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iz mir sabahlara 
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Yeni Yıla 
girerken .. 

Ankara, 31 (Hususi) - -Saat iki-

Yılba;ımz kutlu olsun .. 
Ankara yılbaşı r,ccesini diğer seneler· 

den çok faik bir n~şc coşkunluğu içinde 

kadar 

Memleketin iç sükunu bakımın- • • 
cla1'l ifliyen bir yara kalmamıştır. tımıze = ~laa~tı~ ~ar: 

1 
f halkın ayrı 

topladık •.. tasfjyct1 yapılmıttır. Cümh~et or- a cevap arını 
dusu, T uncelini inkılabın dfi.ştnıa!l" 
lanndan temizlemif. yurdun bli. Biz insanlar, bu sabah yorgun gözleri-
:ıel parçası nihayet huzuri, emnıye- mizle yataklarımıza girdiğimiz turada. .. ... , 
te, medeniyete kav~flllU?tur: . _ çipil çipil gözlerini ilk doğan güneşe hay-

Aldığımız 
cevaplar ..• 

••••••• 

19.37 nin en mühım hır hadıs.~ı, ıanlılda çe\•iren penbe yüzlü 938 çocu
ıenelerce millet ve meml~~e.~. 1~~n ğuna bir sürpriz hazulamış olmak için, 
vücudunu yıpratan lsm~t ln~n~ nun enun talii hakkında ııöylenilenlen tesbit 
haklı bir istİrllhata çelulmeaıdır •. ~u etmek istedim. Bu vaziyetimle her ne ka· 
iatifayı müteakıp ikti~ar ~evkiın~ dar kahve falcıanna benzeyecduem de, 
gelen Celal Bayar kabıneaı umumı hemdolsun ki pyın muhataplarım bu :> a
Politikamızda hiç bir değiıiklik. yap- ram:ız yavru hakkında tefeülde bulu· 
maclan kalkınma yolunda a~ı .hız- nacak cesaret göıtermedilcr. 
la, ayni hararetle devam etmııtır. Bu anketi hazırlarken §Öyle düşünü-

Dı§ politikada, büyük bi~ n:1illi el~: yordum: Yeni yılın gerek insanlık ve gc• 
vamız olan Hatay meselesının ltat 1 ıek Türk cemiyeti için vaitlerle dolu 
hal teklini alması, yakın şark sulhu olarak geldiğine bakılırsa, elbette ki 
için büyük cleğer taııyan Saada~d bunda Jzmire dü§ecek bir pay da ola• 
paktının imzalanması bu yıla nasıp caktır. Bu düşünceyle başta valimiz ve 
olmuştur.Ayni senede müttefikleri- belediye reisimiz olmak üzere her sınıf 
tnizle, komşularımızla, büyük dost- meıılek adamlarının, sanatkarlann ve es• 
larımızla münasebetlerimizin sa- nafın, çok değer 'llcrdiğimiz mütaliala
tnimi tezahürlerine, mi1li pres- rınn müracaat ettim. 
tijimizin dünya milletleri arasında VALIMIZIN CEVABI 
kazandığı sevgi ve saygıya şahid ol
duk. Dünya sulhunu ilgilendiren Çok popüler anketimiz hakkında ilk 
teşebbüslerde milletler cemiyeti kad- cevabı sayın valimiz bay Fazlı Güleç· 
rosu içinde büyük yardımlarda bu- ten ıica ettim. Makamlarında beni kabul 
lunduk. Bununla beraber bizi mü- buyuran valimiz ıunlan söylediler: 
teessir eden hadiseler de eksik ol- - cHer gelen yeni yJ bizi, hayatı
tnadı. Hatayda Cenevre anlaşmasına mızın sonuna biraz yaklatbrmakla bera· 
rağme müstemlekecilerin kötü ni· I her, insanlarda yeni yıla kavuşmak emel· 
)'etleri yüzünden bir çok facıalar baş ileri olsa olaa istikbale gitmek ve mazi· 
RÖSterdi. Yeni rejimin tatbike kon- den ayrılmak tabii meyliyle tefsir edile-

duğu gün, Suriye ve Fransa ile mü- bilir. 
nasebetlerimizi sıklaştırma yakın- Fani mevcudiyetlerin zevaline ıağmen 
laştırma günü olması jcap ederken cemiyet için saadetin gelecekte olduğu
müstemlckecilerin çevırdikleri do- nu ve bizim için ı;eçmişin, gelecekten 
laplnr, Cenevrede kazandığımız hak· daha tehlikeli, el~mli bulunduğunu tcc· 
)~ ~İr davayı çürütmeğe kastettikle- ıübelerimizle anlıyoruz. 
Yını meydana koydu. Yarnlan işleri önümüzd·ki yılın nelerle dolu oldu· 
Protesto ettik. Yaz tin ehemmiyet ğunu ve bizi neler beklediğini bilmemek
Vc nezaketin~ rnilletl ı cemiyetinin I<' beraber yine hepimiz için uğurlu ola
nazarı dikkatini ct"lbettik. Bu sıra-1 cağını eö.> J;yebilirim. Çünkü kendisi, ge· 

da Suriye başvekilinin Ankarndan çinme i müşki.ıl olsa bile yolumuzu İs· 
gc.çıncsi Suriye ile münasebetleri- tikb:ıle götüreceğinden her halde arka
:tnızin aydınlatılmasına fırs~t verdi. 5ında daha parlak günlerin sn!tlı oldu
~y Cemil Mardam Türkiye - Su- i:uM kuvı: etle inanıyorum.~ 
~ıye dostluğunun yüksek değerine 1 BELEDiYE REiSiNiN CEVABI 

~~a;:arak memlf"ketine döndü. Şim-

kı l u komşu, kardeş memlekette 
a 1 s r . ı· e ımın t m :n .. n ,.., 1 h "ini bek-
1Yoru2. 

Valimiz gibi belediye ıei!i doktor 
Behr,.t Uz da ricamı büyük bir incelik· 
le I. r l.ıynrak yer gösterdiler. Reise 

Eordum: 
- 938 yılından neler umduğunuzu 

oğrenmek isterdim. 
Reis apğıdaki karıılığı veıdi: 
- c Yeni yılın Türk ulusu için ıulh v.: 

_.SONU 

Bir tef eülü ihtiva 
ef mese bile temenni
ler orijinaldir .Ente
resandır. 

Bulgurca çiftliği 

lira: 17480 
. Bu 11umaranın 25 numara ..-iııı ile 25 numara yak (B 
lıra) Te ıonları (80) ile nihayetlenin bütan :;'

1
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(Biner lira) kazanmıılardır. numara a 7ID 

200,000 lira: 3504 
Bunun da (25) ataiı ve .(25) yukan numaralan (B' ı· ) 

11KAU1'Dll1Uflardır. ıner ıra 

150,000 lira: 
100 ,000 lira: 

- SONU 9 UNCU &\lllFEDE _ 

Yılbaşı nutukları 

Almanya Alsas mesele-
sini ortaya mı atacak? 

Pariste heye- ~ 
can uyandıran ·?il 
haberi Berlin ~ 
tekzip etti. 
Parit, 31 ( ö.R) - Ber

linden bildiriliyor: 
Bazı mahfillerde .Oylen· 

clığine göre, Alman hükü. 

ı
meti müstemlekelere ait 

dileklerinin müstacelen l>ir 
hal suretine bağlanmaması 
halinde Alaaı Loren mese
lesini yeniden ortaya ko) -
maya karar vermiıtir. Bu 
,Ayianın Pariı mahfillenn· 
de uyandırdığı 'büyük he
yec.aa üzerine nim retıni 

Alman ınakamab haberin 
1 
aadaz olduiunu ve doiru
dan doiruya Almanya -
Frana münasebetlerini va- ,....'L'>;.,, .... 

him ltir çıkmaza ıevkctmek 
makaadiyle yapıldığını bil
dirmltlerdir. 
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~ERKEK, KADINI ANLAR MI?: 

ERKEK içiN KADIN 
..............•.... , ................. . 
i Yeni Anketimiz E 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir Muamma mıtlır? 
------------------------

B. Nejat Bozkurt 
Erkek - kadın birliklerini üçe ayırarak 
anlaşmamazlığın sebeplerini iyzalt ecliyor 

Anketleriniz birer muamma de
ğil fakat batlı batına ciltler dolusu 
yazı yazmakla bile ifadesi güç, dol
gun, ve sosyal hayat bünyesinin en 
önemli mevzulandır.Bu gibi mevzu
lara cevap vermek ancak hekim, ha
kim, ruhiyatçı gibi içtimat bünyeyi 
kemiren olgular içinde yaşıyan, ve 
bunlar üzerinde düıünen, kudretli 
fikir adamlannın salahiyctidir. Fa
kat sizin maksadmız yalnız bir tet
kik ve tetebbu yazısı neşretmek de
ğil ayni :z:amanda Türk gençliğini 
fikri harekete getirmek, Türk genç
lerini yetiştirmek gibi yüksek bir 
ereğe varmak olduğundan yalnız 
makinaları değil, kafasını da işlet
meğe çalışan ve etrafına ibretle ba
kan işçi bir cümhuriyet genci sıfa
tiyle anketinize iştirak ediyorum : 

Bence erkek kadını anlar mı, an· 
lamaz mı) Yahut kadın erkek için 
muamma mı, değil mi ) Sualine ce
vap verebilmek için önce aileler na
sıl teşekkül ediyor, onu düşünmek, 
ondan sonra bu anlamak ve anlaş
mak üzerinde durmak lazımdır. 

ilk anlaşmazlık, «nikah» denilen 
içtimai mukavelenin akdiyle, biri 
birlerine karşı, taahhüt etmiş olduk
farı vazifeleri layıkiyle bilmemek
ten, yapamamaktan, kıymet verme
mekten başlar, halbuki teşkil edilen 
her birlikte ortakların daha önceden 
birbirlerini anlamış, birliğin şartla
rını öğrenmiş olmaları şarttır. 

Evlenme gibi erkek ve kadından 
müteşekkil birlikleri husule getiren 
sebep ve amilleri tetkik edersek bu
nu üç esasta hülasa edebiliriz : 

1 - Ekonomik ihtiyaçlar sevki
le birlik kuranlar. 

Böyle bir düşünce ile kurulan bir
likte erkek bekarlığın bitmez, tü
kenmez, sonsuz ihtiyaç ve masraf
larından kurtulmak, elindekini, avu
cundakini şuraya buraya atmaktan 
telef ve hederden korumak, yenini, 
yakasını toplamak, evde kendisine 
her vakit lazım, aşçılık, işçilik, eşlik 
yapacak bir kadın bulundurmak. 

Kadın ise kendisini iyi geydirip 
kupndırmak, süs ihtiyaçlarım te
min edecek, istediği gibi. yaptacak 
kesesi dolgun bir erkek görmek is
ter. 

Fakat kadın erkekte umduğu ser
vet ve varlığı, erkek kadında aradı
ğı tutumluluk, bilgi ve meziyetleri 
hulamazsa yahut bunlar birliğin ilk 
günlerinde mevcut iken sonraları 
zaruret baı, gösterirse, anlatmazlık 
'derhal batlar, cyoksuzluk, zaruret 
kapıdan girince muhabbet pençere
Clen kaçau evvelce can ciğer iken 
bu defa karı, koca birbirlerini an
lamamı~ iki vücut olurlar. 

., - Nesli idame, tenasül meyli 
gıı;i fiziki ihtiyaçlann $0~ kiyle bir
lik kuranlar : 

Kadın ve erkek anlatmazlığmın 
en Önemli sebebini bu tekilde birlik 
kurmada aramak icap etmektedir. 

Çünkü iki tarafın uzvi kudret ve 

kabiliyetleri ciddiyetle dikkat gözü
ne almmadan böyle bir meyil ve ih
tiyaçla gelişi güzel kurulan kadın ve 
erkek birlikleri en büyük faciaları 
doğurmaktadır. Aile hayatını çekil
mez bir yük haline getiren, hayattan 
bezdiren usandıran, dünyayı zın
dan eden, sinirleri bozan bu şekil 
evlenmelerdir. 

Civelek bir kadınla durgun bir 
erkeğin, şuh, şen, çapkın bir erkek
le ağır başlı, temkinli, sakin bir ka
dının, uzvi dalalete uğramış birisiy
le, tabii meyil ve tabiatte yaratılmı~. 
diğerinin ahlak ve aile telakkileri ay
ri iki kişinin, kadını kuluçka gör
mek istiyen bir erkekle kısır kadının 
kumcakları birliklerde s:ıadet ve bir:i 
birini aniamn aramak boş şeydir.İşte 
böyle zıt yaradılıştaki kadın ve er
keklerin biribirlerini anlamaları im
kunsızlığı şüpheler, kıskançlıklar, 
sadakatsızlıklar, ihanet ve iffetsizlik
ler doğurmaktadır. iş böyle olunca 
kadının süslenmesi, pençereden so
kağa bakması, kapıdan çıkması, bir 
erkekle selamla~ması, ufak, tefek 
hastalıklar, her hareketi hep şüphe
ler uyandırır, dırıltılar çıkanr, erke
ğin eve geç dönmesi, seyahati, gay
bubeti, gözünün bir kadına kayması, 
evde kızılca kıvameti koparır. 

Bunlar erkeğin kadını anlamama
Gından. veya bir muamma olmasın
dan değil izdivaçların, kadın ve er
kek birliklerinin gelisi giizel kurul
masından ileri ~etmektedir. 

3 - Aşkla birlik kuranlar. 
Bu hususta eski lngiliz kralı Ed

vard söz sahibi olabilir. 
Alsancak inhisar tütün fabrikası 

NEJAT BOZKURT 

* Çullu oğlu hanında Mehmet oğ
lu lbrahim, lbrahim oğlu Rasimin 
dükkanından bir çift ayakkabı çal
dığından zabıtaca yakalanmıştır. * Keçecilerde Yuıuf oğlu lsma
il, Hamdi oğlu Fahriyi çakı ile kal
çasından yaralamıı ve yakalanmıt
tır. * T urkuvaz barı sahibi Ihsan 
ve f.ti artist bayan lmero, bir mü
nakaşa sonunda artist Aliyeyi ia
karpinle yaralamışlar ve hakarette 
bulunmuşlardır. iki suçlu asliye ce
zaya verilmittir. * Kemer caddesinde amele Meh
met ile yapıcı Hüıeyin bir kadın yü
zünden kavga etmiılerdir. Mehmet 
ekmek bıçağiyle lsmaili hafif su
rette yaralamııtır. * Dün lkiçeşmelikte hıutane cad
desinde Abdullah kızı Sermet, Ali 
kızı Hikmete küfretmek •uretiyle 
hakarette bulunduğundan yakalan
mıştır. * Tepecikte Kağıthane caddesin
de Mehmet oğlu Haşimin üzerinde 
bir bıcak bulunarak alınmıştır. 

YENIASIR 

~- t Yeni Yıla 
~· Ş ___ E_H_iR ........ _ -· HllliıiiiiiiA.._......_B_E_R_L_E_R__,i , ! girerken .. 

Limanda 
Bir senelik faaliyet 

Şehrimizdeki aSikadar dairelerden 
biri 9 j 7 ?alında lzmir Uman faaliye
ti ve ihracat duruma lıall.ıncJa bir 
rapOI' hanrlamaktadu-. Bu rapora 
göre lzmirin 937 yılı ticaret müva
zenesi, 929 dan sonra geçen sekiz 
sene içinde en iyi bir duruma gir
miştir. ihracat, geçen seneye nis
betle 11 milyon 600 bin Türk lirası 
daha fazladır. 

lzmir limanı ithalatta da 931 den 
sonra hemen en iyi senesini geçir
miştir. Gümrük faaliyeti artmış, 
uzun seneler bize az mal s:ıtan ve 
ayni nisbette mal alan memleketler 
ile ticaretimiz artmıştır. Bir büyük 
ithalatçı devlet hariç alır...:.~ ÜZCTe 
hemen bütün clcvJcıtlede ticaretimiz
de büyük bir inkişaf görülmüştür •. 
Bilhassa lngiltere, Belçika, Hollan
da ve Lehistanta olan ticaretimizde 
büyük bic artma vardır. Son aylar
da Türkiye - hatya licnretiode de, 
gözleri okşıyan bir inkişaf kaydedil
miştir. 

Vapur navlunu 
Bir Holanda şirketi 

teklifler yapmıştır 

- BAŞT ARAFI 1 -tNCl SAHtFEDI' 
ATATORK'ün önderliği say~ 
yeni yılın ileri bir medeniyete, ~ 
sek bir refiili seviyesine kavu~:.A 
tan ibaret olan büyük ülkümüze b 
a daha fazla yaklaıtıracağına e 
bulunuyoruz. Bu emniyetle 19381' 
lını selamlıyor. her Türk ailesiı V 
ne§e, saadet ve refah temenni dJJ 
yoruz. 

Teni 
: ...................................... _ mahs1.11lerini taıımağa taliptir. Bu ptleri 
. Bu maksatla şirketin mümeHili §Chrimizdeki ma- Yeni takvimin ilk yaprağını 11\ının 

... kamlarla temal8 geçmiı ve lzmir mağa hazırlanırken dünyanın vd HU 
An karaya bir mü- limanının ihracat hareketleri hak- yetine bir göz gezdirmek te Eaydal abu 

kında malumat istemiştir. dır. 937 sulh dostlarını endişeye d\u m 
messiJ de gönderi/.. Hollanda şirketi, mahsullerimizden şüren hadiseler bakımından bir r~clin 
miştir. alınan navlun ücretini çok «fahiı> kor senesidir. tlkönce İspanyanın~ i 

............. .......................... bulmaktadır ve yüzde kırk tenzilat- harbi endişelerin sıklet merkezi aıa;kı 
Önümüzdeki mahsul mevsimin- lı bir !a~ife tatbik ederek Türk mah-1 muıtur. lberya yarım adasını ki Bu 

d .ti.b b" k "h t d- sullerını taııyacaktır. Hollanda va- s. ı kavuran yangının Avru...a..nısı en ı aren ır ısım ı raca ma . k . . .. ·ı· A k ,.. ~ 

d l . . . "d t al k pur şır etının mumessı ı n araya va sirayetinden korkulmuatn ... 'r l e erımızın, yenı en sa ın ınaca d 'd _L ~'- '-~l . l " . _ --r-•u · 
Türk bayrağım hamil vapurlarla fi- a gı er:\ ~tısat veıca etıy e tema- Doktrin kavgalarının sinirleri haclazır 
mal J\vrupasa liman1anna tapnma-

88 ~ til'. navJunlarİ dinden laz:la ~ili tünlcnle :AlcWetli 
sı tetkik edilmektedir. Zaman za- ledir : vapur şöy- nizde ~ech~1 deni~ltılarm faaliydvlıya 
man, hiç bic esasa istinat etmeden K l 36 .1. l teneffüs edılmez bır hava yaratmıf Bar 

uru meyva ar şı m, pa amut t "lcd · d J I · eh(~L • ·• · yükseltilen vapur navlunlarının, ih- 'ı:t] •1. d 1~ 17 •1. • ır. tt eruz ev et er.ı t ~eyı ()ltenın 
' tı ın, ma cnıc:r- tı m, zc)'tinya- I _L • • _11 _ ..1~ • iJnda 

taÇ mahsullerimizin maliyet fiatine iı SO ıilin. zahireler '8 şilin, tütün em~ . .çın aruannu. bit- tetan 
esaslı surette ıtesir yaptığı anlaşıl- yetmiş şilin, pamuk 50 şilin, üzüm ceplıesı kurmakta acele elm~m!ı Gtz.ere 
makt~~ır, ~~ gibi. mahz_u~lan önl.e: 36 şilin. halt 180 tilin, İncir 36 şilin, salardı kor~~~an yangın belkı şım 

1 mek ıçın T urk şıleplerının bu ııı deri 67 §ilin, meyan költü 36 tilin. ye kadar butun Avrupayı sarmıf bd 
görmeleri muvafık görülmüştür. Yukarıdaki navlun ücretleri ton ha- lunurdu. Nyon konferansının karat 

Bergam - Turanlı öte taraftan bir Hollanda vapur şınadır. lan tatbik mevkiine konunca lspao 

Şosesi şirketi, lzmire bir mümessil gön- Bu fiatlcri çok yüksek bulan Hol- yol harbı birinci derecedeki ehemınİ 
dermiştir. Hollanda şirketi, elinde landa vapur §irketi, Kontinental li- yetini kaybetmiştir. 

!Jergama - T ~ranlı §Osesinin son 1 mevcut vapurları senenin her ayın- manlarma haftada iki vapur hıure- Yakın günlerde Çinin haksiz bi 
yagmurlardan cıddi surette bozul- da lzmir limanına uğratarak Türk debileceğini bildirmektedir. taarruza uğradığmı gördük. Empd 
duğu. esasen iki kilometrelik kısmı - - - ··~ --- r t w tatb"k . . Eırti 
ikmal edilemiyen bu yol münasebe- K •• ıt •• kt Y~ ıst programını b' 

1 k~~n··1c ht 
ti~~e ~a!kın ilçe. ile ~lan. ir.~~tının u urpar a ~?s:.;: l:~:= b;; y:!~n <I 
muşkulatla temın edılebıldıgı ma- 1 k d ç· · h:ııı 
h il. d b"ld" · ı k ec1· Al"'- d ar ı. ının en mamur §C .. a ın en ı ırı me t ır. ttK.8 ar 1 · k ld M"I 1 ç· ı 

k d 'kk · · lbed erı yı ı ı. ı yon arca 111 
~:. amın nazarı 1 atını ce e-

4 
k • 

1 1 
k insanlık tarihinin kaydetmedii 

-=- 2 ve ) ometre J• facıalarlakarşılaşh. Taarruzzihniyı 
tinin başıbo~ bırakıldığını göstere! 

OkallptUs fidanlljjı 

lzmirde bir okaliptüs fidanlığı te
sisi kararlaştırılmıştır. Vilayet bu 
hususta tetkikler yapmaktadır. Fi
danlık için bir yer aranmaktadır. 

--=--
Hataya gittiler 

Şehrimizdeki bir çok Hataylılar. 
Hatayda yapılacak seçime iştirak 
için memleketlerine dönmeğe baş
lamışlardır. Bu hafta kalabalık bir 
grup gidecektir. 

--0--

Su şirketinde 
Halkın alacağı olan 

para 

k k ıd 
bu ikinci facia dünyanın her köşesitı 

Jr OŞUSU yapı J de büyük akisler yaptı, Heyecanlı 
kopardı. Brükselde bir konferatl' 

Dün Kültürparkta atletizm mü- üçüncü geldi. Bu yarışlara nezaret toplandı. Fakat hepsi bu kadar ... Tı 
sabakaları yapıldı. için Ankaradan şehrimize gelen be- arruzu durduracak müsbet faaliyd 

Küçüklere mahsus iki kilometre- den terbiyesi öğretmeni antrenör B. görülmedi. Beynelmilel kanunla' 
lik, büyüklere mahsus dört kilomet- Ratka Gyula bir muharririmize ih- çiğneyenlere karsı onu müdafaa ed• 
relik iki kır koşusu tertip edilmişti. tisaslannı şöylece anlattı : cek bir hareket belirmedi. Çin tali 
Birinci koşuya 28 çocuk ikinciye 3 
atlet iştirak etti. Küçüklerden Hıfzı - Bir çok kabiliyetli çocuklar sizliğile haşhaşa bırakıldı. 
6 dakika 21 saniyede birinci, ibra- gördüm. Çalışırlarsa çok iyi derece 
him 6 dakika 36 saniyede ikinci, Zi- alabilirler. Yazın atletizm federasyo
ya üçüncü geldi. nu lzmire bir antrenör göndererek 

Büyüklerden Üçoktan Besim 14 her sporun temeli olan atletizmi can
dnkika 28 saniye 6 salisede birinci, landırmağa çalı~caktır. Bugünkü 
Üçoktan Hüseyin ikinci, lbrahim sönük vaziyet kalmıyacaktır. . 

1937 seyyar diplomasi bakımıl: 
dan dolgun bir senedir. Faşist aleıır 
le demokrasiler arasında diplomst 
lar mekik dokumuşlardır. Berlirt 
Roma mihveri Japonyanın da iltİ 

B l 
•ı l hnkiyle üçler ittifakına inkılap et u gu re a ç l t iği ;~:ı~i::~~:· milletler cemiyetindd 

Uzak Şarkta harekatında serbeİ 

ınu 

Evvelce su şirketince lzmir hal
kından fazla olarak tahsil edilen 80 
küsur bin lira meselesi müsait bir 
safhadadır. Şehrin hakkı olan bu 80 
küsur bin lirayı Su şirketinden istir
dat için belediye bu işi tetkik ettir
mektedir. Yakında su şirketi aleyhi
ne belediyece, lzmir halkı adına da
va ikame edilecektir. 

ıne 

Ç f ı 
· k 

1 
•kalan Japonyanın lngiltere ve Bit ler 

ı• tcı• ere ta SJ• t e leşik Amerikaya karşı meydan ok" 
_, yan taarruzları görülmüştür. 1931 

1 • • senesinin taşıdığı bu korkunç sair 

lngıltere ve Bırleşık Amerıkaya tel 

Şehrin hakkı olan bu paranın fa. 
ideli bir işe hasrı ve belki de bir sıh
hat miiessesesi kurulması düşünül
mektedir. 

satı ması ıstenıyor lnel7r bir çok _mili.etlere v: bilhas9' 

-BAŞTARAFI BiRiNCi SAHiFEDE-! Vergi borçlan işinin tetkik edilmekte lihat programlarını en yüksek had' 
VERGi BORÇLAR! I olduğu ve yakında, bulunan hal ve tcs· de çıkarmak zaruretini telkin etmir 
-------ıviye geklinin tebliğ edileceği vilayet ma- tir. Hüliısa 1937 senesi sulhu zaif m· 

fdarci hususiyeye devredilen emlakin' kamına bildirilmiştir. Bundan sonra ta- leten, solduran bir sene olmuştut 
vergi borçlarının tediyesi hakkında he- pular verilecektir. M"ll tl 1938 } d" J • ., 

ı e er yı ına en ışe erı ar• 

: .... f 8A"R1Ş·ş;fii8A8i ... 
nüz bir gekil bulunmadığı için satılan ar- GAYRI MOBADlL iŞLERi l k · · ( 1938 Ih d-' 

mış o ara gırıyor ar. su p 

saların ve emlakin tapu muameleleri bir d h . · k'ld h" ed do ·· ı ·· · d"I · !Ak d 1 vasına a a ıyı şe ı e azmet e' 
tur u ıntaç e ı emıyor ve a a a ar ar Gayri mübadillere ait emlak aatıılan b"I k "d" " H" l --' iyi 

lf Bankası karşıstnda 
mUskfrat bayii 
EMiN HEPERDE 

b d •kA d" l d 1 k •• d" B" h b 1 ece mı ır r ıç o mazsa taarr" un an §1 ayet c ıyor ar ı . sona ge me uzere ır. ır a ere göre . . . . ,. . '-!u 
Vilayet makamı keyfiyeti maliye ve- yakında gayri mübadillere yeniden tedi- z.ıhnıyetını mahkum eden milletle' 

kaletine bildirerek bir vekli hal bulun- }"atta bulunulması için maliye vekaletin- kendi aralarında toplanmak imkana' la 
maamı istemiştir. Vergi borçlarının te- de tetkikata bll§lanmıştar. Bu i§in taafi· nı bulabilecekler midir) Bunun böf. 
diye §ekli, doğrudan doğruya hazineyi yesi münasip görülmektedir. le olmasını, yeni yılın in1a.nlığa ııa• SATıLIR 

TEF. 2aea ve idarei huıusiyeyi alakadar ettiğinden Gayri mübadil komiıyonunun mUkad- ve emniyet içinde huzur bahtctıne' 
bu iı maliye veUletince tetkik edilmelt- dcratı hakkında da bugünlerde vekalet- sini dileriz. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tedir. çe bir karar verilecektir. ŞEVKET BiLGiN 

1938 SENESiNiN HAYIRLI VE Ut. URLU OLMASINI TEMENNi EDER 

TAYYARE SiNEMASI 
!ttUHTEREM MODAVIMLERINE iKi BOYOK Ve MUHTEŞE\t FiLiM 1AKDIM EDiYOR 

BiR BALO HATIRASI 
.Afkan menfaat ~~ına iat~n&l ettiiin.i, ~zellik ve zaman geçtikten sonra a9k1n dı:. aöndüiünü, gençliğinde kendiıine vefa 

gösteren atıklann yarma sene &onraki hallerini gösteren ve bize atkın esrarını tuvir ve tahlil 
eden bu aüzel filim en büyük Fransız artistleri 

HARRY BAUR - MARIE BEL - PIERRE BLANCHAR - FERNANDEL - ıouıs JOlJVET - RAIMU - FRANÇOI ROSAY 
PlERRE RICHARD WILM 

AYRICA: 
Gibi dünyaca maruf sekiz aıtiat tarafından temsil edilmittir. 

ÇiNGENE MELODiSi 
Maruf Çigan orkeatruı tefi ROD SANDOR ve tekmil müzika heyeti tarafından mükemmel bir surette temsil edilmit çok 

zengin, çok nefiı muıiki ve nete filmi 
. iLAVETEN PARAMOUNT JOURNAL 

SEANS SAATLF.RI: HergÜ!t ÇiNGENE MEWDISI 2.ZS - 6.05 - 9.45 .. BAW HATIRASI 3.45 - 1.20 .• Seanılar Cumar
ıni oe Pa:ua günleri saat 12.30 Ja BALO HATIRASI ile btqltır. 
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1 SON KANUN CUMARTESi 938 

• ,, Teruel cephesinde 
esa.I 
~~ 
~:Asilerin hücum kıt' aları Cümhuri-
~f!5Yetciler karşısında· hezimete uğradı 

T ı 31 (A.A) _ HUkümet kuv- sından intihap edilmiş olan yirmi bin muhabirmden : 
erue • k ,_ · k l · ·· h · t F k' ti T 1 h · d 

t1 • 1 b b bul an Havas ııj:ın- ~ili taıv:ıyc uvvet erı cum unye • ran ıs erın erue cep esın c mu-

~ 
erıy e cra er un . . . d 

nı uh bi i b 'ldi · . çilerın Celadas Camillo ve Concuddaki kabil taarruzları nşağı :ı gösterilen üç 
nın m a r ı rıyor . 

n vd k tl · s"ılerin iki mu· mUdafaa hatları karşısında mu\·affnkı- mınt:ıkada memnuniyete şnyan bir §C-Hilkümet uvve en n ı 
faydal bil ta zunu akinı bırakmışlardır. yetslı.liğe uğramışlardır. kilde fokışaf etmektedir. 

3 
arru 1 d birincisi Te· B:ırsclon, 31 (A.A) - Resmi tebliğ: 1 - TC'nll'lın şimalınde Sierr.ı Polo-eye u mukabil taarruz ar an . • 

b. . b' · d Zoro sırtların· Asiler Teruel cephesınde umumı ta- merada. 
ır elın cenubi gar ısın e . . l ' • 1 

~ 
. . . . d h"'k.. et hatlarının arruz.n gcçmışlcrdır. Garp eenahımızda 2 - Teru I~ ..... ~, ... : yo u ÜZC'rinde. 

anm ıkıncısı Pıero n u um . k b · · b 
. ' bazı mevzilcrı terketırte mcc urıyctın- 3 - Tcruelın cenubi gar isinde Gu-

938 Fransız 
bütcesi acık 

• t 

Paris, 31 (A.A.) - Parhımcnto ikin-
ci okunuşt:ı 1938 bütçe projesini G5 r e
ye karşı 527 reyle kabul etmiştır. Pro
jede varidat 54 milyar 537 milyon ve 
masarifot ta 54 mil} ar 957 milyon ola
rak tesbit edilmiştir. 

Yeni bUtçe bu sabah ayan meclisine 

sev kcdileccktir. 

B. Edenin 

Londra, 31 (A.A) - Londraya dönen 
hariciye nazırı Eden bir kaç giln istira
hat etmek üzere cenubi F ransaya gide
cek, oradan clıı Cen vreye hareket ede
rek Milletler cemiyeti konseyinin 17 
ikinci kfınundaki toplantısında hazır 

bulunacaktır. 

ezı arkında yapılmıştır. h tia hl'k d d dl d la · k d bundan sonra de kaldık. Fnknt a rımız te ı ·e e e- a ayir ovasın a. 
asını Bu sonuncu no la a . 1 V'ldi üç tayyarcmiz düşürülmiişttir.. Milislerin mukavemeti bilhassa bu cektir. 
vrupltıillsler müessir bir taarruza geçnus er· gı r. : 

1
• d ğ"ld' 

Edenin gaybubeti csnaS1nd::ı kendisine 
bizzat başvekil Çembcrlayn vek!ılC't ede-

. d"' 1 taarruzunn Di.işmanın zayıatı ma um e ı ır. üçı.incü noktndn }ıafifJC'ıniştir. 
Ufbll'Jir. Hiıki.imetçıler d u~1aı kistler şid· Terucl papas mektebinde bir çok kıy- Paris, 31 (A.A) - Jurnal de Tcbats 

ri ha4azır bulunu~ orlar ı. rnn af'l ti" eşya ve tablolar bulduk. Ve mek- ve Liberte gnzcteleri Bordod'an aldıkları .ıJı-t} 1 ra ~men onları g ı me ı 
Akoac i taarruz nrına • g tepte mahpus bulunnn nltmış kişiyi ser- bir haberi nesrediyorlor. Bu habere gö-
aaliydvlıyamamışlardır. Erkllnıharbi· bcst bıraktık. ispanya bankası binası re Celvinec vapuru Bassene limanına 
ratmtf B arselon, 31 (A~) ~ .1 tara- ile nsiterin kullandıkları su hazinesi iki bin 950 tonluk sil5h ve mühimmat 

· ·· · i bültenınc gorc ası er 
:yı o-enın resm h . 5.,vkedılmek berhava edilmiştir. çıkarmıştır. Bunlar Barsclona gonderi-

nilndan Teruel cep esıne ~ , · Saragose, 31 (AA) - Havns ajansı lecektir. 
• ~ a.ore en mükemmel hücuın kıt atı ara· 

mış °""". 

· ş:;! J ) d yeni ana :yasası ıHankeudan 
kareı r an a . . . . Honkonga 

İlh!:-.:; meriyet mevknne·gırdı son tren 
siz bi 
Emper 

fırtl 

ük "' 
gın </ 

§eh~ 
Çid 

tmedii 
ihniyl 
östereı 

öşesiıı 

ecanl• 
nferaol 
ar .•• Tı 
faaliyd 
nunl8' 

faaed• 
in tal 

kim~ 
t alerı' 
plomal 

Berliıt 
da ilti 

lap et 
etin def 

se r be' 
ve Bir 
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193, 

nç sair 
ilhas9' 
ya tet 
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leri art' 
ulh clır 
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--------B--D-=--v:era dün akşnm ) eni lrlnndn kanunue$asi
D bl" 30 (AA) - · 0 

u ın, · .. . . · münasebetiyle radyo ile neşredilen bir nut· . . • t mevlmnc gırmt:J>• 

Henkeu, 31 {AA) - Hcnkeudnn 

&mm menye . . 1 )anda milleti için bir sulh \'e terakki devresi kü-
kunda b u Yımunu esn9ının 1 

• • bugün hareket etmiştir. Bunlar muhtelif 
w• •• "d" d bulunduğunu beyan etmıştır. 

pd edecegı umı ın e hd · l · · halledılmesinc uhit on devlet tebaasındandır. 63 Ü lngiliz 

Honı;:-Konga son tren ic;incJe 55 erkek, 

130 kadın ve 128 çocuk olduğu halde 

V 
, I l danın 5;, asi v<ı etı mese e ının ,..... B O.. ıııera r •..1'1 • • • • 

• 
0 

• I izhar etmiştin ve l 67 sı de Amerıkandır. 
olmak arzusunu §ıddet e . . .. . 

. . I cJ · tir· Trenı te~kıl eden 13 vagonun uzen 
Hatap §ÖY e emış · · hd ' · 1 b"l" B 1• b" l b ki · 1 · · ·ı m"lli ar.ız.ının va elı tesıs o una ı ır. u ı:;:anunu ccne ı dev et ayrıı · nn;ı. e tam"\mıylc 
- Bu kanunu esası ı c • • • .. . • .. .. .• 

. . . . I ibi hareket etmek ısteyen mılletlerle tanhhude gınşmek, ortulmu~ bulunuyordu. 
esaaı hızım bız. er g h · b" .. b b 

k b g ibi milletlerle her angı ır surette muna~e atta U· Hankeu, 31 (A.A) - Santugda ta. 
kararlar v erme ve u · · l · d 1 · · 

"b" .11 tl e "it olnn hakkı ıerbestçe ıstıma ctmemıze me ar o a· haşşut etmıs olan Çın kuvvetleri çok lunmak gı ı mı e er ... 

caktı r. ı d k" '- - · · ·· h • · c;:errevcııi içinde par amcnto a ı e.ıı.zer!yetın muza ere· Y cnı kanunc eıası "' . • . • .. 
. . I h iı:ımn ve her insan grubu hancı veya dahılı munasebct-
tınden emın o an er v • 1 d v h h . b" 

. l f tlerde lıdclim olduguna kaıl bu un ugu er angı ır pro· )erde mıl i men aa • . . 
hkamını tatbik ve ıcra edebılır. 

&Tamına 

-------~~~~~~~:--~~ 

g,i;Jsn)luvvetler Kudüs ten Mısıı:a 
----------~~.;_ ____ _...._--:-

d .. 3 I (A.A) _ Bir askeri kafile icabında asayiı• muhafazaya mc· 
Ku uı, F'l" • d 1\1 h k . . '- 1 yardım f'lmek üzer~ :dün 1 ıstın en ıAıra are et ctmıştır. 

nıur Auyyet ere. 

Yeni yapılacak lngiliz gemileri 
d ,, 1 (A.A) _ S!lipbuilding And Shippiııg Rccordun tahminine 

Lon ra. ' ·ı · · · 36 b k · ı ··re 1936 de lnıihcredc yapılcıcak olan ha~p gem: erı ıçın uçu .rr:' yon 
ao 1 . dilecek tir 19 3 7 de lngilız tezgahları 3 7 harp gemısı yap-lngiliz. lirası t• ıeıs e , • . . 1 

B ·· t z.gahlarda 108 harp gemısı bulunuyor. Bu mıktar par a-
m~lardır. ugun e .. 1 k . . 

1035 • 1939 büt·.:~l!inin kabulundcn sonra yapı aca · yenı gemı· 
mentonun ;;7 

lerle çok daha artacaktır. 
~~~~~~~~~~-

ile Yeni Romanya Ha. nazırı 
Ha. vekilimiz arasında telgraflar 

k 3 1 (A.A) - 13. Miseııko Romanya hariciye bakanlığına tayini 
An ara, " d k' 1 f k · · .. b · ) Dr T t!dik Rüştü Arnsa aşagı ı le grn ı çc mışlır: munnse etıy e • 
Ekselans B. Tevfik Rüııü Aras, 
Hariciye Vekili ANKARA 

H · · •c b:ıkanlığınn tayı 1ım münasebetiyle E.kselimslnn na ııamimi bir 
ancı;ı. k f l · · · 

d 1 k b av l.ıriy le merbut ol ın iki memleketin müştcre · men aat en ıçın en 
oııt u !> b 1 k .. il. d . . · b' tte kendileriyle teşriki meı.ai ede i me len muteve ıt erın ınem· ıyı ır sure 

~uniyetimi RJzederim. 
Yeni vazifemi nizan. ve barışın menfaatine olarak göreb ilmek için Ekse· 

ı- sınızın l.ıy metli muavenetınize güvenebilmekle bahtiyarım. 
un 1STRATE MlSESKO 

Bu telgraf l Dr. Rüştii Araş aşağıdaki telgrafla cevap ı.·enniştir: 

Ekselans B. fıtrate Miseskc, 

H • • N BOKREŞ arıcıye azırı 

Nnz.ik tclgıaflnrındarı dolay ı Ekselanslarına hararetle teşekkür ederken de
ruhte ettiğ i yüksek vazifed en d olayı en hararetl i tebriklerimi arz ile bahtiyar 

bulunuyorum. 
Bu müııast"betle çok sağlam dostluk bağlnriyle birleşmiş olan memleket· 

!erimiz menfaatlerinin en bü\•i.ik nefi için kendileriyle teşriki mesai etmekle 
C"n derin zevki duyacağımı Ekselfınslımna beyan ve kendilerine beynelmilel 
ni7.am ve b..,ns için olaıı gayr~tlerinin ifasında müracaatimin muhakkak oldu· 

ğunu temin ederim. 
Dr. T. R. ARAS 

Harbı umumide Selanikte geçen hakiki ve heyecan dolu 
bir vak' anın romanı 

CASlJS MATMAZEL DOKTOR 
DITAPARLO - PIERRE BLANŞAR 

Denizleri kudretine, fırtınaları kuvvetine dünyaları 
cesaretİnt! eıir eden 

YILMAZ KAPTAN 
JAK HOLT 

Mikilerin en hi.rikalısı, Walt Diıney'in taheıeri 
MIKt BEŞiZLER 

Bugün L A L E Sinemasında 

şiddetli muharebelerden sonra Tsinan 
ve Cingtao clcmiryolu üzerinde ve Bc
siyen yakınlarında hakim mevzileri zap--

tetmişlerdır. Cintao halkının yüz.de sek
seni şebri terketmişlerdr. Bütün ma

ğazalar kapalıdır. Geçen gece Çin mü
t'Sseselerinin tahribine devam oli:tnmuş

tur. Alevler pek uz;ıktao görülmekte-
dir. 

• 
Almanya - Siyam 
ticaret anlaşması 

Bcrlin, 31 (Ö.R) - D. N. B. Alman 
hükümefinin Siyam 1ıÜ'kümetiyle bic 
dostluk ve tecavüz muahedesi imza et
tiğini bildirmiştir. 

• 
lngilterede 

Noel gecesi mühim 
bir hırsızlık 

Londra, 31 ( ö .R) - Londrala ci
nayet mahkemesi müddeiumumsinin 

evine noel gecesi bir hırınz çetesi taarruz 
etmiştir. Müddeiumumi tarihi bir şato 

olan evinin üst ka t salonlarında ve seç· 

me davetlileri arasında Noel gecesini ne· 
şc ile geçirir 'e davetliler eski şarkıları 
hep bir ağız.dan terennüm ederlerken 

hırsızlar şatonun alt kot odalarının pen· 
çeresinden içeri girmişler ve şatoda muh· 
telif odalarda serbestçe arııştınnalar yap· 

t:ktan sonrn 500.000 lngiliz lirası de
ğerinde tahmin edilen çok kıymet mü
cevheratı nlnrnk kaçmışlardır. Bunların 

e.rasında bilhassa bir inci gerdanlık çok 

:> üksek kıymeti olduğu iddia edilmekte· 
dir. Meseleden derhal h aberdar ed ilen 

Skotland Yard hafiyeleri şatoya gelerek 
tahkikata başlamışlnrdır. Müddeiumu· 
minin b u tarihi şatosuna yedi sene ev-

vel yine hırsızlar girmiş ve o zaman çok 
zengin bir pul kolleksiyonunu çalmışlar· 
dı .. 

Kendi kendini tavana 
asan hırsız 

Hırsızların en çok ziyaret ettikleri 

yer, posta bilrolarıdır. Bunlardan biriı 

göziıne kestirdiği bir büroyu soymak 
için tavana bir delik açar. Sarkarak aşa

ğı inmek ister. Faka t, pantalon askısı 
çivilerden birine takılır. Tavana asılı 
kalır. 

Bundan kurtulmağa çalışırken küt di-
ye yere diişı;r. Bacağının biri kırılır .. 

Can acısiyle : 

- Imdat.. 
Diye bağırmağa başlar. Imdat, pek 

çabuk gelir . Fakat, b ir polis Unifonnası 
altında. Hırsız evvela haıtantye, ıonra 

mahkemeye gbtiirülür. 

--=--
lngilterede altın 

nıikta rı · 
Londra, 31 (A.A) - HazinC' tarafın

dan teblığ cdildiginE' güre kambiyo mü
vazcnesinı tutmağa tahsıs edilen altın 

nıikdar1 otuz cyllılde 854 bin onces snf 
nltınn balıg oluyordu. Yine a:,. ni tarihte 
lııgıltere bankasının <'linde de Jetmi~ 
altı milyon 845 bin on onceslik safi al
tın vardı. Bu ıki altın mikdarınm tutarı 
bir once ~ eclı slcrling hesabiyle 815 
milyon lngiliz lir.ısıdır. 

--- --
Mısırda sükunet 

var 
Kahire, :n (A.A) - Bugün memle

ketin her tar fında sükünetle geçmiş· 
tir. 

Polisle mavi gömlekliler nrasında vu
kubulnn bir çarpışma istisna edilirse 
başka hiç bir hadise olmamıştır. Polis 
kuvvetleri m:ıvi gömlekliJaı-in merkezi
ni işg:ıl altına almıştır. 

-<>---

Bir Belçika nazırı öldü 
Brüksel, 31 (Ö.R) - Nazırlardan B. 

Frank gece 01müştür. 

-=-
B. Titulesko Roman

yadan ayrıldı 
Faris, 31 (ö.R ) - Romanyadakl son 

hrıdiselcr {izcrine memleketi terkeden 
Titülesko bugün Sen Morise gelmiştir. 

---""'"---
Romanya ve Sovyet 

Rusya 
Moskova, 31 (A.A) - Tas .Ajan5ı bil

diriyor : 
Lit\'inof He :,. eni Romanya hariciye 

nazırı Mi<;nsko birlikte teşriki mesai 
edebıleceklt:rinden doloyı menınuniyet

lcrini bildiren telgraflar teati etmişler
dir. 

--=--
Fransız patronlarının 

kararı 
Paıis, 31 (A.A) - Fransız umumi 

patronlar konfodcrnsyonu patronlar nnk
liyat sendikn od:ılnrının mücssC'selcr iş· 
g:ıl altında bulunduğu müddetçe nmele 
teşekkülleriyle müzakereye girişmek is
temediklerini bildirmiştir. 

• 
Tütün satışları 
iki gündenberi 

hararetlendi 
Tüti.in satışları iki günden beri 

tekrar harnretlenmistir. Şimdiye ka
dar o tuz iki mi lyon kilo tlitün satıl
mıştır. E lde kalan cüz' i mikdardaki 
tü tünleri inhisar idaresi mübayaa 
edecektir. Tütünlerin kfmıilen inhi
sar idnrcsince mübayaa işi tetkik 
edilmektedir. Türk Limitet şirketi de 
dün bir m ikdar tütün mübayaa et
mişti r. 

L7n9'7J.T.0..77.JJ',,~.i'.r.:77...aa. 
: J. Kalomcni - Yazı ve hesap : 
E makın::ıları tamircisi E 
~ Sayın müşterilerine yeni yılı kut- E 
: lular . : 
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MENS VE METALLUM 
fabrikaları mümessili 

TEVFiK BAYKENT 
Tecim Evi 

Sayın müşterilerinin ve bütün 
milletinin yeni yılım kutlular 
Pcştcmalcılar 7 7 / 79 T el.3332 
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Hatay • • 
seçımı 

Hataya giden Türklere 
Türk değilsin diyorlar 
lsıanbul. 3 1 (Telefonla) - A ntakyada bir Arap kongresi toplanacağı ha. 

ber veriliyor. Amerikada bulunan 50 Hataylı ailenin de önümüzdeki ny için· 
de Hataya gc-leceği bildıriliyo:-. 

lstanhul, 31 (Hususi) -· 1 lataydn müstemlckecilerin intihabata kar"ı sui
kastları günden güne artan.aktadır. Hataya giderek nüfus dairelerine müra
caat eden fürklerc c:Scn Tüık değilsin> cevabı vcrılmektedir. Bu hususta 
clelcge Garo nezdinde yapılan protestolnr netice vermemektedir. 

• • Türk incirleri ıcın 
' 

Türkofis Paris şubesinin broşüsü 
İstanbul, ! 1 (Husu">İ) - Cezay;rde Türk incirleri hakkında menfi propıef 

ı:andalar )'imıldığı h.akkmda 1.nber alım Pnris Tiirkofis ubes"ı "ınc"ırle · 
nn cvsa. 

f1nda n diğer memleketleı mahsullerine üstün olduğundan bahseden bir bro-
r;ür neşrelınİftir. Bu broşür f"ransada w~ mü temlekelerde dağıtılmı;ıtır. 

Gayri rnübadjf bonoları yiikseliyot 
lstanbul, .'.31 ( Husu .. i) - Gayri mübadil bonoları yükselmeğc başlnmıı. 

tır. iki giin evveline kadıır l 3, 5 lira !atılan bonolar 16 2 5 lirndıın k 
• • apnnnıııs· 

tır. Bonohırlll tonınd!\ kote '!dileceği rivayetleri vardır. 

Şamda galeyan var 
Suriyenin selameti ıcın büt .. .. un 

muhalifler edilecek tedip 
lstanbul, 31 (Telefonla) - Surı) c başvekili dün Şamda mühim bir nu 

tuk söyleınıştir. B. C.ıııil Maıdam bu nutkunda Suri) enin selameti İçın mu 
haliflerin t,.c{jp edilece~ıni bıldirmiı;tir. 

Bu beyanat ınuhahner ımıl.itinde flİnirli ve müthiş bir tesir bırakmıştı: 
Samda galeyarı vardır Surıvc parlamentosu, Fran .. ız • Suriye muahedesill 
15 Sonkanunda tasdik edecektir. Bu tasdik muamelcsınden sonrn bütün Su 
ı iyede vila:>ctler ademi m,.rk··ziyet usulü ile idare edileceklerdir. 

Şam, 31 (A.~_} .- Kabiııt' Paris ve Ankara anlaşmaları hukkında Cem\ 
Mardamın ">erdıgı ız.ahatı lnsvıp ctmiştiı. 

Hükümet 3 lkincikanunda bu hu~usta Suri) e mcbusan meclisinde be;ı. a. 
natta bulun ıcaktır. 

Romanya seçiminin 
kafi ve son neticeleri 

Bükreş, 30 ( A.A) - Mebusan İntihaba tından sekiz gün sonra seçim ko 
mit esi kat'i ııeticeyi bu~ün lıild irmişlır. 

lsinıl~ ri ya:zılı 4 ,650,000 m:intehipten 3,072,000 kiıi yani yüzde 70-i re. 
) ini kullannııştır. Muhtelif partilerin elde ettii i ni.betler funlardır: 

Liberaller y üzde 35. 92, Nıısvonal lcöylü1er yüzde 20.40, Demir muhafız. 
laı yüzde)'.> S8, Na ;> onal Hııi .. tiyanlar (Coga ) yı.izde 9.15, Mac"rlar yüz 
de 4,43, G. Bratiano yüzde 3.49. 

Diğer partılcr Alman grubı.ı Argeteianu grubu, Yahudi partisi, Sosyalist 
ler, Averesı.:1.> grubu, ftmele grıJbu v, dıt;t r 5 3 grup 60.000 den daha az reJ 
ııldıklarında'l mec1isı., temsil t dilemi,ı. e <. kferdir. 

Bu hesab'l nazaran partıl·rden her birinin mec.li~ıc şu kadar azalığı ola. 
caktır: 

Liberaller 152. Nns;ı. onal küylulr.r 86, Üeınır muhafızlar 66, l lıristiyanla• 
.(Goga) 39, Macarbr 19, C. Bratiıınu 16, J uanian9 .• 

Bütün Amerika 
60 zengin ile ölüm mücadelesindf-

--------~~----~-~~~--
Vaşinston, 3 1 (Al\) - Dahiliye nazın lckes bir nutuk söyli;>erek Am :. 

kan. a~rmayesir.in dörtte birin: elindr bulunduran 60 aıle) e ııiddetle huc::~ 
c:tmışlır. 

Hatip demiştir ki: 

- Bu 60 a ıle ile 120 mıl,ı. on Aınerıkan halkından biri muz.affer olu . 
va kadar mücadde, bi: ölüm müc.ı.dclcsi ıcklınde de-. nm etmel'd· ç· ncka 
• ı ır. un · ı i 
iktısadi dı.i~kGrlükten istif. de ederek sermayeyi elinde bulunduranlar R 
\ehe, demokrasiye ka~ inen U)mıyan hir iş birliği kabul cttirm k . l kuz. 

«' ıs {'ıne tt .. dirler. 

Nazır i, acİdmlnrı Muvaffn1< old1ığu takdirde Aıncnkadu fo,.ist bı" .. 
., r re1ım 

teessüs edeceğini 11öylemi-; 'e ~öyle elemiştir: 

- Aınenk:u esirler değıl 1erbest :tıler ve serbest insanlar diyarı olmalıdır. 

Kudüste Alınan zabıta tedbirleri 
Kudüs, 31 (AA) - Münııkalatm nezaret altında bulundurulm .. 

. nsına mute-
allik olan z:ılııta tedbirleri butun yol ebekelerınt• tc mil edılm" t' 
1 • l. . . .b. 1 ' d "1 f"h b" l:!I ır • aın yolu 
ıususı >ır .tıntıya ta ı tutu nınıtta ır. ı' nama ı ır geçittr gizlcnmi l . 

dh. · d" ·· b k T 1 · d K c1·· !J 0 an bır te ışçı un Funeş ataı en e a\ 1\ en u us<" gitmekte olan b . .. 
" . . . n· 1 v t 1 ır otobus uz.erme atr~ ctmıştır. ır :>o c.ı agır suret e yaru anmıştır 

lngiliz d1.sperlcrinın tnb vesi üzerine hükümct ıneınurl rı Sonk' 
d · "b ·r · il · "b t t · 11nun nyın-an ı tı arcn esas va:r.ı e .. ı Y" ıtrın ınzı a mı emın ıotmck ol 

1 
h • . . 

• v 1 • • n ususı bır JSn• damın livnsı teşkıl •tme~e . .:ıııır vcrmışlır 

A skeri ınrıkamlar t~nkil ve tecziye faaliyetlerin{' dt•\•nın 
"' ' d k" 1 k .. . d ı . . etınektedırler Bunlardan · .,, .ı•ıra ıı ·ı ma 1 ·eme, uı:enn e rıır tufek buluııınu ol . · 

hı • · · ş an hır Araba idama ma ~u·n ctmı,ı r 

Q'J..z7.7~7J..7.7.LZJ':7./.7.77.77.7..XZ7/77 //// //// 

Şehir Gazinosund;;J//1 · 

-(MAT 1 NE)-
1938 senesi 1 inci Cumartesi RÜnü bütün artisti · . . . 

1 · 1 kutl ·· b · erın ıştıraluy e yem yı ı ama munase etıyle aktam aaat ı 7 d -
CLY.77J'l-c•:wıx .. wwwa0'9'qz~ e auvare .. 

C~war-
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• Suriy.e mes~lesi mı o 
ilim ve fen iyzah edemiyor Ve Isviçre gazeteleri 

cJoumal de Genevc> Gencvre, 19/12/ I yaşayacaktır. 
19'37 tarihli gazetesinin Patis muhabi- Suriye meselesirun seyrini yakından 
rinden: takip etmiş olan kendıleıiyle görllştil-

Fakat ... Hakikat 
Surie meselelerini muayyen bir sır ğüm şahsiyetlerden hiç birisi, 22 ilkkA· 

perdesi örtmektedir. Halk, kendisi hak· nun 1936 muahedesinin iyi neticeleri 
kında hazırlanan ve burada cereyan olabileceği fikrine ~tirak etmedi. Hcp
eden işlerden malfunattar değildir. Fran· si şu k.anaattedider ki, muahede Fransa 
aa, 22 ilkldlnun 1934 de Şam hilkümeil için olduğu kadar Suriye için de, çok bU
ile bir muahede imzalamı~ır. Bu mua- ylik mahzurlar tevlid edecektir. Bu u· 
hede Wıkiıruna göre, Suriye {Lübnan vata göre, muahedenin tatbikine başlan· 
hariç) üç sene nihayetinde istiklru ka- diktan sonra, Suriye feci kargaşalıkları 
umacak: ve Fransa ile, Ingiltere Irak sahne olacaktır. Devamını hararetle arzu 
arasında mevcud muahedeye müşabih ettikleri Fransız muahedesinin hiinaye
bir muahede akdedecektir. Bu, halk cep- sine rnaihar olmu~ olan gayri • Arap 
hesi ilk hUkilmeti Leon Blum kabinesi- cemaat insafsızca eziyetlere maruz ka
nin harici politikada en esaslı icraatın- lacaktır. (Bazıları daha şimdiden, mu
dan birisidir. O z.aman, hariciye mUste- kavemete ha7.Irlanmaktadırlar ) Fransa 

Bir kadın binlerce kilometre uzaktaki bir şehirde 
cereyan eden hidise ve ficiaları rüyasında 

•• •• •• •• goruyor, gozu önünde canlandırıyor şan bulunan Vlenot'un bu diplomatik dahi yirmi seneden beri tahakkukuna ça
eserin tahakkukunda mUhiın bir rol oy- lıştığı medeniyetçi eserlerin bir harab&o aıwww••••••ıızR'.!Ji!?-""':ı•••mll2m&••9J&~•'i!Jr)/'.AiSN"'..zB1~.>rn;e:m;:J#.77-7'"...c.D 

Dr. Abdi Muhtar bu kabil 

hadiselerin ilim 

den ölmüş olursa olsun benimle dü
şüncemle alakadar değildir. Ben bü
yük ağal>eğimin kanlı vaziyetini göi
lerimle gördüm. Siz ne isterseniz 
söyleyiuiz. Ben ıde biliyorum ve ak" 
lım da tamamen eriyor ki oenim 

na~ olduğu %annedillyor. ye irikilı\p ettiğini milşahede edecıektir. 
Mezk11r muahede, ancak Fransız mec- Bu medeniyetçi esere kıymetli mesai• 

Uslerinin tasdikine J.ktiran ettikten son- siyle iştirak etm~ olan bir zat şöyle di
ra, hakild bir mevcudiyet iktis.ap edecek- yordu: 

dünyasında 

uyandırdığı yeni ve harikalı gö
riişler üzerinde ''Yeni Asır,, ka: 
rilerini pek yakında tenvır ede-

, gördüğüm • ey hakikaten meydanda • 
tir. Buna rağmen, hariciye müst~h- Fransa, ya intizam ve sulhu iade -et. 
ğında res.vıt blr tebliğ ( ki burada M. mek i~ bir harekete geçmek mecburl
Francois de Tessan M. Vienot'un yerine yetinde kalacaktır. Veya Surlye'D..in bat
ka.iın olmU§tur ) yeni rejimin tesisi için ka devl~tler tarafından i§gal ~dı1mcslnJ 
derpiş edilen mühletin 1 ikinci kAnun kabul edecektir ki Lübnanı da ı mı lkt. 

N 

ceğini vadediyor. 
W: ~ 5GUF~i~.""7...T....llf7.7.Z'D'27.J'Z7~Z7ZZ7.7.X.L/ZZ..§ 

geçen bir şey olsaydı onu benim ~ 

1 

bi yanımda olan sizler.çle görecekti
niz. Ve benim başınıa gelen bu bal 
sizin ba ınıza gdmi~ olsaydı ben de 
size ayııi nasihatleri verecektim. Bii
tü n bunlaı:ı biliyorum, bilmiyor de
ğilim; ne ~e ki bütün bu bildikle-
rimden, gördüğüm çok daha bedihi 
ve çok daha mutlaktır. Uğraşmayın 
nafiledir.» 

Aziz okuyuculanm 1 rinden fırlıyor ve etrafındakileri sı- Aziz kariler ! 
Bugün size son derece csrargengiz kı sıkıya isticvaba ba~lıyor. B h 4 d' ed t (91) ·· 

B C 1 Z
. . . . . d u a ıs en am gun son-

ve harikuladeliklerle dolu bir müşa- ayan ema ıya, evının ıçın e- b"" ··k b" h · · d"f ,_.l . . • ba k d .. 1 ra uyu ır şe. rm §ımen ı er ga· 
hcdcden bchscdeceğim. Kı erı .~stıcv~ çe e ursun, mues-1 rma bir tren giriyordu. Y okular ta-

Şüphe yok ki hepinizi bu müşahe- sese ş~yl~ hır telgraf alıyo.r. : .. mamen indikten sonra arka furgun-
demi okuduktan 3onra esrarengiz . F ecı hır ~ab~r : Bay ~ıya Huse- hırın hirisinden uzun bir sedye üs-
bir heyecan kavrıyacak, günler ve yın kuvvctlı Lır karın agrısı ve hol t'" d ·· ·· ·· b" k ba . . . un e yuzunun ır ısmı, şı ve 
günlerce bunun tesiri altında kala- b~r kan kusması hamlesıyle bırden kamı, kanlı sargılar içinde bir yara-
caksınız. bıre hastalandı. ı lıyı indirdiler. 

Bir ilim adamının kaleminden Has.ta?ede, şimdi~e k?da:. ta~~- Şehrin caddelerinden uzun bir 
böyle bir yazının çıkması, pek çok men gızlı seyreden hır mıde ulsermın sedye içinde yüzü bası ve karnı 
kişileri hayrete düşüreceğini ve be- delinmesinden mustarip olduğu tes-

1 kanlı sargılnr içind~ bir ~ecruhu gÖ· 
nim akıl muvazenemi kaybedip et- hisi kondu, alınan tedbirler kar et· 1 türüyorlar ve her kes bu geç kan
mcdiğimden şüpheye düşeceklerini medi ba! Ziya maalesef vefat etti. 1ı sedyeyi seyir ve temasa ed~;ordu. 
bilrneyor değilim. Cenaze_sı H~mburgtan Istanbula Bu kanlı sargılara bürünmüş olan 

Fakat alem benim akıl muvazene- sevke~ılece~tır: . . . , mecruh ve 1)ir kaç gün sonraki mak-
min yerinde durduğundan veyahut Azız karılerım şımdı sız bu vak a tul kimdi aziz karilerim biliyor mu
yerinden oynadığından istediği ka- karşısı~~n elim bir t:c;adüf d_ ;ip e- s\muz? Bayan Cemal Ziyanın bü
dar ıüpheye düısün, ben görmüş ol-

1 
çcceksınız. Ve ~·endı kcn?ını-e. yap- yük ağabcğisi Ali Şefik idi. 

dugu~ haôisel~i, görmü!. ~lduğum· tığınız b~ i~~ ~!e. mutma .n ~~acaksı- 3 - Ayni bayan Cemal Ziya bir 
dan şupfieyc duşecek degılım. mz. Ba.,;rn t~rl.u 1":!\hm ım .•. ~n °~- gece uykusunda derin iniltilerle ağ-

Yazacağım hicli1elere akıl ister mıy~n bu h.ad.ı~enm.. t"s dı~f kel~- lıyordu. Etrafındakiler tarafından 
ersin, ister ermesin, bunlar vaki ol- mesıyle ~e~ıştırı~ .n:_derın· b~ u:randırıldı. G0rdüğü acrlc.lı bir rü
muşlardır. g~flet .. o•d.~· unu "1 ~ 1 ogr nece~s~- ya yüzünden ağlamakta olduğunu 

Bu h&disclerin hiç birisi ne kim- n.ız, _çunku 5=ema_!. Z~yar:m bu bılgı- söyleyince rüyasını anlatmasını is
ya, ne fizik, ne fizyoloji, ne biyolo- sı bı~.vtesa?uf. deg~]~ı". R r başkasın- tcdiler. 
ji ve ne de muasır psikoloji ile dan ogremlmıs desnldı. ~~nu?I~ be- İşte anlattıklarını aynen size bH
zerre kadar izah edilemezler. Bütün rahcr onun tarafmd n bılınmıştı. Bu dirivorum : «Tanıdıklarımdan ne 
ilimlerin haricinde kaldıklan ve on- biliş, bir bilişler serisinin bir parçası kadar ölmüşler varsa hepsini bir 
lann dışında durmakla beraber ha- idi işte ispntı. : • . . arad·ı gördiim. Herkes tabii halinde 
yal olmayıp kafi bir hakikat olduk- · 2 - Aynı bayan Cemal Zıya, hır idi. İçlerinde «Emine Osman» ha
ları içindir ki yazacağım hadise ha- gün küpe .. gündüz .adrkadkaşlariyle nım ve yanındaki diğer bir hanım 

"k l.!! 'lcd· V b-t·· .1. I . ı oturur ve oteden berı en onuşur- irli içli aölıyorlardı. Emine Osman 
n ua.aa ır. e u un ı ım erın ve k od · · d ·· 1 · b · ": e-
fenlerin hududu haricinde kalan ha- en .anın ıc~n e goz erı ır man~a- hanımın hicranı benim hicranım ol-
d" l . l ., . d b" rayı bırden bıre seyre dalıyor. Yıne du, göz ya,lariyle yanına gittim ·ve 
ıs~ke.rınldvakrlıgın~ ~spdat e en hırer gökten beklenmeden dü en bir ha-

vesı a o u arı ıçın e şayanı ay- . • .b. .. l . . .. .. ne ıcın herkes hoşnu dururken 
t d ed t d ı cerı semavı gı 1 goz rının onune kendisinin ag-lamakta olduguv nu sor-

re erce e en eresan ır ar. b" ·ı· c·· d··- .. 
Ş. . . . . . . ır manzara sen ıyor. or ugu ve d E · O h k 
ımdı azız karılerım hcnı dinleyı- tm l t ld • b" f 4 um. mıne sınan anım, < ·ızım, · ·· ı· kl · · d"kk 1 seyre e < e 0 ugu m nzara ır a- ne vapalım bizi feltlket beklivor. 

nız ve soy ıyece erımı ı ate ta- · l l k" "'"" ·· ·· J k" ed" • cıa manzarası o aca ~tı ı : ı uzunun vanımdaki hanımı da tanıtayım Tıp 
ıp ınız. rengi tamamen solmus, vechinin f ı "I · "h 11" · M h.' b 

Size cCemal Ziya» isminde bir "f d . h . • . .1 . ı a.~u tesı teşrı mua ımı a ır c-
ba da hah cd -· B ha ı a esı aşıyet ve ıstırap çızgı erıy- yin anneleridir. Her ikimizi de bir 

yan n s eccgım. u yan le facialanmı tı. 'ı · . · . A 

ruhan aklen ve bedenen tamamen K b" A •• b h I k felaket hcklı:>or. Bu felaket Istan-
,, ısa ır an suren u a atsısın- b ]d l k b , · · d 

normal bir bayandır Sizden ve ben- d f d k·ı b .... k b" 14 u a o aca tır ve u a) ın ıçın e • 1 a etra ın a ı er uvu ır te aşa k b l k E · O h den ve hiç bir normal insandan bir d.. ..1 y . ·d... . d l ı vu u u aca tır> mıne sman a-
fak k uştu er. e ne geçır ıgını sor u ar. nım bana bunları söylerken beni 

r 1 Y~ tur. işte aynen verdiği cevap : cBüyük d d ~ t b · · 
1-Bır gün mumaileyh bayanın bir _ b _. . .. .. ba k k la uyan ır ınız. şte unun ıçın uy-

müessesede direktör o1an zevci Al- ~~adegımıb~·uzud, .~· ·?rdnı an .. r kumda ağlıyordum. 
ıçın e "e ır se ye uzerın e geçırı- A • k ·1 · 1 manyaya gönderilmek kararı Veri)i- } d c·· d"" • } • ·· ·· "b" .'"'1.Zl7.. arı erım 

Bö 1 b
. yor ar ı. or um, sız erı gorur gı ı B .. d b · · ·· 

yor. ye ır seyahat fırsatını rü- .. d"" F ld f I u ruya an. cm eş yırmı gun 
. gor um. · ena o um ve ena o u- 1 b ld k b · b" yada bıle beklemiyen zevci akşam 1 sonra stan u a a rıstane ır ce-

büyük bir sevinçle evine geliyor ve yorTumb:~ k" b .k.. b" H l naze getirdiler. Ertesi günü kalaba-
f
.k b a ıı ı u anası ar ır < aya l k b" k f"I "k" . b" . re ı asına u rbüyük müjdeyi veri- h" . "d" D kt · l H ll . ı ı ır a ı e ı ıncı ır cenaze Retır-

f 
ıssı» ı ı. o or arın c a osınas- d" B l · · 1 d b" 

:YQr. d d"kl · h 1 "d" A I f I I ı. u son ge en yırmı ya~ arın a ır . . von> e ı en a ı ı. s t as ı o - • 
Sevmeme muhakkak olarak işti-· ~adı in bedihi ve apaşikar olan bir gene idi. Hariciye vekaleti genç me-

ralcini beklediği refikasınm aimasın- 1 havai arkasından müteessir olmak- murlarından birisi idi. Mezunen ls· 
da sevinç yerine anla§ılmaz ve de-

1 
ta devam etll" .. P ·.., m ,.351 yoktu bu tan bula gelmi" ve bir böbrek Mncı

rin bir elemin teressüm ettiğini gö- ·kendisine :\nlatıldı. fakat od~nın tivle ölmiiş idi. Birbiriyle hiç bir 
rüncc. ~ ırıyor. Refik~sı bu .acvin.ç icinde böyle bir }. • disenin geçmedi- ~iinas.ebeti olmı_v~~ b~. iki cenaze 
~~rmın, n~e~ old.ugun .. u bılmedı- ği ve gecmesi imkanı da olmadığı j kımlerın c~naze~ı ıdı bılıyor muım· 
gt halde kendısıne hır felaket habc- vanındakiler irin ne kadar bedihi is nuz ey azız karıler : 
ri gibi bir tesir yaptığını ve bu seya- havan Cemal Ziyanın da görmüs ol-1 Birisi Emine Osman hanimın oğ
hatten kat"iyyen vaz geçmesini ıs- duP.unu görmii~ olması n kadar be- in bav Ali diğeri rüyada ismi ~eçen 
rarla rica ediyor. dil>i olacaktı ki :-ldi ~ir bedaht>t bi- Fatma hnmmm karde"i Mehmet 

Tam sıhhatte ve hiç bir zaman le kencJ°cıini te~0Uivr kifo •et edemi- Aslan idiler. 
hasta olmıyan zevci, kadın vehmi ve vordn. Ru teessür o J ... ,t ..... uz\ırı sür- Ayri ~vri nehirlerde yaşıyan bu 
vehim zanfı yüzünden vazife terke- dü ki nihav<'t rtrafındakil"r. bu gi-ı jki 7.at .=. Riiya~~ .;.örülen. avm için
dilemiyeceğini güçlükle anlatarak bi me:ıum fikirJ,.rin edn içine ve de ve nıvndn pornlen sehırde veht 
yahate çıkıyor. Ve her gittiği yer- ail.,nin efre>dına bir searnet ~etir-j f".tmi lt"r~i ve rüyada n~lıyan baynn
den, her gün mektup ve kart gönde- mesi mü'llkün oldu(;u cldalar ve ı ların etınd~n ve tırnngından olan 
receğini vaadederek refikasiyle ve· c1"'"'h"m lcendisine nnlatıldı. İn":mlardı. 
dala~ıyor. Vt> bir , y sonra Sami aöabeğisi, 4 - Ayni bayan Cemal Ziya, yi-

Seyahat epey uzıyor ve her gün hafif denilen bir tifodan vefat edin-
1 
ne kabuslu ve iniltili bir uykusun· 

kartlar gelmekte devam diyor. Bir ce, onu bu sabit fikrinden döndiir- I dan zorla uyandırıldı . Yine acıklı bir 
gün bayan Cemal Ziyaya, ayak ban- mek için istifade ettiler ve kendisi-

1 
rüya gördüğünü söyledi. Ve riiya· 

yosu yaparken gökten düşen bir ha- nin fena düşünceleri aile içine şea- sını harfiyen şöyle anlattı : Mısır
ceri semavi gibi, kalbine birden bi- met getirmeğe başladığını söyliye- 1 da lskenderiyede bulunuyormusum. 
re bir bilgi düıüyor. Ve kocasının rek korkutmak istediler: fakat ce· iş bankası müdürünün evinde idim. 
öldüğünü 'kafi bir biliale bilerek ve vao su olmustu: <Sami ai'abeö=~ ~~- C.vın icinde büvük pir tclas V'! de-

betin beklediği muhakkaktır. F. he"' 
937 den ltib~ren ~emeğe başhyacağını 
be dl ki b bi ha li . lir halde, anarşi içinde •yüzen bir S ...;yenin . yan e yor u r y garıp . .,,, 
A · :t bl"ğd ahed nl ·· k ken.w tarafından bırakılmasın ~ m{lm. yru ıt ı e mu e n muna aşa- . . 

ak d ·(b lki _ u d ) kiin olduğunu zannetmek hır liaynlden 
sına y ın a e soıuwnun sonun a ba ka b" d . . ~ 
parlementoda başlanacağı bildiriliyor ve Bş ır §ey eğildir. 
Suriye climhurlyeti reisi Cemil Mardam 
ın Fransız. hUkümeüne Arap o1ımyan 
ah.alinin emniyetine riayet edileceği ve 
Suriyenin Fransa ile iktisadi iş birliği 
yapacağı hakkınçla teminat verdiği ilave 
ediliyor. 

Times'e göre (çünkü bu meseleleri ilk 
haber veren Ingiliz matbuatıdır) Cemil 
l\'fardnmla M. de Tessan arasında mil-
tenunim bir anlaşma imza edilmiştir. 

Bu anlaşma, ekalliyetlerin hukukuna, 
iki sehelik ihzari mUddet esnasında itil-

Abdi Muhtar h d'l k t db' 1 ·ı t' -1• .. az e ı ece e ır ere, ı ı:: ısaw ınuna-

rin bir .endi~e var~ı. Firuz. be~in ha-1 sebata ve Suriye harict cmniyeünin 
nımı hır bogaz agrısı geçırmış; fa-1 Fransız ordusu tarafından hangi şartlar 
kat bir kaç gün sonra bu hastalık I dahilinde temin edileceğine müteallik
bir ihtilat yapmıs. Hanımın vaziyeti tir. 
vehamet kesb~t;miş. Be~. or~da iken 1 Bu mesele etrafl;lldaki kahn ;knran· 
d.~ktorlar konsultasyon uzenne kon- j lığı idam~ ~tUpnek için sarf edilen gay· 
sulmsyonl:ır ~apı~o:lar. fakat has· ı ret bu kabil işlerde tamamen alaknsıı 
tanı~ vazıyetı g~ttı~~e fenal~şıy~r kalan halk tabakalarında değil, fakat l}u 
ve agırlaşıyor. E~ın ıçın~e derm ~ır mcseleqin ehemmiyetini müdrik olan in
matem hava~ı esıyor. Nıhayet yıne sanlarda bir hosnutsuzluk tevlid etmek· 
hfr konsültasyon yapılıyor ve bu tedir. Cezirede vuku bulan ve muahe· 
konsültasy.onda hastanı? ihtilat 01_:ı· I deniµ imzasmın ilk avakibinden olan va 
ı ak şlfa_ bbul etmez hır bastalıga him karışıklıklar hakkında sarih malu
tutuldugun~. ':'e. maalesef _ tıbbe~ mat beyan edilmemiş olması dikkatle 
kurtulmak umıdı de olmadıgını F ı- mü ·ahede olunmaktadır. 
ruz be•ye ~ebliğ.:t~per •. Bu k.ara ~.a- ;u meyanda olarak hal edilmemi~ 
b~r v.e fecı. te~lıg ~zerı~e evın mut-ı bulunan ve Türkiyenin 1926 Tiirkiye
hış b~r !'~nık .""e elım bır m.ate~ h~- Suriye muahedesini fesh etmesiyle dik
v.~sı ıstı la ettı. Ben bu vazıyetı go- j kat nazarlarını yeniden cclbetmiş olan 
:urken . uy~ndırdınız so~u ne oldu- ~ancak meselesinin ortaya çıkmasm., 
gunu hılmıyorum.> dedı. 1 gene bu imzanın sebebiyet vermiş o1du-

lşte bayan Cemal Ziyanın gördü- 1 ğu itiraf edilmem.istir. 
ğü ve_ etr~~ındakil.e~e anlatmış bu- Bu şerait dahili;dc bazı kimseler şöyle 
llltıdugu ruya bu ıdı. sual irad etmektedirler: 

Şimdi aziz karil~rim ! .. Başlıca meşgale, nev'iına bir hücum 
Bayan Cemal Zı~anın bu ruya-1 sayesinde ek eriyeti kazanmak icin par

sı.ndan tamamen ?ıhaber . ola.n ve lamento meseleye vaziyet edinciye ka
hır hafta evvel evımde mısafir bu- dar en kat'i bir sükCı.tu tem·n etmek 
lunan lskenderiye I~ bankası müdli- del'.,~ midir? Filhakika, resmiı mahafil, 
rü bay Firuzdan ve refikasından ınese1cnin bazı taraflarının bilinmesinin 
kendilerine hiç bir sey sezdirmeden bir mukavemet yaratmasından kork
başl~rınd?n geçen hastalığın tafsila- makta ve parlemento murakabesinin 
tını ~~t_;dım. .. yalnız ~ekle inhisar etmesini istemekte-

u gilnkü vaziyet ve istikba'I. hakkın· .. 
da bir fikir edinmek isteyenlere, Jerome 
Jean Tharaud kardeşlerin c Alerte en 
Syrie » ismi altında ne§retttklerl kitabı 
hararetle tavsiye ederim. Bu kitabı oku· 
mak yalnız faideli değil, ayni zamandı 
bir zevktir. Bu kitap, muhanirlerin Su• 
riyede, sahilden Cezire müntehasına ka• 
dar, yapmış oldukları bir anketi muh .. 
tevidir. Tharaud kardeşlerin çıkardıkla· 
n netice gayet sarihtir: 

<O halde mi? O hnlde, derinden deri
ne tadil edilmedikçe bu muahede tasdik 
edilmemelidir. Bu muahede, ne Fransa 
için hayırlıdır, çünkil yirmi senelık ese
ri bir harekette harap ediyor ve ne de 
hangi camaate mensup olurlarsa olsun
lar Suriye ahalisi için hayırlıdır. ÇilnkU 
bunları bedevilerin saltanatına intit.aren 
Türklerden daha haşin hal'~ket cd cek 
olan bır otuz kadaı- Burjuva 1;e Clerebe
yin boyunduruğu altına atacaktır. 

Bu kanaat-bizzat müşalıede OOilnılt 

hadiselere ve kuwetlı esbabı mucibele
re istinad ettirilmiŞtir. 

'Bi.lluwa, muharrirlerin şahit olmuı 
oldukları, Fransız kuvveUeri tarafından 
bastırılan Şamdakl korgaşalıklığın ko-
münist mahiyeU gayet callbi dikkattir. 

Bu h!dise istikbalin neler vaad etU· 
ğini iyice göstermektedir. 

Amerikanın yeni bom
bardıman tayyareleri. 
Vaşington, 31 (A.A) - Hariciye ne-o 

zareü 1.828.051 dolar kıymetinde 58 ha· 
fif bombardıman tayyaresi ısnUlrlaınış
tır. Son ilk kanu ayı içinde Amerikan 
bahriyesincc ısmarlanan tayyarelerin 
adedi 112 yl bulmuştur. 

. . ........................... ······ ................. .. 
Daktilo aranıyor. 
İzmir İncir ve Ozüm tanm aatq 

kooperatifleri Birliğine, imtihanla 
bir bayan daktiloğraf alınacaktır. 

Yabancı dil bilenler terUh edile
cektir. isteklilerin Bonaervı •iy 
Birlik muamelat ıefliğine mw 

Hulasası şudur : iş Bankası mu- dir. Esasen bütün bü ük meselelerde 
dürü bay Fi ruzun refikaları bir gün parlemento

1 

kontrolu :U şekilde mülaha~ 
bankanın avukatiyle beraber isken- za edilmektedir. Ve yakında rleman~ 
der~ye. - Kahire

1
Josesi Üdzerindbae bir ter rejimlerde, bu rejimlerin i;

8

tarafları 
gezıntı yapıyor ar. Av ette yanı olan aleniyet ve ciddi münakaşa muhıu-
b~~ boğazf adğnsı yakahyorla. Sekkiz on senatı kalkacak ve yalnız fena taraC!arı S. 4 (2386) 
gun zar ın a natamam o ra ge· ...... 1 ...................................................... . 

atleri. 

çen bu boğaz ağnsından sonra bir 
gün bırden bire müthilf bir titreme 
ve yiiksek bir ateşle bera~r nabız
lar 150 ye cıkıyor, derakap doktor 
getiriliyor. Bu bo~az hastalı~ının ih
tilat yaptığını söyliyor. Tedavi fay
<la vermivor, vaziyet vehamet kes
hediyor. Başka doktorlar getiriliyor. 
fakat hiç bir favda olmıyor, hasta
nın vaziyeti ~ittikçe fenalasıyor ve 
ağırlasıyor. Evin içinde hepimizi 
derin hir yeis kaplıyor vaziyet o ka-

dar bir vehamet kesbcdiyor ki ni
hayet lngiliz ve İtalyan doktorları
nı bir araya ~etirip konsiiltasvonlar 
yaptırıyoruz, fakat hiç bir seyden bir 
fayda olmıvor ve hasta gittikçe da
ha i.imitsiz bir vaziyete düsüyor. Ni
hayet son bir konsültasyon netice
sinde doktorlar bana resmen refika
mın bovaz hastalığı ihtilatı olarak 
c:Ando Kardit Lante» hastalığına 
tutulduğunu ve bu hastalığın şifa 
kabul etmediğini ve maalesef has· 
tanın kurtulmak ümidi de olmadığı
nı tebliğ ettiler. Bu tebliğ üzerine 
artık bizi nasıl bir panik istila etti-
0-ini ve evimizin icinde nasıl bir ma-

tem havası yayıldığını tasavvur ede
bilirsin. 

Vak.anın bundan ötesi bayan Ce
mal Ziyanın rüyaıında mevcut ol
madığından karilerimi alakadar et
mediği için yazmıyorum; fakat B. 
firuzu buraya kadar dinledikten 
sonra kendilerine, bayan Cemal Zi
yanın rüya notlarını verdim. Bu 
hastalık hadisesinin vukuundan ev
vel ve kendilerinden binlerce kilo
metre uzak bir ~hirdc oturan bir 
bayanın, rüyası içinde kendilerine 
ait olarak görülen hadiselerin harfı 
harfına ve noktası noktasına intibak 
ettiğini görünce bay Firuzun hay
ret ve dehııetten tüyleri ürperdiği gi
bi bayan Münirenin de (Eyvah ben 
muhakkak öleceğim, emin oldum ki 
öleceğim) diye derin bir yeis ve en
dişeye kapıldığını karilerimin gör
mesini isterdim. 

Aziz okuyucularım bu muhtelif 
ve harikulade hadiselerin ayni şa
hıs üzerinde geçmiş olması evvela 
tesadüf iddiasını kökünden yok et
tiği gibi bütün bu hadiselerin tesa
düfen bafk,alarına anlatılrnıa olmasi. 

hatta ba§kalarııun bayan Cemal Zi· 
yayı teselli ve tedavi için uğraşmıı 
olmaları kendilerini bu hadiaelero 
bilmiyerek canlı bir şahit vaziyetino 
getirmiı olması ve bcrvcçhi pcıin 
tarif edilen hadiselerin zaman ve 
mekan içinde harfı harfına, §llhsı 
şahsına, vak'ası vak.asına, nokta.si 
noktasına tahakkuk etmesi harikul· 
ade bir hüsnü tali caeri olarak bu 
vak"alara ilmin arzu ettiği evsafı ia
re etmiıtir. 

Bu yazdıklarımı akıl ister kabul 
etsin, ister etmesin bunlar vaki ol
muşlardır. Ve vukubulan bu hadi
seler hiç bir ilmin ve hiç bir fennin 
izah etmeğe muktedir olamadığı ha
diselerdir ve bu itibarla ilimlerin hu
duduna sığmıyan hadiselerin " rlı
ğını ispat eden harikulade ender 'o 
kıymetli vesikalardır. 

Beride bunların manası üzerind' 
ve mümasil hadiselerin ilim dünya• 
sında uyandırdığı yeni ve harikah 
görüşler üzerinde sizlerle görüşccoı 
ğimi vadederim. 

Doktor 
.\BOi MUHTAR. 
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BiZANS ~f!!!:.f!.r..!.!:!.!.JY. ... !.Ç ..... r..!!..?...V 
Uzerın·~·;ı·~ld1k ve hemen hançerledik 

cRoveh-cr kullanmıya lüzum yok. El
lerimin kuvveti yetişir. Bir elimle bo
ğazını sıktım, öteki elimle de ağzını bir 

mendille tıkadım. Sonra bir havlu ile 

M k 
• di herifin Cesedi bir ÇUValın içinde Ve boğdum. Bu ölü vücudu, odamdaki sedi-e r a etme' şı m 1 • rin üzerine yatırdım. Gece olmasını bek-

kt Marmaranın dibinde balık ara yem olmuş bıle,.. ledim. Ortalık eyice karannca köşkün 
ÇO a 0 kapısının altında bir çukur kazdım. Ce-

. . 
1 

du da babasının yanını boylasın. Fa- Kimse görmedi. Karanlıktı. 1 edi raya gömdüm! ... 
Vasıl hır kerre daha an 1.yor k · · k temiz yapılması gizli - Ya ölüsü? 

5 0 
. • . . 

ki kız kardeşi Teosya hakıkaten at ıtın ço,. ' _ B' I k duk B' • Bu sırada ıçerıye hır polıs memuru 
. • yapılmatı lazım.. . ır çuv~ a oy • ızım I girdi. Ve madam Kulinin kocasının oto-

çok zekı hır kadındı. ,. ımdı. Simbatyos anlamıftı. 1 eskı emektar hır sandala atladılar. . . . . ~ . . . 
Buna hayret. etmemek laz d ı· Yalnız yapacağı iti değil.. Teh- Marmaraya açıldılar.. hi temiz lımıbılmı tanı?ı~ı ha~er~ .ve:~· . 
Senelerce Hıpodrum ıney ~k. J'k . de kavramıştı. Sadece: gördük. Merak etmeyin. Vaydman ışıtmemış gıbı gorilndil: 

nın etrafını tıralıyan çalgı ve ıç 1 1 eyı Ol d d' ç k ı· b k d s· . - öldürdüm, öldürdüm! ... 
.. .. • .. k tallıyan _ ur, e ı. • . • . - o e ı ça u a amsın ım-ı . . .. . .. • 

cunbuthanelerınde gobe T y ·ı onun göz1ermın ıçıne u- batyos. Şimdi artık seninle met- - Evet, Kufıyı de ben o1dürdwn. Or-
bu kadın, Bizanun bu meth~. f e- asıu~ baktıktan sonra: gul olmanın zamanı gelmeğe ha•-• Jean civarında motöre yajt koyarak eııse-
otyuı bu maruf ve göz bebe~ı a-, zu°iThana çabuk olmak 1izım.. ladı. sine bir kurşun s1ktım. öldürdüm. 
hi,eai •• Koynunda yatadıiı Bızans d d! D h l d' ·7 Sonra' 
büyüklerinin ve Bizant ha~ının e ı. "f..r = Gala ~e 'i:e 1

1 
;• d d' A =Bir a;

0

kadar geçti. 
bütün ruhunu elbette ki en eyı an· Ert . tabah. Bardaaın ogw lu ta- 1 t e melRk~ ~ş a 1 e ım.k i-l etı , ce e e me.. ı gun toma pu a • Daha sonra? .. ay•:•· b' kf .. 'nde dur- ray muhafrı kı~atı ha~ına ghelmd~~ı. ya.. O gün neler olacak sörecek-1 - Daha sonra Roje lö Blonu öldür-

a nız ır no a uzerı Aktam gitmıt ve bır da a on- sin. O gün ben artık Bizansın mu- dUm!~. 
du~ . d d d' öld" "lecek .. rnemitti. v d l<adderatını elime alacağım •e on- j Vaydman gazetelerdeki küçük illn-

v.. 
1
•r et, k e d1:

1 
kluru rasın- Tarih, onun ne oldugunu kaby 

1
- dan sonra da seni dütüneceğim. 1 ları okurken lö Blonun bir ortak bulmak 

ucut arı yo e ı ece er a · Sadece ortadan kay o - p k 1 .... 0 __ k' . . d'W' ·ıA .. .. k l d d ki ha d S'nbat- etmıyor. , - at aya gunu ~ve ıl mi ıçın ver ıgı ı ilnl goruyor, az ço para ı 
a ~yl' 1 ari:ıİbuk!'i,- a im 

1 
daha du~unu zikirle iktifa ~dıyor. olacaksınız? ı olduğunu düşünüyor. Kendisini kl>§1ı:e 

yos ıet_ıyor. a ıB ız kalına Yine aynı ıabah Sımkbatkyos Va- - Hayır .. Daha batka fey Da- celbedip öldürmeye karar veriyor. 
on: ıyacımız var.. ana T k a aırıtara çı lı. " l en nı öldürülecek 

0 
ve en ilk canı •il ın ar;tı•ın b" . d d' ha büyük .. Daha kuvvetli birfey.. Vaydan köşke yeni yerleşmi§U. Para-

cet . .nneme gidecek te Bardatın - ? ıt tle ıttı, e ı. Ba~vekilden daha büyük, daha ya ihtiyacı vardı. Her halde bir fırsat 
"Sr."'" k Vuıl an amıttı. • 1· b' ika k d w d W'ld' ' oğludur. Ben Simbatyosla onut· . .. .. b ktı. mvvet ı ırfey.. çırma ogru egı ı. 

lum. Barda.sın oğlunu Bardası öl· Sıınbatyı°s~; ~uzune t. · Bu ne olabilirdi.. 1 Hemen MiJyonu buldu. Lö Blonla, P.ra-

düret,t cellatlar vaaıtasiyle o temiz- = ~:~' k:la;.: Aktam buradan ~imbatyoau derin derin bir dü- diye namı al~ı?da mUzaltereye .~~iş~~ 
)er. Ondan tonra cellatların ancak E • d' ordu Yalnızdı. ~nuce aldı. 1 Milyon idi. lkı üç defa buluşup goruştu-

• • , b" . . • O d n cıktı. ve gı ıy • V 'I d k . . . 1 .e. b ··ru 1 . b' . d MT o zaman ıtını ıtırırız. n an so - f tt y nımdaki iki kiti ası ne eme ıatemıttı. ler. Hatw u go şıne erın ırın e ı ı-
ra da Simbatyos gelir. Böyle ha- Tamb. ılrsa .~· .ae at•larak han Yoksa Yoksa imparator mu yonun metresi Kolet de hazır bulundu. 

-· . ile ırc en uzerın • - " ·• • 'lk d r p 
reke tdaha muvafık degıl mı? erledjk... olacaktı.. 1 Zavallı Ro1er. Vaydmanı ı e a .~~~ 

T eosya muvafık buldu ve: ç _ C:öre.n 0~,...,,dı mı? -BiTMEDi- te Mayoda bir knhvcde tanıdı ve uçu 
- Bardasın oğlunun öldürül- - 1 birlikte Vulzi köşküne gittiler. 

-7-
Miliyon, mukavele kağıtlarını almak 

bahanesiyle yanındaki odaya geçtiği za
man Lö Blon ayakta bulunuyor ve an
trenin üstündeki bir tabloya bakıyordu. 
Arkası Vaydmana dönUktU. Nasıl bir 
tuzağa dUştliğüniln farkında değildi. 

Vıaydman sessizce rovelverini çıkardı. 

Lö Blonun ensesine sıktı, tıpkı şoför 

Kufiye yaptığı gibi .. 
Sonra Miliyonun yardımiyle cesedi 

köşkün sahibine ait M.B.markalı bezlere 
sardı. Karanlık basmca otomobile koy
du. Ve Möyiye götürilp bıraktı. 

Cini bunları anlatırken sonra: 
- Işte ıspatı .... 
Diyor. Ceketini eçıyor, Lö Blonun 

sevgilisi madam Dömone, bu askının Lö 
Blona ait olduğunu tasdik ediyor. 

- Lö Blonun ölümü bana 5000 frank 
temin etti. Halbuki ben daha çok Umit 
ediyordum. Ikincltejrinin ortuına d<>lru 
çok parasız kalını§tım. Sen Kludaki em
lAk acentelerinden birini tildUnnek ta-
savvurunda idim. Fakat bunları tuzağa 
dli§Uremeyince zavallı dostumu öldilr
meğe mecbur kaldım. 

- Fromeri mi?. 
- Evet .. 
- Yalan aöyliyorsun bu zavalhyı pa-

rası için öldürmedin. O, senin Almanya
daki mahkfuniyetini biliyordu. Bir gün 
boşboğazlık edip seni ele vermesinden 
korkuyordun. Işte bu sebeple öldürdün? 

- Hayır!~ Parası için, parasını almak 
için öldürdüm. 22 Ikinciteşrinde köşke 
geldiği zaman 300 frangı olduğunu söy
ledi. Bende metelik yoktu. O sırada 30-
Crank büyük bir para idi. Arkasına geç
tim. Diğerleri gibi onu da öldürdüm. 

Yani ensesine bir kurşun sıkarak .. Cesedl 
Vulzinin mahzeninde gömülüdür. 

Vaydman daha başka söyliyecek bir 
sözü olmadığını ilave etti. Ve sustu. 

Vakıt öğle olmuştu. Bütün sabah kati
lin sorgusu ile geçmişti. Şimdi doğru 

köşke gitmek, cesetleri bulup çıkarmak 
lazımgeliyordu, Prenburn katile hita
ben: 

- Haydi kalk, dedi. Beraber gidece
ğiz. 

- Hayır! hayır!. cesetlerin çıkarıldı
ğını görmek istemem. Onları görmeli• 
tahammülüm yok. Kalbimden mustarl· 
biın. Bırakınız burada beni. 

Di)'e yalvannıya başladı. Poli.slerldU
Jilnce alm~tı. Ya hakikaten dediği gibl 
kalp hastalığı vana, heyecana dayana
maz ölilverlnse ... 

Bu dUJünce ile kendisini tevldfhaned. 
bıraktılar. Yalnız. gittiler. 

Vaydman, iştiha ile öğle yemeğinl y .. 
eli. 

CESETLER ÇIKARILIYOR 
Polisler kö§ke ıeliıice hemen merdi. 

venin altını kudırdılar. lk evvel blr Jr.o
dak makinesi, sonra bir ayak, aonra bh 
bacak, daha sonra bUtün bir vilcut mey. 
dana çıktı. Amerikalı dansöz! .. 

El çantası da çukurdaydı. Zavallı el
divenlerini de çıkannıya valut bulama
dan öldilrUlmUştil. Gillel ,sarı aaç1an 
karmakanşık, küçük şapkası hafifçe 
yana doğru eğilmişti . 

Ceset, k<>§kün mutfağına naklolundu. 
Ve zabıta doktoru tarafından muayene 
yapıldı. Katil yalan söylememişU. Za
vallı kız boğularak öldUrUlmilştU. 

-SON-

meai itini Simbatyosa havale et.. ı 
dedi. Cellatları yok etme çaresini llönı' ky·~ ?. 
ben hallederim. Simbatyosu da q..a V a.., J Yeni yılın taliini sorduk 
~en üzerine alır*. U j 

Vaıil Simbatyosla ba,başa ~~1- b . k s .., k .. h ı-BAŞTARAFI DtRtNCl SAHlFEDE- tan sonra akşamın dokuzuna, hazan onu· HUKUKÇU HA YRlNlN CEVABI 
mıttı. Vaai1, maktiıl Batvekıhn Mısırda ır ız ogu nu te \aükunet içinde, neşe \'e saadet kaynağı, na kadar çalışıyorum. Esnaf bundan Hukuk doktoru Hayri Culum: 
damadına: erkek oldu Niıkte savurmak gayretiyle baz.an ol· yeni işler başarma yılı olmasını temen· memnun değildir. Ne olur bizi de iş ka- -c Şu önümüzdeki aene içinde olma· 

Artık 10 .. zu"n aydın, dedi. d k · · l k 't' d d d - . . d w •• • • ı u ça garıp ış er yapma ı ıya ın a 11• • eder'm 9 38 y 1 nda lzmirimiz.in yü- nunuyla mukayyet kılarak sekiz ıaat ça· ga bile, yakın senelerde hukuk ilminlıı 
Bundan tonra senin ittikbaline Mısır gazetelerının yaz ıgına gore mu· Bayezit kulesine çıkmıştı: aşagı ıncr İn· n~. .. .'.ld·.. k 

1 1 

.. 11 · k h 1 1 B · d · d ... 

en
ee) olacak bı"r kavnatan yok., ff' h' s' meclisi azasından 1 7 zunu gu ur ece ve guze eıtırece a- ıştırsa ar... en yenı sene e yem oga- büyük istihaleler ıeçirmeıine intizar edl· 
e ,, •• ıe' e ıye na ıye 1 mez karşıla~tığı palabıyıklı bir adamın ki l . · d h k w f'h • · T · 

B
TJri h h k k . d Fethiye isminde bir kız erkek .. .. zırh arımızın tamam anması ıçın e e• ca çocugumu ter ı ıçın ayyare pı- lebilir. insanların oluşlan kadar bilnyclo-
ı a "t teni er ususta oruyaca )aşın a boynuna aanlarak ppır ıupur optu.. . . "'lık dil . d" · · b 1-1' n· de de~i ..... ü.ti'r. Onuncu aarın h-L .. L: r ... . . . ııımıze aag erım.:t yangoıunun uşmwnı eııı; ıyonım.> • ..,,. . ...,.. uaua 

bir İmparator var... olmuştu . . 'k k d' . d 'k k 1 Adamcagız §aıırmııtı: berıkı ızahat BAY AN MARGRlTlN CEVABI DOKTOR FUADlN CEVABI kaidelerini buaünün cemiyetine tahmil et· 
.Simbatyos: Bu kız nışanlı ı en en ısın e .er el verdi: B h" . d b'lh b• 

-
- Artık ı"mparatorun d 

1
• 1 · h'saetmiş neticede nı~an ı· . • • . . • . .. .. .. urnava mu ıtın eve ı aaaa ccne ı Bendeniz anketim için aayın valimiz· mek faydasızdır. 

a ı mı a amel en 1 • - Ben ıızı mınımını ıken gormuıtum. il I • 1.v. ı. • 1 d B 
d 

, I 1,.tır Yapılan ameliyattan . . . a e er arasında ınce ıgı ve nezaıı;etıy e en cevap rica ederken, bu anada -vill- ence insan öldürenlerin, taaallut 
olur. dedi. Siz varunız. sın an P.)Jl m.. · - Aılemı mı tanıyorsunuz) 1 · R ,_ · · ı~ d 1 ık• B . F thi,•e Bay Fethi olarak . . . . .. tanı an Bn. Margrıt oz anıı;etımıze fU yet maıı;amına gelen iskan müdürü dok- e en erin muhakeme yoliyle ve cUrmU-

- Ha ben ha imparator.. ı- ponra ayan c " - Hayır, uzı kulenın tepcsınden gur· · 1ı. J v • t' B F · ı .. · 1 d'L b 
d k 

' 

arı ıgı vermıt ır: tor ay uat, giınü mevzuuna temaı a nu ıı e ıııı;ten ir sene, iki aene, on een• 
• de en· tut ... Yalnız or· hastane en çı m11tır. .. ı·· 1 d mız • ı acagız. muf um - cOoğrwıu ben her yeni yıldan ken- üşüncclerini, cidden çok veciz buldu- sonra tecziye edilmeleri doiru deiiJdir. 

tada daha bazı puru" "zler var. On- --- • 1 T k' ~ .. l l f d Y KOL BACAK KIRMADAN KAYAK DtLE BENDEN NE DtLERStN? dim için ve öz vatanım o an ür ıye Kum ıu cum e i e i a o etmiıtir: irminci aann adalet mefhumu, malua-
lann temizlenmetİ lazım.. y APlLMAZ Avrupanın meşhur adamlarından biri halkı için daima iyilikler beklediğimi iti· - cHer geçen sene batımız.da beyaz- dın bu auretle geç huıulüne mesai ver· 

- Ne gibi pürüz1er? halkın kanını tahlil ettirip halisliğini ve ! raf ederim. Henüz pek genç olduğum lar çoğalıyor. Bunlar bizim tesellimizdir, mekle ha ti etmektedir. Bence cinayet 

- Meseli. Bardasın oilu.. Avruprıda birçok memleketlerde kar mağıuıluğunu meydana çıkarmak itiya·' I için tefe~lde bu.lu~~~a~a cesaretim. :ok- saadet getirirler.:t itleyen, taammlitle öldüren, taammilde 
- Muhafız kuvvetleri kuman- yağdı , .e kıı ııporları başladı. Şimdi ka- dında olan bir zat bir gölde banyo ya· tur. Yem yıla gırdıgımız ıu gecemı a:ı.a- NOT: Sayın doktorun müsaddelerini taaallut eden adam .f8 saat içinde, en 

danı değil mi? ynklnrını omuzlıyan eporcular dağlara parken bacağına kramp geldi. Boğul· mi neşe içinde geçireceğim. Hepsi bu ka- almadan te.~bit ettiğim cevaplarını kay· ağır ıeklide tecziye edilmelidir. öldüre• 
- Evet .. Atıl mesele zaten O! çıkıyorlar. mak üzereyken 

0 
civardan geçen on dar.> dederken özrümü bağıılayacaklarını ni "48 saat içinde cemiyetin temiz aine· 

nun Bardatın oğlu olmasından zi· Karlı dağlarda kayak ıporlan ile be· dört, on beş yaşlarında üç çocuk tara• JŞÇl B. AHMEDIN CEVABJ ümit ederim. •İnden çıkanp atmak lb.ımdır. Muaan 
yade ıaray muhafız kuvvetleri ky.- d y k k fmdan kurtanldı. Ben tramvay ıiıketinde biletçiyim. 938 DOKTOR EKREMIN CEVABI adalet, bunu emreder.> 

d b 1 d 
Dü raber başlayan bir hayat var ır . Ü se d d v 1 h · i · " Dit tabibı· Oıman ı:-ı.rem Ber1

· •• ö"RETMEN man anı u unmatın a ya.. • ll 
1 

b b h Sayın zat, masallarda olduğu gibi ço- aeneıin en egi ama, er işı yı goren ı;..ııı; iL '-' SAMl KUTER 
•Ün bir kerre .• Biz dıtanda bütün dağ tepelerindeki ote ere era er as- cuklara ıordu: ve başaran hükümetimizden bir an evvel - cHer yeni ıenenin, Türk cemiyeti - cBen yeni yıl için, öğrencilerime 
engelleri ortadan kaldırdık. Halkı taneler de açılır. k h - Dile benden ne dilersin) biz tramvay ıirkcıi mensuplannın da it için refah -ve aaadet1er taııdıiına inam· açık zihin ve daha çok çalııma ve bapr· 
kandırdık, fakat tehlikenin göb~· B~z~n bu haıı~an~le~e gcl~~ler ış . a· öteki kanunundan istifade ettirilmemizi yalva- yorum. Kendi kendi.siyle aavaı halinde nıa heveai temenni cderim.:t 
... • d • H 'f • t b'r wece hı· vası ırınde ıedavıuc ıhtıyaç goıteren kım· Çocuklardan birisi yeni elbise, b l gın eyız. erı ıt erte ı ,. '" " . h 

1 
.. bı'r tüfek, ürüncüsü cenazesinde milli rıyorum. Günde 11 saat, hazan da daha u unan iruıanlıKın birbirlerini boğazlı· ööRETMEN ZlY A SOMER 

• h • • • d ve kanana aelerdir. Fakat, ekscrıya astane er mut- .. k h k k h" 1 • h d } b ilk le 1 zım epımızı taray a -
1 

merasim yapılmasını istediler. fazla çalıpcak babayiğitlere artı a yan ve yı an teza ur en, am o aun, İ· - « o u programlarında yapılan 
k t 1 f 

'b" kıt kıvrak ya• terilcrini kayak sporu yapan ar arasın• o l"k d d'V' • 
0 

b ' r b'k" ıa ırı mıt are gı ı .. .. _ Ne) Bu yaıta ölümü düıünmek, getire ... Çok aelamlar.> z, n a a ar etme ıgı ıçm u yem ıene re ormanın tat ı ınc geçilmiıtir. iyi ne· 
kalar ve itimizi bitirir. dan bulurlar. Çunku, bu sporun heves· ARASTADA KAVAF B. TAHSiN içinde de ayni huzur ve emniyetle çalıı· ticelerini 938 eeneainde göreceğiz. Tanı 

S' b .. 1 . de vahti lisi faknt acemi5i olanlar kollarını, ha· ne demek} d Arastada Bay Tahsin diyor ki: makta devam edeceğiz. Kimseden bir- randımanla uhdemddci ç ki . 

b
. ım,. atyoaun goz erın cnklannı kırmakta udetn birbitlerile yanı Çocuk boynunu bükerek cevap ver i: ti'rmdc eme,l'ımd'ır.... ocu an yetıt-

1 akt 
ı. d v h b - cBiz Türk halkı rok kamıatkiırız. şey beklemiyoruz. Huzur içinde çalııtık, • 

ır •u e ç ı. d l _ Bnbam sizi JLUrtar ıgımı a er " C 
_ Hakkınız var dedi. Bu ada- e er er. 

1 
l 

1 
t dığım için böyle yaptığıma Fakat hakkımızı daima aranz. Ben haf- hundan aonra da ayni gönül huzuriyle, OMROK KOMiSYONCUSU 

k )
,. «Yumurta kırmadan om et yapı mau la ırsa, anıma 1 .:ı d k 1' ı b. d m·ılletimizin ve yurdumuzun yükselmesi HAMDI UYGUR 

mı temizleme azım. . k l b k 1_ d . ak beni muhakkak öldü· taaa o uz ıraya ça ışan ır a amım. 
d

• <l d 'kl . gibi •imdı de « o nca JLIT• a ınnnmıyar ... . . 1 ... cHük" t' . . ı. b l _ Onu ıana havale e ıyorum. e 1 en ' " . J 1 rür ,:,abahın saat yedisinde kepenkleri açtık- ıc;ın ça ışacagız.:t - ume ımız.ın ıı;a u ettiği itha· 
Bizim iki cellatla bu iti becer. O madan kayak yapılmaz> dıy~r. . .. , • . lit rejiminin iyi neticelerini elle tutarca-
... _,TLl"~TdJJ.7~Y./.:Z:XY.ZLr/Z7".Y.Y/.X/./~fl!'/..Jrx"'.2!'Al!%7"...DM;;V°'-" tamamen tehliked.en u~~k gorme- - Hislerin enditelerin gıbı rar ettı: • sına görüyoruz. Alınan her yeni tedbir 
r. . · 

1 
K d dikçe rahat edemıyecegım. fıaçma ve yersiz. , • F~ı .petr.ollan hıne sen~t~e- yerindedir ve memleketin ihtiyaçlarına . p e e n -Merak etme dedim a .. Artık öyle olsun. Ancak bu ç~u-1 rın~? m-:ıhım bır kıtmı onun elın e uygundur. Ben yeni seneden ne hekliyo· ' arıs 1 a 1 bitti. Az bir,ey kaldı. . • ~n mev~ud~y~ti her halde bızım,degıl mı? rub m.' .. Mdilletimizin iyiliğine olan her ıey 

_ Allah vere de söyledıklerın ıçın tehlıkehdır. - Evet.. emm e emelimdir Hele lz · 1. 
, d ... k I Onun vücudunu ortadan kaldır- - O öldüğü zaman bu hine se· nında günde s O, 70 ·vapurun :;;i ım~: 

Nakleden: A. öZYAMAN UZ:lJiım7~ ogru çı sa.. b' ) .. d" .. · d . !netlerinin varisi kim olacak? t ~ .. d...... P ç 

25 
- Sana böyle birden ıre ne o - magı utunmeztın zanne erım.. L . , ıgını gor ugum zaman eevincim 

- - du, hayret ediyorum. Sen ki daima - Neden d~tünmiyeyim? - u~g!... .. lı~~dini bulacaktır. Bizim için en bu;~~ 
• b'l' k" d .. ti' daima atılgan bir kadın- Soğukkanlıhgını muhafaza et-1 - Luıgı de olece koluna? muJde budur.:t 

E 1
,. v b' , .. 1 sını çektım ve ı ıyoraun ı a· cure ı, • K b h ld v • 

. - .. dvve a ç~ugun .~zi:°ı~o~ e- ~a a muvaffak oldum. cim .• Daima ve hiç tendelemeden mekte olan Kont Ze~çı~no~ d ; , h' anune~ ~batı ok ~gu~ t- BAY ALiNiN CEVABI 
rı.mızı duymuş ob.ml asıl fUPk e ı •. t ka· ım_ Evet ama .. Aletle oynadığı- benim ile beraber çalışır ve hat~ - Senin gibi zekıd~·~. a ı?ın çın ııBt~ sel neltd~ hanlad a acaL •. Belediye baıkiıibi Ali Büket, ıu ce-
nıyen uymuf ı e o s~ • on.uş u - a bana cesaret bile verirdin. Şimdı bu kadar aptalca uşunmeııne • -.-.. ~! e o ugu a .. e ae~ uı- vahı vermiştir: 
larımızdan ne anhyabılır kı.. nı da unutm ·· .. • . k ld ebepsiz bir ürkeklik •• Bir korku hayret ediyorum. gıyı oldurmekte tereddut mu ede- - «Atatürk Turkiyesinde buhran ve 

B 
. 'b' d"' .. . o Esasen çogu gıttı azı a ı. g • d b' l'k k . ? - en semn gı ı u.ş~nmıy - .- t k b" I endi· peydahladın .• Bütün bunlara se- - Aptallık değıl, ur ın ı e· ce sın. rnuvazeneıiz.lik olmadığından bu nam-

rum. Luigi hem çok zekıdır, hem Bır zar;;~n so~r; ~~l'ı oy e hep Luginin sözlerimizi duymuş diyorum. ilerisini dü,ünerek tim- Kont susuyordu. larla alınan vergi adlarının değiıtirilme· 
de yaşından bekLnmiyecek kadar şelere uşec1e1 h e~Bı 

1
17' n gitti- olması mıdır? diden ve pefin tedbir alınmasını Konteı vahşi bir diti Kaplan ı;ini dılerim.> 

k d - lnşaa a .. ı sen se b'l l f d 1 .. .. 'b" . d k b v d 
urnazp ıkr: ğin zamanlar ben ne kadar üzüntü Farzı mahal duymuş ı e ? SA ay aBı g~ruykorud m. d b'I' . gı ı yDerın ekn sıçrhı!al!a • agır ı: BA y PUY ANIN CEVABI 
- e ı ama.. • . . k l . kalan- birşey an1amaz. Anlayamaz kı.. - enım a ar sen e ı ırıın eme onu a a aevıyoraun. T cnret odası muamelat müdürü Bay 
- Esasen birkaç :ır.m&r. nb~- ıçınde _ a ıyorlm, ıenın !a aca- _ Kim bilir? ki Luigi elimizde bizim emniyet - Çocukluk etme Eva.. H. PuJan şu cevabı vermi;,tir: 

ri onun halinde bir ha"!-. l 'c sezı-ı ~uyacagı!'ı~' ede . 1av~ca sg~~::~min _ Yine farzet ki anlamış olsun, rehinemizdir. O elimizde oldukça - O halde onu öldürmekte ne- - c938 senesinde görmek isteyccc-
gına mag up e ı mıyece l .. k' k d b' . k k k d t dd"t d" ? v• • 1 yorum.. Jd '- h ld • 'çimde bir hiç bir evlat annesini babasını e e ote ı a m, ızım en ço or • en ere u e ıyorsun.. [ınız ey er arasından ben birkaç tane-

- Ne gibi? . 0 ugum a e yıne 1 verir mi? tuğumuz o kadın bize kartı hare- Zerçiano aynı müstehzi soğuk- sini sn)abılirim: Muntazam bir ~hir 
Şüpheleniyor ga~ıba... korku v.~rİ an fikirlerle Annesini, babasını mı? kete geçemez. Luigi elimizde ve kanlılıkla: bandosu teşkil, lzmirde bir konservatu-
Ncden ,üphclenı~or? ..... , I - . , Bo~ e saçma sap _ Canım uzun etme, öyle bili· sağ oldukça kuvvetliyiz. Luigininl - Ben, dedi. Cinayetten kaçı- var şubesi, çamurlu zamanlarda nakil 
Kendisinden gızlcdı ımız Jenı ışSga. etmke.. • biliyor· yor ya.. ölümü ile kuvvet o kadına geçer. yorum. Yalnız işlediğim cinayetle- vasıtnlannın, yaya ;)Üriıyen halka çamur 

...L k"k enı co ıevıyorum, • , ? V b ef l" d ku 1 , .. . . k k , ·na ı atten.. S b . h t m bütün _ Bunu nereden bılıyorsun e « u ı er» e ın en rtu ama· rın uzerıne ımzamı oyma ıde- eavurmamalannın temini, Birinci Kor· 
Kont omuz silkti.. ~un.. en enım aya 1 

' _Ona hakikati kim töyliyebilir yız. mem. donda yağmur altında otobüs beklemek-
- Bunun imk~nı yok, ~~~~· ay:ıtı;sınd • seviyorum. ki? 1 - O halde niçin evveli o kadı- - Ne gibi? ten halkımızın kurtarılması, halkın ·-

Sen kendi kendim boş yere uzu- - Eent e saenı _ Kimin töyliyebileceğini bil- nın vücudunu ortadan kaldmnı- Kont, karıtının kolundan yaka- desini bozan lokantaların bir in.:. mı 
ve am " ' l h" d" ki 1 1 1 d S kt G ·· 1 · • " 1 • d'k k ..... ama yonun. . • - Sevgimi sana itpat etmedim mem .. Fakat oy e ıHe ıyorum ıya ım • • ~ ı. 1 ı. oz erını ıoz erıne ı • onmaıı, tanz.ifat memurlarının sokak-

- Sen de hazan tedbirsıceaıne mi? Luiıi herteyi biliyor. Veyahut - Bu ayrı ve batka hır mesele. ti. lan temizlerken toz kaldırmamaları ... 
cüretli oluyorsun. • b' f-Lat ben seni artık ttivbe edbor. Kontea, •izim alet ucarak ,,_ -BiTMEDi- Hepai bu kadar .. :t ADNAN BU rr .... 

- Bugüne kadar cüretimın ce- - Ta ıi. .. - ua:.• 



1 BÜYÜK ~E TARiH/ !ACERA TEFRiKAMIZ ı ı 

Kadın korsanlar 
Kar tipisi altında tören 

Denizlide alaylarımıza sancak veril
çok parlak oldu • 

mesı merasımı 
• • 

N. ORBAY Yazan: - ··-
Baskını genç kadın idare etmişti 
Kan dökülmesini istemedi. lngiliz gemicileri ile 

lspanyolları bağlıyarak karaya çıkardılar 
ve pupa yelken denize açıldılar 

Raekam, bu gece baskmmın i- limanına döndüğü zaman görece- j Kuru sıkı atılan bir topun tara
'dareaini. fikri ilk önce bulan Mari ii müki.f at elbette büyük olacak-, lmsı ndanın bu sakm limanından 
Ride bırakmıtb. Konanlar zaten tı. tepedeki kaydıklara doğru yük-
erkek zannettikleri ve aarıtm deli- Bilbaıa bu korsan gemisinin, in- ::eldi. 
kanla diye çağardddan Mariye, giliz valisi tarafmdım konan Ra- Beklediler. 
'Ayı Kafayı hakladıktan 10Dra bü- ckama verilmiı gemi olduğunu ta· Korsan gemisinde bir hareket 
..ııL L-bbet ba .. Jamı-I-~ Rı.. k ak 1 v " D · "· 26 (H 0

) P · .. •••••••••e••••••••••••••••••••••••••ıııı• .J'U& m1ıaa g ....-... ı. nımıı ve a.e amı y a ıyacagt u- yoktu. ~nızıı ususı -- azartesı gu· 
Onun idaresi altında it görmeyi midi seTİncini bir kat daha artır- Hatta güvertede tele b;r adam nü ı;;ğleden -sonra kışlalar yanmda Tay- ORGENERAL 

)eye le'f'e kabul ettiler. mıfb. bile gözükmiyordu. yare alanında topçu ve piyade alayları· 
~d-!'~ denize indirildi. Kor~n ~emisinde ~i~ bir hare- _ Acaba duymadılar mı? Bir nın saat 15 te büyük aalceri merasimle 
Hıç 1[1111İltü etmeden Ye &.deta ket tezılmıyordu. lngılaz kaptanı top daha atin. sancakları verildi. Havanın ıoğuk olması 

sular Uzerinde kayar gibi lıpanyol konanlann b .. bir huzur ve 8 . d . . ·ıd· ve 'kar: yağmasına rağmen alan tama-
semisine J'•lrl•fblar. emniyet içinde UJVlllAkta oldulda- y'! emır e ~rı:k gebrı ı. ! miyle iki alayımız. resmi ve hueuıi me-

Marinin L-fi •ibi fn•ilizler I rına hamletti. Gemiye doğru yak- mMe ~-~-- ._ yh ··.fi • •1 murlar. halk kütle9i ve mekteplilerle dol--.. • - ı ı d - uuaaa&& en er ıçti er •• pPtettilderi ba pmide bütün Is- aııyor ar ı. f til d 1 H d' uk muşt •. 
paDJ'Ol tayfalan zencire 'YUl'IDUt- Her ihtimale kartı •afil avlan- l ç b-· ve sız 1 .ar. ay 1 çoc • Orceneral izzettin Çalı".,.· Korgene-
lar batlarma da ancak yirmi kiti- mamak .. Bir tuzağa düflDelllek İ· ar, ~~um ıe~~y~.. rll! Keramettin Kocanuan, General Dr. 
lik 'l»ir muhafız lmneti -1.ırakmıt- çin korsanlara bir top savurmak lngılız gemıaının tayfa lan • ·~-1 Raif 1-Çonulc, Tümgeneral Recep Ferdi 
laftlL istedi.. d~l_u'a atlırarak korsan ~mııane n Ubayımaz otomobillerle tayyare .lenı-

• 
"Bu sancağın g6l
gesinJe çok büyük 

· zaferler kazanaca-
fınıza 

dedi. 

. . 
emınım. ,, 

Alay komutanları
nın davetleri üze-Gwiye ,.==nfbMen zemen Emır verdi. gıttiler. Y aaatb~. Ellerınde bal-ına geldiler.Alanda mft'k.i alan kahraman 

koİ'aanlar, ............ Mari Rid ol- - Kına ılkı bir top atın. Ho- ta ve lcıhnçları ale kOl'l&lllan ga- piyad~ ve topçu)arunm teftit ettiler. 

'dğa halde"...,._ semiye br· rifler bizi kunetli görünce beikilfil a•lamak ye bubnnak için ··1Bundan sonra e.layl11ra verilecek aanc:ak- rine erler aanca-
mandılar. teslim olurlar. Bu ıuretle çarpıt-lbarlara daldalar. lar yi.izbap Ra'hminin idare9indelti bir 

••• W w ıaflthit oh..tta. ..U ldilfetinden kurtuluruz. -BiTMEDi-ıh~~ asker t3raland~ ~-er~ bando ilye i fın fere/ini kora-
l •lizJer .illh -JL ..1.%.il, aiez • oJ • -- bırlıkte meydana getirilmlfllr. Sanc:agı : L • • J • • 
aqı ia bile ~ba~•dan: ı~mJr sabahlara kadar eglendJ gerek piya~e ve g~re~ topç~ ~çer er ta- E maR ıçın analÇfl• 

• 

9"" .. ___ kı-•yın canunıza. şıyordu. Torene lstıklal mar" ıle batlan- : .. /er. 
Diye~ta batladılar.Ma: 1 · b ı A k d dı. Tören alanında Orgeneral izzettin ...................................... .. 

ri Ric1 bunlara acida. stan u ve n ara a •Çal9'iar Alay aanc:akJarını verirken şu Bundan aonra topçu alay komutanı 
sözleri söylemiştir: Albay Sadullah Kıray söze baılamıt-

Esaaen l8zumaa yere insan ka- cTopçu al.:ıyı, piyade alayı milletimi- O da: cTopçu alay Subay ve eradı ar-

lıı~ 11;:, ~ ....... yıl başı gecesini coşkun ~:.:m~!'..:~" ~~: .. ~;tK~::"k"~:~.: ~:!~==~~~:;::d:;::uz::.::ık~::: 

!eriyle mukabele etmitlerdir . 
Söylevlerden sonra iki alay komutana 

da alaYfarına verilen aancaklanm kendi 
alaylarına tebliğ ettiklerini bildirmitltt· 
dir. 

SANCAK iÇiN ŞiiRLER 

Bundan aonra genç luzlarunaz:dan Na
ime Karama Sancak için yazcLia wiiderial 
okumut ve piyade alayı için hanrlacLiı 
işlenmit levhayı takdiı;n etmittir. Bund..
aonra Cemal Oğuztan da bir eöylev ve
rerek ve daha aocıra da beled;,e reİll 

Naili Küçüka bir aöylev •:rlemittir. 
Orgeneralin eözleri. ala,. koamt +• 

rınua aöyfevleri ve diiw IÖylevler ederi
miz üzerinde .he,.ecaa ve U&ka ....-. 
mat. bu kıymetli eö,.levler eancalr.: teY• 

gisini ve kudıiyetini kuvntli bit- d.,.... 
ve tuur halinde dinliyenltte teUüa etlDİt' 
tir. 

Bundan sonra büyük uked geç.it res
mi yapılmıı bu geçit reamine oltullanmu 
da İttiralı: etmiştir. Fırtına. aoğuk ve bı 

tipisi altında yapdan güzel ve parlak tö
renden dolayı yüksek lı:omutanlanmızla 
beraber bütün menJeket büyük bir mem· 
nuniyet içindedir. Emrini verdi. Yirmi lngilizi bai· •ize vermekle bahtiyarım. Bu sancağın ıafından Ordu komutanı clile alayımlZa 

laclılar. Gemide bulunan attnuş neş'e ı•çı•nde geçı•rdı• gölgesinde çok büyük mu:r.affetiyetlerlteslim edilmiştir. Alayımıza ıerefli bir ZiYAFETLER 
k d 1 ol taJ d b "1 d h k O Pazar günü ak*"'mı alaylarunız namı· a ar spany y1.a11nı a ag 1 kazanacağınıza eminim. Milletin emane- gun a a atıyoruz. nu her yerde koru- r-

h il • d b "I l 1 k 1 " f na, Pazartesi ak,.amı belediyemiz nanuaa. a enn e Ye ag aDIDlf O an n- tini size teslim edıyorum. Mubare o - yacagız, şere ve namusunu asla duıür- " 
lu_ iL-J 1 --= !t. b!-'!l..a- k d k 1 '-1 · Y• f d f k kıymetli ve yüksek komutanlanmıı: ~re• lı na aayaa.an ue ınuna araya -BAŞTARAFI BtRtNCl SAHlFEDE- ragymen radyolar cosuyordu. Senenin sun:t iyere a aylara sanca11: arını ver- mıyeccgız, za er en z.a ere ofturacağız. 
L--d 1 B 1 d b k • Al fine birer ıôlen verilmittir. çıaaı- ı ar. un arı ora a ıra a- lZMtRDE. bdki de en mutena müz:ık parçaları rad- mİfbr ayımız sancağı ile iftihar edecektir. 

rak tekrar gemiye döndüler. • yoda dinlenebilmıştir. Al.AY KOMUTANLARININ CEVABI Bu sancağın kudaiyetini, oeref ve namu- Halkevi idar""~n 
Konanlar için kaybedilecek za- lzmir halka yılb3Şt gece mi coşkun bir Umumi yerler haricinde. lzmirin Bur- Pı1pde alay komutanı Yarbay Bahaet- sunu koruyacağımıza and içiyorun ıözle Niyazi Bayraktar 

----~~lspanyolgem· .. ıı·~ 1 ıh B ı• k 11 ·~~~~~~~ıgyıu~agyı---~--~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
.. _ 1 11:111nu. _.. nete içinde geçirmiş, eğ enc:e er emen I nnva. uca. n.arşıya a ve ya ı ar mınta- " H d B 
erzak ve içki bakımından kendi bütün aalonlarda sabahlara kadar devam kalaıında birçok evlerde, Karşıyaka ku- alayına takdım etmiş ve fU ıözleri söyle- ay utlar ir baba katili 
gemilerinden ziyade zengindi. etmiftir. lubünde, Burnııva colf kuliıbünde aile miştir. 

Hemen yelken açarak ve aym Davetliler gece ıa t dokuz.d.ın itib:ı- toplulukları olmu tur. Bu aile topluluk- cBugün aJayımızın unutulmıyacak şe- Kelle Emin ihtiyar 
ıeublik içinde lriburun adasın- ren .salonlara akın etmeğe baçlamı tar- lımnda. daha başka bir hususiyet bulun· refli ve şanlı hir günündür. ULU önderi- Di v ri k te bir vez- babasını 19 yerinden 
dan uzaklatblar. dır. lzmirpalas, Ankarapalııs gıbi salon- rnııkla beraber cidden taşkın bir ne,e h • - miz hhramıın alayımıza buyuk komu· 

-(:.r lard:ın Laıka Fuar gazinosunda tertip kim olmustur. tanımız.eliyle. bumukaddesveşanlısan· nedafl d ) bıçak/adı 
e::dilen suvare, Jzmirin tanınma~ simaları· Gece yansından sonra, bazı hu,usi aile cağı tevdi ediyor. Sancak namusumuza SOY U ar Diyarbakır, (Hususi) _ Vilaye 

Ertesi aabalı, tafak daha yeni nı bir araya toplamış bulunuyordu. toplululdarındn ve salonlarda poker par-J c:manet. edilmi tir.> dc~i~t.en sonra ala- Sivas _ Erzurum demiryollan timizin lnovacık köyünde eşine en• 
sökerken lribunuı adasının öte Halkcvinde ilk v orta ol:ul öğretmen· hicri döndu~•u tahmin edılchilir. Yeni )'tn ellı altı yıllık maztsını anlatmış ve der tesadüf edilir ve tüyler ürperti-
k .. d ··b beki' 1 ı · ı ·ıı · · · ı " ·ı d Divrik 1 1 inci kısım veznedara Ra-oyunun aıızm a DO et ıyen feri adeta bir meslek cece i yaşamı!llar yıla gil'ilirken t li denemeleri ötedenb . 'co mcz mı etımızın var ıgını temrı c en cİ bir facia olmuştur. 
lngiliz gemisi kaptanı tayfaları- ve birbirleriyle t3nışmışlardır. llalkevin- 1 ; dı.inyanm her yer·nde hakim olduğun-lbu ~refli sancağı daima ~erefle ve za- sim ameleye para tevziatına gider- Kelle adındaki delıkanlı öteden 
na: • • de.ki eğlenceler buyuk bir nete ve sami-: dan, buna kumar edı bıle verilememek-, ferle açacağız. Onu her yerde koruyaca- ken bir yarmada meçhul iki adam beri babası Eminden para çekerek 

- Haydı, dedi. it batına •• A- mi ~ir. hava içinde snbahn kad r devam tedi~. . ~ı~ S:ıncağı.mızın şeref ve ~uh~f~za~yı 
1 
tnrafmdan tabanca ile yaralanmış- şurada burada harca.maktadır. Kelle 

m~~ za~~ verawd~ korsan go- etml$t.r. . . 1 \ enı yıla kazançla ve kayıpla girenle- ıçın son dııkıkaya kad;ır tek hır kışı sag I tar. Yol kesenler, veznedarın elinde- hadise günü babası Eminden gene 
mısme hacum edecesız. Valı Bay Fazlı Culeç ve beledıye rc- 1 rin neşe ve belki de tees..-urlcri haricin-jkaldıkça ve kanımızın son damlasına ka- k. t 1 la d Ça tad. d'. t para istemiQ, Emin, ogvluna nasihat 

• 1 ı çan ayı a mış r ır. n a or 'YI 

Konan semial. direğinde ölü isi B. Behçet Uz gece sa ton bire doğru de, cece yarısından sonra hemen herkes- dar onu koruyacağız. Sizler belki yarın b. .. r d etmiş, çalıımasım tavsiye etmiıtir •• 
kafalı kara bayraiım dalgalandı- Halkevine celerek muallimlerin arasında 1 

tr }'eni bir ümit havıısı estiği tahmin edi-1 hulunmıyacak ınız. Geleceklere daima ın yuz .~r~. va.~ 1
' Kelle, babasının bu hareketine kız. 

rarak limanda dmuyordu. gece yarısını g'"'çirm·ştcdtr. Yalı ve be- Jebilirdi. ILugünün şeref ve yükseklığini anlatınız. Tecavuzu goren a'?'eleler, hemen mış bıçağını çekerek ihtiyar adamın 
Jngiliz semiıinin kaptanı iıe lediyc reisi bilahare Ordu E.vindeki ha- 7..aLıta, furada burada aleni surette ıAlayımız bu sancağı ile hahtivardır.> haydutları kovalamaga başlamışlar, üzerine aaldırmışhr. Canavar ruhlu 

eyi bir baskın pl&nı hazırladığına ltoda. en sonra da Fuar gaz.inosundalci kıı~a-r oynanm~ması için tertiba~ almıştı., Dedikten sonra sancağa, ebe~i hağl~- fakat bunlar önlerine çıkanlardan genç, bıçağmı babasının vücuduna 
menmun, ele geçireceği IDUYaffa.1 auvarede bulunmuşlardır. 1 Bu ıtıbarla Jzmır znbıtam geceyı ayakta ılıklarını ve muhafaza edeceklenne dar 1 bir kaç kişiyi yaralıyarak kaçmışlar- tam on dokuz kerre saplamış ve za· 
kıyetten emin •• Pe,inen le'f'İniyor-1 Gecenin sanl lam yirmi dördü hemen' ve v~zife ba:ımda gcçirmi~tir. , n~d içmişlerdi~. e:Alayı~ız bu şerefli gÜ· dır. vallıyı öldürmüttür. Baba katili bun· 
du. {bütün aalonlarda tatkm bir "* içinde Dun gece yarısından sonra Knrşıya- nu her sene la.yık oldugu kıymet ve e- v 1 t ad el bo dan sonra kaçmak istemi•se de. fa• . . . . . ! . ı apı an araş ırm a, am e r- 'YI 

Bir lspanyo( gemisi yakalamıfl.ı geçmiıtir. Bütün Avrupa memleketleri. kaya lm vapur tahrık edılnuı ve ıhtıya- 1 hcrnmıyet1e kutlıyacaktır. Var olsun Ulu d 1. .1 b. I d 'b' d l JOO 1. ciayı duyan halk, katilin evini sar• 
1 1 ·• b h k d uh ı ·r r. d · · ··ı ·ıı . . ro arı ı e, ır ça ı ı ın e ıra Bir de korsan genıiıi ele geçİrİ· kendi aaat ayarlarına göre yeni seneyi. ca gorc sa a a a ar, m te ı zaman-

1 
vn enmız, yaşasın o mez mı etımız ve mış ve katilin kaçmasına meydan 

yordu. • ı d~ifik NAt.lerde kutlularnışlardı~. v. jla~da, ~hrin m~~elif yerlerinden oto- I b?~ük_',~mutanlarımıu diyerek sözlerini bulunmuıtur. Y aralalar hastaneye vermem ittir. Suçlu jandarma tara• 
Bu iki ganimetle yeni ProYidanı Dün gece, havanın müiaadesızlıgınc bus tahnk edilmı1tır. hıtırmııtır. _ kaldmlmıştır. fandan yakalanarak Adliyeye veril• 

- - iP>iJblW));!hJ!ii.M!Jiiiil~ KlZ oğlanın aşkından: çaput .Parçası buldu. Mabadı kızı eziye- o yok iken babasının yerine padiph yap- miftir. 
- Peki, dedi, çanağı alarak koynuna' te sokmak değil mi, çaput parça11nı gös· mıılar, Seyahatten dönmesini bekliyor-

soktu. 1 t~rerek : larmış. Celd~ini görünce herkeı eevinir. 
Yine bir müddet gittikten aonra yolda - Bunu da al. dedi Havlumuz yok. Oğlan babasının ölümüne çolt üzülür. 

HALK MASALLAR/ 
sapı kırık bir ka11ılı: buldular. f Yüzümüzü kurulamağa ve hamamda si- Aifar .. Sonra da onun tahtına geçer.Ak-

Oğlan: pinmeğe faydası olur. şama kadar aarayda meıgul olur. Ak.tam 
- Bu bt1ğı da al. Çorba içerken la- Padiıahın kızı artık itiraz etmedf!n hava lı:ararınca kim.eye görünmeden yine Evvel Zaman 

zam olur. dedi. JI çaputu da alarak koynana ıoktu. arkasına eski elbiselerini gey.er, bat1na 
Kız yine itiraz etmek istedi ise de ır- Daha epey zaman gittiler. iıkembeaini geçirir. Ve kUlübeye gider. -.---••E,...,.nt1 gatçık: Yürümekten tabanları patladı. B- 1 b .. d d • _., oyıece eı ongun evam e er. 
- Razı değilsen babanın sarayı uzak ı Nihayet bir ıehrin kapısına geldiler. içinde '·--- Yezen: METiN ORBA 'f 

3-

IR GA TCIK ... 

Bu heı on gün içinde oğlan hep sa-
değil. oraya dônebilinin. Şehrin kenarında hir tada içinde te-

bahları tehre gelip kıyafetini değiştire
Dedi. Kızcağız naçar gijdük lı:aııit d.ı nekeden yapılmıı ufak bir kulübe vardı. 

koynuna aokaralt yollanna devam etti-ı Oğlan: rek sa~da paditahlık etmekte akpm-
ler. - lıte benim evim burasa, dedi. Bu- lan da kd ırgatçık kılıimda kulübeye. 

Bir müddet daha gitbler.. rada oturup kallı:acağız. Burada yeyip i- kızın yanına ~İtmekte imiı. 
Bu sefer yolda dişleri kırık Ye yanm '~eceğiz ve yatacağız. Kaz İse clrgatçık• ını günden güne ar-

- Pelti. dedi. fakat fakir bir ırga-ı Dedi. Delikanlı da eabalu beklemeden bir tarak buldular. ı Oğlanın &1kı padi,.hın klZının kalbine tan bir aevgi ile aeviyormuı ... 
dua. Seni böyle eüıUi pÜtlü ne yapayım. ve kazla beraber olarak yola ç&tdar. Ar. I [rgatçak: 0 kadar itlemitti ki kulübede değil kaz Nihayet padişahın oifu OMm muhab-
Eğer hakikaten beni .evİ)'oraan ve be- gittiler, uz gittiler. Yolda kınk bir çanak - Al bu tarağı koynuna koy. dedi. !damında yatacağız dese yine eyvallah betine biraz emin olur gibi olmuı .. Ka-
nimle beraber gelmek İstiyonan bütün buldular. Hamama gittiğin zaman aaçlannı tarar-' diyecekti. dm değil mi, hiç kadınlara inanılar mı> 
bu güzel rubalanm llrtmdan çakar. fJ- lrgatçak: ttn. Bizim evde yok. Buraya yerlettiler. Bugün aevdiğinden yarın bıkar .. Acaba 
mulannı, pırlantalanm ve paralannı bı- - Al bu çanağı aakla. dedi. Evimize Kaz : Meğer bu ııehir oğlanın babasanın pa- bu kızın sevgisi de öyle mi diye bir yan-
rak. Arkana bir hizmetçi elbisesi gey ve gittiğimiz zaman içine çorba koyarız. - Na11I olur. Hiç böyle yanm ve dışah olduiu memleketin şehri imiı. dan tecrübelerine devam ederken bir 
öyle gel .. O zaman aeni beraber alıp gö- Kız: kmk tarakla hamama gidilir mi, ayıp de- Oğlan: yandan da sarayda düğün hazırlığı gö-
türürüm. - A.. Nud olur, dedi. Hiç öyle piı ğil mi> - Ben şöyle bir dolapyım.. rülmeaini emreder. 

Atk bu. Hiç laf dinler mi .. Kaz hemen' ve kınk çanak kullanılır mı> Diyecek oldu ise de ırgatçdt: Diyerek kızı kulübede bırakır. Şchro Herkes tapr .. 
gitti. Arlcumdaki güzel ve kıymetli elbi- ,j - Ne yapanın dedi. Biz fakir İnsan· - Beğenmezaen babanın evinde o- girer. S.pndan itkembeyi çdtanr. Arka- - Acaba padifah - ıimdi artık pa-
selerini çıkardı. Elmulanna fırlattı attı. larız. Eğer almazsan ve böyle !tırak ça- m.m albn ve gümütferi var. Oraya git. !sına güzel elbıaeler satın alır ve doğruca nitah oldu ya- evet .. Padiph bu düğün 
Sırtına bir hizmetçi elbiaesi geyerelt ır- 1 nakJarda yemek yemeie razı değı1een Yol yalan iken dön, dedi. ıbahaanın ..... ,..... gider. haz:ırlıiım kim için yapıyor .. Kimin kazını 
galçaitn yanına geldi. padifah babanm sarayı yakın.. Oöaebi- Yine yollarına devam ettiler. Aradan epey zaman geçmif. oğlanın alac.k .. 

-BITMEDl 

Bir eşeğin yuttuğu 
95 lira 

I<.öylü iki eşeli de 
kesti, Fakat paralar 

parçalanmıftı 
Lüleburgazda çıkan ~ilek> ar· 

kadaşımızdan : 
cllçemizin Ceylan köyünden Ka

zım, geçen hafta inp ettirmekte ol
duğu ahırda meşgulken Hamidabat 
kooperatifinden gönderilen 9.S lira
yı dalgınlıkla iki eşeğin bağla bulun
duğu yemliğe koyuvermiş ve ifine 
devam etmiş. Fakat bir müddet ıon
ra aklına gelen 95 lirayı aramıı, bu
lamayınca eşeklerin bu parayı yut· 
tuklarılanna kani olarak eşeklerden 
birisini yatmp kesmif, midesini deı
mit fakat paralan bulamamıf. Bu
nun üzerine .<liğer eteği de kat't bir 
kanaatle kestikten sonra 9S lirayı 
bu ikinci eşeğin midesinde bulmuş .. 
Fakat parça parça .. 

Zavallı köylü şimdi hangi derdi-
ne yansın Paraya mı, qeklere 
mi)t• --~--a.ıL.---------~---lı:......:.-~----~----~-2.:.....ılla..Mfec..ıL~llfli·iaelıam..Ai"if.ıuu c bir pad'9a1t olan babua ölmiit ve oilam da 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:___--~~~~~~~----= 
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937 yılı nasıl l<apan 

Geçen yıl dünya için bir çok endişe kaynakları, bir çok 
tehlükeler arzetti. Fakat Türkiye hızlı ve mesut kalkınma 

yolunda hiç şaşmadan devam etti 

. . · ellınize al
Bu sabah. gazeteler~ tarilıllk bir 

dı ~ ıınız zaman, 937 yı uıı L -'ızala-
g k batılıyacak ve mu 

rak.kaın olara m2. Medeni bir 
klamak istiyeceı:.-· 

rımızı yo f b Uc-atör için dönen 
insan için bl8ııço, a r arih bir ihti
makinaların }ıesabı gibi s 

yaçtır. enin hadiselerini 
G 

.d .__,_ .. bir sen .
1 en e 1UUA"6 • Türk rnı -

irdiğimız zaınan, 
gözden geç dar diğ~r milletler 
leti için old~h::elerine ilave edilecek 
lçln de kıazaDÇ Muhakkak ki 
bazı ıeyleı:e rasl tlı~~uıAmeııerle taşkın 
.. _1..1l1. lerle do u. .... s· • 
'l.elllU'"e eçirP>JI bulunuyoruz. ıyası 
bir sene g bAdbe zaman zaman 
anJundaki her taıak 'ıstidadını karnn
harp tehlikesi 0 1s ki İJ burulan ile
ınlf, fakat JıaındO un 

~ gitmeını::· Deyll Telgrafta, 937 siya-
H. G. W . . tafsil ederken şöyle ko

sl hAdiseleriDl 

nuşuyor : · harp maskıarası kapı-
czaınan ~ağa cesaret etti. Kcn-

mıza kadar 50 _.ı..... nasihatlerde bu-
. anslar vel'UU'-• 
disine av ınsanJıarın bir 914 çılgınlığına 
Iunduk. diklerinl anlatmak is
h .. heves etıne 

enuz sızlandı. Bize ispanyadan bahset.--
tedik, lıw da bulundu. Çini, Ja-

k :maskara gın 
me .. gelişi etti. Bunları, ıevltle 
ponyayı sozenkfbeler sUldID.et ve huzu
dinlenlr ın b! tıak dlıl.ledik. o bize kanlı r ya 
riyle,l tı Biz kendisine buzlu içki-
hazır amış · 
Ier ikram ettik ve uğurlookık.> 1 
Meşhur tarihnevis, ço uzun o an 

yazısından şu hükmU çıkan:ored: ili k' 
« - Fakat, diyor. Tahmın r ı 

hurlyet treni Edirnede istikbal edildi. 
Asi tayyareler Madrid şehrini bombar
dıman ettiler. Yüzlerce çocuk ve kadın 

bomba yağmuru altında can verdi. Bur
sa civarındaki Apolyont gölü dondu. 

300 bin Alman askeri Fransa hudu
dunda tahşit edildiği haberi Fransada 
akisler uyandırdı. 

Hariciye vekilimiz Parise giderek 
Fransız ricaliyle temaslarda bulundu. 
Hatayda zülum arttı. Türk halkına tür
Ui ezalar edildi. Bir çok kardeşimiz öl
dürüldil ve yaralandı. 

Dahiliye vekiıi B . .Şiikrii. Kaya 
BUyUk Şefimiz lstanbuldan hareket 

etti. Başvekil ismet Inönü Şefe Eskişe
hirde mülaki oldu. Atatürk Konyada ha
raretle karşılandı ve halkın sıcak mu
habbet tezahürah arasında Ankara ga-

938 de, 934 yılında başlıyan vez'.ı hami 

la daha Uerl getfrecek bır sene 1 sancı rını 

olmıyacaktır. Ben harbi ana kediye b~n- 1 
zetiyorum. Bu sene ispanyada ve Çın-1 
de iki ceniniyle karşılaştık. Karnında 
daha yedi hayat vardır. Bunları da, za
rar verınez ceninler halinde ka~ınd~, 

haretle almak lazımdır. Şiındılık, mü-
ma ed . 
tahassıs doktorlar buna cesaret emı-

1 Belki de ana kedinin hortlama-yor ar. 
sından korkuyorlar.• 

NELER OLDU? 
937 yılı Türkiye için siyasi alanda ve 
.11• ah lard:a özlü hadiselerle doludur. 

mı ıs a " . 
C evrede Halayın istik.lalini zamın 

en , Ç lik 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--
Ciano ile iki müllkatta bulundu ve be
yanatında Italya başvekilinin kendi 
milleti için sarfetliği mlismir gayretlerin 
hayranı olduğ;.ınu söyledi. 

Milli mildafaamız için 88 milyonluk 
fevkalade tahsisat ayrıldı. Izmirde Şehir 
Meclisi ~Jplandı. Prens Pol hariciye ve
kilimizi Belgrad sarayında kabul etti. 
Aras Bulgar başvekilini Sofyada ziyaret 
etti. Başvekil ismet nönü beraberinde 
dahiliye ve hariciye vekilleriyle Istan
bula geldi. Hariciye vekilimiz Atinaya 
gitti. Balkan konseyi Atinada toplandı. 
Krup müessesesiyle bir vapur anlaşma
sı imza ettik. F' ~n kralı Balkan harici
ye nazırlarını kabul etti. Doktor Aras 
Alatürkün selamlarım Elen kralına teb
liğ etti. Balkan matbuat kongresi top
landı. İsmet tnönü bayramı lzmirde ge
çirdi. Çeşme, Bergama ve Urlada köy
lülerle temas elti. 

Von Ribbentrop Lon:lrada Almanya
nın müstemleke istediğini lngiliz hari
ciye nazırına bir nota ile bildiroi. Avam 
kamarasında Ingiliz bahriye birinci lor
du Samuel Hoare beyanatta bulunarak 
Türkiyenin deniz silAhları hakkında ya
pacağı siparişlerin yerine getirilmesini 
memnuniyetle telakki edileceğini bil
dirdi. 

Teşkilatı esasiye kanunumuzda tadi
lat yapıldı. 

Fransadan Amcrikaya mühim m.ikdar
da altın kaçırıldı. Çekoslovakyanın Bük
reş elçisi, Romanya ordusunu tahkir 
eden bir eser neşrc"i. Rumen parla
mentosunda bıı eser i1iinden münaka
sal?r oldu. Mesele kapatıldı. 

Akdenizin kontrolü işinde bir Türk he
yeti Cebelüttarık sahilinin kontrolüne 
memur edildi. üniversite rektörü lzmi
re geldi, konferans verdi. Küçük antant 

dUşesi oldu. Sancak işl konseyde görü
şülerek kabul edildi. 

HAZlRAN 

hariciye nazırları konseyi Belgradda Almanların Doyçland kruvazörli bir 
toplandı. Ereğli şirketini hükümetimiz asi tayyare tarafından bombardıman 

satın aldı. Japonyada diyet meclisi fes- edildi, otuz üç kişi öldil. Almanlar da 
hedildi. ispanyanın Almeria kasabasını bom-

Tahranda Türk heyetiyle Iran hari- bardıman ettiler. Mukabele bilmisil çok 
ciyesi arasında altı mukavele imzalandı. mUth.lş oldu. 
Uludağ gecesine şeref veren Şef Türk' Yeni Sovyetler elçisi Ankaraya geldi. 

gençliğine hitapla : Sizler, yeni Türki-, Türkiye - Sovyetler dostluğu hakkında 
yenin genç evlatları, yorulsanız dahi beyanatta bulundu. Atatürk lstanbulu 
beni takip edeceksiniz, buyurdu. . . 

Karabük fabrikasının temelinl atan ~; 
Başvekil Inönü bir nutuk söyledi. Ereğ
li fabrikası işletmeğe açıldı. Vilayet 
meclisi toplandı. Sima11da çıkan bir yan
gında 21 ev yandı. 

Başvekil Inönü, hariciyecimiz Arasta 
birlikte Bclgrada gitti. Yugoslavya için
de yapılan seyahatle kendisine, Türki
yeye büyük sempati eserleri gösterildi. 
Lazkiyede isyan çıktı. Mısırla hilkilme
timiz arasında bir dostluk muahedesi 
imzalandı. iki hariciye nazın arumda 
dostane telgraflar teati edildi. ispanya-
da cümhuriyet ordusu zafer peşinde ko
şuyor. Bu ay içinde iki taraf kuvvetleri 1 
birbirlerini denemişlerdir. Fransa deva-
1 üasyon karan verdi. Buna ltalya da 
iltihak etti. 

Büyük şair Abdülhak Hamit \'efat et
ti. Gençlik, hatırasını tebcil etti. Asiler 
Madrid cephesinde bozguna uğradılar .. 
5000 yaralı ve ölü verdiler. Hatayda zü-
htnı devam ediyor. Filomuz Yugoslav-

1 
• • . • 

ya sularına gitti. Milli hakimiyet bay- Huncıye vekılı B. Tevfik Rüştü Aras 

refl 0 nt1"rdi. TLirkiye - Iran paktı tas-

ı dı!< cdıl 1 ' ıi·aat vekili Muhlis Erkınen 
is!ifa etti. bay Ş<1kir Kesebir vekil ol-

1 
du. Atatürk Trabzona gitti, heyecanla 

karşılandı. Atatürk bütün çiftliklerini 

1 
ve emlakini ulusa he:liye etli. Bu müna
.sebeUe Kamutayda büyük tören yaptl

dı. Bu hadise yurdun her köş ~inde Şe
fe karşı minnet hisleıinin a •:ı vurul-
mnsına vesile oldu. 

D~rsim dağlarında. eski dev'rlcrin iti
yat ve tesiriyle baş kaldıran bazı ser
scı i kılıklı adanıforı tcdıp için mahalli
ne Uıyyare filoları göndeı·ildi. Asiler te
dip edildi. Hepsi de mahkemeye veril

diler. Tunceli sükunet ve imar mıntıı.
kası haline getirildi. Istanbulda çıkan 
bir yangında Bcşikt.aşta 28 ev yandı. Bir 
ihtiyar öldü. 400 aile açıkta kaldı. Irak
la lrauın araları telif edildi. Çanakkale 

ı önünde bir Italyan vapuru battı. 
l!"l'k - İran paktı imzalandı. lktısat 

vekili zmire geldi. 
ACUSTOS 

bir vesika imzaladık. Demir - e sa-
.. . . temel taşlarını attık. Sıhhi ; l!Jge nıanevrataı na aıt bı r ıııtıt.ıa 

nayıunızın . b d 
mahzur iizerine zaruri bir kabı~e te e : rında selimlandı. Parti grubunda dok- ı Ingiliz kralı altıncı Corç Snt. · ramı münasebetiyle tezahürat yapıldı. 
dülii oldu. Ankarayıa bir çok sıya~t .z~- tor Arıas Hatay meselesi etrafında Fran- Ceymis sarayında ilk kabul resmini yap- Çocuk bayramı güzel geçti. Ankarada 
yaretler yapıldı. Başvekil~:r .. ve . arıcı- sız ricaliyle yaptığı temasları anlattık- tı. Sefirler itimatnamelerini verdiler .• büyük kömür sergisi açıldı. Irak harici-

.. h · t hukuınetı tara- d" ·· t h Felemenk ticaret heyeti Ankaraya gel- ye nazırı Naci Asil Ankaraya geldi. ye nazırları cum urıye tan sonra hatipler Fransarun urus a-
f ından ağırlandı. ket etmedigvine işaret ettiler. di. Bir Türkkuşu filosu Ankaraçlan Iz- Emekli mareşallardan Abdullah vefat 

kil "kan re (e1r Hariçte, Balkan antantı ve çu ~ ı Bayan Afet Cenevre coğrafy~ cemi- mire geldi. • ı. 
tantın siyasi ruhuna uygun bazı anlaş tinde Türk tarihi ve erkeolo3ı çalış- MART 
malar yapıldı. Yugoslavya, Bulga~tan ı !:alan hakkında bir konferans verdl .. 
ve Italya ile dostluk anlaşmaları ımza I Kamutay ikinci reisi bay N~ri Conker 
etti. h ta gözlerini yuındu. Milli cenaze 

MAYIS 

Italya Ingiltere ile bir centilmen an- 1 laya pıldı Çanakklle boğazında bir 
b' bü a ayı ya · .. 

laşması imzaladı. ispanya ~r ı ta 1 Ingiliz vapuru bir Türk motörilyle çar-
~eyrini takip etti. Almanya mUstemleke 1 tı. Altı kişi öldli. 
müddeiyatını yeniledi. Japonya - Al-ı pışM car başvekili Daranyi Viyanada 

· k ünist anlaş- a · K8. ınanya - ltalyan anti - o~ . doktor Şuşnigi ziyaret etti... ra~n 
ması imzalandı Şimdi, hidiselerı aylara ı ~ılla a kurt sürülerı hucum etti .. 

. . ede- ag rm . 
taksim ederek ve hAlsa olarak takip Avukatlar kanunu hakkında müta~ala-
biliriz · b"ld1·rmek üzere Ankaraya gıden · nnı ı . . . 

lKtNCt KANUN b ··me"ci!leri Adliye vekılıyle hır aro mu "" 
• hasbihalde bulundular. 

Yugoslavya - Bulgaristan ebedı dost-, Madrid tahliye edildi. Alman hava na
luk paktı Belgradda Bulgaristan adına d Mussoliniyi ziyaret etli. 
doktor Köse lvanof, Yugoslavya namı-, zırt Ro~a ~illetler cemiyeti konseyi 
nıa doktor MilAn Stoyadinoviç tarafın- I Cenevre eH . . e vekilimiz beyanatta 
dan imza edildi. Samimi tezahürat ya-

1 
toplandı. ancıy .. d Sancak hakkında 

pıldı. Türkiye bu dostluğu Balkan pak- bulundu. Cenevr~ e . .. . . ' ı ldu Anlaşmanın ırnzası mu-
t ı çerçıvesı tahtında ve bu paktın ruhu- anlaşm~ o . . eclisinde tezahürat 
na uygun bulduğunu ilan etti. 1 nasebetiyle Millet m . .. .. b" 

. .. k" d g n"lik buyuk ır 
Akdenız meseleleri Romada Ingilte-I yapıldı. Tur ıye e e ' 

1 
.... b' 

• n r· . . . t Başvekil ismet nonu ır 
ıenın L.Oma se ın ve Italyan hariciye mıtın,g yap 1• M·t• 
nazırı arasında müzakere edildi. Bir 1 nutuk söyledi. Doktor Aras.. ı anhoya, 

··t"ki Jmak uz"re :ıre-«ccntilmen anlaşması:. imzalandı. Bu Kont Cianoya mu il 0 ~ 
anlaşmanın en kuvvetli müeyyidesi, is- l~et etti. 

Ankarada toplanan üzüm kongresini Bir Ingiliz harp gemisine bir asi kru-
Iktısat vekili Celil Bayar bir nutukla vazör mermiler savurduğu için batırıl
açtı. İsmet tnönilnün başvek8.let san- dı. Başvekil, Taç g0yıne töreninde bu
dalyesinde on ikinci ytlı tesit edildi. iz- lurunak üzere Londraya gitti. Londrada 
mirde spor kulüpleri dağılarak yerine lııgiliz kralı altıncı Corcun taç geyme 
ttç kulüp kuruldu. töreni çok muhteşem oldu. 

Avusturya başvekili Peşteyi ziyaret Espana vapuru 22 dakikada, mayin 

etti. lngiltere milli müdafaasını kuv- çarpmasiyle battı. Montröde toplanan 
vetlendirmeğe karar verdi. Muhteşem konferansta Mısırın kapitülasyonlardan 
bir deniz prognnu kabul ve tatbike baş- kurtulma hakkı resmen tanındı. ismet 
Iadı. Belediye reisi doktor Uz Ankara- İnönü Londrada başvekil ve hariciye 
ya gitti. Hük.ümetle temas etti. Çanak-, ııazıriyle, Pariste Cümhurresi ve baş
kale zaferinin yıldönümü dünascbetiylc vekille temaslar yaptı. Hindenburg zep
törenler yapıldı. Fransada komünistler- lin balonu Nevyork şehri üzerinde yan

le faşistler arasında hadisel~r oldu. 400 dı. 36 kişi yanarak öldü. Mamak mer-
kişi yaralandı. Altı kişi öldil. mi depolarından birinde müessif bir in-' 

Amerikada Teksasta bir leyli mektc- filak oldu. Zarar 100 bin liradır. Ziraat l 
binde, gaz borularının patlamasından bankası kanunu kaınutayda kabul edil-1 
müthiş bir iştial oldu. 750 talebe cayır di. Ingilterede imparatorluk konferansı 
cayır yandı ve toprak altında kaldı. toplandı. Bütün yurd hava şehitlerini 

Toprak bayramı Türkiyenin her ye- andı. Arnavutlukta mevzii bir isyan 
rinde neşeli geçti. çıktı ve haslırıldı. ispanyada kabine i.s-
Savaş façiolarının yıldönilmünde bir tifa etti. B. Azana yeni kabineyi kur

nutuk söyliyen bay Mussolini : < Biz du. 

yurdular. Türk ordusunun yUksek u
keri kıymeti tebarüz ettirildi. 

1zmirde UzUm ve incir piyasalan ay
ni günde açıldı. 'OzUm flatlert milsalt, 
incir iyi değildir. Fuan lktısat vekili
miz bir nutukla açtt. Fuarı 632 bln klfl 
ziyaret etti. 

EYLUL 

İran askeri heyeti lzmlre geldi. z.. 
fer bayramımızda bulunduktan soıır. 
fuan ziyaret ettl. Hatayda yine flcialar 
cereyan ediyor. Yine kardeşlerlınlzt öl
dUrUyorlar. lmılrde teni& mlbabebia 
Balkan güreş birlncilildert yapıldı. Gtt
reşte Türkiye tam puvanla ••--' 
oldu. ~yon 

Paraşut kulesinde atlıyanlar rttı. 
Meçhul denizaltı geıntlert Akd~e 
vap.urlart batırmakla me§guldu.r. Ba,
vekıl hmire geldi. İsmet Inöntı köyltıy
le temas etti, fuart ziyaret etti ~ .u 
ğ. i ö l ' ucyenoıın s y edl. 

1LK~N 

Büyült Ege tnanevraları ikinci ordu
nun bil7Uk ~ 1-tlada. Manev
ralara iki kolordunıuz hava hnetled
mh iştirak etU. Dört CUa çetin bk 
kilde, Y almur altında devam eden .!: 
nevralar esnasmda Türk orduaunun g&. 
terdi~ yUksek şecaat takdir edildi. Bu.. 
yilk Şef ve kabine erkanı manevralan 
başından sonuna kadar takip ettiler. 
Atatilrk Nazilli kombinasının açılına~ 
reninde bulundular. 

ispanyada hldiseler inkişaf ediyor .. 
Akdenizin kontrolü işlnl Fransa ve In
g~ltere deruhte etU. '!smet İnöntı mezu .. 
nıyet aldı. CelAI Bayar yeni kabineyi 
kurdu. Cümburiyet bayramı mllst 
şenlikler içinde geçti. esna 

1KtNCt TEŞRlN 

Konyadn 200 evi su bastı. Felaket btl· 
yüktür. Balkan merkez banka mlld{lxl. 
leri içtima etti. Atatürk, refakatlerinde 
başvekil Celal Bayar olduğu halde Şar~ 
s~yahatine çıktı. Diyarbakıa ve Eiazizc 
gıttl. Halk sonsuz tezahürat yapt Tü t"' . ı. .. 
~n pıyo.şası İzmirde ve Egenin her ye. 
r~n~e faaliyet halindedir. Kız ınekteple
rımızde askerliğe hazırlık dersinden iyi 
ran.dman alınıyor. lzmirde evlenme nis
b.eti artıyor. Bir sivil tayyaremiz İzmit 
cıvarıncla kaza geçirdi. Matbuat .. d .... 1rr umurn 
mu uru v edat Nedim istifa ettirildi. 

lLK. KANUN 

Denizbank kanunu ınillet me ı:_• d .. k l Cıqtn t 
muna aşa ardan sonra kabul edildi.Ro. 
manya kabinesi istifa etti. Yeni kabine 
k~uldu. Karadeniz yeniden kudurdu. 
Bır ~ok vapurlar battı. Bir çok Tür& 
çocugu sulara gömüldü. YalnLZ Hisat 

minden de ~nlaşıla~ağı ~zere centilmen-! ŞUBAT 
C", tarafeynın verdıklerı sözden ibaret
tir·. iki devlet, ihtilaf halinde hariciye-I 50 bin Jzmirli miting yaptı. Hataya iz
leri vasıtasiyle temasa geçerek ihtilaf- mirlilerin sevgisi yollandı. Dotmabahçe 
hırı hail ı eE!i taahhüt ettiler. j önüne vapurlarla giden lstan~ul hal~ 

Aduarun intikamını almak için kırk se- Hatay ana yasasını müzakere eden 
ne bekledik.> dedi. İtalya hariciye nazı- eksperler komite.sinde münakaşalar ol
rmm Belgradı ziyaretinde Italya - Yu- du. Hareket günü yurdun her köşesin
goslavya paktı imzalandı. Beşiktaş, tz- de heyecanla kutlulandı. Ba~vekilimiz 
mirde milli küıne karşılaşmasında Do- L('histan hariciye nazırını kabul etti. 

Vindaor Dükü 

Umu.n~i müf-• 0iş~rr ~ongresi Ankara-jbüyük Şefe bağlılıklarını ve muınetlen
da ıhhılıye vekıhnın nyasetinde topl.m- -:ıi a.::::til. 

ğansporla berabere kaldı, O'çoku yendi. lngiliz başvekili bay Baldvin kabine-
NtSAN sinin istifasını krala verdi. Yeni kabi

dı. S<1rk ~"miryolhrının devle.t.e geç-j Hariciye vekilimiz M.ilanoda savq 
nıesJvJe, IstanbuJcfan hareket ed~n cüm- . facyotırı tarafından sellmlandL Kont Çek başvekili Belgradı ziyaret etti. 

neyi bay Çemberlayn kurdu. Vmdsor 
diikll evlendi. Bayaa WaTits. Viııcbor 

daki benzin depolan infilak etti. 16 ki- vapurunun bat.masiyle aula.ra gömillen
şi diri diri yandı. Adliye ve Sıhhiye ve- ler yirmi dörttür. Suriye Başvekili An· 

kid'Ube~il~ktzınık·rderi ziyafet verildi. Trakya- karaya geldi. Hatayda inlihabat hazır-
a uy as e manevralar yapıldı..... lıkları son safhadadır. Hatay hakkıada 

E.:nebi devletler askeri heyetleri bulun- Fransaya nota verdik. 
du. AtatUrk te manevraları takip bu- · SEMiH NAZIM 
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Bükreş maçı aşçıbaşısı anlatıyor 
-----------------------------·-----

Ş ar l o, bir oturuşta koskoca bir hindi 
Istanbul - Sinema Yıldızlarının 

istanbul muhtelitinin hakim oyna- dolmasını yuvarlamısl Gr. Garbo ise .. 
masına ragv men 2 - 3 Bu·· kreş (Los - Angel) deki (Bravn Derby) 1 rim. Bu, mutlak bulunmnlı,-anladın mı? 1 - Yn kndınlnr, mösyö Karlsen?? Me. 

Jokrıntasının C' kı • çıbaşısı Perl Kar- Hayretle cevap verdim : sela Greta Garboya, Marlen Ditriche ait 

ı ı b ı ı d linin sinema yıldız.arı arasında pek bü- - Alay mı ediyorsunuz, mösyö Şar- bir hatıranız yok mu ? 

muhte ı• tı• nı• n ga e esı• e netı• ce en ı• yük bir şöhreti vardır. Kendisini bil- lo .. Böyle bir şey bilmiyorum ve ilk de- - Olmaz olur mu hiç' ( Marlen ) 
miyen, fonıınıl·an yok gibidir. Aslen fa sizden işitil orum. sofraya oturdu mu İisleyi

0

-eline alır .... 
l11tanbul, 31 (Hususi) - lstımbul -

Bükreş muhtelitlcri maçı bugün T ak11im 
•tadında çok kalabalık bir seyirci küt
lesi huzurunda yapıldı. 

Maç heyecanlı safhalar arzette. Birin
ci haftayım lıtanbul muhteliti muhacim
lcrinin anlapmamalan yüzünden Ru· 
menlerin muvaffa)uyetiyle neticelendi. 
Bizimkiler iyice anlaımıt .olsalardı mü
dafaanın ıöıterdiği gcyret kadar rnu
vaff ak ol .. Jardı Rumen ltaleaine birçok 
gol ıokmaları muhakltaktı. Maalesef bu 
ıınlaoamamazlık yüzünden en iyi fınal· 
lat kaçmldı. ilk golü Rumenler yaptılar. 
Ankaranın galebainden aonra Jstanbu
lun muhakkak muvaffaltıyetini bekliyen
ler üzerinde b u ıol bir dllf teıiri yaptı. 
lııtanbul mulıtditi İ) i akınlar yapıyor, 

ydnız kale önünde anlapmamazlık gul 

myor. Rumen kalesi önünde 22 dakika İskandinavyalı olan bu adam hakikaten Güldü ve kulağıma yaklaşarak ya- Yeyeceği yemeklerin kalorisini, vita• 
h fasılasız uğraştığımız halde gol çıkaramı· pek usta bir aşçıdır. Geçenlerde Avru- vnşça anlattı : minini hesap eder. Uzun uzun düşünür. 
J_ ~ yoruz. Rumen muhacimleri galip va-1 paya gelmiş ve Londra gazetelerine bir - Bunu ben de bilmiyorum, şimdiye Garbo böl le değildir, ne canı istersa 

Cih:ıt (Cünq 

ğildi, Bizim hakim oynamamıza Tağmen 
Rumenler galip va7.İycti muhafaza edi
) oılardı. Topu ) akalnyarak hücuma geç
tiler. Attıkları eutu gı.izel bir plonjonla 

Cıhnd yakaladı. Necdde Nafi pa~aşır
ken topu F eyı.iye verdıler. F ey7.İ ileri 
götürü} ordu. Muın in hattında luzumsuz. 
bir çalım )apar k topu Rumenlere kap-

tırdı. Onlar yine k lemize )uklcndıler. 
önlerinde yalnız iki muhacim var. Top 
"'uta gitti. Bizımkıler topu aldılar. Bü
lent Ragimc, Rasim Süleymnnn verdi .. 
Rumenler nyaklarınn cec;:irclikleri topu 
sürerken Rızn yakaladı. Tckrnr Siılcymn 
na verdi. Fakat top yine Rumenlere geç

ti. Paslaııırıık kalemize indiler. Şutları 

lrnlc dı~ına çıktı. Cıhndın attığı topu Sü· 
leymnn 'e Rızadan Bülent ldı Fakat 
lopu Ru~cnlere kaçırdı. Rumen muha
cimlcri :>ine biz.im kale) e indıler. Ru-
mt'n ortn muhacımı ile kaleci k<ır'ı kar-

ziyeti muhııfeza için mudnfilerine yardnn çok knğıt, mürekkep sarfettirmiştir. kadar yediğim şey de değil.. Fakat, onu yer. 
t:diyorlar. Yalnız iki Rumen muhacimi 1 Son günlerd~ Parise gelen ve (Şanze- Londra gazetelerinde okudum, Prens - En sevdikleri yemekler? 
fırsat bekliyor. Rumen kalecisi harik11 , lize) kahvelerinden birinde oturan aşçı dö Galın pek çok sevdiği ve her zaman - Garbo biraz keyfine tabidir. Bir 

i L d 1 F k b 1 t ·1 d b 0 

• i .. f d b l d d ~ b' · gu''n bakarsınız yalnız meyva yer, son-oynuyor. ...inci pnrti e ya nız i ret se-I a~1yı nası sa gaze ecı er en ırı~ goı·- so rasın a u un ur ugu ır şeymı§ .. 
kiz korner attı. Fakat gol yapılamadı. milş, tanımış ve derhal yanına gıderek Amerikada ilk defa benim soframda bu- ra bcı§ka bjr gün çerezle karnını do
Üyunun bitmesine on beş dakika kala 1 sormuş : lunmasını istiyorum. Her halde bunu yurur. (Maden) en çok sebzeli şeyler 
Rumenler bir fırsattan istifade edere.ki - Avrupaya gelmekten maksadınızın öğrenip yapacaksın. yer. Hoşuna giden bir yemek oldu mu, 

üçüncü golleıini de yaptılar. Bizimltilerin hatıralarınızı rıeşretmek olduğunu Lon- Şarlo, bahis tutuşmağa çok meraklıdır. bir porsiyon dııha ısmarlar. 
t<.zyikleri tesiniz kalıyc>rdu. Seyirciler gİ· ı' dra gazeteleri yazmıştı, doğru mu bu? Tanıdıkları ile her fırsatta bahse gi- MORtS KAMAJ, (MASUM) 
bi oyuncular da einirlcnmi§ti. Bir aralık - Evet, öyle bir niyetim var.. rişir. Bir gUn, bir hindi dolmasını bir F1LM1Nl BlTIRDl 

· k ld K l d d B 1 d b' k )"ft '- (Masum) filminde yeni bir sistem tat.. yıne omer o u. a e önün e ü'en - un ar an ır ısmını u en na&- oturuşta yedi. Diğer bir gün de, boJ 
F J ] d · · · ? bik eden sahne vaz.ilerinden Moru Ka. · düşene... ikrct çamur ar için<le Rumen e er m.ısınız . yemekten sonra yedi tabak dolusu çor-

kale2ine aktı. Hakem favul çaldı. F cy-ı Giilerek cevap verdi : ba içti.) maj filmini çe\•irmiştir. Noel - Noel bu 
· '- C l H H ' Y k kl F filimde ""'k açık göz, kurnaz; beceıik11 2J tut çea.ti. eri çevri en topu Hüsnü - ay ay... eme mera ısı ran- cPerl Karlsen> ; bir zamanlar dünya r 

'd 1 L k f · l k L k b'rl Y li~· · ·· J ı d bir adam tipi yaratmalttadır. .. g<..'Tı en ge erea. ·a nsıy e arcye ao tu.
1 
sızın ı : c .:< gını soy e, nası a am kadınlarlnın sevgilisi olan (Rodolf 

1 - 3 vaziyete girdik. Muavinlerin kafa- olduğunu söyliyeyim!> demi~. Valantino) nun yemekten """k 
0 

kadar Masum nasılsa kaçakç}lann cilrlhn· 
r- ortağı oluyor. Tabii bilmeden. anlama-· Bu pek doğru bir sözdür. Hususiyle aniamadıgyını .. bulursa onu yedigvini 

Hüsnü (B~iktq) 

siyle ilk golü çıkarmıı olduk. Top yine 
l:izim1dlerin ayağında idi. Orta muavi-

k b h d dan. Nihayet bir gUn bunların kendishi· iç i ir mi enk taşı ır. Bakmız, size tu- söyliyor. 
h den istüade ettiklerini, alet diye kullan• af bir vak'a anlatayım. Şarloyu bilir- _ Valantino, bauın en bahalı, bazan • 
siniz, ~ahncds cidden tabii, ~ade görü
nür. Yn bir de sofrada görseniz, şaşar

! sıruz. Pek çok yer ve yediklerine son 
de.rece dikkat eder, mütenevvi şeylerin 
bulunmasını nrz.u eder. Bir misal ? 

Bir gün beni çağ1rdı. Şimdiki (Dük dö 
1 Vindsor) o zrıman henüı. (Prens dö Gal) 
) idi. Daha kral olmamıştı. Şarlo, dostla

rına hususi bir ziyafet verecei',rini söy
ledi, listeyi ynptım. verdim. Tetkik etti 
ve: 

- Pek Cıltı, <ledi. Ynlnız ananas ez
meli tep!i bör gi bulunmasını da iste-

dıklarını anlıyor, isyan ediyor. Filmlİl 
da en ucuz yemekleri yerdi. Hiç unut- halkı heyecana getirecek, sonra güldll• 
mam, doğduğu günti tesit etmek için recek ~ahnelerl çoktur. 
dostlarına bir ziyafet veriyordu. Yalnız ANNA BELLA, JORJ SANI 
kendis:ine mahsus olmak üzere meyvalı TEMSİL EDECEK 
ve kremalı bir börek yaptım. Yemekten Holivudda Jan filmini çevirmekte olaıı 
sonra beni çağırttı. Samimi bir tavırla: Anna Bella bu filim biter bitmez biı 

- Çok teşekkür ederim. Karlsen, ba~ka filme başlıyacaktır. 
dedi. Yaptığınız börek çok güzel, çok Bu filimde meşhur Fransız kadın ro
tatlı .. Fakat, bilir misiniz, tadı dama- mancısı (Jorj San) ın rolünü yapacalt 
ğımda kalnn nedir? .. Bo;> um, tencerele- ve onun hayatını canlandıracaktır. Şim
rinizin yüksekliğinde bir çocuk iken diden bir çok maruf san'atkfırlar anga .. 
teyzemin erik reçeli}le yaptığı göz.le- je edilmiştir. Yalnız Alfred dö Müse r°'" 
me. lünü kimin yapacağı malum değildir . ..... ==----.=-~---------=-.-.--;;;i;o;;;;;;----=~ , 

Sinema dünyası şimdi pl3.Hn saçlı 
yeni bir Jan Harlov buldu 

11ıyn iken hakem ofsnyd diye düdiık nimiz topu Fikrete verdi. Fikret korner· 
çaldı. Cf'n uzun bir vuruş vurdu. Oyuncular ka-

Yeni bir Alman yıldızı da Alman film aleminde parladı 
Halk bizimkilerin akınları tesir•İz kal- lr önünde. Bizimkiler ikinci golü de yap-

masına asabileşiyorc?u. 

M. Re,at (Fener) 

çıkarmamıza mani oluyordu. Bir ara1ık 
hi7.imlU1e.r Rumen kalecisiyle ka111 karoı
yr; kaldılar. Cihat topu Bülente, Bülent 
Hızaya verdi. Rumenler çamur arasından 
topu kaparak orta muhacimlt'!rinin aya
ğıyle biz.im kaleye indiler. TOR avutıı 
gıttı. Rumenler topu yine yakaladılar. 

Orta çizgisi üzerinde Rumenlerle Bülen· 
tin topa hakim olmak için mücadele va
ziyetinde olduldan görüldü. Top Bülen
t in ayağından Fikrcte geçti. Rumen ka
lcai önünde bir ııkııtırma yapıyoruz. 
Tam gol çılr:arılacalr. zaman .. Rumen bek
lerinden biri topu çevirdi. Ani hücum· 
lar arat!llnda Rumenlerin aıkl§tıkça topı1 
dlf8n attıkları görülüyordu. Bir aralık 
Fikret topu eürdü. Rumen müdafilerini 
geçti. Fakat top d~an çıktı. Rumen ka
lcciainin attığı topu Rıza önledi. Reşat 
topu aürerek Rumen kalesine aktı. Re
~clın tulunu kaleci kafa ile çevirerek 
avuta attı. Artık bizim muhacimlerin hiç 
1~ iyi oynamadıkları ayan beyan görü-
1üyordu. Kaçınlan fırsatlar bir beş de· 

Bir aralık Rumenler ileriye doğru hü· 
cum hattımı.ı;ı geçtiler. Sağdan kalemize 
aktılar. Kalemiz önünde Lir tehlike ya
rattılar. Bu suretle aleyhimizde ikinci gol
lerini kaydettiler. Birinci haftayım böy
lece 2 - O Bükreş muhtelitinin galebesiy
le neticelendi. lstanbul muhtelitinde yal

tıfor. 2 • .3 vaziyetteyiz. Oyunun bitme
sine yedi dokika var. Daha ümitler kay· 
l:olmadı. Halk oyunculatı tc§vik ediyor. 

Rumenler tekrar kalemiz önünde bir 
tehlike yarattılar. Fakat top yine bizim-

kilere geçti. Rıımen kalesini yeniden sı
kıııtmyoruz. Seyirciler gol gol isteriz oi
yc bağırıyorlar. Saniyeler, dakikalar he-

Hollyvoodun plitin saçlı san'atkAn 
Jan Harlovun ölümünden sonra platin 
saçlar unutulmuş gibi idi. Şimdi çehre, 
saç ve hatta ses itibariyle Jan Harlovu 
tıpkı tıpkısına andıran yeni bir artist 
türemiştir. Klark Gabi ile ilk filini olan 
(Seratoga) da görünecektir. 

Ayni kılişede gördüğünUz ikinci re.. 
sim Almanlann en büyüK: san'atkarı Re.. 
nate Milllerdir. 1 

nız müdafaa oynamı tır. 
yecan içinde geçiyor. Fikret soldan iler
liyor. Bülendc pas veriyor. Kaleci fena 

vaziyette .. Tam fırsat .• Ah kurtuldular 
tt"eleri duyuluyor. Bu sıkı~tırmalar de-

vam ederken Rumenlc · vaktin geldiğini 
bağırıyorlar. Fikret Bülentlc paslaşarak 

ilerliyor. Nafile ... Vakit gclmiıtir. Ha
kemin düdüğü maçın 2 - 3 Dükr~ muh· 
telitinin galebesiyle neticelendiğini ilan 

ikinci haftayım 3,45 le ba~ladı. Ta
lrımda küçük değişmeler yapıldı. Soğuk 
şiddetli olduğu için O) uncuların soğuk

tan müteessir oldukları görüliiyordu. Biz 
yine hakim oynuyor, Rumen kalesini mü
temadiyen eıkıştmyoıuz. Bir aralık Fik
rt-t Bülenle pa11 ı. erdi. Üç ki§i Bülendi 
marke ettiler. Hakem penaltı ceza~ı ver· 
di. Fakat bu fırsatı da kaçırdık. Oyun 
daha çok Rumen nısıf sahasında oyna-________ .__.__.__.__.________________ -------------------------------------ediyor. 

Kayak 
sporları 
başlıyor 

Bursa, 30 (Hususi) - Uludağ 
yolu karla örtülüdür. Kayak sporla
rı için hazırlıklar başlamıştır. Yılba
şından sonra Uludağın geçen sene
kinden daha hareketli ve canlı bir 
kayak sporu faaliyetine snhne ola
cağı muhakkaktır. Sporcuların isti
rahat ve eğlence imknnbn bu se
ne gecen senekinden daha üstün bir 
itina ile temin olunmuştur. UJudağ
dal;i kayakçılar oteli hazırlıklımnı 
bitirmek üz0 redir. 

r11 m. PARLAMENTOSUND '\ DA 
MESELESi 

1.1ısır mebusun meclisine, kadın mo
dosının ıslahı hakkında bir kanun layıhnsı 
verilmi~tir. Bu )"yihnd ahlaka mugayir 
görülen kıy af etlerin mennedilmcsi iste
r.iyor. Mesela dekolte ~ e kolsuz elbiseler 
ile 11okağn çıkmak ment"dilmeli imi~. 

Bu lüyiha 14 ya§ından yuknn olan 
cenç kız ve kadınlara aittir, Mısır mecli
si bunu kabul ettiği takdirde kanunda 
menedilen kıyaf etlc.ıle gezen kadınlara 

haoia cezaaı verilecektir. 

Bu kudr tli san'atkür Alman filin\ 
aleminin çok parlak bir yıldızıdır. Ken• 
disini HolJyvooda çekmek için sarf edi· 
len bUtUn teşebbUslc.ri reddetmiştir. 

Renatc Müller (Ufa) stüdyolarında 

938 için iki büyük filim haurlamaktadır. 
Bu !ilimlerin sansasyon ynpacak mahi
yetinden bahsediliyor. 
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SON KANUN CUMARTEc:I 938_ 

1937 den 1938 e girerken 

Yen· sır'ın 
zeşriyat 

• 
ı 

ıa 
e 

os 
· her vakit en doğru ve en tazesini sahife· 

Jç ve dıt. haberlerı1! Asır» ın memleket davalarına olduğu ka· 
lerinde belı~ten « Y enı dünya siyasetinin bütün meselelerine de 
"dar harici &ıy.u~tı~. ;eyer verdiğini okurlarımız bilirler. 
ne kadar gen.ıf olçu 

1
; 38 başlarken «Yeni Aaın karilerinin kar· 

1937 yılı hıte~ ve i at bilançosu ile ve yüzü ak olarak çık
fUtna, bir renelik ne!r Y d ymaktadır. 
maktan derin bir ıevın.ç u ve her sahada okurlarını memnun ve 

Bunlardan başka daıoıa yan seçen ve onları büyük bir itina ile 
tatmin edici mevzuları ara n bir senelik zaman zarfındaki netri· 
unan cc:Yeoi Asının,, geçe ··vünç vericidir. 

bn b·ı· u hakikaten ° ·ı · ih. d b. h' • ya ın ı ançoı d y n · Aıır> karı erme tar ı, e e ı, ıssı, 
Bu bir ıene zarfın a « e da tanı 29 roman, 57 hikaye, 44 rö

milli ve macera nıevzulf 1da yüzlerce tetkik, yüzlerce makale, 
.portaj, muhtelif n:ıev~u .ar 
. 218 fıkra takdi~ etnııtlir· ku!hakıfı tasnifinden çıkardığımız 

A.fağıda, netU:Y":lı!111z:nutı etmek için neler yaptığımızı açık· 
rakamfo.r karilenmızı Pl · · • 

ça ıöıterir ı 

Bir sene içinde gazetemizde 
24 Avrupa mektuplan 
20 Zinıi yazılar 7 F.debi tefrika 

11 Tariht tefrib 
8 Macera ro~DI 
3 Ec:leht ve rnilli roroan 

37 Hikye 

81 içtimai tetkikler 
59 Dile &t yazılar 

23 Edebi tetkikler 
26 Sıhhi bahi..ler 

YENi ASIR 

70,000 lira: 33837 -60 000lira:14833 
50,000 lira: 8361-30,000 i a: 36940 
20,000 lira: 3561-15,000 lira: 16439 
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Yazan : MI el Zevako 

-51-

Halbuki Favıta böyle oeylere aldınş ti ... 
t-den takımdan değildi. Favatamn yüzü- Bu kadar hakarete tahammül olun• 
ne, ruhuna nüfuz eder gibl· baktı. mıızdı. Pardayıın onu bugün ölmeden 

N•h ti • (1) (7) ... b•t b•J ti Favsta. ııayetsakin: kurtarmıvtı Favt b dk d"nlk 
1 J aye eri ·ve Jle 1 en l e er - Benim hayatımı kurtardınız .. De- tnrnn ada~ın ö~ü:Ou::~.~ _ eün 

1 
d ur-

(50) ı • • l kJ d' F-'- · · .. U§un yor u. 
Şer ıra amorti li 3C3 ar ı. n&aıt nıçınr Kurnaz bir tcbessümleı 
· ' Pardayan hqıru kaldırdı: " _ 

10.000 lira kazananlar 123959 13220 2896 35141 32344 _ Ben, bir takım yırtıcı hayvanlann -. M~ıyo Pardayan .. Dedi. Sizde 
21342 37655 8399 28275 5592 11997 11613 30877 13950 33048 6avlctinc maruz kalmış ve müdafaadan ıon bır hızmet rica ediyorum. Papa Siks-
25352 5762 21504 16559 18947 2139 27869 30911 35127 1027 mahrum bir kadın gördüiüm içindir ki tin ve adamlarının buradan gitmeleri 

5.000 lira kazanan nummalar 7233 7191 35226 5166 31330 hemen kılıncımı çektim ve ne yaptığı- acab bir tuzak olmaııın diye düşünüyor 
2258 21633 13319 29215 9324 21535 35394 6945 14142 29163 mı dü§iinmiyerck ileri atıldım. ve korkuyorum. Kılıncınızın ve sizin h[. 

21984 37471 15915 11914 12763 18483 28435 32823 25570 26784 - Eğer beniın yerimde bir baııltaaı mayeniz albnda olunıam ordunun bile 
24440 25650 6901 38962 2468 31457 35789 17849 15897 17768 olsaydı ona karşı dn ayni harekette bu- hücumundan korkmam .. Parise kadar 
14887 27651 27970 5087 30358 26185 lunur mu idiniz) bana refak t d • • · 

2.000 lira ka%anon numaTalar 27501 33642 17175 11144 34982 - Şüphesiz değil mi ya) Şimdi mü- p d a e er mııınız) 
992 12 28 20134 39592 

ar rtyan acaba bu sözleri aö r 
33698 26752 26872 8803 20813 5761 9 6 ıaadc edeneniz madam size bir eual Fnvatamn - - d k' Y ıyea_ 

3814 31733 27316 3712 31490 24645 27341 25773 17330 3355 sorayım: Morover bugün zeval vıı.1'.ti ba- f k.c yuzun e 
1 

tcbeuümün rniına• 
22764 20176 8916 32956 26193 25856 13371 33998 3207 864 1 na Monmarter kapısı yakınında bulut- sını ~~ .. tti mi) Yoksa hu tebessümd 
20103 27582 19314 19797 21572 35153 29824 23090 22740 29250lmak telclifinde bulunmuotu.. saldı olum tehditlerinin farkında olm& .. 
34036 14724 10516 11640 29925 14175 18006 35305 18999 10010 Favata, vah~i bir sükunetle: dı mı) 

6533 21729 21831 4792 1'7345 12087 30695 9925 16136 19382 - Çünkü ona bu yolda talimat ve- Gözleri. Favatanın gözlerine diklimiı 
'3167 30182 7929 37119 2528 34463 37550 8874 3924 39676 ren bendim, dedi. Morover aizi benim o\duğu nalde ıu cevabı vetdi; 

21906 8977 19367 :2513 20212 8684 34743 27401 38812 1816:z.afcri ~azn~dığım z"manda buraya ge- -:- Niçin refakat etmiyeyim?.. Hi~ 
4258 38922 28741 ' i4821 36482 28056 25493 16250 1505 8889ıtıreccktı. Eger t1.damlarımın ihaneti ile metımdcn memnun oldukta . 
5312 33635 18446 24300 23658 15018 16020 27865 30486 14841 karıı1aşmamış olsaydım sizi burada Dük ti sarayınızın kap•• k d n sonra sızl. ... ına a ıır - tü ~ 

38597 10279 17575 15064 3805 595 14106 36368 29843 14377 1Dö Gizin na m1arı saracaktı. Ve bir de borcumdur. co rme 
1000 ~lira kaz.an°an numaralar 33967 632 34648 171416 39537 1sizin ölü c~edinizi ~uradaki iki ölünün Favata t•tr . 1_ · k ı emıyere.._: 

31221 12690 23360 25894 21591 36919 21036 23227 9558 39538 yanın da ter edere~ mnnııstırdan çıkıp T kk'" . 
• 24652 37061 36963 21802 5099•26124 20362 6804 32131 11962

1
gidecektim. h ~ b~ ur ederım mösyö, dedi, O 

23507 22070 29870 34883 11625 24672 22080 12570 3609 S04l Pıırdayan titredi. ..
11 

•• e cm mn_n~ıtınn tu büyüle. kapıai 
6 BUJük .anket 

,44 RöportaJ d rt 
65 Muhtelif seyahat yaz • 

. . 
38 Köy tetkikleri 
22 Mali yuılar 

41 ÇoFuk hiki1eal 
67 Memleket tetkiki • _:;...tekel tctkaılC'ı 
24 yabancı DlCII" 

118 Muhtelif fıkra 
41 Taribt ınaJaale 
33 Oırü yazı 
24 Feonf yuJar 
2Ş Askeri beJıisler 
46 f.konoaıl 

1 

6 Anket 
23 Havacılık 

14 Musiki babiJeri 
17 Adli yaz.ılar 
23 Spor tetkikleri 

15 Kültür bahweri 
70 Kadınlık bahisl~ri 
17 Eski eserlere ait yazılar 

29598 34544 24363 12329 24950 31723 34$86 37694 35840 l888 Jçinde f'avstnnın üzerine atılmak, onu onunde ~ek!e.}:ınu;. Birkaç dakika ~nrl\ 
6608 .<w>~97 28 14 ... · d · k b" k l oradan sıze ıltıhak d · ·""°" 1 20015 17694 29099 11301 36132 11053 29684 yere evırmc , ır engere yı anı gibi c enm. 

25830 32966 32359 23844 19854 J 0955 5671 22515 28455 20751 ı başını nyakları altında czmf!k anuau - Bitmedi _ 
23500 2006 20141 36294 29426 80010 10231 5512 27890 2532 uya~.dı... . =--
27346 23228 18947 12953 22236 38521 18885 28777 16477 86291 Kımbılır bdkı Favsta da Pardayanı Bir Japon generalı 
17000 30416 10018 36172 4805 

34439 14165 3804 8037 14006 
bu yola s~vk~tmek istemişti. 

4851 22732 1056 118265 20884 2
0700 13841 20802 12172 9849

1 Hnlbukı Şovnlye yerinden kımıldan· esir edene J 45 c/of ar j 
11455 25178 31817 19009 3592 38330 30757 30858 18745 5470 ınıyordu. Ynlnız güldii. Tabii bir lisan· Bir rivayete ör J la . . 
34917 8836 10705 1426 38045 la: 1 . Çi l'I . ..c c. . apon r eaır ettık-

· "nde rJerdigitniz roman ve tefrikalardan bazılarının 
Bir sene ıç• 

adi#: Yıl Sonra Gelen Mektup), (Aşk M__a~raları), .O~k Türk 
( ın Kumandani Semihan), (Katırcı~gl~!· .fN~rgızlı. Oda), 

K"'/;ebbed Sürgiin), (Körün ıstırabı), (Kım ".ldurdu? ), (ilk kur· 
(M) (lk" K~ Kardes), (Gri Şapkalılar Çetesı), (Kırmızı Sakallı 
f"j , ) 1(Şeytana Uuyanlar ), (Macera Düpkünleri), ( Hacerin ::s 'a) rJe nihayet hala devam etmekte olduğumuz (Pi~ Ku-

31322 31922 6333 5343 29090 22433 34813 17497 18485 36776 j - Arzular\nızın cenabı hak tarafın- f~n . n ı ~ın uz.erlerınde pek garip bir 
1 4266 7380 32088 19927 4033 33056 ~7486 13462 16362 27408 dnn is'af olunmnyışına çok teessüf et· ı:t lıstesı bu~mu§lardır. Bu listede bir 
26350 36840 19508 29536 20892 20699 .>2394 20858 36821 9511 tim, dedi, fakat §İmdi bu sözleri bir ta- J pon generalınden tutun da Japon zırh· 
28657 23502 20512 37702 23830 2~390 162~3 13268 37755 6182 lnıfn bırakalım. Ancnbn. bu anda ısize Ja. lııına kadar esir edilecek her insana va 

1

1527 29892 ı 3u637 90ı0 2326 20001 12713 yık bir hizmette bulunabilir miyim? eşyaya mukabil bir mükafat vardır. 
500 lira kazananlar 

1 
622 22611 2914 13325 12739 Fnv~ta mosmor kesilmişti. M~ada cnnlı bir Japon generali esir 

ı 17349 39278 26300 19582 16592 35574 32070 26405 31890 24290 Büyük bir tahkir addettiği bu ulüvvü- etmegc muvaffak olnn Çinli 4.50 dolar 
25363 32056 35147 33807 12660 38243 2545 3618 37453 16895 cenahın altında ezildi. Kirpiklerinde ya~- mükafat almaktadır. Yüksek rütbeli bi 

) '(Kodm Koruınlar ), (Pariıli Kadın) rJe (Halk Masalları). 
'"süfun bu yazıların taşıdıklerı değeri okurlarımız takdir etmiş-
lerdir. . b ı. b l b'l~ ·1 

Y 
• A .;J Geçen genenın q p.a arı < . ı ançc:sa ı.e en sı c karilerin in huzuruna çıka.rl:en eelecek se-

bil,. nrosunu bu senekinden daha üstün ve dolgun haz.Tlaya· 
ne a ;ı- 'b ld "" d ·· "d 1 btlmek' için !imdiden to!?lı at a ıgını a mu) e er. 

acı .. 
gazetecilik 

Yılbaşı 
nutukları 

- BAŞTARAFI ;;Ct SAHtFEDE -
HITLERIN SöZLERI 

1
. o:ı ı (ö.R) _ Hitler yeni se· I 

Ber ın, ;, . 1 • le 

UZOM 
319 ! Ü. Kurumu 
163 M. j. Taranlo 
135 A. R. üzümcü 
109 Alyoti bira. , 

47 M. B şikç.i 

18 Paterson 
13 A. Mayda 
9 S. Bencuya 
7 Ş. Remzi 

12. 17. 
14. 15. 
13.50 15. 
12.50 16. 
14.25 14.50 
14.25 14.25 
13.37 13.37 
13.50 13.50 
13.25 13.25 

23054 4023 2176 25032 11514 23182 8732 29049 33648 22097 lar loplnnmağa başladı. Japon :zabitinin bu listede vnzılı k4 ~ 
3240 23042 20280 13347 5914 2918 38513 25095 11076 27251 Acaba bir buhrnn içinde 'kalbinde k eki d l . · yme 

5 4 
1.!J d ... h b'' onca s z o ar yetmış scnettır (Y 

1 22955 6805 11784 26499 3631 3S058 11970 18994 17375 sr;.,. ıı ıgı mu a oeti if§n mı edecekti. ı b' · .1 . • a· 
12505 23643 16752 352H 34615 5136 35935 38374 24176 3626 Acaba Paraayanın kolları arasına nu ;. ıZJm para 

1 
e on lıra kadar bir şey) 

28510 14353 31100 27310 32119 2S422 5004 24592 14147 28838 atılncnktı) ır rnnvzcr ıo"eya tabanca getirene bir bu-
3666 6787 37665 21322 3674 16707 22449 20376 16536 33["~~ Birden Şarter Katedaralındnki hadi- çuk dol r, bir tank yakalayabilene 145 
2495 1435 2361 3SO 27115 3658 32103 8141 5500 36338 seyi hııbrladı. Pıırdayanın o znmnn ver• d~lar veriliyormuıı. Bn listede işe yarar 
4485 15902 18867 1004 26941 2336 31722 11636 6614 11483 diği cevabı düşündü: hır t yynrenin kıymeti 290 -dolar. alır 
7341 2482 21743 37854 17960 12532 25847 27999 36198 24749 -- Bir u_m nlnr ben de sevmİ§tim. makineli tüfeği:n kıymeti 23,20 dolar va 

l 1305 3251 12825 37205 37414 12559 5350 24111 7083 6914 Hltla da sevıyorum. Gerçi sevdiğim öl- bir destroyerin kıymeti 2900 d 1 .. .. d h 1' l k o armııs 
13750 255 17609 37671 8945 !21613 33756 15439 34280 391 muş ıse e ııya 1 e an albimdedir. Si. Listedeki en b"' 'k ··kAf . · d" lA uyu mu ıı at 145'00 
1?.437 2.1452 375gq 39008 21165 10363 3353 zı scv'?e ım ve asa da sevmiyeceğinı dohmnış ve b' J hl 

Bu diişünce Favatayı asabiyete sevket: lceck tnhliye vır al ponk 'Z.ı.r 1 ısı esir a1abi· 

_......_it--'-· -'--"-~ ...... )f; 
Geçen s re bir ikinci kaı un ub.thı T rnkyn de\·let tTenlcrine kavu~mnkla 

engin bir ııc-vıııç içinJe bayrnnı yapmıştı. 
Yukarıy.ı k<'yduğun u7 >k; foıogmf geçen sene devlet demiryollanna ka

'-uşan Edirne1ılerin Ediyı.e İ3tasyonundıı treni bekliyenlcrden bir grup ile tre· 
nin Pityon ; ,a.,yonuııdeı Yunnnlılar tarafından merasimle kar ılıınmasını gÖıı· 
tcriyor. 

~llıll~!IS!-==:.-......... .. 

Dr. Operatör 

:aL i~ra~im 
Avdetle hastalarım öğleden 

evvel Fransız haatanesindc öğ
leden sonra Birinci Beyler so
kağında dit tabibi B. Mehmet 
Ali muayenehanesi aiti katın
da kabul eder. 

1 -13 (2206) 

-'~ 

Ürolog - Operatör 

Doktor 

i 

erı ece mış .. 

Dr. Behcet Uz , 
Çocuk hastalıkları 

mütehassısı 
Hastalarını her glin saat 11.30 1 

dan 1 c kadar Beyler sokağında 
Ahenk matbaası yanındaki husus? 
muayenehanesinde kabul _ _, eo.er. 

Muayenehane Telefon No. 3990 
EV Telefon No. 2261 

t:.~-----:a.J 

Doktor 

.. b tiyle radyo ıstasyon any 1 
ne munnsc e . a v ıdnki nutku 
bütün dünyaya hıtaben şag 

ıl>ylemiştir: . !"hat siyasetinde 
Almanya otarşı ,,.e tes ı 

25 C. Alanyalı 
845 ~Yekun 

19127!l 

13.87 

ll.S

1:Garbo mülakat • 1 

verıyor f uat Soyer 
T evf i~ lütem 
Kulak, Boğaz, Burun 

hastahkları mUtahassısı 
. d '-tir Memlekette hayat pıı· 
C!evnm e cceıır. • - • l . ··ksekliğine manı o ~ 
hal ılığına, fiatlerın yu v 19 3 3 le 
rnak için her tedbiri alacagız. w • 

1• 1 önünde boyun egmış 
ıı:ayıf ''e gn ıp er 

·ıı . bugün nirıı.mlı ve 
olan Alman mı etı, d"l 

d 'I müdafaa e ı en 
kuvvetli bir or u ı e T I" 

w r Alman milleti olmuştur. es ı· 
mngru . h 

. d Alman milletıne mu -
hatımız saycsın e . N al 

ld w ulhu temin cttık. asyon 
tac; o ugu s . l' 

1• ·n dig· er prensiplerinı rca lZC et• 
00syn ızmı 
roeğe çnlı~acıığız. tcslihatımız gittikçe dıı· 
ha geniş olac ktır. A VUSTURYADA 

1912791 
lNCtn 

8 AlyoU birn 

121511 

",...,_ ,. ) . ;) 3 375 

121519 
31/12/ 937 \ . . · '. iz üzi.iın C'rta fı ıtleri 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

7 12.50 
R 13.25 
9 14.00 

10 
11 
12 

ZAHiRE 

15.25 
17.50 

22.00 

3G6 çuval Buğday 5 125 6. 

y· 31 (ö. R) - Şansölye Su~~ 213 çuval K. D.ırı t.75 li.75 
• ıya~a, ne nutkunda şunları söylemiş· 48 ton P. Çekirdeği 2.501 

ıııg yenı se 2500 kilo Acı B. lçi 52· 
tir: • . f de devam 400 b 1 n amuk 31.50 33.251' f w f Avusturya annnevı sıyase 10 a Y P · _ ______ _ Greta Gnrbonun gazete otogra • 
edecektir. Bu siyaset, Avusturyanın i~- • i MIR BELEDiY'EStNDEN: çılarmdan ve fotağrnf objektiflerin· 
t"klaline ,,.e dostluklarımızın memnu.na- ;.. k kıymetini koru- den ne kadar kaçtığı malumdur. 

Yıet 'erecek bir şekilde kuvvetlenme.ime hurl_ı_padra~~:11ı':, numaralı karar- Greta bu münzeviliğini son zn· 
ma a ~ın aı.ı "" k . . A "k 

dayanır. . p b l d' deki ilan tahtasına ınnnda ter etmıştır. men an ga· 
Viyan, 31 (ö R) - Noyc Vıner rese name e e, ıye bilinsin «Karar· zeteleıi muhabirleri kendisi ile bol 

gazete5inin verdiği bir habere göre Avus. asıldı, i::.s;~;;/2» ne;ir tarihi bol görüşmek,, muh~elif. so~yal me· 
. d ltı nydan fazla kalan yabancı nnmc 

37 
ı seleler ve san nt telakkıler:ı hakkın-

::~ ~i; i~amet tczken:si almağa ~ecbur 123/12 / 9 » 4620- (2383) daki '2'.Örüşlerini öğrenmek imkanını 
ulen bir kanun J8yıhnsı hazırlııı:nı:ı ır. 

Merkez Hastanesi 
Bevliye mUtahassısı 

Muayene hane: ikinci Beyler, Nu

manuıdc sokak No. 1 7 (Eski Kül
tür 1 ijesi knr~ısındıı.ki çıkmaz) 

Hasta kabul san ti: l fer gün 15 den 
sonrn. 

YF..Nl NF,ŞIUYAT: 

Yeni Adam 
Ismnil Hakkı Boltacıoglu tarafından 

buluyorlar. 1 çık rıl':ıakta olan. ~cm Adam adlı fikir 
Gretanın fikirlerinde, san'at orij i- 1 ve san nt gazete ının bu haftaki sayısı 

nalitesi kndar zengin bir kaynak 1 ile be inci :, ılına ba'.'!lanmış oluyor. Dort 
mevcuttur. seneden beri nıunlaznmen çıkmakta olan 

Amerikan g< zeteleri bilhassa bu I bu g~ct~nin bu haftaki sayısında mem
noktayı tebarüz ettirmektedirler. Kı- 1 1eketin hır çok tanınmış imzalarının ya
lişemiz, Greta Garbonun dünya gn-

1 
zıları vard~r. Ayr~c~ iluve olarak Yeni 

zctelerinin maruf reportörleri ile Adam Ansıklopedısı adlı eserin son 
görüşürl:en alınmış bir resİn\dir. formnsı da vm-ilmektedir. 

Merkez ha$lancai kulak ki' •v• fi 
mıgı fC 1 

Muayenehane: lkincı' B l N e.> er, u-
man:zade ııok 'k (Eski Kültür Iİ3esi 
karşısında) Nu. 5 

Her gün 15 d • b en ıti aren ha.ta 
kabul eder. 

TELEFON: 3453 

Paris fakültesinden diplomata 

Diş tabipleri 
Mrmlrket lwstanesı dtş tabıbı 

Mnzafler Ero< .. ul 
M 

l'E 

Keınal Çtı.tindac7 
t'") 

Ha ta arını her gün ~ab h 
aat dokuzdnn başhyarak 

Beyler - Numan zade S. 2l 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler . 

Telefon : 3921 



SA\1"A: 10 

TURAN r abrikııları ıı:amu :ltıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet ıabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem· 
!erini kullanınız. Hu yerde Htılmakladır. Yalnız loptan sa· 
tıtlar için hmirde Gaıi Bulvarında 25 numarada umum acen· 
lelik Nef'i Akyaıılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 34&5 

KREM BALSAMıN 

., 

" ' ''• 

Kumral, sarışın, efmer her tene tevııluk eden yeg~ne sıhhi 
kremlerdir. Cildi bcs!er, çil, leke ve sivilceleri kamilen izale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfeilerin takdir ile kullandık~arı 
sıhhi güzellik kremlerid·r. 

Krem Ba!samin dört şekilde takdim edilir: 
1 Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renldi 
3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 

Krem Ba!samin acı badem gündüz için beyaz renl:li 

r. ~+= 

lnsıiliz Kan~uk eczanesi Beyoğlu lstanbul .. _ -

Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin clikkat 

nazarına: 
1 

• ELE 1 M ı 
Krema makinaları geldi 

Bu makinalar dünyanın her yerin· 
de sütçülük aleminde büyük şöh· 
ret kazanmış ve en verimli maki-

ne olarak tanınmıştır. 
Son sistem yeni modellerimiz 

gelmi,tir. 
AYNI FABRiKANIN: lzmir umum satış depom: 

MIELE BiSiKLETLERi M. D. TIMUR ve A. KAUKI 
MIELE Hafif MOTOSiKLETLE- (Gazi Bulvarı Nu. 17 Telgraf: 

RI... KAUKI - IZMIR) 
MIELE ELEKTRiK SOPORGE- Telefon 3858 

YENIASIR 

.. ·~- : . ... , ~ - ; .... : ~ . - -' il\ DEUTSCHE LEVAN-
n TE- LINIE 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

···~ G b H . m. . . ROYAL NEERLANDAISE 
KUMPANYASI 

Fiatı her keseye elverişli 
Büyük radyoların.. evsaf' 

ve kudretinae · 
Lüks gösterişli 

bir radyo 

SPARTON 
LİR1~~REK 38 MODEL~ 
SATIŞ YERİ: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR 
SAMAN iSKELESİ (Büyük Kardiçalı Han) 

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

D~'\IMON 

,ı 

No. 9268 No. 9368 

DAIMON markalı bu fenerler ilri ve Üç pillidir. Ufak camlıdır ... 
Yapılış itibariyle camlarındaki hususjy~le verdiği ziya yirminci 
l\srın harikulade icadt olduğu şüphesizdir. lki pillisi üç yüz, üç 1;1i]
lisi beş yüz metreliktir, ayarlıd .... DAIMON mıı.rka oh:nasma <likkat 
ediniz. 

Umum depoları : lzmirde : Sulu haJ civarı No. 28/9 Hüsnü öz 
Ödemişli .. lstanbulda : Tahtakalede Jak Dekalo ve Şsı. 

J. ;. ~~ - ... ~· · .• _:- ~ _,· • ~, .. · ·, . . . . --

O oyç e Oriyant ban~' 
DJ~ESDNER BANK ŞUBESi 

IZMiR 
MEHl\J•:ZI : BEHJ,I~ 

Almangada 176 Şubl's/ Mevcutiur 
ti.ıı maye ve ihtiyat akçesi 

161i,OOO,OOO lbybsmark 
'liirkiyolle Şnbelerı: JSTA~BUL ve IZMllt 

J\lı.ır.la l;'ıılıeleri: J\AllJJU<: ve ISI(ENDERJYE 
Her tlirlii hnrıl;a ınırnın11liltnı ıf~ v11 kaltııl eıler 

,:" ......... ,: ~ ··· '·{ " .~ . 

Radvo nıeraklı 1 arı na n1üjde 

Dünyanın en mükemmel ve maruf 
rad yolarrndan biri olan 

ULTRAMAR'IN 
938 modelleri geldi. ilk ve ikinci partisi kısa bir zamanda bitti. 

Üçüncü parti sipariflerimiz geldi. Parazit için yapılan yeni ter· 
tibat şayanı hayrettir. Sesi temiz, tabii ve tatlıdır. Emsali ile kı· 
yas kabul etmiyecek derecede mükemmel olan bu yeni modelleri 
bir defa dinlemeniz kafidir. 

Fırsatı Kaçırmayın 
Açık Anadolu bayilikleri vardır 
Türkiye umum Jepoziteri 

ET ABLISSEMNTS EDISON 

HAMBURG 

DEUTSCHE LEV ANTE - LIN1E 

HAMBURG, A. G. 

DEUCALION vapuru limanımızda 

olup Rotterdam - Amsterdam ve Ham· 
burg limanları için yilk almaktadır. 

ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 
HERCULES vapuru 5/ 1/ 938 de bek· 

lenmekte olup yükünil tahliyeden son
ra Burgas - Varna ve Köstcnce için 

ve yük alacaktır. 

BREMEN 

IONIA vapuru 21 birinci kanunda 

bekleniyor. Rotterdam, Hamburg 

Bremen için yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 

The Export Steamship Corporation 

EXMOUTH vapuru 11 birinci kanun-

da bekleniyor Nevyork için yük alacak-

tır. 

EXIRIA vapuru 24 birinci kanun-

da bekleniyor. Nevyork için yük ala-

caktır. 

CARLTON vapuru 31 birinci kanun• 

da bekleniyor. Nevyork için yü alacak-

tır. 

STE ROY ALE HONGRISE 

DANUBE MARITIME 

TISZA motörü 13 birinci kanunda 

bekleniyor. Port • Sait ve Iskenderiye 

limanlarına yük alacaktır. 

SERVICE MARITIME ROUMAIN 
BUCAREST 

DUROSTOR vapuru 22 birinci ka

nunda Köstence için hareket edecektir. 

JOHNSTON VARREN LINES LTD. 

LIVERPOOL 

A VIEMORE vapuru Liverpool ve An

vers limanlarından yük çıkaracak ve 26 

birinci kanunda Burgas, Varna ve Kös

tence için hareket edecektir. 

DEN NORSKE MIDDELHA VSLINJE 

BAGHDAD ınotörü 14 ikinci kanun

da bekleniyor. Dieppe ve Norveç umum 

limanlarına yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 

NORBURG vapuru 10 ikinci kiınun 

938 de bekleniyor. Anvers ( Doğru ) 

Hamburg ve Bremen için yüjc alacak

tır. 

Ilandaki hareket tarihleriyle nav

lunlardaki değişikliklerden acenta me

suliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat almak lçin Birin.

ci Kordonda V. F. Henry Van Deı: Zee 

ve Co n. v. Vapur acentalığına müra

caat edilmesi rica olunur. 

TELEFON No. 2007/2008 

SVENSKA OR!ENT LINIEN 
NORRUNA vapuru 3/ 1/ 938 tarihin

de beklenmekte olup Rotterdam - Ham
burg - Gdynia - Dantzig ve Daniınark 
ve Baltık limanları için yük alacaktır. 

ISA vapuru 18/ 1/ 938 tarihinden bek
lenmekte olup Rotterdam • Hamburg -
Gdynia - Dantzig • Daniınark ve Bal
tık limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME ROUMAIN 
SUÇEA VA vapuru 1/ 1/ 938 tarihin

de gelip Malta - Marsilyaya hareket 
edecektir. 

ALBA JULIA vapuru 17/ 1/ 938 ta• 
rihinde beklenmekte olup Malta- Mar
silya limanları için yük ve yolcu kabul 
eder . 

Daha fazla tafsilat için !kinci Kordon• 
da Tahmil ve Tahliye binası arkasında 
FRATELLI SPERCO vapur acentalığı
na ınüracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4111 - 4221 - 4142 - 2663 

Olivi Ve Şiire. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BİRiNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

TRENTINO vapuru birinci kanunun 
sonunda Londra, Hull ve Anversten ge• 
!ip yük ÇLkaracak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük alacaklır. 

ALGERIAN vapuru 17 ikinci kanun• 
da Londra, Hull ve Anversten gellıı 

Londra ve Hull için yük alacaktır. 
LIVERPOOL HATTI 

LESBIAN vapuru 26 birinci kanunda 
gelip Liverpool için yük alacaktır. 

FLAMINIAN vapuru 12 ikinci kanun
da Liverpooldan gelip yük çı.karacaktır. 

BRtSTOL ve GLASGOV HATTI 
FEDERlCO vapuru 28 birinci k!nun· 

da gelip Bristol ve Glasgov için yUk 
alacaktır. 

DEUTSCHE LEV ANTE - LlNlE 
cmos vapuru ikinci kanun iptida

sında Hamburg, Bremen ve Anversten 
gelip yük çıkaracak. 

Tarih ve navlunlardaki değişiklikler• 
den acenta mesuliyet kabul etmez. 

Balıkyağının halisi 

Hilal Eczanesindedir 
1937 rekoltesinin bat mahsulü 

Kemal Kan1il Aktaş Balıkyağ! 
Adıyle satılmaktadır. iki defa timikman süzülmüş 

,aheıer bir ferbettir. 

Eczacı Kemal Aktaş bu yağı başka hiçbir yere vermem ittir Vll 

. vermiyecektir. .~ ıl§it • 

Maliye vekaletinden: 
Eaki bronz bet kurutluklarla yüz paralıklar ve nikel kırk para· 

lıklar 1 /l/938 tarihinden itibaren bir sene nihayetinde yani 1 /l / 
939 tarihinde tamamen tedavülden kaldırılacaktır. 

Keyfiyet 2257 numaralı kanunun sekizinci maddesi mucibince 

• 

' 

J 
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/SON KANUN CUMARTESi 938 YMIASIR SAHiFE 1. .,___ - -

RADYOLİN 
, Güzelliği hem yaratan, 

hem tamamlıyan 
bir iksirdir 

lzmir aicili ticaret memurluğun. 
dan: 

(Hanefi Sütgöllü ve Mustafa 
Aktuna) ticaret unvanile lzmirde 
Kemeraltı Samlı sokağında 69/1 
numarada karoseri imal ve tamir 
eylemek ticaretiyle uğraşmak üze
re tetekkül eden işbu tirketin tica-
ret unvanı ve tirket mukavelena-
mesi ticaret kanunu hükümlerine 

Şu güzel çehreyi ay.dınlatan gÜ· göre sicilin 2146 numarasına 
nef, füpheıiz, inci dişlerdir. La- kayt ve tescil edildiği ilan olunur. 
kin o ditlere can veren de fÜP- Izmir sicili ticaret memurluğu 

b 
• R AD y o L t N ' d' reımi mührü ve F.Tenik imzası 

eıız « ıı ır. 1 . M k ı : u ave e 
Bin dokuz yüz otuz yedi yılı 

S 
• . _. • .. 11 ... l-' d b' birinci kanun ayının yirmi yedin-
u; ae a)lnı guze ıgı e ae e e •· . rt · .. .. b' • • • . . cı paza eaı gunu saat on ır ıu-

lıraınız. F alıat bunun ıçın şart larında ben afağıda imza ve 
günde Üç defa mühürmü koyan Türkiye Cumhu-

RADYOLIN 

ile aabab, öğle ve akşam her 
yemekten aonra günde 3 defa 

ditlerinizi fırçalayınız. 

. riyeti kanunlarının babtettiği sa
lahiyetleri haiz lzmir birinci No
teri bay Mehmet Rifat Bayraktar
oğlu, l:.<mirde hükümet civarında 
Güzel lzmir hanında 5 flumaralı 
dairemde vazife görmekte iken 
yanıma gelen, Izmirde Kemeral
tında Samlı sokağında 69/1 numa
rada mukimler Hanefi Sütgöl
lü ve Mustafa Aktuna bana 
müracaatle resen b!r firket t'i't::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;=1; mukavelenaır<>c i tanzimini iıte-

roıı 8 diler. Kendilerinin kanuni eh-

Yılbaşı 
için alacağınız en güzel ve en 

ınakbule geçecek Hediye 

Otomatik GAR OD Radyolarıdır 
liyetleri haiz olduklarını anladım. 
lzmirde lstanköy hamamında Ha
mam sokağında 2 numaralı evde 
oturan Mustafa oğlu Rabmi Tay
f un ve Karfıyakad.:ı Y emiııçipafa 
wkağında 4 numaralı evde oturan 
Mehmet oğlu Recep Sıtkı Orhun. 
Sabit ve muarrif aıfatiyle hazır bu
lunuyorlardı. Bu tabitlerin teha
dete mani bir halleri olmadığı so
rularak anlatıldı. Bunun üzerine 
müttefikan söze ba,lıyarak me-

Dünyanin en büyük ve en muhte,em vapuru olan NORMANDl 
1alonlannı da GAROD radyoları tezyin etmektedir. 

SATIŞ 
Mimar Kemaleddin caddeai Nu. 

35 NiHAT KAR 

YERLER/ fnönü caddesi HAMZA ROSTEM 

' Portatif ANTENLER de gelmittir. 

' 1 - 10 (2303) 

vat ve teraiti atiye dairesinde akdı 
mukavele eylemiflerdir. Şöyle ki: 

1 - M. Bu mukavelenamenin 
tarihi tanzimi 27 Kanunuevvel 
1937 Pazartesi günüdür. 

2 - M. Şüreka Hanefi Sütgöllü 
ile Mustafa Aktunadan mürekkep 

~~=:;;::::•===================·~ olup Hanefi Sütg .. ' lilnün kanuni ikametgahı b:mirc·_ o ?. nci Osma-
•ı•••••••ımmmtm••--lllll-mllBlm_ll!llö___ niye mahallesinde Değirmenda-

BRISTOL 
ii ğında 58 numaralı hane ve Mus-

tafa Aktunanın kanuni ikametga
hı lzmirde lkiçeşmelik mahallesi 
Turna sokağında 35 numaralı ha
ne olup bu şirkete dabil başka bir 
'ierik yoktur. Beyoğlunda 

OSMANi YE 
3 - M. Bu şirketin merkezi ti

careti lzmirde Kemeraltında fam
it sokağında 69/1 numaralı mağa. 
zadır. 

Sirkecide 
4 - M. Bu şirket kollektif nev

indendir. 
fZrJ!ZY.ZZf/lt'n 5- M. Şirketin unvanı, «Hane· 

B h "k fi Sütgöllü ve Mustafa Aktuna» 
öM~R e[0~(;~1~? müsteciri !ürkiyenin en eski otelcisi BAY olup merkezi lzmirdir. 
h lk k d' • d.ur. 43 ıenelık tecrübeli idaresiyle bütün Ege 6 _ M. Şirketi alakadar eden 

a ına en ısını sevdirmiştir. b l 
Ot il · d · f i umum muamelat, ukudat ve ta-

e erın e mısa İr kalanlar k d' 1 · d k' h b 
1 1 • en ı ev erın e ı ra atı U· ahhüdat ve sairede her bir •erik ur ar. v 

B. k b • J • unvanı şirketi istimal etmek sure· 
ırço usuıııyet erme ilaveten fı'atl .. th. d 

1 t b ıd b"t" E er mu ıt ucuz ur. tı'yl ·· f 'd d w• • s an u a u un ge ve lzmirliler b t il d b 1 I e mun erı en vaze ecegı ım· 
I ~~~~~~~------..;~~u;_;o~e;;;.;,;e~r;.e~.;u;;u;şur;::ar~.~ı::-ıi 1 za şirketi ilzam edecektir. 
_ iilil 7 - M. Şirketin mevzuu: Bilu-

iCABINDA 

Kendinizi üşütünce .• 
Başvuracağınız ilk tedbir 

GRIPIN 
almak olmalıdır. 

GRIPIN 

mum otomobil karoserisi imal ve 
bu hususa müteallik tamirat işle
riyle me~gul olmaktan ibarettir. 

8 - M. Şirketin sermayesi Bin 
1000 Türk lirasından ibaret olup 
her bir ferik beşer yüz lira serma
ye koymuştur ve bu ıermaye de eİ· 
yevm mağazada ve kıymetleri ara-
larında takdir edilen bu tirketin 
mevzuatına müteallik alat ve ede
vat ve ıaireden ibarettir. 

9 - M. Her bir şerikin kar ve 
zarardaki hisseleri yarı yarıyadır. 

Soğuk algınlığına, bat nezlesine 10-. M. Şirketin.mü~eti bir •e; 
ve diğer nezlelere, gripe, kırgınlı- neden ıb:1'."et olup bU: K&nu~u.aanı 
ğa, ütütmekten mütevellid bütün dokuz yuz o~ •:kız tarıhınde 

utıraplara karfı bilbaua hatlar. Otuz bır Kanunuevvel do-
müeaıirdir. kuz yüz otuz ıekiz tarihinde niha· 

yet bulur. Mukavele müddeti ıo
nunda şerikler arasında bu tirket 
feshedilmediği takdirde bu muka
vele alıkiinn bittiği tarihten itiba-

GRIPIN 

· GONDE 3 KAŞE 

ALINABiLiR. 

E 'dd ti' L- d" w 1 - · ren kendiliğinden daba bir ıene 
n fi e ı .,.., ve ıt agrı arını ·'dd ti d ed kti • . • mu e e evam ece r. 

derhal dındırır. .. '-'ti . b ka b' d' ecekl . ftlll enn Af ır ıy erı 

olmadığından ben yeminli noter 
bir nüsha olarak tanzim ettim. Ve 
muhteviyatını kendilerine yübek 

GRIPIN 
sesle okudum ve mealini anlattım. 

lıim ıııe ,,_.ka)la 

diklıat.. T alılitfe

rintlen ııalunınu:. 

Bel, ıinir, romatizma ağrılarinda Arzularının tamamftl iıtedilderi 
hararetle tavsiye edilmektedir. gibi yazıldığını tasdik ebneleri Ü· 

.... zerine itbu mu.kavelenaıne Aflliı
---, sını hepimiz imza ettik Ye mühür

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK. 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretile rekabet kabul et· 
meı fiatler dahilinde satılmaktadır. 

Adres : Kestane paun Bardakçılar sokak numara 12 
f. PERPlNYAN Telefon : 3937 

ledik. Bin dokuz yüz otuz ycııfi yı
lı birinci Kanun ayının yirmi ye
dinci Pazartesi günü. 

Sabitler imzaları 
Akitler imzalan 

T. C. 
lzmir birinci noteri M.R. Bay· 

raktaroğlu resmi mührü ve imzau 
Umumi N. 11143 
ltbu mukavelename auretiniı 

dairede saklı 27 /12/937 tarih V< 

11114~ umuı~ıi nolu aılı~a uyguı 
oldU&U ıaadık kıhııdı. B~ doku<-

o<t.V..A l /.t '7.. 
.Ş.J 35 WATT ~ 
OSRAM 

' D " 'ovo\; 
Osram il lambasını kullanınız. 

Ucuz bir ışık temin eder. 

OSR 

• 

1yi ışık 
Söglam iş 

·00 
Dekalümen lambası asgari bir istihlak_ temin eder. 

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

G~~ KATRAN HAKKI EKREM 

-GOilfiml 
MİTAT OREL 

Adres - Beyler Numan zade 
sokağı Ahenk matbaası yanın
da. Numara: 23 

Muayene saatleri : 10-12, 
16,30 - 17. Telefon: 3434 
~A**&ızmaxz tsi' 

KALMmN : Bat ve dit ağ· 
nlarında en kuvvetli i!Açtır. 

KALMl11N : Sinirleri teııkin 
eden bir fen harikandır. 

KALMtTtN : Terlemenin so
ğuk alınanın baı ilaadır. 

KALMrl1N : Nezle arizalarl
ni defeden rahat uyku \'Men en 
birinci il&çtır. 

Her renle 7 i lıunqtur. 

rüz otuz yedi yılı birinci Kanun 
1~nın yirmi yedinci Pazarte.ai gü.

1 
'.lU. 

lzmir birinci noteri reımi müh· ı 
j ve M.R. Bayraktaroğlu imzaıı 

4616 (2382 

1 ·~ • 
lzmir Yün Mensucatı• 

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

1 

Sag-Iam Zartı 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiıeler için bu mamulatı ter "h d" 1 

- ~rfu:!J~ondY~R~~~! -ı 
ŞARK HALI T. A. Ş 

=-········· ................................................ .. 
E Sıhhat Balıkyağı ........ . 

Naneçyanın haliı Morina babkfaiıdtr. iki 
defa Mlz6lmfittiir 

ŞERBET GiBi IÇILEBIUR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Bıı,;;k Salepçioila HaıU kart11mda S.,dwalı: • lzmir 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .......... 
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t SON KAMUN CUMARTF.SI 'I 

Japon filoları Kantonu yakıyorlar 
Çingtavda Japon binalarının bombalandığı söyleniyor 

Mareşal Çangkayşekten 
hiç bir haber yokmuş .. 

Amerikanın deniz silih
lanma projeleri kongrede 

Sovyet denizaltı gemileri Y angçe Kongre Ha. encümeni reisiAmerika
mansabında görülmüşlermiş nın infirad siyaseti aleyhindedir nehri 

Tokyo, 31 ( Ö R) - Şanıhaydan gelen haberlere göre 
Çingtav tehrinde Japonlara ait olan binaların tahribi •İste· 
malik bir tekilde devam ediyor. Burada yapılan taarruzlar 
artık münferit his- halden çıkm•tır. Japonlara ait büyük bi
nalar. cökyaıanlar Çinli tekni.ayenler tarafından bombalar1 .ı 
açurtuluyor. Bu tehirde yıkılmamıt ne bir tek Japon binaaa, 
ne de bir tek Japon teleiz iatuyonu kalmıotır. Ayni zaman
da Japon tayyarelerinin Kanton tehri üzerine yaptıklan ha
va hücumlan da büyük tahribata eebebiy~t vermektedir. 
Muhtelıf binalar, aekert depolar alHler içindedir. 

l.ondra, 31 (ö.R) - Bir Japon gazetesinin verdiği ha
ber-' 1.-akdıraa ,_,1 Çın mahafilinde, meçhul bir istikamete 
hnreket etmit olan Mareşal Çan-Kay..Ş.k"teıa hali haber 
alınmamıt olmuı laMehiyle endite izhar edılmekte İmif. 

Tokyo, 31 (ö.R) - Şanghay Japon mahfillerinden ge
len haberlere gör~ birkaç gün evvel Sihirya aulanndan ha
reket etmiı olan So-.yet Denizaltı ıemileri Y ang-Çe neh
rinin manaabında görtinmütlerdir. Çin harp cephelerine Sov
yetlerin yüzlerce hücum arahalan ve tanklar gönderdiklerı 
Rr:l .. maktadır. Ayni malıafil Çinin Sovyet Rusyadan ge
n~ mikyuta aillh ted,rik ederek bilhasaa motörlü kuvvct
l•rİ'lİ çoialtınakta olduklarına kanidirler. 

Şenchay, 31 (ÖR) - Şansi vi)iyetinde beldencn b · 
yük muharebe ba§)ıımıştır. Japonlar burada büyuk kuvvet· 
lt"r tahfit etmiflerdir. 

Vqinııton, 31 (ö.R) - Hariciye nezareti Japon emtea-
11nın Şanıhaya gümrük.üz aokulduğu hakkındaki haberle· 
rir doiru olup olmadıiını anlamak için Şanghaydan mufas
aal bir rapor beklemektedir. Bu haber teeyyüt ederse Japon
yanm Çinde fütuhat aiyaseti deha ııarahatle kendini göster· 
mf§ olacaktır, 

Hankov, 30 (A.A) - Çin tebliği: 
Son kırk sün i<,inde Japon topçusunun mütemad; ate~i 

altınJa kalan Tıian mevzileri tamamiy)e harap olduğundan 
Çin kuvvetleri buruım 27 llkUnunda tahliye ederek Peima
sal\~m cenubundaki yeni mevzilerine çekilmiılerdir. 

('in kıtaatı T.man·m aukutundan evvel yapılan muharebe
ler· e mevcullanmn büyük bir luammı kaybetmiflerdir. 

T singtaoda vaziyet gergin olmakta devam ediyor. Şimdi 
Japon kuvvetleri Vciaieg istikametinde ilerliyorlar. Diğer 
tarftf tan Japonlar fiddetli bir bombardımanı müteakıp Ma
uoda 1:m mil mesafede bulunan Vongum adasına yüz ka
dar a.kr.r çıkarm•tlardır. 

Dün aabah Japonlar yiyecek depolannı yağmaya koyul· 
uuqlar ve aakin ada halkının bir luamuu öldürmüılerdir. Kantondan manzaralar 

Vaşin~to:ı, 31 (Ö.R) - Deniz si-
1:ihlanmru ı mcselcıi etrafında kongreye 
tevdi edilen Hiyıha tıiyasi mahfilleri iş· 
gal ediyor. Reisicumhur bay Ruzvellin 

Lu tc•lihatı yalnız Amerikanın kuvvetlen
mesi için değil, ayni zamanda iosizlik ih-

Panama kanalında Amerikan harp gemileri 

bulunmuş ve Amerikanın en büyük zıddır. 
(60) milyoner ailesi tarafından takip Vaıington, 30 (A.A) - Bahriye ne
edilen siyaseti şiddetle tenkit etmiştir. zareti Havay adalarında kiin Pearl-Har• 

hor hareket üuündeki hava kuvveden• 
Zengin Amerikan maliyecileri Ame- ni takviye etmek için bu limana gönde-

rika sanayiini kendi inhisarlan altında d 

tutarak Birleıik Amerikanın hayatını ve 

ıerefini alakadar eden aiyaaetine hakim 

olmağa çalışıyorlar. Onların prensipleri 
New Dcal prensipleriyle taban tabana 

rilecek olan bir hava filosunu vaktin en 
bir ay evvel göndcrmrğe karar vermi~ 
tir. 

Filo 19 llkki.nunda Sen Diegodan ha• 
reket edecektir. 

a 

1 

timallcrine knrş1 bir çare olarak ileri sür
düğü kanaati vardır. Kongre. hariciye 

I encümeni reisi söylediği bir nutukta. 
(me•ikon•n infüad oiy .. eti aleyhinde 

ı ispanyada cumhuriyet 
Japonlar lasilizlerl~ her banai bir ihtilat olmaaını önl.-:- iaıe mcvaddı ile mühimmatın muhafazaaına mahsus ambar 

melt için harekete Hong-Konıda deiil SungNn mmtakaaın- larla mücehhez olacaktır. 1 
dan setmek fikrinde oldukları anfatdıyor. Çin menabündcn alınan haberlere göre Kouangsinin iyi 1 

S.ntuns cepU.nde Çin kuvvetleri müatahkem mevzile- ta1im görmüı kaJınlanndan mürekkep bir orduau ııekizinci
rlni müdafaa etmektedirler. Bu mevziler Tıinan ile Taien Çin ordunrıa iltihak etmiıtir. Çinliler Taiangtaki Japon em-

1
1 

arasıacladır. Çm hata~alan ıiddetli atqleriyle düıman Nf· valinin ve kez."\ bu tehirde bulunan ve Çinlilere ait olan 
lanru hozmaktadır. Bin kadar diitman ukeri topçu atqiyle gemi havuzları ile atölyelerinin tahriLine devam etmektedir-

1 

öldüıülmütdlr. Şimdi VeWon"de çek ıiddetli muharebeler ol- ler. 1 

ordusunun yeni zaferi 
Asilerin tebliğlerinde dahi kapalı 

maktacbr. Batün k8prüler yılulm11 ve diifmanın Y angtze Geçen gece nhbmda çıkan bir yangın fazla tahn"bat Y•P· ı 
üzerindeki deri lıareketl dmdarulmuttur. m'ftlr. (inliler ıimdi de elektrik santralını berhava etmeii 

Anvei Sekiana n Kiangau tiınal cephelerinde sükunet düşiinmektcdirJcr 

bir şekilde itiraf ediliyor 

vardır. Şarka doğru mühim Japon kuvvetlerinin aevkedildiği H'lnkov 31) (A.A) - Marepl Çan-Kay-Şckin Japonla· 
sörülmüttür. nn cenup i! tikamelindeki ileri hareketlerini durdurmak içfo 

Ş.nahay, 3() (A.A) - Marqal Çan-Kay-Şek Kanton merkezi hükü~t k.uvvetlerinden 4 fırkayı Taichan"da mu
ıcivannl pyri kaJ>ili zapt bir hale koymak makaadile çelikten 

1

1 kaddrs daj:t yakınine göndermiş olduğu aöylenmektedir. 
ve •İman ermeden 'blokhavzlar inpnnı emretmiıtir. Bu blok- Hırİ!llİyaıı geneıPI Teng-Yuh-Sieng bu kuvvetlere kuman-
bavzlar tayyare dftfii toplar, mitralyizler, aiper toplan ve da edecektir. 

Kahirede bir nümayiş 
Vafdcilerin mukabelesinden kof klll-
duğu · mitin~ler yasak edildi 

Mı T otôTlu kt vetleri 

1 

1 
ı Barıelon, 31 (ö.R) - Cümhuriyet 
ordusunun neşrettiği aon tebliğe göre asi-

1 terin T erucl şehrini kurtarmak maksadiy-
1 le bu ş-hir üzerine gönderdikleri 20 bin 

kiıilik kuvvet mühim miktarda motörlü 
kıt" alara istinat etmektedir. Asi ordunun 

imkan bırakm:ımqlardır. Ayni tebliğ T e

ruelin guya asiler elinde bulunduğu 

hakkında Fraııko kaynaklarından veri-

ıin pyam hayat bir kahramanlıkla harµ 
ettiklerini, ellerine geçirdikleri toprak
ları adını adını müdafaa eylediklerini 

len haberleri tekzip etmektedir. göatermektedir. 
Roma, 31 ( ö.R) _ F ranko kaynak- Diğer taraftan muhasara edilmit 'bu-

l h b 
. . T lunan Franko luwvetlerinden Franko-

lanndan ge en a erlerde asilenn eru· 
en seçme elemanlan bu cepheye gönde- nun büyük karargahına aıaiıdaki telsiz· 
rilmiş bulunmalarına rağmen cümhuri- elde cümhuriyet kuvvetlerine karşı hü- ler gelmiıtir: 

c.umları muvaffakıyetle neticelendi"i, yetçiler Frnnkonun bu teşebbüsünü de Şiddetli hücumlara rağmen teslim ol-
kat'i bir akamete uğratmışlar, muhtelif cümhuriyctçilerin zayiatı 6 bin kiıiye ba- mıyacaiız. ispanyanın aelameti için son 

noktalarda tamamen mahsur bulunan li~ olduğu iddia edilmektedir. Maarna- nefere kadar öleceğiz. Sizlere ve bizi 
J ıısi kuvvetlerinin kurtarılması için hiçbir fih asilerin teblığleri de cümhuriyetçıle- L:urtarmağa gelenlere kardeş selamları. 

Kahire, 31 (ö.R) Muhammed )arı haber alınmıştır. Kuvvetle tahmin 
Mahmut pqanın baıkanlıiında teşekkül edildiğine göre .ııümayi ler yarınki yılbaşı 
eden yeni kabinenin vazifeye ba lama- günü tehrin büyük caddelerinde ve bil
um mitealr.ip Kahire yüksek mektep ta- hassa saray önünde yapılacaktır. Bu teza
leLeluinclen 'bir kumınm krala aadakat- hürat münaaebetile Vafd partisi menaup· 
'-ini bildirmek İGİa DiimaAier ya.,..k- lanmn mukabil nüma)'iflerde bulunarak 

'talebeyi tahliye makaadiyle tedbirler al- dirmittir. teler Romanyac:la otoriter bir hüküme-
Nahas pa~anın iktidar mevkiinden çekil- dığı haberi teeyyüt etmcmiıtir. BatvekU muhtelif aahalardalU mesaisi- tin iktidar mevkiine geçtiği sırada Mmr-
mesini protesto etmeleri muhtemel bu- Muhammed Mahmut pap vazifeye daki hükümetin de diktatörlüğe taraf-

~ nin lngiltere • Mısır ittifak muahedesi 
lunduğundan yılbaı1 günü diğer DÜt\in baılamuı münuebetiyle krala gönder- tar olUfUDu memnuniyetle kaydediyor-
aiyui tctkilitlann nüma)'İf ve miti diği bir mektupta Mwnn muhtelif dev- çerçevesi içinde cereyan ed«eiini ilave lar ve Mmr hükümetinin ltalya ile •· 
yapmaları yasak edilmittir. Jetler ve bilhaua lngiltere ile ananevi ebniftir. mimi doatluk aiyueti güdeceğini tahmin 

Yeni bükümetin mevkuf bulunan 500 doetluk aiyuetinde devam edeceiini. WI- ff.-. J 1 (O R) - S. ..wa ....- .... teılider. 


