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• "' SO')t, ~, " j 
İstanbulda kesif sis oldu , !J 

Istnnbul, 18 (Husu.c;i) - Bu sabah burada çok 
kesif bir sis vardı. Sis yüzündn adalar, Kadıköy 
ve Boğaziçi vapurları muntazam işliyemediler. 
Bu yüzden bir çok kimseler v::ızifclcri başına geç 
geldiler. 

~ FIA Tt ( 5 ) KURUŞTUR Cümhuriyetin tıe Cüm1Lurlyet eserinin bekçisi, aabahtan çıkar n11ui gazetedir YENt ASIR Matbaumda basılmııtır 

Atatürk Yalovaya Şeref Verecek~ 
Milleti BulgariStan Türkleri .. Otobüs işinde 
Refaha 

0 

götürme yolu 
ha~rıurni kalkınma için kuvvetli 

Yapılan tazyikler Ka.mutayda çok B. Ş. Kayanın beyanatta 
U e er devam ediyor. 

mili nıurniyetle şuna inanılmıştır ki. 
§trsae~.~e kadar çabuk refaha ula
te'h kkıger sahalardaki ·Ümitlerimizin 
ola a k uku o nishette kolaylaşmı~ 
d ta. tır. Hayatı ucuzlatma müca-

mühim bir sual 
• 

mevzuu olmuştur.. bulunması muhtemel 

: e esıne h • b" eh . . . 
~rn. • ayatı ır emmıyet verı-

. Pah1~1l sebebi de budur. Anormal 
le a 1 ık unsurlarını, mutlak suret-

1 hiş 0b~adan. ~aldırİmık istiyoruz. Fa· 
'~bek~ ~?za~ç h)rsı besleyen .ihtikar 
· şıı l)· şı 1!~· ınsafsız ataeılarla aman
. :mı br tucadelenin lüzumuna kan-
. M .u unuyoruz. . . · 11 

sa)· kUstahsiJi koruyarak milli istih-j ~
Re:· uvvetlendirmeğe en yiiksek"de- (lilllAA 

hakk Veren~ hükümetin müstehliklcr 'il 
nı .... ı~da ayni hassasiyeti gösterme-
~ı ırnk· ı da . . ansızdı. Refaha giden yol-

tev ıst.ıhsal ile istihlak unsudarı mü-,. 
Bu azı~ bulunmağa mecburdurlar. @' 

1 

Ankara, 18 (A.A) - C. H. P. rnec
lıs grubu dün { 1i' / 1 /938) Bnat 14 Jc 
Antnlyn mebu0 u Dr. Cemal Tuncanın 
bnşkımlığınd:ı fcvk:ılade h:r toplantı 

yaptı . 
Bolu mebusu lsmail l Iakkı Uzmay 

söz alıp gruba vcrmi~ olduğu takriri izah 
' 

1 ederek Bul~aristnndal;i Türk akalliyetle

iri hnl:kında fena muamelenin devam el-

. tiğini ve hain Türk mekteplerine Türkc;e 
~f . hurufatın girmediğini ve taliammul edil-
.·#. ~ ı;,,ez tazyikler altında varını yoğunu sa
, ~ı t;mık Türkiycye gelmek istediklerini ve 

~ 1 böyle binlerce Türk ailelerinin yok pa· . . ""r · ıha~ına mııl ve arıızisini ı;attıktan Bonra 
@ ·,y · ~ ~+ '<- hicret intizariylc elinde kalan birkaç pa-

. ·.,. ~ ~'f.'§S;. ~- ırayı dn bitirip manen ve maddeten gefil 
. bir hale geldiklerini anlatnrak bunların 

bu demli vaziyetten bir an evve1 kurta

~ J nlması için ne gibi tedbirler alındığını 
...:;tJ !ıhhat ve içtimai munvcnet vekili ile ha-

bo~ ~~V~zenenin anormal şekilde 
haf \1. ugu yerde hükümetin müda-j 

eaı . . . . . . ın>: kendını hıssettırecektır. Zıra 
.. vaıen . l"k be . 

Hariciye "Vekili B. T. R. Aras 1 - SONU OÇONCO SAHtFEDE -
Yatı esız ı se psız yere ha-

. ······································: 
·Hariciye vekili i 

~~-"'"·~~·- : • 
Türklere yapıla- E 

cak muamelenin 
Bulgaristanla mü .. 
nasebetlerimiz üze 
rinde müessir ola 

.. cağını be yan etmiş 
tir. 

•••••••••••••••••• 
Sıhhat ve ıctimai 

9 

muavenet VeJ'ıili 
göçmenlerin vazi 
yetini anlatmıştır 

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

Yat Pahalandırır. Anormal bir ha
ma Pdahalılığı ise milli refahın düş-

nı ır. 

lilrJÜbhuriyet hükümeti, geçen yıl
nıuş~ u rnühim dava üzerine el koy
lled u. Ucuzluk mücadelesine hazi-

Yeni • ceza evı yapılacak· 
llııı;n fedakarlık yaparak başlan
rtıen~· Hayvan vergisi, tuz,_;eker, çi
lidai o, Petrol, benzin, elektrik ve ip
dc y ·· ~addclcr resim ve vergilerin
gi i ~~ e 30 - 50 nisbetinde bir ver
faaı? ırrnesi yapılmıştı. Şimdi ayni 

ıyetc dah b"" ""k ··ı ""d d edil k . a uyu o çu e evam 
ece hr a· . 

Ucu~Iat tar:ftan iftikraz faizlerini 
diğe lllaga matuf olan hazırlıklar, 
dele;. t~raftan ba§lıca istihlak mad
'edb _ını Ucuzlatmak için düşünülen 

Adliye vekaleti kültürpark civarında 
bir muvafık buldu 
·••• ı•• ·································· 

Müddeiumumi 
B. Asın1 - 1'uncay 
Ankaradaki te -
masları hakkında 
bir nuıhabirimize 
beyanatta bulun
du. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ankarada Adliye vekllletiyle, Iı.mır 

MODDEJUMUM1N1N BEYANATI l 
muştur : 

- c:Adliye vek81ctinln daveti Uzerl
ne Ankaraya gittim. Esasen her yıl, da
ire işlerini arzctmck ve ytiksek vakilin 
direktiflerini almak üzere Ankaraya git
ıneği usul ittihaz etmiştim. Bu gidişim 
de ayni şekilde olmuştur. Filhakika bu 
kerre de, Jzmir adliyesini alakadar eden 
işler hakkında yUksek vekalete malfunat 
vermekle beraber, işlerin daha silr'atle 
yUrümesini temin edecek tedbirler alın
ması etrafında görüşlilmüş ve icap eden 
direktifler alınmıştır. 

..... s~·u;t·ü·~·d·;i···~ ı 
---•·---

lstanbula döndü ha 
yat pahalılığı ile 
mücadeleye devam 
edileceğini söyledi 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lstanbul, 18 (Huıuıi) - Otobüs 

ruhsatiyeıi meselesini tahkik ıçın 
Jstanbula gönderilmi§ olan iki mül
kiye müf ettiıinin, tahkikat netice
ıinde Ankaraya yolladıkları fezlike 
Dahiliye vekaletince tetkik edibnek
tedir. Müfettifler, gayri kanuni ve I 
- SONU 'OÇ'ONCO SAHIF'EDE -

lngiltere 

Dahiliye tıekili Bay ~akru Kaya 

• 

- irfanda 

Görüşmelerinde ciddi 
müşküller· çıkmıştır 

Londra, 18 (ö.R) - lnailla •. 
lrlancla miiukerelerinin ilk sünü 
~· banlann bir anl.,maya ma..it 
bir tekilde inkipf edip etmlyeceğinl 
tahmin etmek henüz giiçttir •• B1D1un• 
la beraber lrlandanın aerbeat dev· 
lelin birliği, yani UJsterin ilhakı me-

t ıelesini ısrarla Deri 
ıürınekte ohnaıın· 

dan dolayı ciddi 
müfküllerin bafgöı 

terecefi teyit edil
meldedir. Miina· 

ka,.Jar busün öğ
leden ıonra devam 
edecektir. Sabah, 

kt.ıe:~ler .b?nun delilidir. lktısat ve
olan j ~ıllı bankalarca alınmakta 
en Çokız .":'e komisyon yekununun 
l'ece'"· Yuzde sekiz buçuğu geçemi
h<l.?.ı~ı hakkında bir kanun layihası 
a)jYet anııştır. Bu kanunun milli fa
ehenı ~c rnilli istihsal sahalarında 
Yasa nııyetli tesirler yaratacağı, pi
dir. h~ı~erahlık vereceği şüphesiz
l:ıird ı assa İmar hareketi bu ted
lak Bn en çok fayda görecektir. Em
kabi}· a~kasının inşaatta ipotek mu

adliyesini alfıkadar eden işler hakkında 
temaslar yapım Cumhuriyet baş mild- '1' 

deiumumisi B. Asım Tuncay, dün bir ı . ~ iJ. ~~ ,.,.. 1 
b 1 1 k dl. . 1 " • .. ~ ·' muhaI'.ririmlz.i ka u cc ere , a ıye ış e- •· -.0 

• • • ...-

ri hakkında :-~ağıdııki beyanatta bulun- 1 lzmir nıiıddeiummnisi B. Asım Tuncay 

Bu cümleden olarak, Izmir adliyesin
deki daktilo makinalarının ihtiyacı kar
şılıyacak nisbettc olmaması, sür'at nok-

1 - SONU ALTINCI SA1IlFEDE - I l d r an ıı 

bir taraftan 1nıiliz, 

diğer taraftan lr
landalı nazırlar a-

rasında müzakere• 
lerde takip edecek· 

)eri hareket· hattı 

hakkında yapılan 

huıuai müzakerele
re tahsis edilmittir. 
Kar,ılddı fikir tea• 
tiainden evvel va• 

~il;n/ 0 ~ra.k açtığı krediler ayni ten- ----- ----------------

:~~j;:~~~~·~:y~~c:=:?c:ı:;'~J:: Berlı·ndekı· go··ru·· şmeler 
di ha~· rediyi ucuzlatma işi iktısa-
kuvv ~~ı~ızın devamlı inkişafına en 
~anç C: ı. hır alamettir. Emniyetli ka
f ai~ ı~tı~rarı olmıyan yerde kredi 
d· .. erının f h. b" .. k 1 ıgj g·· .. . a ış ;r surette yu se -
~n or~l~r. Bilakis kredi ucuzluğu 
~\.i re·~ ı~tıkrarı ile kabildir. Bugün-
~ Jınıın ed b" .. ıarı · . on sen en az ır za-
~n ;~1~de, komisyonla birlikte ba
betinj u~ .. e on beşi aşan bir faiz nis
llıi§ ol Yukde sekiz buçuğa indirebil
kıyet ~ak~ başlı başına bir muvaffa
kad"r .. ş ıl edecektir. Bundan ne 

" ov·· unç duysak yeri vardır. 

Hük .. 
İstihlak t.ınıet ayni zamanda başlıca 
le<Jbir t1addelerini ucuzlatmak için 
tin lıet~ rnış~ır. Bu sahadaki faaliye· 
terecek;:elerı tedricen kendini gös
~aliyet ır.f f?e.vlet fabrikalarında 
turrnek •atını asgari hadde dü
tetierin nıa~sadiyle sarfedilen gay
Yi.iıılü Verıınleri gecikmiyecektir. 
Ya Piy'ıt\Illuklu kumaslarımızı dün
Ceğirniz sa .~rındaki fiatlerle satabile· 

Cıda· Runler elbette gelecektir. 
•~mir R~b~nddclere gelince, lstanbul 
Yük şeh. 1

1 
on binlerce İşçisi olan bü~ 

atlerin· ır erde havayici zaruriye fi
si hük ~~ a~ormal şekiJler arzetme
llıasını ~ınt-tın radikal tedbirler al
bulu11 ıcap ettirmiştir. Bu ise lstan-
'• et rn 1 ~ ıvıarıtan .. ese esinden bmılanmıştır. 
ki)<>da ıtıbaren 1stanbul halkı eti 

0 n ku - SON ruş ucuz olarak yeye-
U 1KtNCI SAH1FEDE _ 
ŞEVKET Bll..CJN 

Hitlerin ziyafetile 
B. Stoyadinoviç 

...... Yugoslav Başvekili ...... 
Nö yrat ve Göringle bir çok mü 
lô.katlarda bulundu. Ziyafetler 
de Yugoslav yanın biricik hedefi 
sulh olduğunu söyledi 

•••• ••ııeıııııııı ııııııııııaııııııııııııııııııııııııııııııııa .. p~0ris 18 (ö.R) - Berlinden bildiriliyor : Bu sabah baş
vekalet' sarnyında Yugoslavya başvekili B. Stoyadinoviçle 
Alm::ın hükümet erkanı arasında müzakereler olmuştur. S::ı
nt 11.30 a doğru B. Stoyadinoviç refakatinde Y~goslavyanın 
Berlin scfıri B. lVfarkoviç olduğu halde başvekalet sarayına 
gelmiş ve halk tarafından şiddetle alkışlanmıştır. Bir kaç 
dakika sonra general Göring tc gelmiş ve ayni suretle to~
lanmış halk tarafından selfımlarunış ve nlkışlanmışlır .. ~Inrı
ciyc nnz.ırı Von Neurath ile Almanyanı~. ~elgrad sc~ırı d.1 
müzakerelerde hazır bulunmuşlardır. Göruşmeler bır saat
ten fatla devam etmiştir. 
Akşam B. Hitler Yugoslavya başvekiliyle D. ~toy?~inoviç 

şerefine bir ziyafet vermiş ve bunda Dr. Stoyndino.vıçın ma
iyeti erkfıniyle Yugoslavyanın Berlin sefarethanesı ~emur
ları, Almanyanm devlet adamları, Nasyonal - sosy.alıst par
tisinin ileri gelen şahsiyetleri ve ordu ile ekonomı li1eminc 
mensup bir çok zatlar haz.ır bulunmuşlardır. 

Ziyafetten sonra D. N. B. ajansı vasıtasiyle aşağıdaki müş
terek tebliğ neşredilmiştir ; cAlınanyada ikameti esnasında 

- SONU OÇONCO SAHiFEDE -

nihayet buldu 
ava gidiyor 

..... 

%.iyctin bu ıuretle gÖ7.den geçirilmesine 
lüzum sörülmiiftür. 

Mısırda • 
vazıyet 

P ort Saitte kanlı 
çarpışmalar olmuştur 

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

Bütün Mısırda 

Düğün şenlikleri 

icin hazırlıklar ha • 
raretlidir. Taklar 
yapılmaktadır .. 

......•.•...... . ....•.............••. ~. 
Roma, 18 (ö.R) - Kahireden bildi-

riliyor : <Ahrrun> gazetesi tarafından bil
dirildiğine göre Port - Sahide Vef dist
!erle muhalifleri arasında bir çarpışma 
olm~~ur. Bazı yaralılar vardır. cEl Be
lag> gazetesine 0l)re «El Azha> Univer
aitesi talebeleri Kahlrede eski na%ırlar-



SAYFA :2 ,- .... -
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
• 
ERKEK, KADINI ANLAR MI? 

• 
Milleti 

ERKEK içiN KADI 
1 Bir Muamma mıdır? Yeni Anketimiz 1 Su şirketi 1938 iz mir fuarında 

Refaha 
götürme yolu 

cektir. Ayni tedbirin lzmire de t~ 
miline ihtiyaç vardır, kanaatindeyiı
Salahiyettarların İzmir işçilerini sO' 

vindirecek böyle bir teşebbüs yaP" 
malannı bekleriz. Hükümetin ha• 
yatı ucuzlatma işini pratik bir yol
dan ele almış bulunması ümit ve ce
saret verici bir keyfiyettir. -

--------------------=---------
: ...... B.A. Şeref. ..... 
• • • • • 
ı "Kadını anlıyan

lar tam erkek olan
lar , vazifelerini, 
mevkilerini ve şe- · 
ref lerini bilenler
dir. Hodbin, mağ
rur ve haris er kek 

Su ihtiyacını teminde 
müşkilat çıkarıyor 

Su virketi. muknvelesiyle mecburi olan 
şehrin su ihtiyacını Jıiyıkıyle temin et-

Yunanistan mükemmel 
bir pavyon yapacaktır 

Böylelikle gıdai maddeler satı!'' 
nın esaslı surette kontrolü müınkull 
olacaktır. Zaman zaman fU veY' 
bu madde üzerinde keyfi fiat yükse
lişlerine, ihtikara yer kalmıyacaktıt· 

mek hususunda müşkülat çıkarmakta ve 
'taahhütlerini yerine getirmemektedir. 

••••••• Bu sene mı,tır. Atıcılığa memleketimizde verilen 
önemle mütenasip bi:- mükemmeliyette Belediye, su şirketinin yuknrı mahnlli\.

tın su ihtiyacını temin etmesini istemiş
tir. l· ılho.kika yukan mahalleler halkı, 

--0- yükselecek olan poligon için bulunan şe-

susuziuktan kıvranmaktadır. 
/ zmİ r Fuarında bir kil ıudur: 

ŞEVKET BtLGtN 
l 

izmirdeki poligonun evvela 150 met-
Su şirketi. teı:iretın masrnflı olacağı atış po igonu yapı reye kadar atışlar için olması knrarlaş· - ~ 

d l 
ve masrafı koruyamıyacağmı iddia et· lacaktır. Ayni za mışkcn, Kültürpark. içinde bu mesafeye C77...LZZK~ü7~k l.J~b" l 

ka ını an ıyamaz,, mektedir. Halbuki, bir şehrin en müb- kadar olan atışlar için emniyet tertiba· ÇU na er er 
diyor. rem ihtiyaçları arasında yer alan suyun manda bir zehirli tının layıkıyle alınamıyacağı anla~ılmış- 0777.zzr...o.;ı;..a(Z""~ . 

•T••:.••k••ka•••d•••• .. d·~~· .... ,~~·~· .. 
1
.!..... bir kfı.r mevzuu olarak ele- alınması mu- gazlar pavyonu 1tır. 5B0u itibar

1
lak tz1mirkpoligpon1~ndabki attı· Kazanç vergisi yoklamaları bitmdi!ti:~ 

ur mı, unya IUIOID ıgı için- varık görülmediğinden, behemeh ı şeh- ar metre i o aca tır. o ıgon u esa- iki ışubenin memurları geceli gün UZ 

de cidden en faziletkar olanıdır. rin her yerinin suya kavuşm.ısı istenmek- meydana getirile sa göre meydana getirilecektir. çalışarak bu i,i, muayyen vaktinden e"' 
Anketinize bayanlarm verdikleri tedir. lzmir poligonu, Ankarada inşa edilen vel intaç etmişlerdir. 

cevapları insafsız bir münekkit gö- Belediye bu i,i Nafıa Vekaletine bil- cektir • poligondan daha modern her tarafı ka- § Kışlanın içinden geçerek denize akı-
züyle takip ettim. itiraf etmeliyim dirnıİ!l ve sıs şirketinin yukarı mnhallata •

9
•
3 
•• 
8 
•••• 

1 
... f••••••••••{•••d••l·~ .... 

1 
...... 

1
• palı olacaktır. Mütahassıs B. Ali dün tılacnk olan Malderesi lağımı yakınd• 

ki bayanlarımız, biz erkekler, hak- . . . . yı ı unrı etrn ın a :ı çn ışma ora gece atış ve avcılar kulübünü ziyaret et- yapılacaktır. Ancak derenin geçeceil 

k da d h 
su ç.ıkarınasmı ıstemışlır. Işın asıl şııyanı h l h" f 1. l d d"I k · · ee' 

ın tasavvur ettiğimiz en da a dmı anlamak zahmetine katlanamaz- ı umma • ır aft ıyet e evam e ı me - mıştır. yerde mevcut bir kahvenin belediy 
g üvenli, daha İnanAl. çıkımQlardır. dikkat noktası, muhtemel bir yangın, tedir. Dün, Yunan general konsolosu, ZEHlRU GAZLAR PAVYONU istimliıkine karar verilmiştir. Bu kahve• 

ı.-u ~ lar. Nasıl ki ha}'atlarını kazanmak ·· ·· d k h IJAt hl"k d ı - Erkek kadım anlıyamaz. Ka- • • k . l ~ d 
1
.. onun e yu arı mn a a ın te 1 e e 0 u· 

1 
belediye reisini ziyaret ederek. Yuna- Kültürparkta, halkın zehirlt gazlara hane yıktırılacaktır. 

'-' lan f l 1 ıçın e serıya ça ışmaga a uzum •udur Bu 1.ısın1da yangın muslukları he · 9 36 l · f d "'k. l k bil · · · - 1- h b d·• oının muamma 0 tara 1 an aşı an .. I B "" • "" • nıstanın zmır uann a mu emme arşı ı gısını arttırmwr;., gaz mu are e- § Poyracıkta belediye teşkilatı ih ... 
tarafından fazladır.. gormez er. u yaradılışta olan erkek ' nüz tamamlanmamıştır. bir pa,•yon meydana getireceğini bildir· leri hakkında malumat vermek, zehirli edilmiş ve yapJan İntihabatta beledi>'' 

Diyenlerin çoğunu niçin baylar kadında her emre boyun eğen, ya- ı --=-- ıniştir. Dünkü konuşma esnasında, tYu- gazlardan korunmak üzere mükemmel riyasetine, Poyracık muhtarı B. Cevdcl 
teıkil ediyor bilmem. hut ta gururlarını okşıyan bir cari- vergile re nanistan• pavyonunun yeri ayrılmış ve bir pavyon meydana getirilecektir. Ha- ıeçilmiştir. Poyracık, bundan ıonra d•' 

Bize bu aeptik ruhu kim aşıladı~ ye ruhu görmek İster. 1 hazırlanan planı da gözden geçirilmit- vaya karşı koruma komi•yonu bu iti tet· ha rnüsait bir inkişafa mazhar olacll"' 

Kadın anlaplmuı lhım gelen bir Ayni kategoriye ithal edebilece-ı Reddedilen itirazlar 1 
tir. kik. ettirmektedir. Halita zehirli gazların tır. Halk, yapılan değişiklikten roeın' 

varL.kbr. Soeyal hayabmızın düme- ğim bazı bayanlar da kocalarına sa- 1 Bu ayın yirmi yedinci günü, Yunan tesirleri çok vi.zib bir şekilde anlatıla- nundur. 
ni onun elindedir. Bu mühim vazi- dece kendi güzelleşmek, süslenmek Vergi kanunlarında tayin edilen pavyonu müteahhidine ihale edilecek ve rak nasıl korunulacağı göıteraccektir. --=--
feyi gören kadını cararengiz bir var- ihtiyacını temine memur bir adam muayyen müddetin mürurundan •onra derhal inşa.ama geçilecelttir. Bu, mükemmel bir yeniliktir. Tirede 
ilk telakki edemeyiz... gözüyle bakarlar. jmükellıfler tarafından verilen itirazna-1 Yunanistan hükümeti, büyük bir dost- PATINAJ YERLERt 

Kadın anlapbr. Bu gibilere göre koca bir eğlence melerin 'komisyonlarca esasa girilmeden luk eıeriyle lzmir fuarına hususi bir al&.- Kültürparkta, halkın eğlence ihtiya· Esrarengiz bir clnayefll1 
Anlatılması için ciddi bir himmet yoldaşından başka bir şey değildir. 1 müruru müddet noktasından reddi ha- l:a göstermekte devam etmektedir. cını temin için, beton saha üzerinde mü- falll bulundu 

yapmak şartiyle... Bu kıratta olan eerkekler gibi ka- linde itiraza mevzu teşkil eden vergilere/ Bu seneki Yunan pavyonu, Yunanista· lcemmel bir patinaj yeri ayrılmıştır. Bu· Bundıın iki ay önce, Tirenin beş kifO" 
Bu da tabiidir. Cemiyetin en na- dınlar da elbette birbirlerini anlamak idari kaza meclislerinden ~cçmi;, naza- nı zirai, sınai ve denizcilik bakımların· rada paten eğlenceleri ve paten aporu metTe mesafesinde şoför Muharrem "' 

zik, en hasaas, en çolc ilham veren için yaradılmamışlardır. Çok şükür 1 
riyle bakılıp bakılamıyacağı hususunda 

1 
don empoLe edecek bir mükemmeliyet- hem fuar giinlerinde, hem de senenin muavini Alinin ölümiyle neticelenen et' 

varlığını basit bir madde gibi elimiz- Türk cemiyetinde böylelerinin sayı- 1 tereddüt edildici görüldüğünden keyfi-
1 
le olacaktır. her ayında devam edecektir. rarengiz bir cinayet iştenmiı ve suçlulıtı1 

de evirerek çevirerek keyfimize gö- st endişe edilecek yekun tutmaz. lyet aşağıda t vzih olunmuvtur: 1 1 laber aldı~ımıza göre Hariciye Ve- AÇIK HAVA DANStNGt yakalanmıştır. 
re şekillendirmek, manalandırmak Kadını anlıyanlar tam erkek olan-j Ktnunlarında yazılı müddetlerin geç- k~l~t.i yoliyle -~iğer d~~l~tle.ri~ de iştira- Aynca bir de açık hava dansingi mey- Haber aldığımıza göre, adliyece bil 
istersek bu olacak it değildir. Onu lar, vazifelerini, mevkilerini, şeref-! mesinden sonra kaz'l mercilerine vaki kı ıçın teşebbuslere gırışılmışlır. dana getirilecektir. Halkın, fuar günle- hadisenin tahkikatı intaç edilmiıştir. Yıt• 
k d• '- d l' 1"' J • ' b.I 1 d" S d b h · ı ATIŞ POLiGONU r"nde · 'ht" t · · · k kında ödemı· .. agvır cezasında muhake-en ı &:U ret ı ve yaratıcı var ıgı erını ı en er ır. aa et ve a tı- müracaatlerin hükmen gayri vaki ıteluk- . . . 1 aınema ı ıyacını emın ıçın açı ~ 
içinde anlamak, onunla birlikte ha- yarlık denilen ı:ıey bir talim bir tec- 1 k- • d v· _ • h. k ·c1 h 1. I3u sene lzmır Fuarının hususıyetlcrın- hava sineması meydana getirilecektir. melerine başlanacaktır. 

~ • \ ·ısı egışmıyen umumı ır aı e a ın- d b" · d ·· ""k · h" 1 k 
Yab. anlamaktır. Zorluk buradadır.. rübe iı:ıidir Hayatta bir çok ı:ıeyleri d d" B "d .. 1 .• · en ırı e, gumru ve ın ısar ar ve a- Açık hava sinemasını beş bin kiıi seyre- Suçlulardan "oför Osman kefalelh 

ıc • 1" e ır. u nevı en muracant er uzerıne . f . . . "' 
Fakat erkek zorluklan yenmek, ma- öğrenmek için nastl büyük bir gay- 1• • • • • • 1 letı tara ından ın~ edılecek olan polı- debilecektir. Bunun ;çin belediyeye ha- tahliyesini istemiş. Tiıt- müddeiurnuınl' 
nialan aımak için yaratılmıştır. ret sarfetmek lazamsa mesut olmak, ıdarı kaza mercılenncv~ ıt.~ıhaz olunan 1 gondur. Bu iş için lzmire gelen müta- zı firmalar tarafandan yapJan teklifler liğincc tahliye talebinin reddi üz.erine. 

Bakınız timdi neticeye daha ko- saadete hak kazanmak için de bun- red kararlan esasa degıl muracaar.ı;. ma-1 hnssıı B. Ali Poligonun yerini tayin et· tetkik cc1_a~~tcdir. suçlulardan Osman keyfiyetin ödelilİf 
layg~yMum: lann~p~n~n~~py~lbım·~fb~u~~~danud~~~h~l~~~~~~~Q~~~--~~~-~~~~~M~~~~~~~~~~~~~-~r~m~a~~~~~m~~ ~~ 

Hodbin, mağrur, haris erkekleri dır. vaziyetle itirazın hiç yapılmamış olması topSİ eçhu( h1rs1z mio ağırcezası da tahliye talebini reddet· 

bu kategorinin dışına çıkarabiliriz. Bu gayret elbette ki kadını anla- arasında fark yoktur. 

" Olümün tabii oldu 
Böyleleri hayatlanrun her safhasın- mağa masruf olduğu uman yerin-1 Binaenaleyh müruru müddet nokta-
da tufeyli geçinmeğe ahştıklan gibi dedir. sından reddedilmek suretiyle karara bağ-

ğunu gösterdi kadın bahsında da tufeylidirler. Ka- A. ŞEREF !anan itirazların idari kaza mercılerin· 
- den geı;memiş addile evvelce gönde· 

Bayındırda 
Feci bir cinayet oldu 

failler yakalandı 

Otobüslere 
Durak yerleri 

yapılıyor 

rilen umumi tahrirat hükümlerine teva· Kemalpaşa kazasının Aşağı mahalle

fuk eden hatalı tarhiyatın idareten ta- sinde 162 sayılı evde oturan B. Şefkati 
dil ve tashihi cihesine gidilmesi icap 1• • d b" ld · B N r· · 
eder. 

ısının e ır zatın va esı n. e ısenın 

--=-- bundan üç gün evvel eceliyle vefat ettiği 

· M bildirilerek defni için ru~t istenmiııti. 
Bayındır kaza merkezine bir saat me- Belediye, Kordon üzerinde ve muh- 1 O d h t 

safedeki Cinci çeşmesi mevlciinde bir cc- telif yerlerde halkın rahatını temin için' n en a Ya Kemalpap belediye hekiminin cese-

set görüldüğü zabıtaya haber verilmiştir. otobüs clurak yerleri yaptınnağa karar Hal}(evinln kcstUmlU balo- di muayenesi esnasında bazı berderden 

ihbar üzerine hldiae mahallinde dün venniştir. Otobüs durbk ye~leri gayet l su aliika uyandırdı 1 ~-üp~e edilmi~ bu ~pheli ölüm v~k'ası 
tahkikata baılamııtır. modern olacak ve halkın yagmurlu ve 1 Ayın 2 2 nci cumartesi günü alc~amı uzenne ccsedın lzmırJe muayencsı ka-

D ak güneşli havalarda miişküliit çekmeden 1-1 lk · d ·ı k ı k t" ı·· ba 1 orlaı t ün tam geç vakit mahallinden alı- 1 a evın e ven ece o an oı um u - r m11 ı. 
beklemesini temin edecektir. · · · A ı · 11an haberlere göre: Cinci çeşmesi rnev- . . . . lo, memlekette sevınçlı bır alalt.11 uyan• Ceset dün lzmire getırilerek Memleket 

ldindc görülen cesedin. Fırınlı köyünden . Bel~.dıye, Clektnk _ve ~rnm"vay şırketı· ı dırmıştır. Birçok ailelerin timdiden ha- hastanesinde otopsi yapılmıştır. fakat 
Hüseyin oğlu Aliye ait oldug"u, ta•his nın Cuzclyalı hattı uzerınde ve muhte· zırlandıklnrını, diğer vilayetlerden aipa- " .. .. .• . v 

" lif yerlerde tramvay bekleme yerleri yap-1 . . olumun tabu şartlar el tında vakı oldugu 
edilmiştir. Hüseyin oğlu Ali, elim bir 
cinayete kurban olmuştur. 

ı rışlerde hulunduklarını memnunıyetle 
masını istemişti. BunlaT hala yapılmadığı h b ld k 11..ı · ıı· k ( ti . . . "ti" anlaşılmıştır. 

1 
n er a ı ·. ıv ı ı ıya c erımızın çeş• ı 

için. belediye keyfiyeti Narıa Velcliletine .. ki · · b" 1 ı -'- ·ıı· 
ölünün, bir miru meselesi yüzünden 

Bayındırlı Murtaza oğlu Emin ve Meh-

. • . . . . . I orne erını ır arııya op amıu; ve mı ı 
ve vılayete bıldırmıı: durak yerlerının d 1 kJ v · · d ı· ı · uygu arın sıca • ıgı ıçın e neşe ı >ır ge-
bir an evvel yaptınlmasını istemiştir. ı t k · t H l'- • b · ce yara ma • ıs eycn a ıı;evı, u ışe ya· 

met oğlu Ali tarafından biçakla, feci • .......................................... ·••·· ... 
1 
raşan öneıule sürekli çall{ma1'ta ve nok-

ıutrtlar altında öldürüldüwgü anla•ılnıı._ r::P>r_r._ .... ~.'"7MU'''ZZ'"''1',..,~,..-,-,.. r- " " ,..,,,.,, ,.,.,. "' __ ..,.__,, 'J-' ,..,..,,,_,,. sanları süratle tamamlamaktadır. Balo 

--=--

Pazar günkü 
maçlar 

tır. 1k.i suçlu yakalanmıştır. 
LJ lk V ' k •• ' gecesi için Kar11yakaya ve.ait temin edil- Yamanlar _ Demirspor aaat 11 de.. 

Her iki euçlu da ev.ela hadiseyi kül- flQ e l OSeSl · · 1-lal'- • d"~ ·ı· ı · , mıştır. ıı.:evı ayrıca ıger vı ayet en Hakem: Ferit. 
liyen inkar etmişler; bilalıare itirafta bu- ~.%7~./.7"~AL.U.Z.l!Y.X7.J ! de ilgilendirmek ve bu •ıcak gecenin D v A 

1 3 
d 

lunmu .. lardır. e. ... d · el . 19/l/936 b " .. 16 d k v l k. V• l M . D . 1. oganspor - tef saat e .. Ha-" , .n ır ıan annaıının,. çarpın ıı gunu saat e ucagına a ma ıstegıy e aruaa. enız ı 

kıaa bir zaman içinde aaçlulan meydana sosyal yardım ve saat 1 7 de Halk ders- 1 ve Aydın valilerini davet etmiıtir. Kos- kem: Hasan. 
çıkarması bir muvaffakr,..ettir. Suçlular haneleri komiteleri haftalık toplantılan 

1 

tümlü balonun bize, canlı ve heyecanlı ı Üçok - Alsancak saat 1 5 de .. Ha1'cm 
dün akşam adliyeye verilmişlerdir. vardır. bir gece yaşatacağına ıüphe yoktur. Eaat. 

f '- . . .... ~ . -.} . • 
BiRİNCİ KANUN 21 CUMADAN İTiBAREN 

SINEMANIN EN BOYOK DEHAKAR ARTISTLERI 

MARLENE DIETRJCH 
MUHTEŞEM 

CHARLES oe 
TEMSiLLERi 

BOYER'in 

BAHÇELERi 
1.000.000 DOLARA MAL OLAN MUAZZAM FtLIM TAMAMIYLE RENKLi, GOZELLIOJNE • ZARAFETiNE PAYAN 

ALLAHIN 
OL.MIY AN AŞK VE HEYECAN FlLMI 

TAYYARE Sinemasında 
BUGON VE YARINKi SEANSLARDA 

EBEDi SENFONi 
FERNAND GRAVEY 

VEPARAMOUNTJUORNAL 
SEANS SAATLERi: 2.35 - 5.55 - 9.15 

Ç/N- CİN 
ŞIRLEY TEMPLE 

FtLtMLERI GöSTERtLECEKTtR. 
SEANS SAATLERi: 4.ZS - 1.45 

----<>---
Güpegündüz bir 

ev soydu 
Dün gündüz aant on ile oniki arasln"da 

Aliağa mahnlleainde ikinci dere soka
ğında şayanı dikkat biı hırsızlık hadise
si olmuştur. 

Bir muhabirimizin mahallinde yaptı· 
ğı tedkikat ve tahkikata göre, bu sokak
ta 6 numaralı evde emlak simsarı bay 
Şükrü oturmaktadır. Dün bay Şükrünün 
ailesi komşuya gitmiş ve ltapıyı çekmittir. 

Sokak kapısının kuvvetle çekildiği hal· 
de rezesine geçmemiş olması açık kalma· 
sını mucip olmuştur. Ev s:ıhipleri eve dö
nüşlerinde nlt kattaki odanın karışık bir 
vaziyette olduğunu {_!(;rmüşlerdir. 

Hakiketen evin alt katındaki odanın 
minderliği devrilmiş. serili bulunan y:ı· 
taklar, halılç pamuğuna çevrilmişti. Ni
hayet dıvnrda asılı bulunıın elli lira kıy· 
metindeki bir mantonun altın bir kol 
saatinin ve yerde serili antika bir halının 
ve bir ı;.ekctin çalındığl anlaşılmıştır. 

Zabıta hadiseye vazıyed etmi~tir. Cü
pegÜndüz yapılan bu hırsızlık faillerinin 
derhal ele r.eçirileceği şüphesiz aayıl
maktadır. 

-=-
Bir tashih 

miştir. .................... ...,,,,,. 

fi!P~z~'IJ 
Kültürparkta sağlık pavyonunda J(Ş· 

mil isminde biri, Hasan oğlu HUseyiniı! 
bir çift kundurasını çaldığından yakalatı' 
mıştır. 

§ lkiçeımelikte Türk pazannda Mefi• 
met oğlu Baki. geçimsizlik. yüzündc11 

Bn. Necmiyeyi çakı ile hafif •urette af"' 
ğından yaralamış ve yaltalanımıtır. 

§ Sabıkalılardan Hamit. Karpyakacl• 
Kemalpap caddesinde Bn. Carünıe1' 
hafif surette yaralamış ve yakalannuıtt'· 

§ Keçecilerde bir luakançlılc h&dife'İ 
olmu~tur. Fırıncı Abdullnh oğlu Murat. 
kıırısından kıskandığı Şevki isminde bif 
delikanlıyı ustura ile yüzünden hafifçO 
yarnlamıı. ve yakalanmıştır. 

§ Jkiç~melikte Hacı Ali caddesinde. 
Mehmet oğlu Reşadın üzerinde bir bi~ 
görülerek müsadere edilrni§lir. 

§ Karşıyakada Tasvir sokağında Os01ad 

oğlu Ömerin evinde memnu silah buJ.ıtl" 
duğu haber alınmış; yapılan aranınad• 
bir Rus mavzeri ve S 5 adet fitcnk btl" 
lunaralc alınml§tır. Suçlu bakltıoda takİ' 
bat yapılmaktadır. 

lstanbulda 
Gazetenizin 1 3 !kinci Kanun 19 36 ta

rih ve 9756 numaralı nüshasının birin- Edirne lisesinden 
ci sütununda (Denizli valisi ae bir görüı- • [ • 
me) başlığı altında intişar eden yazının yetışen er cemiyett 
devamını tcşlt.il eden ilıcinci aalıifenin bi- lstanbul 17 (Hususi) -Trakyalı geng'° 
rinci sütunundaki (Köylümüzün vaziye- lerin kurdukları cEdime litesfnden yt' 
ti) kısmında köy kalkınmasına temas ü~nler cemiyeti• senelik toplantısı dlltl 
eden beyanatımın aslına bazı kelimeler Trakya umumi müfettişi general J(A%Jtı' 
katıldığı görülmüttür. Bu fıkranın aşıl Diriğin resimleriyle süslü bulunan ~,.el 
ve eöyleniş tarzı o(;yledir: köşesinde yapılmıştır. Uç saat aUreo bC' 

(Köy kalkmmaaı denilince dile kolay toplantıda idare, murakabe heyetleri~ 
gelir. Fakat köy ve köylü o lcadar yor· porları okunarak yeni idare heyeti ıe' 
gundur ki onu kaldırabilmek için bu ite çimini yapmıştır. 
dört elle eanlmak lazımdır.) Bu nokta- Neticede rd.sli!e mühendis Muaıoıııef• 
nın bu suretle tashihini ve yine ayni sü- katibi umumiliğc Hukuktan Arif, ınula,.. 
tunda (Denizlinin ve vilayetinize men- sebeciliie Yavuz ve halıklara da ?fetff' 
sup kazaların iman için neler düıünü- ile Sami intihap olunmuşlardır. 
yoreunuz) ) diye olan aual de cevahanın Bu toplantıda bir Trakya g~ 
mütalaasından anlaplacaiı üzere müret- tertibi, bir Trnlı:ya takviminin }ıasırl_.,.. 
tibin bir aebvi neticcai olarak yanlıı di- ması ve belediye, husw! muhasebe fdl" 
zilmiflir. Bu aual (Denizlinin Te villye- relerinin Trakya çocuklarının ı,.nod•~' 
tinize mcnaup lrazalann tozdan ve ça- ları yurda vardımcla bulunmalanntJI ti' 
murdan kurtanlmuı için ne düıünüyor- ı mini için umumi müfettiş general ıcJ
ıunud )auretinde idi. Bu 1anlıtlann tez zım Diril:in yüksek delaletlerinin te~ 
elden tashihini rica ederim. ı nisi hususunda sömestcr tatilinde 1-

Denizli Valili heye Un 'Edimeye gönderilmesi karat 1 

---------~ 5"U C'Nl":!OD t.ınsı Alınmırlır. 
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Yeni Fransız kabinesı 
Sosyalistlere da yanan .B. Şotan 

kabine arkadaşlarını seçtı 
::ris, l8 (Ö.R) - Sa:ıt 17 20 de bas-

\leq)et d · · d · ıı: 
Cha aıresm en çıkan B. Şmidt bay 
. dutemps tarafından mebusan mecli· 

lln b' .. 
1 

ır teşebbüse memur edildiğini ;Y emiştir. Diğer kabine te~kili için 
·. Chautemps tarafından sarf edilen me

zaınin i ,. b" b· l 1 ır mecrada olduğunu \'C ka-

Haricil·e : B. Delbos, Adliye : B. Lis
bonne, Mesai : B . .Frossard, Hava : B. 
Laurent - Eynac, P. T. T. : Lafont, Ti
caret : Elbel, Nafıa : B. Ramadier, Maa

rif : B. Jean Zny. 

dan dolayı miiteessiftir. Böyle bir hU
kiimet kurulmadığı takdirde partf grup
ların ekseriyetine ve halk birliğinin 
program ve inzibatına dayanacak bir 
hükümete ic;tirak için iızasına mezuni

~ et verir. 

;;uz • 

Atatürk 
Başvekille birlikte 

lstanbulu seref len .. 
diriyor 

lıtanbult 18 (Huauai) 
Reiaicümhur Atatürkün Bat· 
vekil 8. Celal Bayarla birlik· ~ 
tc yarın yahut öbür gün ,eh- ~ 
r imizi ~crcflendirmeleri ve ~ 
Yalovada istirahat etmeleri 
muhtemeldir . 

fZ7J.77.7..//.7..7L/LLLLL7.7.7/LZ,,V.LZ" 

Bulgaristan 
Türkleri 
-BAŞT ARAFI BiRJNCJ SAHlFEDF-
riciye "·ekilinden sordu 

SIHHAT VE 1ÇT1MAI MUAVENET 
VEKJUN1N BEY ANA Ti 

d ınenın si.ir'atle tesekkül edebilecegini 
e nr.,,,,. t . . " "' .. e mıştır. 

Bu ismi geçen zatlar radikal - sosya
list birliği ve sol müstakil partilerine 
mensupturlar. Bazıları aynn nzası \'C 

bazıları ela ınebusturlar. 

Ekalliyet!" kalan iki takririn bir1C'...ş

tikleri zaman Blum takririnden daha 
l<l ki l Kürsüye gden sıhhut ve içtimai mıı-

fazla rey a ı ım le Jariiı. ettirilmekte- . . . . . . 
dir. avcnct vekılı Dr. Hıılıısı Alaıa1 'ımdı-

l> Az sonra eski dahiliye nazırı B. l\larks 
orınoy ile ı · . . . 1 sosya ıst partısırun paı· a-

B. Chautemps kabineyi bu şekilde 
teşkile kat'i olarak muvaffak olursa bu 
gece veya yarın sabah mesai arkadaşla
rını rdsicümhura takdim edecektir . 

l\1 ·11· k b t" • t f · l ) e kadar iskan va ~öcmen i~lerinin büt-
.ı ı ı onsey u ne ıceyı e sıı·e çn ış- I . .. . . 
kt 

· d rt ' 1 kr t · b çe imluınlarınıı gore sıstenılı ve pro~raın-
ıne~to grubu reisi B. Serol gelerek !;OS- ma a ısc e pa ı gene se e erı ay • 

P ı F d h · d b kl k · . lı bir tarzdıı başarılmakta oldugunu \'e Yalıst g b . . . ..., ru unun cevabını getırmışlerdır. 
.ouna g .. Ch orc grup 55 reye karşı 488 reyle Paris, 18 (A.A) - Sosyalist partisi

nin milli konseyi kolislerinde bildiril
diğine göre tahrir komisyonu tarafından 
yazılacak olan metinde bütün halk cep
hesi partilerinin mümessillerinden mii
rekkcp bir hükümct teşkili istenecektir. 
Böyle bir hükümet teşekkül etmediği 

takdirde Sosyalistler bir radikal kabi
nesine müzaheret edeceklerdir. 

au aure a a 21ya c e eme sızın 

k d
. u· . • ·11· k . d "lk iskan edilmiş olıın göçmenlerin sıhhat ve en ı par sının mı ı onseyın c ı - . . 

d f 1 k b ti k 11. tt k 
1 

müstahsıl vazıyete gecmek bakımından 
ol au_,temps kabinesine mecliste destek 
°b(. rnaga karar venni~tir. Bununla ber:ı
'- ır· kabul edilen k:ırar suretinde destek 
Jle ıınc . . 

e a o ara u sure e e a ıve e a - -

d 
• ·· h d t b"t tm. kted' istatistiklere müsteniden izahat vererek 
ıgını muşa e e ve es ı e c ır. . . 
B P 1 F 1 kr t ]"kt . aon safhada 934 denberı Bulı::arıstan, 

. au sure gene se e er ı · en ıs· .• • 

t
·r · 1· B BI · ti"f · l Romanya ve dıger ecncbı memlekeıl.-r-

il ğ sının sarih olarak yazılmış olmn-
1 ı tasrih edilmektedir. 

ı a ctmış ır. . um ıs ayı gerı n -

d 
- 1 ktad B · t ·· .. den gelen göçmenlerin adedinin 138.428 

ırmaga ça ışma ır. u vaz.ıye onun- .• • .. 
d h t

. · 'd • k · nüfusa balıg oldugunu , .e bunlar ıçın 1 7 
lJr Saat 17.40 ta eski kabinede nafıa mı
lly ı olan B. Köy gelmiştir. Onu eski ma

e nazırı B. Bonnet takip etmiş ve bu 

e emen par ının ı arı omı.svonu top-
) t 

· bin 16 hanenin İnşa edilmiş oldui:runu 
anmış ır. .. 2 .. k .. 

P · 18 (A A) S 1" t ·11· k , e yine bu gelen goÇr.lı'nlere 9 5 4 o u.ı 

Jıonuncusunun gelisi merak \'e altık:ı P<ıı-is, 18 (A.A) - Sosyalist milli kon
Sf')'İ 4035 reyle Blum - Serol takrirleri· 
ni kabul etmiştir. 

arıs, . - oc;ya ıs mı ı ·on-
. d 1 · t ·r· t• · ı·ı~n 16444pulluk. 1059 ,mıbave937~ene-

seyın c rey erın asnı ı ne ıcesı cı • 

d"ld"kt b Bl k d. · . sine kadar ı:den goçnıenlere tamamen \ıy d .. ıın ırnuştır. e ı ı en sonra ::ıy um ·en ısını sc- . 
d k b . uh l f ti k l Ye 193 7 senesi içind~ gClmiş olanların 

~- Chnutemps tarafından teşkil cd.ilc
n Ye.ni kabine hakkında son saatte 
~ılen yarı resmi liste sudur : 

ci!ıışvekil ve portföysüz ~az:r : B:ıy 
llon utemps, Devlet naurları : BB. Paul 
b· cour ve Bonnet. Bu sonuncusu ka
rınede ınnli ve ekonomik işleri birleş
~tıneğe memur olacaktır. Milli müdafaa 

Zyromskinin takriri 26::i9, Parcean 
takriri ise 149G rcy almıştır. 

nato a açı ır m a e e e arşı aşa-

cak olan mütecanis bir sosyalist bükü- üçte-: ikisine arazi tevzi edil diğini ve mev
cut kanuna ı~öre bir l\İlenin i~kanı 600 

met teşkiline mecbur etmemelerini de-
legelerden :rica etmiştir. liraya mal olduğunu ;znh etti. Blum takririnde ezcümle şöyle de

mektedir : 
lşte bu esnada bay Paul Faure genel /\yrıcn bu göc;menleriı. muhtaç olan· 

sekreterlikten istifa etmek istediğini bil· lanna 24.525.1 11 kilo yemeklik ve 8 
dirmiştir. Partinin idari komisyonu bu milyon 864. 914 kilo tohumluk verildi
hadiselcrden çıkan zorh·'dan düzeltme· ğini ancak iııkrm muamelesi gelmiş olan

· baladıer, Dahiliye : B. Marchandeau, 

Parti halk toplantısına ve onun prog
ramına bağlı olduğunu ilan eder. Parti 
bir halk cephesi hükümetinin teşekkülii 
gayretlerinin 11eticelcnınemiş olmasın- ğe çalışmaktadır. 

TERUEL CEPHESiNDE 

Yeni bir harp başladı 
Asilerin top ve tayyare hücumlarına 
_Cümhuriyetçiler· göğüs geriyorlar 

11 
llarsclon, 18 (Ö.R) - Milli müdafaa 1 la) yare5i düşüı·ülmüş \'e bunlardan 1'"'i:ıt 1 mal ve merkezde ileri hareketi k?lay ve 

d ~rcUnin resml tebliğidir : Şark or- markalı ikisi hizim hatlarımız içine yu- sür'atli olmuştur. Diiş:.ıan nizamsız bir 
lı~SUnda uğradığı ağır 2:ayiattan sonra varlanmışlardır. Karşılıklı olarak biz de halde çekilmiştir. Akşama doğru kıt'a-

Jır l'llilddet için hareUtını tatil mecbu- iki avcı tayyaresi kaybettik. Jarımız Seladıı yayla~ını işgal etmiş bu-
~ .Y~tinde knlmı~ olan düşman dün ~a· Salaınanka, 1S (ö.R) - Asi genel ka- lunuyorlardı . Burası Selada köyünün 
~ .Selada tepesi i!'!tikametinde ilk te- rargfıhının tebliği : Teruel cephesinde sekiz kilometre cenubunda bulunmakta-

8-0n hıl Ünü tekrarlamıştır. Bu hareket, dün sekiz kiloınt'trelik bir hat üzerinde dır. 
ta derece §iddetli bir top ateşi ve bol muharebe yeniden şiddetle baş1amışt.ır. Londra, 18 (Ö.R) - Ademi müdaha
ı/Yarle.rle himnye edilmiştir. ileri hat- Şiddetli bir topçu hazırlığından sonra le komitesi Ingiliz planının münakaşa-
11;1rnız hrıfü mikyasta tashihe uğramış- tayyarlerin himayesi altında olarak kol- sına devam etmek üzere Foraynofistc 
(] U liava filolarımız nsi kıt'al:ın şiddet- larımız şevk ve hararetle hücuma atıl- Lord Plymouth'un riyaseti altında içti
()~ c boıftbardıman etmişlerdir. Bir çok mışlrrdır. Dağ kısmında muharebe son ma etmişse de hiç bir karar verememiş 
:tn ~an tayyareleriyle şiddeUi bir hava derf'c<.>de sert olmuştur. Cenup mıntaka- ve içtimaı gelecek bir celseye talik cy-

u arcbesi yapılmı tır. Beş düşman sında ayni hal görülmüştür. Bilakis şi- lem istir. 

Berlindeki görüşmeler 
nihayet buldu Hitlerin ziyafetile 

" B. StOyadinoviç ava gidiyor 
/\~o 'l n ba VC'kili ve hariciye nazırı Dr. Stoyadinoviç civarındaki hususi malikanesinde general Göringi ziya~cti~
ll'ıiıJ~1k.Ya haricı~ l' nazırı B. Baron von Neurathla bir çok den ve bu münasebetle iki devlet adamı arasında teah edı
aluk d~ıtlarda bulunmuştur. Bu görüşmeler iki memleketi len nutuklardan bahseden Yugoslav matbuatı bu nutukları 
hıUt: l~r eden btitün meselelerden başka umumi siyasete ayniyle neşretmekte ve metinlerinin bilhassa hararetli oldu· 
"llovıç~ ~ ~eseleler üzerinde cereyan etmiştir. Dr. Stoyadi- ğunu kaydetmektedir. 
lıtışrna1 rusyn nazırlar reisi general Göring arasında da ko- Samuprava gazetesi başmak:ılcsinde Stoyadinoviçe Alınan 
tin ile ?r olmu!;tur. Diğer taraftan Dr. Stoyadinovlç devle- hükUmet merkezinde gösterilen h:ırarctli \'e heyecanlı hüs· 
:tnüş \'rı f len bazı erkfiniyle parti ileri gelenlerini de gör- nü kabulün dost olmak ve teşriki meı:;ai ederek sulhun Jda
luk hnf'•· e~d~leı-iyle görüşmüştür. Bunlar bir samimi dost- mesine yardım etmek jstiyen Yugoslav ve Alman milletlc-
J.:ında t'ası ıçınde ve iki memleketin siyasi tclfıkkileri hak· rinin bu temayüllerinin tam bir ifadesi olduğunu yazmak
'lir. Ik· am ve karşılıklı bir anlayış dahilinde cereyan etmiş- tadır 
da]ı biı t~ra~ n.r~larında Avrupa sulhu için her sahada fay- Fo~ Novrat tarafından Berlindc o:creline ,·erilen ziyafette 
tı r ış bırlıgı · k"' ·· •t tl t ld v • :t u tey·1 , . ım anına musaı şar arın ınevcu 0 ugu· bir nutuk söyliyen Yugosla,·ya baş\'ekili Saınuprava gazete-
(>(!k1ld ı . l'•mışler ve istikbalde münasebetlerinin bu mesut . . v •• y 1 .. .. f ıı 
rı~ın e ınkişafına her vasıta ile daha f:ıUI bir şekil vermek sını_n. yazdı~ına hgcdorc!e . uglhos al"d·y~nın butukn ga!.rel t ':et aa -

Ve arzusunu .. 
1 

• 
1 

d" yetının yegane ı su o ugunu açı ·ça soy emış ır. 
gos ermıs er ır.> 1 b'" .. k b" d"kk 1 f tI 

ALMAN GAZETELERtNtN NEŞRİYATI Bu gazete Yu~~s .avynnın u~·u ır ı at c men aa : -
B 

1 
rini müdafaa ettıgını, fakat aynı prensiple hareket eden b u-

St0~~.' dın, 1~ _(Ö.R) _Gazeteler Yugoslavya başvekili bay tün koı~ş~ların~n v~ ?~t~~ diğer devletl~rin mrnfaatlerini 
bahs novıçın Berlin görüşmelerinin parlak neticelerinden de pek ıyı takdır ettığını ılave eylemektedır. 
de c~!~~ktedirler. Müzakereler cok samimi bir hava için- Bcrlin, 18 (A.A) - Hitlcr t:ırafından dün akşam Stoyadi
olrnadıl:an etmiştir. Bu görüşmelerin hiç bir devlete karşı noviçin şerefine verilen ziyafet ile bu münasebetle iki dev
tl! old;ıuvc _umumi Avrupa sulhuna hi7.met edecek mahiyet· Jet adamı arasınd_a y:ı~ılan mülak?t. Yugoslavya baş\•ekili-

.,jU bılhassa knycledilınektedir. nin resml seyahatine nıhayet vcrmıştır. 
GOSLA VYA GAZETELERtNIN NEŞRlYATI Stoyadinoviç b ugün husuı;t surette Berlin civarını gezec~k 

lıt-lgr d ve bundan sonra Magdeburgda ava çıkacaktır. Daha 5onra 
a ' 18 (A.A) - Başvekil Stoyadinovjçin Bertin fu('ne oradan da Milnilıe gidecektir. 

letonya hariciye 

lar hnkkıncla dahi henüz tamamiyle ifa 
edilmemiş '\ f" ir 'ld~ bulunduğumuz sene 
zarfında 14.684 ev, 41202 çift hay,·a· 
rıı, 165 32 pulluk, 2 4. 3 1 3 araba olarak 
nıızarı itibare alınan ihtıyacın ifası ve 
bu uğurda ririşilen tnahhüdatla berabı-r 
13.590. 965 lira sarfını ir.til..:am etmr.!.
te olduğunu hatırlat nık isktı.n ve göç
men işlerinin mahdut olan imkanlarımız

la mütenasip olarak deıpiş edilmedikçe 
mazideki vakıalaniyle pek feci iıkıbetler 
, .e manzaralar hatırlatan bu mühim İşte 

zaruri olarak esaslı he.5<ıp ve istihzaratın 
~v'd emirde drrpi.ı edilme~i l"zımgel
diğini İpret etti. V e iskun işlerinin daha 
baoka bir sistemde '\ t• memleketimizde 
nçılmakta olnn iş hncınind l'n de İstifade 

ederek dahn mütevazi masrafla istik
mali mümkün olup olmadığının arrıca 

mütahusıs komisyonlar tetkik ettiril
mekte bulundu~unu ve ~arih bir vai ttc-: 
bul unııbilrnek için bıı tatbikatın netice· 
5ine intizar liizımgeldiğini ilave etti. 

Ve izohntınn nihayet vermeden evvel 
ancak gelmiş olan ı;öc;mc:-nlere yap ılması 

ı::zımgclen bu yıırdımlar daha tamamİ}'· 
le ikmal edilmc:-miş olmakla beraber tar
lalarını kövlülerc bedel mukabilinde ve 
baz ı yerlerde traktörle sürdürülerek mÜ'I· 
tah ·ı vaziyete çok yoklaştırıldıklannı ve 
daima ıhhi vaziyetleri yakından takip 
edilerek hiç bir sari hnstnlıi;ın çıkmadı

ğını ve evleri ynpılmıyanların mümkün 
olan yerlerde kira ile hnn tutulmak ve 
bilhassa köyllilerin evlerine misafir edil
mt•k suretiylc- bir dam altında bulunduk
lnrını tasrih etti. 

Bundan sonra kürsüye gelen hariciye 
vekili Dr. Aras Bulgaristandaki Türkle
rin ve Türk mekteplerinin vaziyeti ve 
muhaceret meselesi iizc-rinde son sene
lerin bütün macerasını ve yapılan tcşeb· 
büsleri ve alınan vaitlcrin çok kısır neti
celerini hulüııa ettikten sonra şimdiki Bul· 
gar hükümeti başvekilinin Türk mektep· 
!erinde Türkçe hurufotının mecburi ve 
eski Arap harflerinin ihtiyari olması hak
kında emir \'erdiğini söyledi. 

.t'\etice olarak şimdıki Bulgar hüküme
tirıin şikayet lerimi:t i cfaha iyi kabul ve 
telakki ettiğini ancck tatbikata intizar et· 
ml'.kte bulundu~umuzu ve göriilccek ne• 
ticeleri olduğu gibi fııkaya ıırLedeceği
ni, her halde ötcdenberi kend ileriyle iyi 
ve dostane geçinmek ba~lıca emelimiz 
olan bu kom~umuzla münasebatımızın 
üzerind e müessir olacak muayyen a mil· 
lerin ba~ında T ürklere yapılacak mua
melenin b ir esas t ~kıl edeceğini ifade 
etti. 

Hicret meselesinde salahiyettar vek a
le tin tetkikatiyle varabileceğ i neticeye 
göre taayyün edecek kudret , .e kabili
yetimiz niabetinde b u işin tatbiki müm
kün Ve .kolay esaslı muka\'·elt"lere raptet· 
mek l azımge)diği ni, ftncak bu m eyanda 
böyle b ir işin daha evvelce müttdikimiı: 
Yugoslavya ile aramızda aözü geçti~i
ni ve fırkaya bunu arzetmeyi vazife bil· 

- - -- ...... ~-.j ..:--_~-- -

~.ON HA.HER 
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Büyük Şefimiz 
Dahiliye Vekaletinde 

Istanbul planını tetk \k buyurdular 
A nknra, 18 (Telefonla) - Reisicümhur Atatürk, refakatlerinde başvekii 

B. Celal Bayar ,.c dahiliye vekili 8. Şükıı.i Kayn olduğu halde perşembe gÜ· 
nii Yalovayn hareket buyuracalarkdır. 

Büyük Şef, bugün başvekil ve dahiliye vekili ile dahiliye vekaletine ll'..şrif 
f!lmişlerdir. Şef, vekiı1etin salonunda teşhir edilen ve şehir mütahnssısı tara• 

fından yapılmı~ olan lstanbulun imarına ait plitnhırı tetkik etmişler, izahat 
alnıı~lar ve takdirlerini ifade buyurmuşlardır. 

Ulu Önder dahiliye vekaletinde lmk br.ş dakika kalmıtlır. 

Sivas Erzurum hattında 
inşaat faaliyeti devam ediyor 

Anhrn, 18 (Telefonla) - Sivas - Erzurum demiryolu üzerindeki in~aat. 
toprak işleri " e kargir binalar ve tünellerdeki faaliyet ilerlemektedir. 

Kemah İstasyonunda amele knrargahları, fen memurlarımı ait binalar, yolcu 
bimısı '\'e müştemil fıtı İnşaat ı ikmal edilmiştir. 15 inci kısım bölgesinin in~ııa tı 
için takrihen 2 milyon lira harcanacaktır. 

iş, Merkez, Etibank umum müdür
leri bu ayın sonunda 

Londraya gidiyorlar 
Anknrn, 18 (Tele fonla) - Londrada İngiliz mali) ecileri ile müzakereler~ 

t.:irişmek üzere lngilterrye gidecek olan l~. Merkez ve E.tibnnk umum mH· 
dürlerinin hareket tarihi tesbit edilmistir. Umum müdürler bu ayın sonund 
hnreket edeceklerdir. 

lstanbulun • • 
ımarı ışı 

• 

1stanbul, 18 (Telefonla) - Hasılatı lstanbulun imarına sa~:edilmek üze· 
re bu şehre mahsus bir imar \'ergisi ihdas edileceği hakkında çıkan şayialar 
esas ızdır. lstnnb"lda Eminönü meydanının jstimlakinden sonra Calatada da 

cadde ve sokaklıııın genişletilmesi İç.İn çareler dü~ünülmektedir. Bu çarder 
arasında tünelin karşısına isabet eden adanın k<lldırılması. rlavyar hanının 
bulunduğu kJsmın Zıraat bıınkası istikmeıincte keııilm~ w., bu suretle cadde
nin g"n~~letilme...si ~rdır. Bu tasavvurların mevkii fi ile konması için ameli ycıl· 
!ar bulunmU§tur. 

iç dış politika • • • ve ıçın 

Almanyada halkın re
yine müracaat edilecek 

Paris, 18 (AA) - Fransız gazetdt>rine Beılinden bildiriliyor: 
Almanyada nisanda İç ve uış politika hnl:kında nhalinin reyine mürııcnnt 

edileceği hakkında bir şayia donmel,.ted ır. Söylc-ndiğine göre bu mürncnntın 
hedefi I3. l litlerin ltal)•aya yapacağı ziyaretten evvel otoritesini dahn ziyade 
kuvvetlendirmek ve dış politikadaki bazı isteklerine ve bilhassa miıstemleke 
isteklerine daha ziyade kuvvet vermektir. 

Riiyük şehirlerde toplantılar yapılmakta ve bu toplantıl ... rda nasyonal sos· 
yulist hl\tipler hükümetin son yıllarclııki eserini ve istılıdnf c-tıiği iç ve dı, 
nizamın gnyclerini anlatmaktadırlar. 

Otobüs işinde 
•• BAŞT ARAFI BiRiNCi SAHtFEDE -
usulsüz her hangi bir ruhsat veril· 
miı olduğunu tesbit etırlemişlerdir. 
Dahiliye ve.kili bay Şükrü Kayanın 
bu hususta beyanatta bulunması 
muhtemeldir. 

lstanbul, 18 (Hususi) - Vali B. 
Muhittin Üstündağ Ankaradan bu 
sabah döndü. Hayat bahalılığına 
karJı mücadeleye devam edileceğini, 

Mısırda 

etin ucuzlaması ile diğer mnddelere 
zamlar yapılacağı haberlerinin asıl
sız olduğunu söyledi. 
12 Y AŞINDAKi ORDU ATLARI 

lstanbul, 18 (Hususi) ---- Milli 
Müdafaa vekaleti, Ziraat vekaleti ile 
birlikte yeni bir kanun projesi ha· 
zırlamıştır. Bu projeye göre orduda 
on iki yaşım dolduran atlar köylüye 
taksitle satılacaktır. 

vaziyet 
•• BAŞT ARAFI BiRiNCi SAHffEDE •• tahrik ctmıştir. cLokal Anzeiger> bu 
zamanda Kahirede ve bütün Mısır kra- neşriyatın bcynelınilcl münasebetleri ze
lının düğününü parlak şekilde tes'ide hirlemcğe maluf bir teşebbüs teşkil et.
hazırlanmaktadı r. Yollar şimdiden do- tiğini kaydediyor. Ve, diyor ki : Ingi
nanmı~tır \"e zafer takları kurulınakta- j Iızlcr kendi hükümctlerinin propaganda 

dır. · için ne müthiş yekfında paralar sarfet-
AJ\IERIKADA ALMAN PRO- tiğini hilıncz değillc>rdir. cBörsen Zei

PAGANDASI tung> Alman propaganda nezaretinde 

:n nazırı Romada 
ruı1..;~ 18 (Ö.R) - Letonya hariciytı 
iıa..: . oınııda bulunmaktadır. Yarın 

••Cıyc 

Peştede toplanacak. olan demir
yolu tarife kongresi 

diiini ıöyl t'di. Berlin, 18 {Ö.R) - Almanyamn da 
Ingilız aleyhtarı hır propaganda şubesi· 
nin tcşkıl edildiği iddiasını raddetın k
te ve cManchester Guardian .. gazete i
nin hu neşriyatının Ingiliz umumi efkA
rını tıalyaya karşı o1duğu gibi Almnn· 
ya aleyhine de tahrik maksadını takip 
ctU L!ini ~azmak tadır. 

•nun na1..ırı kont Ci~no tarafından 
""tıl '\:~ bayanının ııerefine bir Zİ)•af•t 

f't; e111;tir. •· 

Ankara , 18 (Telefonla) - Demiryolu nakliyatında me-rlı:czl Avrupa mil§• 
terd' tarife csaıılarını görü~mek üzere ayın yirmisinde P .. tede toplanacak olan 
demiryolu konaruine devlet demiryolları Damına İ~t iralc edecelr. olan tuife 

daire&i rei.i B. Naki huıün buradan hareket elti. 

B. M. Meclisi part i grubu hükümetin Italya gibi Afrikad:ı ve bilhassa Mısır
hu ıneıcltdek i hareket H mütalaa ve en- <la lngiltere aleyhinde propagandada bu
ditelerini yui rıde bularalc mart içtimaın- 1unduğu hakkında Ingiliz .. Manchester 
da uaılı müza1'era ta mevzu olınaaını ka-I Guardian> ga~ele inin neşriyatı Alman 
rar altına aldı. 1azetelu inin $İddetli mukabelelerini 
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Köylü kadınlara 
kurslar açılıyor 

Tekirdağ 17 (Hususi) - Cümhuriyc~ 
rejim ve idaresi sayesinde köylümUzÜll 
el birliği gönül ve kafa birliği ile meyda .. 
na gelen eserler karşısında kıvanç duy• 
mamak ve şirin yurdumuzun günden gil• 
ne ileri bir hızla yüksekliğini görüp t4 
samimi bir sevgi ile köy davamızı alkış· 
Iamamak mümkün olmıyor. 

• 
mı ? ~ Çarpan sabıkalı E sordu= bı·r harbı kabul e _ıebı·tı·r - Bu işi galiba aen yaptın? a ~ 

mahkeme ye Verildi • - Ben bu günlerde harman değilim. • 
SUÇUnU inkara f ü- Kurban bayramını beklemek ... Bir dört 

yüzlük vuracağım. Yirmi beş lira benim 

zum görmedi karnunı doyurmaz demişti. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Küstah sabıkalı kurban bayramında 
Bir çok sabıkası olan KaSlm paşalı bir vatandaşı çarpacağını önceden haber 

~ükrü, dün yine yeni işlediği bir suçtan veriyordu. 

dolayı ikinci sulh ceza mahkemesine ge- Köylü nihayet Ka!lımpaşa.h Şükrüyü 
tirilmiştir. Gözleri siyah ve kestane gibi tanıdı. Ve bila tereddüd: Budur, diye 

Bu sual ava.m kamarasının milli müdafaa komitesinde sorulmuş 
ve salahiyettarların "belki ... " cevabile karşılaşmıştır 

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

t 

lngiliz 
---·•---

Ordusu rıe donan
ması ne haldedir? 

Vilayetimizin Inecik nahiyesinde bu• 
gün eşi birçok yerlerde bulunmıyan bit 
Yatı okulu vardır. Bu okul Tekirdağ vi• 
]ayetinin kültür abidesidir. Bu yıl Yatılı 
okuldan Tekirdağ okuluna 15 çocuk ~ 
kız girmiştir. Evvelce bildirdiğim veçhild 
nahiye merkezinde ATATüRK abidesi 
~. Selçuk, Semetli, Ded~cik köY# 
lerinde okuma odaları ile Inecikte v• 
bu üç köyde zirai kredi kooperatifleri 
kurulmuş ve kalbur makineleri alınınıŞ· 
tır. 

ıiştir. Burnu korkunçtur. gösterdi. Oda itiraf .:lli. 

Yanaklar çökük, Elmacıklar ııivri. Du- Hakim suçluya sordu: 
dak.larını dalına ısırıyormuş gibi kırmızı- - Senin kaç adın var? 
]arı görünmiyen küçük bir ağız... Geniş - lstanbulda Kasınıpaşalı Şükrii. iz-
omuzlar, uzun kollar, büyük eller ve a- mirde ~eveze Hiday~t. hazan da lekeli 
rak:lar, işte Kasımpa•:ılı Şükrü.. h ı -. umma ... 

Bazen bir su kumpanyası elbise ve Hakikaten lekeli humma dedikleri ka-
kasketini giyerek mahallelerde saat mu- dar vardır. 
ayenesi yaparak bir çok safdilleri sızdı- - Can çıkmayınca huy çıkmaz derler. 
ran. hazan bir oümendiferci elbisesini 1 Bu da bizim tecellimiz .. Alnımı:ıda tam· 
ııeçi.rerelt uzun yol, Abbas tarlası taraf- gayı sünger bile silemiyor. Ne yapalım 
la.randa bir ev kiralayarak. kendisine me-1 bayım. geçinme dünyası .. 
mur ~üsü ;ererek bir çok vatandaşların 1 Dört sabıka fişindeki maznuniyetle
evlenne gıren, eoya ve para çalan Ka- rinin infaz edilip edilmediğinin sorulma· 
sımpaşalı Şükril, bu defa da şık bir elbi-111ına karar verildi. Ciiretkar hrsız, dört 
ııe giyerek. piyasada gorunmüş ve bir t jandarma nezaretinde ceza evine iadı: 
köylüy{l. dolandırmıştır. dildi. 

Askeri münekkid
lerin düsünceleri. .. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nakleden: Adnan Bllget 
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<- Ingi1tere, 937 yılında harp edebilir 

miydi? 
- Ha;'l.r ... 

- 938 senesi lngilı.:r.: i':in bir harp yılı 
olabilir mi? 

- Hayır .. 
- Ingilterenin sil:ıh ku~·v~tlcri ikmal 

edilmiş midir? 

Her okuma odasında radyo vardır· 
Arı, tavuk, tavşan istasyonları kurul• 
muştur. 

Inecikte açılan Ulus okuluna 40 kişl 
devam etmektedir. 
Kadınlar dershanesini idare eden flıı• 

tice Ünal haftada iki defa köylü kadın• 
larına mutfak ve dikiş işleri göstermek• 

tedir. 
Köylil kadmlığımıza mutfak ve dikiŞ 

hususunda bilgi vermekle onları yarlllın 
aile ocakları için daha elverişli ve fayda· 
lı bir şekilde hazırlamak demektir. 

- Hayır ..• 

Trakya umumi müfettişi gencral' K~ 
zım Diriğin işe başladığından itibaren 
Trakyanın bünyesinde ve çewesiride go' 
le 

0

gö:rülecek el ile tutulabilecek ka~ 
Renovrı dritnotu ı..•e biiyiik toplan her sahada meydana getirilen verimli 

Kahveci Darfilfil 
- Ingiltere, dostluklan için harp e- aylarında yeniden silahlanmağa sarıl- teşkil eden bu kadroyu 937 ytlında par- çalışmaların çok mesut n-eücesi ile kat'! 

mışlardır. cDaily Mail> in askeri muhar- lamentoda izah ve tafsil eden müdafaa 
1
1 şı karşıya bulunan Trakya1ılar bahtiyar' 

rirl, bu hususta şöyle diyor: nazırı «Maalesef ki mevcut bu kadar- dırlar. 
- cAlmanyanın silah ku~t1erini, dır.> Cümlesini kullanmıştır. Ingiltere, H.öZDEMffi 

akıllara durgunluk veren bir şekilde ar- bu kadronun kifayetsizliğine inanmıştır. 
tırmağa başlaması, bütün Avrupa dev- Ingiltcrenin Hindistandaki ana kuvveti, 
letlerini aynı ~ekilde harekete sevket- 21.180 zabit ve askerden ibarettir. Meksikada grerJ Kanmmdüvdüğiii~n 

muhakeme ediliyo_r 
m.iştir. Bunun ideal manası bir harp mı- Çok şayam dikkattir ki, Ingilterenin Mek.siko, 18 (ö.R) - Iki zirai işçi tef.! 
dır'? gidişi de mecburi askerlik yoluna kilatı arasındaki ihtilaf sebebiyle v~ 

Buna cevap verıı ~': epeyce müşkül- girmek üzere bulunmuştur. Milletin te-- 1 rakrüz devletinde 24 saat süren bir grer 
dür. nıayüllerinde bu yola doğru büyük bir 1 olmuş ve bütün faaliyeti felce uğratnııt' 

Ingiltere, yavaş bir ;;ilah1anmanm acı- hamle vardır. Başlıca halk sınıfları ve 1 tır. Ozrapa şehri dün harp l:ialinde sıı~ 
Dün ikinci sulh ceza mahkemesinde ; nütl.erini hoş ederim. Fakat, şu kadın\\ sını Akdeniz meselesi münasebetiyle bilhassa işçi partisi mecburi askerliğe: nılabilirdi. Iki tarafa mensup işÇiler ~~ 

bir kari koca arasında geçi.msizli}( neti- kendimi beğendircmedi(ll gitti... \ Akdeniz devletlerinden yaptığı istimzaç taraftardır. Bu sahada atılacak adım, teh İ lahlı olarak caddeleri dolaşmakta "'' 
cesl olarak çıkıl~ hakaret ve dayak. dava-ı Gece op birde eve. gelirim.. Bayanı esnasında azami surette çekmiştir. Bü- likeli olm~kla beraber, mutahassısların birbirleriyle çarpışmağa çalışmakta idi" 
sının duru17maıı ıırasında hakim suçluya uzaı;ımış mışıl mı~ıl uyuyor bulurum. bir 1 yük Brit..anyanın kuvvet ve kudret sem- kanaaf:ine

1 
göre belki de 938 yılı içinde 1 ler. lki tarafın sillı harp halinde çat"'. 

hitaben: \ ıaf olsun diye: patisi, asırlardanberi yürüyüp gelen hey- kuvveçlen fiile çıkarılacaktır. 1 pışmalarına1 mlri.i olabilen pollsin ga'f• 
- Soy adın> I - Bayancı~ım .. Yor;!unum .. Kalk da 1 betini muhafaza etmemiş ol.Saydı, bu is- Ingilterenin ana vatan ordu kadrosu retlerine rağmen öğleyin şlddetll b1' 
Suçlu ıoyadtnı söyliyemedi. Elini r:e· 

1 
bir kahve pİitr ! fogili· ashetleri l timzacın neticesi bir iflas olurdu. Ingil- 938 yilind.a 120,936 ya, Mısırda 10,182ye, çarpışma olmuı ve alti ölü yitm.i yarati' 

bine ~ötürdü ve çıkardığı nüfos ciizda-ı ' Diye adet3. yalvarırım.. - Evet... tere bunu biliyordu. Aldığı neticeye rağ- Çinde 58,566 ya, Malayada (Singapur) sayılmıştır. 
nım hakime uzatarak: . - Sen k~hv~cisin. Bir de bana pi,ir- 1 - Böylece ~ir harp zarurelini 938 de ~~en meınnuni~~ts~zliğini kendi kendine 6,262 ye, Maltada 31687 ye, Filistinde ----------------

- Bayım, aklıma gelmıyor, Soyadım de beraber ıçelım 1 Deme7 mi? kabul eder mı? ıtırafta fayda gordi.i. 2,879 za, Cebelüttarıkta 2,639 za Sudan- kuvv~tleri 938 de iki misil blr lru~ 
burada yazılıdır. 1 Sen ol J" .. kızma bayım... - Blki.. Ingilte_renin. 937 silah.lanma_program.ı- kazanacaktır. da da 1,852 ye çıkarılacaktır. Filhakika 

Cevabını verdi. - Bu so7.ler muhabbetten ileri «el· - ~37 de bir harp olsayJı Ingilt~r.min na t..ahsıs edıleıı 63 mılyon ısterlinglık Mütahassıslar mahalline git~t.ir. 
" bunların haricinde bazı rakkamlar da 

Hakim eUzdant tetkik: etti. Suçlunun mez mi? al:ıcağt netice ne olurdu? tahsisat bu kuvvvctleri baştan başa ye- DENtZ KUVVETLERt 
eoyadı halcilcaten akılda duracalc gibi de- - Ne muhabbeti.. Muhabbet de-di· - c ................ • nili?mek yoluna dökülmüştür. Esasen vardır ki, bunlar adeta bizdeki jandaı-rna 
ğildi: Darfilfil... ğin kaqılıklı olur. Ne i<Jtedi de yapma- Yukarıdaki muhavere Avam kamarnsı 936 yılından devren kalan 7;239,000 lira- kuvvetleri gibi ı .. ı.bıta işleriyle uğra§-

- Sana bu ıoy adını kim verdi) dım. _,Nere.ye_ istedi d: yollamadım. 1 mi!U ~~dafaa komitesinde, sabık Ingil- lık müdafaa tahsisatı bu rakama ilave maktadır. Bunlar Seylan, Bermuda, 
- Beyannameye bunu yazmışlar, ha- .Muştekı yıne karıştı: tere mudafaa nazırı Mr. Duff Coopcr,le edilince daha büyük işlere ve teahhüt- Aden, Kıbrıs ve Burmadadır. 

berim bile yo)d.. - Vallahi yalan söylüyor, geçen bay- Mr. Elliot arasında bundan on gün evvd lere girişilmesi tr.min edilmiştir. Ingiltere, gerek ana vatanda, gerek 
- Karını ne diye dövdün) l ram. Burnavaya ba_vr1\m uçurtmasına 1 

geçiyor. Sual tevcih eden Mr. Elliot or· Ordu tamamen modernize edilirken müstemlekelerinde bu sene, bizdeki fır-
Suçlu yanında. duran kamına hiddetli bile yollamadı. du kuvvetlerinin ikmalinde geç kalındı· makineli silahlal'a - ınotödü kuvvetlere- ka teşkilatına benzer bir şekilde tanlc 

bir nazarla baktıkdan sonra şunları an· Hakim: ğına tariz için yeni kabineyi hedef ya- itina ile yer verilmiştir.> kuvvetleri veya tank fırkaları ihdas et-
latmağa başladı: - Kannı ne diye dövdün onu söyle .. parken, 932 den sonra hükümetin ba~ın- Ingilterenin, Cenevreye silahlanma ınlştir. Bütün kuvvetlerde silah ve ateş 

- Bizim derdimiz hiç eksile olmaz.. - Gözlerim karardığı için, ne yaptığı- da bulunan idare adamlarını da bir çok 1 kuweti hakkında verdiği rakamlar ve tesirleri aynidir. Her fırkada 32 Vikers 
Şu kadınla on senedenberi evliyim. Bana mm farkında değilim! tarizleriyle hırpalamıştır. başarılmakta olan işleri de şöyle hülasa 

makinalısı ve 16 tank da.fi ateşlisi, dört 
alltah rizası için, bir qad~ kabve pİ':İrmit Müşteki: Bu zatın iddiasına göre Ingiliz müda- edilebilir: 
değildir. - Gözleri karar:ın adam, evin içine faa kuvvetleri, karada, havada ve deniz-! «Hindistan hariç olmak üzere Ingilte- makinalı ekibi (Tam teşkilatiyle) ve ön 

K d ld 
ı 1 hatlar için ilk ateş silahları mevcuttur. 

a ın atı ı: girip te agobun kör kazı gibi ne varsa si- de senelerce tam bir atalet içinde ka - I renin ateş kuvvetleri 168,900 kişilik bir 
- Sen kahvecisin ayol, akşama ka- ılip süpürmez, üstelik bir de yalvarmaz .. 

1 mıştır.Fakat 937 programiyle bütün kuv I ordunun omuzlıırın.a bırakılmıştır. Bu 
dar kim bilir kaç ~~hve içiyorııunl .. !Şimdi cezayı yersen aklın ~~ı~a gelir. 1 v~tl~r modernize edilmek yoluna gir-

1 

rakam 937 yılı .i~i~dir .ve 93G yıl~~dan 
- Evet ltahvecıyım .. Kahveme gun· I Bu davanın da arnnıe şahıtlerınin celp- mı.)tır. ancak 10,560 kışılık hır artma goster-

de yüzden fazla müşteri gelir ve ben kah-
1 
lerine karar verilerek ha:;.ka bir güne td.· I Başt..a Ingiltcrc ve Fransa olmak üzere, rnekl~dir. 

•·eciliğin icabı olaralı:, mü~terilerimin gÖ· lik edildi. bütün Avrupa devletleri, 937 yılının ilk Büyük Britanyanın sulh kuvvetlerini 
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MEVLANADAN BIR PARÇA H . . ~ MANILER 

<Ey, cihanın canı olan sevgili .. Senin e r g u n ~ Gide gide yoruldum 
yüzün bana kıbk• olalıdan beri ne kabe- ~ Bir kenara oturdum 

den haberim ne de kıble nerededir bil- N Ben yarimin aşkından 
022FZTd2Zl™7,U&i ARfi.bif30..2CiVVJVr7/7.7.T.2™tml771"'"'/C.L/777.7.>~ Deli divane oldum 

nıiyorurn. 

Senin yüzün gözümün önünde iken 

kıbleye dönmeye kudret bulamıyorum. 

Çünkü kabe, kalıbın, sQrelin kıblesidir. 
Senin yüzün ise ruhun kıblesidir.• 

BtR KORKU 

Bayan - Şapkacırno. uirayıp ıapka

mı aldı:l mı) 

Bay - Evet, hem Cle buraya.kadar 
Koşarak geldim. 

- Niçin canım? 

- Eve gelinceye kadar ~apka mo-
deller ideğişir diye korktum. 

TAYYARELI TALEBELER 

Yapılan bir istatistiğe güre, Amerika

da hususi tayyareleri o1an 312 me.!ttep 
talebe:;i vardır. 

Bu talebeler mekteplerine hususi tay

)'&re rie gitmektedirler. Her sabah bir 

,.hirden diğer bir şehirdeki mekteplere 

Gidelim baş pınara 
Ayağı yaş pınara 

Ben derdimi dökeyim 
Dökülsün yaş pınara 

Fırın üstünde kürek 
Ne yamansın a yürek 
Her cefaya dayandın 
Buna da dayan yül'ek 

Ey bülbülüm zar getir 
Yarden bir haber getir 
Yar sana mektup versin 
Kanadına sar getir 

BIR BILMECE 

Şu karşıdan iki dilber gelir kolkola 
Hiç reva mı birbirinden f arkola 

Kırma birinin hatırını çıkamaz halk 
yüzüne 

Zira revnak verir o Aşıkın göıiJne 

Cevabı: Yarın 

Ingiliz ordusunun tank kuvvetleri, 
Alman askeri mecmualarından birinde 
anlatılırken c350• tank mevcut olduğu 

söylenıniştir. Ingiliz gazeteleri bu rak
kam üzerinde durarak Almanyanın ve 
Rusyanın binlerce ve binlerce ağır ve 
hafif tankı mevcut olduğunu ileri süre
rek bu rakkamı çok az buluyorlar. 

Her fırkada tayyare dafi toplan ıneb
zuldur. Ve çok tesirlidir. Yalnız tayyare
lere karşı dafi top fırkaları da ihdas edil
miştir. Bunlar cYoketme> vazifesiyle 
mükelletftirler. Aydınlatma, arama ve 
keşfetme cihazları çok üstiİndür. Eleman 
iyidir. SilAhlar büyük bir maharet ve 
iabetle kulJanılmaktadır. 

Ingilterenin yeni harbiye nazırı Mr. 
Hoare Belisha, ordu kuvvetlerinin te
kamülü bahsinde diğer nazırların önü
ne geçmiştir. Ordu disiplinini son teka
mülüne çıkarmışıır. Ordu büyük bir 
gizlilik içinde va:ıi(e görmektedir. 

Yeni naz.ır, Ingiliz demokrasisinin ye
tiştireceği yeni nesil için projeler hazır
lamakla meşguldür. Onun fikrine göre 
yeni nesil, mutlaka askerliği öğrenecek
tir. Hatta mecburi askerlik ihdas <'dil
mese de, sırf spor zevki için a.skerl dt
siplini ve kaideleri mektep sıralarında 
öğrenmelidir. 

Filhakika, Mr. Hoare Belishanın bu 
dü~ünceleri, «Faşizm rejiminden mül
hem> diye kabul edenler olmuş, fakat 
milli müdafaa meselelerinin münakaşası 
kamaraca menedildiği için koridorlar
dan içeri girememiştir. 

Son günlerde, büyük Britanya oı-du
su lifin en mühim haberlerden biri de 
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Ingilterenin deniz kuvvetleri, Amerl .. 
ka ile birlikte ve Japonyanın da iltibll" 
kiyle dünyanın en emin lruvvetlerinlO 
başında geliyor. Japonya ve Ameri.lc" 
Ingilterenin deniz kuvvetleri için cDUtı• 
ya şampiyonu> lakabını kullanırlar. fil~ 
hakika Büyük Britanya denizlerde, ııaA 
zirsiz bir kraliçe ha§metiyle hüküm si!-• 
rüyor. Personel mükemmeldir. Jngili' 
bahriyesindeki disiplin ve maharet soıı~ 
suz bir kıymetlir. 

Ingilterenin deniz kuvvetleri, taııı.Jl~ 
mış Ingiliz muharrirlerinden H. W. Wi1~ 
son tarafından şöyle anlatılıyor : 

- 23 saffı harp gemisi, 13 adet cVa• 
şington> tipinde kruvazör, 44 adet. 
modern kruvazör (Ilk kısımdan touaJ 
itibariyle noksandır}, 83 modem destrO" 
yer, 59 denizaltı gemisi, 110.000 zabit ~ 
mürettebat, umuınt kıymeti 105.0G5.0 
sterlindir. 
Yukarıdaki kuvvetle dünyanın bat' 

lıca denizlerinde sulhu korumak tçiJI. 
vazife görüyor. Bunun bir manası da btı 

1.tl .. 
kuvvetleri daimi surette hareket ha 1 

de bulundurmak ve kabiliyetlerini d~ 
nemektir. Bu sene deniz kuvvetleri içil' 
yeniden 28.776.000 sterlin sarfedileC~ 
tir. rll 

Yeniden inşa edilmek ilı:ere sipa 
edilen deniz kuvvetleri şunlardır : l 

üç büyük harp gem.isi (Birine ~, 
Altıncı Corç adı verilecektir} 2 taYY~ 
gemisi, sekizer bin tonluk 5 kruvaı~~ 
5.300 zer tonluk iki kruvazör, Javel 
tipinde 16 destroyer, Patrol tipinde )'~ 
di denizaltı gemisi, 1100 zer tonluk 5" 

Eskor gemisi, dört mayın gemisi, 1 d~ 
royer depo gemisi, bir denizaltı del$' 
gemisi, iki adet küçük nehirlerde kıJ1 t' 
nılmak üzere ganbot, 2 adet büyilk 11 ı1 

ı .. cııı hir ganbotu, on torpidobot, 16 ıL' 

botu, 16 mtidafaa botu.. "°' 
NOT - Büyük Britanya deniz J,cıJ v• 

vetlerine iltihak edecek taze ateş :ıcıı,e" 
\·etlerinin_ tesirleri, es~:r~~le .~1uk9~ıl' 
se edilemıyecek kadar ustundur. tJ 
hassa hücum botlarına ilave edileı~rıı:cıı 
tesisatın cŞayanı hayreb neticeleri tt"' 

bahsedilmektedir ki, bunların heJcil<
1
Ut1'' 

sirlerini şimdiden tahmin etmek ı:J\ 
kiln değildir. 
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Vinston Churchille göre 
Yazan: Kemalettin Şükrü 
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BJZANS SARAYININ iÇ 
Dikk~t··~ı~·~···B~·····k;d~·~·····~·~~i·····~attı 

YUZU 
lngiliz donanması denizlerde 
hikimiy~tini muhafaza edecektir 

Hayır .. Bu olamazdı. Aşkın 
bu körlük bir kadını 

kocası aleyhine 

*''' .. 41 .. -, '!RtS* 

gözü val<ıa gördü. Fakat 
ölümden kurtardığı 
sevkedem~ı;di..o 

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

~ Avrupanın ~ . : 
: Politik ve demok- · 

ratik hürriyet dost
ları başlamış olan 
karanlık seneye 
yersiz bir ümitsiz-

. Vaıil, üzüntü .. d "d t -ı _Dikkat et ... Dedi. Bu ask se-'diveni kaldırmak için sekiz hay. .. [ı·k ve korku i[e 
tınd d ıun en a e a ye b ı d w •• •• •• f • 

. ~ uramıyacak bir hale gel- ni, taç ve tahta kavuştuğun u ııı- ut uç:ıgm gucu guç ye ıy?nıu. ..= bakmamalıdır. 
hılfti. d t L'likeye düsiMrebi!ir. ı V&cıl, h-:yecanından hır zerre l ra a en . .

1 
l b . k I : 111• 1 • 11., •• , •••••••••••••••••••••• , , ••• 

eoayaya h ki d --1,l H T · Ben askını hı e rn.y etmemı!}, te .r&r caran- 1938 de, du'"nyanın medeni milletleri, em· e eme en u""" ara - ayır eosya.. . 1 k h d b I w k 
ır 'Verdi: kalbinde snklıyan, a~kı siyasetle r.. ? ~ı~m .. 01ş ~r;~mm w ennrdı~la sahip olcluklı-ın veya olabilecekleri silah-

- Bu k ... b. . . d d. w. h ld çomcr.mı~, gez er.m a~agıya ı ı:- k d .. t 1 d"l ktedir 
tiı-· apagı açın ve ırmız e karıstırmays.n, sevme ıgım a e • , • d' ...... do<i: ... - .

1 
hır ba ımın an mu a ea e ı me . 

~ın ınan· 1... . . M d. · d·-·· h ld k ıh· mış Gem r mer ıvc.-.~ .,~ ... egı - 1 1 \ren' ıve ayı çevıraın. er •· sevmesini, sev ıg~m a e ·a ı· • d l'k h·.,.a~m rtc'mes· . Halklarının. ınemnuniy.;ti: :nüe~sese e:i-ı U ~arı kaldmnn. me dizgin vurmaMut, sevmediği· mb 1k~'ı·onund. e 1 ı.. .. ..ı <> • ını nin hüriyelı, mahkemelerırun bıtaraflıgı, 
Ocudard b. . d f l k hl"! . e ıyor u. 

diier an ırı ışarı ır ar en mi de icabında ve ölüm te E {esı Şa"kmlığmdnn v.ras:r:-a dini bof ananelerinin eskiliği, çalışan sınıflarının 
iiıerin~fkklarda bodru~ zında~ı altmda yine sevmcmckt~ israr et- Iuğa ·uzatı}•ordu. refah seviyesi, fdsefeleri, şürleri, veya 

kaldırın ~pabnan ddemır kapagı mesini bilenlerdenim. Zann'!:!de- Sanhi elini uzatacak, merdiveni 1 güzel sannlları, bu tedenni çağında, ve-

N'L aga aıla ılar. · b ·· l d'kl · · -u k ı k ._. k' · · "k"' 1 d 1 1 1ı· d k ınay t k ~ k lk rım u soy e ı erımın sonun- - ya .a ıyaca ve l!et>JZ ışının ma- rilecck hu um er e on arın e m e pe 
Biiyiike h. ahp a ~1: d l sunu sana isba.t ettim. kine ltuvvetile bir türfü ç.s.buk çı- ı fazla itibarn alınmamaktadır. Silahlar ve v •. l ır eyecau ıçın e o an . k. .. ül" •• •• •• 1 · · 1 d k' d" · k" 1 • . nl . 

b -ı, ltterd' • "k im . . Bır ma me gur tusu soz ermı <arama ı ~arı mer ıvenı çe ıp çı-ı bunları kullanabılecek ınsa ar, ınüteca-
kl ıventn yu se esını . k ak · ·· .. · · 
~ ernede k ..1 l' w • k kestı. arac tı. viz aç devletlerın ve kuçuk mılletlerın 

ec.'t n açı ne ıgın enarına . l" . l w b I t S b. ·· 'ti . .. . kl · "'erek ö .. d k• k lık k Manıve a ış emege aı amıt ı. on ır umı e. c_;_. 1 rumlarııu ona gore tayın edece erı 
ta nun e ı aran çu u· · · d' ı d" · 

•eılendi: Epi zamandanberi muattal kal- - Sofıa ... ıye ses en ı. biı· kritt-ryum olmuştur. 

Vinston Çurçıl 

············-~~~~~············· 

Vinston Churchill 

P aris-Soirden - s.afia ..• Soft·a... mıt olan makinenin zencirleri gı- Yine .cevap yok. . . 1 Bu s,artlar içinde Ingiliz donanmasının J\ - 1 k s b s b t - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

,. 
\ı 

v'•a-ıdan hiç bir ıeı gelmedi. cırdayarak korkunç 'es er çı an- . ım watyos .... ım a yos.. 1 kuvvetli oluşuna sevinmeliyiz. Hattl si.- ken ve uzun servisli profesyonel bahri-
dah ll•il boiulacak gibi. tekl'ar ve yordu. . ... . . Dıye bagtrdı. . . la.hsızlaruna seneleri esnasında bile, ev- yelilerin insan potansiyeli, talimin icap 

: kuvvetle haylurdı: Me~dıven, afagı ıner~en kendı • .A~agıdan, kar~nhk deranlıkten velce tesis edilmiş teşkilat ve m.aleryelle- ettirdiği kısa müddetler çerçevesinin 

tır. lmparatol'luk polisinin icap ettirdi· 
ginden ancak biraz daha fazla miktarda, 
küçük bir ordusu vardır. Ikinci sınıf bir 
Avrupa devletinin seferber edilebilece
ğinden bile daha kUçü.k miktarda olan 
bu ordunun himayesi altında dünyanın 
geniş Ulkelerinde her milletten insanla
rm sükfut ve ekseriya hUsnU niyet içinde 
y~amaları hatta bir mucizedir, denebi· 

'(• Sofia.... ~ğır!ıg.mm da yardımı ıle kolay ınıltıye benzer ~ır hırılh bu son ri en yuksek derecesinde muhafaza için müsaadesi nisbetinde silratle ilerlemek-

B tne cevap yok. ınmışb. • . ..., • sese cevap verdı. her sene en az 50 milyon isterling sarf- tedir. Bununla beraber, Ingillerenin müte-lkt &eter Simbaty,?sa aulendi: Fakat tımdı bu agırdemır met• - BiTMEDi -
1 
edilmiştir. ~a~. k_~uva~örl~riyl~ zırh~ı Denizaltı gemilerine karşı mücadele vazi askeri organizasyonunun tam kuv· 

lir. 

O defa daha bagırdı. kruvazörlerın buyuk bır msbetı ıslah ı- metodları, bliyük harp içinde bulunan- vette muhafaza edilmesi ve en eyi biı 
ıı::-11 da aea alamadı. Denı·zıı· Je -'okum acılık çin tamamen yenileşmişlerdir. 1935 deki tara nazaran kıyaslanamıyacak derecede şekilde teçhiz edilmesi lazımdır. 

ltJtt ruınun dibi derin ve karan· (l ~ a ~ Ilalyan adamlarından biri, amirallık, fi- üstündür. Muntazaman silahlı ve mu- Bununla beraber, Ingiliz ordusu, 938 
...;· tonun bütün gemilerini her tüdi.i mo- hafaı.ah harp gemilerine karşı yapıla- senesinde, Rusyadan sonra bütün diğer 

dtı ulcarıdan ataiuı gözükmiyor· dem tekemmüllere sahip kılmak ist.ediği cak hava hücumları tehlikesinin pek bil- milletler ordularına miktarca ve organi· 

~ G .. d u·· ne ı· n kı· şaf ve içitı istediği bütün kredileri elde etti. yük olnuyacağt kanaati gitgide kuvvet~ zasyonca üstün oUın Fransız ordusuna 
ditel 'V~p gelmemesi Teoıyanın en- un en g EiUıassa, hava hücumlarına karşı toplar ı.enmektedir. Eğer hakikaten, böyle ise, nazaran mütalca edilmek doğru olur. 

erır.t artırdı. ve zırhlar takviye edildi. denizlerin hakimiyeti, her hangi bir ô.n- Birkaç seneye kadar Ingiliz donanması-
k~ .. Caliba bu İ•te haklı ben ÇI· t kk• t kt d• Lord Fişer: ıdngiliz donanmast daima da, mavi sular Uzerlnde en kuvvetli safı nın Avrupadaki Uslünlüğünü artıracak 
etti. ~';IU-· Dedi. Scfia bize ihanet er a } e m e e ır birinci mevkide seyahat eden demek harp gemilerini sıralıyabilecek devlete olmasına rağmen, Almanyanın insan po--

\t aı;~be.tyoala ~açh. •• .. •• adetindeydi. Ingiltere, şu saatt.e, d? ... ~~- ait olacaktır.BugünkU günde, Ingiltere- ıtansiyeli gitgide daha geniş bir ölçüdı 
FlJca de tereddude dufmuttu. ınası için, mesela Italyanın sarfettıgının den başka hiç bir devlet, hatta bütün Av- ve daha yüksek bir mükemmeliyet de-

ii \' t O her teYe rağmen sevdi- Denizli (Hususi) - Denizli endüstri Kızılcabölük ve Kale n&hiyelerinde çok dört misli fazla harcamaktadır. Hiç şüp- rupa böyle bir araya gelseler de, Avru- recesinde organize olmıya do~ru gide-
l·L e •e-vildı'g'"'ı' kad ın k d• • e sahasında oldukça ileri gitmiş bir mem.le 11 ileri gitmi .. tir. Mensucat tezgahlan ipti- k l dah kt 
.. ~... ... ., • • m en !•ın. " hesiz i yeniden yapılaJl hesap ar a pada böyle zırhlılardan bir saf vücude ce ir. 

... "'" ... decegınt aklına getırm kettir. Memleketimizde dokumacılık · es- dai şekillerden ayrılarak çekme tabir -FOi' ı- enemmiyetli bır nisbel Carktnı meydana getinnek kabiliyetinde değillerdir. Hür milletlerin zaafları havacılık hu· 
trıi;~ttoıd ttıayordu... Ummak İste-- ki bir tarihe maliktir. Daha yanm aıar olunan tezgühlara kalbolunmuş ve nim çıkaracaklardır.Her kategoriden gemiler Bir muahede mucibince, Birleşik dev- susundadır. Müsaadesiz söyliyemiyeoe~ 

l U, evvel endüstride en mühim yer İM~al makineleşmi1 bir hale ifrağ edilmiştir. İJL?ası muazzam bir program şimdi bütün Jeller fngilizlerle müsavi miktarda gemi tabii olan general Veygan, bu yakuılarda 
eoaya onat eden mensucat iken Avrnpa endüstrisi- Bu tebeddülat sayesinde makinelerle i~- tersahelerde ve hususi. tezgahlarda tat- inşa etmek hakkını haizdir. Cilmhur rei- Avrupanın hava kuvvetlerini şöyle kı· 

i{ Bu icadın ıeni ıatb •• demitti. nin makinele~mcııi karşısında rakabete ' lenen mensucatın hemen yarl3ından faz- bık mcvkiindedir. Her halde, 1938 prog- si Ruzvelt, anladığımıza göre, bu mtisa- yaslaımştır: Almanya ilç bin, Italya 1200 
S()fi arar .•• Bu olamazdı .• o zaman tahammül edemiyerek bizdeki dokuma- r hı. mikdarda dokuma imaline imkan bul- ramı mucibince, ('il kuvvetli kategoriden vatı tahakkuk ettirmek niyetindedir. Bu lngiltere 1500 ve Fransa 1000. Bu, ra
'~ Ya değil, kız kardeşi.ne bile cılık sanayii sönmüştü. Cümhuriyet hü-: muştur. Vila~et dahilinde ceman f:) 

1 7 3 başka biı' filo daha hapılacaklır. Filonun karardan sevinmeliyiz. Birleşik devlet- kantlar takribi. bir sıhhate malikse, ln-
A Jel etınemeıi lazımdL kümetimizin teessüsüne b.dar bu sanat j dokuma tezgahı vardır. Yıldsn yıla da büliin diğer kategorileri önceden yapılan ler donaıunasmın zayıf ve fena silafih giltere ve Frnnsa için, zenginliklerine 

ı_ ~l{tn ~ak " •• k" d" Fak t s:ı.hipleri ekseriyetle d~\ğılmış ve bir kıs- çoğalmaktadır. Her yıl bu tezeahlar~a •~savvurlar dairesinde inkic:af ettirilir- l 1 .. 1" . . b' 1l . d k" b"'t·· imkl!!-ı ğ 
Q\) it•· l" ıa gozu or u. a mı da ezici hır borç altmtla cebrinefs 1 3.114,335 kilo pamuk ipliği ve 10 bın iP """ o mast >ugun c unya ıçın muazzam ır ve e erın c ı u un tllllara ra me1ıı 
llcf~ı:r iik, ölümden kurtardığı bir 1 tehlike olur. Kuvvetli ve müessir bir bu nazik ve yüksek silahtan kahil olduğu 
"-k ki tekrar fela"kete sevk ed""- ederek sanatlarını idame edebllmi~ler-ı• kilo da İpek kullanılmaktadır. Senevil ·- ·· 'l Amerikan donanması kimseye endis:e kadar istifade etmek u"zere ellerın· den ~ ..,. 2 7 28 ·ı t 1 · al edı"lmek vanmskta, dıger renkler henuz tamamı e ,. ı. adar b• k d k lb• • d d' · mı yon me re ma ım • · k d" 1 . 1 l fli ııtÖrl • ır a inin a ını e ır. . . .. .. d" B ·ı· A k . . i sabıt bir hale konulamamaktadır. Bu vt'nneme le ır. ge enı yapmamış o ma arı pek şcre . biı 

ı.e•ta.renıezdi. Cümhuriyet hükümetimızın teessusun- r lt: ı r. u mıunu at n ·ara. lzmır, stan-, k~ Frall.itZ donanması da dünya emniyeti şey değildir. Avam kamarası toplandıgıv 
d •nıvela ı· •- b• tü' l" • 1 • den sonra san:ıyii himavc eden kanuna- u • nta Y<'. ur ur, ~pa.rta, Y ın vı· · . . . . · ı·-· dav~mda mühim bir faktör lı>«kil eder, zaınan, yalnız yapılmakta olan gayr,Jleı 'Yl l b 1 A 1 B d I A d · boya.hanelerden başaka her sanat ar 1 

ell\• ..., ır r u lf emıyor, · . k ı 1. 1 .. 1 K d . h"ll · • evınde kendı dıle ıhtıyacı olan ıp .gı ~ ... 
,. ır ·ınıerdı'ven yu·'k•elmı·yordu. rın1ızın kabul ve tatbıki ilimız do uına· ı ~yet en ı e ara enız sa ı erıne "'"' ı . . h ı·· 1·· ti .. d Oky la h""usunda deg-·1 ( k t ld dili . 
Y o • ka k d k d"l k d" l boyamakta ve sanat sahıbı olupta boy:a er ur u şar ar ıçın e anos rın ve 1 ....., ı • a a e e e nış ne-
aıa •· cılı:rını yeniden inkişafa mazhar etmış şar a ar sev e 1 nıe te ır. ı 1 .. b' . b 1 büyük d.cn.izlerı.·n kontrolü büyük garp I ti."ccler l.ıakkmda da hükümette. n ~emı. "nat -.... 8' .., • 1 B · ·· · 5 k "f k ı usu u ılmıyen hemen hemen u unm:t• _ l• ho.• ır. kiti •• iki ki•i .. Oç kiti da· ve halkımızın yerli mı.llarına olan rag- ı u ışler uzerınc ooperatı ·uru· k devlctlerınm elınde kalmakta devam e- ısteınesı, padaınenlonun vaziiesıdir. B. 

... ...... Y • •• d·-· t B 1 . hd t yeH ma ·tadtr. 1 "· nı-vela batına,. beti sayesinde asırlard•rnbeu gorme ıg• ı muş ur. un ar gayrı mıı u serma 1 aı· · . . ı--Lt· diyor ve bu kontrol, onların ticaret ve Baldvin, anavat.an hava kuvvetlerimizin, u, -b . k ·n d " G" d ·· v 1 ımızde ımal edılen mensucat: ~ ı 
~fln~eel~ağ~rd1 ı .. Hepiniz gidin ••• bir semereye nail o~mu~tur. Ralg etın I oo:e~atı ~r ';· d u~ e~ ~;e çog~ • ve iplıL.I• karyola örtüleri, yorgan, yatak. ilibartnı himaye edecektir. Böyle olınast I pek uuık devletler müstesna, kimseden 

lJ ayı lf f muhafaza ve esaslı b!f surei.te can anma· 1 ma ta ır. un ar an aş a tane e f Labii ki eyidir, çünkü bu devletlerin hiç ~ağı olmıyacağm.ı biz.e resmen teyit et.-
takı e ın. S[ ve alıcılar üzerindl! d..ıimi emniyetin dokumacılık esnafı km umu vardır. İ çarşa lar.ı, m __ aııa·· ' sofr.a ta.lcımı •. p~nçere 

lıf ... r ar kapıdan kofa~ak çık- ı 1 del ı kl lb l k k biri, diğer devletlerin, istiklal ve refah- ıni.ştir. Bu proje tahakkuk etnıediyse, "" .. d b"I · · · ·ı· · t" aret ve Çalısma ekgeriyetle evlerde aile ara· per crı, yun u ve ıpt: ı e ıse ı u~ 
()"· l:!essus e e 1 mesı ıı;;ın 1 ımız ıc ı ' · ı · · · k larına aylnrı maksatlar güdmemektediı'. bundan clevlel adamları mesuldur. dıtd V · d 'tt"h · tt·• · umum! Lir sında münavebe ile yapılmalttadır Do· maş ar, reçıne, zıfır, dok, astar. ·aput, 
t-h. a ast•t t'le Teoıya kaldı. sanayı 0 asının 1 1 az e •gı · ı' b · h · o·~ 'il tl · k d'l · · ·a.a .J:~ I ·ıt d ·111 "d f · · h 

1 ezı a 1 ı h t k ı ıger mı e enn, en ı erını, ı re e~ ngı ere e mı mu a aa ıçın er sa-l k l d k 1 b e boy ve kumalar imal edildikten sonra santra - · v u, peş tır. amam a. ım arı, -ti .. _. te, firndi artık batına ta,.. arar 3 0 uma arın oy.ı, n, 1 d't • · la l h kk d h ' b' k b 11 d fod 'lm ktedi Coo dinati 
J •4•lf ol k "' çile itibarile imal şartları muntazam esas- ı dan geçtiği için düzgün ve parlak dü11· ı men ı • boyunbagı. Vl! emsah dokuma- . rz an a. ın a ususı ır anaat cs-1 ıa a para sar ı e r. r -

~fk•tf an ardetinin yüzüne • 1 k d. l\t t . 1 d"l t · !ardır. leseler de, onlardan ne öküzlerini, ne on bakanı, ınilU müdafaa masraflarının 
~ e b kt lara bağlannıı~. mallar umumı muaye- me te ır. "' cnsuca ırna e ı en mm a- r .. . .. 

-.... S . a 1• k ld l '' d f ı b 1 Yu dun h t f d t ı - eşeklerini, ne de dig" cr hiç bir şeylerini tahıniıı edilen bir bw··uk milyar isterlinl O~ d · "ld'kt r· damgalanarak kalarda İptidai se i c v an az a o· er ara ın a gos erı en rag· ~ "ed' nayı çok •evı·yor•un.. ne en geçırı ı en son a .., • -· . 1 • • • . .. •• l ğ h b . d F kat Ingil u .. 0 1 h d i.h k f d · ld bet sayes d ı d k ' - istemiyor ar. aşaca •ını a er verıyor u. a • l V f k d ·ı ~ e başlanmıştır ya ane varsa a · ti yaca a i egı ır. ın e ı muz o umacırıgı gun· 
-.... ~· asil ıadece: etrDa aksev lekı ~~~ merkezi il~ Bul- Boyahaneler tarafmd<an siyah. kırmızı. 1 den güne inkişaf ve terakki etmektedir. Sulh zamanında, Ingiltere hiç bir za- tere maliyesi o kadar sağlamdır ki bu 
C Yet... 0 umacı 1 

• 
11 

• • • • • • 1 N BAYRAKTAR man büyük bir orduya sahip olmamış- muazzam masrafların finanse edilmesin· 

•~l verdi. Fahite: dan. Babadağ (Eski Kadıköy), Davasın çıvıdı ve vışne renkler• sabıt olarak bo· __ · ·~~-~'"'!!''!!'-~--~!!!!:!'!!!"'"!'!- ~S'!!!. !!!:!!!!!!!!~~~~!!!!!!!'!~~!"11•-
-.ı """"~ 1 ile muhabbete bakıyordu. Fakat - köle - Peki, ben aşkıma sadakatte sebat attı: W ffMMW?iXDIJ~f?"/7.z;I'.';;..., ·' 

kapı dı.şarısında mütemadiyen bağırıp ederim. Seni bırakmak için bana ne ka- - Gahba, dedi. Semerkantte, adalet HALK MASALLAR/ çağırıyordu. O zaman Sadtk aklını ha- dar eza, cefa ederlerse etsinler ölmek ve hakkaniyet gözetilmiyor. Yahut ki 
şına topladı ve bu bir gecelik saadetin var, senden vazgeçmek yok. Eyi bit ki Han'ı iğfal ediyorlar da fukaraya, gure-

E 
rüya gibi geçeceğini düşündü, dilhun ol- seni ebediyen bı.rakmıyacağım! baya edilen zulümlerden, itisaflardan 

1 Z du. Ah ederek Dilaraya: Bunlar böyle söyleşirken kapıyı vura h!l'berdar olamıyor. Ben Semerkande vve ama D. - Görüyoe musunuz? dedi .. Bu herif- vura yıkan köle gidip Tahire haber ver- geldim, tacirin biri beni taltif elti, evine 
' ler ne kadar telılş ediyorlad Sizinle bir nı.işti. Tahir de bunlar uzun etti, diyerek çağırdı. Bana bir kadın nikAhladı. Onwı-

içinde· ~ 
Yazan: METiN ORBAY 

9-

bu~şkına Sadık Adam ... 
Y• eelir'Cl'l · ld ç·· k"' Q.lcet b'l l er, ınuamele bilmez, ne-1 koğınası aynı nımel o u. un u onu~ 

lan 'r h
1
• tl\ez hadidü.lmizaç bir çocuk o- yanında kalmış olsaydım, bu saadete nail 

h a ırle le . .. r· 'k 
it an b"l zvıç elliler. Fakat yine siz 

1 
olamaz.dını. Bu saadeti ise her tur u ı -

ıinte ka.~ e hatırı~d~~ çıkmadınız ve si-, bal ve şerefe tercih ederim. . .. 
l.thın ~mak umıdini kesmedim .. Al- iki sevdazede sabaha kadar bırbmne 
~ret~ buyük hikmetidir ki bu kadar böylece arzı ı~ıuhabbet ettiler, nimeti 
.tıın otrn ' aşkını çektiğim erkeği hahe- aşktan müstefit olmağa çalıştılar. 
iunıa v ak~ızın hana nikah ettiler, ağu- Sabaha yakın Muzafferin kölelerinden 

erdılerı . "ddotl 
- Ahı o· .. biri oda kapı:.ına geldi, kapıyı şı ... e 

neni l<.a:.a ılara, ben de senin gibiyim. vurarak: 
&enın SC d kurumdan tardettikleri va kıt _ Ağa mısuı, efendi misin, bey mi-
.. v anla · h .. eıerek: S yana yana, .-;erserı serseri sin, nesin? Haydi kalk bakalım! Saba 
kür ki b emerkande gelmiştim. Çok şü- oluyor .. Odadan çık artık! 
tn k urada koc 1 k . 

U add an ° ara bıı le.şınenıiı; Diye hakaretle bag•ırmagy a başladı. Sa· er ımıc:r B .. 
~· unun ıçuı Han'm beni tlık 1 il asrın arak Dilara 

dakika fazla bulunnıaklığtma bile raıt hizzat geldi, kapıyı vurdu: la evlendirdi. Şimdi beni ondan zorla 
olmıyorlar! Rahat vermiyorlar! Ah! Ben - Behey adam, dedi. Gündi.iz oldu. ayırmak istiyor! Bu nasıl hakszılıklır. 
size nikahtı isem de onlara sabalıleyin Erken kalkacaksınız diye size tenbih e- Bu fikirden vazgeçiniz, yoksa şimdi ba
sizi boşıyacağırna dair söz verdim, ye- dilmedi ıni? Vaadolunan ihsan ve hedi
nıin de ettim. Şimdi ne yapacağız? yeler hazulandı, Dani.şment te geldi. 

şıını yerlere vura vura gider, Han'ın a-

- Vakıa yemin ettiniz, ama o zaman Haydi çabuk olunuz, şu işi bir !n evvel 
yaklarma kapanır, hallini anlatırım! Ba

benim olduğumu bilmiyordunuz. Bina- bitirelim! kalım onun bu gaddarlığa, bu vahşete 
S d le rizası olur mu! enaleyh sözünüzden dönmek hakkınız- a ı bu sözler üzerine kapıyı açtı. 

dır. Dönmezseniz aşk ve muhabbetimize Çıktı. Tahirin emri ile onu hamama gö· Danişment Sadıktan teşekkür bek:er
muhalif hareket etmiş olursunuz. Meç- türdüler. Hamamdan çıktıktan sonra te- ken bu haşin ve aksi cevaplara hayretle 
hul bir kadın için ettiğiniz vaadde du- miz çamaşır ve elbise geydirdiler. Mu- kaldı. Muzafferi çağırdı. Kulağına Sadı
rarak benim hatırımı ayak altına alLr- zafferin ve Tahir ile Danişmendin bir- ğın cevabını anlatlı ve kızt ondan ayır-
mısmız? likte oturdukları odaya isal etliler. mak göç olacağım söyledi. Muzafferin 
- Hakkınız var. Fakat bu adamlar zen- Orada kendisine aJiırı derecede hürmet cevaben: 

gin ve iklidar sahibidirler. Ben garip ve ve riayet elliler. Yemek çıkardılar. Ye- - Belki ihsanın tezyidini arzu edi
kiınsesiı; bir fakir olduğum için bana her ınekten sonra Danişment Sadığı tenha yor, yüz altın verelim, hemen Semcr
şeyi yapmak ellerinden gelir. Ben onlara bir köşeye çekti. Muzafferin tarafmdan kantten çıksın gilsin .. 
nasıl galebe edebilirim? verilen elli altın ile birkaç kat çamaşırı Dediği Sadığın kulağına çalındı. Mu-

- Hayır efendim, sen onların tahki- kendisine verdi ve teahhüdü veçhile zev- zaffere dedi ki: 
rinden, tehdidinden korkma!.. Verecek- cesini boşayıp hemen Sem~rkantten sa- - Değil böyle yüz altın, yüz bin al-
leri ihsanı, hediyeyi kabul etme! S:!n vuşmasını ihtar etli. tın, hattıl servetinizin hepsini verseniz 
şer'i şeriften aynlmadıktan sonra hiç Fakat Danişınenl sözünü bitirmemişti nikahımda olan zevceınden asla vazgeç
kiınsc sana bir şey yapamaz ve beni sen- ki Sadık kendisine hediye edilen boh- mcın! 

den ayıramaz. cayı da, kest?yi de hiddetle kaldırıp yere -BiTMEDi -

de ciddi IUÜıjküllere maruz kalınmıyaca· 
ğl tahmin edilebilir. 
A\'TUpanın politik ve demokratik hür· 

riyet dostları b~laınış olan karanlı\ 

seneye yersiz bir ümitsizlik ve korku ile 
bakmamalıdırlar. 

Amerika 
Habeş fütuhatını tanı
mak niyetinde degildir 
Vaşington, 17 {A.A) - Habeş fütu

hatının Amerika tarafından tanınması 

meselesi gazetelerde yer bulması üze
rine hükümet adına söz söylemeğe sa· 
15.hiyellar bir 7,iıl Amerikanın politika· 
sında hiç bir değişikliğin olmadığını ve 
Italyan fütuhatının muhaleEette devam 
ettiğini bildirmiştir. 

Bu zal Amerika diplomasisinin mese
leyi son zamanlarda hiç bir görüşmeye 
mevzu yapmadığını ve bay Cordell Hul
lun silahla yapılan fütuhallar1 tanıma
ğa muhalif olan Stimson prensiplerini 
tamamen muhafaza ettiğini söylemiştir. 

Salahiyettar Amerikan mahfilleri hu 
prensiplerin uzak doğu anlaşma-zlığm

da da tamamen tatbik edildiğini ve Ame. 
rikanm Japonyanın Çindeki ekonomik 
ve politi!t fütuhatını tanımaktan imtina 
ettii'!ini kaydetmektedirler. 



SAYFA : 6 

Bir aşk macerası mı? 
ın korsanlar Hakarete uğradığını iddia eden 

- 3& Yazan: N. 

. Tarihe geçmiş bir· korsan 
ORBAY 

istidası 
bir bayan hayatını anlatıyor 

"]et lının bu arzusuna içimden hep gu 

CftlH 

Bu "Aman dileme" istidası 
kadar Çin tarihinin 

ç:. 

Çin korsanlarının olduğu 
de bir aynasıdır 

Sene başı dolayısiy le, istatistik işleri
le uğraşan :oulh ceza mahkemeleri, dün
den itibaren faaliyete geçmişler ve ber
mutat günde 40-50 dava görmeğe başla
mışlardır. 

Dün ilk iş olarak, ikinci sulh cezada 
bir aşk macerasından doğan hakaret ve 

1 
dövme davası görüldü. Iki taraf ta içti-

. . . . · mai mevki sahibi bulunmaktadır. Dinle-
0 - Po - Tae'nin «aman dil~me» imek için kendi hayatlarını tehlıke- çesinden kurtul~m~z. Kendılerını yiciler, iki saat kadar uzun süren bu da-

iıtidasının Çin tarihine geçmıf ol-
1
ye koyarak başkalarının hayatla- ölüme terk etmış msanlara kartı van d a n dikkat · ·e havaretle 

1 · "k D 1 S k b 1 d 1 ç·· k"" 1 k h fk · • · ın uruşm sı ı, • J duğunu söy emıth • o dor ov- nna ıymaya af a ı ar. un u ;nıan ı 1 mer amet ve fe atınızı taki et . lerdir. 
ın da eıerine aldığı hu istidayı, yafamaları için öldürmekten haf- ' ~ıirğer miıin~z? ı ~şt:; Bayan şık genç tahsil gör
ehemmiyeti itibarile nakletmeği ka çareleri yoktu. O - Po - T ae'nin bu İgtidaıı, tah- . m~ bir ailenin ihmal~ uğrı;·an bir kızı-
faydalı buluyoruz: « Mide ihtiyacı ve açlık yüzün- min edildiği gibi bütün çinde, bil-ı dır. Suçlu Bay henüz yirmi beş yaşla-

itte istida: dendir ki biz, hepımiz İmparator- haua imparatorluk ıarayı, bükü- nnda yakışıklı 'temiz geyinmiş terbiyeli 
c Çok uzun, çok ince ve çok de- 'ı luk kanunlarına isyan ettik. Ayrii I met erkanı ve zengin mandarenler; bir gençtir. H~kim işi esasınd~n kavra

rin dütündükden aonra benim 2a-ı ihtiyaçladır ki hemcinslerimizin 1 nezdinde çok eyi ve sevinçli ltir ,. mak için derhal müşt~kiye şu suali sor-
yıf, naçiz ve aciz fikrime, dü,ün- ve ırkdatlarımızın mallarına, can- teıir yarattı. du: 
ceme göre bütün hırsızların, bütün larına, mülklerine saldırdık. Bir türlü ba,a çıkamadıklan _ Hayatınızı öğrenmek istiyoruz? 
haydut ve katillerin, kuvvetleri ne « Açlıktan ölmemek için ölümü (Ladron) ların bir kısmı teılim _ He sini her ı::eyi mi? 
olurıa olsun, bat kaldırdıkları hü- göze alarak ba,kalarını öldürmek. oluyordu. _ Kı:a ol~rak? ~ 
kümetin merhamet tefkat ve ulüv- hte hayatım12, zavallı hayatı- B!J teslim keyfiyeti diğer Lad- _ Fakat benim hayatım bir romandır. 
-Yİcanaplarına müracaat etmeleri mız bundan ibaret kaldı. Nehirle- ronların da parçalanmasına aebep _ Mümkün mertebe ruhlu kısımları-
semeresiz kalmaz faydasız olmaz. rin _akıı~tıların~ kapılarak, açık 'olabilirdi. , . . . · . nı anlamak isteriz? 
ilahlar hükümetimizi ve mukad-1 denızlerın ruzgarlarına boyun c- O - Po - T ae nın ıstıdaıına ımpa- ! _ Pek güzel size başından aonuna 
des Jmparatorumuzu her türlü afet 1 ğerek, Üstümüzde ~a~mur, altı- rator fU cevabı gÖn~erdi: r kadar hepsini k:saca anJatmağa çalışaca
_Ve enditelerden korusun. ımızda fırtına, kalb~mızde kede~, «_Merhamet ve ilıcenaplık cen-lğım! Amma nasıl ba~lıyayım, Allah aş
' c Payıtahtı üç defa yağmalayan 

1
,arkdan garba, nehırlerden dem- netm iki anahtarıdır. Af ,tebaası-. kına sö leyiniz neresinden başlıyayım .. 

methur haydut Ling Şam nihayet I ze, f ırtmadan kasırgaya, ıisten ge- nı seven bir hükümdarın en büyük 1 _ E~i misi~iz? · 
af edilmedi mi? ve af edildikten ceye bocalayıp durduk. meziyeti, memleketi idare eden HAkimin bu suali bütün esrar perdesi-
aonra da lmpar~t~rluğun kudretli « Fakat artık yeter .. Biz, biz.e bir hükümetin en uyaıun görüt ni kaldırmağa kafi geldi. Genç Bayan 
nazırlarmdan bırı olmadı mı? uymıyan arkadatlarımızı terk edı- tarzıdır. j içini çekti. Derin bir nefes alarak heye-

« Hükümet kuvvetleri ile uzun yoruz ve hükümetimize, 1mpara- « Ben ve hükümetim, aman di-j canla şunları anlatmağa başladı: 
müddet çarpıtmıt olan isi Vakang i torumuza aman diyerek teılim leyen bütün korsanlar için bu tef-

1 
_ Ben ufacık tefecik bir kadınım gü-

leılim olduktan sonra orduda ge- olacağız.. itaat edeceğiz.. kat ve merhameti, istedikleri afvi zeliın. Bunu ayna Ye he<-kes söyl;yor. 
nerallık mevkiine 1-ükseltilmedi « Çünkü biz, ne kadar kuvvetli esirgemiyoruz. Y eterki onlar tim-! Zekiyim. Bunu ispat edeceğim .. Cesu-
mi? olursak olalım, hükümetin niha - diye kadar i•lemi• oldukları hü- 'rum bütün hayatım buna "ahittir. 

cHaydut Mang Hvo imparator yetsiz, hudutsuz kuvveti kar,ııın- tün cinayetlerden tam nedamet ı ' :. ....... ........ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
llfacık tefecik bir 
kadınım. Güzelim. 
Bunu ayna ve her 
kes söyliyor. Zeki

Bunu ispat 
. 

yım. 

edeceğim. Cesu-
rum. Bütün haya
tım buna şahittir, 
diyor. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Uzatmayınız .. 
- Klsaca anlatayım .. üç Aşıkım var-

dı. Biri5i mirasyedi.. Çapkın, fakat ha
sis .• Ve korkaktı. Korkak fakat güzel bir 

gençti. Epeyce uzun, kuru, çekik, esmer, 
kıvırcık saçlı, mağrur, kibar temiz bir 
ba~ı vardı. Eyi bir terbiye alJJll§tı. Meth
ettiğime göre onu seviyor muyum? Ha-

yır... Bu tarzda konu§'tuğum erkekler
den hiç birini sevmem .. Paraya tapınan 
kadınlarda, ikinci bir ~eye tapınmak is
tidadı a:ıdır. 

- Demek sizin derdiniz para, öyle 
mi? 

- Öyle gi.bi birşey de diyebilirim. 
- Şimdi Bayan .. Şu hikAyeJerin üze-

rine bir stinger çekin bakalım, §U Bayla 
olan hAdiseyi anlatın!. 

- Peki efendim. Fakat i;in içindeki 
kıskançlığı nasıl tarif edeceğim? Ik.in
cisi pek sarsaktı. Kı1ıksıub. Bedbahttı. 

Fakat bana Aşıktı. Şimdiye kadar benim
le yüzlerce defa evlenmek istedi. Zaval-

dim. Daima reddetmişf.im. üçüncü a~ı
kıma gelince, asıl aşık diye ona derler· 
Bu kendisiyle fazla meşgul olmağa (!e

ğer .. Ne kadar mühim bir aşık olduğunıl 
size anlatmak için şunu söyliyeyiın )c~ 
ben hiç bir erkeğe mahkum o1ınndıffe 
Tanıyanların hiç biri bana hakimiYel 
gösteremediler. Hiç birinden korJtJJlll" 

dım. Faknt sonuncusundan tirtiri titrtf" 
dim. Ona esir oldum. Beni döverdi. ~ 
ka deği1, bir serseriyi, bir külhanbei 
bir mahalle piçini nasıl döverlers.e Ö)'1' 

döverdi. Büyük bir horos, daha küçüi~ 
nü, haysiyetli bir adam hırsız beslemesı· 
ni nasıl döverse bu Aşıkım da bana öt 
Jece insafsızlık gösteriridi. Beni hırı>'° 
lıya hırpalıya, eze, t'7.e döverdi. 

Hlkim, hikayenin çok uzamak isticlJ· 
dını hissetti. Fakat geride görUleceJc • 
kadar davalar vardı ki.. Mil§'tekiye hi
tap etti : t 

- Gelecek duruşmada sizi ~ir nıüdd' 
daha dinleriz. Bu suçlu size ne yaptı! 

0 - Sevmek istedi. ReddettiDı. ÇUJ') · 
sevmedim. Sevemedim. 

- Sonra ... 
- Sonrası, .sokak ortasında küfiir .. iW 

telik bir yumruk .. 
Hikim suçluya sordu: 
- Son söze cevap evriniz? 
- Bu Bayan Saksağan ku§U gibi l>iı 

kadındır. Belki başka birisinden daY~ 
gibi, küfür gibi hakaretlere manu k•l~ 
bilir ama, benim terbiyem· böyle !eylt 
yapmağa mfüıait değildir. 

Mevcut on iki şahidin celplerine "' 
duruşmanın başka bir güne talikine~· 
rar verildi. Joo Ming'in tam yedi defa afvine da bir zerreyiz.. getirmİf olsunlar ve bundan böyle _Dulum. Kocam zenginı:li. Gözümün 

uğradı. Yedi def ada af edilmesi- « Biliyoruz.. hlediğimiz cina- en iyi vatanda, ve en çalıtkan te- önünde bana ihanet etti. Kavga çıkara
ne rağmen isyan etti. Sekizinci de-, yet!er yüzünden bir defa değil,yüz baa olarak aramızda yafamağa rak boşandım. Şimdi pişman oldum. o, ------------------------------~ Yeni ceza evi yapılacak fa yine af edildi. defa ölüme hak kazandık. Kanu- hazırlansınlar .. » ayrı mesele .. Çünkü zengin bir adam-

clmparator Kvan • Kung hay- na ha, kaldıran asla kanun pen-
1 

- BITMEDl dı. Ve ben paraya tapınırım. Daha doğ-
dut Tsau - Taau'y\I bir defa değil Akh• 1 • rusu kocamdan boşandığıma memnu-
üç defa af etti. ısa r genç ı•gv ı•nın num .. Cüzdanından ayrıldığıma mah-

clmparator Yo - Fey teslim olan zun ... Kanaatimce bir erkeğin göğsünde 

bütün haydutların hayatlarını ba- hareketlerı• duran en güzel ~eyi cüzdanıdır. Böyle 
iıtladı. spor düşünmekle beraber hissiz değilim. 

Adliye vekaleti Kültiirpark civarında 
bir ceza evi inşasını muvafık buldll 

cÇin tarihi uzak zamanda ol- - Kısa kesiniz bunları-.. 
duğu kadar yakın zamanda da - Size bütiln esrarımı kısaca an]at-
bunlara benzer bir ~ok misallerle ı' mak isterim. Gizli, kapalı hiç bir şeyim 
dolu ve tatkındır. yoktur. Dul ve serbest bir kadınım. Ra-

-- BAŞT ARAFI BlRlNCl SA.HlfEDE - sat ve imklin buldukça1 altı aya ~ 
tasından haizi ehemmiyet bulunduğun- veya azami bir seneye )adar hapis Jn'p
dan bilhassa bu nokta üzerinde durul- ık.Ctmlariy]e, mahkemelerde daimi ,ır 

rette alakalan bulunan mevkuflar J~ 
ceza evleri yaptırmak fikrindedir. « Bütün bunlar hükümetin ve 1 hat yaşamasını bilirim. Her kese söyle-

fmparatorluğun kuvvetlerini zaif- ı mediğimden beş yaş daha büyüğüm. 0-
letmek değil, bilakis artırmıtlar, tuz yaşındayım. Amma beni görenler 
lcuvvetlendirmitlerdir. başlarını sağa eğerler yirmi beş, sola 

« Buraya kadar verdiğimiz bag eğerek yirmi altı derler.. Pek yorgun 
airısmı bundan sonrada lütfe~ hasta günlerimde yüzüme bakanlar yir-
dinlemek zahmetine katlanın.. mi yedi der çıkarlar. Ufacık tefecik in-

« Biz, öyle bir devirde ya,ayo- ı sanların da bu meziyeti vardır. 
ruz ki Çin toprakları çok galaha- 1 Serbestliğini cıvıtan bir kadın değilim . 
)ık. Komıu komtusu ile geçinemi- ! Denimle konuşanlar ciddiyetime şaşar-
yor ve ahali topraktan bayağı ot Jar. Boşluğum gizlidir. Çok lakırdı et-
koparır gibi birbirlerini yiyorlar. mem. Az gülerim. Tavırlarımdan mU-

cBuna kartı halkın üzerinde him bir şey anlaşılmaz. Gittiğim yer-
kuvvetli bir baskı yok. Vergilerin lerde dedikodu olmasının sebebi, dullu-
ağırlıiı, gök yüzünün üzerımıze ğum, gençliğim ve güzelliğimdir. Eyi ge-
aaldırdığı afetler ve ıefalet birçok .4khi:ıar - Salihli gcmçleri yinlr ve geyinmesini bilirim .. 
vatandatı kendi toprak ve vatan- Akhisar, (Hususi) - Manisa muhteH- Halidin idaresinde devamlı bir suretle - Bunları an~atmaktan ne çıkar .. E-

muş1 ihtiyacı karşılıyacak derecede ma
kina temin edilmiştir. 

üçüncü noterin vefatı ve noterlik da
iresinin kapalı bulunması, halkın mua
melatında az çok müşkülat husule getir
diği cihetle, yeni noter tayin edilinceye 
kadar bu işin de mtlstahdimini adliyeden 

biri tarafından idaresi kararlaştırılmış
tır. Bir, iki giln içinde daire açılarak 

noterlik muamelatının devamı temin 
edilmiştir. 

CEZA EVt 1Şt 

Adliye sarayı ve ceza evine gelince: 
Adliye vekaleti ve bilhassa sayın ve

kil , ceza evi işiyle hususi bir şekilde 

Bu cümleden olmak üzere veJtl]etı 
yüz biı;ı lira sarfiyle Killtürpark el"'' 
rında, belediyenin göster~ceği on iki ~ 
metre murabbalık bir arsa üzerinde S 
350 kişilik bir ceza evi yaptırmağı J11ıı· 
vafık bulmuş ve belediyeden bir te1'· 
Jif yapılmasını emretmişti. 

Belediyenin teklifi, şimdiki ceza e~: 
nin, yeriyle birlikte kendisine bıra1'l 
ması ve buna mukabil şimdiki nikMı d•' 
ircsinin sağına dUşen ve ön taraiında (il 

' j)I 
iyi bir cephe teşkili milmkün olan on . 
bin metre murabbaındaki ~abayı ~c)ll· 
ye sarayı ve ceza evi için vermeJttit·j. 
Mübadele keyfiyetinin bir kanunla bll 
1i mümkündür. larını terke ve bize, korsanlara il- Ü ile Akhisor Gençler birliği arasında çalışmaktadır. Bu kıymetli idareci bun- sasa girelim? .. 

tihaka mecbur etti. 16/1/938 pazar günü üç bin seyirci dan iki ay evvel Gençler birliğini oto- - Bir dakika müsaade edin, yalvarı-
« Sizde pekala bilirsiniz ki bi- önünde Akhisar sahasında bir mnç ya- büsle Nazi11iye götürerek Aydın bölge- rım .. Saçmalıyor muyum? Olabilir.Çün

dayette bef on kitiye inhisar eden pılmıştır. si birincisi Nazil1i gençleri ile bir ;ınaç kil isterik vücudumdaki değişiklik ahlA
bu hareketler sonraları bef on bin Her iki taraf ta ~ok güzel oynıyarak yaptırmı,,Ş ve Akhisarlılar galip gelmiş- kıma da tesir eder. Arzetmiştim. Ser
kifiyi buldu ve gittikçede artmak- birinci devre<le Akhisarlılar bir, ikinci lerdir. Evvelki hafta da yine Akhisar best bir kadınım. Kocamdan boşandık.
tadır. devrede de Manisalılar bir gol atarak saha~ında Salihli sporcuları ile bir maç tan sonra, kara taliimin kurbanı oldum. 

alnkalnnmakta ve şehir ve kasabalar dı
şında, geni~ arazi Uzerinde, zirai hapis
haneler yaptırmak sureteiyle mahkum- -Bu iş halledilirse, ön cepheye auytll 
ların çalıştırılmasını ve bunların müs- adliye sarayı yapılacak ve arka ıaral1' 
teh1ik hale konulmasını düşünmektedir. ceza evi inşa olunacaktır. Her iki biıııı· 

c Gündelik nafakaları pefinde oyunu 1 - 1 berabere bitirmişlerdir. yapılmış ve neticede Akhisarlılar .t - 2 J Hayatımda Aşıklarımdan en safına, beni 
kotan bu insanlar bir lokma ek- I Akhisarlılar çok kıymetli idarecisi B. galip gelmişlerdi. en çok sevenlere rastladım. 

Bu itibarla, 17.mirde ve gerek buna 
mümasil yerlerde ağırceza mahkUmla
rını da içine alacak ceza evleri yaptır
mak tasavvur ve arzusunda olmadığını 
zannediyorum. Bu gibi merkezlerde fır-

M!Jl9".JfT/J.V'...LT~.:/.././~_/_7"'J'J'..7~motZYJO""li'H~ Pariıli- kadın, binbqı Şatrenin Aralarında yavq aesle ıunlan ko- yanında yer aldı. 
plinlan ile kfite ve fotograflan bü- nuıtular: Otomobil hareket etti. 

nın arası bahçe ve park haline ifrağ olıY 
nacaktır. Belediye, teklifini adliye "" 
kiıletine bildirdiğine göre, vekAletçe y•• 
pılması mutasavver olan ceza evi ~ 
muktezi emrin zamanında vunıduna ill' 
tizar edilmektedir. 

ADLlYE SARAYI 

Parisli Kadın 1 yük bir dikkatle tetkik etti. - Oğlum nerede? * 
Tamamdı. - Kontes onu odaıına kapattı. Zerçiano, elinde tuttuğu on mil- Adliye sarayının Izmir için lüıuınu~ 
Bir sahtekirbk yoktu. PlinJar da, Diğer hizmetçilerin nazuı dikkatini yonluk vesikanın dalgınlığından kanaat mevcut olmakla beraber bal~ 

~ırmwo l:Cl".s!S"~.i".A:I, kopyeleri de önünde idi. celbetmeden yanma yakla§mak tim- kurtularak ayağa kalktı. bütçe vaziyeti dolayısiyle bir iki ~ 
Sar f · · IA J ki:.... e dı" un· •-~ ~ M'" terih ) zarfında yapılmasına imkan olmadıJ,... -37- ı zar ın ıçıne p an an, lif"' v Kil11SIZ. us o unuz ma- Laboratuvara doğru giderek kapİ-

kopyelerini yerle•tirdi. dam. Onu pek az sonra size getirece- tahmin ediyorum. ,1 E li do 'lr •mı açtı. 51" 
- vve ~ ayayı teılim ediniz kopyesini de istiyorum, dedi. Zarfın üzerine aol elini butırdı. ğim. Şimdilik sizi yemin ile temin Boğazından boğuk bir feryat kop- Adliye teşkiJAtının gün begün teve ,, 

de öyle.. Zerçiano dişlerini gıcırdattı: Sağ eliyle tiloıunu aldı ve hisse- ederim ki yavrunuza kimse bir f~- etmesine ,.e bilhassa mahkemelerin ad~ 
- lmzaladlli~an sonra size ver- - Siz, benim evimi ve kasamı ta- lerini terkettiğine dair olan reımi ae- nalık edemiyecektir. l§te fotografı. tu.Kobiçki yerde cansız yatıyordu. leri <ıyrı ayrı binalarda bulunmasın• Jj• 

miyeceğimden mi korkuyorsunuz? harri mi ettirdiniz? nedin altına imzasını attı. - Teşekkür ederim.. Eğildi. işlerin çokluğu hasebiyle hakim adt" 
- Evet.. - Belki.. Zerçiano, çılgın bir sevinç içinde - Şimdi siz doğruca hududu geç- Herif ölmü .. tü. nin artmasına binaen, bunların bira~ 
- O halde ben de aynı itirazı ya- - Kimin vaaıtaaiyle?. imzalı kağıdı alıp cebine ıoktu. Ve meğe çalısınız. Bir iki gün ıonra Lui- T da teksifiy]e Izmir adliyesinin, Izılll ... 

pahilirim. Dosyayı aldıktan sonra ya Parisli kadın cevap vermedi. Parisli kadına doğru yürüdü. giyi alıp, Parise gelir, mutat adreıte Üzerinde en ufak bir yara ve ya şeref ve ehemmiyetiyle mtitenasip, tıl~1 
İmzalamazsanız. Zerçiano, laboratuvar istikameti- Parisli kadın geri sıçradı. sizi bulurum. bir boğU§ma eseri yoktu. Kobiçki, kemmel bir adliye sarayına ihtiyacı l<~ıı 

Parisli kadın ba§ını kaldırdı: ne gizli bir nazar attı: Acaba Zerçiano elinden planlan - Oğlumun hayatı üzerine dik- kurbanlanna tatbik ettiği usul ile ve ve hatta zaruridr. Yüksek vekaletin, ::hl' 

- Bu sıradn ve bu inda sizin - Bunu bilen yalnız Kobiçki i- almak mı isteyecekti?. kat etmenizi tekrar rica edeceğim. aynı yoldan cezasını görmüı ve ge- mühim ihtiyncı da düşünmekte oldııı;-. 
benden daha kuvvetli olduğunuzu di. Alacağı olsun haydudun .• Diye Derhal çantasından tabancasını - Müsterih olunuz madam •. Bir bermi§tİ. nu ve zamanı gelince onu da karşılı~~ 
hatırlatmağa lüzum var mı? dii~iindü. tstemiye, istemiye kasadan çıkararal~ Konta tevcih etti. az evvel odada Kontla konuşurken Zerçiyano cellat uşağının ölü- cak şekilde tedbir ittihaz edileceği şu 

Zerçiano, kadının üzerine gözleri- planların fotograf kJi~esi ile kopya- Geri geri kapıya kadar geldi. büyük bir tehlil:e atlattınız. Farkın- sü karfısmda derin bir dütünceye hesizdir. > 
ni dikerek fÜpheli §Üpheli baktı lan çıkardı. Hepsini Puisli kadının Hiç bir ıöz söylemeden kapıdan da değildiniz. Fakat ben icabına bak- daldı. ACIR CAZALI IŞLER 

Sonra, ne yapacağını ıaşırm?f ve- önüne koydu. çıktı. tam. - Onu burada kim öldürebi-
ya yapacağını kararlaştınnı§ bir va- Genç l:adın: Kont arkasını takip etmedi. Arsen, bu esrarengiz ıözleri aöy- lirdi? 
ziyette omuzlarını kaldırarak oda- - Müsruıde edersiniz değil mi, Bir koltuğa çöktü. ledikten ıonra Parisli kadının önün- Evanın sesi onu dalgınlıktan 
nın köıesinde duran kasaya gitti. dedi. Bunların doğru olup olmadığı- Alnından terler akarken elindeki de eiildi. kurtardı. 

Kırmızı mumlu ıarı zarfı aldı. nı tetkik edeyim. Siz naııl benim ve- on milyonluk servete gözlerini dik- Parisli kadını dl§anda muhafız- Kontes: 
- lıte... sikalarımı tetkik ettinizse bunların ti. Koridorda, Kontun oda hizmet- lanndan ikisi bekliyordu. - Kobiçki öldü mü? Diye ba-
Diyerek maıanın üzerine fırlattı.1 ıahte olup olmadıklaı-ını anlamak ta çiıi Arsen Pariıli kadını bekliyor- Köıede duran bir otomobile gitti- ğırdı. Bu ne demek? 
Pariali kadın, Zerçianonun kaaayı benim hakkım. du. ler. Zerçiyano ıadece fU cevabı Ye-

bpatmak üzere olduğunu görünce: Zerçiano ıeaini çıkarmadı. Onu, sokak kapiıina kadar ıö- iki muhafızdan biri direksiyona rehildi: 
-Planlarının kli!eleri ile üc Bir sigara yaktı.. türdü. geçti. Diieri İçeride. Pariali kadının -BiTMEDi-

.. (Jııı 
Muharririmizin bir sualine B. P--

Tuncay şu cevabı vermişlerdir : ııtı 

- cMeşhut cürümler kanunUJl ,.e 
memlekette husule getirdiği fayda tJ' 

müspet neticeleri her kesin ınıılOJıt 
dur. Zamanı gelince, bu kanunun . ıt' 

l . ] d · ı dil w •ni J§ caza ı ış ere c teşmı e ecegı il' 
mekteyiz. Maahaza bunun hakkında şB 
fil bir biJgim :yoktur.> 



a 
Yazan : Mlşel Zevako 
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Şu birbirini · -;. dl tevali eden tehditler ve 

,vaa arla "dd 
cı en §aşırmış, meshur kal-

' Jnl§ olan DUk d"" a· ~ o ız tekrar yerlere ka-
J.llt eğildi. 

. Sonra mantosuna b"' .. dil IC urun . 
rece:ı~· sarayın kapısına kadar götü

F lr uşak anyordu. 
avsta da ayağa kalkmıştı. 

tın~e bir §anıdan alarak Dük dö Gizin 
Giz: e YlirUmeğe başladı. 

Favst.a, ölümünü istediği Pardayanın 
öliım haberinin tesiri ile yatak odasına 
yollanırken Dük dö Giz sokak kapısının 
önünde mıhlnnmış gibi ayrılamıyordu . 

Koluna bir adam dokundu: 
- Monsenyör. 
Bir hınçkırık Gizin boğ~ını tıkadı. 
:Başını kaldırdığı zaman maiyetinin et-

rafını aldığını gördü. 
Bir söz söylemeden atına bindi. 
Konağının yolunu tuttu. 

lı;.No yapıyorsunuz Madam? d:y~ ba- Dairesine girer girmez M.::ıvilc : 
- Pardayanın cesedini bulabilmişler 

Pavsta. cevap verdi: mi '! 
- Ev sahibinin mum tutma:;ı krallara Diye sordu .. 

Jnahsus bir imtiyazdır. Siz kralsınız. Size - Hayır Monsenyör .. 
Yol o<J g stcriyorum. · - Vah vah .. 

. Giz, B<?vlnclnden ağzını açıp tek kelime Çalışmak bahanesiyle kabinesine gir-
. SOyleınedi. di. 

Favstayı takip etti. Fakat ertesi sabah oda hizmetçisi onun 

, sa:av.sıanın Dük dö Gize r~fakat etmesJ yan._ına ~diği zaman efendisinin katiyen 
:nı ete ona bir cemile göstermek iste- uyuroaın.~. olduj!unu, yüzünürı .ş;;ıpsarı 
~sinden deID.ldi. · . gözüniln de kıpkırmızı k_csildiğini gör-

d 
Delılıi vasıl olur olmaz elindekl şam-· mü;tü. 
anı b" · ~. · 'bir 1: tarafa bırakarak orada dur~ . 21 

1i 
1 
~a kapıyı açmru:ı için bir işaret~e MEKTUP 

•. "bı.rı ~ndu. Ve Gize doğru dönerek ayrıl- D~k da Giz, geceyi kollarını önUnd.::1.i 
a 'fstediğln'l ima etti: · . masaya dayamış başını avuç1arı içi.ne al-

t' - Allaha -ısmarladık Mösyö ·Dük:: nıış 6Uırı:ık gcç\rmişti. 
akat gitmezden evvel diin •sabah takip • Içej:fyc giren uşa~ın. nya'k S<!Si ile cla}

~~IJ olduğunuz. adamın ıne· olduğunu gınlıktan başr:11 kaldırdıgı z:ımah orta-
eneblUr ntlyim? '•"' • : • . · lığinınydınlanmış oldı.t~unu farltetti. 

- l>ardayaıu mı soruyorsunuz? Hemen kalktı. 
- l!:vet ... Pardayanı.ı.. • "GözU önündıtkaladuran blr hayale da-
;;- O .. Öldü.. larak: · 

a'V'Sta sarartnadı. . . · - Adiyö .. Adiyö .. Viyo1etta, diye mı-
YiiıUnde heyecana •delalet edı?r hiçbir tıldandı. 

Şey görlllınedh Adiyö gençliğim ve gençlik aşlam .• 
- Raldkat-ctı bu adam ölmeğe müs- Bunların hep i öldü. Artık küçük çingc-

t~ktr, dedi. . ncnlil Aşıkı olan Dük dö Giz yok. Şimdi 
;ız, dış:ır.ı çıkmq, atını istemişU. kral ve iınp;mıtor Giz vilrı Madam ki 

avsta, aynı tavırla: ölülere basmadan yükselmenin imkanı 
tai: Evet, dedi. Bu adam ölmeğe mils- yokmuş, biz de bu anda Valovanın ölü
<> ktı. Onu o sabah bir çingene kızı münü hazırlıyarak önümüzdeki açık du
r~ Viyolettayı, kalbine hançer saplıya- ran istikbal ve şevket yoluna girelim. 
~e ~ldUrdiiğUnU görd!lğüm zaman ölü- Bu sırada odasının kapısı a~ıldı. 
li hak kar:.andıfını bir kerre daha tes- Nedimler ve maiyet efradı içeriye gir-

; etın.l§ttm. di. 
k öyle a5yledlkten &0nra demir kapı Dük dö Giz hunlara: 

Cl.Pandıı. - Efendiler. dedi. Kral Etajen~röyü 
~avaıa. lle Gizin arası~ şimdi bu de- davet etti. Rahipler, aSilzade, ve halk 
~ kapı halldi. Onlar eğer biribirlerini mebuslarını Bluvaya göndcrcliler. Hatta 
· ,;rnı~ olsalardı bel'kı hallerine merha- şimdi onlıır orana nüzak ~ye bile başla-
' et edert.etdl. dı1ar. nana öyle geliyor ki bundan böyle 

Cthıktı Favsta: bizim yerımiz Paris değil, Eluvadır. lh-
; l>ardayan ölrri~.. timnl pek büyük v2 mühim vakatnr bizi 

erken Dille dö Giz de: bekliyor .. Haydi atlarmıuı .. Bir saate ka-
; Ah Viyoletta ..• Viyoletta ölmUş~ dar hareket edeceği=. 
~derin blr üzUntgye dalmıştı. -BITMF..IJI-

!!rbeat aUtun : 

B;i;k~~ir - lzmir yolu 
n ur külata ve maruz kaldıkları zayiata bil-
a alıkesirden yazılıyor: hassa işaret ederim. Bu kazanın şose ile 

ti alılı:eair, Manisa ve Iz.mir vil.Ayetle- Sındırgıya raptı pek ltwmclır. 
{t~ Yekd.J.ğerlne olan. tabil mUnaseba- Bugün lzmir vfüıyetinde vali muavi
ıba.~ı!8kdlr eden hükümet bu üç vilayeti ni bulunan gayretli hemş~hrimiz Bay 
cuını::ıcı mUhim adımlar ltmıştır. Ez- Mehmet Cavit Sinıav kaymakamlığında, 

cseki va\imiz Ibrnhiın Ethem Akıncı D~
te~; (135) kilometrelik Balıkesir-Ed-. mirci kaymakaın1ığında ve Balıkc,sir va
bllika - BUr.hnalye - Ayvalık yolundan liliğinde bulundukları zaman bu çok ha

.. 0..,, k' Ayvalık - Dikili arasındaki Altın- yırlı i~in yapılması yolunda büyilk gay-
la tsrnındo. da kaldırım inşaatına baş- retler göstermişler, muvaffak o1amadan 
l(:tşhr. Bu inşaat kismen bitmlşfü. ayrılmışlardı. · 

2 
en de yapılmaktaaır. · Çalışkan Simav ve Demirci halkının 

ıiııd.l - (39) Kilometrelik Balıkesir-Iv- ve kısmen Gördöslülcrin yaz kış fena 
~ ~ ;olundan başka, lvrindi - Kor1ı:- .kara yolllarından :Balıkcslre yaptıkları 
hi . ergaına yolunun da kısmen tesvi- ticari seferlerin fecaatini tasvir mümkün 
~·az tUrabiyesi ikmal edilınİi--tir. Bu yol dcğıldir. Bu seferler maalesef suda bo
bir ~ 0~0l'nobil Ve eraha işlemeğc mlisait ğulma, donup kalma ... gibi ehemmiyetli 
lıud \:uyete getirildi. Balıkesir vilAyeti nüfus zayiatını da kaydetmektedir .. ) 
io:n~ undaki nıiktan tahminen (36) ki- Ege vilayetler.inin muntazanı şoselerle 
tnet :E! edir . • Muhterem general All Hik-, yekd~eıine bağlanınasındald faydaları 
ltıetl tdenıın bu işteki delalet ve him- ispat gtineşl ispat kadar lüzumsu7.dur. 
... 

1
_ ed büyüktür. Temenni ederiz .lii bu Bu bağlanmaya mani olan sebepler, gör-

ıro11: l'l'li.ih. • .. • . . a - un y~l biran evvel ikmal edilsin. auk kı, pek ba.:.ıttır. Öyle ama, bu besa-
. dır (64) kilometrelik Balıkesir - Sın- tat üç mühim viliyetin jkhsadi münase-

he!1 Yolu esbak vali Bay lbrahlm Et- betlerini akamete uğratacak kadar kesbi 
.tıi~ Akıncının mütemadl gayretleriyle ehemmiyet etmektedir. Mesel! bugiln 
:aaı~et. bilirllnıi~tir. Fakat, bu yol da, Balıkesir vilAyeti demiryolundan ve de
tte ereesır -.So~ yolu gibi henüz gayesi- mlryolunun takip ettiği güzergahtan baş-

A. lltedi. Çünkü: ka karadan ve hiç bir yerd~n itmam e-
tinde- UzUmcü ve Sındırgı çayları tize- dilmiş bir şose ile henüz Ege mıntakası 
tuler~npılması lazımgelen mühim köp- bağlılığına girememiilir. Buna mani olan 
Sıtıdır en h.enüz mahrum ve bu yüzden sebepler vakıS ehemmiyet.sizdir. Fakat, 
r:ıeyru ~ı ve havalisi halkı bilhassa kışın bugünkü vaziyet ve mahrumiyet maale
Ve tica~?reketten ve münakalatı z.iraiye seef bir şeniycttir. 

:a _~yeden mahrumdur. :Balıkesir vilayeti deyip geçmiyelim: 
esef hAıAındırgı ve Akhisar yoluna maal- Bu vilayet sadece zahiresiyle Manisayı 
Çok zen a. başlanamamıştır. Tütüncü ve ve Iznıiri başlı başına doyurabilir ( 1 ) 
y ,_ cın olan bu ·ki k • d ·· ·· 0~utluk .. .. 1 ya ın kaz3.nın buna mukabil o iki vilayetten e uı.um, 
Vuşarna Yuzunden hentız birbirine ka- fasulye, patates ve sair ticaret emteası 
husl.l!ı- ngı~~ı feci değil mi? Halkın bu gelir. Balıkesir Izmir caddesinden işlen

'""' ostercü • · b ?nem.ek imkAns gı sa ırsızlığa hak ver- diği zamanlar ticaret eşyasını Istanbul-
(Iautrat· B ızdır. dan U.\ ade, Jı.mirden çekerdi. .Bugün de 

Cöl'd.ös aha~~da Simav, Demirci ve vaziyet şimendiferle kısmen öyledir ve 
~ire ve gerek ~nl ~er~k Manisa ve lz- tahmil tahliyedeki kolaylık, basitlik ve 
ıiyeu nıü b a 1 esıre olan ticari va- fiat itibariyle o yol daima tercih edile-
lu\ nase etlerine rağme ıs . · l'~Unden k "ki n yo uz- cektir. Fakat, Bandırma vasıtasıyle de-

ce tı eri meuıh · .. . . une, mus- vam eden kara yolculuğunun şımendil-

Çin ordu u 
ileri hareketinde de

vam ederek iki 
şehri kurtardı 

Almanyanın en zengin 
güzel kızı evleniyor 

Barbara Stanvik 
Aleyhinde acılan • 

bir Dava 
Meşhur sınema 

artistlerinden Bar
bara Stanvik eski 

Çin 
--o

kadınları taburlar 
tefkll ediyorlar 
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Londra, 17 (AA) - Japon hüküm~ 

tinin milli Çin hükümetiyle münascbatı 
kesmek kararı lngiliz matbuatında hig 
bir hayret ve heyecan uyandırmamıştır. 
Şimdiki ahval içinde bu kararın hiç biı 
kıymeti olmadığı zira son altı ay zar-. 
fında milli hilkümetin Japonya tarafın .. 
elan tanınmasının yegane .neticesi Jstyo
nun barış tekliflerini kabul etllrmek 
için yaptığı teşebbUsler olduğu hatırla· 
tılmaktadır. 

Nikahta Hitler kızın 
Almanyanın en zengin kadını, 

hur Krup fnbrikalarınm yegane varisi 
genç ve güzel Almnn kızı lnngard Fon 
Erohlen - Hclb:ıh nişanlandı. Bu haber 

' Alman nristokrnsi muhitinde bir bombn 
gibi patladı. Hele kızın ·babası Fon Boh
lcn bu haberi fabrikaların bulunduğu 

Essene civnr sayfiyesinde ve büyük bir 
ziyafet esnasında bildirirken B. Hitlc
rin clç evlenme merasiminde kızının şa
hidi obrak bulunacağını söylemesi bu 
meseleye müstesna bir mahiyet verdi. 
Maaınafih J.>u, .şaşılaçak bir şey d.eğil

di. Krup ailesi çok eskiden beri Al
manyada salt<mat ailesiyle at başı bera
\>e.r giden bir asal~t taşıyordu. 

l~arçnin değişme.si \'C .gamalı hnçlıla. 

rın iktidara gelmi.5 plması \ıu an'antıdan I 
bir şey değiştirmedi. l 

Y.:!lnız Almany~ının değil, püny,.'.lllın 

şahidi olacak 

'
kocası tarafından 

mnhkemeye veril
, miştir. Sebebi de 

şu: 

Barbara, kocası 
F.rank F eyden ay

rıldıktan sonra her 
ikisi tarafından ev-

] 
1 
nlce evlatlık ola

ç.ı rak alınını, Dion 
'ismindeki kütük 
kız 'çocuğu 
ranın yrı.nında kal· 

1 mı~tır. Fakat §İm· 
1 di Barbaranın eski 

. rfl'jtı.;~..s 
l 'kocası çocuğa ken-
disini unutturmağn 

çalıştığını ve Ro· 
bert T aylora baba 
dcdlrttiiini iddia 
ile mahkcm<:yc 1a~ 

Hankeu, 17 (A.A) - Çin Telgraf 
njansı bildiriyor : 

Çinliler Tsimpou hattı, boyu~ca şima• 
le doğru ileri hareketlerine dc\•am ede< 
rek cuma günü Covsien ve Yanceu şc-. 
hirlerini geri almışlardır. 

Japon takviye kıt'atı cepheye doğru 

yolda olduğundan az çok mühim bh 
muharebe vukuu beklenmektedir: 

Ş::ınghay, 17 (A.A) - Çin ku~etlc
ri Vuhu istikametinde taarruza geçm..i§" 
lerdir. Çin fayynreleri Japon mevzilerle 
ni şiddetle bombardıman etmişlerdir. 

en büyük top fabrikası olan Km:r. ınü:. 
csscsclcrlnin bugün yeguııc varis Ye s~- L';.~:'~;~.-;;,·ı;;· .. , ; 
hihi olan giizel genç. .kızın resmini 'Al- '.f; ~ i ~ 
man mağazinleı-i paylaşamıyorlar ve ~r ·~\ '.·( 

vurmuııtur. 

Bu mahkemenin 
I safahatı bütün Ho-

Muharebe devam etmektedir. 
Haningin düştilğünli itiraf eden Çin 

mahfilleri şimale doğru Yenchov isU~ 

kametinde ilerliyen Çin kuvvetleriniıl. 

yeni bir ilerl harekette bulundukları.nt 
da beyan etmektedirler. 

bütün salonlarda bu izdivaçtan bahsölu- \ ' 
1 

livudu yakından a· 

1 
lukadar etmekte· 

I dir. Çünkü Barba· 

1 
ra Stanvik kendisi-

Hongkong, 18 (Ö.R) - Hongkongta 
bulunan bayan Çan - Kny - Sek Çin ka• 
dınlığına hitaben bir beyanname neşret,. 
mlştir. Bayan Çan - Kay - Şekin tC§eb
bUsü ile Çinin her tarafında milli mu .. 
dafaruıın geri hizmetlerinde çalışmak 

üzere Çin taburlnı:ı teşekkül etmektedir, 

nuyor. . ı 

Krupun tarihi biraz da demir ve çell- 1 
ğin tarihi demektir. Krup fabrikaları: 

babadan oğula intikal eden eski .bir ta
rihe sahiptir. 

ni ıık eık Robert ~~---0-.~-~"""--..:... 

I T~y~orun ziyaret etticini de gizleme· 
mıııtır. 

Altı yedi nesil sonra bu ailede Nkek 
evlat artık olımız oldu. Ve iki nesilden S Jh k ı· • 
biri de Krupun idaresi ayni ailenin kız 1 Rcrtcı Krup U e J m eSI 
çocuklannın ellerine geçti. manyanın çok eseki. bin senelik asale- O kadar çok şişiri[ .. 
Şimdi nişıml:mmış olan genç Irmgar- tini taşıyan Fon Raitz ile evlen~eektir. Güneşi 

dm nıınesi Berta Kruptur. O :Bert3. ki Irmgardın aile armasında bir top rcs- mişfir ki patlamasın .. 
umumi harpte Parisi dövçn toplara ken- ml vardır. Şimdi armasına kocasının ar- Jan korkulur 
di adını vermiştir. masındaki işaretleri i15.ve edecektir. Bu Cesametçe gölgede 

Berta evlendiği zaman ş:ıhidi impara- iı;aretler bir arslan, bir manda, üç ka- Paris, 13 (P.S) - Maruf Fransız bırakan bir yıldız 
tor Vilhdmdi. Şimdi kız.mm şahidi B. r.ı tavuk ve bir kılınçlır. mütefekkirlerinden Henry Montherlnnt 
Bitler olacak. Almanyanın kalbur üstü kuyuıncula- geçen gün <Alman gençliği> hakkında bulunda 

rı, ressamları, hcykeltraşları daha şim- v~rilcn bir lronferansa riyaset ederken --o--
diden bu zengin izdivaç için hazırlanma- b.ır ~ok ıuallere cevap vermek mccbu- Ncvyork, • 3 (P.S) - Asttonomlaı 
r.3 ba!:lamıo:lardır rıyetıncle kalmı§tır. En ate,li aktüel meY· • • b .. ,.__ b"ld•V• . d .. ..1 ül 15 ,. ,.. • • ıçın ızıuı ı ıgımız. tanı ıgımız o c.; eı 

Düğünün önUınüzdeki "'az içinde .... f zulardan sulh hakkında bır ıruale şu ce- d d L I ._ ._ b"I" d d" H .. • "' - b . . eve c &U && &a ı ın en ır. er cııııı 

okun'mnktadır. ŞUphesiz soyunun mirn- pıfacağı söylenmekle beraber kat'i tarı- va 1 vcrmıııtı~ı . . öyle harikalı hesaplar yapmalı: mecburi• 
sı ... O, genç bir mülaz.inı ofon ve Al- :hi henü:r. tesbit edilmiş değildir. ı · -Bu kclımc (sulh J.:dımeaı) daha yetinde kalıyorlar ki §&§ltlamalc eld 

lrmgard Almanyanın en güzel kızla
rından biridir. Esmerdir, uzun boylu
-dur. Çok ca.zibelidir. Yüzüniie ca.zibeyc 
bürünmüş bir irade, bir otorite, bir azim 

bırçolt kelimeler gibi o kadar .ti~irilmiı- 1 ea 

Hapı.sha eden Gerdegv ~rılci günün birinde patlamasından kor- ge ;~ı~iams By Visconsin raaathanesinİll. n e.. u5u~ ... d .. k d I me~hur astronomlarından Otto Struve 
amıın en çogunu ·a ın ar teşkil edi- • v senelerden bnı yaptıgı araştırmalar ne• 

yordu. Montherlant onların lcce-ssüs me· t" · d ·· · · d 3000 d f d h 

Kadın 
halde 

da erkek 
evlendiler 

Bazı polis romanlarında 
olduğu gibi bekar bir hır
sız olan Scrj de L~nz is 
minde bir Fransız hapis
hanede bulunmakta ifü. 
Bu hırsıza evlenmek için 
müsaade verilmiş ve ev
lenme merasimi yapıldığı 
gün iÇin 'Serbest bırakıl
mıştır. Işiıı garip fara!ı 
bu inevkuf ve mahkum 
hırsrr.ın evlendiği kız da 
mahkum ve mevkuftur 
Olga ismindeki bu genç 
kız Scrjin teşvikleri il' 
fena yola siirük1enmck 
üzeredir.Onul) ,hnpse ,gir
mesine sebep olan da 
Serjdir. Serj ise genç 
kızı hakika\en sevmekte
dir. Onunla evlenmek ar-
zusunu izhar etmi~. ha

de mevkuf 
düğünleri 

k 
• 

1 
• • • •• •• ıccııın e guneşımız en e a a a 

ld 
v ra mı ,,a mın ıçın sozunc ııunları ilave .. .. . 0 ugu jetti: buyuk bır yıldız keşfetmistir. cEpıilon 

1 B
. J k" b d Aurigae> adı verilen bu yıldwn aaha.i 

1 d 
- ır apon ıta ın a şu eğlenceli .. 

Yapl 1 
h"k• . k s· s ııuneştcn arzımıza kadar olan mesafenin 

ı ayeyı o umuııtum. ır amurai diğer . . . . . v 

b. S · ·ı d"" il . . d I yırrnı mıslıdır. Sıcaklıgı hin derecedir. Bu 
1 ır amuraı ı e uc o ıçın müca c e &a· ld . 
h 'd k v ki b" v Y• ız hakkında ıllc araıtırmalara J 899 

1 

asına gı er en sagna ı ır yagmura · d b 1 · · . . . . . • scncsın e a~ anmııtır. Şımdı Astronom 
tutulur. Şemııyesını nc.;ar. Bıraz ılcrıde Ott S · ı_ d v ff 

k
.b. • . . o truvcnın .. azan ıgı muva akıyct 

1 

rn ı ının şcmsıycsız ~itmekte olduğunu 1 f R · f f"d k 1 •• . < n ra· UJ> şuaının otogra ı e u la-
corür.ce ona ııcmsiycsi altına gelmeyi tele- 1 tf dil" Al" 1 . .. 1 d"L 
l
·r , nı masına a e ıyor. ım crın soy e I&;• 

i ı eder. '\ anyana mücadele yerine gider- 1 · ·· E ·ı A · · ·· 
· ı \f 

1 
.k. . .. .. erme gorc < pıı on ungaeı. yı gunq 

l ıcr. uruşur ar ve ı ısı de olurler.> · · k · · · · 
1 b 

.. ı_ •• A . mn.nzumeımın mcr ezme, yanı bızına 
şte ugunKu vrupanın halı... ·· · · · · k · I guncşnnızın yerme oymak kabıl olsa 

1 

tutacağı yer Uranuı yJduına kadar va-
racak ve yalnız Neptunlc Pluton onun 

I sahası dışında kalacaklardır. 

1 
Ankara :radyosu : 
Öğle neşriyatı : 

Saat 12.30-12.50 de muhtelif plak neş
riyatı. 12.50-'13.15 te Plak: Türk musiki

\ si ve halk şarkıları, 13.15-13.30 da dahili 
ve haricli haberler, 17.::0-18.30 <!.ı inkı

lap dersleri: Halkevindcn naklen (Re
cep Peker) 

Ak.,:ım neşriyatı: 

f e-o R !!i~] 
OZOM 

305 F..snaf bankası 

273 inhisar idaresi 

245 A. R. Üzümcü 

199 jiro ve şürekası 

J36 M. Beşikçi 

13.25 

12. 

13. 

13.25 

13.50 

13.25 

14 50 

14.75 

•14.50 

16. 

·16.50 

16.58 
pÜ{hap.e D)lldüriyeti de esasE'n cer.al.ım hafif olan bu iki sevgilinin evlennıele
r)ne müsaade etmiştir. 

Saat 18.30-19.00 da muhtelif plak neş
riyatı, 19.00-19.30 da Türk musiki.si ve 
halk şarkıları, (Hikmet Rıza Se~göı: ve 
arkadaşları), 19.30-19.45 t..! Saat ayarı 
ve arapça neşriyat, 19.45-20.15 t~ Türk 

89 Paterson 

43 D. Ardit.i 

GQ l Y. I. Talıit 

32 S. Laraç 

14.50 l5.5q 

13 . 17. 
ferdr.n başka şose ile de imdada yetişme
si ve her iki nakil vasıta.sun Adeta reka
betten mütevellit bir sühuletle müşteri
ye kol açması şimdilık Izmir ve Manisa 
ticaret seferlerini Ulıdit etmektedir.Ma· 
amafih, şimendUfer nakliyatının ihtiya
ca tamamen vefa edcmemsi, yani kafi 
glememesi dc bu hususta en "mühim i· 
millerdendir. 

Ziraat ve ticaret merkezlerinde büyük 
depolarda dağlar gibi toplanan yığınlarla 
mahsulat :ve eşyanın asıl kahraman \'e 
fedaki!r nakil vasıtaları - şoseler

den, hatta mlimkiin mertebe adi yollar
dan işliyen-küçük vasıtalardır. Merkep, 
Beygir, Katır, Deve, Manda ve kara Sı
ğır öküzleri ve nihayet kamyonlar ol
mnsa o merkezler de o depolar da tam
takır kalmıya mahk\ım, hatta demiryol
lnrının, vapurların hamulesi de bir sıfır 

olur. 
Uzun müddet :te1kilatı idariyece Bur

.sa vilayetine bağlı blnuı olan Balıke .. 

.tirin o vilbctle iktisadi milnasebatı he-

men yok denilecek kadar azdı. Bandır
ma-Soma demiryolunun açılması ile kıs
men temin edilen ikizli kolaylık ve hU
kümetin Bandırma ve Bursa şaseleri li
zerlnde göstermiye başladığı ihtimam 
bugün Balıkcsirle Bursayı çok sıkı ik
tisat bağları ile bağlamıştır. Bu iki vila
yet merkezleri arasında, yirmi dört saat
lık bir zamanın bir saatinde bile otobil
sün, kamyonun, otomobilin ve diğer na
kil vasıtalarının işlemediği vaki değildir. 
Düşününüz ki Balıkesir - lırnir yolu

ııun açılması Ege mıntakası vilayetleri
nin iktisadiyatı Uz.erinde ne büyük, ne 
ehemmiyetli, ne meşkllr neticeler do
ğuracaktır. Bu mıntakanın tabii ve coğ
rafi bağlılığı Balıkesir - Bursa bağlılığın
dan çok, pek çok kuvvetlidir. 

Halbuki, vilayetlerin yol ile bağlan
ması yalnız bağlanan o vilayetlerin de
ğil, bütün bir Türkiyenin bağlanmasıdır. 

(1) Burscı, Balıkeıir vlldyetleri ko
uunlannın lcı,la6ı I.rmi1' :ı.ıilluetid&r • 

musikisi ve halk şarkıları, (Servet Ad
nan ve arkadaşları), 20.15-20.30 da Hon
ferans: Server Iskit, 20.30-21.00 Plakla 
dans musikisi, 21.00-21.15 te ajans haber
leri, 21.15-21.55 Stüdyo salon orkestrası 

Istanbul radyosu: 

Akşam n~riyatı 

Saat 18.30 da Plakla dans musikisi, 
19.00 da Bayan Incl: Piyano ve keman 
refakatiyle, 19.30 da Konferans: Doktor 
Ali ŞUkrU (Grip ve korunma çareleri), 
19.55 te borsa haberleri, 20.00 de Musta
fa ve l\rkadaşlan tarafından Türk musi
kisi ve halk şarkıları, 20.30 da hava ra
poru, 20,33 te Bay Ömer Rızn tarafından 
arapça söylev, 20,45 te Nezihe ve nrka
da~ları tarafından türk musikisi ve halk 
şarkıları (saat ayarı), 21.15te ORKEST
RA, 22.15 te ajans haberleri, 22.30 da 
PJ.Akla sololar, opera ve operet parçalan 
22.SO de son haberler ve ertesi günün 
programı. 

31 Vitel 

20 I. Rasih Aktü. 

15 j. Taranto 

11 N. l!.1birlik 

10 j. Kohen 

1469 ~ Yekun 

206906 i 
208376 

500 Ş. Riza 

INCIR 

100 F.snaf bankası 

11 Moris 

611 Yekun 

11. 13. 

14.50 15.25 

15. 15. 

11. 11. 

14.50 14.50 
14. 14. 

4.375 4.37i 

G.50 

4. 
6.50 

4. 

Çekirdek iz üzüm orta fiatleri : 

No. 7 12.50 

No. 8 

No. 

No. 

No. 
~ 

9 

10 
ll 
12 

13,25 

13.75 

15.25 

17.25 
mal :vok 
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LDIZ 
Jzmir Gazi bulvar•nda Sağlık evı 

KADIN DiKiŞLERİ ve 
ŞAPKALARI atelyesi 

Bayanlar! 
Sizlerin yüksek 

inceliklerini tatmin 
yesi açıldı .. 

c .y.m zevkinizin 
edecek d!ki~ , atel-

Bayram için siparişlerinizi acele ediniz. 

PARIS, LONDRA, ViYANA MODALA
RININ YOKSEK MODELLERİ TAKIP 

VE T ATBIK EDILtR. 

°\ <f" \ ~ len bu butane 1zm;, 

1 

\ \ ve civarmın büyük 
l!.. bir ihtiyacını kartıla-
-;, m&Jbr. En modern 

+"5 .... . 

konforu haiz ve en 
mükemmel fenni teç
hizata haizdir. Hasta
ların temizlik, istira
hat ve ibtimamlanna 
ıon derece dikkat ve 
itina edilmektedir. 

Kabul ıeraiti fev

Çünkü ASPİRİN senelerdenberi. 
~--

her türlü soğ~kalgınlıklarına. ve ~~-

HASTANE 

M. ETİMAN 
\ ra kar<-ı tesiri şaşmaz . bir• ilaç' 

rı a Y _ kalade ehvendir. Gece C"ündüz dalmİ doktoru bulunan müesser.e, müracaat 

ve SAiME ÖZGÖREN 
olduğunu isbat etmiştir. 

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

........................................ ,,,. 
• • 

PARIS DiKiŞ AKADEMiSINDEN 
DiPLOMALI 

AS p 1 R 1 N in tesir~den:inJ 
lütien o~CP markasına dikkat ediniz, 

p ~-

1 Z Mi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
d' ôUA 5p+ı5p ti MtfÇW 

Anonı·m Şı.rke.tı• IZMJR SJCiLt TiCARET ME- IZMiR BiRiNCi iCRA MEMUR-
MURLUCUNDAN: LUGUNDAN : 

Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. lzmirdc Gazi Buh·arında 11 nu- tbrahimin Emlak ve Eytam ban-
Yerll PamuiJundan At, Tayyar.:, Köpakb3Ş, rnaradn muamele yapan Akhisar kasından ödünç aldığı paraya mu-

Delllrmen, Geyik ve Leyl:tk markalarını havi her~evi tütüncüler bankan İzmir şubesi- kabil bankaya ipotek eylediği lz-
Knbot bezi imal eyleme ~de olup malları Av. upanın ayni tip nin ödünç para verme işleriyle mirde İsmetpaşa mahallesinin bi-
mensucatına faıktir. uğraşacağına mütedair beyanna-ırinci yüksek sokağında kain 21 

rJ" J f N 221 l •) 1.). ,.. mesi 2279 numaralı l<anun hük- Nu. lı maa iki dükkan hane muah-
C C on O. " ve •"Ot) i ' müne göre sicilin 2162 numara- haran yapılan tadilatla dükkan-

Te )«rraf adresi: Bavrak Jznıir !sına kayt ve tesdı edildiği Hım ıarodaıarainkıtapedilerekbirça-

~~~~~~~~~~~~~~~~~ı~~~=~~5i~~~~~~~~ o~nur. halbnda~ihaphane~~~i aı Bayanın hakkı var 
mış ve birinin numarası birinci .... ~ 

'ı 1 : Beyanname yüksek sokağında 21 ve diğerinin RADYOLIN Dr. Behc, et uz ı' Doktor lzmir Sicili Ticaret Memurluğu numarası Morahane sokağında 1 
resmi mührü ve F. Tenik imzaıa olmustur. 21 No. hnın vaziyeti ha-

l T f ı ~ l IZMIR ILBA YLlCl YOKSEK zır ası bir sofa ve solda bir oda ve 
Di,leri ve diş etlerini temizleyip pırlanta gibi parlatmak ve uzun 
ömür temin etmekte rakipsiz bir kudrete malik dif macunudur. Çocuk hastalıkları 

mütehassısı 
Hastalarını her gün saat 11.30 

dan 1 e kadar Beyler sokağında 

Ahenk matbaası yanındaki hu:su:.i 
muayenehanesinde kabul eder. 

Muayenehane Telefon Xo. 3990 

EV Telefon No. 2261 

~ 
91EMENS 

ELEKTRi K 
MOTORLE RJ 

Sanayide Siemens Motör ve 
malzemesini kullanan rahat eder 

·M. TEVFİK 
BAYKENT 

METALLUM 
lambaları deposu 
Peştemalcılar 77 /79 

Telefon : 3332 

C///,GDZL/Hef r mri 
# ~ 

MITAT OREL N 

Adres - Beyler Numan zade ~ 1 
aokağı Ahenk matbaası y.ınm- :\ 
da. Numara: 23 ~ 

Muayene saatleri : 10-12, \ 
15,30 - ~ 7. Tele fon: 3-134 ~ 

ln"""/.J S:Z7.7 TL7//T.OY .7..LZ/:L.LZL'./La 

C///////// /hr777 /:7.Z//./..////,Z/.J~ 

'l'alehc velilt•rine 
Den yılı içinde ilk ve orta okul 

öğrenicilerinin eski özel bir öğret
men elinde ol~unlaıtırmalannı isti- ~ 
yen velilerin lzmir Bahçeciler Han 
4 numarada M. Z. müracaatleri. 

1 - 6 

1 

11 t MAKAMI ittisalinde ikinci kata isal eder 

1 ev 1 U em Akhisar Tütüncüler Bankası iz- merdiven, karşıda bir mutbak ve Sabah öğle ve akıam her yemekten sonra günde 3 Jela 
diflerinizi lırçalayınız. mir :şubesince 2279 numaralı hela üst katta bir sofa ve caddeye 

ı ödünç para verme i~Ieri kanunu- ve arkaya doğru iki oda ve bun
Kulak, Bo§a2, Burun na~vfilian~n~mve lzm~vil~ ~rınüsillndehlr~rac~ili~cik~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

hastöltlttarı mUt:-h:tssısı yeti Yüksek makamına tevdi olu- tın cephesinde bir balkon vardır. (Arti) An elin Boyaları nan beyanname. 1 Nu. lının vaziyeti hazırası birin-
Merkez hastanesi kulak kliniği ıefi ŞUBENiN UNVANI: Akhiıar ci katta bir oda ve ikinci katta yi- En kibar ve kıymetli 

l\luaycnc:ha ne: ikinci Beyler, Nu- Tütündiler Banl:aM. ne bir oda ve ikinci kata İsal eden mobilyaları her cins 
rnanz:ıdc ı.oknk (F· ki Kültür lisesi KANUNİ IKAMETGA.HI: lzmir merdiven altında bir heladan iba- tahtayı boyamak için 
kar"ısında) ' u. 5 TiCARi IKAMETG.AHI: İzmir ret ve ikinci katın sokağa nazır bir sıcak suda veya alkol-

H cr riin 15 den it ıbaren hasta T ABHYETi: Türkiye Cümhu- balkonu vardır. 2000 lira kıyme- de erimek üzere Al-
knhul r.der. riyeti tabiiyetini haiz ve Türk ka- tir.de olan ve geçen sene yapılan manyanın Barmen teh 

TELEFON: 3453 

Dr. Operatör 
1 - 1 

Avdetle hastalermı öğleden 
evvel F rancız haztanesinde öğ
leden sonra Birinci Beyler so-

nunularma tabidir. satı~ı 2280 Nu. lı kanuna göre ge- rindeki en büyük bo-
MUAMELENiN NEVİ: Tütün ri bırakıldığı halde birinci sene ya fabrikasından ge-

1ve sair mahsulatı arziye terhini takıit borcu muayyen vadesinde tirtmeğe muvaffak ol
mukebilinde ikrazat, kefaleti mü- ödenmediğinden bu hüküm orta- duğumuz ARTI mar

. teselsile ile ikrazat, emtea dep:>- dan kalkarak evin yeniden mülki- kalı boyaları 9 EY LO L 
1 
su mukabilinde ikraza t esham tah- yeti açık arttırma sure!iyle ve 844 baharat deposunda ve 
vilnt, müccvherc.t, altın ile gümüş numaralı Emlak ve Eytam han- diğer baharatçı ve bo
mcskiikat terhini mukabilinde kası knnunu mucibince bir defaya ya cı Jar da ara yı nız. 

:avanslar, ke~a!et mukabili (tem~- mahsus olmak şartiyle arttırması Hem çok karlı hem de 

1 nat!ı _ve temınafoız) ava~slar, t:- 28/2/1938 Pazartesi günü saat mevcut boyaların en 
carı ıskonto, çek ve polıçe mu?.- 14 de icra dairemiz icinde yapıl- iyisidir. Her cins gom-

1 mellıtı, finansman homisyonları mak üzere bir ay müddetle satıh- lak, santrak, pomza 
I ve bilumum banka muamelatı, ti- ğa honuldu. ve benzeri marangoz 
caret ve komisyon işleri. Bu arttırma neticesinde satış be-

j ALINACAK F AiZ: Kanunun deli her ne olursa olsun borcun levazıma tını da depomuzda bulacaksınız. kağında diş tabibi B. Hasan 
Fehmi muayenehanesi alt ka
tında k a b u l eder. ı 9~15~cimaddclcrimucibin~ ö~nm~i~ilii~Mrmmu~k~--~•mm•••••••~••••••••••••m~F ~orçludım alınacak en yüksek fa- nunun meriyete girdiği tarihten son- rm;'ss ; & 

l ız r.enevi v~zde (en iki) dir. raya müsadif olması hasebiyle kıy- lzmı·r Deftev& darlıgv _•ndan.· 1 - 13 (2206) 
ua~Z::i:GD::o:i:iSJc:llllE:mı:tı~E.!i~~ MOSTERtYE T AHMIL EDi- metine bakılmıyarak en çok arttı-

LECEK ŞARTLAR: l - Azami ranın üzerine ihalesi yapılacaktır.. Satış Nu. .... 
Ürolog Operatör 

Doktor 

f uat oy er 
Merkez Hastanesi 

Bevliye mütahassısı 

yüz<le on iki faizden başka icabı Satış 844 numaralı Emlak ve Ey- 1186 3 üncü Karata' Hilal sokak 646 ada 10 parsel 
halinde yapılacak sigorta, arziye, tam bankası kanunu hükümlerine sayılı 22 M.M. ana 
nakliye, rnuhamin, nezaret, mu· göre yapılacağından ikinci arttırma 1190 1 inci Süleymaniye Aras S. 35 taj Nu. lı ev 
hafaza, posta ve telgraf, muhabe- yoktur. Sabş pe~İn para ile olup 1199 Karfıyaka Alaybey Mahitap 13 taj Nu. lı ev 
re masrafları ile, muamele ver- mü~teriden yalnız yüzde iki buçuk 1200 2 nci Karata, 9 Eylul S. 101 taj Nu. lı dükkan 
g ileri ve alacağın tahsili için yapı- delleliyc masrafı alınır. 1204 Güzelyalı Metrestepe S. 8/10 taj Nu. lı }63, 75 
lacak protesto icra masrafları ''e ipotek sahibi alacaklılarla diğer M.M. arsa 
vekalet ücretleri müşteriden tah- alakadarların ve irtifak hakkı sa- 1214 Şehitler 2 nci Altın S. 17 Nu. lı evvele ekilise 
sil olunacaktır. hiplerinin gayri menkul üzerindeki mü,temilatından odalar iken timdi ev ofarak 

2 - Vadesinde 4>denmiyen mat- haklarını hususiyle faiz ve masrafa kullanılan mahal 
lubat faizlerinde b!r değişiklik ve dair olan iddialarım itbu ilin tari- 1215 Seydiköy Atıfbey M. 28 Nu. lı S. 215,60 M.M. 
fazlalık olmıvacaktır. hinden itibaren yirmi gün içinde ev- 5 taj Nu. lı arsa 

3 - Vadeli poliçelerden alma- rakı müabiteleriyle birlikte memuri- 1219 Hasan Hoca M. Osmaniye C. Kara Osman oğlu 
Muay('nc hnne: ikinci Beyler, Nu- cak azami yüzde on iki faiz nisbe- yetimize bildirmeleri icap eder. Hanı dahilinde 26/6 kapı Nu. lı mağaza 

Lira K . 

8 80 
200 00 
130 00 
40 00 

45 50 

425 00 

53 90 

350 00 
manzade sokak No. 17 (Eski Kül- tinden başka mevsime göre mu- Aksi halde haklan tapu ıicilince 1221 Seydiköy Ye~il M. Dülger S. 13 taj Nu. h 784 
tür lise i karşısındak i çıkmnı:) habir ve nakli nukut mesarifine malum olmadıl:ça paylasmadan ha- M.M. arsa 196 00 
H asta kcıhul sna ti: Her gün 15 den mukabi~ muamele ha~ına asgari riç kalırlar.8/2/938 tarihinden iti- 1222 Seydiköy Çay M. 40 Nu. lı S. 776,12 M.M. arsa 194 03 
sonra. }'arım lıra olmak üzere bir aci:ro baren §artname her kese açıktır. Ta- 1223 Seydiköy Atıfbey M. 28 Nu. lı S. 3 taj Nu. h 

':Sil" • :t alınacaktır. lip olanların yüzde yedi buçuk te- 349,12 M.M. arsa 
IZMIR BELEDiYESiNDEN : 4 - Ticaret kanunu mucibin- minat akçesi veya milli bir banka 1224 Seydiköy Yetil M. 6 taj Nu. lı 467 M.M .. arsa 
y d' .. t r bed l' k 'ff ce borçlu hesabı carilere ait faiz- itibar mektubu ve 38-7185 dosya 1233 Hasan Hoca M. Kara Oıman oğlu hanında 26/8 

D k: 1 ~;z ı° fuz ~a ~1 edd4ı 1 ler her üç ayda bir resülmale kalb numarasiyle fzmir birinci icra me- Nu. lı mağaza 
•

0 d or u; a ~l. nver ky~ ca he- olunacaktır. murluğuna müracaatleri ilin olu- 1235 Ahmet ağa M. Gözlemeciler çartısında 6 Nu. lı 
~~~ ten ~yrı a~~ cı yan 1ı: afn e~ 5 - Vadeli, vadesiz ve ihbarlı nur. 382 82 M.M. arsanın 13 sehimde 12 ıehimi 

87 28 
140 10 

300 00 

200 00 
ı 1 ara ına metre Y a yenı ticari ve tasarruf mevduatına ka- 190 (108) 1236 2 nci Karataf Dokuz Eylfıl S. 87 taj Nu. lı 77 
kesme kordon çekilmesi baş katip- nunun tayin ettiği azami hadl~r M.M. arsa 30 80 
likteki !artname veçhile 1/2/938 fevkinde faiz ve komisyon veril- nun üçüncü maddesi hükmüne 1238 3 üncü Karataf Aras S. 30 taj Nu. 1ı 339 M.M. arsa 84 75 
salı günü saat on altıda aç.ık eksilt- miyeceği ribi alelümum müşteri- tevfikan üç nüsha olarak tanzim 1239 3 üncü Karatat asansör S. 22 taj Nu. h ev 120 00 
me ile ihale edilecektir. l4tirak için lerimizden alacağımız faizlerde kılındı. 1240 Salhane En veriye S. 129 taj Nu. lı 255, 75 M.M. arsa 63 94 
elli bcJ liralık muvakkat teminat yüzde (on iki) nisbetini tecavüz AKHiSAR TOTONCOLER 1232 Karantina Cerrah Mehmet S. 17 taj Nu. 1ı ev 200 00 
makbuzu veya Banka teminat mek- etmiyecek ve binaenaleyh muha- BANKASI Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 15 rün müddetle açık 
t~bu ile söy~e?en gün ve saatte en- sebei huıusiyelere tefrik edilmif lzmir Şubeıi arttırmaya konulmuttur. 1haleıi 31/1/938 tarihinde pazartesi ıü-
cume.ne eelınır. hisseler bulunmıyacaktır. (İmzalar okunamadı) nü ıaat 15 tedir. Taliplerin Milli Emlak müdürlüiüne müracaat· 

14--J9-25--28 142. (83) lıbu hevanname mezlcur kanu- 184 (109) !eri. 191 (107) 
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t '_.._.. tnukablllnde- bOyOk-bır tOb PER: 
LOOENT dıt macunu alabıllrsınlz~ 
PERLOOENT fennr bır tarzda hazırfan
ft•t: iyi, idareli ve çok hoş lezzete malik 
,olub,, nefesi serinletir ve dltlerl ma
kemmef _ıur~ette temizler. -·-

TURAN l'abrikaları mamulahdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet aabunlannı, traş aabunu ve kremi ile gilzellik krem· 
lerini kullanınız. Her yerde ıatı)maktndır. Yalnız toptan sa· 
hılar için lımlrde Gazi Bulvarmda 25 numarada um~~ acen· 
telik Nef'i Akyazılı ye J. C. Hemıiye müracaat edınız. 

Posta Kut. 224 Telefon 34&5 

"" d '* 
MEYVA TUZU 

En boı meyya luı:udur. Jnkıbaıı def edor. - Mide, bağıraak, 
karacigerden mütevellit raballıılıkfıın enler. Haımı kolaylaıtırır. 

J• 1n,2ili!;~~=k ecı•;:i Beyoilu • btanbul 

Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

MiELE 

, 

• 

Fiatı her keseye elveriŞH; 
BiiyOk radyoların evsaf 

· ve kudretinae ~ 
Lüks gösteriş(( r 

bir radyo .~ ~ı 

n ..... 

LİR.Ava.EREK 
ALINIZ 

SPARTOl~~ 
38MODELİ 1 

SATIŞ YERi: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMiR 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende ıuretile rekabet kabu1 et· 
mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 

Adres : Kestane pazar. Bardakçılar solıak numara 12 
F. PERPINYAN Telefon : 3937 

· ··ı. ..., ", ..... .. 

···············~;·~·~·~~····~~·j;~·~~~i·············· 
r· -:o:wı ........................ ııiiıl .. 

Norveç.yanın haliı Morina bahkyağıdır. iki 
defa aüzülmüttür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Bü1'iik Salepçioğlu Ham kartısmda Batdurak • İzmir 

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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BRISTOL 
Beyoğlunda 
~~~LJ 

OSMANiYE 
Sirkecide 
~/7.z:.ır;N,J 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki oteldai BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendiıini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar. kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok husuaiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
latanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde bulu,urlar. 

• • m 
Yazın insan 

kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

kendini daha 
üşütür!· 

Krema makinalart geldi 
Bu makinalar dünyanın her yerin· 
de ıiitçülilk aleminde büyük t&h
ret kazanmıt ve en verimli maki-

ne olarak tamnmıthr· Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 
Son ıittem yeni modellerimiz N E v R o z • N 

Ay ıuı ıe1mittir• ) 

Olivi Ve Şiire. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BİRiNCİ KORDON REES 

BINASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

ALGERIAN vapuru 20 son kanunda 
gelip Londra, Hull ve Anversten yük 

I
DEUTSCHE LEVAN 

TE- LINIE 
G. m. b. H . 

HAMBURG 
DEUTSCHE LEVANTE - LINIE 

HAMBURG, A. G. 
ATLAS LEV ANTE - LINIE, AG. 

BREMEN 
çıkaracak ve ayni zamanda Londra ve GALILEA vapuru 19 ikinci kanuncb 
Hull için yUk alacaktır. bekleniyor. Roilerdam, Hamhurg ve Bre 

HERON vapuru son klnun sonunda men için ylik alacaktır. 
ve şubat iptidasında gelip Londra için MACEDONIA vapuru 28 ikinci kA· 

ylik alacaktır. nunda bekleniyor. Hamburg, Bremen 
POLO vapuru ~ubat ortasında Lond- ve Anvers limanlarından yük çıkaracak• 

ra, Hull ve Anversten gelip yük çıkara- t 
ır. 

cak ve ayni zamanda Londra ve Hull AMERICAN EXPORT LINES 
için yük alacaktır. 

LIVERPOOL HA'ITI 
The Export Steamship Corporation 
EXMtNSTER vapuru şubat iptidala· 

MARD1N1AN VAPURU şubat iptida- rında bekleniyor. Nevyork için yük ala• 
sında Liverpool ve Svanseadan gelip caktır. , 

yük çıkaracak ve ayni zamanda Liver- EXMOOR vapuru 10 şubatta bekle-
pool ve Glasgov için yük alacaktır niyor. Nevyork için yük alacaktır. 

LESBIAN vapuru şubat ortasında Ll- EXHlBITOR vapuru 20 şubatta bek. 
verpool ve Svanseadan gelip yük çıka- lcniyor. Nevyork için yük alacaktır. 
racak ve ayni zamanda Llverpool için STE ROY ALE HONGROISE 
yük alacaktır. DANUBE MARITIME 

DEUTSCHE LEV ANTE - LIN1E TISZA motörii 19 ikinci kAnunda 
iLSE L. M. RUSS vapuru 31 son kA- bekleniyor. Port - Sait ve Iskenderly• 

nunda Hamburgdan gelip yük çıkara- limanlarına yük alacaktır. 
caktır. SERVICE MARITIME ROUMAIN 

Tarih ve navlunlardakl değişiklikler- BUCAREST 
den acenta mesuliyet kabul etmez. 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROYAL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

DUROSTOR vapuru 10 şubatta Kös
tenceye hareket edecektir. 

JOHNSTON V ARREN LINES 
LIVERPOOL 

JESSMORE vapuru 28 ikinci kAnun 
da bekleniyor. Burgas, Vama ve Kö9ı 

tence için ylik alacakhr. 
DEN NORSKE MIDDELHA VSLINJB. 

OSLO 
SATURNUS vapuru limanımızda olup BAALBEK. motörU 10 şubatta bekl~ 

Rotterdam - Amste.rdam ve Hamburg nlyor. Dieppe ve Norveç limanlarml 
limanları için yük almaktadır. yllk alacaktır. 

OBERON vapuru 18 kAnunusanide lllndakl hareket tarihleriyle nav, 
beklenmekte olup Burgas - Varna ve tunlardaki değişikliklerden acenta me-
Köstence limanları için yük alır, suliyet kabul etme7. 

TRiTON vapuru 24 kAnunusanide Daha fazla tafsilit almak için B~ 
beklenmekte olup Rotterdam - Amster- el Kordonda V. F. Henry Van Der Zec 
dam ve Hamburg limanları için yük ve Co. n. v. Vapur acentalığına milra· 
alacaktır. caat edilmesi rica olunur. 

SVENSKA ORIENT LIN1EN TELEFON No. 2007/ 2008 

1SA vapuru 24 kA.nunnsanide beklen- .d li ll Malta '!\ .. _ ......... , 
nı e manımıza ge p ve .ı.vUlC51.l• 

mekte olup Rottcrdam, Gdynia, Dantzlg ı· nl · · "k ı kabul ya ıma arı ıçın yu ve yo cu 
Danlınark ve İsveç ve Baltık Umanları ed 

er. 
için yiik alacaktır. 1111.-d ki h k t ta ih1 i ı ı 

i:Uı a are e r er y e nav un' 
ZEGLUGA POLSKA lardakl değişikliklerden acenta mesull· 

LECH1STAN motörü 13 lliunusani yet kabul etmez . 

tarihinde gelip Gdynia - Dantzig liman- Daha fazla tafsilat için Fratelli $pe?-
ları için yilk alacaktır. co vapur acentalığına müracaat edllıne-

SERVtCE MAR.tT.1ME ROUMAtN si rica olunur . 
ALBA JULYA vapuru 25 kanunusa- Telefon : 2663/4111/4221 

Grip ve Nezleye 
30 kuru,ıa silahlanmak gerektir 

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

yafayan hutahklara kartı 

( Hilal eczanesi ) ve ( K< r ~zol Kemal ) 

" , 
' ~· 

HiLAi. 
ECZANESi 
KORIZO~ 
KEMAt 

Bayan - Kız o fİfe ( Korizol K.emal) mi? 
Kız -Bilmem üzerinde (Hilal Eczaneıi) yazıyor (Kemal Ka

mil) yazıyor •• Evet evet ( Korizol Kemal) de yazıyor ... 
. :- . . ,/ . . ' 

PttlE:tt FABRiKANIN: l~ir umam saftf depom: 
Pt!ıı:ol BISl.KLETLERt M. D. TIMUR ve A KAUKI almak la" zımdır N 9268 S P R 8 - N 9260 S p 

c. E Hafıf MOTOSIKLEnE- (Gazi Bulvan Nu. 17 Telıırafı o. . . . • o. ' · R. B. 
"1ltt RI... KAUKI • IZMtR) NEVROZIN Soğuk alımlığının fena akıbetler doğurmaaına DAIMON Markalı bu fenerler iki pilli ve üç yüz metreliktir ... 

E: ~~~TRIK SOPORGE- ~~T~e~le~f~on:......'.38S8::::'.~__:_:.:_~~~..ı__~~-m-l_n_i_o_lm_akl.ttJlarlınberllÜJawbn~~·~b~ü~tüu'nl'la.lıı~b~ra~p~lanabJ~d~a-d_i_n_di_nr_· _. ~~......J!._DK~awyı~fluınvue~a~ı0k~ılanmuu~war~d~ı~r.wA!kı:yr~·lı~d~~~'~'~ul~elıy~iLy~ak~ı-nw!a_tb~-rwL,-~:~ak~l&f-~~~~~ 
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Fransız buhranından 5 gün ğeçti 
Henüz • 

netıceye doğru katJi bir adım atılmış 

Sosyalist partisi 
kabinesine iştira 

Şotan Japon kara ordusu da 
• e mıyor ıntaoya. varmıştır .. 

Şotan 
Radikal 

aglebi ihtimale göre yalnız Çin mücadelede devam edecektir ve 
sosyaJist bir kabine kuracak nihai zaferi kazanacağından emindir 

Han - Keu, 18 (Ö.R)- «Centra1 Nevs> 

; 
Çin njansı bildiriyor : Japon hüküme
tinin Çan - Kny :. Şek hükümetiyle mü
nasebetlerini kemne.k ve Çin ile müna

sebetlerini takviye ederek Çini yeniden ·i11~1!1~ 
ca~landırmak maksadiyle Pekinde te
essüs eden yeni rejimle iş birliği yap
mak kararını \'erdiğini bildirm Japon 
telbiği Çin g~z~tcfori tardından uzun 
uzndıya tefsir edilmektedir. Gazeteler 
şunu mü:?ahedc t>diyorlar ki bu deklaras
yon fikn Pekindeki sahte hiıkümeti ta
nımak ve Çini silillıla istila t~ebbü!lünc 
devam etmek kararını bildirmektedir .. 
Ha'lkçı cÇirta Cen!ral NevS> gazetesi bu 
münasebetle şunları yazıyor : cBu cü
rctkaranc beyanat tasavvur edilebilecek 
her haddi tcca\•üz etmektedir. Fakat bu 

1 
ihtilüftan muzaffer çıkmak için Çin en 
ağır bir bedel ödemcğe bile hazırdır. Ve -""-""""'"" 
sonuna kadar mukavemet etmek üzere evvel tayyare 

Blum ve Şotan gazeteci lerle görüşiiyar 

Paris, 18 ( ö.R ) - B. Camille Chau- ,tinden hariç kalması 2aruretjni radikal-ı büyük parti arasında ıhtilaf ve muhalefet 
ıcmps dwn bütün gÜn yeni k abinenin ler anlamışlardır. Fakat sosyalistler bu- ;.ıkaracak mahiyette olmamalıdır. 
te;ıkili için siyasi şahsiyetlerl e istişareler-, na tazı gclmemi~lerdir. Radikallerle ko- MUST AKIL SOLLARIN 
de bulunmuıtur. Bu te,ebbüılerinde mu- münistlerden birini tercih zaruretinde ka- V A ZIYETI 
valf ak olduiu tak dirde y eni kabinenin lan soıyal~t partisi komünistleri tercih Par;s, 18 ( ö.R) - Müstakil eol par-
cümhuriyetçi partilerin ittirakiyle bir etmiştir. Bunı.vı mant~ki neticesi şudur: ti i parlamento grubu B. Renecourt'ıın 

cümhuriyet birliği kabinesi mi. yoksa ea- Parlamento sahasında halk cephesi öl- riyaseti altında toplanarak B. Chautemps I 
dece bir radikal • sosyalist kabinesi ola- müıtür. Fakat focin ~uradadır ki hu te- tarafından te;kiline çalışılan kabineye 

1 
cağı henüz malum değildir. Vaziyet da- ~ekkül İntihabat sah .. sında hala varlı- müzaherete karar vermiştir. Grup, sosya-ı 
ha ziyade · sosyalist paTtisinin vereceği i:,nı muhafaza etmektedir. füt birliği grubunun da kabineye müza-
karnrlara bağlı bulunuyordu. SOSY AUST MiLLi KONSEYtNIN herete karar verdiğini memnuniyetle 

SON MOZAKERELER KARARI kııydeylemi~tir. Bu parti, halk cephesi-ı 
Bu maksatla sosyalist partisi milli kon- Roma, 18 (ö.R) - ltalyan gllzete- nin parçalllnmamnu için •osyafüt parti-

seyini içtimaa davet etmişti. Burndaki leri Fransız sosyafüt parti:i milli konseyi- sinin de, kabineye girmese bile, mec1i,. 

münakaşalar son derect:de heyecanlı ol- nin kabineye iştirak lehinde parti idare tc hükümete .destek olacağını ümit et
muştur. Oç karar aureti teklif edilmişti. bürosu tarnfındnn verilen knrarı reddet- mektedir. 
Bunlardan birisi parti reisi B. Leon Blum ı mes'. .mün~ebetiyle büronun :~ptığı hir Diğer taraftan demokrat birliği par
tnrafından hazırlanmış olup partinin teklıfın bo,xlcce reddedılmesının 1920 tisi parlamento grubunun içtimaında B. 
Cnhutemps tarafından teşkiline c;nlışılan ~esinden beri ilk <lela olnrak vaki ol- Paul Heynaud B. Blumla, kabineyi teş-ı 
kabineye iştiraki lehinde idi. Diğer iki duğunu knydediyor. kile çalıştığı sırada vukubulan muh:lve-
karar aureti ise bu iQtiraki reddediyordu. Diğer tarnftnn komünist partisi umu- releri hakkında İLahat vermiştir. B. Blum 1 

Bu üç tekliften B. Blumunki en çok rey mi sekreteri B. Thorcz. bir halk cephesi bu hususta komünistlerden demokrat! 
toplamış olmakla beraber iştirak aleyhin- hükümeti teşkili halinde komünistlerin birliğine kadar bütün partilerin İştirak 

gerek insanca, gerek paraca icap eden 
kayruıklnra )naliktir. Bilakis Japonya 
bu mücnd-ele içinde yıpranmaktadır. Çin 

harbi için katlandığı masrafların yekfı
nu adi bütçesinin yekununu geçmekte-

dir.» 
Roma, 18 (Ö.R) - Japon kaynağın

dan bildiriliyor : Si - Yandan bu meve
kii Şantung vilayetine bağlıyan demir
yolu boyunca ilerlemiş olan Japon kuv-

Japon motörlil kuvı-ctleri Çingtao yakınlarıncla 

hücumlarından çıkan tanklar 
vetleri Çing - Taoya vararak bir kaq 
günden beri orada bulunan Japon ih• 
raç kuvvetleriyle iltisak peyda etmişler
dir. Daha cenupta Hong - Konka 175 Jd• 
lometre mesafede Tokel mevkiinde Ja .. 
ponların asker çıkardıkları bildirilmek .. 
tedir. 

Roma, 18 (ö.R) - Han - Keudan bil .. 
dir!ldiğine göre Çinin Roma sefiri Han .. 

Keuya gitmiş ve hariciye naz.ın tara• 
f ından kabul edilmiştir. Bu mülakata 

ehemmiyet verilmektedir. Mühim bir 
teşebbüsten bahsediliyor. 

Tsingtao, lS (A.A) - Tsingtaonun 
Japonlar tarafından işgali üzerine içti .. 
nabı kabil olmıyan güçlükleri bertaraf 

etmek için Tslngtao giimrliklerinin Jn .. 
giliz komiseri Aınpbelle vazifesini btı 

gümrüklerin Japon 'komiserine devret .. 
miştir. 

Bu tedbir Şanghaydaki lngili1. ba~ 
müfettişliği tarafından verilen talimaC 
üzerine ittihaz edilmi§tir. 

• de olan diğer iki takrire taraftar olan buna iştirnk hakkını muha~az.a ettikleri- edecekleri bir kabine te;kiline çalışmış- B 
delegelerin yekunu, Blum teklifini kabul ni söylemi~ıir. Komüni!t partisi merkez tı. Parti B. Reynaud'ya aldığı vaziyetten a 
edenlerden fazJa idi. Bu vaziyet karşısın- komitesi halk cephesine uygun düşmi- dolayı teşekkür etmiıı ve bunu takip eden y 
da partinin idari komisyonu ikisi arası yecek her hükümete karşı müştereken umumi vnz.iyete ait müzakerede BB. ı 
bir teklif yapmnğa karar verdi. Buna faaliyete geçilmesini sosyalist milli kon- Flandin, Reynaud, Rollin ve Barety söz 

Goganın yenı sözleri 
göre parti Chautemps kabinesine iştirak seyine teklif etmiştir. Sağ cenah Fransız almı~lardır. 
etmiyecek, fakat mecliste reyleriyle ona gıızetelerine göre bu mü~terek faaliyetin MUHTEMEL I~BiNE USTF.St 
müzaherette bulunabilecektir. Bu teklif, gayesi memlekette çalkantı husule getir- Paris, 16 ( ö.R) - B. Chautemps 
partinin ihtilalci sol cenahı tarafından ya- mcktir. Bu gazetelerden bazıları Fransız kabineyi te~kile muva'''lk olursa yeni 

"Romanyanın sergüzeşt arayıcıları
pılan ve müzahereti dahi reddeden tek- kabine buhranının Moskovadan verilen hükümetin şu ~ekilde kurulacağı yarı res- Dl 
life karşı 1834 reye karşı 6022 reyle ka- bir işaretle tahrik edildi;:.ini, zira Fransa- mi bir surette bildirilmektedir: n 
bul edilmiştir. nın harici siyasetini münhasıran Lon- Başvekıl ve hazine nazın: Camii!.: 

kaliforniyası olmasını istemem,, 
Şu halde B. Chautemps sO!ıyalistlerin dra • Pnris mihverine dayatmasından Chautempl!, 

Boncour ve Bon-

1 
1 

İştirak ctmiyecekleri bir kabine yapmak Sovyetlerin memnun olmadıklarını iddia . Devlet nazm: Pnul 
vaziyetindedir. Bunun için yn merkez etmektedirler. net, 
partilerinden bazılarının iştirakini temi- Pnris, 18 (ö.R) - Milli ve ekono- Milli müdafaa: Daladier 
ne çal~cak, yahut ta yalnız radikal eos- mik ajans tarafından bildirildiğine göre Dahiliye: Albert Sarraut 
ynlistlerden mürekkep bir kabine yapa- B.Bonnet yeni teşkil edilecek Chautemps ~aliye: Marchandeau 

. . . . 
caktır. B. Chautemps bu sabah saat 9.30 kabinesine girmiyeceğini şimdiden bil· Hariciye: Dclbos 

da Elize sarayına giderek yeni kabineyi dirmiştir. Fakat bu kabine teşekkül ede- Mesai: Frossard. 
ı~kil vazifesini kat"i olarak kabul edip bilirse hariciye nazırlığını yine B. Del- Pnris, 17 (A.A) - Havas ajnnsı bil· 
etmediğini reisicümhura bildirecekti. bosun muhafnza edeceği haber alınmak- diriyor: 
RADiKAL SOSY A LIST B1R KABiNE tadır. B. Şotan EJize· sarayından ayrılırken 

Paris, f 8 ( ö. R) _ •Üeuvre> gaze- SOSY AUSTLER ŞOT AN KABtNESI- yaptığı beyanatta kabineyi teşkil edebil-1 
t · B Ch f d NE iŞTiRAK ETMJYORLAR mek için bütün Fransız hüsnü niyetleri-esı . nutemps tara ın an bir radi-
lı:nl - sosyalist kabinesi teşkiline teşebbüs Paris, 18 ( ö.R) - Kabine buhranı- nin haddi nzamisini reyiam ile tasdik 
d ·ı edilmiş olan esas prensipler etrafındn e ı eceğini kaydederek diyor ki: B.Chau- nın b~inci günü olmak)!\ beraber he-

temps hu teşebbüsü üzerine almıştır. Zi- nüz neticeye doğru kat'i bir adım atıl
t.aplıyabilmek lazımgeldiğini söylemiş-! 
Ur. 

ra bunun yapılması elzemdi. Memleke- mış değildir. B. Chnuıemps dün saat on B d B ı 
un an sonm . Şotan parlamento-

tin menfaatleri intihap hırs ve manevra- birden beri buhranı neticelendirmek hu- h" · • lh k k 
ya ır sıyası su anunu te lif etmeğe 

Jarınıı feda edilemez. Fransnnın menfn- susundaki gayretlerine devam ediyor. l w b'd' . h l b ' ça ışncagını ı ırmış ve mu teme ütün ' 
ı::ti umumi nizamı korumak azmini ta 1• Sosyali!t milli konseyinin yeni kabineye f l 1 - d I d b l k d : 

rrtına nr a muca e e c e i ece erece-
yan bir hükümetin teşekkülünü emret- i:tirak etmemek knrarını vermesi üzeri- d k l b 1 

e uvvet i ir te~ekkiil vücuda getir.nek 
mektedir. B Ch k d b d f ne · autemps mer ez e azı yar ım- hu.,usund:ıki azmini knydetmiştir. 

cPopulnire> so.,ynJist gazetesine cöre !ar ımımaktadır. Sosyolist partisinin ka-
i e mecliste ancak bir halk .cephe i ek- rarını öğrenince B. Chnutemps derhal h 1 
seriyeti vardır. Buna cöre halk cephesi radikal • sosyalist partisinin parlamento U r an j 
programını tatbik edecek bir halk cep· gnıbu nezdine gitmiştir. Grup kendisine 
hesi hükümetinden lıa!'lknsı yaşayamaz. muhabbetli itimadını yenilemiş ve sos- Roma, 18 (Ö.R) - İtalyan ga-
Son buhranln ol partiler nrasında sarsıl- yalistlerin hijkümete girmekten imtina Bitince v anzeland zctelerinin Bükreşte bulunan muha-
mış olnn insicamı inde etmek için bun- kararına teessüf etmekte ittifak eylemiş- k birleri kral Karol tarafından kabul 
dan başka çare yoktur Komünistleri ha- tir. Bundan sonra grup yeni kabinenin raporunu Verece dilmişlerdir. Kral Italyan milletine 
riç bırakarak ek•eriycti merkeze doğru teşkili hususunda nşağıdaki şarlarn rin- Brüksel, 18 (Ö.R) - Bildirildiğine &empatisinden ve Düçe hakkındaki 
r:eni~letmek imkA nı hatırn gelemez. Bir yet edilmesi arzusunu izhnr etmiştir: 1 . göre Ingiltcre ve Fransa 1nrafmdan dün-ı dostluğundan bahselmİ§tir. 
halk cephesi hiıküıneti ) apılırsa radikal Yeni kabine radikal - sosyalist, sosyalist Y• nın <'konomik kalkınması ihtimalleri ltalyan r.:ıuhabirlerine göre kral 
sosyalist partisinde sa-; cenahın tesiriyle birliği ve müstakil sol partilerinin mü - h. kkmdn bir tahkikata memur edilmiş ı mebusan meclisini dağıtmağa kat'i 
birbirini takip eden te ebbüs ve munev- messillerini ihtiva etmelidir. 2 - Yeni hii- olan eski başvekil bay Van Zceland yap-1 olarnk karar vermiştir. Yeni İntiha
ralnrın önü alınabilir. kümete karşı sosyal

0

ist pnrtisi mecliste tığı anket neti~esi hakk~nda ?azırladıLrıl bat önü~üzdeki .mayıst~. yapılacak-
Nihnyet cOrdrc» ı:azetesinin !.k.~.1:::e destek olacağını kat i olarak taahhüt et-ı raporu nncak F ransadaki kabıne buhra- br. Aynı muhabırlere gore harpten 

halk cephesi hakikatte artık mevcut de- miş bulunmalıdır. 3- Yeni kabinenin pro- nı neticelendikten sonra Fransız ve In- sonra Romanyat!n yerlqe:ek Ru
ğildir. Komüniııtlerin hükümet ekseriye- gtamı halk tooluluğunu ıeııkil eden üç giliz sefirlerine takdim edecektir. men tabiiyetine giren yahudi1er me- B. Goga. ve Romanya Jıaritası 

selesinde nazırlar meclisi bir istati5• 

tik hazırlıyarak bunların tedriceJ1 
memleketten çıkarılmasına ka~' 
vermiştir. Sovyet Rusya bu yahud•' 
leri kabule mütemayil imiş ve bıJ 
maksatla iki hüküınet araıında dil'' 
lomatik müzakereler oluyonnU§· 13· 
Goga Romıınyanın sergüzeşt ~· 
mnğa gelen §ahıslann bir nevi J(al · 
fomiya!ı olmasını ve altın arayıc:· 
lariyle dolme.sını istemediğini ıÖY~ 
lem iş lir • 


