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,SO?(.,~ı 
i Büyük deniz manevraları 

Londra, 15 (A.A) - Resmen bildirildiğine gö· 
re Singapur manevralarına deniz, ve ha va kuv- 1 
vetleri iştirak edeceklerdir. Hint ve Çin deniz
leri filoları bu münasebetle Singapurda 1opln
nacakhr. 

CiimhuTiyetin ve Cümhıı.rlyet eııerlnm bekçiai, aabohlan çıkaT ai1143i gazetedh' YENi ASIR Matbaasında buılmıtbr 
~===a 

düğün şenliği yapıldı 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• 
ır e 

razat fa·zıeri kom·syo dah~I 
irilecektir ... sekize • 

1 
•• 

Y.UZ e 
Yugoslav Hazırlanan 

~ B_aşvekilinin Berlin mutayın 

kanun 
tasvibine 

· z.:yareti I ISTANBU.l, 15 (Hususi muhabirimizden) - lkra-
.u~oslavya başvekili B.Stoyadi· 

1 
u.t faizluinin, komisyon da dahil olmak üzere yüzde 

:;;vıçın. Berlin ziyareti büvük bir 
1 
sekiz o!nralc tahdidi hakkında bir projenin hazırlcn-

emmıyet .taşıdığından şüphe edile- makta olduğu haberi, piyasamızda büyük bir memnu
ke:z. Yugosln\_'ya, tıpkı bizim gibi, 1 niyet uyandırmu;tı.r. Bu nokta, iş hayatımızda hM"ekct 
] oınşuları ve sıkı münasebette bu- 1 temin edecek kadar ehemmiyetli görülüyor. 
I uktuğu memlekctlerlecbüyülc dost-ı Ucuz ve bOl kredi çerciveai içinde izah edilen Celal B ar~ .kur~ağa değer vermiştir. 1 Bayar hükümelinin laedi politikasındaki bu yeni leza
d.u genııı ıhatalı politikanın, şim- 1 hür, önümüzdeki aylarda Halk bankası ve Halle ~;ın-
~~~.~adar, müteaddit misallerini 1 dıkluının karulmesiyle daha esaslı bir şel:il alacaktır. 

go; uk: ı Bmıa dair olarak hazırlanmı~ olan layiha da, Kamuta-
2 - Yugoslav - Bulgaristan 1 ym önümüzdeki toplantısında görii§ülecektir. 

3 
- ~ ugoslav - Macaristan 1 Haber verildiğine g::re, Halle ıandıkluının ilk tesis 
- ) ugoslav - ltalya 

1
' masrafl:ınnı kar4ık.mak Ü%ere Hazinece 200 bin lİril-

Anla<- 1 b" b" . . k" . A ma arı ır mm ta ıp cttı . lık bir yardım derpiş olunmaktadır • 
... ·-kı-~ ~umanda ~ukubulan bu deği- Kamute.y pazartesi günü kış tatiline karnr verirse 
~· kgın ehemmıyetini anlamak için Başvekilin tatil kararından ı::mra mühim beyanatta 

layihası Ka
arzedildi 

ır aç sene evveline göz atmak bulunması muhtemeldir. 
Ye.~er. Yugoslnvyanın komşuları ile'-------- ----------- ---------------------------

ınunasebetlerini karartan gerginlik 
sebeplerinin Cenubu ~arki Avrupata endişelere sebebiyet verdiği gün· 
ı:k olmuştu. O günkü kararsızlığa 
.
1 

arak Yugoslavyanın komşuları 

Berlin görüşmeleri Son 
J c anlaşması imkansız olduğunu 

1 
p 

1 
H 

~nnedenler vardı 

Ye~~~\ ~Jgratt•a tcressÜm edeni o on ya a. nazırı 
. h . yu . ?ır bonsans ifade eden 

ZMI ndıyet 1 ı böyle düşünmiyordu. 11• en y gosl 
8 am ki Yugoslavya sulha muh- l il ....: av 

taçtır, deniliyordu Mada k" Ih . "k · m ı su un .,. ••••••. ••• ••• ••• ••• ., • •• 1 •••••• ••• ••• 

Jstı ran komşularla anlaşmaya bağ- : , , ~ 
11ıdır .. Yugoslavyanm bütün komşu- ~B. Sto yadınovıc: 
an ıle ihtilaflarını birer birer halle • • 

Berlinden . 
aşvekil. • yor 

ayrı-

g 

çalışmasından daha tabii birşey oıa- Alman toprağına 
:rnaz. Bahusus ki ortada muvaffak 
~.lmuş bir eser vardır. Kinler ve in- girerken D. N. B, 
ınller yerine büyük bir dostluğu ika- ajansına memnu 
~e eden Balkan Paktı b öyle geniş b [ 

it uzlaşma zihniyetinden doğmu"- niyetini i diren 
tur. =--

1 Yugoslavyanın komşuları ile an- bir l"elgraf gönderdi 
aşması İşte böyle bir düşüncenin ....................................... . 

Jnahsulüdu""r Şı"md" a · · t " Berlin, 15 (Radyo) - Yugoslavya 
d 

• ı ynı sıyase ın 
evamına ~mhı"t ol y l baş ve dı bakam Dr. Mılan Stoyadino· 

r- uyoruz. ugos av-ı 
Ya Almanya ile daha samimi bir viç. ve refikası, ıınbahleyin Berline muva· 
dostluk kurmaw t bb"" t . .. ısalnt etmiş ,,.c hararetle karşılanmıştır. .. ga eşe us e mış go- . 
tunü'-'or Bu t bb"" .. y l Berlın, 15 ( ö.R) - Yugoslavya 

J • eşe usu u gos av-
Yanın bug·· k d d k ti t k" başvekili B. Stoyndinoviç Almanya hu· 

·~. une a nr sa a a e a ıp J . N . · · ettıgı siy" tt b" d w · "kl"k t" udunu gcçınce D. .B. aJansı muhabırı-
d 

use e ır egısı ı sure ın- · 

Atatürkün tebrikleri 

Yunan veliahdının 
evlenmesi mün8sebetile 

Ankara, 1 4 ( A. 
A.) - Yunan veli
ahtının evlenmc:ıi 

münasebetiyle Re· 
iıicümhur ile Yu
nan Kralı araaında 
a~nğıdaki telgraflar 
teati olunmuştur: 

Mnjcate tkinci 
Jorj, 

Yunanlılar Kralı 
ATINA 

Veliaht Altes Ru· 
vayal Prenı Polun 
evlenmesi münase· 
betiyle en hararetli Yunan veliahdı prens Pol ve kansı 
tebriklerimle mufnhham evlilerin '\' e aİ· jestenize mufahham ailenizin bu hayra· 
)enizin refahı hueuaundaki çok eamimi mın bir milli bayram teıkil cttiii doat 
dileklerimin kabulünü majcstenizden ri· ve müttefik Yunanistana kar§ı Türk mil• 
ca ederim. Jetinin sarsılmaz dostluğqnu beyan ey.., 

Bu mesut hadise vesilesiyle de Ma· - SONU OÇONCO SAHiFEDE -

Düğün töreni 
Büyük 
içinde 

bir intizam 
yapılmıştır •• 

Kral Faruk yeni btı§vckil Mahmut paşa ile bir aTada 

Kahire, 14 (A.A) - Royter ajansın· T eşrinisanide Nahas paşaya karşı ya· 
dan: pılan suikastle alfıkadar olarak tevkif e telnkk" t k h • b ne şu bçyannıta bulunmuştur: cAlman• 

ı ı e mc , ya ut ta u mem- . v 

eketin R B ı· "h . yayı zıyaretc fırsat bulduguından dolayı oma - e r ın mı verme te- Kralın evlenmesi münasebetiyle neş- edilenlerden on kişi de sarayın emri ile 
eayü)ij şeklinde tefsire kalkışmak 1 ~0n del rece~ . meımn~.11~m '\k'e AFlührer hve rcdilen bir kararname ile son kanşıklık- serbest bırakılmıftır. Hala mevkuf tutu· 
1 Ugo J "d genera orıng e p;uru!lrne , man a• • • 8 avyayı ı are eden ba .. Jarın ı SONU ALTINCI SAHIFEDE ı:r· z G · B Sto d" lar üzerine Oniveraiteden çıkanlan bü- lan tek kı"•ı· mı"ı" tearrız oldugvu ı"ddı"a edl· ıf . -~ - - ııt er ve örıng . ya ınoviçlc gÖTÜ§CCcklcr " ~la~~~~l~s~a~tinruhunu ___________________ _ ___________________ _ _____ ~ilin~~daaff~ilm~~ -WNUB~NCI MHl~E-
nn amaınak olur. .--i.iiiıiiı;._....;;;.;;;;;;;;-..._..;.;-..;;;;;;;;;:;;;;;;;__,-.. ..... ;;;.;;;;;;;;.;;;,;;,_,.,-.;..;;,.;;;;;;;;;;..;;;....;.;;;;;-.....;;;;;:;.;.:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiii 

1-ı Berlin görüşmelerinden bir şüp· 
Jı:nvası uyandırmağa çalışacaklar 

b·· tte bulunacaktır. Fakat bu teşeb
t uy beyhude, endişeler yersizdir. Zi-

ransız buhranı bi medi 
~ ugoslavya, hiç bir zaman büyük 
~~ratıcısının temellerini attığı mef
l Ureden uzaklaşmıyacaktır. Yugos
avyayı daima sulh ve insanlık da-

Cümhur reisi B. Bonnet'yi yeni ka
vasının yanında bulacağız. Yalnız 
fu;as~ muhakkaktır ki Balkan mil· ı 
l et eB sulhun bozulmamasını ister~ 
er. alkan paktına mensup olan 

bineyi teşkile memur etmiştir 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . 

Bemleketlerin yeri ~ulh cephesidir. 
] a?' Stoyadinoviçin Berlin görüşme-
erınde Y 1 b .. k"" d I ugos avyanın ugun u 
ost uklarından hiç birinin zaafa uğ-

taınas "h . - •· 1 d l 1 1 tımiuı y.ol:tur. Ancak bu 
ost u · . ·ı~ klara hır yenı dostlug· un daha 

ı u . 
Vesı mevzuubahistir. 

Fakat 

Sosyalistler kabi· 
neyi teşkil vazifesi 
bir sosyaliste veril. 

lct!~goslavya hem bir Balkan dev- mezse yeni kabine· 
naıd em .de bir Tuna devletidir.Tu- ye mü·zaheret etmi 

. . . . . . . . . 

diği e~le~~ o11uşunun kendisine yükle- kf d• 
81 

d .az.ı e er vardır. Tuna havza- yece er ır. .. 
n a ıktısad· b" . b" r-. . . • Za.ın ı ır ış ır ıgı ıçın 7.aman • 1 ....... ••• 1 ...... 111 •• .... ••••• •• .... . 

, , _an yapılan teşebbüslerin hep si- , Paris, 15 ( ö . R) - Reisicümhur B. 
Jası anla 1 J 1 ·· ·· d · 1 • ce · k şmnz ı t ar yuzun en netı- Albcrt Lebrun E.lize sarayında kabme 

sız aldı gwı l • d B ·· T d nah ma um ur. ugun, u - buhranının halli için istişarelerine evam 
avzası d . d.. ' ha ı· n a vazıyet une nazaran edı rken siyasi partiler buhrana karşı va-

ra y ı )'ntışmıştır. Son Peşte konfe- ' zil' et almağn başlnmışlardır. Sosyaliı;t 
nsında 1 t 1 h · · M ca . a yan arıcıye nazırı a- partisinin parlamento grubu toplanarak 
rıstanı toprak müddciyatından fe- vaziyeti tetkik ettikten ııonra bir karar 
- SONU 1KINC1 SAHiFEDE - 1 sureti n~şrctmiştir. Du karara göre pnrti 

ŞEVKET BiLGiN son inıihahottan c;ıkmı~ oltın halk top-

1 

7{ er.· 1.abineyi tc§kilc memur dilen 
B. Bonnct 

luluğu ekseriyetini tam olarak muhafaza 
etmek azim ve kararındadır. Parlamen
to grubunun fikrince halk cephesi ekse~ 
Tiyctinin muhafazası için yine bu teşek· 
küle menrup bir hükümet kurmak el~ 
zemdir. Ve mecliste en kuvvetli grup 
tıosynlist pnrtisi olduğu için bu yeni halk 
cephesi kabinesinin sosyalist bir reisin 
idaresi altında teşekl:ülü znrureti vardır. 
Birinci l31um kabinesi gibi bu kabine de 
sosyalistlerden manda ekseriyeti teşkil 
eden diğer bütün partilerin de müme!· 
ııillerini ihtiva edecektir. 

Hadikal - Sosyalist partisi ile sosya
list birliği partileri <le grup halinde top· 
lanmışlnrdır. Her iki crup Halk Cephe· 
6İne ihtirnzstz adık kaldıklarım teyit et· 
mişler, fakat pnra ııcrbcstisinin muhnfa
za edilmesi ve kambiyo kontrolunun 
"azedilmemcsi elzem olduüu noktası 
Üzerinde de ı3rnr ctrni,lcrdir. 

Pariıı, 15 (ö.R) - Kabine buhranı 
umumi mesai konfederasyonu reisi B. 

- SONU ALTINCI SAHiFEDE -

Köy kızları • • 
ıcın , 

On aylık kurslar 
açılması düşünülüyor 

: ......... Kurslar·········: . . . . . . 
~ Köylerimizin gü- E 

E zel adetleri ve milli ~ . . 
E ananelerle alaka- E . . . . . . E dar olacaktır .. . . . .......••.............................. : 
Voli bay Fazlı Güleç, beraberinde Kül-

tür direktörü bay Ali Rizn olduğu hal
de köy muallim mektebine giderek köy 
çocuklarının çalışmalannı gözden geçir
mi§ ve Çavuş öğretmenlerin sofrasında 
öğle yemeğinde bulunmuştur. 

Köy çocuklarının büyük bir neşe için
de, muhtelif işlerde ve sınıflarda çalış
maları büyük bir zevk içinde takip edil
miştir. Çavuş öğretmenlerin daha ilk 
derslerde gösterdikleri zindelik ve ça
lışma ruhu şayanı takdir görülmüştür. 
Çavuş öğretmenler Bozdnğ, Yamanlar 

ve Kozak gruplarına ayrılmışlardır. Bu 

- SONU tKtNCl SAHlFEDE - K<iu kızlaTı 
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ŞEH.ıR HABERLERı• ....ı, 1 
Yugoslav ERKEK, KADINI ANLAR MI? 

ERKEK içiN KADIN 
1 Yeni Anketimiz 1 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
a Bn. Mefharet . . . . . 
• • • 

Birtel 
• 

Her erkeğin hiç ol
mazsa kendi karı
sını anlıyabileceği 
kanaatindedir. 

Bir Muamma mıdır? 
--------------------------

lnebolu 
Faciasının muhake
mesi yarın devam 

edecek 
On yedi kişinin boğularak ölümü ve 

on ~ kişinin de dalgafor arasında kay
bolmasiyle ;ieticelenen lncbolu faciası 
davasına yarın sabah saat on birde ağır 
ce1.a mahkemesinde devam dilecektir. 

Bu davanın tahkikat safhası neticelen-

ti 

Basvekilinin Berlin .. 
ziyareti 

1 
Vl·ıavet meclı·sı· -- BAŞTARAFI BtRlı"iCt SAH.tFEDE-'J ragat suretiyle Romanya ile anlaı· 

tırmak için büyük bir gayret sarfet· 
miştir. Henüz bu hususta kat'i adım· 
lar atılmış değilse bile, yapılan gay· Yar.ın saat 

lantılarına 
14 te top
başlıyacak 

retlerin tesirsiz kaldığı iddia edile
mez . 

Avusturya - Macariatanı cRo· 
ma - Berlin> mihverine bağlayarak 
milletler cemiyetinden çekilmeğa 

.. sevketmek için hütün nüfuzunu kul· 

M l • .işler başarılmış, yol faaliyeti , kültilr iş- lanan ltalya, Yugoslavya aibı' Ro-• ........ • eC lSe .......... leri, ziraat yenilikleri, Veteriner dairesi e · 
manya ile de Macaristanı uzla~br· _ ___... ..... ___ faaliyeti büyük bir mevcudiyet olarak 

Ç k h "' • ı · mağa çalışmakla Küçük Antantın o e emmıyet ı görülmüştür. ......................................... miştir. Bugünkü celsede, bütün suçlular tesir ve nüfuzunu azaltmak istediği 
E '- le d '- 1r. ' l ı\ "d f k 'll · b 1 • / J • / 938 yılı faaliyeti hakkında hazırlanan muhakkaktır. Bununla beraber hat-fl';e , iste iği zaman ıı.admı pe ala ve suçıu nrı mu a aa ve ı erı u tına- proı ıe er feV ı O U• -

k J çal!§ma taslağı ve bütçe, yeni yılda ya-
anlar. ca tır. ta bu te~bbüsün muvaffakıyeti sul-

lk kt B l pılacak işleri çok vaı:ih bir şekilde Aza- h 
Anlamıyorsa, anlamıyor görünmekte l ·önce, Inebolu süvarisi B. Mehmet naca ır. Un arın un zararına olmıyacaktır. Tuna 

li da nın önüne çıkara1:11ldır. d l 
anar ediyorsa bunu kendi hesabına da- A 'nin mü faa vekili avukat B . Baha h • k ev etleri arasında. bir i~ birliğinin 

N l d f en mu,. ımmı· o"y Vali bny Fazlı GU!eç, kısa bir nutuk- ı' lk Qartı topı·ak statük' osunun degwı·a. ha elveritli bulduğu içindir. " Kadını en asu ı mü anasını yapacak. bunu di- ıt ,, 

ı la vilayet meclisini açacak ve yeni yıl 
çok anladığı, hattl ruhunun dcrinli1tleri- ı ğer eı·i takip edecektir. Istanbul avukat- kalkınmasına •t :·~ezüğini tanımaktan ibaret olduğu• 

f 1 ar - çalışınala.n hakkında heyaruıtta buluna-
ne nüfuz ettiği zaman bile: · • ;<,..:~ arından saylav B. Vasfi Raşitle, avukat caktır. Yarınki celscd~ muhtelif encU- na göre bı.ı suretle geniı bir ikbsadi 

- Ne anlaşılmaz: mahlUksun yav- .ı,. ~~ ~ l ~ B. Sinan da yarın sabah şrJ-, ... ~mizdo bu- tir. anlaşmaya zemin hazırlanmıı ola· 
rum. tin' t. ( t lunacaklardır. B. Vasfi Raşidin, deniz ......................................... menlerin seçimi yapılacaktır. Vilayetin caktır. Yugoslavya bapekili Berli· 

1 j il 'd . . 'd C Vilayet meclisi, yann saat on dörtte muhtelif işleri hakkında azaların yapa- h ek Demekten zevk alacaktır.. ,.. "'- "# 1 , ~~ ar.ı 1 . ar.esının miı a aasıru yapacağı . ne ar et ederken Almanyanm iş· 
B "!' j 1 ...ı ;.- valı' b"y Fazlı GUleçin r·ıyasetinde 938 cakları faydalı teklülere hazırlanılmak- t' k' l d b' T l azan sevdiğine bir avans ol ralt, ha- <- ogrenı mııl ..... • ... • t d ıra ı o ma an ır una an aşmasın· 

un da anlamamıı gibi görünmenin cm· j :arınki ~elsenin uzun olacağı tahmin yılı toplantılarına başlıyacaktır. Vilayet a ır. .. . ~ . dan bahsedilcmiyeceğini söylemiştir. 
ı- ti .. d b l _L l b J k edılmcktedır salonu h""'r'-nmıı:tır. Haber aldığınııuı gore, vılayct adi velC" " I" k' B 1· .. .. el . . n..,e açın e u unm~ arzusuy o öy e tan şüphe başladı m1 arısını anlamağa · ...... w ı.- f k l"d b"tçel--.ı- lmı b oru uyor ·ı er m goruşm ermm 

.• --~--- ev a n e u ~ yer a yan azı '-1 k · h T l · uavranmayı tercih edecektir. Kadın is- çalışır. 1 Vililyetin 937 yılı ihracat raporuyle, . 1 . 1 ,__ kl 'f ed k . B su~ et mer ezı ep una an aşması 
proJe en mecw.c te ı ece tir. u .. • d la 

tediii kadar iç varlığını akscttirmcğe Heyhat vakit ce~miştir. Hu bu bat ve· 1938 senesine ait adi ve fevkalade bütçe- . ı kö '--''- I . b ~ uzerm e top nacaktır. Almanya 
__ 1 '-··da ı proJe er, y 11\&A.ırunası ve zmıre ag- bakı d b . . h . 
.,.....,..n ne ,., il vardır).. Şimdi kendisinin anlaşılmasını istemi-ı' . leri hazırlanımrk tabettirilmiı:tir. Yann 1 k" 1 1 1k mm an u zıyaretın e emmıye-

r:o__.__._ ._ k J -s ı oy er ıa ının refohlandır.ilması hak- b' b I k l Al 193~ c.ı·ıu:~ ~adına anlar, dediğim zaman yerck, bir muamma kalmııktn ısrar ~de- porta a meclis açılınca azalara tevzi edilecektir. kındadır. Bunlar arnsın<ia serler meyda- u?un a a maz. many~ • ~ 
hcı- erkeiin bıına muktedir olacağını cek olan kadındır. 1 ı Vililyetin 938 yılı Mi ve fcvkallide na geUrilmcsi, Balçova ılıcalarının m<>- se

1 
nesınebka~adr etrafıiknı .. sara? ~t~ıfak· 

k~etmi7orum. Anlayabilccdt halde Kadın samimi iken onu anlamak ar- Standarizas yon ı bütçelerinin yekunu 2.499.360 Jira tuta- dern bir hale lfrağı, köylüye prim gibi ar bcçenb eı:~n en ş :1y.etçNı ıdFı. Bu 
o an anlar. zulanna cevap vermek imkanaız değil- k l rındaclır. 937 yılı içinde bir çok mühim i§ler vardır çen r ugun gev§Cmıştu. e ran• 

Şuna bniim ld her erkek hiç olmaz- dir. Bu samimiyet ortadan kayboldu mu urs arı . sız - Leh ittifakının, ne de Fransa· 

sa kendi kanama anlayabilir. muamma zaten başlamıştır. Yakında Ankarada hububat ve por- Kızılay baJOSU ç kJ nm Küçük Antant devletlerile mü-
Şayed anlamıyorsa bunun •ehebini iffet kelimesinin değerini unutmamıı taka! standariz:asyonu kontrolilnli yap- ocu ar nasebetlerinin eski teaanüdü muha-

Ia.nen muuır hayabn ta§ırtacı iı gaile- olan kadın anlaşılmaktan zevk alır. An- mak Uzcre bir kontrolör kursu açılacak- 'T" f • h f • d.. v faza ettiği iddia edilemez. Alman 
-'--"e ·-·- d k~1-ı . h i 1 t B k y __ ,_ı d L--· üste' it .ı er ıp eye ı un n.asap ovununu umum .. ı efkar .. ı, Tuna havzasına ve - • ~ ..... en • er e&. en ava yapan aııJmak istemiyen, muıımma kaim.ayı ır. U ursa .u.uu..n.ı:en e UAU m 'J 

eileace fınatlannan bollatmış olmasın- tercih eden kadın, ancak avare bir ruh gençler iştirak edecektir. Bu sene hu- ictima etti 0 ynıyorlardı Balkanlara ayrı bir ehemmiyet ver-
da an,..biliriz. Erkek her iki sebep talı- ta§wan koctu:ına sevgisjni ve saygısını ıbubat maddelerinden baz.ılarile portakal ' B it diğinden Almanya bu bölgeleri 
t da le ruh • I .. ta d . _.ı I ,_.,_ Kızılay cemiyetinin yıllık balosunu 8 a ÇOCUğUn parmak- Jcendı'sı'ne mu"mku"n oldug"u kadar ın ansının unu ınce emcgc, onun- kaybetmi~ olan kadındır. s n arızasyonu temin t..'Ui ece~'u.ir. 
la fail gul t .. ı·· hazırlamak üzere faaliyete geçen tertip larını kopardı yaklaştırmak emelı'ndedı'r. Roman· a mC§ o maga uzum görmez. Bilmem bu görüo erkeklerin hoşuna --=--
Bıı hyıtawı.lt bir feJllcetlc karpla~tığı gider mH v heyeti dün öğle üz.eri Kızılay Cemiyeti Menemen kazasının Camikebir mahal- yadaki değişiklik Almanyada sevinç-
C!akikaya kadar devam eder. Ben de böyle düşünüyorum. nöy bürosu merkezinde vali B. Fazlı Cüleçin baş- lesinde çocuklar arasında feci bir kaza le karşılanmıştı. Şimdi Yugoslavya 

Aldatılmıt olmanın ı:chirinl içine akı- MEFHARET BtRTEL ViUlyet köy bürosu şefi bay Avni, kanlığında topll\nmıotır. Dünkü toplan- olmuştur. Bu mahallede oturan B . Ha- başvekilinin ziyaretinden azami bir 
m~k~upçuluk mü~ey~izliğinc tayin edil- tıda balo günü ve verileceği yer görü- sanın Uç yaşındaki çocuğu Kadir, Ha- tesir uyandırmak istiyorlar. Berlin-
mıştır. Yarın va1.ıfesıne başlıyacak.tır. ..1 k k .. • ·ı · · d B S d' · h l 

şu ere te arrur cttın mıştır. san oğlu altı yaşında Şadi ile kasap oyu- e . toya movıçe azır anan to-

ç kk l 
-- Balo hazırlıklarına devam ediJmek· ı nu oynarken, Kadir, eline geçirdiği bal- 7.ahürabn azameti. Yugoslav mill& 

ana a e Vapuru tcdir. Fani komiteler, balonun teknik tayı Şadinin eline lndirmi§tir. tinin kalbine nüfuz etmek arzulan· 
. Havalann muhalefet~ ~olayısiyle Mer-, iolerini, balo gecesi verilecek oyunlarla, Bu şlddetll darbe neticcsirule Şadinin nı gösteriyor. 

sın - Iskender~n ~~erını y~pan Çanak- dans numpralarına ait hazırlıkları en kı- baş parmağı tamamen, şahadet parmağı Berlin görüşmelerinin ne neticCl 
kale \'apuru hır gun teahhlirle mahalll- sa bir zaman içinde bitirccelderdir. da bi . . boı; d k vereceğini bilmiyoruz. Y alruz bu zi• 
ne gitmiştir. Çannkkale vapurunun dün --=-- ralı rın~ 1.;umun an opmuştur. Ya- yaretin }'ugoslav politikasmın ana 

Sef eribisarda 
Modern bir ilk okul 

sabah limanımıza cclmesi beklenirken K 
0 
•• y çoc derhal memleket hastanesine hatlarında değişiklik yapmıyacağtna 

b • ı k bu yüzden gelememişt.!r. Bugün saal 12 kaldırılmıştır, Uç y~ındaki suçlunun kaniiz. 

JD a S) yap) a ca tır de gelecek ve olqam uzerHstanbula ha-' bobası hoklnnda takibata hllilannuşt.r. ŞEVKET BiLGiN 

·-.................................. ": scvkedilmes;dır. Koza halkının ihtiyaç- rcket ed~tir. - - K!zlart için Bir ölüm Palamut 
Satılmamış lan hiç düşünülmemiş olması şaşıla- Memnunıyetle haber aldıgımıza gore bu __ BAŞTARAFI BtRtNCl SAHtFEDE •. J 

cak iştir. Alakadar makamın nazarı dik- sene ilçemizde bütiln okulları içine ala- grupların öğretmenleri için mektebin Adllyeye şikayet Uzerlne hracatcılarının talebi 
katini celbederi7.. cak bir ilk okul bin~ı İll§a edilecektir. civarında evler nhsis edi~Ur. Köy otopsi yapıldı Palamut ih~ncatçılarl kendi nraların-80 bin kilo tütün 

vardır. Kalan tü
tünlerin kilosunu 
onbeş kuruştan al
mak istiyenler var-

SEFERtH!SARDA B1R PAZAR TOTON VAZiYETi NE HALDE? öğretmen okulunda mevcut 290 talebe Karataş tramvay caddesinde, 253 sa- da yaptrklan bir içtimada palamut nl· 
KURULAMAZ MI? flçemi:ıin bu seneki tütün rekoltesi ile Çavuş öğre1.menler kursundakl alt- yılı evde oturan ve değerli bir asker olan uı.mnameslnde bazı tadilat yapılmasını 

Bil"kaç scnedcnberi kurulması mukar- 1 300 bin kiloya baliğ olmuştu. Satılan tü- mış çavuş sıkı surette sporla alakadar askeri mahfol direktöril B. Sadıkın Jıa- istcmeğ~ karar vermi§lerdir. 
rer olan (Pazaryeri) malnm olmıyan ba- tiln miktarı 220 bin ldlodur. 80 bin kilo ta .. l · · d ~ 

1 

edilecektir. Köy çocuklarının spor ihti- ya . g.oz_ ermı yum ugu teesssürle öğ- Ihracatçılar pazartesi günü tekrar top-
zı sebeplerle tehire uğrnmıştır. tütüne alıcı bulunmamaktadır. Bu yüz- ynçları temin cdilecekür. renılmışUr. B. Sadık, .kıymeUi bir as- lanarak dileklerini bir rapor halinde ik• 

Halk için milbrem bir ihtiyaç olan bu den bu miktar tütün elde kalmış de-l Kültür bakanlıg-..1 , köy .kızlarının ye- kerdi. Kendisinde kalp hastalığı vardı.. tısat vekaletine arzedeceklerdir. 
teşebbüs tahakkuk ettiği takdirde be- mektir. Bazı firmalar kalan tütünleri 15 ö 

h
ledkkiye gelirinin o nisbettc artacağı mu- ku~n almak istiyorlar. Bu fiat dü- ni köy evinde faal bir hale gelmeleri t~~ın gündüz saat 14 sıralarında olmuş- le:~::b:!~::n:t~:asıı:~: 

a aktır. Bununla beraber hayat paha- şüklUğü tüliln ekenleri yeise düşürmüş- için, taze istidatları işlemeğe karar ver-
lılığına da b·ır çare bulunmuı: olacaktır. tu"r, mictir. Köy kızları için, bi,.ki diı..:", na- Bu zatın ölUmU hakkında adliyeye tedir.Isanbuldaki bazı palamutçular da 

••• ••••• ••• •••••••••••••••••• •• • ••• •• •• ~ 'Jır ~ ~ • dil k . d 1 
Selerihbar 15 (Hususi) - Bölgemiz- Şarbay Orhunun bu işle meşgul olmasını SEFERIHISAR - IZMlR YOLU 1~ işleri, ev idaresi kursları açılacak- yapılan müracaat üzerine müddeiumu- aynı e üzerin e görüşmüş erdir. 

de kömür yakanların çok olmasına ve o dileriz. Seferihisar - Izmir yolu son yağan tır. Bu kurslar on aylıktır. Mezun ola- milikçe tahkikat yapılım~, otopsi yapıl- --=--
nisbette kömür ihraç etmesine rağmen KüLTOR FAALrYErI yağmurlardan bozulmııştur. Bu yolun 1 caklara diploma verilecektir. masına lüzum göstcrllmi.~tir. /zmİr - Jstanbul 
ilçede kömürsUilUktc.u şildlyet edilmek-ı ilçemizde üç ilk okul vardır. Mevcut bir fut evvel tamir edilmesi her bakım- Köy kızlan kurslara devam ederken, Yapılan milracaatte, Ani olarak rahnt- yolcuları 
:ted.lr. Bu buhranı tevlit eden yegine se- okulların ihtiyaca kftfi gelmemesi yüzün- dan eyi olacaktır. Alakadarların nazarı köylerinin ınilli an'aneleriyle, adetleri- sızlanan binbaşı B. Sadıkı muayene ve 
hep çıkan kömürlerin derhal taşraya den okullar şubelere tefrik edilmiştir. dikkatini çekeriz. le alakalı bulundurulacaktır. tedavi için kendilerine müracaat cdi- Haber aldığımıza göre latanbul-Bandır· 

BEYAZ PERDENtN BOYOK 
SANAT.KARI FERNAND CRA YET TARAFINDAN EMSALSiZ BiR 

SURETIE TEMSiL OLUNAN 

EBEDi SENFONi 
BOYOK AŞK VE MUSiKi FlLMILE 

SiNEMA ALEMiNiN EN KOÇOK ARTiSTi Ş t R LEY TARAFINDAN TEMSiL EDiLEN 

Ç ı · N ÇIN 
DEN iBARET BOYOK PROGRAMI GöRMEK OZERE BUGON HERKES 

TAYYAREDE 
TOPLANACAKTIR. AYRICA : PARAMOUNT JOURNAL 

' - .. • • • • 111 ... • ı; • ... ••• ' ~ • • • • • • .. • • • ~:~:- • • .... .: - -- .. , • • '• , .... ' _. r • \."' • • .. 

len doktorların vaki olan davete icabet ma. deniz yolculuğu iki buçuk ııaate in· 
dirilmek suretiyle Bandırma yolu:yle lz· 

etmedikleri, bu sebeple öliimün vaki ol- mir • İstanbul yolculuğu 14 saatte yapı• 
duğu bildirilmiştir. 

lacaktar. Akşam saat beşte Bandırma 
Müddeiumwnillkçe derhal tahkikata treniyle lzmirden hareket edecek bir yol· 

başl~, cesede Karantinadaki aske· cu. sabahın yedisinde lstanbula vAaıl 
ri hastanesinde, hükilmet hekimi opc- olacaktır. Bu lıatta Trak vapuru itleti· 
ratör B. Arif tarafından otopsi yapıl- lcccktir. 
Dl.lflır. 

Otopısl neticesinde, bu ıatın kalbinin, 
tabil cesametinden üç misli bilyU.k oldu-

ğu ve kalp hastalığından vefat ettiği an
laşılmıştır. Hastanın evine icabet etme

dikleri bildirilen doktorlar hakkında ad
liyece her hangi bir tahkikat yapılma

sına kanunl bir sebep görUlmemi'jtir. 

--=--
Fransa 

Ha ticari münasebetler 
938 yılı birinci f ç ayı için Fransa ti

caret neı.areti tarafından, memlekeümi.r 
mahsullerine ayrılım kontenjan mile.dar-

lan diln IktısaL vekaletinden ofise bil
diril~tir. 

Birinci üç ay zarfın-da Fransaya 650 
kental kabuklu yumurta, 250 kental yu

murta akı, 250 kental şekersiz yumurtı. 

sansı, 10500 kental biralık arpa, 17500 

kental mısır tanesi (kabulü muvakkat 
suretiyle), 201000 ıkcntal bakla ve en-

vaı, 750 kental fasulya, 175 kental ceviı 
ve 250 kental iç ceviz ihraç edilecektir. 

Sanayi maddeleri kontenjanı, evvelki 
üç aylık ticaret anlaşmasiyle tesbit edi
len rnikdarda tahsis edilmiştir. 

--=--
Tütün aahşları 

Ege tütün rekoltesi tükenmek üzere
dir. Şimdiye kadar 34 milyon kilo mik· 
darında tUtUn satılmıştır. Elde kalan 4 
milyon kilo tütün de bugUnlerdc satıla· 
caktır. 

TütUn işinden mUstahsilin eline ge
çen para on altı milyon Türk lirasıdır. 

• 
Bayraklı faciası 

On yedi ~inin ölümüyle neticelenen 
Bayraklı petrol iştiali faciası evrakı 

ağır cezada tetkik edilmiştir. Mahkeme
si yedi şubat günüdiir. 
fMIM~~~ 

:}!:;'!::i,}:J:.:/ 1 
1 - Halkevi geçen sene olduğu gibi 

!Ju ıene de aile toplantJarına baılamıı· 
tır. 

Üyelerimiz bu toplantılara lı:endileri· 

ne evvelce verilmiş olan daimi du·eti· 
yelerle geleceklerdir. Bı.ı aile toplantı· 

!arı her pazar saat 1 7 de ba~lar. 

2 - Evimiz spor komitesinin 16/ 1 
~ 38 Pazartesi günü haf talık toplantısı 
vardır. 
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Istanbul borsası Ankara ya naklediliyor 

Altın ticaret ve döviz meslesini kolay
laştırmak için yeni kararlar alınıyor 

Finans ve Ekonomi 
naklini 

mahfelleri borsanın 

şevkle karşıladılar 

Ankara ya 

Ankara, 15 ·(Telefonla) _ Ulus gazc-ı karar vermiştir. Istanbul borsası bir ni-1 miş, alakalı fınans ve ekonomi mahafil
tesinin istihbaratına göre hükümet. de\'- sandan itibaret üç sene mü.ddetle mu- !eri tarafı.~dan şe.vkle karş~anmıştır ... 
leün umumi mali itibarı üzerinde ne vakkaten kapanacak ve ayru tarihte ye- Öğrcndıgı:r.e gore altın ticaretı ve do-
ltadar tesirli rolü olduğunda şüphe ol-ı nisi Ankarada açılacaktır. viz mesclrsinı kolaylaştıran yeni karar-
mıyan borsanın Ankarada kurulmasına Karar bakanlar tarafından kabul edil- lar da alın .n 1't · 

Banka müdürlerinin Londra seyahati 

Kamutay 
Son celsede gorüşülen 

meseleler 
Ankara, 15 (A.Al - B. M. Meclisi 

bugün Fikret Sılayın reisliğinde toplan
mıştır. Bu toplantıda sefarethane ve 
şehbenderhaneler vesilesiyle alınmakta 
olan harç ve resimler hakkındaki kanun 
Ifiyihasının geri verilınesine dair başve
k~Ir~ t~zkeresi okunnıuştur. 

Askerlik \'E' mülki tekaüt kanununun 
r1li sekizinci maddesinJn ve Ankara yük
sek ziraat enstitüsü hakkındaki kanu· 
nun on dokuzuncu maddesinin tefsiri
ne dajr encüınen mazbataları, 1937 mali 
yılı müvazenci umumiye kanununa bağ
lı bütçelerden bazılarından 1.346.359 li
ralık münakale ya.pılınasına askeri ta
yinal ve yem kanununun bazı nıaddelc
rini değiştiren kanuna bir madde iH\vc
\'Csine, Türk gemi kurtarnıa anoninı 

şirketi teşkili hakkındaki kanunla mü
teşekkil şirketin ta•fiyesi ve imtiyaz 
m~vzuunu teşkil eden hizmetlerin ikh-
sat vekaletine bağlı hükml şahsiyeti ha-

Bı• r temas tesı·sı·nden fazla iz bir idareye devrine resmen işletmeye açılmış ve bakımı da i~Ietme idaresine 
devredilmiş bulunan hatların noksanla-

b • e e • hd f t • rının ikmali için ded•t demiryolları v• 

ırşeyı ıstı a e mıyor limanları işletme U:11Un1 1nüdürlüğüne 
verilecek mebaliğe dair kanun layiha!a-

Ecnebi zevatın 
ticari 

Ankara, 15 (Telefonla) Anadolu ajan
il yazıyor : Son zamanlarda bazı mat
buat haberlerinde sırf Ankara mahafili 
ile temas etmek ve yahut vaziyeti ye
tinde mütalaa eylemek maksadiyle ba
., ecnebi resmi devairden, hususi şirket 
ve ticaret evlerinden göndrrilen zevatın 
bu ı:iyaretlerine bir nevi nlali müzakere 
:hemmiyeti verildiği veya inaç olun-

memleketimİzi ziyareti de bu neviden riyl• hariciye vekaleti teşkilatı hakkın-
daki kanuna ek kanun Jayilıası ve bava 

tetkiklerde bulunmak icindir kuvv 0 tleri için 21500000 liralık taahhüd• 

mak üzere bulunan işletle alakalı adde- dir:biliriz. 

1
.:;iıi ilmesl hakkındaki kanunun birinci 

dildiği görülmektedir. Diğer taraftan bazı mühim bankaları- maddesiyle verHtn •ala~iyete ilaveten 
Bu hususta resmi mabafilden aldığı- mız umum müdürlerinin §Ubat içinde l•vazım ve teçhızatı harbıye ve fonruye 

mız malumata atfen bu ziyaretlerin biç Londraya gideceklerine dair gazeteler- için yedi bin liraya kadar taahhüde gi
birinin resmi bir mahiyeti olmaclığını ve de intişar eden habeı· üzerine yaptığı- rişmeğe milli müdafaa ve bu tediyatın 
sırf bir vaziyet mütalaasından ve yahut mız tahkikat bunun da ayni vaçhil bir hadleri dahilinde kalmak üzl"re bono çı
ticareı müesseseleri için mutat veçhile temas tesisinden fazla bir şey istihdaf I karmağa maliye vekaletino m•zuni
ticari tetkiklerde bulunmak imktınlarını etmiyen bir seyahatten ibaret olduğunu yet verilmesine. ilk vo orta tedrisat mu
tetkikten ibaret olduğunu sarahatle bil- göstermiştir. allimlerinın terfi ve tecziyeleri hakkın

Ingiliz müdafaa nazırı 
daki kanuna fıkralar ilavesine, dahiliye 
vekaleti mahalll idar• !er riyaseti teşki
]ine, vazife ,·-a saliihiyct1erinin tayinine. 
1050 nuınaralı n1uhas~b('i umun1iye l· .... _ 

nununun kırk dördüncü maddesinin d _
ği~tirilmesine, 1334 - 1918 tahvillerinin 
de dahili istikraz tahvilleriylo mübade
lesine, Tunceli vilayeti holkın,1a:ı oh:'> 
ta nufusu her sebeple olursa olsun şir.1-
diye kadar gizli kalanlarla doğum. ölüm 
evlenme, boşanma ve kayıp, naklibane 
vak'alarını yazclınnamı~ olanlar hak
kındaki kanun hükümlerine göre tayin 
ediln1esi lllzıın gelen cezaların affına ve 

257G sayılı kanunun pulsuz \"~ r~zasıı. 

te-sciline dair hükü~nlerin bu vil5.yet 
halkı hakkında bir ikinci k5nun 19~0 
tarihine kadar tatbik olunmasına, hi.i
ki.imetimizle Afgan. Iran ve Irak devlet
leri aras.ında tanzin1 edilerek Tahranda 
Saadab~d da imza edilmiş olan ve ade
n1i teca\•Uz \'e 111ii~a\'ere hüküınlerini 

ihtiva eden şekız t.'ınınuz 1937 tarihli 
muahedenin kabul ve tasdikine, devlet 
el •ıniryollar:nın ihtiyacı olan nıuharrik 
\"e' ınütehorrik ede\·atın siparİ)i için on 

altı milron liraya kadar taahhüt yapıl
nıasına dair kanv~un birınci 1n3ddesi-

B. HiJlerin verdiği sulh teminatına 
şahsen inanmak isterim, diyor 

Londra, 15 (Ö.R) - Harbiye ve ha
"8 nuaretlerinin faaliyetlerini evfıid 
memur mllll müdafaa nazırı sir Inskip 
lıılilıap dairesinde bir nutuk söyHyerek 
lngılt>erenrll"t slihat ]ılanından bahs•t
nıiş ve tayyare motörleri yapan fabrika
~rda randman çok yüksek olduf:unu, 
yapılan motörferin de em.,Jine faik bu

lunduğunu söylemiştir. Şimdi bütün 
fabrikalar azami randmanla çalışmakta 
olup tesllhat programı plan dahilinde 
b"§arılmaktadır. 
Nazır Ingilterenin silahlanmağa ver

diii ehemmiyetin sulh kaygısıyle oldu
lunu teyit ettikten sonra diğer nıeınle
ketlerln vaziyetlerine temas etmiş ve 

, hu münasebetle, yılbaşı dolayısiyle B. 
~llilerin kor diplomatiğe verdiği sulh 
. teminatını memnuniyetle karşılıyarak 
ıu!h temayüllerini samimi telakki et
ıneğe ihtiyaç olduğunu ilfıve etmiştir .. 
Sir Inskip demiştir ki : •Ben kendi he
ıabıma bu sulhçu teminatın ~amimiye
tine inanıyor ve bunun iki memleket 
arasında bir yakınlaşma temin edecek 
olan müzakerelere iyi bir başlangıç ol
lnasını temenni eyHyorunı. 

• 

lngiliz askerleri 

B. Millet Meclisi Binası Sovyet 
Jüri azasından Isveç, Hol 
landa,lngiliz azaları geldi 

Sefiri geri alınma
sını istedi 

Bükreş, 15 (A.A) - Sovyet elçisi Os
trovski Roınanyarun siyasetinde vuku
bulan tebeddül üzerine artık vazifHi 
başında kalmağa lüzum olmadığını be
yan ederek geri alınmasını Mo5kovadan 
istemiştir. 

Ankara. 15 (A.A) - B. M. Meclisi 
binası projelerini tetkik etmek üzere 
to)ckkül etmiş olaıı jüri aza•mdan Is
veçli profesör !var Tenzbom ile Hollan
dalı Pr. V. M. Dudak ve Ingiüz Pr. H. 
Robertso Ankaraya gelmişlerdir. 

Bu münasebetle açılan müsbaka ve 
iiirinin tesekkül tarzı hakkında buraz 
ınalUmat ~·ermeği muvafık gürüyoruı. 

Jüri müsabakaya iştirak etmemiş mil
lrUerin min1arları arasından seçilmiştir. 
Filhakika Ankaraya gönderilmiş olan 
Projeler arasında Jsveçli, Ingiliz ve Hol
landalı mimarlara ait hiç bir proje yok
tur. Jüri hasının her biri beynelmilel 
~n 'at ilerninin en yüksek şöhretini h3-
ız miırıarlardandır. Bunlardan Isveçli 
Pr. Teuzbom Stokholmda Nobel mükS
Iatının tevı.ii merasimi yapılmakta olan 
ıncşhur son~erler sarayını inşa etmiş ve 
•ncak ,·akli müsait olmadığından Türki
l'• parlamentosu için proje yapmaktan 
itizar •derek jüri Azalığını kabul etmı,. 
fJr. 

Muhtelif milletlere men.up mimar
lar tarafından Ankaraya gönderilmiş 

olan projelerin adedi 14 tür. Jüri bu
günden itibaren her gün bir proje tet
kik etmek uretiyle takriben iki halta 
kadar bu işle uğraşacak ve neticede iiç 
proje tefrik ederek hüküme!P. arzede
cektir. Bunların arasından birinin inti

habı hakkı hükümete aittir. 

Sovyet elçiliğinde tasrih edildiğine 

göre elçinin bu talebine henüz Moska
vadan cevap gelmemiştir. Ve binaena
leyh elçinin Romanyadan ayrılacağı ta
rihi Bükreş hükümetine bildirdiğine da
ir gazetelerde çıkan haberler doğru de
ğildir. · 

Ciornale Ditalia müdürü 

Bükreşe yarı resmi bir 
vazife ile gitti 

Bük.ref, 15 (Huausl) - Giornale D'lıalia Kazetcsi miıdürü, maruf lıalyaıi 
muhaniri Gayda Bükreıe ınuvaaallt etmiştir. Kendisinin yarı reıml bir "V&• 

zife ile tavzif edildijii ve lıalya Ue Romanya ara.,nda bazı yalunlıklar elde 
•dilmeei için tqebbüalerde bulunacaiı çiftçi fırkası mahlil)erindc .ı;yleniyor. 

Diier taraftan. A1man matbuat müme••İlleri de yakında Bükrqi :ıiyaret 

odocelı:lerdir. 

nin dc">-i ... ·iln1eslıH? dair kanun JAyiha-
ları nıüz~ ... eve kabul edilınh~tir 

1 r Millet Meclbl pazartesi günü top-
lanaC'aktır 

Ata türkün 
; tebrikleri 
, -- BAŞT ARAF! BiR!. '.'.: 
· )erim. 

K. ATATURK 
E.kıelins Kemal Atatürk, 

ANKARA 
Ekselansınızın lütufkar telgrafından 

fevkalBde nıütchassis olarak kutladığı
mız sevinçli güne kar~ı gösterdikleri al.i

kadan dolayı derin minnettarlığ1mı arz 
eder ve bu fırsattan istifade cdere-k asil 

Türk milletine ve onun Büyük Şefine 
olan sarsılmaz dostluğumu le-kiden be

yan eylerim. 

JORJ IJ 

Kaçakcılık 
Ankara, 14 (A.A) - Geçen bir hafı.ı 

içinde giiınrilk muhafaza teşkilatı iki 
ölü bir yaralı altmış kaçakçı 855 kilo 
gümrük kaçağı, 14 kilo inhisar kaçağı 
390 defter sıgara kagıdı, 52 Türk lirası 
5 tüfenk G3 mermi 17 kesim lınyvanı ile 
19 kaçakçı ha,,·vanı ele geçinniştir. 

--0-

Ja pon gemileri 
tevkif edildi 

Liıhaye, 15 (A.A) - Hollanda Hin
distanı Filosuna mt>nsup bir muhrip Ti
ouv adalarının kara suları dahilinde i~
tenilen v .. ikalarıı gösteremiyen üç J a
pon balıkçı gemi•i tevkif etmiştir. 

Sur iyede 
Paru, 15 (ö.R) - Beyrutt•n bildiril

d~n• ıı:öre ziraat V• dahiliy• nazırları
nın istifaıı ÜEerint kabinenin teş~t~,ii

lilnde deli$ilı:lllı: olmu~tur. 

.~ .. Q ,N ,tt:A$ER 
T,,. •~ ' • ... - ... • c 

, ' 

Parti grubu 
~azartesi günü meclis 
toplantısından önce 

mühim içtima yapacak 
İstanbul tramvay şirketi, fazla 
aldığı paraları ödemeği kabul etti 

Ankara, 1 S (Muhabirimizden telf'fonla) - Parti grubunun, pazartcs.ı go..ı· 
nü Kamutay top1antı5ından önce yapacağı toplantıya büyük ehemmiyet Yt"'· 

riJiyor. 

lYicclisin pazartesi günkü İçtimaında halk banka~n le!iikili ve halk banka ·1 

sermaycsr hakkındaki HlYıhalar görüşülecektir. 
Ruznamcde, İstanbul tramvay §İrketinden alınacak. paranın lstanbulun 

imarı i,ine sarfı hakkında hazırlanmış bir liyıha vardır. 

Haber verildi~ine göre, eJelc.trik şirketi mümeuillcriyle nafıa vck3Jcti ara· 

aındn. bu paranın ödenmesi hak.landa esas itibariyle mutabakat ha. .. ıl olmuş• 
tur. Fak.at söylendiği gibi bu para yckünunun 18 milyori lira tulmıyacağı 

zannediliyor. 

Yakında Ankarada müzakereler )'3pı1ac.ak '\'e ödence ele paranın miktarı 
t~bit edilecektir. 

Otobiis tahkikatı 
Otobüs işinde yolsuzlu
ğa delalet edecek 

bir nokta yok 
lıtanbul, 15 (Telgraf) - Müfcttışler tarafından, otobüs tahkikatı hakkın

rla ha21rlanıp Ankaraya gönderilmiş olan fezlekede bütün tetkikat Y('; tahlc.i. 

kat safhaları izah edilmiştir. Söylrndiginc göre, ara!;itırma neticcsınde oto· 

büs i,lerinde yolsuzluğa delalet edecek . arih bir nokta bulunaınoını~.tır. 

zeh"r.lenme mi? Tabii ölüm •• mu, 

Istanbulda şüpheli bir 
ölüm hadisesi tahkikatı 
Kazımın eşı, 

/emekle 
kocasını zehir

itham edili yor 
l!!itanbul, 15 (Hususi muhabirimi7den .. T clefonla) - Gül hane hastane~i 

civarında bahçevan1ık eden 'Ve hu civaıda otur.an KaLım i··minde bir adan1, 
kısa bir ha!litalıktan 11onr_t bund_n on b.'"Ün evvel öln1ü tU. 

1'.lzımın akrabasından dört kişi ild!i} l'YC ınüracaat ederek Kd.zımın tabii 
bir ölümle değil, karısı tarafı:ıJan zt:l..ulc-nmc-k !'urctiyle öldüğünü jddia et-
ıni~lcrdir. 

re Kazım, yoğurt yt"dikten ıonra sancılRnmı!'I Ye getirilen doktor mıdcsinden 
Zabıta \·e adliye bu ihbar Üzerine tahkikata el atmı~lardır. ilk neticelere gO· 

rahatSlz olduğunu söyledikten bir gün sonra vefat etınışti. 

BugÜn Kazımın karıaı Bn. Hacerle bu ihbarı yapanların ifadelerine nl\İra· 

<:aat edilmistir. 1--ienüz otopsı yapılıp yapılmıyacağı bcllı değildir. 

Paris borsası kapalıdır 

Nevyork 
Fransız 
mevkii 

borsasında 
frangının 

sağlamdır 
Paris, 15 ( ö.R) - Pariste kambiyo piyasası kapalıdır. l'akat ecnebi inen\• 

lekC'tlcr borsalarında frank iizerine muameleler devam rtmektedir. 1 'evyork 

bor5asında frankın mevkiinin sağlamlaştığı görülmüştür. Frank dolara kar .. ~ 
29.'J4 ve İngiliz liraıına karşı 149.55 olarak kotc olmuı,.tur. llalbuki dün Pa• 
ristc İngiliz lirası karşılığı olarak 150 den az yük~ek bir flat ka}·dedilmhıti. 

Singapur manevraları 

'aponyaya bir nüma
yiş addedilmektedir 

Tokyo, 15 (A.A) - Royter ajansının muhabiri bildiriyor: 
J::ıpon matbuatı Amerikan kruvazörlerinin 14 Şubatta Singapuru ziyaret• 

lcrinden ehemmıyetle bahsetmektedir. )~omuri Shin1bun l{;ızetesi hedefi Ja• 
ponya olmak üzere lngiliz filosu için tesis edilen ileri hareket üs..~ünün açıl .. 
n1ası meselesini Japonyanın ciddi bir aliıka ile takip etınesi l.1.zımgelme'k.ı ct 
olduğunu yazmakta ve ıöy)e demektedir: 

Bu üsıün açılması Japonyaya kar"ı bir nümayiş addedilebllir. üsde bif 
Aınerikan filosunun hulunma!Jı ise Amerika ilr lngilterc ara~ında büyük. Ok. 

}·•nuı hakkında bir anlaşma hiısıl olmak üzere bulunduğu kanaat.ıni verecek 
mahiyettrdir. Uzak. ıark vaziyetinde gayri müsait bir aksülamel hi. ıl ede. 

bilecek olan lntiltere hükümetinin kurnaz ·ve meşurn siya~t'tinden r\n'!erika. 
nın haberi olup clmadıiını aora.n Yomuri Shimbun g•zclt-sl Jn~iltrrr ile Aıne• 
rikanın bu nokta}'ı dikkatle t•tkik eder~k daha ıhtiy.atl.:ar bir aiyas•t takip 
~deceklerini ümlt elm~ktedir. 
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Lik erde en mühi ı 
•• gun Hatay hakkında bir anket 

DoğaMpOTdan bay HCıkkı 
937 - 938 devresi lik maçla:rı, bugün 

atadyumda yapılacak müsabakalarla en 
hararetli devresine girmiştir. Yalnız, şu
nu tebarUz ettlnnek llzımdır ki, ikinci 
devre tiklerinin mllll küme üz.erinde her 
haacl bir telÜi yoktur. Federasyon, 
mdlt küme için birinci devre maçlannı 
muteber sayml§tır. !ldncl devre likleri, 
Izmir fAJDplyonası bakımından büyük 
bir ehemnilyet tqımaktadır. Ikinci dev
re maçlarında kaqılaşalacak muhtemel 
netieelerin mU1t idlmeye tesir etmiyece
ği gayet tabiidir. 

BUGU'NKO MAÇLAR 

Fılhak.ika bug{!nkU maçların, şampi
yona üzerinde tesir yapabilecek bir kıy
meti ve ehemmiyeti vardır. Günün all
b uyandıran maçlan arasında Doğan

ıpor - Uçolc karşılapnasında cSürpri.u 

bile tellkld edilemiyecek bir netice bek
liyenler, belki de Uçokun mağlup ola
cağını sananlar vardır. 

Bizce, ttçokun DOgan.spora muh\emcl 
:rnal1'1biyet1 bir sürpriz değı'\ıir. m ta
kımın ana kuvvetleri arasında müsavat 
vardır. Lik maçlarında, hazan büyük 
farklarla malldp olan Dbiansporun tam 
kadrosu, ihmali caiz olmıyan bir kuv
vettir. oı.a om, bu takım elemanları
nın antrenmanlarında noksanlık vardır. 

Uçoka tel.ince : Milli kiline maçlanna 
.iştirak eCfecetine ve ıpunta]ln ~ başın
da l>ulunduiwıa \IÖfe pretıljiıni boza
cak bir~ almakUid d-... ~ 
cektir. 

Uçok takımı, en bitaraf bir göriifle 
ifade edildili ıaman bile, bugünkü §art
lar altında Izmirin en kudretli takımı-

dır. HattA dlter takımlara nazaran iki 
miall bir kudreti temsil eder. Elemanla
n emniyet vericidir. Daha iyisi, milli 
lı:Ume maçlumda kazanm~ olmak için 
kadrosunu daha bir misli takviye yolun
dadır. 

Öyle tahmin edilir ki, bu sene miltt 
küme maçlarında lzmiri temsil edecek 
takımlar arasında ll'çok, büyük bir kuv
vet olanağa mU.stelttir. Kadrosuna dört, 

bet yeni oyuncu btıI.caktır. Bunların 
muameleleri ikmal edilmek üıeredir .. 
Lis.tnslan ikmal edilince maçlarda 'Oçok 
kadrosunda yerlerini alacaklardır. 

Biz, ~k iyi oynamak düıüncesiyle 

bugün sahaya çıkacak takımlar arasın
da, Uçokun kolay bir mağlubiyete uin
yacagma ihtimal verenlerden deii].iz.. 
Ancak, yukanda da lfiret ettiğimiz gi
bi bu maçı Doğanspor kazanırsa, buna 

...... M. Küme ...... : . . . 
• • 

Takımları ayrılır- i 
ken birinci devre 

. Lik maçları neti
celerine itibar e
dil mis ve İzmirden , 

iştirak edecek ta
kımlar, kat'i su-

.. ~~!!! .. ?.!..~~!.'.'.!!.!.~~:..... i 
sürpriz adını vermiyeccgiz. Çünkü kuv

ı 

vetler arasında mi.ısavat:ı yakın bir be· 
raber1ik vardır. 

Berberlerden mağazalarda çalışan kızlara, orta 
halli ailelerden askerlere tutunuz da meşhur gaze
tecilere ve profesörlere varıncıya kadar kimsenin 

Hatay hakkında sarih bir malumatı )'.Oktur .. 

Aşağı yukarı hepsi soruyorlar: 
Nerede şu Hatay denilen 

Ulus refikimizin Paris muhabiri Pa-
riste enteresan bir anket yapmıştır. Ok.ur· 
larımızı alakadar edeceğine emin oldu
ğumuz bu yazıyı kısmen naklediyoruz: 

BtR GAZETE tDAREHANEStNDE 
Maten gazetes: Bonne Nouvelle 

I bulvarındaki idare. ..:sindeyim. Gaze
tenin fotograf şubesi şeflerinden B. G ... 

yer? 

ALSANCAK~YA'MANLAR 

1 ile konuşuyoruz. Bu kibar dostum gazete 
1
• 

için kendisine arada sırada götürdüiüm 
Türkiye hakkındaki resimlerden çok 1 

Oçoktan bay Sait memnun olmakla beraber zaman za-
kımında esaslı bir oyun şekli vardır... man: 

1 - Doğanspor üçoku yenerse... Günün şansından da istifade ettikleri .:anım bir iki tane de fU dar pit· Güzel Antakyanın Ari nehri1ıc:Lm bir görüniifü 
2 - Alsancak Yamanlara yenilirse... ı takdirde Alsancaklılar. kendilerine ait toresk sok.aklannızın, mahalle itfaiyele- tuindcn hen gelmeden telefon etmifler, tasdik ettiler. Salonda aen soğuk hava,.1 
Yani her iki maçın neticeleri yukan- olan yeri muhafaza edeceklerdir. rinin resimlerinden getirseniz ne olur) gazetenin artistik eeksiyonu direktörü Fenilcs sigortaaımn Merkez. teAerind• 

daki şekilde tecelli ederse, Izmir şampi· ATEŞ_ DEMtRSPOR Hem onlar komitede çok kolaylıkla ka- M. J ••• T ... Atatürk'ün güzel bir resmi- M. T •.• D ... m alaycı sesi dağıtb: 
yonasında büyük bir değişikliğe intizar lıul edilir der ve beni eğlendirirdi: ni istiyormut-. - Muhakkak olan bir ıey varsa bca 
edilebilir. Biz, şahsen Ateşin oyununu daima - Ne oluyor, dedi, bugün gazeteler Yirmi dakika eonra k.olleltaiyonum• Suriyeye gitmem, fakat oraya dövn,m... 

Bu takdırde puantajdaki sıra tama· biiyük bir zevkle ta~ip etmi~izdir. Ate-j Tür.kiyenin çok fe:'l~r iatediiinden hah· dan çıkardığım reaim elimde Ekeelsiyo- ie gidecek olanların da hayatlanm ltat
0 

• 

men değişecek ve dört takım arasında 1 şin bütün hatlarında büyült bir zindelik sedıyorlar ne dersınız) run bctinci kattaki fotograf servisine c;ı· iyyen sigorta edemem! 

büyük bir yakınlık meydana gelecektir.! vardır. Adnarunz Ateş takımı, mUdafa- .. -: Be~ ne diyeyi~, dedim: _Ankara ltıyorum. cSan da plebiait olurken kırk milyon 
Bittabi bundan en faı.la istifade cde_I asından 'büyük bir kıymeti kaybetmesi- •oyluyor JŞt~, fak.~.t sız n.e. denınaz) . Direktör resme uzun uzun bakıyor: F ransızın bir tanesi heyecan hiaeetm ... 
cek olan takım Doğanspor, en fazla kay-~ ne rağmen, hala Ateş gibi oynamakta- -. Ne. dıye<:~~. azazım ortada b~r - Cidden yaman bir tefiniz var. Di· mitti. Fransız vatanına yapqık olan Ser 
bedecek takım da Alsancaktır. 

1 
dır. Demirsp~r takımı, bu sene ümitli enm vakı var. Turkıye Fransayı tehdıt yor. Sesini hiç israf etmiyor. Fakat o ita- için bile ... 

Ik. • d 1 d 1 · b' k t T k ·· etmiştir. dar münasip zamanda yükaeltzyor ki .. , StYASI tLIMLER MEKTEBiNDE ıncı evre maç arın a A sancu: 1 ır oyun çı aramamış ır. a anın mu-, • . 
üç puan kaybetmiştir. Bizce bu netice-~ dafaası zaiftir. Bu itibarla, kendilerinden Uıkırdısı~a ~~~am etmedı, ayağa Hukuki bakımdan bu itte, bilmem ya, cEcole deı aciences politiquea> de-
ler, Yamanlar - Alsancak maçının neti- kolay bir netice almaları beklenemez. kalktı, benı bıtıtık odaya, reuamların sizden hakla hile olsak zannetmem ki yim. Oç hine yakın talebe.. Bunlanı 
--'nl . '- d" .. Al k t Slt'MlH NAZIM çalııma odasına götürdü ve duvardaki Fransa yakın tarltın en nüfuzlu ve kuv- dörtte ;;.,Ü ya Sorhondan mezun veya 

C..;.:u şupneye uşur •mez. sanca a- r. _,, 
haritanm önünde heni hayretlere düfiiren vetli devletiyle hozupnaiı gözüne alsın. oraya devam etmekte.. Framız talebe-

--~--~~-------------~~~~-----~~~ ~~i~~: ~~~~~.s~~~~~m~~~k~~~~Q~ 

A A t 1 -Nerede fU Antakya denilen yer) Çünkü bqımızda zihinlerimizi kurcala· bede ... Profesörlerin arasında dört bet 

Si ayyare er Ben bu yer ve or•1n doğurduğu po- yan öyle meseleler var ki .. Sonra tetek· yeni ve eski nazır, maliye nezaretinin 
litik. anlatmazlık hakkında bildiklerimi kür ederim dedi. Bu reami yann birinci en mühim tubelerini iteal eden hiiyiilt 
anlatırken yanımıza bir iki muharrir gel· sayfaya vereceğim. memuTlar, banka dİTektörleri, .ömiirp 

Bir sıhhiye trenini ber
hava ya muvaffak l oldu 

Barselon. IS ( ö.R) - Milli müdafaa nezaretinin resmi tebliğidir: Heri 
müfrezelerimiz Puerta de T ervel mıntaluaaında bazı mevkileTimiz.i ..lih etmiş
lerdir. Diğer cephelerde pek az faaliyet olmuttur. Aai tayyareler büyük faa· 
liyet gösterecek cephe gerisinde harekette bulunımatlar ve bir sıhhiye trenini 
bombardıman etmiflerdir. 

Salamanka, 1 5 ( ö. R) - Nasyonalist tebliği: T eruelde hala bir naayona· 
liat mukavemet yuvaııı vardır. Bunda topçu binbaşısı Joban kumanda etm~' 
tedir. 

Milletler cemiyeti toplantısınd:ı 

Romanya, akalliyetler 
muahedesini hükümsüz 
saydığını bildirecek 

Paris, 15 (ö.R) - Bükreşten hildirildiiine göre Kral Karolun VartoV& 
ziyareti eanaanda konllfQUl mevzuu olan Lehistanın Bükreı ve Rornanyanın 
Vart0va orta elçiliklerini büyük elc;ilik derecesine yültseltmeleri meselesi Ce .. 
nevrede iki memleketin hariciye QAZ1rları BB. Bek ve Miceak.o arasında ıörü
ıiilecektir. Diier taraftan Romıtnyanın akalliyetler muahedeaini artık hüküm· 
silz addettiğini b1tditbtek üzere 8. Miceako tarafından M. C. meclisinde yapı• 
lacalt beyanata B. Bekin de müzahir olacaiı iddia ei:lilmektedir. 

mi, dikkatle bizi dinlivorlardı. (Ertesi gün Ekselsiyorun birinci say· umum valileri ve tnemkket1n ~fer 'ileri 
Maten gazetesi idarehanesinde cere· fasında çıkan bu resim Atatürk.ün onun· gelen kimseleri "Val'dırl 

Yan eden ıu hadise inanılacak feY de- cu yıl dönümünde Anltarada bizzat çek- Haftanın üç dört giinünde verilen kba• 
ğildir. Bu anlattıldanma yalnız. F ransızt tiğim bir resmidir.) feraMlarnı hatipleri ya büyük bir iktto 
ve bilhassa Fransız gazetecisini iyice tel· BiR All.E DA VETtNDE aatçı, ya mühim bir ıueteci 'Veya bk 
kik .edip tanıımt olanlu inanacaklardır. Anketime devam ediyorum. generaldir. , 

l~ımma.k istemiyenler~ ıunu sorayım: Akşam tanıdığtm hir Fransız ailesine Böyle bir muhitte anketim için çal( 

Bunların değil memleketimize ayak bas· davetliyim. Salonda, itan kocadan iba- merakla teYler toplıyacaiundan emia· 
mamıt. fakat gelmif, hüsnü kabul gör- ret aile ile evlerinden hemen hiç eksik dim. 
müş. batımızm üatünde gezmit, tozınut olmıyan dört beş resaam, mimar ve bir Siyasi tarih rofoiölii il ... ııi ~ 
olanları hile hakkımazda ne cahiline tel'· de sisortacıdan mürekkep bir grup.. bin büyük kütüJJhaa•İIHI• hulclum. O... 
ler yazmqlardır, unuttunuz mu> Bunların hepai genç .• Çoiu Fransa· ne ylidıit yedi •a kifaptan bazı not-

•BU, YALNIZ BENiM FiKRiM!• nın hugünkil cidifinden bedbin ve her lar alıyordu. 
Zihnim altust olmuf, idarehanenİJ! zaman hu husustaki tiJclyetlerini -ecnebi Etüdle mef8ul olanlan rahatsaz etme• 

j merrlif'enlerinden ınıyorum. Ataiıda o)duium halde- benim yanımda da aÖy· melt İçin bqka bir salona aittik. 
l ' · • koluma biri girdi. Bale.tun ıene 1 lemekten hiç c;ekinmezler. - AlmanJar ıimdi endirekt izac;laiıl 
~.latenin muharrirlerinden kalender ta-I Fransızların riyuızhklannın meftunu· bafladalar, dedi. Türkiyedeki Alman nOl vırlı R ..• M ... l Kendisiyle tanlf&lı iki yum. Her dü,tindüklerinl hemen söyler- fuzunun zaten böyle neticeler doiuraca· 

ı seneden fazla olmuttur. l 1er. Fakat her aklına geleni, her yerde iı muhakkaktı. 
- Ne hu dalgınlık dedi> Bahse gi- ve herkesin önünde çok defa patavat· - Fakat, dedim, böyle bir te., bt1o 

r· ;.·im ki fU gürültülü İt• düıünüyorsun. sızca söylemek tabiati de bilmem Fran- giinlr.ü Türkiye için hahia mevzu• ol ... 
O anda neler dütündüiümü bilae idi, mzlardan. bqka bir millette var ~) maz. Türlti.,ede hiç bir devletin nil~ 

yanuna geldiiine muhakkak pipnan olur· itte dostlarun da ~ a~ak .özlü takım· yoktur. Ankara kİımenin dilefi ile ~ 
du. dan idi. Ortaya anketimi mevzu olarak reket etmez. Fikirleriniz heni hayrete da. 

- Fena dayandınaz, dedi. Tam dert- attun. türdü .. 
!erimizin hapnuzdan atkın zamanını bul- Reuam F ... D .•• dedi ki: Profesör biraz durakladı. aonra mi-
dunuz. Caile çıkarmamak için (Kedor- - On het senedir bir ha.,.dannı gör- Ulemenin mecruım ıu tekle soktu: 
sey) Quai d'Or•y her halde fedaklrlak mecliiisniz Suriyelilerin hahn ic;ir. Tür- - B n doiruau hu meaeleyi razı. 
ya~br. f kiyeyi giicendirmek bilmem ne derece- tetkik edemedim. Fakat deiil. mi ki Mil, 

.. FJlerıyle etrafı göstererek ve tatlı tatlı j ye kadar altıl karı olur) Fakat bilir mi· kararı Milletler Cemiyeti verecek, bizim 
gulerek: siniz ki hu meselenin ben künhüne hiç için bu küçük itin üzerinde bu kadar 

- Bak dedi cMaten> deyiz. Bu söz- vakıf değilim~ Zaten gazetelerde de faz- meıgul olmak lüzumauzdur. Framantll 
ler <gazetemin> pro~amı değil ha ... la bir ,ey yok ki, korltanm Türk doı- sosyal öyle kederleri var ki ... 
Bu snf henim tahıl mütalaam.. tamuz bu iti biraz büyütüyor. O gün meşhur muharrir .-S ... L ... » 

ATA TORK'ON RF.SMtNi _ Hayır dedim mesele zannettiii· mektepte çoktan beri beklenen rnühbn 
tSTtYORLAR nizden ~it daha cicldidiı. Türkiyede halk bir konferans verml§, istirahat solanun-

Akf&Dl eve geldim. Ebelaiyor gaze- bu itin her safhasını dikkatle takip edi· da bir kaç kişi ile konutuyordu. 

~i;;~ii;;;:;;;;;;;;;;;;;;[;;;;;;;;;;miiiii;::; ... ;ii;;ı;ı:iiiİİİİIİİİİİİİıİİİiimİİİİİİİİ;;İİİİİİİİİİİiiiii:iı;ii;İİİİİİİ;ır.iİİİİİİİN.İ;iİİİİİİİİiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİi: yor. cMatiıı> in tanınm~ muharriri. beni 
KRAL EDVARDIN MASALI ÇIKTI H- .-• • BIR 'I.'ORKtt Bu konllfl"ll esnuında hu F ransızla- büyük bir nezaket ve alika ile kaqıla· 

e r g U n nn aldık.lan tavırlan tetkik ettim. Bir at dı. 
lngiliz kralı sekizinci Edvardın tahtı- B .,..,1 ve.,. bir tramyaor L•:ra•ı~an bah- - Dü.n ıec"t gelen 90ll teigraf1ardu ir taş attım meyhaneye dayandı , - " & ____ qu T L! ed halkın 

nı terketmesi bugün lngillerede, çocuk- D nd d aedilse idi mulıak'-- '- çoL daha fazla Ur&iy e pleyeanda oldulwıu aya ı a yir uykudan uyandı l[Alt & di 
lara göre yazılmIJ bir masal şeklinde alaka gösterecelderdi. ötren 'm. Buna ne lüzum var? Yana 

nep-edilmiştir. Ingiliz tarihinin bu dedi- "71'.~••••••••••••••••••••••••• Uyandı da al kanlara boyandı Dayanamadım, llkaydiliklerine hay- delil öbür gün Cenevrede Fransız mu--
kodlUu sayfası çocuklara §ijyle anlatılı-

1 

Arabaya taş koydum ret ettiiiıni açdtça .öyleclim. Hepıi iti- r•hhaslarmın Türk isteklerini aynen ka-o 
yor: 1 b raz ettiler: bul edeceğini göreceksiniz. MeMle hU<o Ben u yola baş koydum 

cBir varmış, bir yokmuş, Kral Edvard ,. l Vefasız ylr uğruna _ Peki ama e .... nı bilmediğimiz bir .kuld cihetten miinakap edilebilir. Fa. 
isminde çok eyi bir kral varmlf.. İ{ral J ~ • 1 Adımı sarhot koydum meeele ballmcla nuıl alaka göaterelim) k.at Fransa Monako ile bile bozupna,. 
hır Bayanı seviyormU§ ve evlenip daiına Biz hu iti daha dünkü gazetelerde oku- dan çekinen bir memlekettir. 'B.ek1nıı 
onunla yaşamak istiyormtq. Fakat mil- d --L v·L b" b L kırk saatlik hafta ve diğer sosyal .kanun· Yol üstünde kuran kurmtq pazarı ._, a&ıa sen ar uçu., aydan beri 
Jetin büyük bir kwnı bu bayanı sevmi· bahsediyorsun ama... larm tatbiki hükümeti ne mllP.Ul vad· 

lıtemem hen artık okuyam yazanı 
yorlarmlf. Onun kraliçeleri, olmasını b- En hedbinlerinden biri sözü ıu ... •-.·ide yetlere sokuyor. 1 

Ben isterim ~yhanede gezeni r-& 
temiyorlarmış.. keamek iatedi: Bir kerre biz aramızda uytqu.rsak ta• 

cKral: - Peki, d •niş, madam ki siz _ f.:n huliauı ıu: M--L•'-'-a'- kı· 
81

._ bil Milletler Cemiyeti bunu bozmıyacaı. Arabaya ta§ koydum ,.... wı ~ "" 
bu kadını sevmiyorsunuz, ben de sizin Ben bu yola bat koydum zin hakkınız var. Zaten biz kom,ulan· ve mesele de halledilmiş olacaktır. Soıı 
kralınız olmam. Fakat müteessir olma- mızla hile bir dostluk kuramadık . Bu- vaziyete göre düşüncem budur. O vefa.sız ylr için 
yın, benim iyi bir kardeşim var. Adımı sarhoş koydum gün Fransa batı ulr.ıthiı zaman kendi- Dikkat edilirse Fransızlar bir noktadl 

Kralınız o olur. sine uzanacak kuvvetli veya zayıf hiç mutabık : O da memleketlerinin içind9' 
< .... Sonra kalkmış, o kadar sevdiği BiR BiLMECE bir elin mevcut olmadıiını gönniyecek ki gailelerin çokluğundan, dış memleı 

o bayanla beraber, başka bir memlekete hale ıelmiftir. Şimdi bir de sizinle ko- ketlerle iyi geçinmek noktasında .. Feriı 
Ptmi11:, Memleketinden uzaklaşırken d nufM:aiız ve ltu eurede dıt politik.amwn lerin arzusu bu. Fakat Fransa bunu n• , Bir acalp kubbe gördüm 
ismini değiştirmiş ve Vındsör dükü ol Fiske vursam fırlanır bütün milletlerle anlqmazlık eauına da- dereceye kadar temin edebiliyor ? 
dujUQU ve o adı aldığını söylemiş .. > yanan programının bir kumı daha tahak- * 

Masal, eski kralla karısının çocukları Yan altın yan gUmilf kule. edecek.. Mektebin tanınmış siyası tarih profeo. 
oldu.tunu ve mesut yqadıklarını d~a 

1 

B&- yanı billQrlanır Bu açık aözler üzerine küçük bir iti· sörlerinden cSch . .. > ile de görüştüm. 
pmµyor. F~ ~e masala bu Cevabı : Yarın raz yükseleceiini ümit etmiftim. Sükut- Derslerinde Osmanlı imparatorlujuo 

kıaunların ilivesl mOmkündilr.. - S.yriMI_• ~ w•tlfic ptliji ·~ Dün.ku bilmeceml&: Süz~ larfyle hepsi bu arlaadqlann.m söı.leriııi - SONU 9 UNCU SAHll'EDE -
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Basını memleketimiz
den hayranlıkla 
Bahsediyorlar 

Nazikane bir cidal 

Radyo, siyaset aleti 
ve harp silahı oldu 
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zatesinin başmuharriri Eşref el ~ Katib 

Türkiyede yaptığı seyahatin intibalarını 

gazetesinde neşre başlamıştır. Muharrir 

•• 

Olüm .. Genç Kadını Korkuttu .. , 1 

•• 
Olümden kurtulmak • • 

ıçın öldürmek mi lazımdı? .. 
gibi bir fikir 
fırladı ... 

an içinde 
hasıl 

kafasında şirrışek 
oldu. Yerinden 

Bir 

Birden •• Bir makine gürültüsü Simb·tl•osun koynuna g:rdi.. Simbatyos, Vasilin bugünkü za- rektcr sahibi bir adamdır. Ben onu iyi 
duYUldu.. * fer ve ikbalini temin eden adam-' tanırım. Arkadaşımla tekrar görüşcbil-

Sof• h"'l"' 5 b ı· dı.. .• . . . . !meyi pek çok arzu ediyorum. Gör_ü,eb .. il-/1 

b"l •. ı~a a a im atyosun e ıne Teosya, içki salonund.ı c!oimz 
ı egını kaptırmı~ vaziyette ve Sofıa ıse Vasılı sevmıf.. Ona sek, askerlik hayatımızdan. gençlık gun-

Çırpınıyordu. doğuruyordu •• Sofianın bir an ev- kalbini bağlamı,.. Onun için ne lerimizdcn bahsederdik. Keşke o günler 
Makine gürültüsünü duyunca vel gelmesini ve İ~i temiz gördü- fedakarlıklar yapmıf, fakat so- 1 avdet edebilse ... > 

ıtıahvolduğunu anladı.. ğünü haber vermesini bekliyordu. nunda mükafat yerine derin bir ı Eşref el - Katib şu •ureılc makal.~s'.~e 
Son .• Son bir gayretle fırlamak iki celladın işinin bitirildiğini acı görmüş kadındı.. devam ediyor: cMatbuat umum mudur- L<mdracla bulunan Yemen veliahdı ve diğer Arap ricali Loııdracla ilk Arapçt 

te kurtulmak istedi. ve ölülerinin gömüldüğünü öğren- Her feye rağmen onun da kal- Jüğü, batvekil ve hariciye genci ııekreteri radyo ne§Tiyatını dinlerken 

Ve ... Kurtuldu da.. 1 mitti.. • binde Vasile karşı bir İntikamı ile görüşmekliğim müsaadesini istihsal Pariıı 13 (M.H) - cEcho de Parin olan Alman kolonilerine hergün hitap 
Kudurmuş ihtiras içinde ken- Ayni zamanda bodrum zında- hissi olabilird.i.. . 1 elli. Sonra, umu~ "'.üdür~ük .iş;arlann- gazetesinden: etmektedir. Küçük Te•manya dahi unu-

dinden geçmit bir halde olan nının demir merdivenini harekele Acaba Sofıa Sımbatyosu bod- dan biriyle, resmı daırelerı, mıllı banka- Bir •ene evvel, o zaman Maliye nazın tulmamalttadır: cAllo Tasmanya, ağaç• 
Sinıh11tyosu yatağının üzerine 1 getiren haydut uşak ta: rum zindanına kapatacak yerde 

1 
]an, mektepleri, enstitüleri ve acfarctlcri olan Sir John Simon, muhtar bir tetckkül Jıklı güzel ada> Cenubi Afcrikaya Fele-

~rdikten sonra merdivenlere fır- - hareli aldım.. Vazifemi ve tıpkı evvelce Vasile yaptığı gi.' gezmeye, çıkmıştık. Bu binalann hepsi olan ve falcat devlete aıkı •urelle bağlı mcnk lisanı ile hitap ~dilmektedir. ltal· 
adı.. yaptım.. bi, onu kurtarmış ve kaçtrmıt ola-

1 
Kcmali•t istiklal harbı nihayet bulduktan bulunan Briti•h Broadcasting Company- ya ista•yonu lngilizce, lspanyolea, Por-

. B11aamakları deli gibi, çılgın Demişti.. maz mı idi? 1 sonra inşa edilmiştir. nin, yani radyo idarcainin ecnebi diller· tckizce, Arapça, Çince. Japonca, Sırpça, 
ribi çıktı. Fakat Sofia meydanda yoktu. Bunu niçin yapardı? 1 Evvela ismet lnönü cnatitü•ünü gez- de ve hassaten arap, lspanyol ve Porte- Yunanca, Türkçe, Rumca, Arnavudca 

Fakat.. Bir şüphe Teosyanın kafasında Vasilden müşterek intikam al- dik. Bu bina bütün yabancı ziyarctçilc· • kiz lisanlannda nc§Tiyata tcvcuül ede- kullanmaktadır. Ekıcriyetlc ve tahrik 
Geç kalmtftı.. yer buldu.. Sakın bu Sofia Sim- mak İçin.. 1 rin hayretini mucip olmaktadır. M. Hor- ccğini haber veriyordu. Gelen telgraflar, eder bir tarzda. 
Kapak, kapanmıfh.. batyoıla birlik olarak hareket d- işte Teoıya bu anda böyle dü-1 . t Türkiyeyi •on ziyaretinden bahse- bu işe başlandığını bildirmektedir. in- Fransa, Holanda ve Portekiz mü .. 

.. !ıpkı V111ilin buraya ilk düş. mis olmasındı? şüniiyordu.. • • ı~:;ken bu enstitü hakkında Fransada gilterc böylece, Sovyet Rusya, Almanya temlcke tcbaalarİy)e u•lu haabıhallcr yap 
tugü, bu kapana ilk diitürüldüğü 1 

övle ya.. - Bıtmedı ~ da bunun misli mcvcud değildir > de· ve lıalyanm misalini taklid etmektedir. makla iktifa etmektedir. Fakat Fransa, 

Rece gibi o da geç kalmıftı.. --------------------------------- ,miştir. Radyo sayesinde, hükümetlcr mun- Pontuvazda, emsalsiz biı istasyon tealı 
Kapatılmış kapaktan gittikçe Hatayda Morfı·n Bu eşi görülmemiş enstitü hakkında tazamcn yabancı ahaliye hitap etmekte edecektir: Demek Fransa dahi koroya 

tızaklatan merdivenin son basa- okuyuculanmıza şu malumatı vermek ve dünyanın beş lıta11nı propagandala- dahil olacaktır. 
ınağına oturmuş .• Bodrum zinda- 1 isterim: ı riylc doldurmaktadırlar. Bunlar ideal o- ispanya harbı, bu yeni taarruz ve mU· 
~ında ölümüne ortak olduğu Sim- ı Enstitü üç kısma ayrılmıştır. ilk kısım jilcrini medh ve hareketlerini izahla ile- dafaa ô.lctinin harp zamanında naoıl kul· 
k atyoala beraber geçireceği kor- F esatcılar rahat Kaçak cısı olan Fran!iız orta tahsile, ikinci kısım ev idaresi işle- tifa etmezler, fakat hasımlannın deais· !anıldığını öğretmektedir. General Qucİ· 

Unç, müthiş anları düşünüyor d ' . Muhakeme ediliyor rı"nc, üçüncüsü yüksek muallim yetiştir- lcrini ifşa, beyanatını tashih ve fikirlerini po de Llano'nun ve Madrit isla•yonunun 
•acı b ' urmıyc ar nı, aşını yoluyordu. mcğc mahsustur. cerh ederler. Bu nazikane cidal, hudud hitabeleri kulaklardadır. Fakat işitmcdi-

0 E l V 1 B lk 1 A k d E D I R N E ·. · ·· ............ · · · · · ·· • b 
L •• • vve ce a·ı· ı" buradan crut - ·i gün evve nta ya an d 1 k d k · t ] ı · J h t b gimiz a•ka fcylcr de vardır. Siperler a-KU o Geçen hafta içinde lstanbu1dan gel.. Birinci kısım a a tıyüz, i inci e i İyÜ7, ıs asyon an vası asıy e. arp en sonra aş ,, 

rtarmıttı. Arap ve ermenilerden mürekkep bir l b l lh b rasında konuşmalar; General Frankonun 
ş· d• mekte olan Semplon ekspresindeki bir üçüncüde on kız ta e e vardır. Bu cns ... lamıştır. O zaman ar, su çu ir ruh es ... 

c! .. ım ı de onu siyasi hayattaki 1 heyet şehrimize gelerek komiser kont 1 b k k l k d B k l k tl lıalyanlarını Guadalajara hezimetinden 
lif 1 k . • I d U k"" .. d titünün kapıları ütün o uma İsliyen e ... mc te i i. ir ço mcm e e er. neşri ... 

m. an arından kurtarm•k• ı"ç"ın dö MaTtel ile görü•mÜ•,tür. upcnın yatagı atın an, zun opru c fi ah "k d G ı M" · ... - 1 y b f d 1 . 're açıktır. Yalnız leyli talebeden senede yahn komşu devletleri gücendirmemesi sonra ~ara t Ti e rn ~nera 18J8-
e.ynı yerde kendini feda etmiıti. Heyetin bazı izalariy)e yaptığı bir mü- za ıta tara ın an yapı an araştırma neh-ı nın aöZlerİi kızıllara esir • düşen •siyah 

Fak11t. H . k l k ccsindc yedi kilo 800 gram morfin çı- 150 ile 200 lira alınmaktadır. Ve bunla- içi_n ted.birler almışlard_ı ve haı_ıa _bc.yncl- 1 • u • 

bur • . ayır.. Hayır.. Onu lakaıtan sonra •ayam elik at o ara şu 1 1 b 1 d h kd d 1 F go""mlck ı"lerı"n• hasım cephede kaim•• 
d S ' • . . rın yüzde otuz be•i maccani o.up mcc• mı c ır an aıma a ı a e ı nuştı. 3· .. 

nı il ahk~batyosla beraber ölü- cevabı vermişlerdir: karılmış ve bu yatagın şımendıfet me- ' k S b d R • d ) k d ı k d'I · .. laki 
e m~ um edeme2lerdı·.. cSancaklô'.\ki Türk hakimiyetinin elinde . . . ı huri hizmete tibidir. Bu enstitüye yalnız at, traz. ourg ra yosunun en en o an ar a aş arına en ı erıne mu 

ata ç b k 1 . .. . . . . ı ilk tahsili tam olanlar alınır. Okutma ote e ın enmesıne nası manı o una ı ıt. o ma ıçın gon er ı en a er er. ş e H _ murlarmdan Doıo Jılber adlı hır F ransı-, ı ·· d d" 1 · 1 - · 1 b"I" ) k · · ·· d d"kl · h b 1 1 ı 
cekl a U an asılacak .• Gele- kalmamak için <ırap "e crrncnilerdcn mi.i- za aıt oldugu tesbıt cdılmıştı. Suçl-un A . .. ı··ı. p " s·ı . Ç k y 11 1 T 11 d h" b" b' 1 · 1 

• er.. Kurtaracaklardı. Buna rekkep bir cepht" almak ve yeni bir par... 1 şekli gerek nazariye gerek tathikılt ha- ynı guç u • oıonya ı ez.ıyuı, e os... unan ı ar a ruva ı ar o ı ır ır eny e 
enı d" Edirne Asliycccza mahkemesinde mu· k d 1. il . . J k 1 . . . d "dd. V b"" 1 k b" b" 1 · · b'" 1 ın ı. ıi teşkil etmek için ç.alışn-,nktayız. Bu h k . 

1 
.... b k I 1 ımın an mevcut ta ım usu erının en ova ya ve avıçre ıçın e varı ır. e oy e onuouyor ve ır ır crını oy e 

A a emeı.ıne geçen aa ı gunu a ı mı~ 'Ve "k l"d" V I d k I h ahk" d" 1 d V b ·· h 
~ suçun Uzunköprüde jş endiğine göre da- ... ... . . . b 

ncak 0 zamana kadar da Sı"m- parti p~k yakında pror?ramını ilan ede... 1 1 mu emme ı ır. o ga a i Aman cüm uriyeti ile te- t ır e ıyor ar ı. e ugun enüz ta .. 
atyo 1 _ ,_ .A 1 b" ccktir > Derıler öğretmen bayanlara ihtisa'I- maata bulunması lazım c.ılan Moskova aavvut edıt-medıaımız bırfey. Amerika 

<>.• .. ayı acaıdı. ·ınVl mış ır . vanın mezkur kaza mahkemesine havR• 1 .. • . d"l . . T b 1 . • Al k ' 1926 d içind ka b 1 ıu. A 

k.:>ınabatyoaun yanından bir Sofiayı NOFUS DEFTERLERİ l . k I 
1 

1 arına gore tcvzı e ı mıştır. alc c er nıçın manca onuşmasın' a c Y o muı -r caou.un vrupa• 
esı arar aşmış ır. ders almak için muallimin yanına gider ... Weimar cürdhuriyeti ile Polonya aruın ... daki bir erk&nı harbiyeden tal-...at al• 

• urtarmak, o Sofia ne kadar de- SATll..M1$ MI? ~· ae ı· d lsLccnderun _ Yakında yapılacak Suçlu, auç maddeleri ve evrakı i1e fer. çünkü sınıflar ihtisasa göredir. da bir ademi tecavüz anlaşmaaı aktedilw ması hidisesidir. Ufak bir cep makinesi, 
r ı e olaa imkansızdı.. u k d ı 

. Siınhatyos ayılınca.. Kendisi- olan ıeçimin kendi aleyhlerinde netice zun öprüye gönderilmiş olup avaya Ders noktai nazarından bakılınca mişti. Fakat, Hitler ihtililindcn ıonl'a, ona, kararlaıtınlan i~areti, bazı musiki 
nın lr:urtulmaıı ümidi yoktu.. vermc~inden korkan bazı unsurlar. eew Uzunköprü asliycceza mahkemesinde dersler bayanlara 1i.zım olan bilgilere Dolfus·un lı:atli, M. Hahicht (Avusturya namelerini, bir ıiirin muayyen bir mısra• 

Onu d B d k .1 .• 1 b çim muamelelerine sekte vermek İçin bakılacaktır. göre ayrılmışbr. Bunlar, diki§, resim, na- nezdinde müfettiı) tarafından radyo va- ını dinletebilir. 1914 den 1918 c kadar 
r .L • a. _ar. a.•.ın.. atı ı ı e e· ~uer d d 1 h ••kı" nüfus sicillerinin bazı dairelerden --0-- klf, Örgü, çiçekcihk, musiki, beden tet... aıtaaiyle aevkedilen uzun bir taarruzun Almanya tam bir rninevi infiradda hı-

d 
ırı ın o ume ma kum -

e erlerdi. satıldığı söylenmektedir. T rak yada biyesi, ev idaresi gibi feylerdir. Ev ida- aonu ıcklindc tecelli etti. raltıldı. Kablolar kc•İlmiı. muhabere et• 
Bu d"' ·· 5 f b Bu cümleden olarak lskendcrun, Krc- d d d .

1 
resiyle beraber çocuk terbiyesi, yemek Oç •encdenbcri bu hudud lıarplcri mcsinc mani olunmuştu. uBndan aonra, 

v h Ufllnce, o ıayı, u genç Meriç - Kadı on urma oeonoı edn kye- pişirmek, ev düzeltmek te gösterilir. gölgede bırakılmııtır. o kadar büyük mümasil valtıalarda, Hiler Reich"i aeııinl 
d

e ayatına henüz doymamış ka· mo ve birkaç nahiyede nüfus •İcillcri ta· ni göçmen köyünde tamamı 1 e ar! b""t"" d"" . . . k . k b 
tnı büıhütün çileden çıkardı. man-,en mevcut değildir. ki Bu derıler olsun, bunlar gibi fayda1ı kudretle istasyonlar inşa edilmi;ıtir ki u un uny1')"a ıııttırme ım ilnını U• 

M d L b araziyi •ıhhat vekaleti üçer çift pullu a b"J ·ı 1 A ·ı 1 • bunlar, bir sahayı değil fakat birçok dev· lacaktır. 
er iven, demir merdiven dı- u·bnanda yenı" ı"r k 1 h d . t" 1 81 er o sun, vrupanın 1 er emıt mcm-•ar d ' g"";dürcrc göçmen ere c iye eımıt ır. ) k tl · d k. ·· k ) lctlcri kaplamaktadırlar. Ve uzak §ark.la Pertioax 

ı an itleyen manivela ile ta- e e erın c ı programa gore o uııuru -
~anıen bodrumun dibine inmit parti maktadır.> kolayca temasta bulunmak zaruretinde 

bulunan Moskova bunların batında gel
mektedir. 1933 - 1934 denberi Barinin 

ulunuyordu. Beyrut - Lübnan başvekili Hayrcd- Kayonun teklif İ 
Birden yerinden fırladı. dinilahdct beyin evinde geçen pcrşem· 

Düğün töreni 
t· •Sinıbatyos, sırt üstü yattığı ya- be günü, otuz beş kişiden mürekkep bir 
...,.ta ve hala aarhotluğu içinde mebus vaziyeti hakkında müzakereler 
•aYlklıyordu: cereyan etmiştir. 
le -

1
d Teosya.. Teosya.. Nerede Aldığımız malumata nazaran bu içti-

11 in Teosya? Sofia •• Sen de ne- mada clttihaı vaıani> namı altında yc
:edesin ? •• Geliniz •• Hanginiz olur- ni bir parti teşkil edilmiştir. Riyasete 

11 olaun geliniz.. 1 layrcddin bey, mesul riyasete Savtulah-
Sofia, ne yaptığını bilmez ve rar gazetesi sahibi Halil Kesip bey inli· 

çılgın bir halde yatağa sıçradı.. /hap edilmişlerdir. ,. ---·-... -
HALK MASALLAR/ 

Evvel Zaman. 
içinde ' 

Yazan: METiN ORBAY 
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Aşkına Sadık Adam ... 
biyerek evvela bır ut, sonra kanuni ederek susmasını ve aklını başına topla

;:: 1.anbur istiycrek hepsi ile ayrı ayrı masını anlalmağa uğraşıyordu. Fakat 
.k 

1
valar çaldı, müteaddit fasıllardan şar- nafile. Han sözünü hiç keesmodi:. 

ı, ı .•r okudu. Musikide olan fevkal5de / - Sesi alemde meşhur olan baş ha
~~dat ve bchresini, sesinin fevkalade nendem dsah> bile yanınızda hiçtir. 

guzellig"in· · · · ·· di k d h uh 'k 1 ve tesırını goster . Sizin sesiniz ondan yüz at a a m rı , 
b·Nadir Han o vakte kadar böyle ses, daha mürssirdir. 

oyJe saz dinle:nemişti. O kadar zevkine Dilara işte bu anda onun köle değil, 
Ctltı ki köleliği bütün bütün aklından Han'ın ta kendisi olduğunu hissetti. Hc-
çıktı bila" . "ht" • d d" k . ' raya gayrı ı ıyarı c ı i: men fırladı, divanhancden çıktı, carıye-
S - bilara! Beni mesrur eltin! Doğrusu !eri de arkasından gittiler. Yaşmaklandı
.•dık Vasfınızı bana tarif elmi<li. Fakat la 

§•mdi g.. .. s r. 
nıe . oruyorum ki liıyıkiyle tasvir ede- Dilara öteki kızlara mahremane işi an-

ınış, noksan söylemiş! ]attı: 
Sadık öteden Han'a gizlice iı;aret - Bu köle değilmiş! Han'ın ta kendisi 

Yeni Adam 
Yeni Adamın 211 inci sayısı çıktı. Bu 

ltalyan propağandası Akdeniz etrafında 
yayJmaktadır . 

Faris, 14 (A.A) - B. Caillaux sena
toya bir kanun teklifi vererek daha ev
vel yaptığı bir istikraza ait taahhillleri-

. b 1 b bük" um·· e- sayıda lsmail Hakkı, Hüsametün Bozok, Ahiren kısa mevceler münileoi saye-
nı yapmamış u unan ya aneı • d 1 

- BAŞT ARAF! BiRiNCi SAHiFEDE • 

len izzetin Abdülkadir ismindeki kim-
eedir. 

Kahire, 15 (Radyo) - Kralın dil· . . b . Hüseyin Avni Ahmet Naim Suphi Nu- •ın e, isti aya uğrayan yalnız kıtalar de-
te veya kollektivıteye ve yahut azı şır- ' ' •·ı f k b ih d 6 ı D 

ri T k O Sad t"- Veda ilh im gu, a at ütün c an ır: mürai e a- ğün merasimi büyijk bir İntizam içinde kete ait esham rant istikraz ve yahut ta/ • arı nan, e = t . -
wcnry" de (lngiltcre), 8 mürsilc Zccscn- devam etmiş ve halkın krallığa kartı sa-

diğer buna benzer umumi senetler~:" 1 zalı. yazılar vardır. Ayrıca Yeni Adam de (Almanya) ve 6 mürsilc Prato Smc- mimi duygularının tezahürüne vesile ol
Fransız piyasasında neşir veya kabulu-

1 
ansıklopedisi adlı eserin yedinci forma- rald'da (ltalya). muştur. Kahire aokakları, «Yaşasın genç 

nün yasak edilmesini istemiştir. 81 verilmektedir. Almanya, her iki Amerikaya dağılmı, kralımız> avazeleriyle çınlıyor. 

ı;;;iş!Şi,;dibizim halimiz acaba ne ola- hu şüphelerinin asılsız olduğunu anla- filim bir zat olduğunu takdir .Z;ke;,. kölelerinin çokluğundan fevkalade zen-
cak! mak kendi elinde idi. Maatleesslif Sadık disine bir çift ekmek ile miktarı kafi er- gin bir adam olduğunu anladı. 

Diyerek teselliye çalıştı, kim olduğunu kıskançlıklarından başka bir saika te- zak tahsis ettirdiler. Sadık bu nafaka ile Muzeffer Sadığı kendi ile beraber sof-
Han'ın huzurunda divan durdu. Han bu baiyet etıniyen ve kıskandıkları zaman peklilli geçinerı>k mütevekkil oluyor, ha- raya olurtlu.Yeemekten sonra hayli müd 
hali görünce: akıl ve mantığa iltifat elmiyen, ilk intiba !ine şükrediyordu. det solıbelle vakıt geçirdiler. Bunu mü-

- Efendim, buyurunuz, oturunuz. !arına kapılarak meselenin tahkikine !il- Bir gün camie Semerkandın en meşhur teakip Sadık camideki köşesine avdet 
Ben sizin köleniz olduğum için huzuru- zum görmiyen adamlardandı. Bunun i- ve zengin tacirlerinden cMuzaffen na- etti. 
nuzda ayakta durmaklığım lazımdı. çin hemen ertesi gün, hiç bir veçhe ile mmda bir zat geldi. Namazı kıldıktan Ertesi gün Muzaffer yine aynı camie 
Mahza emriniz üzerine oturdum. Yoksa tahkikat icrasına Jiizum görmeksizin Sa- sonra gözüne Sadık "'·ti. Onu yanına ld ..,,.. ge i, namazı kıldıktan sonra Sadığı yine 
böyle bir terbiyesizlik etmezdim, dedi. dığa bir daha gözüne görünmemesi ve çağırarak: alıp evine götürdü. Yemekten sonra mi-

Dillira, Han'ın bu söEleri üzerine büs- hemen memleketten eıkıp g:ı"tmesi lüzu- - Ey delikanlı! Halinden asilzade bir __ , • =ir olarak hazır bulunan cDanişment> 
bütün korktu, ayaklarına kapandı: munu tebliğ ettirdi. adama benziyorsun. Nasıl oldu da böyle namında ulemadan bir zat Sadığı ayrıca 

- Şahım, efendim! Cariyeniz genç Sadık bu emri telakki edince sebebini cami köşesine düştün!? bir odaya götürdü. Ve şu sözleri söy-
ve tecrübesiz bir kızım! Vukubulan ka- pek ala takdir ettiği ve hakikati meyda- Dedi. Sadık sergüzeştini hakikati veç- ledi: 
bahalimi af buyurmanızı merhametin.iz- na çıkararak Han'ın nezdinde beraet ve hile nakletmekte mahzur gördüğü için _ Oğlum, bu evin sahibi bulunanMu· 
den dilerim. masumiyetini ispata muktedir olduğu şu yolda cevap verdi: zafferin hakkınızda hayırlı bir işi var· 

Diye yalvarmağa, sel gibi göz yaşı a- halde Han'ın muamelesi nefsine ağır gel- - Bendeniz anası) Şamlıyun. Seyahat dır. Muzafferin Tahir ismindeki oğlu 
kıtmağa başladı. Han Dilaranın elinden di. «Ne çare kader böyle imiş!> diyerek etmek hevesiyle Şamdan çıktun. Buraya heniiz pek genç ise de nasılsa onu bit 
tutarak yerden kaldırdı: hemen o gün hareket etmek üzere bulu- gelirken Semerkande birkae saat kala- 1 1 d 

• müddet evve ev en irm~ti. Lakin ço-
- Korkmayınız, size bir zarar gelmez. nan büyük bir kervana iltihak etti. rak haramilere tesadüf ettim. Maiyetim-

cukluk sevkiyle pek ziyade hadidülmi-Bu meclisten pek memnun oldum. Bu kervan Semerkande gidiy~rdu. de bulunan bütün uşak.larımı, kölelerimi . . .. 
Diyerek teselliye çalıştı. kim olduğunu Birkaç gün sonra oraya vasıl oldular.Sa- öldürdüler. Bütün para ve eşyamı gasp- >aç .. olan Ta.hır zevı;esıyle _munazaa etmiş 
d D·ı· d t ·· · h li · ki ı d k 1 f 1 • b k f ı·k ti · · ·· tı·ı in b . ..1d.. dil Ç ı ı ve ofke halınde talakı selase ile boşamış s~r u. ı ara .a ercumeı a nı n.a . e -

1 
ı .. za e~ e egin irço e ~ e. er~ gor- e ı er, ya ız enı o unne er. ırı · 

tı. Sonra Han ıle Sadık oradan bırlikte muş geçırmişti. Bu defakı nıkbetınden sıplak bıraktılar gittiler. Ben de buraya Zevcesini çıldırasiye sevdiği için yine 
çıktılar, saraya gittiler. de fütur gctim1edi. Semerkandde ken- geldim. almak istiyor. Halbuki talakı selase me-* disine bir yer tedarik ederek orada da Muzaffer, Sadığın bu ifadesine tama- selesinden dolayı (Hulle) lazımgeliyor. 
Dilaranın Gülendam hakkında Sadığa bir müddet zevk ile, safa ile vakıt geçir- miyle kandı. Haline acıdı, elinden geldi-

1 
işte pederi Muzaffer bu kızı size nikah 

etmiş olduğu latifeler elim neticeler ver· di. Nihayet orada da mevcut parasını ği kadar teselli venneğe çalışlı. Sonra: j etmeği münasip gördü. Bugün nikahı 

di. Han, Gülendam ile Sadık arasında/ tüketti. Bir cami köşesini mesken eden - Kalkınız, birlikte bizim eve gide- 1 kıyarız, bu gece zifaf olur, yarın sabah 
lişıkane münasebat bulunduğundan şüp-, Sadık, orada fakirane, kanaatkô.rane ya- ilin. Diyerek Sadığı davet etti. ı kızı boşarsınız. Bu suretle Tahir de zev
heye düştü. Her ikisini de sıkı bir taras- şamağa başladı. Tacir Muzafferin hanesine vardığında cesiyle tekrar evlenebilecektir. Eğer bu 
sut altına alarak cüz'i bir zaman zarfında Camie devam eden Alirnler onun da debdebe ve ihtişamından, uşaklarının.! -BiTMEDi-
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Kadın korsanlar 
-34- Y~zan: N. ORBAY 

----------------------
iki korsan amiralı arasında 

1 Romanya dış politikası 
Şimdilik hiç b~r değişiklik olma
ması Fransayı memnun etmiştir .• 

......... Komünistler ....... .. 
Kıskançlık, kadın kıskançlığı yüzünden 

uçurum açılmıştı: Bu uçurumun 
derin 

• • 
ıçıne 

bir Bükreşin Alman, Kahirenin ltal
yan tesiri altında hareket ettik-
lerini iddia ederek hücumlarında 
devam ediyorlar ... 

ikisinden acaba hangisi düşecekti? 
0-Po-Taenin Pau'ya kartı besle-, olan bütün korsanlar Mandarenlerin gidiyordu. • ................................................................ .. 

diği kukançbk ve nefret kadar Pau baltalan a)hnda can vermiş olacak- Bütün gün g!tti!: :-.. Paris, 13 (M.H) - cTemps• diyor ki: Romanyanın vazi-
nun da ona 1...--ı aynı hisle kini var- ı hk. Nih~yet er~esi sabah şafakla be- yeli az çok aydınlanmaktadır : Bu aydınlnnma, hiç olma~-

a.cuı sa, Romanya beynelmilel görüşler itibariyle olan vaziyeti 
dı. Mistera Şing bunu haber alınca fc raher ufukta yelkenlerini indimıiş hususunda vukua gelmektedir. Romanya hariciye nazırının 

Fakat her ikisi de Misters Şing- na kı.zch. bir fibya rastladılar. beyanatları, yeni hükiimetin Romanyanm kendisini Fransa-
ten korkuyorlardı. Hem onu aevi- - Ben 0-Po-Taeyi senin imda- Bu 0-Po-Taenin filosu idi. Pau- ya, Polonya, Küçük itilaf ve Balkan Antantına bağlıyan an-
yorlar hem ondan çekiniyorlardı. dına ko§turmuştum. Demek yetişe- nun şimdiye kat!ar çoktan c!üşman Ja~malara sadık knlacağı hususunda Ycr<liği teminatı teyit< 

lali bir gün O-Po-Tae'nun irnda- memi•.. eline düşmÜ! olacağını ı::.:1ün:m bu cünektedirler. Romanya hariciye nazırı bu mevzuda gayet 
::r d' sarih hareket elmiş ve Romanya hükümelinin sulh mefkO.-dına ye,.;•ir gı'bi oldu. Dedi. Pau ise: ko:rsan amirali, onu b:.ılam~dım ıyc emI 

·~ resine kal'iyyetle bağlı olduğunu tebarüz ettirerek m e-
Paunun kumanda ettiği korsan fi- - Mahsus yetişme~ is~er. emic- geri c!önr.ıcğe hıızırlamyordu. keti~n harici politakada t.ıkip ettiği politikanın an'anelerine 

lo&u, Çin imparatorluğunWl filosu tir cevabını verdi. Çünkü o daiına Arkadan bir filonun geldiğini sadık kalacağını söylemiştir. Romanya hükümeli, Rumen 
tarafından muhasara edi!miıti. benim mahvımt iste.r. Madam iti bu gördü. milletinin Italyay.ı karşı izhar ettiği sempatiler gibi, Almıın-

Misterı Şing'ten yardım ir>tiyor- işte kelleı;lik etli. Ben de şimdi o- Tanıyamadı. ya ile ticaretini ziyadeleştirmek düşüncesiyle meşguldür. 
du nun peşi ~,ıra gide~im.. Her ht"'lde Miı;ters r.-ing geliym·du. Fakat, hiç hir Rumen Roınan}1anın Fransaya neler borçlu 

· .. .. ·ı "ı' lk 1 · · · 1 olduğunu unutmadığından Romanya Fransaya bağlı kaln-
Ladronlann büyük reisi olan bu Şefinin cevabını bekfeoeden ay- Bu du!unce ı.e ve ye en erın ıpı-ı el kt d · ~ y .... p· 1ın·ş olan teminatın dog•rulug~, ından şüphe 

d 1be • b . .. ··1m . . . g me c ı.. ....... ı ı 
kadın eski dostunu tehlike e e tte nldı. nın u vnz;ıyette .goru emesı ı;ın edilmesini icap eltirecck hiç bir sebep mevcut değildir. Goga nutulc iradederken 
btrakamazdı. Filosuna yelken açtı bu defa emır verdı: ~imdilik hiç bir değişiklik yoktur ve Romanyarun bey- uuıktır. Halbu1.i Kahirede kral Faruk un diktatörlUğünü vil· 

0-Po-Taeyİ çağırdı : Kahpelik eden rakibinin pe§i &ll'a, - Yelkenleri açın.. neimilcl sahadaki vaziyeti Goganın iş başına gelmesinden cuda getiren Italyan faaliyeti ile Romanyada Gogayı iş ba-
- Derhal, filonla beraber Pau- onu bulmak, ondan hesap sormağa -BiTMEDi- evvelki vaz.iyet.inin ayni olarak devam etmektedir. Bu siya- şına getiren Alman faaliyeti ayni zamanda vuku bulmakta• 

setin istinat noktalarını Fransa, Polonya, küçük itilaf ve Bal- dırlar. Bu faaliyetlerin her ikisinin de gayeleri birdir : Çe-
nun yardımına kot, dedi. Pau, Man- b • d •!kan antantı teşkil eder .. Romanyanın dahili politikasının in- koslovakya. Almanya, orta Avrupanın rezervuar mahiyeti-
duenlerin taarruzuna uğramq. Sı-1 Fra· n sız buhran l l tm e l ı kişafı yalnız Rumeıı1:!ri alakadar eder. Dahili ı·ejimlcrdeki ni haiz memleketlerine doğru gayretler göstermektedir. 
lanbda İmif. Hemen yetl§mezsen farklar beynelmilel sahada verimli bir iş birliği yapılması- Fransa kabinesi dış görünüşler ile haklkatleri birbirine ka-
düımanlanmızın eline düıecek. na mani olamaz. Ancak Romanya dahili vaziyeti meselesi- rıştırmak itiyaduıı edinmiş bulunuyor. Fransa hilkilmeU 

0-Po-Tae bu emre karıı hemen: nin görüşlerinde umumi nizamı alakalandıran hususi bir kral Karolun general Gameline bir kaç iyi söz söylemesi il• 
D-- ü.tüne c h B B t • • k b • görünüş vardır. Şöyle ki, Goga kabinesinin daha birinci top- iktifa etti ve Romanya kralı c:Biiyük Fransa dostu• diye tav-- ~ .. Ü m U rre İSİ • Q 0 0 et Y l ye 01 a J • ı lantısında milli hıristiyan partisi programının tatbiki husu- sif olundu. Bu hal ciddl insanları güldürmüştür. Kral Karol 

Diyerek çekildi. Fıloswıu hareke- sunda bir çok tedbirler alındığı haber verildi. Bu tedbirler Fransa ve demokrasi alehtarlığı hurafelerine en çok t~bl 
te ,getirdi. Gemileri yelken açblar ey•J teşkı·ıe memur etmı•ştir. arasında Romanyadaki yahudilere dair olanlar vardır Ya- o1an bir kraldır ve Hitlerin sadık ajanı olmaktan bir An fa· 
ve ufukta kayboldular. Il · hudiler hakkındaki tedbirler hakkında resmi kaynaklardan rig olmamaktadır. Fransa, Romanyada H.itlerizm ile milda-

Paunun imdadına. koıuy.orlar. d. t. -BAŞTARAFI BlRtNCt SAHlFEDf,- KOMONlSTLERJ.N FlKRl gelmi§ haberler mevcut değildir. Fakat Yahudi aleyhtarlığı hale edenlere yardım etmeliydi. Kral Karolun iş başına ge-
F'.-1-.. özden Mitten Ş da Romanyanın iç politikasında hakim bir yer alacak olursa bu tirdiği Gog.:ı öteden beri Italyanın yardımcısıdır. IAia lüzum 

lllDU g ' m_gı.n 1 
- J h b • atta bulunmuştur· · K .. · · · v ah dil · · • ı · t' l k. R d 'q başına geti'rilen adam Hı't'erı"n hır· hiz indeki fil özünden ka _ ou aux ıu e)ian · Parıs, 15 ( ö.R) - omunıst partm j aleyhtarlıgm Romanya y u erıru.n an anev vazıye ıo ve yo omanya a ı-s ı.ı • l Oan; Ton'b .. g- emiler" y c- Umumi mcşai konfederasyonu· genel sekreteri B. Ducles partisi namına 9 ilkkanun 1919 tarihinde akdedilmiş olan ekalliyetler ~u- metçisidir. Kendisi Miralay Beck ve Stayadinoviç ile birlik-

~ unc_a ~ ae utün g me nun idari komitesi bu ııabah vaziyeti tet- I halk cephesi komitesine bir mektup gön· ahedesini rahnedar edeceğini müşahede etmek mecburıye.- te çalışarak Romanyada Fransa aleyhtarlığını kuvvetlendir· 
Dil" emır • k k ı B k' f tindedir. Bu mesele, bilhassa, liberalizm ve insanlık bakı- mek emelindedir. Fransa çok şiddetli bir akamete marua 

Bu emir ~ tatbik edildi j için to~'8:'1"1'dştu. uMn~ ı7se e.v· dererek cepheye mensup partiler mü- mından ortaya çıkmaktadır. Ingiltere ve Fransa sefirleri diln kalmıştır ve bundan ders alarak zararların tahdidine çalış-
Elliden fula • • lk • ) • kalade telaıu:ı e emez. iyon arca .,. messillcrinin fevkalade bir toplantıya Romanya kabinesi ne%dinde bu hususta dikkat nazarlarını malıdır. Fransanın Belgradda maruz ka!<Eğı muvaffkıyefsiz. 

indirildi. gemı.nın ye en erı çiyi ternsıl eden bu teşekkül hakkı ol· çağırılmalarını rica etmiştir. celbe matuf dostane teşebbüslerde bulunmuşlardır. Şiddetle lik Belgraddaki sefirimizin, Bükreşte maruz kaldığımız mu· 
• • duğu gibi halk bplulu~u teşekkülünü Paris, 1 S ( ö.R) _ Eski ba,vekil B. tatbik edilecek bir yahudi aleyhtarlığının mucip olacağı vaffakıyetsizlik Belgraddaki sefirimizin, Bükreşte maruz 

Hava eaaaen likindi. • ' •• •• • her •eyin üstünde tam olarak muhafaza mahzurları. Goga kabinesinin dikkat nazarında bulundurdu- kaldığımız muvaffakıyetsizlik te Bükreş sefirimizin eseridir. 
Y lkenler de b tün v Flandinin riyaseti Altında demokrat bir- I ahdi k malı F R e • • mmceide u d ~emı- etmelt 7.aruretini kaydetmek istemiştir. ğundan şüphe edilemez. Böyle bir hareket değil yalnız ekal- Zarar arı t 't etme için şunu yap yız : rano;a 0 4 

l _. __ !_ -tt-ct-.1- - t t lig"i partisinin parlamento .,.rubu topla- d Ro- 'l"L' f' tm ~-..l: B d b. ka" er uaJU'i UKWWC ve a emır a - Komite halk tabakalarının bunu limit .. liy !Uere müteallik muahedenin tefsiri, aynl zaman a, manyanın sı lllllanmasını ınanse e e .... wu.ır. 1.::~~~ ır ~ 
•• -"Li --L•--·- kaldılar · nam bir karar sureti kabul etmiştir. mariyanın <.lahi11 va7Jyeti bakımından da mahzurlar doğura- gün evvel BUkreşte bu hususta yeni bazı an~ ............. akClo-m"T IJIU uuauaaup • etmekte olduklarını ve h k cephesine l tur B anl mal tasd'k dilm Udir Artık Go 
Pau tehlikede idi. . . 1 ak h c 'k Grup B. Flandiniıı meclis müzakereleri bilir. unm~ · U aş ar ı e eme · gı 

• ,. • ıtımatlatını tam o ar mu a.aza etil • • • . l:lU~iANlTEYE GÖRE Romanyasına, Hitler hizmetçilerine, yahudi pogromları tcr-Bar an evvel imdadına koşulmaz- 1 . . .. h d 1 . t' sırasında sosyal, malt ve nakd1 vazıyet t' d 1 b' t l'k ilin l'd' F rt A • • • .. erını muşa e e e yemııı ır. . . ıp e en ere ır rne e ı ver eme ı ır. ransa o a vru-
5!1 Çm filoıunun eline esır duıecek- cKomite ayni suretle sendika teşkila· j bakkındııkı beya~atını tak~ırle ka.r~ıl~- Komünist cHümanite• gazetesine göre : Kahire Bükre~ten pada bir prensipten ilham almalıdır. 
tı. - f 1. . . l b" b h ·k mıftır. Grup rad:kal-aosyalıst partısının _ 

tının aa ıyetını ;a me u ranının saı ' B ı 
Bunu 0-Po:~ae .bili~ordu. - ve amili olarak gösteren hc.ıı neşriyata bütçe müvnzencsi siyasetiyle kom\.iııistle- cilere şu beyanatta bulunmuştur: cBildi-ı}·anatı hayretle karşılamışlardır: D~ğer Son er in 
Ve ~.un ı~dır ~ yardımına mukabele etmek İstemiştir. Bu ınünase· rİn demagoji siyaseti crasında ve diğer ğiniz sibi Reisicümhur heni yeni kabine- taraftan parti reisi B. Blum yenı kabı~e- •• •• • 

kO§lllak ıçın emır a!dıgı Paunun ya- betle istifa eden buşvekilin mcbusan küı- taraftan yine radikal - sosyalistlerin panı. nin teşkiline memur etıni~tir. Cevabımı iyi teşkile memur edilen B. Bonnet ıle goruşme lerı 
nma ne kadar kabilse o kadar geç süsünde söylediği sözler kuvvetle hatır· serbestisi siyasetiyle sosyalistlerin kam· hemen veremiyeceğimi eöyliyerek vnzi- yaptığı mülôkat hakkında izahat venni~-
gitmek, onu imparatorluk filoswıun !atılmıştır. o da ş-.ıdur: Umumi konfe- biyo kontrolü teklifi arasındaki tezatları yeti tetkik ve lüzumlu olan bazı isti~are• tir. B. Blum B. Bonnet'ye buhran çıkar Polon ya Ha. nazırı 
eline esir düıürmek isti~ordu: derasyon hiçbir zaman uzlaşma ruhu· kaydettikten sonra siyasi knvr,aların ı~;de bulunmağa ~uhsat ist~~im ... Bu çıkmaz radikal sosyalist grubunun v~rd~- Berlinden ayrılırken 

l§te bu sebepten ·kendı ernrı altın- nu terketmerniştir. Yeni iş haklarının r,a· milli menfaa\e tekaddüm etmemesi lü- cumleden olarak uyan meclısı reısı D. ği kararı hatırlatmıştır. Bunda yenı bır • • 
daki filoya yelkenleri indirme emri- ranlisi ve bir sükünet unsuru olacak va· I zumunu yeniden teyit etmiştir. Jancney ile mebusan rei3İ B. Herriot'yu hıılk cephesi kabinesine ekseriyetin en Yugoslav başvekılı • • • 1 
nı vermışt~.. • •v• sıtııları daima nrı:.ştırrnıştır. Bu netice el· B. BONNET KABfNEYt ~KtLE ve Chautemps'ı gördüm. Müstafa başve· kalabalık grubu olan sosyalist partisinin geliyor 
H~~~ .. ~:. ~-~cr.Taenın dedıgı de edilememişae kabahat onun değildir. MEMUR EDfLDi kille uzun bir müllikatta bulundum. Fa· riyaset etmesi esasını radikallerin kabul _ BAŞTARAFI l·tNCl SAHlFEDE _ 

ve du§undugu gıbı olmadı. Çünkü geçen çarşamba günü B. Cahau· kat geçirdiğimiz geceden sonra istiraha- ettikleri kaydediliyordu. Şu halde sos-
p k d• · Ç' f'I P · 15 (ö R) F b b riciye nazın von Neurathın Belgrad zi-au, en ıaıni saran ın t osu- temps tarafından yapılan daveti o tam arıs. · - ransız u ram· te hakkımız: olduğu fikrindeyim. Bunun .ralistlerin radikal riyaseti altında bir ka-

abl kaa d kur ulm F·ı h il' · · · k b' · kü 'f • yaretini iade etmek imkanını bulduguv m• nun O m an t Uıt.. ı O- bı"r lıulu·sıa k' Lul etnı·.·ııtı'r. Bunıı kııbul nın a ı ıçın yenı a ıneyı te~ vnz.ı esı ·· k 1 ı d 1 
'!ı' ... • için muza ·l'fe erime yarın c evam c e- bineyc girmeğe pek mütemayil o ınıy:ı- dan bahtiyarım.> 

su ile beraber ana filoya, Miıtera etmiyen ancak patron te.şkild.tıdır ve me- istifa eden kabinede maliye nazın olan rek B. Blumu, BB. Daladier, Knyo, Paul cakları ve bu itibarla B. Bonnet' rıin te-
ş• filo 1m· B B · d" d"I · · H"d' Belgrad, 15 (AA) - Bütün Yugoı· ıngİn · suna ge l§tİ. suliyet le onlara racidir. · onnet ye tev ' c 1 mı,tır. a ıse- Boncouru görecegvim. Cevabımı reisicüm- cıebbüsüne zahir olmıyacaklan anlaşıl-

K d k fi ı ı kil 1 
• k" f · · R · · .. ~ lav matbuat& başvekil ve hariciye na• a ın orsan §e onu !"a.nız gö- cYine şunu hatırlatmak laımdır ka- • er şu şe ue ın ışa etmıştır: eısıcum· hum varın ögwlcyc do;.,ru verebilece~imi kt d · 

., "' ma ıı ır. zın Stoyadinoviçin Berlin seyahati hak· tünce sordu: rışıklık unsurları i~çilı:r ıı.rasında buluna- hur ilk önce yeni kabineyi teşkile radi· ümit ediyorum. p · l5 (AA) B B t b 
ed 

' 
ar.ıs, • . •. · - . · onne u. s3 - ı kında birçok haberler ne§retmcktedir. - 0-Po-Tae ner e. maz. Fransadnn sermayeleri yabancı knl p:ırtisi reisi B. Daladier'yi ondan son· b 1 d 

SOSYAUSTLE0 1N ''ARARI ah sıyası ısuzarc enne e\•am etmış ve M::ı.tbuat bı"lhassa Yugoslav radı'kal bı"r· - Görmedim •• Beni tek başıma memleketlere kaçıranlar onlar değildir. ra ayni parti liderlerinden B. Albert n. ... 
ı5..ıro, Blwn, Daladicr, Pol Bonkur ile liğinin gençlik teşkilat& tarafından hükü· dÜ§manla ba§baıa bıraktınız. Halhu- ıSilah depoları tesis ,. edenler, binaları Sarraut'yu memur etmek istemiştir. Her Paris, 15 (ö.R) - Sosynlist partisi 

ki biz konanlar iki dudak gibi idik. bombalıyanlar, &İyasi tıahsiyetleri öldü- ikisi de bu teklifi oahsi sebeplerle ka· parlamento grubu loplanarak meclisin gÖl'Ü.,.~Ü§tür. met reisine istasyonda yapılan heyecanlı 
1 P · ı~ (A A) Bonnct progranu tezahüratı tebarüz ettirmektedir. Birbirimize daima yardım etmek va- renler onlar arasından çıkmamıştır. Bu bul edemediklerinden B. Albert Lcbrun son ce sesi hakkında sekreteri tarafından a.rıs, a · - • -

zifemizdi. Eğer son ve büyük bir işlerde ancak bazı faşist &endikalarınm istifa eden kabinenin maliye n:ızırı R verfıen izahatı dinlemiştir. Sosyalist mc- nın ba~lıca haUarını izah etmek üzere Gazeteler birkaç gündenberi Stoyadi· 
kunıazlık yaparak kurtulmaıntJ olsa birliji olabilir ki U. l\I. K. bunların fan- Bonnet"yi çağırmıştır. Saat 23 te Elize buslar radikal-sosyalistlerin para hürri- bu akşam Radikal sosyalist grubunun noviçe uzun ve sitayişkar makaleler tah· 
idim §U anda ben ve benimle beraber liyetini daima takbih etmi,.;tir.> sarayından çıkarken B. Bonnet gazete· yetini muhafaza huswmnda yaptıkları be· toplantısına gidecektir. sis eden ve başvekilin iktidar mevkiine 
• • c=:. :zs geldiği günden beri siyasi ve ikhsadi sa· 
• .i:7JAllAtrJ1#.:'Z'~:/1/.x7zY.O.zrJ/'.7:Z//:/.7-r7..7J1::z.i.xz/7L777LJ ~a yÜzünü yaklattırmış, ki~dar ~Eva, Zerçianoya baktı. vaffak olacağınız sırada partiyi bir- balarda elde ettiği neticeleri kaydeden 

Parisli Kadın 
._,,. Nakleden: A. öZY AMAN 

-36-
- Odada güzel bir aofra hazır-ı üzerinde duran sürahiyi kaptığım gi

lanmqb. Her halde benim için ola- bi kapının arkasına saklandun. Kapı 
caktı. Sofranm batma geçtim. Karnı-L a~ıldı. içeri bir adam girdi. Yüzünü 
mı mükemmel doyurdum. Yandaki görmedim. O da beni görmedi. Oda
oclada bir takım ayak sesleri ve ko- da aramağa batladı. Eğildi, acaba 
mqmalar duydum. Kulak kabarttım. karyolanın altında mıyım diye bak
Bir de kadın sesi vafdı. Iik önce bu tı. Fırsat bu fırsattı. Hemen fırladım, 
icadın sesini annemin sesi zannettim. elimdeki sürahiyi bütün kuvvetimle 
Beni kurtannağa geldiğinize ve pa- kafasında parçaladım. Yere yuvar
mrhk için de beni çalanlarla görüı- landı. Ben de ark~ma bakmadan ka
tüğünüze hükmettim. Halbuki gelen pıldr.n ve evden çıktırn. Bütün kuv
giden olmadı. Ayak aealeri de kesil- vetimle koşuyordum. Yolda bir oto
di. Uykum da gelmi§ti. Yatıp uyu- mobile rastge'dim. l§İ anlattım. Sizi 
dum. Sabahleyin uyanınca ilk İ§İm tanıdılar ve beni buraya getirdiler. 
buradan kaçmağa uğrqmak oldu. Görüyorsun y:ı babacığım .. Tek ba
Pençere ve kapılar adamakıllı kapalı şıma ne işler yaptım. Oh.. Anneci
idi. Tamamen bir zından içinde idim. ğim •• Sevgili babac•ğıın .• Sizleri tek
Şömineden çıkarak kaçmayı dütün- rnr gördüğüme ne kadar seviniyo
düm. Halbuki o da demir bir kapakla rum bilseniz .... 
kapatalmı§tı. Ne yapacağımı dütün- Kontes, Luigiye sanldı ve öperek: 
meğe bqladım. Bu sırada dı§arıdan - Hakikaten büyük bir iı gör-
ayak sesleri duydum. Kapıya bir a- müşsün yavrum .. dedi. 
nahtar sokuluyordu. Derhal aklıma Deısaa kadın, bir taraftan da göğ
ıeytan gibi bir fikir 2e~di. Masanın süne butırdaiı çocuğun san saçla-

kışlarla Parisli k&dını süzüyordu.Za- Parisli kadın Luigiye yaklaştı. Ço- denbire kaybetmek, kuvvetli mevki- Alman gazetelerinin tefsirlerini neşret· 
vallı Parisli kadın •• Zavallı anne bu cuğun alnına ateş gibi yanan dudak- den zaif ve aciz mevkie dütmek çok mektedirler. 
kadar büyük ısbrabm altında ezil- }arandan bir puıe kondurdu. acı •• Tabii biraz evvel benim oldu- POLONYA HARlCtYE NAZIRI ıuı 
nıİ§, nasıl olup ta hala hayatta bu- Luigi, siyahlar geymif ve elem i- ğum gibi... Siz, çocuğunuzu, oğlu- CöROŞMELER 
lunduğuna taııyordu. Nasıl olup ta çinde gözüken bu kadına hayretle nuzu benden çalmal'c suretiyle benim Berlin, 15 (A.A) _ Führer dün sa· 
ölmemi§tİ ve ölmiyordu. bakıyordu. hakkımdan geleceğinizi tasarladınız. bah Miralay Beki kabul etmiştir. 

Eva: Zavallı anne, göz yqlanm güç Fakat görüyorıunuz ya ••• itinizi bo- Berlin, 15 (A.A) - Hitler ile Be' 
- Haydi gel yavrum, dedi. Çok za?tetti. zan yine oğlunuz oldu. arasında Polonyanın Berlin sefiri Lipski· 

yorgunsun. Seni odana götüreyim Dudakları araamdan: Pariali kadın birden sinirlendi: nin iştirakiyle yapılan mülakat bir buçuk 
de iatirahat et.. - Ben, dedi. bir evlat kaybettim. - Suıunuz !. saat sürmüştür. 

- Peki anneciğim.. Yorgun de- Yaşa.Sa idi ,imdi aenin yatında ola- Diye bağırdı. Zerçiano kafasını Bek bundan sonra Fon Nöyrat tara· 
ğilim ama sizi memnun etmek için caktı •• Ondan müteessirim.. azametle kaldırdı. f ından mahdut bir davetli grubuna ve· 
sözünüzü tutacağım. X - Lütfen bağırmadan konuıun, rilen öğle yemeğinde hazır bulunmuş· 

Gidiyorlardı. Odamn içinde bir ses FRANSA NAMINA dedi. Şimdi artık bağırarak konut- tur. Davetliler arasında bilhassa iki na· 
yükseldi: Parisli kadınla Kont Zerçiano yi- mak, hükmetmek hakkı aizin değil: zırm yakın mesai arlcadaşları bulunmak· 

- Madam!... ne yalnız kaldılar. benim. Hem gördünüz, gözünüzle ta idi. 
Bunu söyliyen Parisli kadındı. Genç ve matemli kadın bir in, gördünüz l:i oğlunuz Luigi bizim Berlin, 15 (A.A) - B. Stoyadinoviç 

Kontes~ hitap ediyordu. Odada de- göz?erini kapanan kapıya dikmit bir yanımızda bedbaht de;jil. Bilakis bu sabah Bedine gelmiş ve istasyonda 
rin ve manalı bir sükut hikiın oldu. halde kaldı. bahtiyardır. mutat merasimle general Göring, Von 
Kont \"e Kontes endiıe ile birbirleri- Zerçiano, demir l:afes içinde do- Parisli ltadın artık göz yaşlartnı Neurath, hariciye nezareti erkfuu, Al· 
nin yüzlerine baktılar. !a~an vahşi hayvanlar gibi odada bir tutamadı. man ordusu mümessilleri, Türkiye ve 

Parisli kadın, acaba içinde bulun- aıaffı bir yukan dolaşıyordu. Ağlayarak cevap verdi : Italya büyük elçileri, Yunanistan, Ro-
duğu elim ruh haleti ile bütün he.ki- Dudak!annda muzaffer bir tebes- - Susunuz, bana verdiğiniz ısb- manya ve Çekoslovakya elçileri ve ka· 
kati aöyliyecek mi idi? süm vardı. rabı görmiyor musunuz. labalık bir halk kitlesi tarafından kar· 

Kont, ona, tehditkar bir nazar fır- Genç kadın : Zerçiano bu göz yaşı ve yalvar- şılanmıştır. General Göring tayyare ala· 
lattı. - Yine kuvvet sizin elinize geç- malara aldm, bile etmedi. Sert bir yından bir müfreze askeri selaın resmi· 

Parisli kadın bunu belki görmedi. ti, dedi. Acaba hak ve hakikat hiç sesle: ni ifa etmiş ve muzika Yugoslav ve Al· 
Evaya hitap etmesine c!evam etti: muzaffer olmıyacak mı? Galibiyet - Zannederim ki madam, dedi. man milli marşlarını çalmıştır. Istasyon: 
- Madam .. dedi. Müsaade eder hem §erde ve tirretlerde mi kalacak? Artık birbirimize söyliyecek batka dan Adlon oteline kadar yollarda Berlin 

misiniz, yavrunuzu, oğlunuzu bir Kont güldü: sözlerimiz kalmadı. halkı Yugoslav misafirleri samimi su-
kerre öpeyim... - Anlıvorum. dedi. Tam nıu- -BiTMEDi- rette alkışlamıştır. 
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nsan kasabı Veidman 
Be:y nelmilel bir 

mensuptu? • 
mı 

cinayet şebekesine 
Tahkik ediliyor? 

Veidmann, Mil;ionun dostunu bir taLanca kur~unu 
ile yaralamış mıydı ~ 

Malumdur ki Milyon, ]3nt"tin Kellerin öldürülmesi
ne işitrak etmişti. Milyon, Kodetin iddia ettiği gibi 
Nis otelinden Janin Kellerin bavulunu alıp gitmiş mi
dir? ... 

Suçluların müdafaa vekilleri muhtelif noktai nazar
lar ileri sürmekte idiler. Ortaya çıkarılan tezatlar ale
minden, tahkikat hakimi Bery' nin bir hakikat çıkara· 
cağı zannedilebilir. 

Bilhassa Kolct Trikonun Milyonla müvacehesine 
daha çok ehemmiyet verilmektedir. Bu müvacehe, bi
rincisinden fazla uzun ve dramatik olacaktır. 

VEiDMANN'NlN KAN ADADAKi HAY ATI 

Bütün tahkikat safhasında korkunç canavar Veid
mann" ın Kanadadaki hayatına ait suallere cevap ver
mekten istinkaf ettiği görülmüştür. 

Veidmann büyük bir soğukkanlılıkla ve sadece : 
- «Ürada o kadar çok mesut idim ki geçirdiğim 

ı;ünlerin hiç bitmeden devam etmesini istiyordum.» 
Demekle iktifa etmiştir. 
Veidmann'ın Kanadadıı.n kovulduğu malumdur ... 

Tahkikat hakimi bilhassa bu · '">vulma sebebini anla
mak istemekte idi. 

Korsan ol~ak istemişti 
Çok kanlı bir şekilde biten facia 
aktörünün resmini neşrediyoruz 

Ta:ıkikatın tamikinden nlınan neticelere göre, Veid
mann 1928 senesi ikinci kanununda kalpazanlık cür
münden ve sahte pıı.ra sürmeğe teşebbüsten suçlu ola- ' 
rak Kanada mahkemelerine verilmişti. Şimdiye kadar 
l:atilin meşum faaliycthanesinde eksik olan bir bu idi. 

, ...... 
"'· .. ,,., d·~~ ,.,, .. . ,,, .... ... 

-~· .. -w_.. .. ..J 

Paris, 11 (P.S.) - öldüren Veidmann hakkındaki 
tahkikat çok meraklı safhalar arzetmektedir. Kolet 
Trikonun ilk defa olarak korkunç canavar müvacehe
•İnde tahkikatına devam edilmi§tir. Bu müvacehede 
öğrenilmek istenilen şey ıu idi : 

Veidrnann, Jan Koven namındaki güzel artisti öl
dürdüğü zaman Kolet bu cinayetten haberdar ını bu
lunuyordu } 

Bu kesif çok haizi ehemmiyettir. Zira Veidmann'ın 
beynelmilel bir cinayet şebcke,ine ı .. ensup olduğu 
kuvvetle tahmin ediliyor. Şu halde bu şebekenin bü
tün mensuplarını meydana çıkarmak icap edecektir. 

Veidmann Koletin masum olduğunu söyliyor. Son 
tahkikat safhasından anlasıldığına r,öre Veidmann Jan 
Koveni öldürdüğü gün Milyona Vulzide bir ziyaretçi 
beklediğini söylemişti. Milyon o ak,am Vulziye ıVtti
ğinde masa üzerinde dudak boyaları görmüştü. Ve 0 
zaman : 

- cSenin kabul ettiğin ziyaretçi mutlaka bir kadın· 
dı,> demiştir. 

Veidmann bu mesele hakkındaki ıuale şu cevabı 
vermiştir : 

- cCazeteler benim bir karım olduğundan bahıet· 
mişlerdir. Tamamen yalandır. Ben bütün hayatımca 
bekardım. Bunu Önce söylediğim gibi şimdi de tekrar 
ederim.• 

Noel günil Kaliforniya sahillerinde bir 
korsanlık vak'ası olduğunu, Aafje adlı 
bir yat sahibinin yatta mil~ bir cina
yete kurban gittiğini yatı eline geçiren 
ve korsan olınalı: hevesine kapılan Mor
gan namında bir şahsın yat sahibi Fol
d.ingi öldürdükten sonra karşılaştığı 
m!işküliltı yazmıştık. Morgan yattakile-

ri tabancasının tehdidi altında kamarala
rmA hapsetmişti. Fakat yatı yalnız h3'1ı
na idareye muktedir olamayınca Horne 
ve Spernak namında iki şahsı kendisin' 
yudım etmeleri için serbest bırakınaj\a 
mecbur olınuştu. Bu ikl kardeş korsan
lık meraklısının bir gaflet dakikasından 
istifade ederek ko1larını bağlamağa mu-

vaffak olmuşlardı. Hatta Morgan eli ay• 
ğı bağlandıktan sonra denize atılmıştı. 
Kılişemiz bu hildiseye sahne olan yatla 
beceriksiz korsan Morganı gösteriyor .• 
Bu hadisenin bir başka iç yüzü ohnası 
ihtimalinden şüphe edilmiş ise de tah
kikat hlldisenin yazılan şeklide olduğu
nu tesbit etınişt.ir. 

ARZIMIZIN FILISTINDE Nev -

• 
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Atlattığı 
mahiyeti 

kazanın 
ne imiş? 

,, Raynmunt 37,, adını taşıyan ser
seri seyyare az kalsın 
arzımıza çarpacaktı 

Londra, ( 9 !kinci kanun) -
- Adamakıllı bir tehlike aılatbk. 

Cenubi .Afrilcanın en meıhur a&lro-
nornu olan Dr. H. E. V ood hmıu söylii
yor, 

Bu büyük ilinWı iddiasına göre yılba
ttndan bir gece evvel arzımıza doğru gel

nae.lı.te olan cR.a)'Dllllld 37• adı veirlen 
bir &eneri &eY)'arenİn arzımıza çarpması· 
na kıl kalmııtı. 

Kd kalmıttı, tabirine sakın taJm&)'l· 

ıua.. Raynmud arzımıza 700 bin kilomet

re Yaldaıllllf bulunuyordu. Namütenahi 
feza İçinde 700 bin kilomeır-in bir kıl
.dan ne farkı vardır? Alimler fU 750 bin 
kilometrelik mesafenin bet buçuk &aat· 

te katedilebileceğini hesap ediyorlar. 
~ud bet buçuk &&atlık bir zahmete 

katlawaydı dünyamız hapı yutmuı ola
cakb. 

Dr, H. E. Vood 25 ilk Ünundanberi 
kap rasathanesinden bu seyyarenin çok 

heyecanı, olan hareket seyrini takip et
mekte idi. 

Bu takipte hem me&leki, ilmi bir he
Yecan, hem de enditeli &urette inkifaf 
eden bir yüryiİfün uyandırdığı tabii te
l' 
"f VardL Zavallı inaanlık batı ucunda 
naııl bir felAketin dolqmakta olduğun
dan habersiz, boiUfmakta devam edi

l'ordu. Göklerin bir in içinde cehennem· 
deo bir ına _ _, •.. ,_, ___ b 

nzara arz~ecegını 1UIDaC a-
tırına getiremezdi. Dr. H. E. V ood İşte 
b~lan da düıünüyordu. Royal Astrolo
l!ıeal Society'nin sekreteri olan M. Vil
Y~m Gr.,ages, cenubi Afrikalı arkadaıı· 
nın raporunu teyit etmİf, fillıakika arzı .. 
"'ızın e b .. ük• bJik • h L_ • . .... n uy te eyı auersızce et:-
Çırdıgmi s· lerniıtir. 

M. Creages, atlattıgJmız felake~n aza
D:eti 'hakkında bir fikir vermek için 30 
1'~•İtan 1908 le Siheryaya diqen bü

wlı. bi- meteor' un (haceri semavinin) 

l_•l'tığı tesiri lıat.:hl:ruşbr. Bu sukut ne-
bcesj ol ... k. kr . ara~ ı ı mua.uam aetr açılmtf, 

~- •lhit bir gaz infilakı 1500 kilometrelik 
.,. •aha dahilinde harareti bin derece-

1 

nin üstüne ç.Jıar11k bir ç?k büyüle or
manları mahvetmişti .. Bin derecenin fev

kinde bir hararetin dehşetini diiıününüz 
bir kere.. Sade bu kadarla da kalına

tmJ!ı. Haceri &cmavinin diqtüğ\i yerden 
yüzlerle kilometre uulkarda hakiki lay· 

funlar önüne geçtn her şeyi silip ıi!pür

müıtü. Ve bütün bu d~ ~ı;ti uyruıchran 

ıey nibaytl b:r b&ceri semavi:len iba

retti. 
RA YNMUT'UN CESAMETI 

Bir kum tanesi, büyücek bir çakıl ta· 

ıına nuaran ne ise bir haceri semavi de 

Raynmut 37 ye göre odur. Şayet bu 
seyyare dünyıınm büyük ııebirlerinden 1 

b;rinin üzerine dÜfleydi o ıchir ve bin

lerce kilometrelik bir saha baritai ilem· 
den &ilinmİf olmakla kalmıyacak, müt

bit Eelzeleler bütün arzımızda bugiin ta· 

savvuru bile imkimız felaketler doğura· 
caktı. Şimdiye kadar &enerİ &eyyarelerin 

anımızdan on milyon kilometreden da· 

ba yakm geçtikleri görülınem;,tir. Yal· 
nıs 1936 da bir &eyyare, arzuı iki bu

çuk milyon kilometre yııkminden ııeç· 
miıti. Rııynmuth 37 nin ııfuıeı etrafında

ki denini 2 - 3 &enede ilmıal ederek 
yine arzum& civarına gelip gelmiyeceii 

malôm değildir. Maamafilı nihayetsiz 
bo~ukta Raynmuth 37 !er &ayuızclır. Bu 

esrarlı ilernin tabanca&ından arzımı:mı 
kalbine akılacak olan brr kurtun herıe
yi bitirebilir. 

,,----==--~·, 

Dr. Behcet Uz 
' 

Tedhişçiler nasıl 
muahkeme ediliyor? 

'l 
j 

Japonya 
nümayişler 

aleyhinde 
yapılıyor 

Cenç kızlar Tokyodan gelen ipek çorapları 
ayaklarından çıkararak yaktılar 

Japonlann Çini is
tilaya lcalkınıt olma
lan, bilhasoa Paney 
hidi&esinden sonra i!'i'~lli"-'l.l'" 
Amerikada Japon a· 
leyhtarloğmı eon had
de çtkannış.tır. Japon

ya Amcrik.aya tatmin 
edici bir cevap ver· 

mek suretiyle bu ha· '~~~~~~~~ ıd. . . • .. 
11'Cnın sıyası muna-

1 
scbctler üzerinde u

yandırdığı gerginlik 
zail olrnuı iae de A
merikan milleti ara-
8lnda Japonya aleyh· 

1 1 - _ .... , . 

1 
tar ıgı CJU!.I memı~ art-

mışbr. Şimdi Japon 
mallanna boykotaj 
fikri geniılemektedir. 

Japonyadan gelen her 

"! ~eye husumet cereya

nından garip cilveleri 

hemen her gün gö
rülüyor. Yukarıda gör 
düğünüz fotograflar 

halkı Japon mallarına 
boyltotaja teşvik e· 
den Amerikan kadın
lannı, ayni zamanda 
Japon ya dan gelen 
ipek çorapları ayak.
lanndan çıkararak u
mumi meydanlarda 

yakan Amerikan kız

larını gösteriyor. 

Nevyorkta Çin a
leyhindeki harbı pro
testo için yapılan eon 
nümayişlerde üniver

sitelere devam eden 

genç kızlar Tokyo fahrikalaıında yapı)mı) olan ipekli çorapları ayaklanndan 
çıkararak yakmak hususunda öncülük yapmıılardır. 
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Güzel Fey Vrey de kendi 
yüzünden çıldıran ve tı
marhaneye giren aşcısının 
derdinden şikayetci .. 
lki artistin, iki yıldızın derdi bugün sinema alcm.ni, sineo. 

mn dünyasını işgal ediyor. 
Bu iki art.istin biri, patinaj perisi adı verilmiş olan meş

hur Sonya Henidir. 
Bu sevimli yıldız, filim çevirmeğe başlndığı ~ndnn beri 

'başı derde gi~tir. 
Sinema yıldızlarına, sinema çiçeklerine musallnt olan bir 

takım böcekler vardır. Bu böcekler Sonya Heruye de mu
ıınllat oldular. 

Sonyn her gün sepetler dolusu mektup alıyor. Bu mek
tupların hepsinde kendisine il!inı aşk ediliyor. Ve izdivaç 
teklif olunuyor. 

Patinaj perisi bunlardan ~ikayetçi değil. Çünkü mektup
ların şimdik.l halde kendisine bir zararı yok .. Lakin Sonya
nın asıl baş derdi, baş belA.sı, bir sırnaşık tı~ıkı olm~sıdır. 

Ondan bir tUrlü yaka~ını kurtararnıyo:-. 
Tomas isminde olan bu adam : 
- Muhnkknk bir gün Sonyayı öpeceğim .. 
Diye tutturmuş. Ahdetmiş. Nereye gitse onu t ... k"p e:.li;.or. 
Yılbaşı gecesi baloda üzerinde mWlllar yanan çam dalla-

rının orasına saklanmış ve Sonya geçerken Uzerine atılm:ı:t 
:istt'ıniş... Sonyanın yanında daima bulunnn polis hafiyele
ri bu adamı yakalayıp balodan çıkarmışlar. 

Fakat bu sırnaşık ~ık bir türlü usanmıyor. Çam &:kızı 
gibi bir §ey .. Mani olundukça işi azıtıyor ve gayesine, eme
line varmak için hiç bir şeyden çekinmiyor. 

Yılbaşı gece.si hildl<ıesinden sonra hafif bir ceza ile kurtu
lan Tomruı SQ1l gfu.ılerde Sonya Heninin bulunduğu npnrt-

senesinin modası geçmiş fig{fra.nlan 

Her gcy ne kadar değişiyor 
manda bir daire tutuyor ve bir gece -merdivende Sonyanın - Suratına bir tokat atayım mı? ... 
yolunu kesiyor. Diyor. 

Fakat ynkayı yine ele veriyor. Ve bu sefer tam otuz gUn Fey Vrey şaşırıp kalıyor ve korkarak koşup odasına ka-
hnpse mahkum ediliyor. . panıyor. Fakat bu sırada çocuğunun odasından bir gürültü 

Bununla beraber Sonya yine merakta ... Çünkü Tomas bir işitiyor. 
ny sonra ve hapisten çıkınca yine başınn beH1 kesilecek. Deli kadın şimdi de küçük çocuğa saldırmış : . * - Çocuğu havuza atacağım .. Boğacağım .. Diye bar bar 
Sıncma yıldızı Fey Vr:~in derdi de başka .. ? ~a aşçısı il bağu:ıyor. 

uğraşı~?r. Aşçı e~k~~ degıl ~~ırid.~r::1Jem de ihtiyar bir ka- Bir taraftan çocui,'Un mlirebbiyesi bir taraftan Fey Vrey 
dın.. yı yemek pışınr. Temız ış gortir. Çalışkandır. güç halle yavrucağızı delinin elinden kurtarıyorlar. 

Fnknt son günlerde gideceğim diye tutturmuş. Fey V.rey -F V k d .•. b k d b' d k eli .... d 

1 

1 

Bir filim çekilirken 
Alman stüdyoları Holivuda kuvvetle 

rekabete hazırlanıyorlar 
Yıldızlar 1938 senesinde ne kazandılar? 

Mc§htır yıldız Vt"Ta Bcrgman bir /ilmi alrnırken 

Vern Bercman giizel bir pozund" 

stüdyoları, 

Holivud stüdyolarına rel:abet edecek f':t 

kuvı.•etli filimler yapm:ığa hazırlanıyor. 
Ufa :tüclyolnn çok genişletilmiştir. Bu 

Meşhur boksör Maks Şmeling, giizel yıldız Anny OndTa "·e 
Te;üiir Ham ile bir :filmi takip ediyOT1ar 

l ıtüdyq!nrda ydnız Almanca değil, Fran· 
ıız ve lngilizce filimler yapmağ:ı. da bü
yük eht"rnmiyet verilmektedir. Alman 
ıtüdyoları bir çok maruf artistlerle kad-
rolarını genişletmiştir. 

937 de en c;ok kazanan artist Gary yon 470.000 frank, Rudi Vale 7 mil
Cooper olmu~tur. Bll maruf yıldız 11 yon 140.000 frank kazanmışlardır. 

Ş;mdi bilhassa renkli filimlere 
fazla ehemmiyet verilmektedir. 

çok milyon 100 bin frankla birinciliği mu- Geçen sene Mae West 9.600.000 

ARTISTLERtN KAZANÇLARI 
Va§İngton, l l ( P.S.) - Her ııene 

olduğu gibi bu yıl da Amerikan gaze· 
teleri büyük gelirlerin liste'ini neşretmek
tedirlcr. Bu liste içinde Holivud artist
lerine ıahsi' <·dilen rakamlar çok hey
betlidir. 

hafaza etmektedir. Ondan sonra sırasiy· frankla listenin başında idi. Ondan ıon
le Ronald Kolman 10.660.000 frank, ra Marlen eekiz milyonla ikinciliği al
Klodet Kolbert 10.025.000 frank, Mae makta idi. Gary Coöperin kazancı ise al• 
West 9.600.000 frank, Madlen Karol tı milyonu geçmiyordu. 
6.610.000 frank, Waıner Bakstcr 8 Bu listede l:lolivudun hali en ltudrctll 
525.000 frnnk, Marlen Dietrich 8 mil- siması ıayılan Gretadan hiç bahsedil
yon 70.000 frank, Rud Şaterston 7 mil· miyor. Anlaşılan onun 1'.azancı da, kalbi 
yon 470.000 frank, Şarl Buvaye 7 mil- gibi bir ur olmakta devam ediyor. 

16-30 yaş arasılıda [ B .O RS~~ 
üZOM ' 

. 
Sarışın bayanların 

saç modası nasıldır ? 

326 Inhisar idaresi 
307 Ü. Kurumu 
184 A. R. Üzümcü 
112 Paterson 
160 E. Bankası 

8 . 14.21 
12.25 17. 
13.75 14.2b 
13.50 :t3.75 
12.75 14.75 
13. 15.25 
U.37 15.23 
13.50 15.50 

kadını bırakmak istemiyor. Çünkü giderse onun giblsini bu- d lieyl rey ço kse~ ü1~1~. u a ının ırlisa.z at 1~
0 

Yt uzuğn be.n 
Jamıyacak. e o masına ço uz uyor ve onu po e es ım e me e ır 

B k k 'st · I a· h türlü razi olmıyor. 

Kadınların her 
şey }eri gibi 8aç 
modaları da de

68 M. j. Taranto 
65 Y. I. Ta1at 
63 M. Beşikçi 
10 D. Arditi 

6 j. Kohen 
1301 Yekun 

15.12 15.50 
17.75 18. 

ıra ma ı emıyor... srar e ıyor... A çı da gitmekte 
ısrar ediyor. Nihayet polisler haber a1ıyorlar ve günün birinde eve 

Nihayet ne oluyor dersiniz.. geliyorlar, deliyi alıp timarhaneye götürüyorlar .. Bununla 
Ahçı, gideceğim, gideceğim diyerek çıldırıyor. beraber Fey Vrey yine dertten kurtulmuş değildir. Her gün 
Fey Vrey bugün bir deli ile uğraşmaktadır. deli kaclın timarhancden kaçıp gelecek diye korkmaktadır. 
Ahçı, çıldırdığı zaman tuhaf bir şekilde sırıtarak artiste Işte Hollyvoodun yıldı1Jarından ikisini ve onların hesabı-

yaklaşıyor ve : na bütün Hollyvoodu meşgul eden iki dert ... 

ğişiyor. 

On alta ile otuz 
yaş arasında bu
]unan sarışınlarm 
saç modası işte 
size verdiğimiz 
örnekte olduğu 

Alman bülbülü b:r ,gihidir ... Bukle 
modası kalmadı .. Saşa Gitri filim çevirdi Şimdi böyle uzun 
ve sade me~Jer 

Gabi Morley~ e 
evleniyor 

... Erma s.c1, 

Bu, Bcrlin operasında kendisine Al-

man bülbülü adı verilen meşhur bir şan· 

tözdür. Seııinin fevkaladeliği ııinema di-

rektörlerinin nazarı dikkatini celbetmiş 

Meşhur nktör ve müellif Sap Gitri, 

{Kadril) adlı piycııinden bir senaryo 

ynzınıştır. 

Şimdi bu sen&=1'0~Un (;f,.,; ." ~ • • rıilk· 

in meşguldür. 

Sa~a her a:ün stüdyoya gidiyor, lil-

ve genç artistin filim çevirmceine kanır 

verilmiştir. 

Onun ilk oynadığı filim, cNis çiçeği> 

adını taşıyor. Bu filim, güzel artiste bü-

min çekilmesine nezaret ediyor. Filmin 
artistleri Cnbi Morley, Polen Karton, 
Garj Grey, Jnklen Dol' dur. Bu artistler 
gÜndiiılcri ııtüdyoda geceleri de tiyatro· 
d 1 1 B f·ı· b't b.t s yük bir oöhret temin etmiştir. Filimde a ça ışıyor ar. u ı ım ı er ı mez n· 
1'anın Gabi Morleylc düğünleri yapıla- Alman bülbülüne Berlin operası ile ko-

caiı ~?enmtlttedir. J ro heyeti dcı refaltat etmiştir. 

ve düz bukleler 
modadır.Alnı, şa
kakları ve kulak
ları tamamen a
çıkta bırakacak 
surette saçlar ar
kaya alınmıştır ... 
Bu kuvafür tar
zı çehreyi uzun 
göstermektedir. 
Pek yakında ve

receğimiz bir di
ğer örnek esmer
ler ve 8iyah saçlı
lar için aaç moda· 
sının tamamen ba§ka olduaunu gösterecektir. 

204394 t 
205695 ~ 

INCIR 
l 00 Ş. Rba hnleleleri 
98 M. j. Taranto 
59 B. Franko 

257 Yek\Jn 
124975 
125232 

6.25 6.2!S, 
4. 4. 
6.25 6.25 

Çekirdck:-:iz üzüm orta fiatleri : 
No. 7 12.50 
No. 8 13.25 
No. 9 
No. 10 
No. 11 
No. 12 

ZAHiRE 
184 çuval buğday 
18 çuval susam 

140 ÇU'-:al K. Darı 
132 çuval nohut 

46 çuval fasulya 
6 çuval M. Darı 

• 20 çuval Börülce 
50 ton çavdnr 

200 ton arpa 
430 ton P. çekirdf'ği 

13.75 
15.25 
17.25 
yok 

5.50 5.75 
16. 

5. 8. 
5. 5.75 
7.875 8. 

4.125 
3.75 
4.562;ı 

4.25 
2.45 2.50 
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Saltanat günlerinin yüz kızartıcı bir hikayesi 
Mübadil ve gayri mübadil bo

nolan banka ve ~irkct hisse senet• 

leri, Sivas - Erzurum dahili istik
razı yiizde bq ve iki faizli hazine 
tahvilleri sabn alır. Yazan: Fuat Edip şu odadaki buğdayı kalburlamaya başla. 

Berberlerden mağazalarda çalışan kızlara, orta 
halli ailelerden askerlere tutunuz da meşhur gaze
tecilere ve profesörlere varıncıya kadar kimsenin 

Hatay hakkında sarih bir malumatı yoktur .. 

Şimdi gelir!> Adres: lzmirde Kemer altın· 

da Hacı Hasan otelinde 60 
numarada CA VIT .. 

:Ratice ve Recep iki kardeştiler. Recep, Isler istemez oraya giren Hatice, koca 
inyarı bir delikanlı, Hatice esmer ve bir buğday yığını gördü. Oturup kalbur
g(lzel bir kadındı. lki kardeş, ırgatlıkta 1amağa başladı. Biraz sonra kurnaz ağa, 
çallfıyor, kimseye muhtaç ohnadan yaşı- Haticenin yanına girdi. Ve yılışık yılı
yorlardı. BUtUn köyün sevgisini kazan- şık: 

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

~~rdı. Çok namuslu insanlardı. lki _ Ne eyi ettin de geldin Haticet dedi. 
yıl önce yakın köylerden birindeki ko
casınd.:ın ayrılan Haticenin bir erkekle 
sevişUği, Recebin, bir kadına söz verdiği 
~e göz attığı görUlmemiş ve işitilmemiş-

-BAŞTARAFI 4 ÜNCÜ SAHIFEDE- ıniyeceğiıni çiinkU notlarımı muhakkak sederlerse tenezzill edip bütün bildikle
nun fatihlerini daima garip bir şekilde bu akşam postaya verip gazeteye gön- rinl şöyle hülllsa etmeıt lütfunda bulu- '--· ••••••••••••••19"'1 

Kadın, cevap vermedi. Ağa, biraz daha f d · k anlatan pro esör en aldığım cevap şu dermek istediğimi söyleyince ~e pe nurlar : 
yaklaştı ve Haticcnin aşını okşadı: oldu : ehemmiyet verdiğimi anladı ve ciddi - Ya, ne güzelmiş sizin Haliç, o ser- öDEMIŞ ASLiYE HUKUK HA· 

- Kız ne de güzel saçların varmış se- - Bizim, Ankaranın istekleri hak- bir tavırla : vilerle dolu mezarlıklarınız .. Fakat ga- KIMLICINDEN: 
nin!.. kında çekingen davranmağa hakkımız - Azizim, dedi, biz bu işi zaten öğ- liba artık fes giymiyorsunuz değil mi? ödemiş ha:zinei maliyesi tara· 

Hatice kolu ile bu arsız 'htiyarı ite- var. Bugün Antakyayı istiyen Türkiye- reneli iki gün oldu. Yalnız ben değil Ne güzeldi kim bilir o çarşaflı kadınla- fından ölü avukat Nazif verese-

R"yU * 
1 

° n ihtiyar ağası Şevki, keçi saka-
rek: nin yarın Beyrut için de iştahlarının ka- kimse farkında değil ne olduğunun.Fakat rınız? Doğrusu o zamanlar gidip Tür- siden karısı Fatma ve oğullan 

- Ağa , çıldırdın mı? diye bağırdı. barmıyacağına nasıl emin olabiliriz? onların avukatlığını yapmak ta bizim kiyeyi görmek isterdim. Nizamettin Nazif ve Eyip Enzari 
Bütün pişkinliğini toplıyan ağa: - Emin olabilirsiniz, çünkü Türkiye sivri akıllı, çengel burunlu diplomatla- ~lf..~Jtfl$. ve kızı Saniye aleyhlerine açılım ını avuçlamış pis pis düşUnyordu. Za

~ zaman parlıyan çapaklı gözleri, bu 
ocanuş kurdıın sinirli olduğunu anla

tıyordu. Sakalını koparır gibi bir iki ka
§tdıktan sonra yarundaki kadına seslen
di: 

_ Sana can mı dayanır a gözcl. Ben Antakyayı istemiyor, Antakya için ayn rımıza nasip olan bir ~arabettir. H~ ~e' Zerre kadar mübalaga etmediğimi Av- tazminat davasının durutmasın· 
çıldırmıyayım <la klm çıldn'Sın! bir istiklal isliyor. bu mesele sizinle Surıye arasında bır ış

1
. rupada son senelerde bulunan vatandaş- da müddeialeyhlerin ikametgahi 

Hatice yerinden fırlıyarak yüzüne tü- Sonra kendisine döndüm : değil mi ? tarım tereddüt etmeden tasdik ederler. meçhul olması hasebiyle ilanen 
kürdü: - Ya Ankara itilaf namesi ? Diye sor- _ Evet, amma Suriye vesayet altın- önümüzde gözümüzü dört açmamız icap tebligat yapıldığı halde gelmedik· 

- Utan herif! Babam yerinde adam-ı dum. . da olunca dadısı ile görüşmek icap edi- eden acı bir hakikat vardır. Yarının leri gibi bir vekil dahi gönderme• - Emine bacı, bu işi nidüp, neyleyüp 
Yapmalı.sın. ötesine gayri karışmam! .• 
oca1ın kcnannda büzülmüş gibi du

ran Emine Bacı, boynıınu büktü, cevap 
vennek istedi, veremedi. 

Ut l°k ğ 
1 

• da var Profesör .cSch .. . > burada belki her yor. Fransız kor diplomatiğinl teşkl edecek dk 
smG ... 5

1 
e .1k a labı~ın -; d. .. "hti' diplomatın bildiği fakat hazan da unut- _ Ben, dedi, politika bahislerinde olan bugilnün Fransız gençliği yeni i !erinden haklarında gİyaben 

oz en ızı ır çanaga onen ı yar 1 . üh' • 
1 

. .. 
1 

d. km k . t T'. ki 1 kad ta 0 duruşma yapılmasına ve aıyap ka~ . .. . tugu şu m ım şey crı soy e ı : metrepolden harice çı a ıs emcm..... ur yey zerre ar nırnıyor. nun ° 
bir hayvan gıbi kadının uzerme atıldı. 1 B dd 

1 
. . th'k 1 b n1 1 k f d h•lA b b la k di · rarı teblig .. ine karar verı'lerek du 

Ağa tekrar etti: ._ 
- Olacak bu :l§! anladın mı? .. 
lliddetin karıştığı bir tehditle söyle-

nezı son sözler, Emine Bacıyı korkuttu. 
":Ve dile getirdi : 

- A.la dediklerin başıın üstüne! Bir 
:Ywr '\lğraşıyorum, ama ve 15.kin kadın 

abuI etmiyor bir tUrlU. 'Ben şimdi ni
deyb:nt.. 

ŞevkJ. ala kesin cevabını verdi: 
- Oteslııe karışmam dedik a!. 

* Köyün ağası, Recebin kardeşi Haticeyi 
evine hizmetçi almak iStiyordu. Sebep 
nsıktı. Esmer Hatlcenin giizel gözlerini 
seyretmek!!.. 

ihtiyar kurt, bu arzusunu yerine 
getlrı:nclc. için, Emine Bacıyı ortaya koy
ın~, fakat aradan gUnler geçtiği halde 
en mak blr söz almağa muvaffak olama
nuştı. Şimdiye kadar göz koyduğunu el
de i!den a~a, bu llk muvaffakıyetsizli
ğini btr tUrlil ken~ine yediremiyordu. 

Emine liacının. buttın tehdit ve yal
varmaları Ht~ Ç , ve Haticeden şu 
kısa cevabı alınl§tı: «Ben, hizmet işlerini 
beceremt>m Bacı!• 

* Bir ö~le sonu, Şevki ağo. tarladan dö-
nUyordu, Pınar başına varınca Haticenin 
Ça~ır yıkadığını gördü. 'Kadının arka
sını gördU. Bir mUddet, 411nar sularında 
kııannış genç bacakları seyrettikten 
sonra yaklaştı. 'BUtUn kurnazhğını sesin
de t<>plıyarak : 

- Nasılsın Hatice kız! dedi. 
Hatice kuşağına iliştirdiği entaı;:;ini 

çıplak bacaklarına bıraktı: 
- EL-'k 1 • l\fil o ma agam .... 
Aralarında şöyle bir konuşma geçti: 
- Kız, sana bit.im evde çalışasın diye 

haber saldım, yapamam, diye cevap ver
tn.işsin, doğru mu? 

- Doğrudur ağa! 
- Neye? 
- işleriniz ağır da ondan .. 

1 
- Canım i§lerlmiz ağır olup ta ne o;cak. Hem ben sana kıznn gibi bakarım. 
enen de yormaz ıeni!.. 
- Eksik olma ağa, ıılndlcek rahahm 

eyi.., 

- Sen bilirsin Hatice! ... 
Ü' Şevki ağa bırakıp gitU. 'Hatice günlçr
. ~r J>eşinl bırakmıyan bu ııinsi ihtiyara 
ıçınden koca bir küfür savurduktan son
l'a •• 

lŞıne devam etti. 
t° Alltşam Şevki ağanın küçük oğlu, Ha
ıcenin evine gelerek: şunları söyledi: 
~Annenı selAm etti. Yann buğday kal
d UrlıyacağlZ, Hatice ablan gelsin de yar-
ım idiversin, dedi.> • 
ğ'K.adın dUşündU. Madam ki kendisini 
~ ~nın karm çağırıyordu. Gitmekte bir 
~13 yoktu. Yiyiverecek değiller ya!.. 

«Peki gelirim!• cevabını verdi. 
llatice aldan ..... Ç" kil rt · ·· n b m...,,1. un e esı gun, 

d
: . uğday kalburlanacaktı, ne de ken
lSıni k çağıran ağanın karısıydı. ihtiyar 
Urt Haticeyi bir kapana düşürmekten 

gayri ça lrn icar re o adığını anlanuş ve kadına 
.., 111Blnın ağzından uydurma bir haber 
,,.o anuştı. 

. . ~ . - azıma e erının ta ı veya mü- Neme lazım sömürgelerde o up ite er. a asın a .- a a rının ·en sıne l\11" • 
Çelin bır boguşma başladı. Hatıce, na-

1 
.l . ked' l ahi k 1 l 1 kl Tü ki B · ' ru•ması '25/1 '

1
938 tarihı'ne mu··aa na rnşası ı erıye ter ı en tnamelcr zaten emin b1unuz politi a i e meşgu attı arı r ye yaşıyor. unun neti- v ı · 

ınusuna zorla el uzatan ağayı kirli bir ı onları akdeden iki taraf arasında bir ih~ olan Fransızların yüzde doksan beşi ko- cesi kadar tilyler ürpertici bir şey ta- dif salı gÜnÜ saat 10 a bırakıldığİ 
çuval gibi buğdayların üzerine devirdi 

1 
tilfıf mevzuundan başka bir şey olmaz- Ionilerde ne cereyan ettiğinden haberdar savvur edilemez. ilanen tebliğ olunur. 

ve göğsüne bir tekme atarak çıktı , gitti. 
1 
lar. Bu gibi muahedeler ileride parlıya- <leğillerdir. Oralarla zerre kadar ala- Bu genç, yarın memleketinin mümes- 156 (95) * cak birer kundaktır. ı kadar olmazlar. Pariste ı;ömürgelcr<le sili olarak her hangi bir müzakere için 

Şevki ağa, kudurmuşa dönmü~tü.Ken-
1 

~ • ıkan gazetelerin satıldığını gördünüz ye~il masanın önüne oturduğu zaman bi-
di kendine eben şu karıya bir is ideyim I Profe~örler ara.cıınd:ı Türk tal" beye ;nü1 Paris gazetelerinde oralara ait doğ- :ı:e karşı - - •w:- tnkınacakhr} 
de yedi sinsilesi şaşsın!> diyor ve içini. bliyiik bir sempatisi olan cD . .. de L. ,.> ru dürüst bir yazı gördünüz mü? O iş- * 
yiyordu. Gerçi Haticelerin samanlığını 

1 
bu mesele ve umumiyetle Fransa ile !erle yalnız sömürgeci demlen bir me- NE YAPALIM? 

yaktıracaktı fakat bu, onun azgın hırsını Türkiye arasındaki münasebetler /lak- ınur sınıfı uğraşır. Ne yaptıklarmdan Kendilerine gönderdiğim cLa Tur-
talmin edemezdi ki.... j kında dtişündüklerini uzun bir mektup- kimsenin haberi yoktur. Kolonilerden quie Kamaliste> ve memlehtimizde çı• * j ln bildirmek nezaketinde bulundu. gelen en uzun haberler on iki satırlık kan diğer Fransızca neşriyatı bir kere 

Bir gün, Rec ~p ve Hatice tarlada çalı- j Profesör'..~ektu.bunda Tür~ ı:tcnçliği- telgraftan ibarettir. .. . . alıp bir hafta sonra müteakip nüshalar 
şıyorlardı. Bir .... 1hk oturmuş eğlenirler- n e besledıcıı sevgıden bahsedıyor, Fran- Muhatabım bu son sozlerınde bıraz çıktı ise gond(rmekliğimi rica eden Fran-

k b 
.. k d 'k' . k k.. k· .,· . h .. 1 s"nın - fikir sahasında esasen mevcut haksızdı. Çünkii ben bir kaç gün evvel sız gazeteci dostum bir gün bana dedi 

en ın a ın, ı ısı er e uç ı ,.ınm u- 1 ··r 'd • . . T" ki . . ı· ~ • d la B 
1 

ö 
1 

o an - nu uzunun ı amesı 1cın ur ye- bir Fransız gazetecisırun Fa.<>ta yer ı ı.·1 • 
cumuna ugra ı · r . un ar: c ye şey ~ . de hiç bir gayret sarfetmcdiğinc:> tam ter- halkın nasıl açlıktan öldüğünii. beş on - Bir şey yapınız canım, kendinizi 
olur .m~? · Ut:nını~·or nıusunu.,z, ~a:de§- si göstcrdii{i lakaydilik ile Fransanm tane ekmek getiren bir otomobile ahali- bize tanıtmak için akla hayale gelmiyr.n 
ler bırbirlne oyle ış yapar mı · Kafirler,. zaranna olarak hareket ettiöfoe mütees- nı'n nasıl l1u"cııın ettig·ini ve bu esnada . , 'b §eyler yapınız. Sizin de büyük bir mev-
ruımussuzlar!• diye bağırıyorlar ve iizer- s.H oldu~unu. hele ço~~ geri bir nıemle- bir annenin oğlunu nasıl çiğneyip ek- cudiyet olduğunuzu öğrenelim, biz sizi 
terine çullanı.rorlar<;lı. Tçlcrindeki kadın ketin miidafii · ·lr•iydine geçıne'k1e ne 1 meuin iizerine atıldığını ncıklı bir lisan- h. k d ı 

0 
ıç ama zerre a ar o sun tanımıyoruz. 

~öye doğru koşarak: cAınanın neler de , biiyi.ik hir P"' .. :1( hata işledib'lni t eba- la nnlnlan gazetenin iki sütununu dol- Bunu öyle bir yürek açıklığı ile söy-
olunnuş> diye haykırıyordu. rü;: ettiriyordu. Mektubunun nihayetin- duracak kadar mufassal bir röporwiını ]emişti ki.. Hayır .. Türkiyeyi sistematik 

Yarım saatin içinde, Bacı ile karde..5in <le ge~~ Tü.rki~rn·n d kendisini tanıt- okumuştum. bir programla ileride doğuracağı fayda-

bır. birlerine kciti.i ı'ş vapiıklarım bütün ınak ıçın hiç hır harekette bulunmadı- Kendisine bundan bahsettiğim zaman lan d · ·· ·· ·· d t t ı. d J • aıma go:ı onun e u ara" ve ma · 
köye duyurdular. Inanınıyanlara: <Biz, ğından. bizi seven profesör acı acı şikn- <ledi ki : c-Gezetcci o röportajını yap- di fedakarlıktan çekinmiyerck üç veya 

Doktor 

Tevfik Lütem 
Kulak, Bojaz, Burun 

haatahkları mUtahaasısı 

Merkez bastanw kulak ldiniii tefi 
Muayenehane: ikinci Beyler, Nu-

manzade sokak (Eski Kültür lisesi 
karımnda) Nu. 5 

Her ııün 15 den itibaren h11sta 
kabul elier. 

TELEFON: 3453 

öDEMIS SULH HUKUK HA· 
K.iMLlôlNDEN: gözümüzle gördük'> diye y eminler ho.- yet edıyor~u. tı da ne oldu sanki? O yazısı bir akis be§ senedi" onlara tanıtalım .. 

sıyorlardı. BiR KAHVENiN TERASlND uyandırdı mı? Orada açhklnn ölen in- H• ) • 
-ı"< '.17:ızılarımt Parisin kaJabalık kahve- sanların acı seslerini kimse işitir gibi ıt erın arzusu istanbulda Sirkeci palasta avu· 

lerinin bir köş~sinc ç"'kilİ;l yazmağı pek oldu mu? Ben size hakikati söyliyonım, Londra, 1c: (A.A) _ Mili" rn''-lafaa kat Nihat Benker ve anaıt Hidaw 
:r:r.te i gün, Şevki ağanın köy nanuna ,, ı uu gönderdiği ;ıdam. nahiyed::n iki izhandut severim. BulvarJıırdan g:?lcn uğultu, inanınız bana. Biz ~olonilcrde ~rre,, .ın nazırı Inskip Hampshire'oe söylediği bir yet taraflarından 1zmirde Kar~ı· 

~5zc çarp:--'l öaş döndiirücü hı::rckct iıY eden şeylere chemnııyet vermeyız. 1 k 1 .1 . h .1• 1 yakada tütün tüccan Serficeli Ce-
gibl zaptiye ile döndü. Zı.ıptiyelC'r birbir- 'h · k · l I . • . • . nu u ta ngı tcrenın ava sı ah anma- ,. \.. :;anın zı .. ninı ~· ... _ç ıyor, ç~ ışt_ırı~or... Ilır an durdu ve sonra ı~ave etti : ı s1111 miidafna ettikten sonra Hitlerin yıl vat ~~lrer aleyhine maliimilhu· 
lerinc c-n kötii işi yapan hu iki dinsizi lşl" bugun aldıgım notları hır rntı:r.anıa - Amma bu alfıknsızlığın sonu ne bıı.. U b t• 1 ·z1ı tti"'' lh d t b ~(. h ·ı b. k t' • .. 

1 
b' . sl k 11 . . -yl m nasc e ıy e ı ar e 6ı su u r :oap ane ı e ır ı a yemıt 

şoy e ır temızce ı atlı lan sonra e e- koymak ıçın bu kahvelerden birinin te-. olurmuş? Onu da şimdi diişünmeğe vak- d k d• . • • b h • · · · · 
ı . k .. ··ro"l ı . arwsuna temas e ere emıştir kı : a çeıının takıımı hakkında ıka-

rini kelepçe eyıp ıner eze gotu u er. ı rasındayım. Yanımda m~şhur Fr ... ... timız yok!. Hı'tl" i b t · · 1 . t b~ l d .. · .. d • 

* 
. . .. .. .. . .. .. d n u emennısın samım ır me o unan ava uzerıne mu deı-

Esans fabnkası dırektoı'Unun htı.susı Mektepte ve kutuphanede bu husus· arzu olarak telftkki etmek i ed Al- • . A • 

Bir hafta sonra \•illiyet mahkemesinin katibesi \•ar. Melle Je ... Be ... tahsili Y~ ta fikirlerini sorduğum talebenin yeku- ınanya V"' Ingı·lte dcap .. er.il aleyhın ıkametgaht meçhul kalil,ı· "' re arasın a ıyı m na- .. 1 ld "' d ·ı A bl° t 
huzuruna çıkıın iki kardeş kendilerini rinde, zeki. ı::>k d efo politik ve sosya~ mı yirmiden fazladır. sebetlerin tesi.!i için ben Bitlerin sözle- gı an afı ~Kın an 

1 
anen te ııa 

mu 
.. dafaa etnıedı'ler. Ne lüzumu vardı'? mevzular üzerinde münaka!5a elmeğı Bunlar da bizim işle hiç alakadaı· de- ya·p· ılar.ak ıcra kılınan muhakeme rini olduğu gibi kabul ediyorum. dd l h d l 

Yalancı salıitler mükemmeldi çünkü ... ' se\'cn Parisin çalışkan, tipik · kızıdır. ğil. mu eıa ey urutmaya ge me-
Kurtulm~ğa da imkan yoklu. 1 Türkçe ~·azdığım yazılardan tabii birşey Siyan.s politiğin diplonwi kısmında Paris fakültesinden diplomalı d~!! gibi bir _:vekil de göndcnne-

D
. I l h·tı h t 8nlamıyor ya..,ımda miitcmadiyen ne olanları bile - ki yarın Fransanın Kor 01• tablpler l dıgı anlatıldıgından hakkında gı-
ın enen ya ancı şa ı er, cyarm a re · • . . . . , 'ki 
1
. . .ki g 

1 
k' ukad 1 ile meşgul oldugumu :o;nnıyor. Dıplomatiğıne intisap edeceklerdir - en •ftm/•L·t hastan•"l J,·~ t-Lı.bt yap kararı verılerek durutma 31 / 

ı e ımız ı yanımıza e ece .> m - k .. h. b. d ki kti' k F .. . 1 . d t• ih n .. ~. • .. u,~ u.o 1/938 .h. d. . .. . . - Ço ınu ım ır şey, eme e ı - ço ransanın ıçını a tü~t e en par ı - M tarı ane müsa ıf pazartesi 
deme.sı~ıe soze ~aşı~yıp k~sem euı1e:. ~~= 

1 
fa ediyor ve notlarımı tanzim~ devam u1rınan ne, dış dava olarak ta ıspanya uza Her Eroğul gÜnÜ saat 16 ya talik kıhnmı• oı-

cBu ıki kardeşı gunah. ışlerken gozu-ı ediyorum. Onu kllfi derece kızdırıp ıne- ihtilnli, günden· güne bağlarını gevşeten VE d .. d · kf kA 
müzle gördük!> diye. Mahkemede Şe\•- rakını da cclbettikkn ronra kendisine Şimali Afrika söınürge1eri ve nihayet d Ul\I~ ddn" !İvh~ va va 

1 
mez u~-

ki ağa, eserinden memnun bir adam gi- dönüp sordum : Ispanyol Fasına ayak basan Almanyanın Kem al Çetin dağ e ~~. Ct. ~y ın urutm~!~ re -
bi bıyık ~~t~da~ sırıtıyordu. ·, .. _ lskendel'un mesel.si üzerinde bir va7.iyeti ile biraz ıneşgul!. J ~edıgı ve ıtıra% da etmedıgı t~-

Kırık goı.luklu: ası~ ~urat~~ ~a~ı, ~u: anket yapıyorum. Siz ne dersiniz bu Temin ederim ki bunların bir çokla-ı Hastalarını her glin ıabah dır~e d~vacıların dermey~n ettik-
nahkar karde~lenn yuzune tükurur gıbı m:ayıp gide nişe ? rı bir lskenderun meselesinin mevcudi- saat dokuzdan ba~lıyarak lerı vesıkaları kabul ve ıkrar et· 

kararını bildirdi: Sualimi hemen kavrıyamadı. Iz.ah et- yetinden bile bihaber. • Beyler - Numan ıade S. 21 mit addolunara.k du~aya kabul 
cMelunların her ikisi de üçer sene ha- ıneğe mecbur oldum. Anlayınca güliip Zaten Türkiyeden bahsedilirken yüz-! numaralı muayenehane ler inde edilmiyeceii tebliğ makamına ka· 

pis yatacaklardır. Ayrıca Hatice binli alay eder gibi bir tavırla : lerinde teşekktıl eden çizgiler bizi çok kabul ederler. im olmak üzere keyfiyet gazete ile 
Zeynep, mahpusluk müddetini ikmal ey- - Başka işiniz yok mu ? ·Defü Politi- müteessir eden manalar üade eder. Bu / T f ili.n olunur. 

ı~~~n~nraumumh~eye~~edile-k~~arsW~di~~e~k?O~rhlW~d~om~~hille~nFrn~npn~~ ~====e:l:e~o=n=:=3:9:2:1====~----~•-•••l~S~S~~(~~:~r. 
cektir!> terini yapacaklar. Sizin benim düşünce- nin mmleketimiz hakkında 0 kadar ftZ • 11 • 

FUAT ED1P leriınize ehemmiyet verirler mi- Yazık ve yanlış malumatları var ki hayret et-
eıneklerinize!. memek miimkün değil. 

•••E:~- ~·11!•er~ "'.••m•••iil=ıl\ Kendisine, bu a~am tiyatroya gide- Şalısınuıı knrşı fazla bir sempıı.ti his-
----zr 

§ 
~HIMENI 

ELEKTRiK 
M.OTORLERI 

• 
;;.# 

~11~• l'. ı . \ - · 

Edene kılınc 
t 

hediye etmiş 

Japon aleyhtarı siyase
tinden lerağatini istemişj 

~o~yo, 15. (A.A) - Eski Japon clbi- ı ~ığ~n~ . ~u mUnasebc:lerin iyil~eceği 
scsını geyml§ bulunan kırk. yaşlarında iimıdını ızhar etliğini ılAve etmişür. 

YILDIZ 
KADIN DiKİŞLERi ve 
ŞAPKALARI atelyesi 
Bayanlar! 
itte ıi:zlerin yüksek giyim zevkinizin 

inceliklerini tatmin edecek dikit. atel· 
yesi açıldı •• 

Bayram için ihtiyaçlarınızı acele edi
niz. Siparit kabul etmek üzeredir. 

k 
Ağa gece karısını ve nnM•klarını ya-
ın k·· :w---

bab oydeki bir t,nıdığma yolladı. Sa-
la ı zor eden bu kurt, erkenden uşak
d r~~ da bir bahane ile öteye beriye sav
... !~ ırndi ı>ençerenin arkasından Hatice-

' ·-, Makoto Vatanbu isminde bir Japon In
gilterc biiyük elçisi B. Craigienin yanı
na çıkarak kendisine eski bir Japon ha -
çeri ile birlikte bay Edene hitaben bir 
mektup verm~tir. 

Tokyo, 15 (A.A) - Röyter ajansının 
muhabiri bildiriyor : PARIS, LONDRA, VtY Af\J A MODALA

RININ YOKSEK MODELLERi T AKtP 
VE TA TBIK EDJLtR. 

•>uı gelmesi · b ki' d · · 
Sanayide Siemens Motör ve 
malzemesini kullanan rahat eder tik nı e ıyor u. Dakıkalar gıt-

b çe uzıyordu. Fakat i§te geliyor! Kal- M. TEVFJ. K 
Urunu kolt ~ 1 kad ugu a tına almış olan genç 

linc~' d~ kapıdan girdi. Iç kapıya ge- B Ay KENT 
Mektupta F..denin derhal Japon aleyh

tarı siyasetten feragat etmesi istenmek
tedir. 

Japon muharriri l\Jakoto Vatanabe 
bugün Ingiliz sefirini ziyaret etm~ ve 
masasının üstüne bir kadem uzunluğun
da bir hançer koyarak : 

Hususi mesajım hudur .. 
Demiştir. 

M. ETIMAN 
ve SAİME ÖZGÔREN 

~eYU!> diye seslendi. 

cgel :;yı hemen açıveren Şevki nğa, METALLUM 
nı k zım• dedi. Içeri aldı. Hatice nğa- ) ,,,. b l d 
b 

n apıya gehnesini manidar buhnakla am a arı eposu 
eraher k . . 

Yınca yud.arı çıktı. Kımseyı bulama- Pe te:nalcılar 77 /79 
cT . ıner ıvene geldi. Ağa karşıladı : Telefon : 3332 

eyz.en kalbur icin komşuya gitti. Sen '-••••••••lll•••m.a#~ 

• 

Polis bu şahsı yakalamıştır. 
Tokyo, 15 (A.A) - Röyter ajan.ı;ının 

muhabirine beyanatta bulunan Craigis 
Vatannbenin kendisine Edene verilmek 
üzere ecdattan kalına bir kılınç h~diye 
etmiş ol3uğunu söylemiştir. 

Sefir Vatanabenin şimdi~i lngiliı.-Ja
~n münasebetlerinden memn~n olma-

Domei ajansı Vatanabenin Ingil'z.-Ja
pon mUnasebetlerinin ıslahı lehinde ;&c

Iirin gayretini takdir ettiğini bir işaret 
olmak tizere Cnıgieye eski bir kılınç 
hediye ettiğini bildirmektedir. 

Ajans, bununla beraber Vatanabenin 
nıunyene edilmek üzere polis komisedi
~iae sevkedildi!ini il~ve ehnektedir . 

PARIS DiKiŞ AKADEMiSiNDEN 
DiPLOMALI 

Hükümet caddesi Şamlı (Oçüncü Bey
ler) sokak, No. 28 TL. 253S IZMIR 

1 .. 26 (99) 



GA YRt MENKUL MALLARIN 
ACIK ARTTIRMA tLA.NI • I 

TiRE iCRA MEMURLUCUN-

DAN: ı· 937/102 
· lzmirde · Akşc ·1;r bankasın:! 

9736 lira 85 ·kuruş bakiye borçlu J 

Tirenin Cümhuriyet · mahaltesiıı- l 
den Hacı Alipaşa oğlu Refiain 
alacaklı Ak~ehir bankasına birin
ci derecede 14000 lira ve 2 nci de
recede 1000 liraya ipotek ettir
diği dört parça gayri menkul me-
ra ve tarlaların bakiye borçtan do
layı ıatılmasma karar verilen ve 
evvelce 2280 numaralı kanuna 
tevfikan yeminli ehli vukuflarla 
kıymetleri takdir ettirilen Tire ta
pu dairesinin mayıs 928 tarih ve 
63 numarasında kayıtlı 1700 dö
nümde borçlunun nmf hissesi 
olan 850 dönüm 3600 lira kıymet
li mera ve ayni tarih ve 64 numa
rada kayıtlı 500 dönüm ve 4600 
lira kıymetli tarla ve ayni tarih ve 
72 numarada kayıtlı 1000 dönüm l 
miktarında 4000 lira kıymetli di-
ğer mera ve ayni tarih ve 73 nu- 1 
marada kayıtlı ve yalnız birinci 1 
derecede İpotekli bulunan 800 dö
nüm ve 2400 lira değerinde diğer 
meranın 10/2/938 perşembe gü
nü saat 15 de Tire icra dair~in-
de satılacak ve tafsilat ve hudu
du sairesi ,artnamelerinde görü
lecek olan: 

1 - işbu gayri menkulün şart
namesi 30/1/938 tarihinden iti. 
haren 937 /102 No. ile Tire icra 
dairesinin muayyen numarasında ~ 
herkesin görebilmesi için nçıktır. ı 
ilanda yazılı olanlardan fazla mn
liimat almak isteyenler. işbu şart- 1 

nameye ve 937 /102 dosya numa-
rasiyle memuriyetir.lize mün:.cao.~ 

, 

etmelidir. İ 
2 - Arttırmaya iştirak için yu- ı 

karıda yazılı kıymetin yüzde 7.5 
nisbetinde pey veya milli bir ban- i 
kanın teminat mektubu tevdi edi
lecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alak4ldarların J.Je!rtifak hak
kı sahiplt;rinin gayri menkul üze
rindeki ha lali hususiyleı!ifaiz ve 

.. . 1 
masrafa dair olan iddialal'ını is-
bu ilan tarihinden itibaren yir~i 1 
gün içinde evrakı müsbitelerivlc I 
birlikte ,memuriyetimize bildir-
meleri icap eder. Aksi halde h"'.k- 1 

ları tapu sicilile sabit o~madıkça 
satış bedqlini_n pa.y.l.aşnuı:sından 
hariç J(alır.far. ı U'- J~ ~ 

4 - Gösterilen günde ı::rttırma
ya iftirak edenler arttırma fart- ı 

. . k ı·· 1 ı namesını o umuş ve uzum u ma-
lumat almış ve bunları tamamen 1 

kabul etmiş ad ve itibar olunur- l 
lar. ı 

5 - Tayin edilen zamanda gay
ri menkul üç defa bağırıldıkte.n 1 

tonra en çok arttırana ihale edilir.1 
Anciık arttırma bedeli muham-1 
men ltıymetin yüzde yetmiş beşi
ni bulmaz veya satı~ isteyenin ala-
cağına ruçhanı olan diğ<."r nlacak
hlar bulunup tn bedel bunların o 

gayri menkul ile temin edilmiş 
nlncaklarının mecmuundan fazla-
ya çıkmazsa en çok arttıranm ta
ahhüdü baki kalmak üzere arttır
ma on beş gün daha temdit ve on 
beşinci günü ayni saatte yapılacak 
arttırmada, beaeli satış isteyenin 
alacağına rüchanı olan di~er al.ı
caklı la.rfn o gayri menkul ile te
min edilmiş alacakları mecmuun
dan fazlaya çıkmak ,arliyle, en 
çok arttırann ihale edilir. Böyle 
bir bede] elde edilmezse ihale ya
pılamaz. Ve satış tafebi düşer. 

1937 SEL.ANiK beynelmilel 
sergisi tarafından 

ALTIN I\1ADALYA 
ile taltif edilmiş olan 

AŞ~:IBAŞI markalı 
I .. ÜKS ve EKSTRA 
l\'.lA KARNA LA I{ 

En iyi m<l!<i rnzl2rdır. 
Sipari~lerin doğruca fabrika

ya verilmesi rica olunur. 
ft"lt=r<=sprw • '• •:tt cremr.-, 

Ürolog - Operatör 

Doktor 

f u·at oyer 
MEr-tez li«stanesi 
0~vUye mütahas!:ı~ı 

Mua)enc hane: ikinci Beyler, Nu

manzade sokak 'o. 17 (Eski Kül

f"r liıre i kar~ı::ındaki çıkmaz) 

Hasta kobul saati: Her gün 1 5 

ııonrn. 

Dr. Operatör 

f ai~ l~ra~im 
Avdetle has Lıannı öğleden 

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

1 - 13 (2206) 

6 - Gayri menkul kendisine '3••-••••••a•••••• 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ver
mezse ihale kararı f esho!unarak 
Jcendisinden evvel en yüksek tek
lif tc bulunan kimse nrzetmiş ol
duğu bedelle almağ:ı razı olursa 
ona, razı olmaz veya bulunmazsa 
hemen on be~ gün müddetle art
tırmaya çıkarılıp en ~ok arttırann 
ihale edilir. iki ihale arasındaki 
f arlt ve geçen günler icin yüzde 
5 ten hesap olunacak faiz ve di
ğer zararlar ayrıca hükme hacet 
lcalmakaızın memuriyetimizce 
alıcıdan tahsil olunur. Madde 
(133) 
· Ve gayri menkullerin 2 nci art

tırması 25/2/938 tarihinde cuma 
günü Tire İcra memurluiu oda
sında iıbu ilan ve gösterilen art
tırma tartn1.mesi dairesinde satı
lacağı ilan olunur. 154 (94) 

Adres - Beyler Numan zade 
sokağı Ahenk matbaası y.ının-

' da. Numara: 23 
~ Muayene saatleri : 10-12, 

15,30 - 17. Telefon: 31134 
~/f/.'J r7.L7J/.//./T/.Z //../..:L7 /../ L.7..Z:O'..J 

'/JJJ7///7/LJr/.7T/./'/.T./.7/.7./.Z7~~ 

'l'alehe velilerine ~ 
Derı yılı içinde ilk ve orta okul 

öirenicilerinin eski özel bir öğret
~ men elinde olıunlll§lırmalarını isti

yen velilerin lzmir Bahçeciler Han 
4 numarada M. Z. mü.racaatleri. 

~--
1 - 6 ( ~) 

Daim on 

.. 

No. 9260 No. 9360 
DAIMON markalı bu fenerler iki ve üç pillidir. iki yüz elli ve 

üç yüz metre mesafeyi tamamen aydınlatır. Ayarlıdır. 
Bu fener ucuz olması itibariyle çok satılmakta ve takdir edil

mekedir. Geceyi adeta gündüz yapan bu fenerlerden çok istifft
deler yapılmaktadır. 

Bu fenerlerle canlı bir mahluku diri diri tutmak mümkündür. 
Çünkü ziyasi gözdeki hassayı kama,tırır, tavsiye ederiz. -·~"i 

lstanbul Defterdarlığından: 
Galata Gümrlik karşısında rıhtım \'e Kılıç Ali Paşa caddeleri arasında her 

iki caddeye yüzü bulunan ve 1 760 rrıetre murabbaı ııaha Üzerine İnşa edilmi~ 
clup evvelce tütün inhi~nrı idaresiııle depo olarak kullanılan e.~ki 3 yeni 
187.189, 191 numaralı kiugir lclüliyr: hanı ile altındaki 193, 19j, 197 nu• 
maralı diikkanlar parası pcqin ve sırf rıakit 'crilmek şartiy1e elli bin lira mu· 

hammen bedel üzerinden kapalı zar! usuliye satılacaktır. isteklilerin 3750 
liralık muvakkat teminat akçesi m.._kbuzhıriylc teklifnamderini 24/1 /938 
Pazartesi günü saat 14 de kadar Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan Ko· 
misyon ba~knnlığınn vermeleri ve saat 15 de mektuplar açılır~en Komisyon· 

da hıızır bulunmdarı. M. c-29• 
9---1 3--17--21 (77) ~7 

-
•• 
OZEN 

. 
E·VI ŞAPKA 

Selamet Arpag Bedia Tüzün 
Berlin: LETTEVEREIN lzmir Enstitüsünden 

Mektebinden mezun Mezun 
Yeni açtığımız atelyemizde en şık ve modaya muvafık şapkalar yap-

maktayız. Atdyemizi şereflendirecek muhterem bayanlarımızın her halde 

memnun kalacaklarını temin eyleriz. 

( 100) 

·- f
1

-WhriH•' 

Hisar camii civarı 
Yol Bedesteni No. 46 

1 • 8 (Paz-Cu.) -
lzmir kadastro nıüdürlüğünden: 
Hacı lbrahim mahallesinde uzun yolda Akçalı sokağında 82 

laj Nu. lı ,arkan 5 parsel Fatma, garben ve cenuben kız Hasan 
sokağı •imalen uzun yol ile çevrili 114 ada 45 parsel Akçalı na
mı diğeri Rum Kuf mescitinin vakfiyesi bulunmadığı ve mahalle 
ahalisi tarafından inşa edildiği yapılan tahkikattan anlattlmıf 
olmakla vakfı adına kadastrolanmıftır. Bu yerin mülkiyeti ve 
mülkiyetin gayri bir ayni hakla alakadar olanların tasarruf ve· 
sikalariyle birlikte ilan tarihinden itibaren iki ay içinde lzmirde 
Saçmacı Hamam sokağında 20 sayılı binada kadastro müdürlü-
C'üne müracaatleri ilftn olunur. 158 (97) 

lzn1ir defterdarlığından: 
lzmir müstahkem mevki Alsancak anbarında toplanmıf listesi 

milli emlak müdürlüğünde mevcut 64 kalem muhtelif marangoz 
ve demirci aletleri hurda demir tel, otomobil lastikleri 15 ıün 
müddetle açık arttırmaya konulmuftur. ihalesi 28/1/938 tarihin· 
de cuma ıünü ıabah saat 10 dadır. Taliplerin yevmi mezkurde 
Alsancak infaat anbarında toplanacak komisyona mürcaatleri. 

121 (98). 

-

W M i •• 
)zmir Gazi bulvaı·ında Sağlık evi 

HUSUSi HASTANE 
Operatör Mitat Ba- ~=ft1$11!JT:--~--'T:;-'~:=;::::-~~~ı::c 

ran tarafından yeni-
den İnp ve tesis edi
len bu hastane lzmir 
ve civarının biiyük 
bir ihtiyacını karJJa
ml§tır. En modem 
konforu haiz ve en 
mükemmel fenni teç
hizatı haizdir. Hasta
lann temizlik, istinı
hat ve ihtimamlarma 
ıon derece dikkat ve 
itina edilmektedir. 

Kabul §eraiti fev
kalAde ehvendir. Gece gündüz daimi doktoru bulunan mÜeS$eSC, müracant 

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

··---im:ıl-ım:zi::m21---~~-.ma&lil:rilı'l!mt'am .. 

Bayanın hakkı var 

RADYOLIN 
Di9leri ve di• etlerini temizleyip pirlanta gibi parlatmak ve uzun 
ömür temin etmekte rakipsiz bir kudrete malik diş ma~unudur. 

Sabah öğle ve akfam her yemekten sonra günde 3 dela 
diflerinizi lırçalayınıı 

~ 

Karaliisar Ma~el! ~uyu 
Türkiye i 

~ızı)ay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

}şifalı maden suyudur· 

Her.yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni lzmir ecıaneıi TELEFON : 2067 
. . . ( , . . 

... • ... .. • • _,,. •. 1 

(Arti) 
En kibar ve kıymetli 

mobilyaları her cins 
tahtayı boyamak için 
sıcak suda veya alkol
de erimek üzere Al
manyanın Barmen ;çeh 
rindeki en büyük bo· 
ya fabrikaaından ge
tirtmeğe muvaffak ol
duğumuz ART/ mar
kalı boyaları 9 EY LO L 
baharat deposunda ''e 
diğer baharatçı ve bo
ya cı lar da ara yı mz. 
Hem çok karlı hem de 
mevcut boyaların en 
iyiaidir. Her cins gom
lak, santrak, pomza 
ve benzeri maranıoz 

An elin Boyaları 

leva:zımatıni" Cla depomuzda bulacak•anız. 



TU.RAI 
'l'UllAft rallriblan -allbdır. AJlll umanda Twan 
._. •i w's..., trq 1aba8 a ye kremi ile ghellik krem· 
..... •·•-. Her yerde 1&blmaktadar. Yalnız toptan ... 
....... lcla lallrcle Gui BaJvarmda 2S aamarada umum acen
t.lk Nef'I Ak,...a. Ye J. C. H..Uye mGracaat ediniı. 

Po• Kul. ... Telelmt •••• 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
il.Acı 

= 

DOKTOR 

-= 

Tif 
ÖZAQ... 

EMSiH 
lt~aki naıırlan bile pek kııa bir zamanda tamamen ve 

... ea çakam. . 
."•Ullli depoıu: laıw Kanmk ecıanesı her eczanede bulunal'. 
~ ve miie..U bir na1ır iJiadır. 

Ciftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat 

nazanna: 

MiELE 
Krema makinaları geldi 

Bu makinalar dünyanın her yerin· 
de sütçülük aleminde ~Ü~ tö~
ret kazanmıt ve en verımli maki· 

ne olarak tanınmıtbr • 
Son &istem yeni modellerimiz 

Ar selmittir. 
Atıtı.:' F ABRIKANJN: l:zmir amam aal'I Jepoaı: 
P.tıı:-. ;: BiSiKLETLERi M. D. TIMUR ve A. KAUKI 
~ Hafif MOTOSiKLETLE- (Gazi Bulftl'I Na. 17 Telgraf: 

ltlf:ı ... RI. · · KAUICI - IZMIR) 
~ ELEKTRtK SOPORGE- Telefon 3858 

LERt. .. 

.a 

Fiatı her k•••r• elveri•H 
Birik radrolann evsaf' 

vekudretifth 
Lüks shteritli 

bir rMıo 

. SPARTON 
URAVD.EAEIC · •a MODELi ALINl'I ~ 

SATIŞ YERi: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR 

Olivi Ve Şüre. 
LıMITET 

1 

DEUTSCHE LEVAN 
TE-LINIE 
G. m. b. H. Vapur acentası 

BlRINCl KORDON REES HAMBURG 
BiNASI TEL. 2443 DEUTSCHE LEVANTE - LINIE 
Lllermaa Lines Ltd. HAMBURG, A. G. 

ALGEIUAN vapuru 31 .tOll üounda ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 
gelq) Lomlra, Hull ve Anvetsten. yük BREMEN 
çıkaracak ve ~.ni umanda Londra ve ERNST L. M. RUS-5 vapuru S ikinr 
Hull lçiA 7ük alacaktır. el klnUııda bekleniyor. Rotterdam. H.ııt 

HERON vapuru son kinun sonunda b\11'1 n Bremen için yUk alacaktır. 
ve fubat lptidaslllda seliP Loodra içia KONYA vapuru 19 iklncl klnunclı 
yük alacaktır. 

POLO vapuru şubat ortasında Lond- bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve 
ra. Hull ve Anventen.-.Up yük çıkara- Bremen için yük alacaktır. 
cak ve afD1 UIDUlda Londra ve HuU AllERICAN EXPORT LtNIS 
için yük alacaktU'. The ICçort St.eamwhlp Corporatba 

LIVERPOOL HA'ITI EXECtmVE vapuru 12 ikinci klnun· 
MARDlN1AN VAPURU şubat iptida- da bekleniyor Nevyork için yUk alacak· 

.smda Liverpool ve Svanseadan gelip tar. 
yilk çıkaracak ve ayni umanda I.J.ver- STE ROY .\LE HONGROISI! 
pool ve Glasgov için yUk alacaktır DANUBE MARlTIME 

LESBIAN vapuru ıubat ortasında Li- TISZA motörü ıı i.klnci kinunda 

verpool ve Svanseadan g~p yilk ç~- beldenlyor. Port - Salt ve hkenderiyı 
raı.:ak ve ayni zamanda Lıverpool ıçın Umanları.na ylilc alacaktır. 
yük alacaktır. SERViCE MARITIME ROUIL\IN 

AYDIN: Mehmet Gürer öDEMIŞ: ATDi Güler DEUTSCHE LEV ANTE - LINlE BUCAREST 
SÖKE: Süleyman Zeman AKHiSAR Hilmi Faiz tLSE L. M. RUSS vapuru 31 son kl- :OUROS'I'OR vapunı 16 birinc1 il -1 nunda Hamburgdan geüp yUk çıkara- nunda K&tence için hareket edecektir, 

caktır." 
1 
__ , __ J_L.t değ'·iklikl DEN NORSKE MIDDELBAVSLINJI 

Tarih ve nav UDUIJ"lUlA.I "i er- OSLO 

- den acenta mesull7et kabul etmez. BA.GHDAD motöril 14 4klncl klnun-

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kimiil' perakende aaretile rekabet kabul et• 
mez fiatler dahilinde aablmaktad.r. 

Adres : Kestane pazın Bardakçılar ıokak numara 12 
F. PERPINYAN Telefon : 3937 

--Nor•::~yanm haliı Morina balıkyağıdır. iki ~ 
defa aüzülmüftür : 

~ ŞERBET GiBi IÇILEBIUR ! 

~ Hamdi Nüzhet Çançar ~ . . 
~ Sıhhat · eczanesi ~ 
: : 
: ...,. ••h•Pttlm Hw ır.1 111 •· e., ..... ı..ir : 
: : ....................................................................... 

BRISTOL 
Bey oğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin miiateciri Türkiyenin en eski otelci&İ BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecriibeli idareti,.le bütün Es 
halkına kendiıini aevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahab 
lurlar. 

Birçok huauıiyetlerine ilaveten fiatler mütbit ucuzdur. 
lıtanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buhqurlar. • • • 
Yazın insan 

kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

kendini 
üşütür! 

daha 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
nlmak lizımdır 

NEVROZIN Sojak alaınlıi111111 fena akıbetler doiun.auma 
mini olmakla beraber bitin ubraplan da dindirir. 

lc:ahwl• Pıwl• .J lıap alrna6ilir 

da bekleniyor. Dieppe ve Norveç umum 

F ratelli Sperco 1

~\~~ 
V HAMBURG 

8pU1 8CentaS1 NORBURG vapuru 10 ikinci klnuıı 
ROYAL NEERLA.NDES 938 de bekleniyor. Anven ( Dolru ) 

KUMPANYASI Hamburg ve Bremen lçln yUk alaca\ı::· 
SATURNUS vapuru 1imanımıı.da olup tır. 

Rotterdaın - Amsterdam ve Bamburg llAndakl hareket t&rlhlerlyle nav· 
)jmanlın için yUk almaktadır. l··-•--J-Lı .ı-r.ı..:1..1:1..t.....I a. 

' w.wU"ll&IU ~en acen .. m• 
081!'.RON vapuru 18 klnunusanide sullyet kabul etmez. 

beklenmekte olup Burgu - Vama ve Daha fula tafsillt almak için Birfn. 
Köstence limanlan için yük alır. 

oıı;ı L•-, "d el Kordonda V. F. Henry Vaa Der ZM TRiTON vapuru ~ &AD.UD\18nl e 
beklenmekte olup Rotteıdam. Arnster- ve Co .. n. v. Vapur acentalılma mUra· 

d Hamb..... limanları için yUk caat edilmesi rlca olunur. 
am ve -e TELEFON No. 200'1/2008 

alacaktır. 

SVENSKA OIUENT LIN1EN 
L•- "d b k.l nide limanımıza geUp Malta ve ?ıılanU-lSA vapuru 24 ,1L4Dunusanı e e en-

mı>kte olup Rotterdam, Gdynia, Dantzig ya limanları için yük ve yolcu . kabul 

Danımark ve 1sveç Ye Baltık limanları eder. 
için yük alacaktır. tıAndald hareket tarihleriyle navlun-

ZEGLUGA POIBKA lardaki deii§lldik:lerden acente mesult-
LEClllSTAN motörU 13 klnunusani yet kabul etmez. 

tarihinde gelip Gdynia • Dantzlg Uman- Daha fazla tafsilat için Fratelli Sper-
ları için yllk alacaktır. co vapur acentalığuıa mUracaat edilme-

SERVlCE MARlTtME ROUMAtN si rica olunur. 
ALBA JULYA vapuru 25 k.lnunua- Telefon : 2663/4111/'221 

Grip ve Nezleye 
30 kurufla sHahlanmak gerektir 

( Korizol Kemal ) 
Grip, nezle ~e enfluema sibi mikroplan aia ve Lanmda 

7'&f&YaD .. mldd.ra brfı 
( Hilal eczanesi ) ve ( Korizol Kemal ·) 

IUUI. 
~ 
KORIZOC 
KF.MAI: 

s.y..-IW o,;,. (Korisol Kemal) mi? 
Ka - sa..... iiwinde (Hilal Eaonai) 1'™7« (Kemal U 

,,.;f) yo:.a~ .. ENi aMt (K.orizol Kemal) Je 7G•Y«··· 

lzmir Yün Mensucah 
Türk A. Şirketinin 

Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
T arıfındaa meylim dola.ruile reni çıkarclağı kumqlar ı 

Sa&-lam Za.-11 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler i~in ba mamulatı tercih ediniz 

lff'I SATIŞ YERLERi .. 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş ........ , ........................ .. 
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Cin tayyarelerinin faaliyetleri 
. ' Yılbaşından beri Japonlar on dört hücum yapmışlardır 

Çin kuvvetleri Çingtaonun1 Fransada kabine buhranı 
cenubunda tehaşşüt ediyor Sağlar nasıl k_arşılayor 
Nanningteki hava muharebesinde T emps ''kabine derhal istifa etmese}1di 

ihtilal çıkardı,, mütalaasındadır dokuz Japon tayyaresi düşürüldü 
Londra, 15 (ö.R) - Hankeudan Röy
ter ajansına bildirildiğine göre Çin as
keri tayyareleri şu son günlerde büyük 
faaliyet gösterm.işler ve yıl başından be
ri Japon mevzileri üzerine on dört hü
cum yapmışlardır. Bu bombardıman 

hareketleri esnasında Yang - Çe nehrin
de Çinliler c!tirt Japon harp gemisini 
batırdıklarını kldia etmektedirler. Nan-
Si eyaletinde Nan - Lin şehrine Japon
lar tarafından yapılan hücum esnasında 
ıiddetli hava muharebeleri olmuştur. 

Londra, 15 (ö.R) - Röyter ajansı 
Han - Keuılan istihbar ediyor : Şantung 
vil5yetinin cenup mıİıtakasmıla Çinliler 
Çing - Taonun cenubunda tahaşşüt et
mektedirler. Bu kuvvetlere vaktiyle 
Mançuride Japonlarla harbetmiş olan 
general Yang kumanda etmektedir. 
9 JAPON TAYYARESl DüŞüROLDü' 

Londra, 15 (ö.R) - Röyter ajansının 
Han - Keudan lstihbarına göre Çin ha
va kuvvetlerinin son zamanlarda Japon
lara karşı muvaffakıyetle yaptıkları hü
cumların en tesirlisi Nanklnin 160 kilo
metre cenubu §Srkisinde ohnuştur. Bu
nu Çinlilerin lehinde bir bava muhare
besi takip etmiştir. Kuan - Sin vilAyeti
nin merkezi olıın Nan - Linge karşı Ja
ponların hUcwnu esnasında dokuz düş
man tayyaresi düşürillmiiştür. 

JAPON KABlNEStNIN TOP
LANTISINDA.. 

Tokyo, 15 (A.A) - Asabi Shimbua 
gazetesi yazıyor : 

Çin hükUmetinin Japonya aleyhin-

, 

kizinci Çin ordusu karargahında üç ay 
koldıkuın sonra Hankova gelmiştir. Bn. 
Smedley bütün Çin ohalisinin bu mü
cadelede hemen hemen imkansız olan 
zorluklara rağmen mült~hit bulunduğu
nu kaydettikten wnra binlerce Çinli 
muharibin karlar içinde yalınayak yü
• "idüklerini ve bunlardan bir çoğunun 

Paris, 1 5 ( ö.R) - Sosyalist partisi-
nin parlamento grubu roisi B. AlbNt 
Sarraut cPopulaire> gazetesinde yazdı· 
ğı bir makalede buhran k3rşısında sos· 

ya1istlerin görüşünü izah etmektedir. Bu
na göre halk cephesi ekseriyetini yeni
den aüratle toplamak elzemdir. Ayni za· 
manda bu ekseriyete daha büyük bir İn· 

:ı:-ce h ·ekcti esnasında donan el ve aicam vermek icap eder. Ek3eriyet hcr
•• yaklarını kaybettiklerini anlatmakta- kesin arzu ve hevesine göre istenilen 

"dır. oekli alamaz. 1-lalk cephesini te ~kil edrn 
Bütün bir millet keneli kendini öğre- partiler tam mönasiyle birle~ik kalmalı

ten bir ordu haline gelmiş ve bu suret- dırlar. Eğer bu partilerden biri mesuli
le şimal Çininde Japon işg:ılini pek zor- yedi kararlar verileceği eırada aradnn 
1aştırmıstır. EkseTiya 100 kişi elli tü- sıyrılır ve mesuliyeti diğer partilere bı
fcnkle hareket etmekte ve silahlı olmı- raktıktan eonra tekrar onların arasına 
yanlar ölen arkaCaşlarının ve yahut Ja- döncrte esaslı bir i, görmeğe imk8.n yok
ponların siHlhını kullanmaktadır. tur. iktidar mevkiinde olmanın yükledi-

Şanside 200 mad~n amelesi Japonlar ği :zaruretler ve mecburiyetler vardır. 
yaklaşırken zorla tersaneye girerek Her parti bu mevkide .ağır mcsuliyet

si~'ın.lanmışlar ve ailelerini d~ birlik~e I !er bbul d":'ek mevkiindedir. Bunlar 
goturerek muharebe ede ede kendile~ı-lya kabul edılır, ya edılmez. Fakat ka
n~ yol açmı~1ar ve muntazam Çın kıt a-1 bul edildikten sonra da ona göre hare .. 
ına yardımda bulunmuşlardır. Yirmin- ket etmek icap eder. Biz bu 80n tecrü-

1 
ci fırkaya mensup olan Jap~nlar. hura-

1 
benin verdiği dersten istifade ederek 

da bin ölü ve elli esir vermışlerılir. Bu I halk cephesi ekseriyetini her ne paha
madencileri 61 yaşında bir kadın idare eına ol~a muhafaza etmek isteyeceğiz.> 
etmekte idi. Radikal-sosyalist partisinin gazetele-

OL TIMATOM YOLLAMAMIŞLAR rinde esas itibariyle ayni temayül görül
mektedir. Mutedil >Ere Nouvelle> ga-

Hankov, 15 (A.A) - 11 son kfuıunda I zetesi şunları yazıyor: cMilletin selameti 
akdedilen imparatorluk konferansı ne- ı bahis mevzuudur. Yabancı memleketle
ticesinde mareşal Çan - Kay - Şeke 'rin gözü bizim üzerimizdedir. Fransızla· 
Tokyodan bir ültimatom göndeirldiği rın çok tedbir ve muhakeme sahibi olduk 
ha1<lnndaki haberler burada resmen tek
zip edilmektedir. Çin htikümetjnio kon
foransın kararları hakkında malumatı 

olduğu b ryan edilmektedir. Çin maha-

Kabine teşkilini kabul etmemi§ olan B. Albert Saro 

rada tefsirlere sebep olmu~tur. İtalyan 

mahafiJj, F rnnsanın komünizme boyun 
eğmesi halinde, Temps·in işaret ettiği 

tekilde bir halk ihtilali başgöstermesi 
mümkündür. Bugünkü halde komÜnİ7.m, 
Fransada güçlükle yürümektedir. 

Le T emps gazetesi diyor ki: 

miştir. Dahili ihtilaflar hu manzarayı de" 
ğiştirmemelidir. Bu hitabım her partiY8 

ve milletin her eınıfına aittir. Menfaatlet 

arasındaki tezatlar büyiik olduğund•l1 

bunların terki istenemez. Fakat milli cJY\'" 
niyeti ve hürriyetleri korumak fikri btl• 
tün vatandaşları birleşmiş bulmalıdır• 
Halli teşrii ve icrai kuvvete terettüP 
eden ihtilafları cebrü şiddetle halleımelı 
isteyenler ve bu teşebbüsleriyle milli ni• 
z.amı ve memleketin emniyetini tehlike" 
ye düşürenler varsa kanunun h8kimiyetl 
ve icabında cebri bunlara mani olmah" 
dır. Fransaya karşı bir dahili harp tahtİ" 
ki teşebbüsü kimin tarafından yapılır•' 
yapılsın, nereden gelirse gelsin şimdiden 

memleketin lilnetinc uğradıkları gibi y•" 

kında kendilerini bekliyen cezadan d• 
kurtulamıyacaklardır. Fransa c.ümhuı+• 
yet ve demokrasisi her zamandan daha 

kuvvetle devam etmektedir.> 
Reisin bu nutkundan sonra iyan mec4 

Hzi kabine ~ebebiyle mesaisini tatil ~tmi~· 
tir. 

YENi iNTiHABA T MI? 

Y cm intılıabat istiyen Koloııel Dö Larok 

Paris, 15 (A.A) - Halk cephe,;nl 
teşkil eden siyasi partilerin mümessHle• 
riyle muhtelif kültür ve amele teşekkül• 
}erinin ve hukuku beşer birliğinin mümt~ 
sillerinden mürekkep olan halkçılar toP~ 
lantısının milli komitesi dün toplanmış vı 
bugün saat 17 de vaziyeti yeniden tct" 
kik etm~ğe karar vermiştir. ları~ ı l ı l d ;•;imiz için her şeyin yine ni-ı - cEğer Fransız kabinesi istifa etme~ 

zama gireceğine eminiz. Radikaller dai- seydi, büyük bir halk ayaklanmasının 
ma halk cephesi idealine sadıkbrlar. Pro· önüne geçilemezdi. Şötan kabinesi ihti-
paganda ile ayrılıklara vo ihtilaflara ıe .. IUJ veya ulustan birini tercih karşısında 
hep olmak istemezler. Yeni hükümetin kaldığı zaman, ulusu tercih etmek akıllı

lığında bulundu. Bu istifa bir zaruretin 

Paris mıntakasının halk cephesi kornİ' 
tesi de bir tebliğ neşrederek halk ceP' 
hesinin intihap programının derhal tel' 
kiki için elinden geleni yapacağını bil" 
dirmekte ve dahili harp hazırlıyan1ar• yine radikal idaresi altında teessüsüne 

ihtiyaç vardır. Çünkü ne daha aolda, ne 

daha sağda bir kabine !etkiline de im
kan yoktur. 

mali paniği tertip ve içtimai kanunlaır• 
ifadesidir.> lJ 

AYAN REtSININ BEYANAT! ısuikast edenlere karşı ıiddetle harek 

(ö R) A 1. . . etmeğe muktedir halk cephesinin mak•• 
Paris, 15 . - yan mec ısı rı-ı , 

lı. "d t · . .. b . I • si olan bir hükümetin !etkilini istemektO yue ne yenı en ayını munase etıy e rı· 

Fabrikalarda Japon kızları silah talimleri yapıyorlar 

cFigaro> gazetesi de fU mütali.ada 
bulunuyor: Unutmamalıdır ki kabine 
buhranı harici meaelclerlc de ali.kadar
dıT. F ranaa son seneler ı:arfında çok za· 
man zoraki ve tezatlı bir idare albn· 
da bulunmu,ıur. Bu buhran elzemdi ve 
kurtarıcı bir tesiri olacaktır. Milletin ar. 
zusuna uygun bir hükümet yapı1malıdır. 
Eğer mebusan meclisi buna müsaade et
mek istemezse nihayet o da dağıtılabi-

yaset kürsüsüne geçerken eöylediği nu- ı dir. 
tukt B J d . . ki Paris, 15 (AA) - Dö La Rok tar•• a . aneney emı§tır : · ı 

G k b h b 
.. _, ... , • fından tesis edilen Fransız oosyal partiJ 

c ece çı an u ran ızı uu~unmege 

1 
. 

deki tarzı hareketini samimiyetle dü-, miş ve Nankinin yüz alt~ kilometre !illerinde zannedildiğine göre Japonya 
zeltmediğine göre Japon kabinesi dün cenubi şark.isinde bilhassa muvaffak ol- Çine ilam harp etmiyecek ve Hankov 
Çindeki vaziyet karşısında ittihaz edi- muştur. hükümetini tanımağa devam edec.,ktlr. 
Jecek tedbirleri münakaşa etmiştir. Ka- Japonların Kvangsi eyaleti merkezi B1R ŞEHRi KURTARDILAR 
bine sarsılmaz bir azimle harbi uzun olan Nannige yaptıkları dört hücum 
müddet idame ettirmcğe karar verm.iş- esnasında Çin tayyareleri dokuz düş-

tir. man tayyaresini düşürmüşlerdir. 
Japon hukümetinin Hankov hükümc- JAPONLAR YACMACILIK MI 

tinin statüsüne karşı takip edeceği hat
tı hareket yakında belli olacaktır. Ja
pon hükümeti milli birliği tebarüz ettir
mek ve istediği hedefe bir 5n evvel var
mak için milletin m.illlevi, mali ve mad
di sahalarda seferber olmasını istiyecek
tir. 

Yominuri Shimbun gazetesi Çin se
firine pasaport verileceğini ve Çfndeki 
Japon sefirinin geri çağırılacağını tah
min etmektedir. 

Hankov, 15 (A.A) - Resmi bir teb
liğe göre Çin tayyare kuvvdleri kanu
nusani bidayetinden beri on dört hava 
hücumu yapmış, Yangtze üzerind.~ dQrt 

YAPIYORLAR? 

Vaşington, 15 (A.A) - Hariciye ne
zaretinin bir tebliğine göre Nankindeki 
Amerikan büyük elçisi Japon askerle
rinin sistematik bir surette Amerikan 
mallarını yai','lTlada devam etmelerin
den dolayı Japon makamları nezdinde 
yeni bir protestoda bulunmuştur. Nan
kindeki Amerikan konsolosu Japonların 
Amerikan ikametgahlarına girerek el
lerine geçeni alıp götürmekte olduğunu 
bildirmektedir. 

HANKOVA VARMIŞLl 

Japon gemisini batırmış, Yahu, ?lankin Şanghay, 15 (A.A) - Aıneriı.alı mu
ve Henkcov üslerini bombardıman et-. harrirlerden bayan Agnes Smedley se-

Şanglıay, 15 (A.A) - Bir Çin mcm
baından alınan haberlere göre şiddetli 

bir muharebeden sonra Çinliler Tsinin
gi istirdat etmişlerdir. 

ÇtN TAHŞIDATI 

Şanghay, 15 (A.A) - Tsiningin Çin 
kıt'aları tarafından istirdadı ile bu şeh

rin dördüncü defa olarak , ele geçtiği 
kaydtclilmektedir. Dünkü hareket bü
yük kanalın garp sahilinde tahşit edil
miş olan Çin kuvvetleri tarafından ya
pılmıştır. 

INGILIZ - AMERİKA tŞBim,ıcı 

Vaşington, 15 (A.A) - Singapurda 
Ingiliz üssünün açılması münasebetiyle 
Singapura üç Amerikan kruvazörünün 
gönderilmesi siyasi nıtişahitler tarafın

dan lngiliz - Amerika teşriki mesaisi 

' 

lir.> 

LE TEMPS' A GöRE 
Roma, 1 5 (Radyo) -· Pariste çıkan 

Le Temps gazetesinin, kabinenin istifa
sı münasebetiyle neşrettiği makale, bu-

k t l"d" B" d h .. . . neırettiği bir beyanname ile yeniden ın• 
sev e me ı ır. ız en enuz yırmı eene h b h"ll 
k d b·ı ki 1 b" . ti a at yapılmasını istemekte, da ı a ar r e uza B§mamı§ o an 1r mazı- ı 

d h k h .. · t d f k harp havasını protesto etmekte ve ko' e a ve urrıye avaaının za er a- t 

d • ·· ·t dil . 11• o·· l'k ımünistlere hücum ederek Fransız hudu • zan ıgı umı e mış . unya ıen ı ya .. I k 
1 d k . k d . . larının emniyete alınmasını, müstemle e~ 

pıyor, par amanter emo rası u retının J l d . ti• 
··k k k d b 1 d M'l er e tahrikatın durdurulmasını ve ıç en yu se no tasın a u unuyor u. ı ~ ed"t 

1 ti · k d" k dd b" mai ıslahat yapılmasını talep etmekt ı ' e erın en ı mu a eratını ızzat ta-
yin hakkı mukaddes bir mahiyet almış
tı. Şahsi hükümet ve istibdada kartı hu
dutsuz bir takbih vardı. Sebepsiz olarak 
cebrü şiddete müracaat reddediliyordu. 

Japonlar 
----------------- Sonra bütün bunları yeniden şüpheye 
hakkında sembolik bir tezahürat ola- dü,üren hadiseler birbirini ıakip eııi: Dünyanın en büyük 
rak telakki edilmektedir. Bu tezahür bil- Acaba insanlığın mukadderatı sabit bir / 
hassa Japonyaya Çinde menfaatleri olan nokta etrafında· temevvüç etmeğe mi gemi erini yapıyor 
devletleri tahrik ettiği takdirde iki mem- mahkümdur ve bu güzel ümitleri bırak- Londra, 15 (A.A) - Daily Telgraııl' 
leketin müvazi diplomatik hareketleri- mak mı lazımdır? Bunu söylemek iste- gazetesinin yazdığına göre Japonya diitl' 
nin daha ileriye gidebileceğini gösterme- mem. Yalnız şunu hatırlatmak sırası gel-j yanın en büyük harp gemilerini yal" 
ğe matuftur. miştir ki demokrasi verdiği kudret ya- , maktadır. 43 er bin tonluk olan bu g~ 

Deniz mahafilleri Singapurda tahşit nında amir vazifeleri de müstelzimdir .. milerden ikisinin inşaatına geçen seli 
edilen gemiler arasında büyük zırhlılar Başka yerlerde cebrü şiddetle aranan bu 1 başlanmıştı. Diğer ikisinin de yapılıll~ 
mevcut olmadığı için bu toplanmanın neticeyi aerbest vatandaşlar kendi arzu-' sına pek yakında başlanacaktır. J~P"~. 
Japonya tarafından bir tehdit tel5kki lariyle temin etmelidirler. Fransa kendi-' ya ayrıca sekiz pusluk toplarla ınucc • 
edile.rniyeceğlni ve esasen muvakkat ta oini ziyaret eden ecnebilere ciddi iş ve 

1 
hez onar bin tonluk kruvazörler de yaP 

olduğunu bildirmektedirlere. calıama memleket.i olduli:unu ııösterebil- tıracaktır. 


