşküldilr. yeni k nun ban~tırma cı'hetinc chern· 
run yani iki milyon liranın bugiln on mil- topla hazır bulunuyor. Gönderdiğim t yük bir dostluk tez.nhfiriyl_e karşıladı, huzuru kaçmıştır. En korkunç rüyaların Sav~ yıllarından sonra Romanyaya gi.- miyet vereceğinden, mahkemeler dava 
yon olarnk iadesi lazımdır. 1 mektup onu sizin fikir ve maksadınız 

1 

elimi sıktı. Saatine bak rak cevap verdi: hakikat olduğunu görüyoruı:. dip çiftlik, arazi sahibi olanlar, kendile- yığını altında l:alnuyac:Ulardır. Hükil• 
Glz alnının Uzerinden elini geçirerek: hakkında trnvir ed c~'ktir. Ve Hanri dü - Fakat vakıt gecikti. Lehistanda museviler Ritlervarl bir rinden evvel orada yerlcşm yahudilcri met bu işi de hakkıyle idare ettiğindeo. 
- Pek doğru! .. dedi. Valovanm vt>fatında tahta sahip kalabil-1 Ve .. Güz.el Mos~vi ku.ını çağırarak e- tarzda takip ediliyor. Araplar Filistinde kurtarmak için !edakli.rlığa katlanacak- mükemmel ibir lar emniyeti kanunu vü• 
- Belki on defadan fazla bana bu ~- I menin ancak bir harekete bağlı bulundu- mir verdi: Musevileri imhaya çalışıyor. En yakın lardır. cuda getirmiştir.• 

lere mukabil nnsıl bir hisse istiyeceğimi. gunu anlatacaktır. O da Fransa kralı ile 1 - Va kıt tamam, hasta kabul etmeyi- tehlike olan Romanya yeni kararlar ati- - YanI ..• 
soruyordunuz!. Ben ise size şöyle cevap 

1 
birle,.ip Parise cloğru yürümekten iba- niz. fesinde bulunuyor. -Ko •ulınağt göze nlacaklardır.Birin-

venniştim: cOnu biraz sonnı anlıyacak- rettir. Mösyö ı;.<i D.ük caba bu ik~ ordu-I Diş doktoru Hefailin kendi eliyle ik- MUSEVtN1N TAR1F1 ciler, ikincilere maddeten yardım eder-
ııınız?. Şu uzun ve meşakkatli yorulma- ya mukabele ictin ne kadar asker ve pa- r~"1 elliği cin'leri midelerin~ize indirir- _ Siz Museviyi nasıl tarif edersiniz? Ier. Hindenburg }arımız semeresiz kalmıyacaktır. Bari- raruz vardır. Öğrcnepilir miyim?·· .1 SÖ7. sırası Siyonist davasına gelmi'ili. _ Gayet ko1ay .. l\Ju.,evi tasfiye edile- - Diğ r ya.hudiler?. 
katları ben yaptırdım. Valovayı ben ka- Şu görüşmede v bu sırada gösterilen E!>as~n günün mevzuları arasında Le- me~ Erimez de ondan ... ölüm mukad- _ Dünyadaki ya.hudilerin en az kül-
çuttım. Eğer sizin tahta çıkmamanız b,ir 

1 horek~tler \'C. hatlü kirpik oynayışlarını histan yahudileri, Filistin ynhudileri ve dcrattır. Erimek ise imkansız .. üç bin türlü olanları Yunanlstanda, kısmen Yu-
kabahat ise o kabahat benden doğmaJ bile ~öz.dı::n ka~mııyan Parda}·an kendi Romanya yahudileri m"s"lesi vardı. yıl içinde ml!U karakterinden, nnanavl goslavya•ve Bulgaristnnda, bir kısmı da Faciasında gözlerini 

kaybeden kapiten mıştır. kendine: , , . Doktor Refail: rllh ve yapısından pek az birşey feda e- TUrkiyededir. Bunlar i§ ve güçleriyle 
Binaenaleyh taınamiyle bütün kusur- - Kuvvelıli v~ hem. de pek kuvvctlı!, - lster misiniz., dedi. Ben bu işin, den Musevi lçin eğer mukadderat daha me~gul olurlar. Bir amele glbl çalı§ırlar. 

lar sizindir. diye sliyl .. mdi. hndı lehimize olan müdafaasını yaRa- {enn bir netice gösterirse bundan insan- Ancak çoluk çocuklarını geçindirirler. 
Giz titrlyerek: 1 Düke g '1iıı::e, önünd bırd"nbire açı- yım. hk olsa olsa utanacaktır_ B~kalarına zarar vermezler. Çünkü 

-o---

Bir ameliyatla gözlerine 
yeniden kavu,muttur - Pek doğrudur!.. dedi. lan uçurumun el-.s.riya v r•c::[:i korku - Dinlerim, dt!dim. Fakat müfrit ol- Bir Alman alimi Museviyi tarif eder- Mektebe gitmezler. Yübek tahsil gö-

- Hanribin firarından sonra, izin her ve hiddetten do·· n baş dijnmelcrinden mıyac.:ıksınız.. Tesire kapılmadan konu- ken Hmiyle ifadesi imkansız bana isnat- renlerl çok azdır. ZekAlarını kullana-
şeyinizin hA.kimi ben oldum ... Çünkü siz fl:rnd kalarak şidd .. tl • nefe<ı al'•. Ve şursanız daha çok memnun olul'Um. larda bulundu. Ben doğrusunu söyliye- matlar. Büyük bir sima yetiştirdikleri 
de bilirsiniz ki, saltanat ve h:ışmetinizin,I mustariban": Doktor: bilirim: pek t.:nder vakidir. Bu noksan ise onları 
ve ileride nail olacağınız kral tacının - Fakat m:odaın, uınn:!tbrs:!m h"ni - Bu mümkün mü, dedi. Damarla- Dünyanın en münevver insanlarını rahata ~evkeder. 
biricik milsebblbl ben idim. O zaman da tehdit etmiyorsunuz, d~i. nmd~ki kanı nasıl inkar ederim. Böyle yetiştiren Musevi cemaati, btitün incile- Doktor Refail sözUnU şı)yle bitirdi: 
maksadımın ne olduğunu ve sizden ne l - Hay1r, yalnız sizi deliller ile ilen konuşmak için bir başka ruha temessül rini Lehistaııda, Almanyada ve Aıneri- - Anladınız tabii ne söylemek istedl-
beklediğiml sormuştunuz. O zamanki ce- etmek istiyorum. Frırf~d,..hm ki cenabı- etmek lazım. Unutmayınız ki Musevide kada toplamıştı. l<ısmen de Ingilterc de ğiml.. Bize is1lkbalden bahsetmeyiniz. 
vabnn §U idi: cVnkıt gelince öğrenirsi- hakkın ekseriya kralların yollarına çı- temessül kabiliyeti yoktur. O temsil de bundan milst.efit oldu. Filistin Musevileri chab i kurtarmak is-
niz ~ Mosy'' ö Lö Dilk lcrte 0 .... ~a kannış olduc•u kar.ulaı-dan birine ug~rıya- t y l nla "L•.ı d ~·1 ··· ' ... "• ~ n b - e mez. an ~ n mayın. ,I:Alemez. egı , 
· di ldl' rak Valova telef ol un .. K za farzcdelim 

Almanyadaki Musevi bir muhteri, bir tiyorlar. 
§ım ge .... 

Dilk milsterihane ve tıpkı tamam ala
caklı huzurunda bulunuyormuş manası
nı gösterir surette: 

- Ah! ... Ah! .. dooi. 
Ve yine kendi ikendine: 
- Ne li.ld, beni Slkan bir borçtan kur

'lulac.ağım, çok şükUr! .. dedi. 
Favsta belki şu manayı anlamıştı. Fa

kat sezdirmedi. Yalnız dudaklarında u
çuk bir tebessüm görüldü. Adeta gece
leyin pcnçere camlarını bir anda ışıklan
dıran ;·ıldırım ziyasına benziyordu. 

Dük dö Giz kendisine icraatında bü
yük ve kuvvetli yardımlan dokunan şu 
kadının tekliflerinin tehlikeli olabilecc

ini anlamış olacak ki yoklamak rnaksa
diyle: 

- Arı.u cders"niz. hayatımı bile iste
yiniz! Memnuniyetle feda ederim. de
mişti. 

- Hayatınız sızin için pek kıymettar 
olduğu gibi benim için de pek az istifa
deli bir nesnt?dır. Binaenaleyh onu mu
hafaza etmeniz. daha eyi ye ;nuvuf ıktır. 

Giz dudaklarını ısırdı. 
Favsta sözünde devam ederek: 
- B~im size karşı olan hizmetlerime 

mukabil alacağım belki hayatınızdan da
ha d~kül \'erilebilecek birşey olacaktır. 
Yeg5ne a]acağım olan bu .şeyin verilme
sinden çekinmemekliğiniz için şunu da 

peşinen söyliyeyim ki bunun bana karşı 
reddi siz.in için mumkün olm~·acaktır. 

Giz, gizJi bir ıslırap ile: 
- Buyurunuz, madam, emrediniz! de

di. Fakat bu şey .... 
- Bwıu öğrenmek için aylar ve belki 

senelerce brettiniz. Binaenaleyh bir 
kaç dakika daha sabredebilirsiniz. Evve
Hl delillerinıi söyliyeyim ... Kral olmak 
arzusundasınız ... Bunun husulü için ise. 
evvela, bu tinda hayatta bulunan zatın 
ölmesi lazımdır. Ondan sonra bu mev
kiin hakiki ve meşru varisi olan Navar 
kralı Hanri dö Bürbonun vücudunurı 
ortadan kaldırılması laz.ımd.ır. Dahili bir 
hacln menetmek için \•e Pat'u ile vilayet
ler ahali inin hakiki arzu uyle o mevkie 
çıkmanız şarttır. Bwılar doğru mu? 

ki Hanri dö Nnvar yC'rinden kımıldamn
sın. Hülnsa siz.in içın taç geymekten baş
ka bir iş knlmosııı. 'l'aht ve taca olan İs· 
tihkakınız teslım olunsun ... 

- Ona hakkım, Fransuva dö Ruzye
rin eserinde de bun dnir kafi derecede 
s:ırahat vnrdır. 

- Evet o kitapt.tm 200,000 nüsha has
tırnr:ık memurlarım vasıtasiylc blilün 
Fransaya dağıtan ben idim ... 

Dük kekeliyerek: 
- Pek doğru madam, dedi. 

-BITMEDI-

-------
Alman yada 
Din mücadelesi 

Beri.in, 13 (Ö.R) - Almanyada dini 
mücadeleler devam e~mektedir. Protes
tan kilisesi papaslarının bir içtimaı Gcs
tapu tarafından dagJtılmış ve 28 pastör 
tevkif edilmiştir. Bu protestan papasla
rmın IYirmİ yedisi sonradan serbest hı

boyu adam 
Robert Vadlovun boyu 
2 metre 63 santimdir 

n uz n 

25 yaşından evvel 3 metreyi bulacak 
Paris - Dünya- fı!~~J~~~~~ms;;s 

mn en uz.un boylu 
d mı Robert Vad 

lov kendi hayatı 

hakkında ıu malu-

ra kılmış ise de evvelce de iki defa tev- en 
kif edilmiş olan Berlinden pülör Nie;r.,in 
mevkufluğu muhafaza edilmiştir. Cuma 
günil de pastör Martin Volfun 45 inci 
dini vıızife yıldönümü kutlulanacaktlr. 

·~ 

BONO 
Müb dil ve gayri mübadil bo· 

i ~:~Si~~~ ;::::t :::i 7:ı:: 
razı yüzde bet ve iki faizli huine Ilı 

t h,•illeri salın alu. 
1 Adres: tzmirde Kemeraltm

da Hacı Ha&an otelinde 60 
numarada CA VtT .. 

Telefon: 3903 
C.P.S. 1-15 (33) S.7 

dir. Bıına gelince boyumun büyümesi le·ıccldiğimde sıkletim sekiz kilo imiı. Al
vakkuf etmemesi için her şeyi yapmak- tı eylık olunca hayret verici inkiJaf ba7· 
tayım. Zira devlik knryerim mevzuuba- lamı~ .. Zira ben altı aylıkken otuz ki
histir. B~ kard~im vardır. Kard~leri-ılo}•u bulmufum. Altı yaşında uzun pnn
min en büyü~ bulunuyorum. Dünyaya ,talon 1?İyrneğc mecbur kaldım. Bana gö-

Yunan - Bulgar 
Münasebetleri 
iyileşmiftir 
AtiM. (M.H) - Vima gazete.si, Yu

nan - Bulgar milnnsebab hakkında yaz
dığı bir fıkrada diyor ki : cB. Köse Iva
nof, Bulgarlstanın arsıulusal münase
bctlerlnden bahsede.rken, Yunanistan ile 
aralarının iyileşmiş bulunduğunu da 
ilave etm~tir. B. Köse Ivanofun sözleri 
çok do rudur. Balknnlarda sUlh fikri 
hflklm bulunduğu gibi, B. Köse lvano
fun idaresi zamanında Yunan - Bulgar 
mUnasebetlerl de iyileşmiştir. Binaena
leyh yeni yıl doğarken, iki memleket 
arasındaki ekonomik tema.sluın da kuv
vetlenmesini temenni ederiz. Bu da 
olmak için mazinin hı~ olduğu 
mli§kU tlan ortadan kaldırnıafa elbir
liği ile çalışmalıyız.> 

Kapit n Maka Prüı 

19 3 7 senesinin altı ma}'J8ında Hiıı• 

dcnbura b !onunun Nevyorkta I..an" 

kchurat dvannda alevler içindo yere dilf" 
tUğil malOmdur. Balonu sevk ve idate 

eden Kapiten Mab Prüa bu kazada göt• 
re kısa pantol bulunmıyordu. Dokuz ya-

. . !erini kaybetmitti. Malcs Prüa ıfS yaoııı• 
ıında boyum bır metre 78 ııantım, ıık- d "d' l b hf>d' . •! . d bi' 
1 · 82 L·ı 'd" On b' . . yıl d'' .ı a ı '· Jle u a ısenın uzerın en ehm ııa o ı ı. ınncı onu· 
mümde Karnera ile lı:aqilaım11tım. Ta- aene geçmeden Almanyadan gelen h•• 

bil • t d "il B' b L . • • herler Kapiten Maks Prüıriin tekrar g&ı:· 
rıng e eg .. ır oıu mcnagerının 

hüroıund .• Kamera y nımda bir ço• lcrine kavu~tuğunu bildiriyor. Bu harf• 
cuk gibi hlmııtı.. Bu tarihte 5 2 kun· ' kalı netice bir F rankfurt hastaneııinde y•• 

dura giymekte idim. Annem omuı:uma 
gelmiyordu. ilk mektepte bana hususi 
bir ııra y ptırmak lizımgelmifti. 

Dr. Vill Crohaus'ın yaptığı radyogra-

pılan ameliyattan sonra temin edilmişti" 

Alman havacılığı yeniden en kudred1 

bir sim~sını kazanmı~tır. 

fiklcre göre iki dimağım, ilci dimağçem, Paris .a Ü t~sinden diplomalı 
inekler gibi iki midem vardır. Oç nıet- 0 1, tablplerl 
reye gelince bir filim kumpanyaııiyle 
yııpnğım mukavele mucibince bir filim Mtrtılr.ktt hastantsl dış fabibl 

çevirecek büyük bir servet kazanaca- Mn.7.J.tff er Eroi!ul 
ğım. Babamın hnli vakti iyi ise de beni '-' 
ancak beslemeğe muktedir olmaktadır. VE 
25 ya~ını geçince büyümem duracak- KenıaJ Çetindağ 
tır. O güne kadar bütün ihtimallerden 
"' • · ·r d k ı Hastalarım her gün sabah azamı ıstı a e etme istiyorum. Sabah-
lan uyanınca üç· buçuk metre boyunda saat dokuzdan başhyarak 
olan knryolamda saatlerce uzanmı§ du-1 Beyler - Numan zade S. 21 
ruyorum. On milyon dolarlık muknve-1 numaralı muayenehanelerinde 
lem ve sigortam kadar arluıda§I rımla f kabul ederler. 
yaptıiım on dolarlık hah" ta beni alaka· İl Telefon : 3921 
dar etmektedir. •ll•••lııiııiliıirli!İlıiiıııiıııii••••': 
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\;UMA 1~.ılt 

PiÇ KURUSU Mı~r buhranıanilnde 

97 Yazan: Kemalettin Şükrü ltaly anın takip ettiği harekette 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

gizli maksadlar belirmektedir BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fahişe T eosyanın yatak odası 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·---. -'-·._ ,,,,,., ... 

Genç Kral 
Bu oda .• 
idi •. Bu 

Nice 
oda •• 
çürüdüğü 

mezar olmuş 
Bizans hovardalarının 

bir ölüm odası 

ken1iklerinin 
idi 

aşıklara 
Daha ziyade dini bir siya
set mi takip etmek istiyor. 
Fransız gazeteleri bu iddi
adadırlar. Vaft partisini 
Kralla mücadele haline 
koyan sebepler nelerdir ? 

bodrum zından? 
Öbür cellidm yattığı diğer odaf1türün •• Biraz ~o~ra da ben gelir,lnın haya.t~~C: İG~i~bali için de ha-

da vaziyet ayni oldu. kendisine mülakı olurum.. reket ettıgını bılıyordu. 
Dört Ufak oraya ve yine Sofia- Bu müjde Sinıbatyoı için hu an- Yaklaştı .• 

nan delaleti ile girdiler. da cihan değer bir müjde idi. Ayakta duracak hali yoktu. 
içerideki kızları çıkardıktan Teosyanın yatak odası!.. Koluna girdi •• 

ıonra ıızmıt olan herifi yatağın- Bu odanın kaç aşıka kanlı me- Sendeleye aendeleye sofaya 
da boğdular. Çuvala tıktılar ve zar olduğunu Simbatyos nereden çıkardı. 
bahçeye götürdüler. 

1 
bilebilirdi.. • 1 Simba!~os .. kapının c,i~iude ar-

y arım saat sonra it bitmİf, iki Bu odanın kaç Bızans hova.-- ' kasına dondu •• -::-~ 

celladm ölüsü elbiseleri ile bera- dasmm kemiklerinin çürüdüğü 1 Odanın ortaınnda üzerindeki 
her bahçede kazılmış mezarlara meşhur kanlı bodrum zindam. ol- tül elbi.ses!ni ?muz yuvarlaklarma 
rörnülmüştü. • duğunu nereden hatırana gebre- kadar ındırmıf duran T eosyaya 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kral Farok csl...-i Başvekil N ahas pqcı ile 

Paris, (M.H) - cJournal des Debats• 
gazetesine göre : Yeni Mısır kabinesinin 
başlıca vasfını parlamento yani Vafd 
haricinde scçilmi~ adamlardan mürek
kc;> olması teşkil eder. Genç kralın hu

sı.:si müşaviri olarak Ali Mahir p~ayı 
intihap etmesi, şooreti çe>k büyük olan 
ve hfikiıni mutlak tesirini yapan Başve-

emelini izafe cyJcmelc mübalngalı bir jiınin İtalyan ideolojisi ve usullerinin 
şey olur, fa.~a~. kralın Mü~ltim~n eleman- cazibesine kapılacağı zannındadır. Y~il 
lara ve Musluınnnlık hlsleınne dayan- gömlekliler kara gömleklileri tnkliden * bilirdi? bakh .. 

Teosya salona döndüğü zaman Te~ıyan~n yntak oda••:·· .. Bu ~akı, .• Fahi,~nin süzgün ve 
Sirnbatyoı oturduğu koltukta ve Sofıa, Bızansm bu eıkı ve met- vaatkar nazarları ılc karşılafh. 
Yarı sızma; bir halde bulundu. hur fahişesinin sabık nedimesi bu Artık ~aınamen emin olan Sim-

mak istediği şüpheden beridir. tesis olunmll§lardır. Mahmut Muhammet 
INGlLTERE - lıflSIR paşa İngiliz hariciye nezaretine kat't t~ 

Barduın damadı mahmur ba- yolda kaç ki;iye rehberlik etmİf. batyoı ~ıra~ ~n~e muradına er-
kıtlarını T eoıyaya dikti. Kaç kişiyi ölüme götürmüftü. itte 1 mek sevıncı ıçmde ve ağzından 

cEcho de Pnris> gazetesine göre: Mü· minnt vermiştir. Faka.t bu teminat ile, 
tevefla kral Fund Vcfde karşt birkaç de- Mıstr ile mevcut ittifaka imparatorluğun 
Ca kafa tulmıya muvaffak olmuştu. Ma· ba~lıca unsurlarından hiri gözUyle bakan 
aınafih neticede Vefd daima muvaffak İngiltere hariciye nezaretinin dikkatini 
olmu tur. Vefdin, muhal<.'fete geçtiği za. uyuşturmu~ olama7~ 

- ArhlC yalnız kaldık .. Dedi •• timdi yine ayni vazifeyi yapa- sadece: 
Yarın tetrifat nazırı olacağım ve cakta. w • -.. ~eç kalma emi? 

kil Nah.as pa~aya kar.şı kendi iradesini 
tebarüz ettinnek istediği tesirini yap
mıştır. Genç Krala, Mustafa Kemal ta
rafından feshedilen hilafeti ihya etmek 

yarından itibaren d e hep sen inle Fakat bu ıefer yapacagı vazıfe Sözu çtkararak.. ölüm odasına 
,beraber yafayacağım. B ugüne ka- ıa~~ce hanımına i~at etmek için doğru yollandı.. Sürü~lendi .. 

man kullandığt m~todlar ihUIAlcUyane- KRALIN SALAUtYETt MESELESi 

dar aana kartı içim de yan an ate-I degıl, kocaıman, oglunun babası- - Bıtmecli _ 
t~iO:!~~~tine artık tahammülüm it 

1 1 
___ 

1 
____ 

1 
__ :-V---------

dir. Şimdiki kral Vefdin dizginlerini klS- «Ere Nouvelle• gazetesine göre, lngil· 
mak ve onu haiz bulunduğu inhisardan tere, her ihtimale karşı, halihazırda Mı· 
mahrum etmekle iftihar etmektedir.Vefd sırda bulunan Ingiliz ordusunu kuvvet.. 
şimdi, vaktiyle memleketinin kurtarıl- lendinnektedir. fülaraf bir va?.iyel al. 
ması rnevzuubahs olduğu zaman fevkalu- makta berdevam Qlmakla beraber lngi. 
de istifade etliği şeyden, yani, halkm şö- liz diplomasisi her hangi bir sürpriz kar
vinizm hislerinden istifade edememek- ŞlSuıda kalmak istememiştir. Mısır mese
tedir. Vefdi bizzat kendi muvaffaktyeli lesi dahili mahiyette bir mesele olarak 
<Iarbelemi§lir. Ingiltere-Mısır ittifakının devam edegelmektedir. Fakat dahill ç.'.lr
iınzalandığı z-.ıman<lanberi Vefd Ingiltere pışmaların Mısırı,Mısır hUkümetinin bil· 

t~~!:Y~::~~~~:r~~ a yan mpara or ugunun 
::·~;Fa:~~;::.:!kr::~==i: filen tanınması meselesi 
kurtaracak dereceyi bulmadı. 

Merhametin in hududunu aade- . 
kabinesiyle eyi geçiıunektedir. tün kuvvetlerine h6.kim olmasını icap 

;di~~~.:;~~r.~:'.:'ı:it;~~~:~:d:: Cenevrede hususi görüşmelere mev-
geçml, SimbatJıoıun batını aardı. k• ı 

MISIR KRALI VE 1NC1L1Z ettirecek bir vaziyete sokmasından kor· 
SONGOLERt kulur. Mısır hadisesi doğrudan doğruya 

MlSır kralı da bundan sonra zor z.a- 1923 teşki!Atı esasiye kanunu ile hukuku 
manlarda İngiltere süngülerine istinat tahdit edilmiş olan kralm şahsı idaresini 
edemiyecektir. Maamafih halk arasında tesise matuf olan bir devlet darbesidir. 
bir millet şefinin parlamentonun temin Krulm ilk işi, ötedenberi feshini talep 
edeceği eyiliklerden daha buyük eyi- ettiği paramiliter teşkilfıtların Hiğv1 ol
iikler temin edebileceği ve genç kralın muştur. lngiliz makamı:ılı, gizli tnraflnrs 
Araplık dünyasının ve haltn müslüman henUz tamaıniyle malum olmıyan ve ya
Ulcmiııin ba§ınn gcçmiye namzet bulun- b::ıncı devletlerin müdahalesine sahne ol· 
duğu hakkında, sarih olmamakla bera- ducu muhtemel bulunan Mısır fhtilfıfın
l)er, hir iman mevcuLtur. Birçok kimse- dan uzak kalmaktadır: 

yiik ii::t:· y:~:ıı:::~ zu eş ı e eceği an aşıl .. ~ak a 
daha çok büyük itler var. Hele 
teşrifat nazırı olduktan sonra .Bi
zanıta parmakla gösterileçekıin. 
Ben de senin olacnğım .. Duha ne 

r 

istiyorsun •• 
Simbatyoı gözlerini ihtiraala 

açtı: 

- T eorifat nazırı olduktan 
sonra mı sen benim olacaksın ... 
Onu mu bekliyorsun? 

Londra, 13 (A.A) - Diplomasi ma· 
hafi!. ltıılyan İmparatorluğunun filen ta
nınması ıne:ıcle inin Avrupa devlet 
adıımları arasında Cenevrede hususi 
muhavereler e nasında müznkerc edile-
ceğini beyan etmektedir. 

Bu mahafil Oslo ınukııvelenamesini 
imza etmiş olıın devletlerin Romaya bir 
elçi t yin etmelerine ve fnkat bunu yap• 
nıakla beraber Habcşistnn futuhatını hu-

... - Hayır •• Bu gece senin olaca- kukan tanımıyn~ak Lir formül tanz.im 
gırn •• Hnydf.. Bu sefer ikimizin şe- etmiş olduklarını ilbvc etmektedirler. 
refine İçelim.. Bu devletler Milletler Cemiyeti konsc-

Simbatyoı son damlasma kadar yi açılmadan evvel hu baptaki l:arıııln
içtiği oaray kupasmı lc:afasma di- rını bildirmek ni.> etinde değildirler. Zi
~erken Teoıya da elindeki farap ra bu formülün m~tni kat'i olarak tes
dolu kupayı İç.er gibi yapmıf fakat bit edilmemiltir. 
lllasamn altına boşaltmıştı.. Diğer taraftan Budapeşte konferansı· 

Bu sırada Sofia kapıda görün
dü .. 

itlerin görüldüğünü haber ver
rneğe gelmitti. 

d
. - Emirleriniz ifa edi.ldi. De-
ı .. 

Teoaya, eaki rakibesine kartı 
nı&nala ve mütebessim bir nazar 
attı: 

d' - Teşekkür ederim, dedi, tim-
1 de bu muhterem misafirimi 

0~ına •• Benim yatak odama gö-

- = -

nın neticeleri bu meselede mühim bir 
amil olabilir. Ş:mdiki halde Necaşinin et· 
rafındnkılcr Habe~istan fethinin tanın
masına muni olmak i~in Lon<lrada faıı· 

liyet sarfetmektedirler. 
1 labeş elçisi B. Martin dün B. Cado· 

gana müracaat ederek Haile Selasiyenin 
lngiherenin l labeş fütuhatının tanınma
sına mümanaat için vermiş oldui:'ll kara· 
ra olan itimıı~ını bildirmiştir. 

Siyasi mahar.I B. ÇeınLerlayinin etra· 
fındaki zevatın B. Edenin etrafındakiler-

HALK MASALLARI 

Evvel Zaman 
1 ç inde rd2,,_ ... ,...1 

Yazan : METiN ORBAY 
' •a+ == 
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Aşkına Sadık Adam ... 
. Bu sözler de Sadtğa daha başkaca te- , bundan sonra u lu olunnak ~ekim oldu

str etti. Hem kederi, nedameti, hem de ğunuzu ba.na anlatmak şatiıyle affede· 

aşk ve sevdast arltı. Çünkü yürekten 1 rim. . 
Atık olduğu km bir daha görmekten ü- Sadık bir daha telakisini ümit etmedı
ın.idi kcsilm~ti. üzerine fenalık gelerek ği ınaşukasının böyle iltifatlar bezlede· 
ahüenine başladığı sırada bir de baktı ki rek gckliğini gôrdüğü gibi hüznü, ked~r~ 
nıaşukası elbisesini değişlinniş, yine ca- gitti, büyük bır sevinç ile kır.ın emrını 
ı-iyelerinin orlasında Nazan ve Ifuraman, yerine getirdi: 
Yine divanhaneye girdi. - Bendeniz Hanın ser müsahibiyim, 

Bu nagihani geliş üzerine Sadt.k ne hal ismim Sadıktır. 
oldu, kendi de bilmiyordu. Mebhut, ol- - Evet, hüsnü niyetinizi işilliğimden 
duğu yerde durakaldı. Kız onu böyle i7.inlc görüşıneği pek 1Jyade arw edi
görünce gülü.msiyerek: yor idim. Bugi.ın o şerefe nail olduğum· 

- Zannederim ki, dedi. Kabahatiniz- dan dolayı pek memnunum. 
den nadım oldunuz. B~n d~ kabahaUni2"İ Sonra kızlara d"inerek: 

den ziyade halyanın 1ngiltereye karşı 
daha ziyade uzlaşmağa mail olması şar• 
tiyle Jtalya ile Lir anlaşma yapılmasına 
taraftar oldukları mütalaasındadır. Ma· 
amafih ayni mahafil B. Çemberlaynin 
ftalyan - Amerikan ticaret müzakerele· 
ri münasebetiyle Va ingtonun Habeı fü· 
tuhatım tanımaktan imtinaı keyfiyetinin 

tesiri. altındıt kalııııa olduğunu zannet
mektedirler. 

Yine bu malıafıl hu imtinam ltalya 
lehindeki hissiyatlan malum olan cenu
bi Amerika hükümetleri üzerinde de te-
sir icra edebileceğini ilave etmektedirler. 

Kabinenin Cenevredeki mümessiline 
sarih malümat vermiycceği ve mümes· 

l"r ltalyanm yaptığı entrikalarla bugUn- İTALYAN PROPAGANDASI 
kü Mısır buh~nnını tacil etmiş olduğunu Mısırın, bütün Arnp memleketleri gibJ 
zaıuı;tmektedırler. İtalya propagandası tarafından işlenilen 
YEŞlL VE KARA GöMLEKLtLER ve müsh.iman hareketinin başına geçme. 
Salahiyettar müşnhitlcrc göre, İtalya si kendisinden defatle talep edilmiş bu· 

Libyada İtalyanların tatbik etmiş olduk- lunan bir memleket olduğu unutulma• 
J rı hasin melodi rı unutmamış olan Mı- malıdır. 
. ır ıuillelı üzerinde dogrudan doı:!ruya 

tesirde bulunmak suretıyle lıfidis:!lcrin G [ 
cereyanı aı~ını:ı istedıgi istikameti ve- üze eserlerin tesiri 
reıncz, fakat İtalya, citcdenberi Mısınn 
servellerıne iştirak eden ecnebilere, yanı 
Frtınsız ve lngiltereye karşı halk arasın
da mevcut hasmanc hisleri teşvik etmek
le ve yahut bunlara yardım eylemekle· 
<lir. İtalya Kahiredeki elçiliğini ilkbahar
da hliyük elçilik haline. gctimıeyi vaad· 
etmiştir. Bundan maksat kralın iı:zeti 

nefsini okşaınaklır. ttalya Mısırda ergeç 
teessüs edeceğini tahmin ettiği şahsi re--silin hattı hareketinden vasi mikyasta 
ahval ve şeraite ve Cenevrede icrası mu· 
tasavver hususi görüımelere bağlı ola
ca ~ı tahmin edilmektedir. 

Alına (M.H) - Tınıcs yazıyor : Tül' 
kıyl'nin AUna elçiliği sayesinde, elimi· 
ze gelen ikı eser, cidden gözlere sürur 
vermektedir. Bunlardan birisi resimli 
bir masa takvimi ve diğeri artişlik re
simlerle dolu çok güzel bir albUmdür. 

Albüm bugünkü Türıkiye hak.kında 

iyi bir fıkir vennektedir. Memleketin 
tabii güzellikleri, eski eserleri, çiftçilik 
hayatı, modern payitahtı bu albümde 
c~nlandırılnu~ tır. Glizclliğin, terakkinin 
ve Turkiyenin bütün dostları, komşu 
ve dost memleket.in vaziyetini canlandı .. 
r n bu iki eser karşısında, derin bir haı 
duymaktadırlar. 

..;__;;..._.~--,--------~~~~-~~--~ 

- Ahengimize, rakslarımıuı deVa.m e- namus- ve terbiyeli gençleri-gizlice. ko- reddetmeyiniz. Kendi -elimle- işlemişim. dikten b:ışka hakikatin yüzde birini bile 
delim. Misafirimizi eğlendirelim, ihtarm- nnklarına getirtip birlikte zevk etmeği Kabul etmeLSeniz heni bir daha göre· tarife muvnf(ak olamadığıma eminim. 
da bulundu. adet edinmişti. Maamafih davet olunan- l lllC7.Sİniz. - Doğrusu beni o kadar meraka SCtk· 

Filhakika mu,,iki nhençi, şar-kılar, <>- !arın namus ve iffete dokunacak hal-j Sadık hediyeyi kabul ve t~üratı- tun ki bu km mutlaka gönneliyim. Bu 
yunlar akşama kadar sürdü. Orlahk ka- l~ri görülür görülmez barid ınuamele ile nı arzederek divanhaneden çıktı. Hav- akşam evine gideceğin zaman seninle 
rarmnsı i~rine mumlar yakıldı, ınükel- derhal konaktan çıkarılırdı. .. . 1 lu~a ihtiyar kadına rastgeldi, onun dela· beraber geleceğim. 
lef ve müzeyyen bir yemek sofrast ku- Has ılı Dillh·a, Ilan'ın en gur.cl carıye-. letıyle sokak kapısından çıktı. Nadir Han'ın bu derece merakı Sadığı 
ruldu. Yemek yediler. Sonra yine ev- sinden de daha güzel olduğunu S:ıdığm l Saraya vasıl olur olmaz dairesine git- mahr.un etli. Aşkı için verebileceği ne
velki gibi tatil tatlı müsahabeye koyul- ağzından işilince teveccühU hüsbUtün 

1 
ti, yattı. Fakal uyuyamadı, o günkü gör- tt.icelerdeıı korkuyurdu. Han'a dedi kı: 

dular. arıttı. i ki gencin mli.sahabeleri daha sa- 1 düklerini hirer birer hatırlıyarak müte- - Siı.i evine ithal için nasıl hareket 
Solıbel arasında kız bir münasebet dü- miınl bir şekil aldı. Sadık maşuka.~ının 1 

le7.7:iz oldu. Sabaha kadar Dillranın ha- edebilirim'! Sızi kim diye takdim ede-
şürerek Hanın güzel cariyeleri var ını- bu halini gördükçe zarif sözlerle zekl- yali gözü ününden gitmedi. yim? 
dır? diye Sadıktan sordu. Sadık : sının ne derecelerde ceval olduğunu gö.r I Şafakla beraber yataktan kalktı. Ken· - Orası kolay! Köle kıyafetine gire-

- Evet efendim, pek nadir, nadide, terdi. disine çekidüzen veroıkten sonra Han'ın rim. Beni gülerek kölen diye gölürür-
pek güzel cariyeleri varoır. Fakat bun- Nıhayet gece hayli ilerlemesi üzerine 1 huzuruna girdi. Han evvelki gün Sa<lığı sün. İçeriye girdikten sonra ben bir kö-
!ardan isüfraş etmiş olduğu cGülcnclaın• ayrılmak mecburiyeti hası l olunca Sadık• hiç gönnemiş ve birkaç kerre aratmıştı. şeye çekilir, oradan seyrederim. 
namındaki cariye hepsinden güzeldir. Dilaranm yaklarına kapanarak veda I Onun için öfkelemnişti. Görür görmez: Sadık, Han'n itiraz edemedi. Akş ma 
Han'ın ona fevkalade muhabbeti vardır. ederken: - N~reden geliyorsun'! dedi. Dün ne doğru Han filhakika köle kıyafetine gir
Beıı de Cülendanun güzelliğindeki mi.sli - Burada yüz .sene de kalsam yanı- yaptın? Ne için görünmedin! di. Sadık ile beraber cami avlusuna git. 
yoktur 1.annında idim. Lakin cfenı.liıni nızda ancak bir liihzadanberi bulunuyo- - A1.aınethl Han'ım, başımdan geçen tiler. Bir a7.dan koca karı geldi. Fakat 
göt-dükten sonra ona güzel vasfını bile ruın -nanncdeceğim! dedi. Ne çare ki ay-ı wkaya vukuf peyda huyuraca~ınıı: ı.a- Han'ı gördüğü 7.aınan Sadığa : 
15yık göremem. Sizden başka güzel yok- rılınak ınecbııriyetindeyi1~ Lütfen rnü-

1 
ınan dünkü gaybubetiındcn dolayı hny- - Köleniı:i ele beraber getinneğc ha. 

tur!. saatle buyurursanız yarın tekrar gelirim. rete mahal görmiyeccksiniz. cc-t yoktu. Dedi. Gönderiniz geri gil<>in. 
Bu sözler kızın pek ziyade hoşuna git- - Pckitla, geliniz! Akşama doğru ay-1 Bunun üzerine vakayı baştan başa Han bu ak ilikten müteezz.i oldu ise 

ti. O :ı:aınan hüviyetini Sadığa bildirdi. nı caıniin kapısı önünde beklerseniz siıi Han'a anlattı. Sö:r.tinü bitirdiği zaman de Sadık işi diizeltmeğe çalıştı : 
lsmi cl>iliıra• idi. Pederi oranın uıdegll- yine orııdan alıp getirirler. 1 Han: - Valideciğim, rica ederim, bu kö.i 
nından llan'ın hüsnü teveccühüne maz- Dilara böyle dedikten sonra cariyele-1 - Du kızın tasvir ettiğin kadar gü- leye müsaade ediniz bizimle gelsin. G 
har bir zat idi. O esnalarda Tatar hükü- rine emretti. Kendi eliyle işlemiş olduğu zel olmasına imkGn var' mıdır? dedi. yet zeki ve dirayetli bir çocuktur. lrlicn· 
meli tahtına geçmiş olan Özbek Han•a sırmalı ipekli zarif bir kese getirdiler. Doğrusu o kadar hararetle bahsediyor- len -..:iir söyler, gayet güz.el şarkı okur, 
Han namına beyanı tebrikat için gönde-ı Bu kese içinde kıymettar mücevherat sun ki. mübalağa sayıyorsun zannede- meclisi pek 7.iyade şenlendirecektir. ı.•-
rilmişU. tşte Dilnra pederinin gaybube- vardı. Keseyi Sadığa vererek dedi ki: rim. -::.-ıınn:. kendisinden p k memnUll • 
tinden isUCade ederek meclisiiira. ehli - Rica ederim, şu küçük hediyeyi - Azametlıl Han'ım mübalal!,": ~~- 1 ~~=-. 
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BÜYÜK VE TARİHi MACERA TEFRIKAMIZ 

Kadın korsanlar 
- 32- Yazan: N. ORBAY 

Kadın korsan, kadınları koruyor ... 
Haraç mezat korsanlar arasında satılan kadınlara karşı 
satın alanların büyük saygı göstermelerini emrediyordu 

zeki kadın, erkeklerin eline düşen büyük bir kuvvet verdi. 
kadınların koruyucusu .. F akat eğer Mektup aldığun gün Pau ile gö
böyle esir edilen bir kadın kendisini rüştüm. Oç bin dolar teklif edildiğini 
satın alan korsana teslim olmaz veya söyledim. 
l:afa tutarsn cezası ölüm... 1 Bermutat hüfretti. itiraz etti. On 
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Nişanlılar Mektebi 
Yuvaların saad~tini kurmak için 
Berlinde böyle bir mektep açıldı 

• • • 

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

Bu Mektepde 
Kurıları talıip eden bir 

Amerikalı genç kız. düşünce
lerini ve duyuşlar ını anlatı
yor. Bunları okuyunca daha 
bir defa anlayacaksınız. ki 
kadın kendininin her dediği
ne «evet» diyen bir erkek ka
rakterinden hoşlanmaz.. O 
erkeği evinin seli, amiri mev
kiinde görmek iıter ... 

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

Ladronlar, daima saldıran, basan, 
wyan ve gözleri hiç bir şeyden kork
mıyan haydutlar nasıl olmu§tU da 
tdırin müdafaa ve taarruzuna kartı 
tek top almadan ve korkarak kaç
JJU§lardı? 

Bunu bir türlü aklını almıyordu. 
Nihayet sordum ve öğrendim. 
Meğer koraanların kadın tefi Mia-

Böyle nice kadınlar, teslim olma- · bin c!olardan apğı kabul etmiyece-
dıklan için ipe, gemi direklerine çe- ğini söyledi.Hem de fazla olarak üa- Berlinde gençleri altı hafta 
kilmiılerdir. teli~ dört top ve bir hayli de cepba- İçinde evlilik hayatına hazır-

tera Şing gece fala bakını§ .• Koraan
lann perileri bu aef erki baıkırun mu
-.affakıyetli olmıyacağını haber ver
mİfler. Onun için o da tek bir top 
atmadan geri dönme emrini vermİf. 

Bu kadının yüz bin kiti üzerindeki 
tesiri pek mülhit. Onun bir emri ile 

28 TEŞRiNiEVVEL 

Ve yine nice kadınlar kendilerini ne istiyordu. layan bir nitanlılar. mektebi 
denize atmıflardır. Hatta birçok asil- Maamafih ben, bizimkilerin beni açılmıştır... Gazeteler-ı 

Moliere zamanından beri czevceler dığım doatlaıımdan Mn. Cloria Mayf-ıdamki model bir zevcenin bu öjretilen 
zade kadın ve kızlar kendileri ile be- ve arkadqlanmı kurtaracağına e- · · ı_ Jower beru· bo"yl• bir tecrübe yapmak- •e,•leri bilmesi Jizımmı•. . Bu lüzuma 
raber korsanları da denize, ölüme mindim. Vaziyetimi kaptana yaz- mektebı> ile •kocalar m~kteoi> vardı. ... .,. ,, y 

ürükl · 1 d. d 6 h ft d be · arkamdaki ,.. Falat ııimdiye kadar kimse cniııanhlar tan kurtardı. Mis Gloria sergüze,tden sadakatle uydum. Daha garibi Frit:tin de 
1 emıt er ır. ım. a a an n r-· _1" b' d .. ·· · · y b ho•lanan sevimli bir kadındır. Bütün ıer- ayni kursları takip et.:ııi• olmaııdıı. Mo-

ftUll•ır kayısa dön.mii•tü. Bir az da -- meıı.le ı> açmayı uşunm~mııtı. e u .. .,. 
~ -:r r- ~ ı - b' d. H •d ' 1 · b 'i gu":ı .. •tlerı· ız· dı·var]a ba•lamı•, bo•anma del bir kocanın yukarıd~ uydıiun ;..ıid ~ır istedim. mantuı;sız ır şey ı: a ııe enn ta ı -v " .,. .. ,. .,, 

seyrinde evlenmeden önce nişanlanıhr. ile neticelenmiıtir. Canınızı sıkmamak öirenmeıi lazımmıı. ilk mektepden dip· 

bu yüz bin kiti gözü bqlı ölüme ah- Bugün benim için çok aeYinçli bir 
hyorlar -.e yine onun emri ile, itiraz gün. Kaptanımdan haber ·aldım.Kap-

1 SONTEŞRJN 

1 

Evlilik hayatında nasıl hateket etmdc: için onun cnişanlılar mektebi> hakkında loma alarak çıltarken mafrur ve meeud 
Jizımgeldiiini öğrenmek için, bu devre, enteresan malumat veren mektubunu cFritz ben hepsini, aosis pifinneyi, kil-
en müsait zamanı tetkil eder. Şüphe edil- yazıyorum. çük çocuiun yüzünü yıkamait, eökü1i 

etmeden her hangi bir baakın ve ta- lan Kay bir balıkçı vuıtuiyle bana Bugün garip birşey oldu. 
arruzdan kaçmıyorlardı. bir mektup göndennİf. Korianlarla Gemideki tercüman yanıma 

ı_· ı·ı·Jc h ı· tt'i. 1_ t b dikmeyi ö<>rendim> diy~ haylunrke~ nl· gel- mez ıu ev ı ı a ı, arz• ı ı nezaie a- • 
kından ciddi bir hazırlığa, bir antren- cAzi:ıim ... Bu kıt mevsiminde, Mısır- tanlım hayretle yü~ü~e bakJY°'or •'?en de Yaman bir kadın... pazarhğa ~meriıi iöyliyor. Bizim. di: 

1 TF.ŞRINIEVVEL 

Ladronlar bir tehrin önünde daha 
demir attılar. 

V akıt gece idi. 
Haber falan v~rmeden öy le müt

hi§ bir baskın yaptılar 1:\ .. Feryat ve 

için üç bin dolar teklif etmemi, he- - Şef diyor ki, dedi. Siz ve arlra
rifler kabul ehnezlerae dört bin dola- dqlannız, ıize verilecek ailihlan te
ra kadar da çıkabileceğimi fakat ev- mizliyeceluiniz. Arkadqlanİnza aöy 
veli küçükten pazarlığa başlamamı liyecekainiz, bize kafi miktarda fi
bildiriyor. Aynı zamanda da her ne ~enk dolduracaklar, bir baslmumız 
olursa olaun ve her ne mukabili olur- var. Bu baskında da sizin yardımmı
aa olsun muhakkak kurtarıfacağımı- 1 Z1 utİyoruz. 
zı da müjdeliyor. Bu meldu? bana -BiTMEDi-

figanlar yanan evlerin kızıl alevleri - -----------.............. ---------............ ~--~ ...... ~~ 

aruında ayüka yükseliyordu. Sa- D •• t ,. h • t • t 
:t~?cii~ fJi~ilere clönü!leri ele ayn 0 r C Um Ur l ye ç f a Y • 

Ellerine geçirdikleri kadın ve ço- yarenı•n Ju••şu,.ru••[JuHgv u•• 
cukları aürükliyorlardı. 

Bunlann saçlarından tutarak ve 

çekerek gemilere çıkarıyorlar ve an- haber verı·ı,·yor 
hulara atıyorlardı. 
Çoğu zengin ve aail ailelerin ka-

öirendim Gloria ... > diyordu . . 
Çok tuhaf vaz.iyetti bu... Birbirimize 

porselenden ilti' kedi gibf bakıyorduk .• 
Ne o ne de ben öğrenmek için o kadar 
gayret aarfettiğimiz ıeylerin imtiyuıni 

birbirimizi terke razı deiildik.. Daha o 
dakikada anlıyordum ki bilğiJerimiz.i mÜ· 
savi olarak tatbike imkln bulmak İÇİi\ 

ıosiı gibi küçük yavruyu da ikiye . blSl .. 
mek icap edecek ... 

Mütemmim kursların son kısmı hakikl 
bir felaket oldu. Zira burada daha yük· 
sek fakat daha ince dersler veriliyordu. 
Hayat yoldaııımıza karıı daima müte• 
beuim görünmeyi, her§eye evet demeyi, 
her adımda bir tavizat yapm~yı öireni
yorduk. Bizi birer küçük melek yapmağa 
çalıştılar. Öyle ki Fritz']~ batbap kal• 

dmlan, kızlan idi. 
Mabat para mukabilinde onlan 

tekrar satmaktı veya aahiplerine ia
de ebneldi. 

dığımız zamanlar görü,melerimizin cui-
f mana ihtiyaç gösterir. Metodsuz, direk- da yahut ta kış sporlarında bulunacak besi, kayboldu. Başıma gülün bir f8 ka 
ti/siz o hayat içine atılmak eahayı, rakip yerde Berlinde bulunduğumu öirenince koyacak ol•am F rit:ı: cOh neç kadar p ·· .. 
takımı, hatta kendi lrnvvetini ve bunu belki hayret edeceksiniz. Burada tahsil zel... Size ne kadar yakl§tı ... ) diyor~. 
kıymetlendirme vasıtasını bilmeden bir için bulunduğumu ıöylersem hayretiniz Frı·tz ~yatr •t 1_ • t · '- · 

10 TEŞRiNiEVVEL 

Bareelon, 13 (ö.R) - Milli müdafaa nezaretinin reami tebliği: Kara or
duım: Ş&rlc. ordusunda geniş mikyaata tayyare faaliyeti .. Naııyonalist tayya
reler birçok ist ikşaf uçuşları yapmışlar ve cephe gerisindeki cürnhuriyet köy
lerini bombardıman etmişler dir. Hava kuvvetlerimiz ve bataryalarımız bun
larn mukabelede bulunmu'l1ardır. Diğer cephelerde kayde değer bir şey 

, u oya 1ıı me& 11 eyınce ne uaı 
maçı kazanmak iddiasına benzer. Böylelbir kat daha artacak... ağrısi.u, ne yorgunluğu bahane ederek'. 
bir iddianın sonu ne olur) Ya hezimet.. c Yazda bir yabancı ııencin refalta- bir mazeret serdetmeden peki dİyOl'• 
Ya maçtcn feragat ..• Her iki ,eldi de tında olarak beni ckeşifler sarayında-. dum. Bu kat'i muvafak~t zavallı deli .. 
elem vermekten hali kalmaz. Fena ku- bıraktığınızı hah1laraınız. Ben o günden kanlının canını sıluyordu. Ha...diyor• 
rulmuo bir çok ailelerin bulunma11, bir sonra bir defa daha &,ık oldum. Bir faz- dum ki birlikte çıkmaktan, ge~ekten 
çok hayatların kırılması, nihayet ya ıi- la veya bir nokıan.Bunun ne ehemmiyeti ho§lanU:ıyordu a;tık . ." 

Arkamızdan bir üçüncü korsan 
filosu da gelerek bize iltihak etti. Bu 
Ladronlar hakikaten çok büyük ve 
müthİf bir kuV'V'ete sahiptiler. 

yoktur. 

lahçılan, yahut ta boşanma davalarım olur) Bu yabancı genç, iyi aileden bir 

17 TEŞRiNiEVVEL 

Salamanka, 13 ( ö .R) - Na:-!yonalisl genel karargahının saat 20 Je neşret
tiği tebliğdir : · T eruel mm takasında clüşmanın küçük reaksiyon te§ehbüaleri 
püskürtülmüştür. Bugün bataryalarunız tarafından dört düşman bombardı
man tayyaresi muhakkak surette ve biri de muhtemel olarak düşürülmüştür. 
Ayni tipten diğer iki dü,man tayynresi hava muharebesi neticesinde düşürül· takip eden avultatlan zengin eden bir Alman delikanl111 idi. Adı cFritz Yon Bu mektebi kuranların hÜsnü niyetle 

Çok paranın israfı hep bu yüzdendir. Kriiachzimmerlicht • Hoeschoffen> di .. h k '-1 b · mü tür. are et etti il erini ilirim. Fakat ln .. n• 
Oldukça uzun bir isim.. Hiklyemde bu ı l d ı ı · ·L • ara üzumun an az a iyili& etmek S.te--

Nehir boyunca ilerliyoruz. /spanyol CümhuriyetJ Z eytin budama hurau Hele §Ükür artılt bu mahzurun önüne gençten sadece Frhz diye behsedece- mi~lerdir. FiJnimce n.işanlıla"rd~ yalnız 
Hava bozuyor. Siı var. fuıJab / geçecek çare bulundu. ğim. Zira stilomda fazla mürekkep yok- biri bu melı.tebe gitmelidir. Böylece yu-

yqmur yağıyor. dönüyoruz. er in e 1 cnışan ar me te İ> aç 1• tur.. . vada bir ıefle bir madun, b1°r emred·n· ı .. .. Artık Çl• erı"ne yardım 1 Muğla, 13 (AA) - Bodrumda zey- B 1 d 'Jk . lal lı: b dd 
tin mütahauıaının idaresi altında açılan .. • Y • • ... "' 

Dört bet gün evvel yağma edilen letokholm, 13 ( ö .R) - cSosyal De- · b d 1_ 1 b" · · · b Avrupanın, dunyamn dıger tehırlen de bir boyun eğen, bir yüksek konUf8nla 
f lan hrin _ _ı_ • r _• zeytJn u ama .r.un annın ınncıaı et Ih b ·· Y• ki d ki rd ' Daha bir defa evlenmek istiyordum. 

-.eya a şe önünueyız. ı::.aır mokraten> gazetesine göre lsveç umu- gün devam ettikten aonra bitmittir. Bu e ~tte u om~gı ta P e ece e ır. bir dinliyen bulunacaktır. Sailam v~ de-
~!' .~ılınlann iadesi için pazarlı- mi konfederasyonu cBergondia> vapu- kurea Bodrum ve mülbakatından 92 ki· Bana gelince, bu mektebin nasıl çalııtı· Tereddüt içindeydim. BunClan evvelki vamlı bütün iıtirakler, hiltün birlikler 
p llll!tiler. Pazarlık bet altı gün ruyle lspanyol cümhuriyetrilerine külli- .. t• k t . t' M ff k 1 l ğun öğrenmeğe o kadar çok merak edi- altı i:ıdivacım muvaffak olmamıştı. ancak böyle lturulmuılardır. Görüyorau• 
~ .., ıı il ıra e mıı ır. uva a o an ara d k. . lıl k b" Ş" h d 'l zk' b k ) b ıü.uü. )' .k d k _ d . . J . b d hl' . .1 . yor um ı cnııan ar me te ıne> ya- up e e ı eme ı una oca arım ıe ep nuz ya azizim bu mektep beni daha ma• 

Niha • le . de h h kı yet ı mı tar a crza gon ermıotır. s- zeytın u ama e ıyetnamesı ven mıı: zılmalc fırsatını elde etmek için yeniden olmuşlardı. Biraz da benim kusurum 
L!-"I y~t ıkçadrm fi~d P~ a ymet veç sosyalistleri lspanyol cümhuriyetçi- tir. • 

1 
b·ı I 1_ H " d B 11_. d 1_ lb. . d ld k kul düşünmeğe sevlı:etti. Önümüzdeki 

U9!rı en yuz mı, yeı necat para- . . . . . .. . F rupn anmayı ı e göze a acalltım. alta var ı . e IJ e Ia mu o uran ae a, ay içinde evlenme törenime aeldii>iniz 
alarak 'ad tt'I lerının ıaşesı ıçın evvelce de 1 oo hın ku- ransız gemı·lerı· ı d ·· ı 1_ k b ı h" .. · y k. ı d ı • amı 1 e e 1 er. gazete er e fOY e IÜÇÜ ir i in neırini usnunıyete ragrnen ıtap ar a yazı an zaman model zevce diplomasını nasıl 

Diğer kadınlar korsanlar arasında ıon taluis etmiılerdi. Saygon, 13 ( ö .R) - Bir mulı:avemet taaarlamıştım: cCenç bir gazeteci bayan model zevcelerden değildim. Bu defa yırttığımı görecek, benim ne kadar ma-
mezada çıkarıldı. Garip, fakat haki- lnglHz nazırı Berllnda seyahati yapmakta olan cCeorgea Ley- bir anket yapmalı: için iyi yetifmiı Lir muvaffakıyet ihtimallerini toplamak is- kul olduğumu anlıyacaksınız. 
kat •• Mezatta üzerinde kalan kadını Bcrlin, 13 (A.A) - Ingiltere müna- gue:t , cMogadin ve cGloire> kruva· gençle muvakkaten nitanlanmak istiyor. tedim. Berlinde saadete kavuşmak ım- Your Sovins Friend• 
alan korsan o kadına kartı hürmet kal{i.t nazm bay Leslie Burgin Alman zörleri Saygona gelmi,lerdir. Bu üç kuv- cMesleki şuurum beni her fedakarlığı, nnı öğreten bir nişanlılar mektebi oldu- GLOR1A 
etmek, onu el üstünde tutmak mec- alplan yolunu ve Halle - Nürenberg vetli Fransız zırhlı kruvazörünün Uz.ak her tehlikeyi göze almağa sevkediyor- ğuna göre, ben bu mektebin bayanlar Ha~iye: 
bmiyetinde •. Bu emri veren de kor- otomobil yolunu ziyaret ettikten sonra Şark sularında bulunmasına ehemmiyet du. Fakat bu son tedbire bafVUnnağa kısmına, Fritz de baylu kısmına yazıldı. •Azizim, cFritz von Kıüachzimmen. 
sanların kadın §efi Misters Şing •• Bu Berline gelıni~. 1 veriliyor. lüzum kalmadı. Amerikada iken tanı· Unutmadan ıunu da ilave edeyim ki le utık evleniyorum. ismi ~)u]da tutul-

mektepte muhtelit tedrisat yoktur. Bu mıyacak kadar uzun ... du.. cModel ko• 
~7,./'ZJ!X~..-a"'Y..Y.#Y.ftllilC(.h'r/~~ ren ve üzerindeki veaikalan çalan Zerçiano kahkaha He güldü. teklin tehlikeli olmasından korkuluyor. calıh diplomasını aldığı günden bed 

P e ı · K d 1 olarak beni itham ediyor. - Ben, Fransız polisinden kork- ıonsuz tavizleri, inluyatları ile taham-arls 1 a in .~er oğl~ ~i~i hayatta 'Y~ ıizin mıyorum. Tam bir tahsil devr~ altı hafta sü- mül edilmez olmuıtu. Şimdi cEvliJik sa• 
elinizde olsa idı yıne auaar, yme es- - Sahi mi aöyliyoraunuz? ıer. Hiçte uzun değil ... Kollefde hayat • · 
kili gibi kendimi malıkiım ettirirdim. - Evet •• Buraaı lıviçre.. için lüzumu olmıyan ,eyleri öirenmeğe natı> nm profesörü ile evleniyorum. Bil 

.._ E faka genç adam pyanı hayret derecede bit ~_,..,fi !t!RYJ Nakleden: A. öZYAMAN a# Fakat oğlum artık ne hayatta, ne de - vet, t ıiz gıyaben Fran- bir çok seneler harcadığımı, mektepten 
ı --L-1. I maharetle evlilik ıanatını öirettiii Lal• 34 _ aizin elinizdedir. Artık korkwn kal- uda muııaaeme edilir ve Ö üme çıkar çılunaz felsefe, trigonometri gibi 

madı. Artık timdiye kadar çektiğim mahkOm olursunuz. Bir daha Fran- malumatın çoğunu derhal unuttuğumu 
Yumruklannı sıktı. altında mahkiim etmqlerdi. Hapiı- acılar bitti. Bugüne kadar haksız o- saya giremez.ainiz. Mel'un İ§İnİze de- buna mukabil hayatta bana faydalı ola-
Dişlerini gıcırdattı. haneden çıktıktan sonra ise uıl ve lan.k altında ezildiğim ithamlardan Tam edemezsiniz. Bütün zengin rü- cak biricik ilmi öğretmeye altı haftalık 
- Sen, diye haykndı, sen simdi- hakiki hüviyetim altında yqıyamaz- kurtulmanın zamanı, bütün hakika- ya ve bülya)annız biter, mahvolur. bir tahsil devresinin kafi geldiğini düıün-

ye kadar yüz defa, bin defa ölümü dım. Ebeveynim mahkfun ediltliğimi tin meydana çıkacağı zaman geldi. Bundan batka da lıviçrede Fransa dükçe cemiyetin kurulu~ tarzını cidden 
hak e ttin. bilmeden ve beni ifıkı ile kaçmış ah- Ben memleketimin, Franaanın kar- ikinci fUbe memurlannm tarauut garip bulmaktayım. 

Zerçiano korkudan sarardı ve t it- liluız bir kadın zannederek ölmüf- tıaında batı dik, alnı açık olarak çık- ve takibinden kurtulamazamız ve 
reeli. lerdi. Çektiğim bütün ıstırap 'Ve a- mak istiyorum. Bunun için de müli- günün birinde onlann eline düşerıi- Bütün acemi çaylaklar gibi ben de 

Kobiçkiyi çağırmak zamanı gel- zaplara rağmen de bili güzel oldu- zim Fılip Lamartlan çaldığınız vesi- niz. Sizi laviçreden Franaaya kaçı- ilk kademeden derslere baıladım. Bu ilk 
miş m iydi? ğumu biliyorum. Yeniden ve yeni kaları kendisine götürüp vennekli- nrlar ve orada hükümete teslim e- kademe caile hayatında meıud olmak 

de on parmağından hiçbir it gelme:ı. 
Daima kızmağa müheyya bir karakterl 
vardu. Hiç olmazsa onunla sıkalmıyaca• 
ğımı Yuvamızda dövü,lü bir sporun ye. 
ri olacak ... > 

MIREILLE BROCEY 

B. Bek 
Fakat genç k adm derha l teyit et- bir hayat kurmamı siz istiyordunuz. ğim lizım. derler. sanabnın çocuklar> devresidir. Yemek 

ti : Çünkü benden korkuyordunuz.Beni - Hepai bu kadar mı? Zerçiyano uka arka liboratuvara pişirme, yama, çocuk bakımı ve terbiyesi BerJinde temas-
- Merak etmeyin aizi ben öldü- ne kadar fena tanımıpmız. Halbuki - Bu vesikalar, plinlar burada, doğru gerilerken: gibi dersleri nazari ve tatbiki olarak ta-

recek değilim. Kamnıza elimi bulll§- ben yalnız kendi hayatımı dütünü- ka.samzdadır. Hem onları hem de - Dikkat ediniz, d°edi. itip ettim. Bu mektebe devam edenler J d b J 
tıracak değerde değilainiz. yordum. Herkesi affetmittim. Zen- fotoğraflarını aldırdığınız üç kılifeyi - Sizden korkmıyorum artık.. sosyal seviyeleri ne oluna olsun, zevce- ar a U U 0 UY 0 r 

Kont müsterih olduktan aonra a - gindim. Büyük bir servetim vardı. utiyorum. Yokaa.. dedi. Evet, itinize gelmiyen ve yolu- lik sanatının A. B. C. sini hep birlikte Berlin, 13 (A.A) - B. Fon Nöyrat 
layh cevap verdi: Dünyayı dolqtım. Nihayet Pon aür Yokaa?. nuzda engel olanları pek kolay ve öğrenmeğe mecburdurlar. iki alakok bu sabah bay Beki kabul etmiş ve ka-

- Jltifatınıza tqekkür ederim. Rialede bir villi tuttum ve bu villa- - Herıeyi söylerim. çabuk öldürdüğünüzü )ıliliyorum. yumurta pişirmek, bir düime dikebil- bul esnasında Polonyanın Berlin sefiri 
Söyliyecekleriniz bitti mi? da, kendi halimde, «Pariali kadın» - Kime?. Geçen sene kumandan Moleonu ae- mek, bir çorap deliğini örmek, bir bi- B. Joseph Lipski de hazır bulunmuştur. 

- Daha bitmedi. Hayatunın feci iami altında bir inziva hayalı yqa- Kont, korkudan sapsarı keailmlt- çen1erde birıbqı Şartreni ve onun ıi- beronu hazırlamak. .. Bütün bunlar ince Görüşme bir buçuk .saat devam e1ıni~ 
p~sunu sonuna kada.r dinlemeğe mağa bqladım. Beni bu hayatımda ti. bi daha nJcelerlni öldürdünüz. öl- itlerdir. Hele insan yalnız bir kokteyl ve müteakiben B. Fon Nöyrat B. Bek 
katlanacaksınız. Ben yalnız yavru- da gelip buldunuz.lfi öyle kurnazca Kesik keaik ve soluyarak tft:rar dürttüğünüz gibi beni de yok ede- çalkamayı, briç veya poker oynamayı şerefine bir öğle ziyafeti vermiştir. 
mu gÖrmekten değil, hayatımı yeni- ve melunca idare ettiniz ki bugün aordu: ceiinizi tahmin ediyorum. Fakat bu· öğrenmltse ıize mevzuubahı ettiğim bil- B. Bek öğleden .sonra dijer Alman ri· 
den tanzim imkanlarindan mahrum Franaız polis binbattaı Şutrenin ka- Kime? Kime eöyliyecebinlz? na rağmen ıizden korlanıyorum. O gilerin ehemmiyeti bir kat dalıa artar. cali ve bilhassa B. Göring ile görüşmU,-
1raldun. Hikimler beni sahte bir iaim tili, mülizim l.amartı tuzaja düfü- - Fraft9 polisine.. _ -~t:-::._ _:_~BITMEDl7 Ben kuraları lto)aylılr.la takip ettim. Ma- tUr. 

J 
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Kayseri bez fabrikasında· 1 Göller ve g ·· ler diyarında 
Kiırulan 

Gökte ydcLz elidar 
Giizeı eevmek beladır 
Sevec:e1taen kızı •ev 
Ku Yıltdmaz kaledir 

8•hÇecle aczer iken 
Ko.,....... conce iketı 
l<IYnıetini bilmedim 
F.aı,at elimde iken 

8 •hÇeden çalı aldın 
~~~an nan aldın 

UZüa.e IÜI• .
Elimden ylri aldın 

~. har diyemem 
A:vvaya nar diyemem 
Al.... Kiizele 
Çirkine Ylr diyr.mern 

«MEvUNA.ıt DAN BiR PARÇA 

«C.dı aibi ıihirkar ve nersi- ııibi aü· 
2el oö-' • • b d • Sen" • QCnıun tara uı an mutım. m 
>'•rıına ld".... • • b • L h ge acım zaman nıçın em &a. 

I Yorllln. Ben, öyle dudaima 11latmalc
~ ~Yacaltlardan deiilim. Beni kendi 
bia· Rina at.. Ruhumu ancak o kandıra-

"··-
Bra ATA SöZU 

,,,_"O;;; baldan tatlıdır ama, yiyenin al-1 
~-

Aktam oldu, ne karanlık gecelet 
S.W. oldu ezan okur hocalaT 

' Kol'kanm ylrimi iller kocalar 
· Şala bülbül nr uyandır yarimi 
•.Ben kıyamam eelf uyandır ylrimi 

Çıkabilıem ayazmanm haflll& 
• Giinq vurmuı hançerinin taıına 
H..wz &irmit on üç on dört yqma 

Şakı bülbül var uyandır yarimi 
Ben llayamam 1en uyandır yirimi 

ÇtÇEKLER SU iÇER MI? 
Annesi ~aia sordu: 
- Çiçeklere taze ıu koydun mu> 
Hayır, anne .. 

- Niçin> 
- Daha vazodaki suyu içip bitirme· 

nıitlu .. 

BiR BiLMECE 

Nice bin dai içinde 
Bir kırmızı au akar 
1marun canı bayatı 
O •u)'Ull alcma11na bakar 
Evvelki aünkil bilmecemiz: 
~ 

Sal yon-

BurdMr vcıli Ba11 Abdülhak Sava.ı 

yeptığıne dair kitaplar bulunmuştur. 
Bu viliyet ıperkezi adının konU§ulması-

na dair birçQk. d~ varsa. da hiç 
birisi tatnıinklr delUdir. lWkın bir kıs-

mı ıehirlerine (BuJdur) :diyorlar.r 

DiSPANSERLER 
Telenni ve Bucak kazaı.nnda da hu

susi idarenin beşer yataklı iki dlspamerl 
vardır. Bu dispamerlerin i~ de faaJI. 
yet haliruledir. 

Burada medeniyet vasıta,sl olan trenin 
.• ~~t V AZlYET düdük sesi iptU4iği zanwı uzak dejildlr. 

Burdur viliyeti tabü kaynakları iti- Is'· d hr 'd , .. ı. b'-.. syon ;lJ) ıe e _gı ~n YW ge...., 14" 

bariyle zehgindir. Yeü~rdiğt piıbu\Satm bulvar haline konm~tur. , ~ 
miktarı fazla oldufu gibi külliyetli mJk- Bu bulvarın şel).irde nihayet buldulq 
tarda Afyon ve Gillyajtı ihraç etmekte- meydanın b~r tarafında .hUkU~et konalı. 

tir. 
BURDURUN HAVA 1Şt 

Bakımsızlık yüzünden gayri sıhhi ve 

bqısında Halkevl binası, sağında d.l 
azametli bir bina olan Gazi ilk okulu, 
meydanın ortasında da zarif bir havu& 
vardır. 

TARIM y Azıygrt 

işe yaramıyacak bir hale gelen ıçccek varlıklı ve en mamur vilayetlerimiz ha
su ve sulama su yolları geçen sene vali line sokmağa çalışıyor. 

B. Abdülhak Savaşın h~e~ il~ mun-, Vali (yataklı vagonu) ile köy köy d°" 
tazam kanallar açılarak duzeltilmış, şeb- !aşmaktadır. (Yataklı vagon onun tabi .. 
re kullanılacak, bağ ve bahçelere yete- · ,_ N f .. k b·l·d· 

k t • d.lmi ti rıyu: a ıanın yu otomo ı ı ır.) ce su emın e ı f r. 
SIHHİ DURUM Halkı candan seven ve o niabette say• 

Vilayette 30 yataklı bir memleket has
tanesi vardır~ Bu hastanenin ihtiyaca ce
vap vermediği anlı:sılmıştır. Şehrin ke
narında çok havadar bir yerinde daha 
modern ve geni§ bir memleket hastanesi 
inpsma başlanmlftır. Yeni ha5~ne bina
sı yakında bitecektir. 

gı gören vali köyleri gezerken yollarda 

tesadüf ettiği çoluk çocuk ve ihtiyarlan 
yataklı vagonu ile yol üzerindeki köy-

lerine kadar götürmekten, onlara bu SU• 

retle yardun etmiş olmaktan büyilk bir 

zevk duymaktadır. 
Abidm Oktay 

Bir borç kavgasında 

Beş ölü var kırk kişi de 
ağır ve hafif yaralandı 
Bderad, 13 (A.A) - Prijedor mıntakaıında F..marska kasabasında bir 

harç mCNlelinden dolayı iki kiti arasında kavga çıltmlftır. iki tarafın d01t
lan ite kanımıı olduklarından kavp umumi arbede halini almııtır tk· l f 

L ·v 1 . • ı al'a 
ye~Jacer erme ateı etmiftir. Bet kiti ölmüı, 1 O kiti aiır ve 30 kiti de hafif 
eurette yanıl•nm .. tar. 
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'OZüM 

416 Alyoli biraderler 
407 Inhisar idarc>si 
186 A. R. Üzümcü 

158 'O. Kurumu 

89 Patı>rson 

81 Tuna{ bankası 

64 Vıtel 

54 M. j. Taranto 

49 Ş. Remzi 

47 Şınlak o. 

35 Akseki bankası 

21 M. z. Ahmet 

15 Ş. Riza halefleri 

10 D. Arditi 

8 T. Erman 

1640 Yekfın 

ı!01664 ~ 

203244 ~ 

INCIR 

150 Ş. Riza halefleri 

83 Ü. Kurumu 

23 Esnaf bankası 

256 Yekun 

J24691 

J24947 

13.25 17.25 

6.50 13.50 

13.25 15.75 

12.25 15.25 

13. 13.75 

13.75 14.50 

12.75 15. 

13. 13.25 

11. 14. 

12.50 13.75 

]3.75 14.50 

12.25 12.2:5 

15.50 15.50 

14.75 14.75 

13. 13.25 

6 75 6.75 

7.50 8.50 

6.50 6.50 

Çekirdeks.iz üzüm ortu fiatleri : 

N~ 7 1~~ 

No. 

No. 

No. 

No. 

No. 

8 

9 

10 

11 

12 

ZAHIRE 

13.25 

13.75 

15.25 

17.25 

OOyok 

85 ton buğday 

~55 çuval arpa 
100 ton nrpa 

5.50 

4.0625 4.123 

96 çuval Nohut 
77 çuval K. D. 

5.125 5.375 
8. 

5 çuval bulgur 10. 
92 ton P. Çekirdeği 

173 balya Pamuk 
2 40 2.50 

32. 37. 

~ 
l.SIEMENS 

E[EKTRIK 
MOTORLERI ,. 

~#~ 
111~·1; ' _, 

· 'l1i&r 
(.ı, . -..:. · . .. 

. . ..,. 

. 
Sanayide Siemcns l\lotör ve 
malzemesini kullanan rahat eder 

M. TEVFİK 
BAYKENT 

METALLUM 
lam baları dı::posu 
Pe§temalcılar 77 /79 

Tele fon : 3332 

--. ................... --... ~# _., .............. , 
Kulağın•zda olsun 

~ 
-e: . ..: .. - cı ,, -:ı -;' " ... :; ,, 
3 

.:ı: 
ıı: 

~ 
:; 
.x ... 

c ... 

Her seıit küçük, büyük )"eni mo
deller gelmİftir. 

lzmir Tılkilikte YEN! tZMtR 

ECZANEstNDE 

Doktor 

T evf i~ lütem 
Kulak, Boğaz, Burun 

hastahklar1 mütahassısı 

Merkez hastanesi kulak kliniği ıefi 
Muayl"nehane: ikinci Beyler. Nu

mnnzade ı;oknk (Eski Kültür lisesi 
kar~ı!lında} Nu. 5 

1 ler gün 15 den itibnren hasta 
kabul eder. 

TELEFON : 3453 

.. 

lZMlR SlClLl TICARET ME
MURLUGUNDAN : 

1zmirde Birinci Kordonda mua
mele yapan (Adriatika Soçiyeta 
Anonima Di Navigaziyone - Adri
yatica Soçieta Anonima Di Naviga
zione) §irketi İzmir ncentalığına ta
yin kılınan Fratelli Spercoya ait ve· 
kiletname ticaret kanunu hüküm
lerine göre sicilin 2160 numarasına 
kayıt ve tescil edildiği ilim olunur. 

Jzmir Sicili Ticaret memurluğu 
Resmi mühürü ve F. Tenik 

ımzası 

1 : VEKALETNAME 
2 - iLAN KA~IDI 

öRNEK 

Örnek 
Veka-letnante 

Venedik Noterliğince tanzim kılı
nıp Beyoğlu altıncı Noterliğinden 8 

Kadıköy Vakıflar müdürlüğünden: 
1 - Tatdelen membaında mevcut hangara ilaveten yapılacak 

şife depoları, makine ve kazan depoları ve su depoları (24,695). 
lira (90) kurut bedeli keşfi ile ıer'idepri üzerine 5/1/938 tari
hinden 20/1/938 tarihine kadar on be• gün müddetle kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Bu infaata ait !artname, projeler ve mukavele ve yapıla
cak intaatın nev'i ve cinsini gösterir hulaaai keffiye 20/1/938 
aktamı saat 17 ye kadar İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü hat 
mimarlığından (123) kuruf mukabilinde alınabilir. 

3 - İhale 21/1/938 cuma günü saat 15 de Kadıköy Vakıflar 
müdürlüğünde uygun fiat verene Vakıflar umum müdürlüğün
den istizan edilmek fartile yapılacaktır. Zarflar ihale aa~tinden 
bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyona verilmi• olacaktır. 

4 - Eksiltmeğe girmek iatiyenler (1900) liralık teminatı mu
vakkate akçesini Kadıköy Vak?flar müdürlüğü veznesine teslime 
mecburdurlar. 

5 - Eksiltmeğe girmek istiyenler Mimar veya Mühendis olma· 
ları ve buna benzer (25:000) liralık itleri eyi bir surette yaptık· 
larını ispat edecek Bayındırlık Bakanlığının vesikalarını latan
bul Vakıflar Batmüdürlüğü Batmimarlığma göstererek ayrıca 
vesika almaları me,ruttur. 

!) - 14 - 18 - 44 (79) 

M~937~rih~&~neme~~~~ ~r----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kılınan vekaletnamei umumiye mu- ı · 
cibince Türkiye vekili umumisi bu
lunduğum merkezi ltalyada Vene-
dik _§ehrinde kain yüz elli milyon li
ret sermayeli (Adriyatika) nam 

seyri sef ain firketinin İzmir acentalı
ğına Fratelli Sperkoyu tayin edip 
şirket namına yük ve yolcu vesair 

Tapu ve 
lüğünden: 

Kadastro umum müdür-

lzmirde Kuşadasında Arvarya çiftliğinde kadastrosu yapıl· 
mak üzere ihzarı muamelata batlanmı~tır. Alikalılarca malum 
olmak üzere ilan olunur. 66 

88/66 (82) 
iraıntıd~uh~vek~ukveyatah- ~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
liye ve teslimi için lizım gelen mu-
ameleyi ifa veya memuru mahsus-
larma tevdie tahmiliye ve kon§İmen
to ve evrakı müteferriuını imza ve 
itaya ve navul mukavelesi ve yol-
cu bileti vermeğe ve bedeliyle tefer
rüatını tahsil ve muteber makbuz ita 
sına manifesto, ordino ve sair evra
kı imza ve gümrük, liman vesair dc
vairc takdime, vergi, harç ve rüsu-
mu ödeme~e \'e itiraz ve temyize 
veya istirdada ve yapacağı İflerden 
dolayı hükümet deve.iri ve müesse-
sat ve ceza, hukuk, ti::ru-et ve sulh 
mehakiminin ve vergi komisyon1arı
nın bütün derecelerinde müddei, 
müddeialeyh ve şahsı salis sıf atbriy
le bizi temsile ve hakem ve avulmt 
ve ehli vukuf tayin ve azline ve ke-
~if İcrasınn ve borçla:-ı takibe velli~
sıl mahalli acentalığa müteallik işle-
ri yanmağa mezun olmak üzere F ra
telli Sperkoyu tayin ve tevkil eyle
dİın. 

10 Mayıs 1937 
Kıli~e Adriati::a lctanbul ge
nel accntal:ğı .. 

imza imza 
Resmi mühür : T. C. Beyoğlu 
altıncı Noterli~i lsmail Kunter 
Mahallinde okunup anlatılan bu 

vekaletname altındrıki imzalar ve 
kıliıe §ahıs ve hüviyetleri dairece 
malumum bulunan Aclriatica lstan-
bul genel acenlalığı için vaz'ı imza
ya salahiyettar oldukları dairede sak
lı 937 /1599 numaralı vekaletname 
tercemesinden anla.sılan baylar Kam 
paner Marçello ve Pederzolli Marci
onun olun bizzat memurum yanın
da imzaladıklarını tasdik ederim. Bin 
dokuz yüz otuz yedi yılı mayıs ayı
nın onuncu pazarteıi günü. 

1 O mayıs 1937 
Resmi mühür : T. C. Beyoğlu 
altıncı Noteri Isınail Kunter 
Bu vekaletname örneği 1 O mayıs 

937 tarih ve 3288 sayılı dairede sak
lı İmzalı nüshavı:ı. uygun olduğunu 
lasdik ederim. Bin dokuz yüz otuz 

I LAN 
iz mir Kadastro mahkemesinden: 
Davacılar: Cumaovası Keler köyünden Mehmet oğlu Ali Yet

kin, Mustafa oğlu Mehmet Ali Karakulak, İbrahim oğlu Mehmet 
Ali Çadır; Nebi oğlu Mehmet İnce, Topuz Mehmet oğlu Yuıuf, 
Mustafa Ali kızı Emine, Mehmet oğlu Veli Yakar, Hüseyin oğlu 
Yusuf İnce, Mehmet oğlu Yusuf Kırlı, Ali oğlu Mustafa, Süley
man oğlu Kız Hasan, Süleyman oğlu Mahmut Şahin, Süleyman 
oğlu Mehmet Kara, Sebep oğlu Halil Bilgen, Ali oğlu Hüıeyin 
Kılınç, Ali oğlu İbrahim Kılınç, Hakkı oğlu Memduh Kayaurbay, 
Mehmet oğlu Tahir Okutan, Abdullah oğlu Veli dayı, Kır Ali 
Mehmet oğlu İsmail, Mestan oğlu Ömer Esen, Bekir oğlu Ahdül 
Akıu, Emrullah oğlu Arif. 

Vekilleri: Hayati Ncsip Borata\'. 
Müddeialeyh1er: Valepin varislerinden Elizabet ve Alfret 

Hanri ve Vilyana. Müddeiler vekili Hayati Nesip Boratavın mü
vekkillerinin Cumaovasında Keler köyünde batapu mutasarrd 
bulundukları müteferrik ve muhtelif gayri menkulleri hakların
da İzmir Kada~tro mahkemesinde nçtığı tasarruf davasından do
layı müddeinleyhlerin ikametgahları meçhul bulunması has' biy
le ilanen tebligat icrası mahkeme kararı iktiznsıncı n bulunmak
la müddeialeyhlerin 14 pazartesi ve 15 salı ve 16 çarşamba ve 17 
pe:~embe ve 18 cuma, şubat İ938 te.rihlerinde saat 14 le İzmir 
Kadastro mahkemesinde haz•r bulunmaları lüzumu mahl:eme di
vanha !Sine talik olunduğu giHi tebliğ makamına kaim olmak üze
re hukuk 1usulü muhakemeleri kanununun 141 ve 142 nci madde
lerine tevfikan resmen ilan olunur. 143 (84) 

ewın• -~--
MS#!JIWCW 

Ürolog Operatör 

Doktor 

f uat Soyer 
Merkez Hastanesi 

Bevllye mUtahassısı 

l\1uaycne hani": )kinci Beyler, Nu

manz.a<le sokak No. 1 7 (Eski Kül-

tür lisesi karşısındaki çıkmaz) 

1 lasta kabul snati: 1 Ier gün 15 den 

sonra. . 
"R' +*•"CW::?F ~~ a1-ı 

HE er -................ ~ .. , 
Dr. Behcet Uz 

• 
Çocuk hastalıkları 

mütehassısı 
Hastalarını her gün saat 11.30 

d.:n 1 e kadar Beyler sokağında 

Ahenk matbaası yanındaki hususi 
muayenehanesinde kabul eder. 

Muayenehane Telefon No. 3990 
EV Telefon No. 2261 , ____________ M., 

yedi yılı mayıs ayının yirmi yedinci ~-mııa•••••-••DE"' 
Adres - Beyler Numan zade 

~ sokağı Ahenk matbaası yanın
N da. Numara: 23 

perşembe günü. 
27 Mayıs 937 

Resmi mühür : Beyoğlu T. C . 
altıncı Noterliği lsmail Kunter 
Aslına muvafık olan bir sureti 

dairede alıkonule.rak bir musaddak 
suret mübrizine verildi. 

13 birinci kanun 1937 
Resmi mühür : T. C. Ankara 
Birinci noteri.. imza 

• okun?t.JDadı 

Ankara : Birinci kanun 1937 

iLAN 

Dr. Operatör 

r ait l~ra~im 
Avdetle hastalarını öğleden 

evvel Fransız hastanesinde öğ
leden sonra Birinci Beyler so
kağında diıJ tabibi B. Hasan 
Fehmi muayenehanesi alt ka
tında kabul eder. 

1 - 13 (2206) 

Iktısat vekôleti iç ticaret umum Yı••-•••••am•••--

1 
müdürlüğünden : 

fık görülmüt olmakla ilan olunur. 
1 30 ikinci te§rin 1930 tarihli ka- Pul üzerinde 14/12/937 tarih ve 
nun hükümlerine göre le3cil edilmiş 
olan e::nebi şirketle!İnden (Adria- T. C. lktıse.t vekaleti iç ticaret 

umum müdürlüğü resmi mühürü 
l 
tma Soı;iyeta Anonima Di Naviga- k b ve o unamıyan ir imza 
ziyone - Adriatica Soçieta Anonima Genel sayı : 1017 
Di Navigazione) şirl:eti Türkiye özel sayı : 1/23 

; umumi vekili haiz olduğu salihiye- işbu ilan suretinin dairemize gös-
1 te bi~aen bu def? mürac~~!I~ l~m~r- 1 terilen as ima ve mübrezinin imza-
de bır accntahk ıhdas ettıgını bıldır- sını havi nüshasına uygun olduğu 

ı . )A 1 "k" ' 1 
j mış ve azım ge en vesaı ı vermış- tasdii: kılındı. Bin dokuz yüz otuz 
tir. Mezkur acentalığa fİrket namı-: sekiz yılı K. sani ayının on ikinci 

' na yanacağı işlerde doğacak dava- çarJamba günü. 
ları da bütün mahkemelerde da- 't 2 kanunusani 1938 
v eden, edilen ve üçüncü ,ahıs 11-

fatlan ile hazır bulunmak üzere Fra
telli Sperko firmasını tayin etmiJtir. 
Keyfiyet kanuni hükümlere muva· 

lzmir ikinci noterliği resmi mühü
rü ve E. Erener imzası namına : 

imza okunamamı!hr. 
137 (85) 

~ Muayene saatleri : 10--12, 
15,30 - 17. Telefon: 3434 

Ç//J.'.,;'7'"L:z"/7././ ,/T./././;/~..:,C.c&/.zL~ 

iZMtR BELEDtYEStNDEN : 
Malderesi Damlacık lağımının 

Bahribaba parkı önünden ve kış
la tal imhanesinden geçirilerek de· 
nize kadar uzatılması ıçın 205 
metre boyda yaptırılacak kanali
zasyon, baş katiplikteki •artna
mesi veçhile 28/1/938 Cuma gü-
nü saat on altıda acık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Ke~if bedeli 
8247 lira 76 kuruştur. İ•tirak için 
619 liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve saat
te encümene gelinir. 

11~14-18-21 (97) 57) 
Yedi yüz otuz lira bedeli keşifli 

Doktor Mustafa Enver hey cadde
sinden ayrılan iki yan sokağın her 
iki tarafına 400 metre boyda yeni 
kesme kordon çekilmesi baş katip
likteki •artname veçhile 1 /2/938 
salı günü saat on altıda açık eksilt
me ile ihale edilecektir. iştirak için 
elli beş liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya Banka teminat mek· 
tubu ile söylenen gün ve saatte en
cümene gelinir. 

14-19-25- 28 142 (83) 

Çünkü ASPİRİN ,. seneler·( 
denberi her türlü soğukar-

~ . "'4 
gınlıklarına ve ağrılara karşı 

.......- ..._ . --.. 
iesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat ~tmiştir. 
• • 

A S P 1 R 1 N in tesirinden 
• ~ - --..""' a 1' 

emin olmak için lütfen a•:eP . mar· 
.... .,...~ - • A 

kasına dikkat ediniz. • 

. - . 
{zmir Gazi bulvaı~lnda Sağlık evi 

HUSUSi HASTANE 
Operatör Mitat Ba

ran tarafından yeni-•••r~-:r--·--:::--::;ii"'.'.'-1 

den inıa ve tesis edi
len bu hastane tznıi: 

ve civannın büyül 

bir ihtiyacını kar!ı1a

mıştır. En modern 
konforu haiz ve en 
mübıemmel fenni teç· 
hizalı haizdir. Hasta
ların temizlik, istira
hat ve ihtimamlapna 
M>n derece dikkat ve 
ilina edilmektedir. 

Kabul ıeraiti fev
kalade ehvendir. Gece gündüz daimi doktoru bwunan müessese, 

ed«elderi her an kabul eder VI! lıast•lar diledikleri hekimler tarafından teda· 
vi ettirilmektedirler. 

............................. 1 ........... 

Bayanın hakkı var 

RADYOLIN 
Ditleri ve di• etlerini temizleyip pırlanta gibi parlatmak ve uzu1' 
ömür temin etmekte rakipsiz bir kudrete malik diş macunudur. 

Sabah öğle ve akşam her yemekten sonra giinde 3 defa 
di~lerinizi lırçalayınız. 

• • • 
lzmir Yün Mensucatı 

Türk A. Şirketinin 
Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

Saglam Zarif 
V.E UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Wl.fl~/~ SATIŞ YERLERi Wl~M'/~ 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 

• 1 

( 



TURAN rabrikalan mamullbdır. Aynı zamanda Turan 
tuyalet aabanlannı, traı aabunu ve kremi ile gllzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
btlar ipa bmlrde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı ye J. C. Hemsiye müracaat edinir. 

Posta Kut. a•• Telefon 3465 

Dima sabit daima tabii 

7· 
Juvantin saç boyaları 

INGIUZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju
'&ntin ıaç boyalan muzır ye zehirli maddelerden tamamen ari 
olup aaçlara tabii renklerini bahteder . 
.. Juvantin aaç boyalan kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
~erine tertip edilmittir. Gayet tabii ve ıabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çılunaz. En ciddi ve emniyetli markadrr. 

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalarında arı.yanız. .., -
Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

M iEL E 

Fiata her keseye elverlill' 
~ 

BüyQk radyoların evsaf 
" ve kudretinae · 
Lüks 1'61teritU 

bir radyo 
' 

n ...... 

. SPARTO-~ 
LiRA VER.EREK i 

ALINI'l 38 MODEL 1 

SATIŞ YERi: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR 
SAMAN iSKELESi (Büyük Karıliçalı Han) 

AYDIN: Mehmet Gürer öDEMIŞ: Avni Güler 
SöKE: Süleyman Zeman AKHiSAR Hilmi Faiz 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cioı ldimfir perakende 1Dretile rekabet kabul et
mez fiatler dahilinde sablmaktad.,. 
Adreı : Keıtaoe pazarı Bardakçılar ıokak numara 12 

F. PERPINYAN Telefon : 3937 

~-·············~;·~·~-~~····~~·i;·~~~~;··············: 
. . 

No: eçyanın halis Morina balıkyağıdır. iki 
defa ıüzülmüttür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzh~t Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

BÜyük Salepçioilu Hanı kuıumcla Bafdlll'U • b:mir 

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

BRISTOL 
Be yoğlunda 

•WEf :as 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Q t:UIP S 

Bu lıer iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki otelcisi BAY 
öMER LOTFO' dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendisini ıevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahab bu. 
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler mülhit ucuzdur. 
latanbulda bütün Ege ve lznıirliler bu otellerde buluturlar. 

•:------------~--------------m En korkunç düşman ve en 
mükemmel silah 

.. 
Krema makinaları geldi 

ak. . 1 d"" her yerin- Soğulı algınlığına lıarfı kendinizi GRIPIN lıa~leriyle koruyunuz. Bu m ına ar unyamn . 
de sütçülük aleminde büyük tôh- SOOUK ALCINLIOI: Bat, dit, CRIPIN: Oıümekten müte•ellıt 
ret kazanmıt ve en verimli maki- bel, kulak .. ~~ılaı:.ına aebe~ ~l~r. hastalıklara mini olur. 

ne olarak tanınmııtır. CRIPIN butün a1ıraları dındU'lr. SOOUK ALGINLIOI: Kırıldık, 
Son sistem yeni modellerimiz SOOUK ALCINLIOI: Nezle, l[rİp neteaizlik tevlit eder. 

( gelmiftir. ve bir çok tehlikeli hastalıklar do- ~lPIN: Kıraklıiı aeçirir. Neteni-
AYNt FABRiKANIN: lzmir amam aa1ıf Jepoaı: ğurur. zı ıade eder. 

MIELE BISIKLETLERl M. D. TIMUR ve A. KAUKI G R 1 P 1 N 
MIELE Hafif MOTOSiKLETLE- (Gazi Bulvarı Nu. 17 Telgraf: 

~IELE ~tEKTRIK SOPORGE- KA~~!f~~=) 
LERt. .. 

icabında pnde 3 kate alınabilir. 
l•im ue markaya dilJud. T alılillflf'inden .akının~ 

Olivi Ve Şüre. 
LıMITET 

Vapur acentası 
BfRINCl KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Ulerman Lines Ltd. 

f DEUTSCHE LEVAN· 
TE-LINIE 
G. m. b. H. 

HAMBURG 
DEUTSCHE LEV ANTE - LIN1E 

HAMBURG, A. G. 
ALGERIAN vapuru 20 son k!nunda ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 

gelip Londrn, Hull ve Anverslen yUk BREMEN 

çıkaracak ve ayni zamanda Londra ve ERNST L. M. RUSS vapuru 5 ik.tn. 
HuU için yUk alacaktır. el kl\nunda bekleniyor. Rotterdam, Hanı 

HERON vapuru son kinun sonunda 
burg ve Bremen için yUk alacaktır. 

ve şubat iptidasında gelip Londra !çln ki 
yUk alacaktır. KONYA vapuru 19 i ncl k.lnund.l 

POLO vapuru şubat ortasında Lond- bekleniyor. Rotterclam, Hamburg ve 
ra, Hull ve _ru;verstcn gelip yilk çıkara- Bremen için yUk alacaktır. 
cak ve ayni zamanda Londra ve Hull AMERICAN EXPORT LINES 
için yUk alacaktır. The Export Steamshlp Corporatlon 

LIVERPOOL HATTI !~XECUTIVE vapuru 12 ikinci kanun· 
MARDtN!AN VAPURU şubat ipUda- da bekleniyor Nevyork içln yilk alacak· 

sında Livcrpool ve Svanseadan gellp tır. 

yük çıkaracak ve ayni zamanda Liver
pool ve Glnsgov için ylik alacaktır 

STE ROY ALE HONGROISE 

DANUBE MARITlME 
LESBIAN vapuru şubat ortasında Lt- TISZA motörU 11 ikinci kanunda 

verpool ve Svanseadan gelip yUk çıka-
bekleniyor. Porl - Salt ve Iskenderiyı 
limanlarına yük alacaktır. 

racak ve ayni zamanda Liverpool için 
yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME ROUMAIN 
BUCAREST 

DEUTSCHE LEV ANTE - LINtE 
1LSE L. M. RUSS vapuru 31 son U-

nunda Harnburgdan gelip yilk çıkara- DUROSTOR vapuru 16 birinci kA· 

akt nunda Köstence için hareket edecektir. c ır. 

Tarih ve nnvlunlnrdaki değişiklikler- DEN NORSKE MIDDELHA VSLIN.Jll 
den acenta mesullyct kabul etmez. OSLO 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

BAGHDAD nıotörU 14 ikinci klnun. 
da bekleniyor. Dleppe ve Norveç umuı:ıt 
limanlarına yilk alacaktrr. 

ARMEMENT H. SCBULDT 
HAMBURG 

ROY AL NEERLANDES NORBURG vapuru 10 ikinci kanu .. 
KUMPANYASI 938 de bekleniyor. Anvera ( Dotru ) 

SATURNUS vapuru limanımızda olup Hamburg ve Bremen için yU.k alacak· 
Rotterdam - Amsterdaın ve Hamburg tır. 

limanlarl içln yUk almaktadır. Illndald hareket tarihleriyle nav .. 
OBERON vapuru 18 kAnunusanide lunlardakl değişildlklcrden acenta mec 

beklenmekte olup Burgas - Vama ve auliyel kabul etmez. 
Köstence limanlart için yUk alır. Daha fazla tafsl.IAt almak fçln Birhı• 

TRiTON vapuru 24 kAnunusanlde el Kordonda V. F. Henry Van Der ZH 
beklenmekte olup Rot~am - Amster- ve Co. n. v. Vapur acentalığına mUra• 
dam ve Hamburg llmanlan fçln yUk caat edilmesi rica olunur. 

alacaktır. TELEFON No. 2007/2008 
SVENSKA ORIENT LINtEN 

lSA vapuru 24 kAnunusanlde beklen- nide limanımıza gelip Malta ve MarsU~ 
mekte olup Rotterdam, Gdynla, Dantzlg ya limanları için yilk ve yolcu kabul 
Danimark ve İsveç ve Baltık limanları eder. 

için yük alacaktı.r. llô.ndaki hareket tarihleriyle navlun.. 
ZEGLUGA POLSKA lardaki değişikliklerden acenta mesulf... 

LECH1STAN moWrU 13 klnunusani yet kabul etmez. 
tarihinde gelip Gdynta - Dantzlg liman- Daha fazla tafslltıt için Fralelll Spero-
ları için yilk alacaktır. co vapur acentahğına mUracaat edllm .. 

SERV1CE MARlT1ME ROUMAtN si rica olwıur. 
ALBA JULYA vapuru 25 kAnunusa- Telefon : 2663/4111/4221 

Grip ve Nezleye 
30 kurutla silahlanmak gerektir 

( Korizol Kemal ) 
Grip, nezle ve enfluenza gibi mikropları ağız ve burunda 

yatayan hastalıklara kartı 
( Hilal eczanesi ) ve ( Korizol Kemal ) 

l 

HiLAi. 
ECZANESi 
KORIZOL 
KEMAL 

Bayan -Ku: o fİ,. (Korgol Kemal) mi? 
Kıs-Bilmem iiurinde (Hilôl Ec~cıne.i) yazıyor (Kemal Ka

mil) yazıyor •• Euet euet (Korizol Kemal) de yazıyor ..• ...-
Daimon 

r 

\. . 
~ . 
a 

No. 9248 No. 9280 
DA 1 M ON markalı bu fenerler iki pillidir. Ayarladır .. Şule:rl 

uzalbr, daiıbr ve toplar •• 
iki yüz elli metre mesafeyi tamamen aydınlabr. Kat'iyyen bo

zulmaz.. Kontak yapmaz. 
Yalnız DAIMON markalı olmaıına, Pil ve ampullerinin de 

DAIMON marka olmaaına dikkat ediniz. 
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Bn. Cankayşek Hanğkongtadır 
Cin 

t 
Tay yare/eri Japon topçeker/erine taarruz ettiler 

Çin tayyarecileri Nankin 1Fransada bir ka.bine buh
taarruzlerin e ranı muhakkak sayılıyor •• • 

uzerıne 
*'WF' •#Af. w 

Japonların üç avcı ve bir bombardı- B: Şö!anın istifası halinde yeni ka· 
man tayyaresini düşürm.üşlerdir •. ,hıneyı Bay Alber Saro kuracaktır ... 

· Londra, l 3 (ö.R) - Çinin Londra 
~farethaneei bildiriyor. Yang-Çc nehrin
de bulunan iki Japon topçekeri Vo-Sung 
arnsında Çin tayyareleri tarafından bom
bardıman edilerek batınlmı,tır. Çin tay
yareleri diğer taraftan <lün sabah Na
Ning üzerine yaphklan htıcumdan aon
ra iki Japon tayyaresini dGşünnüşlerdir. 
Çin kuvvetleri Fu-Keunun 40 kilometre 
garbındakl Suan-Çao mevkiini istirdat 
etmi,tcr ve Japonlardan birçok silah ve 
mühimmat a1mı,1ardır. 

Çin scfarethanesinin diğer bir tebliği
ne göre cumartesi günü Na-Ning Üzeri
ne Çin tayyareleri tarafından yapılan 

hücumu müteakip Japonların üç avc1 ve 
bir bombardıman tayyaresi düşürülmüıı
tür. 

Londra, · 13 ( ö.R) - 1 Iong-Kongtan 
bildiriliyorı Çin ba;ıkumandanı marc3al 
Çan-Kay-Şekin kansı Bn. Çan-Kay-Şek 
hava tarikiyle Han-Keudan buraya gcl
mif tir. 

Şanghay, 13 (ö.R) - Şanghayı;. 
beynelmilel imtiyazlı mıntah hududun
"daki Çinli varoşu olan Nantaoda Japon
lar tarafından örfi idare ilan edilmiftir. 

Honı-Kong, 13 (A.A) - Madam 
Çan-Kay..Şek bugün tayyare ile Han
kovdan buraya ge)mi9tir. Bu . Soongun 
ailesi eski maliye nazırı Soong ve Ma
dam Çan-Kay-Şeldn Uç kız kardeşi hali
hazırda Hong-Kongda bulurunaktaclır-

1 
. l 

lar. 

••••••• . Fransız • ••••• 
• • 

-0---

Maliye nazırı Fran 
gı~ sukutuna kat 
iyen taraf tar ol 
madığını, aksi tak 
dirde istif aya mec 
bur kalacağını bil 
dirmiştir B. Bone 
nin istifası halinde 
kabine çekil mi ye 
hazırdır Şanghay, 1 3 (AA) - Japun scfa-1 

ÇtNL!LELRlN MUKABİL reti namına söz söylemcğe· salahiyctar 

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

TAARRUZU bir zat şöyle demiştir: B. Snrro 

Şanghay, 13 (AA) - Çin menabiin- - Bütün lngiliz gemileri ile diğer bi- Paris, 13 (ö.R) _ Matignon bl\Ş· minlcr yı::pmakla beraber çıkacak her mi mesai konfederasyonu reisi çağırı1• 
den alınan haberlere göre Çinliler Tien taraf gemiler Yangtze nehri üzerindeki d . . . h k hangı· bı·r buhranın kı•a •üıece:Yi müta- m1ectı•'. Halbuki bu sendikalar birliği bü .. · vekalet konağın a yenı ., nızamı a - " " .. .. 
Çin Pukov demlryolu boyunca mukabil 1Çin barajlan arasında açılmış olan geç\- k . laAa•ındadır. B. Chautemp• istifa eder· tün Fransız işçilerini temsil etmekten çolt 

kında fikirleri alınma Üzere ışçi ve pat- " " 
bir taarruz icrasını tasavvur etmekte- di gcçmcğe teşebbüs etmeden evvel Ja- ! d ] b •c halefı· .,1·mdidcn hazırdır. Bu da radi-ı uzaktır. F ransada milli eigortaya bağli ron teşki atı aıasın a yapı ması aşve- " .., 
dirler. Bu yol üzerinde 230 kilometrelik pon donanmasının muvafakatini istihsal kilce tasarlanan içtima dün akşam ya- kal partisinin fahri. rci~i ve sağ cenah- iş~il.~r.in. sayısı t. 7. mi~yondur ... SenAdikalat 
bir gedik Haucohvfuun şimal ve cenu- etmelidirler. . .. .. F k dakı· temayüllerı"n Jıdcn olan B. Albert ı bı.rlıgının kendı ıddıasına gore. a_zası 5, 

pılmış '-'e ÜÇ ııaat surmuştur. a at pat- -
bunda ha:rekat icra etmekte olan Japon Şanghaydald Japon general konsolo- d .1 Saraud'dur. B. Albert Sarraud yeni ka- mılyonu geçmez. Bu aaatte hakıkı mev• ronlar genel korlfe erasyonu mümessı 
kollarını yekdiğerinden ayırmaktadır. ~u tarafından buradaki ecnebi konsolos- bı"ncyı· kurmak için parlamentonun mer- cudunun ancak üç buçuk milyon olduğıı 

göndermediğinden İçtimada yalnız ecn-
Çan Kay Şek Çin hatlarını teftiş et- larınm en eskisine bir nota gönderilerek kez partı"lcrlc de anlaşııcak ve maliye ne- söylenebilir. Şu halde umumi mesai kon• .. .. . . dikalar genel konfederasyonu ile fikir 

inek üzere tayyare ile Hauchovfuya git- serbest scyru sefere musaade edılmıye· . .1 . b" 
1
._. . t cı·· t . zaretine B. Paul Rcynaud'yu getirecek- federasyonu işçilerin ancak beşte biri na• 

al h 1i ışçı en ır ıgının 'e or a en us n eosye-
miştir. Mareş C antung va 'si gene- ceğini çünkü böyle bir halin Japonların . . .• .11 . h b 1 tir. Esasen B. Pual Rcynaud dün akşam mına söz söylemeğe salahiyetlidir. Ke• 

f h 1 ·· k • h k~t · l d •.. b'ld' ı·tcsının mumessı en azır u unmuştur. I ral Hang uc u ı e görilşmüştur. as erı are a mı ışga e eccgını ı ır- • B Ch .._ . ·o··y]cdig~ı· bir nutukta mali politikadan za patronlar umum konfederasyonu dj\ 
Başvekil . autemp~• müzagcreyc rı- 0 

IMPARATORLUK KONFERANSI- miştir. Maamafih bu nota Japon donan- k d d l t a 
1 

ve dahili vaziyetten bahsederken tchH-ıbütün p_atronlan te.mıı·i·l etmekten U:l~k .. yaset etme te ve yanın a ev c n zır b b d il 
NIN KARARLARI maııının Yangtze nehrindeki ecnebi gc- tB Le BI b 1 kt .d. B ke ranmı çalmı•ır. Bir buhran çıkıp çık- tır. Iş nızamınm ır gez oyamaca eğ 

ı . on um u unma a ı ı. aşve- , v 
milcrin seyrüseferi meselesini sempati jk·ı . . k d . t" k" mıyaca~ı bugünkü kabine içtimıunda de ciddi bir şey olması isteniyorsa sala• r 

Londra, 13 (A.A) - Daily Herald ga-
zetesi Tokyodaki salahiyettar rnahafil
dcn aldığı malıimata istinaden şu habe
ri vermektedir : 

Imparatorluk meclisinde Çine harp 
ilan edilmesi meselesi mevzuu bahis ol
muş i~ de b1:1 mevzu ciddi bir tarzda 
~üz:tkere edilmemiştir. Meclis aşağıda
ki kararları vermiştir : 

1 - Muvakkat Pekin hükümetinin 
meşru Çin hükümeti olarak tanınması. 
_ 2 - Mareşal Çang Kay Şek nezdin

deki Japon elçisinin geri çağırılması, 
~ 3 - Çang Kay Şek hükümetinin ta-
runmaması. 

ı ıçtımaı açar en cmış ır ı: ,., 
ile nazarı itibarc almağa ve kafileler teıı- 1 l . h kk d .. belli olacaktır. Sosyalist nazırlar B. Bon- hiyctli olan bütün sesler dinlenmelidir. - ş nızamı a ın a son 110:.t par· 
kiline müsaade etmcğc amade olduğu- 1 d 8 . k k b I d'I" net'nin mali siyasetine itirazda devam Demokratik prensiplerden başka Fran~ amcntonun ur. ır anun a u c ı ın-

nu kaydetmektedir. h"k- h k k b'k" ederlerse buhran içtinapsız olacaktır. sa işçilerin esas itibariyle birbirinden çoW ce u umct unun sı ı sı ıya tal ı ıne 

Japon bcyanahnı burada Japonların nezaret edecektir. Şu halde, cEcho de Paris• nin tahmin- başka mahiyette olması da bunu zaruri 
Yangtzc nehrini diledikleri zaman açıp Başvekil ~undan sonra toplantının (erine göre yarını beklemeden yeni bir kılan bir sebeptir. I 

kapamak hakkını talep etmekte olduk- maksadını ve hükümctin nasıl bir uzlaş- Sarraut kabinesinin teessüsü imkan da- FRANK KIYMETi İ 
lan suretinde tefsir edilmektedir. hilı"ndcd.·r. DOŞOROLMlYECEK " tırma arzusiyle hareket ettiğini anlatmış 

lngiliz ecyriııefain idareleri bu talebe ve hazır bulunan tcşki1at mümessi1leri HERRJOT NUTUK SöYUYECEK Paris, 13 ( ö.R) - Kabine mediıık 
şiddetle itiraz etmektedirler. eöz almışlardır. Pariı, 13 ( ö.R) _ y enidcn mebu- nin içtimaı saat 14. 30 da nihayet bul-< 

Roytcr ajansının iyi bir membadan JŞ BtRUtil ARZUSU san riyasetine seçilen B. Hcrriot hu ak- muştur. Maliye nazırı B. Bonnet saa( 
öğrendiğine göre Yangtzc nehrinin ka- N t" l k r k"l . t b" . ~ meclise teşekkür için bir nutuk aöy- 9.30 da başvekalet konağına gclereJC 

h_Lı .. d T k d l c Jce 0 ara uaşve 1 eamım ır ış başvekille birlikte Fr.ansa baİıkası genel patılması ıuuun a o yo an emir er jb" l·~· .. h d . . "ht• Jiyecektir. Vaziyet ecbebiyle bu nutka 
ır ıgı arzusu muşa e e etmış ve ıt ı ı· 

verilmiştir. Ancak mahaJJi Japon maka- ı·fı h k l ) h 11' · d büyük ehemmiyet verilmektedir. a arının a em yo uy e a mı emre en 
matı İngiliz kumpl anyalarmı tatmin et· kanunun ne şekilde ıslah edileceğini an- Paris, 13 ( ö.R) - Mcbusan mecli-
mek arzusundadır ar. 1 M k k" h atmıştır. a sat şudur ı cm patron- sinin geçen devresinde komüniııt Duc-

direktöriyle uzun uzadıya :görü,m~ler• 
dir. Bütün nazır ve müsteşarların iştira,,. 

kiyle yapılan kabine içtimaına B. Chau• 
tcmps riyaset etmiştir. 

Polonya Hariciye Nazırı 
Jar, hem i;ıçilcr bu kanunda kafi dere- les'nun İşgal ettiği altıncı reiıı vekilJiği 

ccdc teminat bulduktan başka riayet için intihaba ikinci defa olarak eaat 
edilmemesi ihtimaline karşı da mücyyi- 15.30 da başlanmıştır. Komünist nam
delcr vazedilmiş olsun.. zedin muvaffakıyctini temin etmek için 

Hükümct bu kanunu hazırlukcn ala- sol cenah mebuslarının sıralan baştan 
kadarların fikirlerini dinHyccck ve tel- aşağı dolmuştu. Riyaset divanı henüz ta

kinlcrindcn istifade edecekti~. Bununla mamiyle seçilmiş olmadığından celseye 
beraber son tıÖ7 parlamentonun olacak- yine yaş kıdemlisi B. Sales riyaset et· 
tır. Kanun kabul edildikten aonra hükü- miştir. B. Salcs rey verme ameliyesinin 
met onun harfi harfine tatbikine neza- bir saat devam edeceğini bildirmiştir. 

Kabine içtimaından sonra dahiliye na• 
zın B. Oormoy ba!jvckilin ve maliy( 
nazırının mecliste beyanatta bulun~cak~ 
lannı bildirmiştir. Başvekalet müatetaı1 

B. Bcrtrand tarafından gazetecilere '"
tebliğ okunmuştur: cBaşvckil ve maliye, 
nazın kahine arkadaşlarını siyasi ve mali Milletler cemi yeti daha siyasetinin 

dayanmasını istiyor 
vaziyetten ve bunun kambiyo üzerinde• 
ki tesirlerinden habcrdai etmişlerdir. 

realist esaslara Meclis mali vaziyeti ve frangı enerji i)e, 
ret edecek ve sosyal sulh ile it emniyeti Bu dakikada verilen reylerin taıınifiy)e 
korunmuş olacaktır. müdafaa etmek hususunda ittifakla arzu. 

uğraşılıyor. Bu intihabın vereceği neti- ve kararını bildirmiııtir. Vaziyei parla4 

KABiNE TOPLANDI ce komünist partisinin radikallerle. iş bir- mentoya ve memlekete _bildirilecekti~. 
Pariıo, 13 ( ö.R) - Kabine konseyi Jiğine devam· edip etmiycccğini tayin 

Meselenin milli mahiyeti sebebiyle hil" 
başvekil B. Chautemps' ın riyaseti altın- edecektir. • . kümetin millete vcrmeğe mecbur· oldu .. 

1 da toplanarak mali vaziyet ve kambiyo BONE'NlN BEY ANA TI ~ h b J d • b · gu iza atın ugün par amento a. aşve~ 
·harekatı hakkında müzakerede bulun- Paris, 13 ( ö.R) - Kabine meclisin- l f d • • 1; kil ve ma iye nazırı tara ın an yıtpı]aca., 
muştur. Bu İçtima hakkında hiçbir teb- den sonra neşredilen tebliğ dolayısiylc 

beyanatla bildirilmesine karar vcrilJr.!iıı• 
)iğ ncşre.dilmcmiştir. . maliye nazm B. Bonnet gazetecilere ııu 

R 
. ~ 

oma, 13 (ö.R) - Sağ cenah ga- izahatı vermiştir: «HÜkümct erkim kam- REtS VEKtU SEÇtMl 
· ' 

1 
zctclcri mali vaziyet dolayı~iyle Fransa- biyo üzerinde her türlü kontrolu reddet- Paris, 13 ( ö.R) _ Mebusan meclis{ .. : l da :eni bi~ kabine buhr~nı çıkma~ı ihti~ mck husuııunda İttifak etmişlerdir. Ka- bugün reis vekillerinden biri için yeni~ 

. t .:·~~ malındcn bahsetmcktcdırler. cPctıt Pa- bine bütçe müvazcnesinin temin ve mu- den intihap y<ıpacaktır.Komünist namz~1ı 
,,,,' . jrisien~ mali "·aziyctin vahameti karşısın- hafazaııını da elzem telakki ctmiııtir. Bu B. Duclcs"nun intihabı mutlak ekseriyet 

l da maliye nazın B. Bonnct tarafından kararlan B. Chaulcmps bu gece meclis hasıl olmama!ı sebebiyle ikinci defaya 
. ı 'teklif edilen tedbirlerin ekseriyeti teşkil kürsüsi.inde tasrih edecektir. Hükümct kalmı:tı. Mumaileyhe rakip olan B. 
~1 kt j ~eden bütün pnrtiler nezdinde hüsnü ni- ayni zamanda her çalkantı teşebbüsüne Aubert namzetliğini muhafaza etmekte• 

· ~ .yctlc karşılanmaması sebebiyle B. Bon- karşı umumi nizamı korumak azminde- dir. Komünistler bu defa halk cephesi 
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net"nin istifa etmesi ihtimalinden bahset- dir. partilerinin kendileriyle mütesanit hare• 
Polonyanm iki büyük mcrhe:i olan Varşova ve Karnkouidcn lmektedir. Şu takdirde B. Chautcmps bü· MJLU SENDiKALARIN V AZ1YETi ket ederek namzetlerinin intihabım tc· 

Varşova, 13 (ô.R) - Hariciye nazırı muş o1an neticeleri vermekten uzak' deylet' adamlariye temas edeceğini ve tün kabinenin istifasını rcisicümhura ver· Paris, 13 (ö.R) - «Ere Nouvelle> min edeceklerini ümit ediyorlar. 
B. Bek Lehistanm harici siyaseti hak- ~ kalmıştır. Fakat Leh hükümeti Çekos- Milletler cemiyetinin siya~tini daha rea· mcğc mecbur kalacaktır. gazcte!!i iş nizamı hakkında fikir teatiı<i Harici ııiyaset hakkındn meclise isti· 

kında Diye: meclisinin harici komisyo-, lov~k.yadAaki .Leh ~kalliyetleri~n vazi- list esaslar~ cla~atn~~k .. yo.lu.nda terak:i- KABiNE 1STtF A EDECEK Mt? için hükümetçe hazırlanan içtimaa pat- zah takrirleri verilmiştir. Hariciye nazıtt 
nunda mülum beyanatta bulunmuştur. . yehnı alaka ıle takıp etmektedır ve Çe- ler elde cdılebılecegı umıdınde oldugu- cEcho de PariS> ayni mahiyette tah- ronlar birliğinin iştirakten snkınmasına 8. Delbos bunların 21 son kanun cuma 

B. Bek 937 s"nesinde Almanya ve Le- koslovakya tarafından bunlara kötü mu- nu ı;öylemiştir. • ·· · · · · · · ··• · · ·•· ···•· · · ··· · · ... · · ·. · · ·· ·. ·. ·.. ... rağmen başvek.ilin bütün alakadar tc- günü müzakeresini kabul etmiştir. 
hist<ın arasında ekalliyetler hakkında amele edilmekte devam edilirse Varşo- Nihayet sözii Dantzig serbest şehrine ve bunun dünya sulhu için bir tehlike şckküllerlc teması muhafaza etmeğe ka- Paris, 13 (A.A) - Kabine içtimaının 
mütekabiliyet esası dahilinde imza edi- va mi.inasip zamanda müdahale ede- geçiren B. Bek serbest şehir hükümeti olduğunu iddia etmiştir. Jfatip Sovyet rar vermesini takdir ederek bu suretle hitamında aşağıdaki tebliğ okunmuştur: 
Jen anlaşmayı memnuniyeti~ kaydetmiş cektir... B<ıy Bek Litvanyadaki Leh ile yapılan anlaşmanın vaziyete istikrar Rusyanın Cenevrede bir sulh siyaseti hazırlanacak yeni nizamın kanun l}aline B. Şotan B. Bonnet meclise siyasi va 
ve bunun bu sene pratik neticeler vere- ekalliyetlerinin vaziyetinin de hükümeti verdiğini ve şimdilik arada çeki~me kal- güttüğtinü itiraf etmekle beraber Komi- girdikten sonra kat'iyetlc tatbik edile- mali vaziyet ve bu vaziyetin kambiyo 
ceği ümidini izhar eylemiştir. kaygulandırmaktan geri kalmadığını ila- maclığını söylemiştir. ternin muhtelif memleketlerde sınıf ceğini umuyor. siyasası ilzerindeki vahim akisleri hak· 

Fakat ekalJiyetler ;hakkında Lehistan- ve etmiştir. Hariciye nazırından sonra Lehistan mücadelelerini alevlendirmek ve ihtilal cFigaro> gazetesi de patronların mii- kında mallı.mat vermişlerdir~ Meclis ma• 
la Çekoslovakya arasında imza edilen B. Bek bundan sonra Milletler Ce- hesabına Ukrayna üzerinde göz besliyen çıkarmak maksa_diyle çalıştığını ileri zakereyc iştirakten imtinaları münasc- li vaziyeti ve irangı müdafaa etmelc. 
muahede hakkında bay Bek ayni nikbin-f miyetinden bahsederek Berlin ve Ce- Ukrayna partisi reisi söz ala~k Sovyet sürerek bu iddiasını haklı göstermeğe betiyle onlara hak veriyor. Zinı, diyor, hususundaki azmini müttefikan izhnt 
liği gösterememiştir. Bu muahede umul- nevre seyahatleri esnasında muhtelif Rusyanın harici siyaset.inden bahsetmiş çalışmıştu·. i;ıçilerin mümessili olarak yalnız umu- etmiştir. 
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