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lsveçte bir casusluk vak'ası 
1 Stokholm, 19 (Ö.R) - Mühim çelik fabrika- 1 

larında imal usullerinin sırlarını keşfetmek 
için yapılmış casusluklro:" meydana çıkanlmı§
tır. Patronlar ecnebilere atfettikleri bu casus
luk meselesiyle hariciye nezaretinin me~gul ol
masını istemişlerdir. ---- - -
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Pahalılıkla M·ücadele Genişliyor 
Bez fiatlerinin indirilmesi kuvvetli 

-----
bir. ihtimal olarak görülüyor 

· F ranSada-1 

1 

BB. Chautcmııs : Başvekil, Edu:ırd 
Daladier : Başvekil muavini, milli mü
dafaa ve harbiye nazırı, Bonnet : H ~
küınetin mali ve ekonomik faaliyetini 
birleştirmeğe memur devlet nazırı, Fros
sard : Baş\'ckalct servislerini idareye 
memur, Campinchi : Adliye, Delbos : 
Hariciye, Sarraut : Dahiliye ve şimali 
Afrika, Marchandcau : Maliye, Bert
rand : Bahriye, Jean Zay : Milli terbi
ye, Queuille : Nafıa, Pielre Cot : Tica
ret, Chaptal : Ziraat, Ramadier : Mesai, 

" Steeg : Milstemlekat, Lasalle : Tekatit, 
Rucard : Sıhhat, Jcan Tey : P. T. T., 
Elbel : Bahri 'ticaret. 

. 

Vali B.F. Güleçin beyanatı 
1938 yıhnda başarılmasına çalışı

lacak çok mühim işler 

isine ehemmiyetle ., 

devam edilecektir. 
Köylünün kalkın 
ması icin vilayetin 

' 
faali yeti hüküme. 
tin iktısadi teşeb. 
büslerine uygun 
olacaktır. 

Valimiz Bay Fazlı Güleç kendisini zi
yaret eden bir muharririmize bu sene ya-• 
pılması mutasavver bellibaşlı işler hak
kında aşağıdaki izahatı vermi~tir: 

- Umumi meclis açılmı,tır. Vilayetin 
938 yılı için başaracağı işler geçen yıl· 
dan başladığı programın tatbiki olacak 

• ve bu programa göre yollar ve mektep
ler ikmal olunacaktır. 

Belediye ile müştereken yapılacak 
çocuk hastanesi inşaatı için yeniden tah
sisat alınmasına ve hastane bitinceye ka· 
dar devam edilmeaine te§ebbüs edildi. 

Verem hastanesine eklenecek bım 
Jçln mevcut tahsisata iliveten daha 15 

- SONU iKiNCi SAHiFEDE -

vardır 

VcıU B. Fa.ılı Güleç 

Bütün 
sular 

Adana ovası 
altında kaldı 

Pazartesi günü alay
lara sancak verilecek 

: ......... Atatürk ......... . 
: : . . 
• • 
E Anıtı önünde bü- E . . 
E yük askeri tören E . 
E yapılacaktır. Bü- E 

• 
E tün lzmir halkı bu ~ 
• • 
~ törene davetlidir E . . ...................................... : 
Izmirdc bulunan alay birliklerinden 

bazılanna önUmUzdcki Pazartesi gUnü 

saat on birde yeni sancaklar verileceği 
1 haber alınrn1şt1r. 
1 Alaylara sancakları büyük askeri tö
' renle ve ATA TüRK anıdı ön tiride Or-

1 
general Izzeddin Çalışlar tarafından ve
rilecektir. 

! Törene, lkız ve erkek liseleri He mek
! tepler de iştirak edecekleri gibi halk için 
de meydanda ayrı yerler hazırlanacak-

- SONU lKtNCl SAHlFEDE - Or g'mcr .. t 1'.:Z ettin Çalışlar 

Anlaşamadılar 

lngiliz 
fer ansı 

- lrlanda kon
talik ediliyor 

:········································ . . 
~ Dö Valera E . . . . . . 
5 Başvekaletten çı ~ 
E karken lrlandalı ! . . • • 
: lar tarafından al E 

i kışlandı. ~ 
=·································~·····= , Londra, 19 (Ö.R) - Ingiliz - Irlanda 

1 
mtlzak.e:relerlnln ikincl günü de bir ne. ı tlceslz geçmifti.r. Takip edilen maksadın 

1 
lkl memleket mUnascbetlerlnl al!kadar 
eden meaelelerln ihzarl bir tekilde göz

i - SONU Bf.ŞIMCI 8AH1PEDE _ Dövcılera wÔZ a<)ylerken 

• 
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5 ERKEK, KADINI ANLAR MI? 
ŞEHiR~H.ABERlERi'. .. ERKEK içiN KADIN 

1 Yeni Anketimiz 1 
....... Bn. Necibe ...... : 

Bir Muamma mıdır? - Izmir liman idaresi 
• 

özdilek 
" Kadının manevi 
hüviyetini yapan 
hassasiyeti bir alev 
gibi kendi varlı. 
tında duyan erke .. 
ğin kadını anlama
sı kabildir. Anlaş
mak için dürüst ve 
hakşinas olmak ka
fidir,, diyor. 

• • . 
( Kadrosunu muhafaza ederek, Deniz

bank adına faaliyete başlamıştır 

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

Deniz.bank kanunuyle lzmir ve lstan· 
bul lin .. m müdürlükleri de Denizbıı.nka 
bağlar.mı.ş ve Deniz.bıınk adına faaliyet 

göstermiye Laşlamışlaıdır. lzmir liman 
müdürlüğü, Denizbar.ka bağlanmış ol· 
ma,ına rağmen, halen eski kadrosunu 

muhafaza etmekte, ancak günlük mas
raflarını yapmaktadır. Liman idaresinin 
9 38 yılı programı, ancak Denizbank teş
kil& ta ikmal edildikten sonra t:ttbik edi
lecektir. 

Bir hnhere göre, Denizbank umum 

lmüdürii B. Yusuf Ziya, yakında lzmire 
Kadınların erkeklerden bahseder- gelerek Denizbankın fzmirdeki tcşkila-

•••••• Bayraklı ••••••• 

---·---
Vapuru Lizbona 
geldi. Gümrük am .. 

·barları tamir edi- · 
lecek ve deniz spor· 
ları geniş ölçüde 
himaye edilecek
tir. Konak vapur 
iskelesi tamamla-

rü B. Haşmet Dölge, Konak iskeleai mü
teahhidiyle görüoerelc işin tesriini rica et
miştir. 

Liman idaresinin 9 38 programında, 
ba~ımlacak cidden mühim bau icraat 
vardır. Bunlar arasında, gümrük antre· 
polarının tamiri, cer vaıııtalarının arttı· 

rılması gibi lzmir limanının ticari haya
lını alakadar eden mühim mevzular da 
vardır. 

Liman idaresi 9 36 yılında deniz spo· 
runa daha geni~ surette yardım etmiye, 
lzmirin deniz sporuyle uğraşan gençliği
ni himaye etmiye karar vermiştir. Bu İş 

etrafında yakında bazı kararlar alına
caktır. ken bitaraf olmalan güçtür. ~ tıylc meşgul olacak ve Denizbanka bnğ-

Sizin sualiniz ise en çok bitaraf- lannn müesseselerin çalı .. malarını .tan-
ı x. "h • • b' " Liman idaresince Londrada bir firma-

1 ıısa 1 tiyaç gosteren ır mevzua te- zim edecektir. nı yor. 
mas ed

. H tt b" "k b' t ••••n•11••••••••••••••••••••11••••••••• dan satın alınan New Degenham vapu· 
ıyor. aya a uyu ır CC-- lzmir liman i"leri \lmum müdürlüg"ii- t•elı'm edı'lecek olan Kona'- vapur ıs' '-e-

.. ,_._ --'L 'bi d .. ilim' M k'. ld ~ ...., "' ır. runa Bayraklı adı verilmişti. Vapur Liz· 
TUoe 1H1nl eg ' üm un ° u- ra!:terini, duygusunu anlamağa va- nün 937 yılı faaliyet programı noksan· lesinin küpdiyle 937 yılı faaliyet pro- hona gelmi~tir. Faltat havalar fırtınalı ol-
lu kadar gördüklerimden bir netice kıt bile bulamaz. 1 sız olarak tatbik edilmi .. ·tı·r. 1 lenüz ikmal gramı tnha'·kuk etmı'ş olaca'-tır. lyil,.•cn d .. d l çlkamuık isterim. E kele k bah " '" ır. -.. ugun an, zmire hare"-et İçin müsait ha· 

K 
r aş sında sathi görüşlü edilmiyen ve yirmi gün sonra idareye ve vazifesine başlıyan liman işleri müdü· vayı beklemektedir. 

adıru e~ ~lam~ ~kekkr gÖ~ ya~n~yonuy~n~n~irenina~- 1-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
'düm. Çok zamanlar teşhiılerindeki kadar etmesidir. Ancak kabaran bir 
isabete hayran oldum. Bunların i- deniz gibi sükunet bulduktan sonra
simlerini zihetmeğe lüzum yok.. dır ki kadını anlamağa çalışması la
;y alnız karıılaohğım hAdiseler bende zımdır. Erkek fazla genç ise bunu 

Bergama da Zavallı 
§U kanaati uyandırdı: yapamaz. Kadını anlaşılrnıyan heye- V / / / l Kadının manevt hüviyetini yapan canları içinde yalnız bırakır. Onun n.ermes ey ence eri Bir top antı o du Velespit Hoca 
hassasiyeti bir alev gibi kendi varlı- her halinde nüfuz edilmez bir mu- için esaslı Dün akşam Ticaret odasında oda re· 
ğında duyan her erk.ek kadını anlı- amma görmeyi tercih eder. Bu mu- isi. defterdar ve ihracnt tacrilerinin işti- BUyUk bir sefalet içinde 
yabilir. Çok oükUr lXSylelerine rast- ammayı çözmeden yeni tecrübelere hazırlıklar yapılacak mkiyle yapılan bir toplanhda. tüccarla- hayata gözlerlnl kapadı 
gelmek kabildir. E.kaeriya kadını an- giricir. Ba•ka dallara konar. Geçen sene, vali B. Fazh Güleçin isa- rın, yenı' '-azan"' vergisi mükellefiyetle- ı · k L 

lam la 
-ALian 'il 'il ._ Y zmırin tipi oir aimııaı olan 'cVelespit 

ağa mani o n fCY ru1 mış bir Görüyorsunuz ki kadını anlamak betli bir karariyle ihya edilen Berga- ri etrafından cörüıülmü2tür. Defterdar Hoca•, üç çeyrek asırlık bir hayatın bil-
gençlik egoizmaaıdır. ~~ egoizınaru~ her şeyden önce bir 

1

ince1ik, bir zeka- manın Kermes eğlenceleri, bu sene da- tUccarlnra beyanname usulU etrafında hassa son devresini güçlükle sürüldedik
çabulc. h~ olmak ıstiyen kudreti vet meselesidir. Kaba adam kadını ha esaslı bir programla, geçen seneden yapılacak muameleyi izah etmiştir. Be- ten sonra, evvelki gece hayata gözlerini 
vardır. Bırçolt genç kızların yuva anlamamıştır. Ebediyen anlamıya· \dalın zengin bir ~ekilde tekrarlanacak- yannamelerini vaktinde vermiyenler ta· yummuıtur. 
kurmak btediklerl zaman olgunlaş- caktır. Bugünün kadını sosyal haya-

1 
tır. ViHl.yet bu hususta bir program ha- kip edilecektir. cVelespit Hoca• baztlarİnın sandığı 

mı' erkekleri tercih edişlerinin eırrı tın her safhasında yer almıştır. Ka-, zırlamaktadır. Çalışmalara b~larunak • gibi bir mizah mevzuundan ziyade ıııklı 
<la bundan batka birıey değildir. Er- dına kapalı kalmıı bir meslek kapısı üzeredir. Şehir mecllsl toplanıycr ve milliyetçi bir insandı. lnal senelerin· 
kek yaıı ilerledikçe kadın kalbinin yoktur. Birbirini tamamlıyan iki cins Bergamanın tarihi Kermes eğlencele- d 
b 

L-- lan 1 Şubatın ille günü toplantılarına başla· e, müstensihi ile tab ve teksir ettiği bir 
ütün nazlneal o oefk.ati, vefayı arasında her zamandan ziyade bir rinin iktısndi manası kadar kUltürel ve gazete • k" t" d .. k · · k ""' l a - 1 ih \ "' l b' h \ yacak olan eehir mf.>clisine haznlıklar ya oy uye ngıtma ıçın çe me-

ogren r. ~ne erce ma e ugramıı an aşmaya, ır armoni tesisine ih-, spor bakımlarından da ehemmiyeti nşi- d'"'· · k ı T 
b

. h ld · .. · d K d d l ı devam ediyor. Riyasetin meclise yapa- ıgı ezıyct a mamııu. asavvuf meralc-
ır ayat yo aşı varsa onu yenı goz- tıyaç var ır. a ın a er tek te dü· ·kardır. Vali B. Fazlı Güleç, şimdiye ka- Iısıydı Çok :z • ı k'' .. h · · 

1 1 Ö 
"' ba l D J'k 1 · ·· h k • 1 b l l 1 cağı teklifler hazırlanmaktadır. Haber · engın ° an utup anesının er o g rmege ş ar. e ı an ı, cın- rust ve a şınns o mayı i ir erse nn- dar unutulmağa yüz tutmmı olan Ktıl- ı · · ik ' d la -s aldıg"' ımızıı .... öre 40.000 lira sarfiylc bir aon. eser erın. 1• son · i sene içinde geçi-

sıyot_ uygu rının mütemadiyen lnşma niçin olmasın~ kan ve Dağlı oyunlariyle, ok atma ~r- " b 1 k l kısm k d ~~- • IA h 1 kl'f d'I k ne ı me çın en satınış, ısmen e 
kaynayan harareti içinde kadın ka- NECiBE öZDILEK !arının canlanmasını temin ctmic::tir. ımar P ı.ını azır anması te 1 e ı eee -~ . ısınmış olmak için yakmıştı. 

Fransada 
Halk cephesi 
çöküyor .. 

- BAŞT ARAFI BiRtNCt SAHtFEDE .
lamaktan başka bir şey yapmaın•r 
tır. Fransanın dostluklar cephesi, es• 
ki politika zihniyetinden aynlmıya~ 
Kedorseyin kötü bir tarzda işleıne51 

yüzünden gevşeyince bunun güna· 
hım da Leon Bluma atfetmişlerdir· 
Otoriter rejimlere teveccüh besliyeıt 
memleketlerin sosyalist hükümetle
ri hoş görmediklerini iddia etmek kıl" 
bildir.Netekim, demokrasilerin uıntı' 
mi efkarı otoriter rejimleri sernpatik 
bulmıyorlar. Fakat bir memleketiıt 
iç politikasına teqlluk eden bu kabil 
ayrılıkların dış politikalarda hiç bit 
yeri olmamak lazımdır. Hatta insan· 
lığın selameti ve huzuru namırıll 
bundan daha kat'i bir zaruret tasav· 
vur edilemez. 

Kanaatimizce işin bütün sıklet 
merkezi F ransanm sosyalistler tara• 
fından mı, yahut ta sosyalistlere tC-: 
veccüh beslemiyenler tarafından f1l1 

idare edildiği noktasında değildir· 
Asıl mesele Fransız - Sovyet itti fa• 
kındadır. Berlinle Romanın propa: 
ganda aletleri, siyasi misyonerler• 
Otoriter havaya müsait olan ülke' 
lerde yaptıkları propaganda ile ide' 
oloji sem~tisini dı~ politikalarıl'I 
mihveri haline koymağa çalışıyorlar· 
Yeni Chautemps kabinesi yerioCI 
hatta merkez partilerden bir kebintı 
teşekkül etseydi f ransanm Sovyet• 
lerle münasebetlerinde bir gevşeklik 
yaratamazdı. F ransanın dış politikıt• 
sında bu ittifak her zaman için ağıt 
basacağına göre diğer mülahazaların 
kıymeti olamıyacağt tabiidir. Ba>' 
Chautemps, takip edeceği politikaY' 
bir sosyal ve siyasal sulh koduyla 
ifade etmiştir. F ransanın istiknırtl 
kavuşmasını, hakiki dostlarının keo• 
disine karşı olan inanlarını kaybet· 
melerine sebebiyet veren şeyleri iyi· 
ce görmesini dürüst ve realist bit 
dış politika takip etmesini temenrtİ 
ederiz. 

ŞEVKET BiLGiN 

--=-
Vali B. Fazlı G üleçitı 

beyanatı 
- BAŞT ARAFI BllUNCt SAHtFEDE "' 
bin lira istendi. Muvaffakıyet hasıl olur· 
aa bu kumı Cümhuriyct bayramına ka• 
dar bitirmek niyetindeyiz. 

•• Bu seneki Kermes haftası içinde Bcr- tır. öt" .. d b' h f 1 ı " -=-- umun en ır 11 ta evve Ö ecegini Ağamemnun kaplıcalarının suyu tet• 
gamada muhtelif eğlenceler tertip efü- hissetmi§ cibiydi. Kendi ayağıylc Fran- kı'k ed'I kt ld .. en• Sancak o 

o 1 k 'il' ks 1 ı h R l Ş b ı me c o ugunu ve suyun z: 
CC(' ' mı 1 ra ve oyun ara spor a- amazan a a an sız hastanesine giderek yatmış, bir Cin- ginliğini tesbit için bazı mukaddem jrı• 
reketleri yaşatılacaktır. Bu sene yapı- h k Ik ç k '-k 

h l l a a mamıştır. o· şayanı di"' attir ta t "I d'ld'"'' · b'l' · · S urı 
lacak cirit oyunları da geçen seneden sar oş o muş ar k' b şaa evessu e 1 ıgını ı ırsınız. uy 1• u zatın cenazesinde birçok kimseler mÜMadesi nisbetinde oraya bir tesisııt 
daha büyük bir alaka uyandıracak şc- Ramazan, Şaban ve Mestan bu üç ar- bulu t nmuş ur. 1 k .. •· · 1 sa 
kilde hazırlanmaktadır. kndnş kokoreççi ve ciğercidir. 'Oçtı de yapı aca • cger suyumuz musnıt o ur a ay= l"ermes haftası, muhtelif eğlence, ta- sarhoşluk suçundan dolayı nböetçi mah- belki de lncirııltına indireceğiz .. Zirıtl 
rihi ubideleri tlyarct ve mesire günleri- kemeye verilmişlerdir. Zevfin sahada faaliyetimiz. devletin iktısadi W 

Pazartesi gün·· 
• c k 1 ne ayrılacaktır. Bilhassa Kozak çamlı- Arnavut olan bu suçlular, geçen gece 'J oebbüslerine uygun olacaktır. Hükümetifl ve ı e e ğında yapılacak eğlenceler çok güzel kafaları dumanlamışlar, kendilerinden Budama ve bakım ihracat iainde aldığı te~ebbüslere mutii' 

-BAŞTA.RAFI BlRtNCt SAHiFEDE- hatırlatıyorsa bir alay Sancağı da bize olacaktır. geçerek Tepedelenli Ali paşa tUrküsUnU h [ bık olarak ihraca elverişli yaş meY"
1 lara sancak 

G Ç ld ğ 'b' b d UrS arı ve yaş sebzeyi teşvik edecegviz. Bir ıa• 
SANCAK VE HALK bütün vatanı ifade eder. e en sene 0 u u gı 1 u sene e, fıvazlan çıktığı kadar bağırarak söylc-

Pazartesi gUnU yapllacak olan tören, Bir bölUğün, bir taburun, bir kıtanın hnriçten Kermes eğlencelerine i§tirak mişler, hora tepmişler, elhasıl herkesin Tirede Köylünün zcylincilikteki yan- tarnftnn tabii menbıı.larımızdan meseli 

dana l ed k h il · ı· h ti 1 kli d t lıc:: b'lg' · · b d d k. k yabani zeytinlerin ac:ısı isiyle ugvrasacag"'ıt. 
mey top ıyacağı halk ile Türkün metin adımlarla önümüzden geçişi göz- .ece . n tın. ıs ıra a er va n e e- rahatını kaçırmışlardır. -Y 

1 ısını ve u ama a ı no sanları " "" -
S 

lrft- ı d 1 kti tast 'h et k il b' k ı Baytari i"lerde ötedenberi tuttu~1• ancağına ~;ıı olan ezeli ve ebedi sev- !erimizde nasıl bir emniyet sevinci u- mm c 1 ece r. Hakim Rnmaz.ana sordu: nı mc zere ır urs açı ınıştır. " ı.--
isin.l

. d B K d d Ti G muz ehli hayvanları 1~li\h yolunda yuril' 
g , uygusunu ve h<;~lılığını bir kerre yandırırsa Sancağın <la oı·dunun yanında • ............................ · .. · ... ..... .... .. .... - Sarhoş olmuşsunuz? unu uşa asın a, renin ökçcn na-
<laha ispat edecekUr. TUrkUn Sancak ve bUtiln azamet ve h~:neti ile geçişi ~ OZ2SfZZZZ7""..LZZT....LZ"LZZT"~ - Olduk eforıdiın! lılycsinde ve ödemişte açılacak kurslar ycceğiz. Geçen seneler ancak sekiz kıı' 

gls1 rih1mi l 
t k' d kt' dar damızlık aygmmız varken bunu 011 

sev ta · zi baştan başa hirikalarla kalplerimizde heyecanlı bir saygı uyan- LJQ kevı' ko"şesı' - NE•kntlar içmiştiniz? a ıp c ece ır. k ·..ı ld b fl j dörde ibliiğ etmi:t bulunuyoruz. Bu mi • 
uo uran Uyük zaferlermizin kaynağı- dırır. Ramazan, yanındaki Şabanla Arnavut- Kurslara bu üç kazanın ziraat vcldüe-·..ı V . tarı süratle arttırarak çiftçilcrimi7.İn di11' 
uır. atanı için seve seve canını veren I§te Pazartesi günü bazı alay birlikle- QQ:XYiJClm7...az-ml7'LZır.Jr»Zfi ça görUştü ve derhal: tı zeytin bakım memuru olan Galip Ol-'-- ı deki dtımızlık hayvanları adedi ile 111ii· 
ns&erln göztl önUnde Sancağım daima rine verilecek olan Sancaklar, ordumu- 1 .- cFikirler• dergimizde gençliğe bir - Po morc .. Içtik on sekiz şişe! gUr idare edecek ve fennr budamayı öğ-
<Iik ve yukarıda görmenin heyecanı ya- zun eline emanet ettiğimiz büyük vatanı- sahile açlık. Maksadımız bugünün ka· - Bu kadar çok içilir mi? rencnlcrc budama ustalığı ve çıraklığı tenasip bir mjktara iblôğ edecc;ğiz. 1 ~· Sancak blr alay için sadece bir na- nuzın ta kendisidir. Ve halkımız o gün p:ısilelerini yarına kuvvetli bir şekilde Bağırıp çağırmışsınız? altında ehliyetname verilecektir. Kurs- Köylerde yaptığımız tecrübelerde e' 

mUJ değil, bUtUn memleketi biltün vata- orduya emanet edilen vatanın nıısıl ça- hazırlamaktır. Yazı vermek istiyen genç- Ramazan iki ellerini yukarıya kaldır- lnr zeylincillğl bilgisiz ellerden kurta- verişli bulduğumuz Pilevne cinsi boğ•• 
nı kıvrımlan arasında yaşatan bir sem- lik ellerde bulunduğunu görmenin terin yazılannı: (Halkevinde Fuat Edip) dı. Adeta hora tepecek bir variyet aldı. rarak zeytinlikleri.m.Wn ömilrleri ve ve- la~ın .tamimine doğru eskiden baılıyaıı 
boldur. Mehmetçık, renginde tem1z ka- zevkini bir daha tadacak, o gün kıvrım· adresine yollamalarını bildiririz. - Yok vallahl efendim, Tepedelenti rimlerl yü.k:seltilmlf olacaktır. ~s!a~ ışini ik~al edeceğiz. Ha)'Tan yeıııl 
nını gördilğU Sancağı için her An canını Iarında tarihin .şanlarını saklıyan san- 2 - 20/1/938 perşembe günü. saat güzel bir türküdür!. - ıtının ehemmıyet alması ve sun'i çaY'' 
fedaya hazırdır. caJ!ımızı bir daha ve ona asli. doyamadan 16.30 da Halkevimiz kitapsaray ve yayın Suçluların UçUnüc de sabıkalarının --=- yetiıtirilmesi hususunda ıimdiden aJdll 

BugUn yolda gördU~UmUz bir tek as- selAmlamak fırsat ve saadetini duyacak- komitesinin ve saat 16 da köycüler ko- sorıılmasma karar verilerek duruşmaları Karagöz oyunu ğımız tedbirler vardtr. Bu acne de a,.aıı• 
ker bize nasıl Tilrk:Un bUyUlc ordlUUllu lardır. rnitcsinin haftalık toplantıları vardır. başka bir güne talik dlldl. Karagöz oyunu. mektepliler arasında lar için tohum siparif edilmiıtir. Gelr' 

olduğu ıkadar köylUmüz aruında da rağ- cek yaz içinde her çiftçimiz hayvanları• 

21 CUMADAN İTİBAREN 
SINEMANIN EN BOYOK DEHAKAR ARTiSTLERi 

MARLENE DIETRICH ve CHARLES BOYER'in 
MUHTEŞEM TEMSiLLERi 

ALLAHIN BAHÇELERi 
1.000.000 DOLARA MAL OLAN .MUAZZAM FtLIM TAMAMIYLE RENICU. GOZEUJOINE .. ZARAFETiNE PAYAN 

' 01.MIYAN AŞK VE HEYECAN FiLMi 

TAYYARE Sinemasında 
BUGON VE YARINKi SEANSLARDA 

EBEDi SENFONi 
FERNAND GRAVEY 

VEPARAMOUNTJUORNAL 
SEAf.JS SAATLERi: 2.35 - 5.55 ._ 9.15 

Ç/N- C/N 
ŞIRLEY TEMPLE 

FIUMLERI GöSTERlLECEKTIR. 
SEANS SAATLERi: 4.%5 - 7.45 

bet görmektedir. Halkevinin cidden ye- nın adedine göre çayır yetiıtirmit bulıı
rinde bir teşebbUsU olarak diriltilen Ka- nacaktır. " 

·· la k" 
1 

Sağlık i,Jerinde ihtiyaca kafi ve dlt,lı 
r
1
.agoz doyun drahı, oky Unün cKaragözUn bir hastaneye sahip olmak ön emeliına-
ısanın aıu a ço hoşlanması ve an- 1 'I L• la bak dan ehe o maıt a beraber mali vaziyetimiz cı.-
~tU1 ımın mmiyeUi görül- bir müddet timdi.ki binamızdan iatifatfe" 
m~ r. i ._ d. L:, 

Halk l k.. "tük be . .. .. . J' emretme~te ır. Bu sene onun iç.İft -
ev oycu şu sı onumUzde- kl'f d . . • ld .. ,. _ _, iUb ' fCY te ı e emcdik. Memleketin e••• 

pazar gunuuuen aren lzmire bağ- rındak· t ··L · ·'-L _ rl . · ,,,,. 
lı kö lerde kö lOmll .. ı eneuun ve u~t ye ertDI 7-

y Y ~ ~ragoz oyunu merkezden takviye edilmiı maballl ttı" 
oynatacak ve bu vesıle ile köylUyU in- bb ·' ı d .. d if)• 
kılabın eserlerinden haberdar edecek- te t ul~ elr veya bilog~ ~ d.o~7a v._.Jj 

t
. ye e ıy c yapa mc:a; ıçuı utikraı: _.. 
11·. • 

zımnında mediaten mezuniyet ı.t~ 

Kız kaçıranlar 
mahkum oldular 

Kemalpqanın Petrek köyünden Fat
maıun erine ~ vaktl girerek_ bu ev
de mlsafir bulunan bayan Ayfeyl k.a
çınnaktaıı ıuçlu Abdi, Mehmet ve Et
hem haklarında, •lırcezada cereyan et
mekte olan dava neticelenmlşUr. Suçlu
lardan Ethem ve Mehmedi.ıı altapr . ay 
hapislerine, Abidinin de bir qıı mah
kOmqeUne karar verilmi,ıtir. 

Bunlann dalla kat•ı ifade edacbil...-' 
lc;in meclisin •onunu beklememiz l~ 
dır. 

---=-
Beraet ettiler 

. . 

Bayrallada oturan Bn. F. Sdıorin e_. 
önündeki dut aiacuu kestiif idd...,,., 
hillfı hakikat zabıt va.ralc.asa tan.zbnJodeO 
11Uçlu belediye memurlanndan M..lt•'" 
r~ ~e Hasan Ağuceuya vcril~e~: 
dı. 1kı memura atfedilen auç sabit gör.il 

mediğinden beraatlerine karar yeriltııİf" 
tir. 
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V/~~~!~!~~;~~]! 
Bir aile faciası 

Asilerin 
Barselona 

36 tayyaresi 
hücum ettiler 

Durgun suların değil, akar suların, 

hatta bazı yerlerde denizlerin bile buz 
tuttuğu şu günlerde yorgansız,. odsuz, 
ocahız, eşsiz, ekmeksiz kalan I ukarala
ra acınıp dururken dün, yani buzlu su
ya hıristiyanların haç attıkları kışın en 
§iddctli gününde yüreğimi bir acı par
çaladı, kanatlı. ağlamamak için erkek
]igim galebe çaldı. 

Bir çok büyük bombalar attılar 
Ahalideİı ölenler ve yaralılar çoktur 

Izmir başka menılckellerc nazaran 
kışını hafif geçirirse de esen keskin rüz
gar, dağlardan gelen soğuk insanı za
manı gelince iliklerine kadar titretir .. 
Dün de o günlerden soğuk bir gündü .. 
-lsıni lazım değil - bir sokakta boş bir 
evin kapısmı iki küçük üslü, başı peri
şan yavru. morarmış elleriyle vurarak, 
.ses alamadıkça kim bilir nasıl acılarla 
sızlıyan yumruklarını kapının sağır tah-
1a~ının sırtına ınütemncliyım indiriyorlar 
\'C ağlıyorlardı. 

Asiler ayni zamanda T erueli tazyık etmeğe çalışıyorlar 

Teruelde teslim olan asiler 

noktas ı olan Elpetrona hücum etmişler
dir. 

nai:;is, l!} (Ö.R) - Jspanyada nasyo
"t ler Teruel cephesinde Yeniden ta-
q ru . 
] za geçmişlerdir. Salamanklan ge- Hükümct kıt'aları asi tayyarelerinin 

~~haberlere göre nasyonalistler ~chrC' taarruzu karşısında biraz geri çekil-
. ın olan bir -tepeyi ve hiikiirnetçilc- mck mecburiyetinde kalmışlardır. 

lin bir Asilerin ileri hareketi neticede dün dukı seneden beri tahkim etmiş ol-
arı kil kl d öğleden sonra Teruele üç kilometrelik et.rn ınev eri zaptetti erini i dia 

ektedirler. Fakat Barselon hükümet bir mesafede durduru1mu~lur. 
lrıahafiJ• b Paris, 19 (ö.R) - Uzak - Şark harbi 
hUtün ı . u haberleri tekzip etmekte \'e hakkında bugün hiç bir mühim haber 
.... ası hücumlarının pi.i kürtiildi.iği.i-
·•U bı"Jd· gelmemi!"tir. Buna mukabil Ispan,·adan 

ırmektedir. " ,, 
n·~ yine kanlı haberler alınmaktadır. Bar-

:tild.ıı·g·er 1araitan Cebclüttarıktan bildi- selondan bildirildiğine göre Valensiya 
k gıne göre Almanların Doyçland asi tayyareleri tarafından bu sabah iki 

tu\'aZ() • 
'hı.ıı rü Alcezirasa giderek orada defa şiddetle bombardıman edilmiştir .. 

· & Unan asilerin Kanarya ve Balcar Birinci bombardıman sabah saat 1.47 de 

:t:ııvazörleriyle birleşmişlerdir. Karne- ikinci de saat 5.17 de olmuştur. Maddi 
bu a~ıklarında taras~ut halinde bulunan hasarların çok mühim olduğu ve birçok 
tU :YUk bir nasyonafüt gemisi görülmüş- büyük binaların yıkıldığı bildirilmekte, 

l', 
~ buna mukabil nufusça zayiatın mahdut 

'hah ll'~on, 19 <AA) - Asiler dun ı;a- oldui!u ilave olıınm:ıkb<lır 
Ilı: b· 'reruel cephesinde şidde!li bir mu- Diğer taraftan Barselon şehri de bu-

a ıl taarruza geçınişleı· ve bilhassa gün son derecede şiddetli bir boınbardı
§ehre hrıkim bir mevkide bir sevkülct•yş 1 man geçirmiştir. Denizden gelen otuz 

Almanya tavassutunu izah ediyor 
~~~~~~---~~~~~~~~-

Fakat teşebbüsü · muvaf· 
fakı yetsizliğe uğramış 

l Beı-lin, 19 (A.A) - Çin - Japon an
~§llla.tlığmda Almanyanın uzlaştırma 
(j· Şebbüsilnde bulunduğu bugün neşre
~~en aşağıdaki resmi tebliğle teyit edil-

1ştir : 

l937 teşrinien•eli sonlarına doğru Al
~nnYanın Nankin ve Tokyo büyük el
~Uerj ile iki memleket salahiyettar ma-
•tafıll ar da d .. . . l asın cereyan e en goruşme-
~r esnasında Çin ·ve Japon hükümetle
l Alınanların diğer bütün memleketler-
e 

1 
ayni derecede alakadar bulunduğu 

~u hun Yeniden tesisi gayretlerine yar
~ etınesiııi göi-mek arzusunu izhar et

hll§lerd' ır. 
Alınan h"k·· t· b .. - b h u ume ı unun uzerıne u 

kanunusani tebliğinin neşrinden sonra 

Çin - Japon anlaşmazlığı yeni bir safha

ya girmiş bulunmakladır. 

Umumiyetle sanıldığına göre Alman 
hükümeti bu tebliğle Alman gazeteleri

nin son günlerde telmih ettikleri uzlaş

tırmanın ~uvaffakıyetsizlikle neticelen

mesi üzerine bütün mesuliyeti üzel'in

den atmaktadır. 

-=--

Ekvatör 
Yahudileri tardediyor 

Roma, 19 ( ö.R) - Kuitodan bildiri!· 
diğine göre Ekvatör hükümeti Ekvatör
deki ecnebi tebaası Yahudileri tarda ka
rar vermiş ve kendilerine J!lemlek~ti 
terketmeleri için 1 ay mühlet verıni~tir . 

altı nasyonalist tayyaresi şehir üzerinde 
uçarak tahrip kudreti çok fazla olan bir 
çok bi.iyük bombalar atmışlardır. Hava 
müdafaa bataryaları hemen faaliyete ge
çerek asi tayyareleri şehir üzerinde çok 
durmadan çekilmeğe mecbur etmişler
dir. Atılan bombalar şehirde büyük ha
sarat yapmış ve sivil ahali arasında pek 
mühim zayiata sebebi,\·et vermiştir. 

Nihayet Teruel cephesinde mücadele 
kanlı olarak devam etmektedir. A.:iler 

- Anne! Anne! Ar; kapıyı! .. 

Şahidi olduğum bu vak'anın tafsila
tını yazdan beri bilirim. Bu çok umu
mi ,·e her zaman olagan acı hikayeler

den birisidir : 
Şimdi boş k;ılan o evde bir karı bir ko~-ı 

çocuklariyle beraber yaşıyorlardı. K:ı

rı ile kocanın arasında bilinmedik SQ

bepler te~iriyle dururken kavgalar b e
llrdi. Ko::a: isyanlı, sinirli bir heyecan-
1, • ı,linahı boynunda kalsın- diye evini 

1 terketti. çıktı. gitti. Çocuklarilc baş ba~:ı 
kalan kadın günlerce değil, haftalarca 

değil, aylarca o kiralık e,·de kocasını 

bekledi. 
Nihayet. aç mı kaldı, açık ını kaldı, 

çocuklarının her zaman dert dinlemez, 
keder, felaket bi1ıne7. masumiyetleriyle 

istediklerini mi yapamadı ne oklu, bil
mem, çocukl.1rını su·IJ:ıdığı gibi. kedi 
el).iğini atar fehvasiy1c bir tarafa silkti, 

evi de boşaltıp tek başına kaçtı. Kim
den? Koc<:sından mı? Çocuklarından 

mı? Çektiği ıstırap ve sefaletten mi? 
şehri hükümetçilerden geri n!mak için 
nevmidane gayretler ~arfetınektcdirler. Orasını yalnız Allah ve kendisi bilir, 
Hüküınetçilcr bu teşebbüslerin hiç bir bilir amma benim de bilip, gördüğüm: 

netice vermediğini ve hükümet kuvvet- Dün, bom boş olan evin kapısını saatler
lerinin mevzilerinde esaslı bir değişiklik ce yumruklıyan zaif. bitkin, üstleri, baş
olmadığını bildirmektedirler. Diğer ta- ]arı yırtık iki yanudur. 

raftan na~yonalistl~r Madrid. cephesin-ı Peki amma. bunların günahı ne idi?. 
de de yenıdcn faaliyete geçruış bulunu- Ne ananın şefkati , ne babanın ınerha
yorlar. Bu hareketin ciddi bir taarruz 
""~'"'1'lT"lf'1HH ~ · nl,ln;;tı ,_ ,..,ı.,.~P\ lıiiktimet
çileri Terucl cephesinden kuvvı>t , . .,ı. 
meğe meclmr etmek maksadını mı ta
kip elliği henüz belli değildir. 

Bomba 
lngiliz mebuslarının 

üzerine düştü 
-0---

Valansiya, 19 (A.A) - Ingiliz ışçı 
mebuslarından mürekkC'p bir heyet 1'arp 

halk mektebini gezmcğe giderken şehir 
üzerinde uçan bir milliyetperver tay

yareden düşen bomba bu mebuslardan 
bir kaçını hamil olan otomobilin yanına 

düşmüştür. Otomobil biraz hasara uğ

ramışsa da içindekilere bir şey olına
mıştır. 

Mektepte verilen bir öğle yemeğinde 

işçi mebuslar cümhuriyetçi Ispanyaya 

yardım etmek ve ademi müdahale si

yasetinden vaz geçmek arzularını teyit 
eylemişlerdir. 

Kücük antant san' at , . . 
sergısı 

Belgrad, 19 ( Ilusust) - Yarın öğle

den önce Kale mevkiincle, Küçük Antant 
kadınlar birliğinin t~ebbüsi.iyle Küçük 
Antant memleketleri kadınlarının sanat 

meli arasında kalaınıyan, ısınamıyan, 

doyamıyan ruhları şfıd, göniilleri şen 
VJaJUJ.)(.t. .U . UU- .J "'"' • -

Yuvasında böyle fod akibetler doğu
rat·ak insafsızlıklar ya~alan kabahatli 
babaya da, ;,ınaya d b~n lanet okuyorum. 

Kadın erkeği, erkek kadını anlamaz 
olur da böyle birbil'krine kar~ı muam-

ma halini yaışalırlar, kendi hissiyatları 
(Vazife) lcrine ~alip gelir:se işle aile 

hayatı ve aile faciaları bunun gibi ve 
bundan b e:sbctcr neler meydana getirir. 

TOKD!L 

--=--

ltalya 
Nasıl karsı/adı? 

' Roma, 19 (A.A) - Yeni Fransız ka-

binesinin tesekki.ilü Italyada biiyük bir 
alfıka ve memnuniyetle karşılanmıştır .. 

Zira bu suretle halk cephesi formülü 
fikri zaifleınektedir. Bununla beraber 

Italyan efkarı umuıniyesi kat'i bir şey 
söylemeden önce yeni kabinenin icraa
tını beklemektedir. 

--=--

Arap 
--0--

Ülkelerinde olup 

] ~efe vasıl olmak üzere iki dost meın
~o et arasında uzlaştırıcı gayretlerini 
1.ial'fetnwğe kendisine bir vazife bilıniş
J t. Alm.ınya daha bidayetten beri Çin
.. ~Pon anlaşmazlığındaki hattı hareketi-
••Jn b"t f c • { • • eserleri sergisi açılacaktır. Sergiyi Yu-
tt"b -~ ara bir hattı hareket olduğunu zn se ırı 
j •. aruz ettirmiş ve anJa~mazlığın halli , goılavya Kültür bak.anı bir söylevle aça-

biten şeyleı· 
Martel istifa mı 

Bükreş ve 

ö~~ ~ayretleri iki memleketten birinin Tokyo, 19 (A.A) - Çinin Tokyo bü- caktır. 
iJ Urune gi5ndermek istediği haberleri yük elçisi ı·efakatinde büyük elçiliğin Sergi Belgraddan sonra ediyor? etıncği t ·· sekiz ınemuru oldugv u halde bugün ma-
'b ecavuz eyleınemiştir. Bu pren- Pragda da on beşer giin halkın ziyare· Ş 
~ ke bugüne kadar hürmet edilmiştir. halli saat ile 16 da Çine dönmek üzere anıda çıkan «Elifba» gazetesi yazı-

a at bugün Japon hüküınctinin 16 hareket etmiştir. tine açık bulundurulacaktı;~ Sergide 200 yol': 

ti ·-••••••••••••••••••••~ı••••••••~' parça sa~at eseri vardır ki, her biri ince Başvekil Cemil Mürdüm ile Yüce ko-
bir zevkle hazırlanmıştır. miser Kont dö Martel arasındaki konuş-Korkmayınız ... Ormandan kaç.an Dlşt ·TARZANI . 

Lale yakaladı. 
Kaplanları eair eden .. Fillere emir veren ... Maymunları 

hücum ettiren ... Dünyayı büyüleyen : 

DİŞİ TARZAN 
TVRKÇE StJZLO 

SENENiN BtLA iSTiSNA EN GOZEL FiLMI 
VE 

IZMlRDE iLK DEFA 

DENiZLER FATiHİ 
Büyük deniz muharebesi filmi 

TORKÇE FOKS JURNAL - RENKLi MJKI 

~ Hepsi bugün LALE Sinemasında 
~~--~----------------~--ı 

ispanyadaki 
mülteciler 
Madrid , 19 (AA) - Royter ajan

sı dan: 

Elçiliklerde bulunan dört beş bin ka

dar mül~cinin tahliyesi için kordiploma
tikle İspanyol hükümeti arasında cere
yan eden görü~ıneler ilerlemektedir.Mü

zakereler kordiplomatik adına Brezilya 

büyük elçisi B. Pezhane idare ediyor. 
Fransa büyük elçiliği ayrı bir anlaıma 

yapml.f ve kadın, çocuk, ihtiyarlann ti· 
mal F:ransasına nakli için icap eden ted-

birleri almıı bulunma.le.tadır. . .~ 

malar, Yüce komiserin ansızın dönme
leri dolayısiyle muvakkaten durmuştur. 
Kont d~ Martel, Lübnandaki kabine ve 
meclis buhranını hallettikten sonra tek
rar Şama dönecek ve başvekil Cemil 
Mürdüm ile nıuahedenin tatbikatı etra
fında görüşeceklerdir. Bu göri.i~mclerde 
Suriyedeki Fransız memurlarının tah
dildi, Cezaire meselesi ve ordunun Su
riye hi.iküınetine teslimi işleri vardır. 

Haber verildiğine göre, yüce komi
ser Kont dö Martel, Şamda bu mesele
leri hallettikten .sonra Şubat iplidasına 
doğru Parise giderek, vazifesini sona er
miş ad ile vaziCesinden affını Fransa hli
.kfünetinden i'.'ltiyecektir. 

'"'1 ' ... 
. Yugoslavyanın 
Küçük Antant manzumesinden 

ayrılacağı yalandır 
Belgrad, 19 (Hususi) - Yugo:slavy a başvekili Dr. ~lilan Stoyadinoviçin 

Bcrlin ziyaretini sui tefsir eden ve mübalagalı haberler veren cUnited Preanin 
RUYa Yugoslavyanın Küçük Antant devletler ınanzumesınden ayrılacağına · 
dair verdiği haberi Avala ajan~ı tekzip etmiştir. 

Londra, 19 (Hususi) - Beyan edildiğine göre, Küçük Antantta her han
gi bir siyaset değişmesi mevzuu bahis değildir. Her fırsat t;ı tazelenen bıı ha
ber hakkında yeniden sızmış malumat yoktur . 

Belgrad, 19 (Radyo) - Küçük Antant iktısadi konseyi yakında toplana
rak Üç devlet arasındaki iktısadi münasebetleri gözden geçirecektir. Filha
kika iki ziraat memleketi olan Romanya ile Yugoslavya ve bir sanayi ve kıs· 
men de ziraat memleketi olan Çekoslovakyanın iktısadi m,.nfaatlerinde bü
yük bir yakınlık vardır. Gösterilen hüsnü niy'ete rağmen. bu memleketler 
arasındaki ticaret, her üç memleket ticaretinin yiizde onunu bulmamaktadır. 

Halbuki, bugünün atmosferi, mutlak ııurcltc siyasi '\'c iktısadi münasebet
lerin beraber yi.iri.ime~ini icap ettirmektedir. Kon~ey, bu iş]eri gözden geçi· 
ıecek Ye yeni bazı şekiller aıaştırılacaktır. 

Dr. Milan Stoyadinoviç r-. - , 
~ Alman topçu ve hava kıtaatının 

manevralarını seyretti 
Berlin, 19 (Radyo) - Dr. Stoyadinoviç, beraberinde Prusya başvekili 

general Cöringle birlikte tayyare atış mektebini ziyaret etmiş Ye Almanya 
topçu kıtaatmın manevralannda hazır bulunmuştur. T opcu kıtaatının ma
nevraları büyük bir intizam İçinde geçmiştir. 

Bundan sonra t.ir buçuk saat devam eden hava mane'\ raları büyük alaka 
ile takip edilmiştir. 

Haber alındığın göre Berlinde bulunan Yugoslavya basın mümessilleri, 
Almanya - Yugoslavya basın münasebetlerinin iki memleketin iklısadi \ c 
siyaı;İ menfaatlerine uygun şekilde tnzimini kararlaştırmıştır. B. Stoyadinoviç, 
Şarki Almanyada bir turneye çıkmıştır. 

Çin hükümeti Almanyanın jes
tini takdir edememiş 

Tokyo, 19 (AA) - Dış bakanlığının salahiyettar bir memuru gazctet>İ· 
lere yatığı beyanatta Alman büyük elçisinin akim kalan tasavvurunu mİn· 
Japon'./a' tarinnCııUi' ~J.-f\•,wşJa..J.a&ila_t verdikten sonra Çin hükümetiniıı ne 
dostane jestini takdir etmediğini ve hic;; bir samimi ce\'ap t.ı vermedığını kay

dederek bu şartlar içinde Japon hiikümeti h\lndan böyle Çin hükiirn.,ıiylc: 

münasebetlerini kesmeğe ve icap eden tedbirleri almi.l~a mecburdur, de
miştir. 

Hindenburg balonu 
tahkik~tı bitti 

yangın 

Berlin, 19 ( ö.R) - tHin<lenburg> balonunun Lake!rnrstte yanması tah
kik;:ıtını yapmak Üı:ere Amerikaya gönd~rilmi~ olan Alman heyeti avdet 
etmİ),llİr. Tahkikat neticelerine göre tayfadan her hangi birinin bir bomba 
patlatarak balonun yanmasına sebep olmuş olabılecl'ği faraziyesine de hiçb;r 
kıymet verilemiyeceği bildirilmektedir. Tahkikat yangının tabii şartlar dahi
linde çtkınış bir kıvılcımdan husule geldiği neticesine varmı~tır. 

lngilterede soğuktan 
29 kişi öldü 

Londra, 19 (Radyo) ~ lngilterenin her yerinde .) eniden şiddetli soğuk
lar hüktim slirmektedir. •Muhtelif şehirlerde 29 kişi, şiddetli soğuklardan don• 
mak suretiyle ölmüştür. Kar, lipi halindedir. Bazı mektepler soğuk tatili > np

mışlardır. 

Ticaret vapurları zabitleri müda
f aa derslerini takip edecektir 

Hong-Kong, 19 (AA) - İngiliz deniz kuvvetlerinin başkumandanı bü
tün Jogiliı: ticaret vapurlarının zabitlerini deniz müdafaa derslerini takibe 
davet etmiştir. Bunlar umumi tabiye, işaret, denizaltı hücumlarına karşı mü· 
dafaa, hava hücumuna karşı müdafaa, gaza kar~ı koruma ve topçu atesi dera
leridir. 

Bu tedbir burada Japon dahiliye nazırı Amiral Suyetsunun beyanatı se
bebiyle heyecan uyandırmı~tır. 

1 Tatırlardadır ki Japon hükümeti bu beyanatı reddetmi t:. 

Çinin n1uhtelif vesilelerle göşter
diği barış arzusu bakidir 

Hankeu, 19 (A.A) - Çin hükümeli ~iya~i mahfillerde Japon beyanna .. 
mesine cevap olarak addedilen bir deklara~yon neşretmiştir. Bu deklarasyon .. 
da t-zcümle şu satırlar okunmaktadır : 

Çinin müteaddit vc.oıilelerle göstc-rdiği barış arzusu dı·ğismc-miş tir . Çinin 
silahlı mukavemetinin tek hedefi Japonya tarafından tehdit edilen mevcu
diyetini korumaktadır. Çin hakimiyet hukukuna ve toprak biitünlüğiine ria
yet eden bütün barış şartlarını elde edinceye kadar mukav<'ınete devam ede
cek.tir • 



tLMI POLiTiK ı 

L •• 

Hudutlar meselesinin 
tarihine bir bak ş ••• 

-2-
19 uncu asır cTabii hudutlan> istiyen 'vusturya - ~lacaristan bilhassa Arnavud

bir devirdir. Fakat bununla tatbikau luk hududunda Sırbistnnı gevelemek ile 
gilç tamamile nazari bir prensip mevzuu· uğraşmıştır. Londrnnın siyasi bro§Ürlcri 
hah oluyor dernektir. Aynı zamanda Arnavutlukta ve eski Sırbistan §ehirle
topoğrafik ve coğrafik bilgisizlik bu is· rinin etrafında pazarlıkh.r yaptı durdu. 
teği viddetlendiriyordu. Bu devirde Av- Diğer taraftan cenupta Yunanistanın kar· 
rupada meydana gelen yeni devletleri şısında ltalya da bu işte tesiri olmak için 
hudutlandırmak lazımgeliyordu. Halbu- uğraşıyordu. Onun için hududu çizmek· 
ki büyük devletler, yeni meydana çıkan· le mükellef komisyon &zalarile funirane 
lan ufalta bilmek için lazım olan büyük bir suretle münasebete gi 'şmekte geçik
milcyaalı haritalar olmadığı için bu İstek· medi. ltalya heyetleri ctabii coğrafi bir 
Jerinde muvaffnk olamıyorlardı. Balkan hudut>ı ileri sürdüler. cKomisyon deniz 
devletlerinin mütemadiyen meydana vadilerini hesaba katacak mümkün ile 
çıkmuı biz.im bu dü2üncelerimİzin doğ• bütün vadileri yalnız bir devlete vere· 
ruluğunu yavaş yavaş isbat eder. 1815 cektir .. Aynı zamanda d ahili mıntaknlnr 
de yeni teşekkül eden Sırbistanın liudut· arasındaki tabii münakcle yollarını da 
0

(arı Bclgrnd paşalığının muvaffakıyetli hesaba katacaktır.> Murahhaslar mahal
hiç bir hadiseye meydan verilmeden: li münnkn~aları bir tarafa bırakarak anıı. 
çizildi. Himnyeci Rusya 1831 de tabii 

1 
dilini nazarı itibara alarak hareket etme· 

hudutlar prensibini eline aldL Fakat mev ği kabul ettiler. Floransa protokolu ( 19 
kiler o kadar az biliniyordu ki Rusyanın' teşrini evvel 191 3) siyMİ olduğundan 
Jatanbul efiri Sırp hudutları için cBul-

1 
daha az coğrnfi olan Avusturya • ltalya 

8 aristan tarafında Timok nehrini, Rume· 
1 
tezlerini not etti. Bütün büyiık vadileri 

li tarafında Holmus dağını, Makedonya 
1

,Arnavudluğa v~rdi ise de büyük yollar 
tarafında Chara nehrini, Bosna tarafın- iizerinde hududu çizemedi. lıtc bütün 6u 
da da Drina nebrini istiyordu> (9-21 diplomatik münakaşalar bundan bôyle 1 
temmuz 1831). hudutları çizmektel:..i 'rnüşkilleri nçıkca l 

Halbuki Holmus dağı garptan şarka gösteriyor demekti. lnciliz hükümeli 1 
uzanan Balkanlar dağlarından başka hir Arn:ıvutluk hudutlarınd" ekonomik, as
şey değildi. Bu hudutları çizen taksimci keri ve coğrafi dü'JÜ?-'"e1 ı.-r ortaya at· 
devletler lisani farklara ve fiziki ayrılış· mı!ltır. 

YENi ASIR 
Y- NIASIR 

Ateş uvvetl • 

Amerika· nereye gidiyorsun? .•. Bu suali soran 
eski lngiliz amirallerinden C. H. Levston~ dur .•. 

942 yılında Bahri Muhit arslanı Amerika 
donanması kuvvet ve hasmetinin 

t 

şahikasına ırişmiş olacaktır. 

1 ra dikkat etmeden dağ ve ovnlar nra- j Siyasi col;rafynnın bab:!l. ı olan Rot~l / · 
sınd cenup hududunu çiziyordu. Berlin hudut meselelerin( tahl;J cd~rkcn. doğru 
muahedesi de ister Sırbistanı ve isterse bir surette hududun r.ıı.b.t rıyazi bir hatla 
Bulgaristanı küçültmek istiyen büyük 

1 
nsln takip edilemiyeceğini bu suretle 

kuvvetler arasmda olmuştur. Bismark onun canlı bir şey oldueunu ileri sure:. 
cDünya sulhu Sırp hudutlarına mı tabi- Hudut gcnişlemd: vcyahud damlmak su· 

dir> diye söyleniyordu. Nihayet mi~na·; r~tile iç~.nde~i cemiyetin V• ku~vetini ~e 
kaşanın çok hararetli dakikalarının nıha· zufını gosterır. Onun degışmesı dcvletın .., kruvazörleri gibi) 

yetinde csulnrm tak!'lim hattı> ındn du· l kuvvetini tayin eder. Bu hududun knr· I - · .) - t • h • t Modernize edilmekte olan Tenesse "' 
ruldu. Çünkü hakiketen tayin ve tahdit toğrnfik bir turifedir.Hudut tabiri birçoklAMERtKA, NEREYE GtDlYORSUN? U arı ) unu mayınız Knlifornin snfıhnrp gemilerinin ateş korı• 
kolny bir şey değildi. 1 z~ı:'a.nl.ar retılitelcri me!'lkelemek ~eli~esi 1 Bahri muhit arslanı için yakın sene- trolü e'nstelasyonları tebdil edilmekte' 

Bu hudutlandırma hikayesi bir c;ok de· gıbı ıdı. O her şeyden evvel harıtn uze-
1 
ıerde bir harp ihtimalini düşilnme'k, ~- <lir. Bu iki geminin torpido ve boınb• 

falar muhtelif ekillerdc tekrar etti dur· I rinde mevcut olup ta'biatte asliı yoktu. ')im bir n•ker kafasının kabul edemiye· · 
1
• k Jd mukavemetleri çok şayanı dikkattir. 

du. Büyük devletlerin her birisi nyrı ay-~Devlet1erin hudutları uzun zaımuılnr ölç- ce~i bir şl"ydir. Sulh memleketi olan Japon emperya tzmastnln mu Q eratınt Amerika bahriyesi, bu günkü hntild 
rı konferanslar verdiler. 1830 da küçük me ve c;alışm iılctlcrtnin noh!!.nhğı yti- .. ., ' · ıu Vill c:a.l'::a .. c:/< ulun lu..-c.'t il&. Jc.ııiM /c.uı-binc:. bıle dunynda, ateş kuvveti bakımındııt\ 
Yu.n.o..ı:tivı:m. ~'lfüıilt-~çedg11'11 h{ç tdm~ m~tckcti;ı ·'coğ;nfi bilgileri fazlalaştı o kalmak için avrup:ı iilerine karşı bile şahid olacaktır. Fakat Japonyanın' bu ih birinciliği haizdir. Hava nakliye geıııl· 
düşünmeden, nehirler ve tepelerle hu- zaman müdafaa ve aımyi~ endişeleti de eliıkan7.hğını, muhtelif münasebetlerle leri rekoru da ~u dakikada Ameriknnıt\ 
dutlandırıldı. 1831 den itibaren Londr:ı-lfnzlala~mıştır. Tabii hudut realdeo daha ilan ederken kendisi denizlerde, hiç l,ir tima/i tacil etmesi de imkansız değildir.. dinde bulunuyo~. Yukarıda adları geçen 

nın çizdiği hattın tatbik edilemiyeceği 
1 
:z:iyade ideal bir tcll'lklı.i oldu. Bu hudut milletin ve devletin erişemiycceği bir •••••• •• ••• 11•••• •••• •••11•••11 ••11•••• •••••••••••11••••••••• 11 •• ........ • • .... ••••• iki gemiden her biri 128 ton bomba kdl• 

anla§ıldı. lstanbulda yeni bir konferan- yüksek dağ ve büyük çlcniz {!İbi büyük kuvveti hazırlamakl.ı meşguldür. Ame· AMERiKA, NEREYE GtDtYORSUN? j AMERl~ANIN ATEŞ ~uv_v:E:LERt 1 !anacak kabil~tte olacaktır. . 
aın açılması lazımdı. Burada münaka~a- manialara asla istinad ed:medi. Emniyet rikanın korkunç silahlanma rakamlarını Korkmuş gibi, unutınu, gibi, anlaml\· I Amerıkanın harp servıslerı ıc;ın hazır· Yine bildirildiğine göre bu iki gelJ)f• 

lar hakikaten edebi oldu. Bilhassa Rus 1 z_nmanla <ll"ği.şen nisbi bir malumattır. tatlı bir hikaye gibi dini iyen biz Avru· rnış gibi görünen, susan Amerika, mu· lıyacağı teknik ve yardımcı eleman (as· nin vazifeııi Panama kanalını kontrol 
murahhası hiç bir hududun ctabii des- Eğer fiziki coğrafya hud~du ortaya kor· palılar için vukuata İntİ7.ar etmekten hakkak ki Japon dostu için veciz bir ker) 3,707,000 kişiden ibarettir. 936 ve müdafaadır. Bittabi Pasifik ve Ati 
teklere> istinad etmediğini söyledi. Türk sada beşeri coğrafya burada bir çok dü- başka yapılncak i~ yoktur. deu hazlrlayor. Bu dersin mana, alacağı yılında kara kuvveti 166, l l 4 kiıi idi. lantik arasındaki seyrüsefer acrbesti5iııf 
murahhası da ıöyle cevap d'• F 1- §Ü?ülecek elemanları meydana çıkarır. AMERiKA, NEREYE CtDtYORSUN? şekil, elbette ki macera perest bir ihti· B.un.da~ maada «maaşlı> 46•567 kişilik de kontrol mcvkiinde bulunacaklardır. 

ver 
1

' « aKat f ) b'' h hır ıhtıyat kuvveti vardır. Askeri tayva. o muahedelere istı"nad d 1_ N'h mmn ar ta 11 ududu arzu ettiler Açık denizlere deh ... et !!alan Amerika vacm alameti olarak kaydedilecektir. " e cceıı:>. ı ı ayet d h d v • ,, l . 2000 . ıl L .. 
Arta körfezi bllfl k I k al ve a n ogrusu dıe echte Crenze'yi el- ı re enn sayısı , yenı yap maK uzere 

angıç no .tası o ara ı· de edemediler. Filhakika hudut iki kav- donnnmo.sı, 942 yılında kudret ve haş· Bir gün yolunun kesildiğ_ini, hayat da- sipariş verilen tayyareler l ,604tür. Ame· 
Kos kocaman Japon donanmasınİrı. 

Amerikaya ait olan kara sularda gizlerı• 

narak bu suretle lıtanbul konferansı Yu- min hayati kuvvetleri arasında bir mu- metinin şahıkasına iriveceğine göre sayı marlarının koparıldığını, istihsalatını de- rikanın askeri hazırlıklara tahsis ettiği 
nanistana hudutlannı çiziyordu. (21 tem- yekunu on beşe varan hu tarihi Japonya· nize dökmek mecburiyetinde kaldıgw ını yek·"n 78,000, 000 ıterlı"ndı'r. Ayrıca hı'r 

mesi müsteb'id olduğundan ve Japon• 
yanın havaca kudreti Amerikaya yaklıtf' 
madığından aradaki mesafe ve farklarııi 

vnzenenin neticesidir. Onun mutlak bir u 

muz 1832) kıymeti yoktur. Çerçivt-lediği cemiyetin nın talii bakımından hiç de bir falı hayır his etmesi mümkün olan Amerilca, daha mali müdafaa kadrosu vardır ki, bunlar 
1912 de Balkan harbından sonra Ar· fonksiyonlanna ı;öre nishi bir kıymeti olarak kabul edemiyeceğiz. Okyanus· ne kadar susacaktır dersiniz? teknik kuvvetler için malzeme hazırla-

navudluk hududunu çizmek için büyüle vardır. larda kafa tutan orta boylu, penbe yüz· AMERiKA, NEREYE GtDIYORSUN? mak ve keşfiyatta bulunmakla meıgul-
devletler yine bir toplantı yaptılar. Bura· Ömer Orhıı.n lü, çekik gözlü deniz çocuğu, 942 yılın· Amerika, Japonya ile harba hazırla- dürler. 

Japonyaca ihdası düıünülen deniz üsle• 
rile eritilmesi ihtimali Amerikaca ho' 
sap cdilmişlir. 

da da siyasi hakları maskelemek İçin coğ -BiTMEDl- dan önce acaba bir sürpriz hazırlamağa nıyor. Bu hazırlanış. yarım asırlık cidal- Amerikanın alet kuvvetlerini idare 
raCi oyunlar yapılmıştır. 1 -=- cesaret edecek mi? !erle, çarpışmalarla doludur. Susan Ame· edecek elemanlar her bakımdan ıayanı 

Amerika her biri onar bin tonluk Clôrt 
kruvazör inpaını ikmal etmi§tir. Bunlaı'. 

Yeni nctriyatla meydana çıkan Avus- Kordon otobüsleri AMERiKA, NEREYE GtDiYORSUN? rika. Pasifik oseanında istiklal bayrağı- dikkattır. Amerika kara ordusundan zi-
turya • Macari!ltan tezi Subistanı küçült- Beş bin küsur adacığtn talii, şimdilik nı dalgalandırmak, hem de pururauz yade hava ve deniz ordusuna büyük iti· 

Vincennea, Michito, Brooklyn ve Savan• 
nah dır ld 9 3 7 de deni.z hizmetine gir• 
miılerdir. meğe çalışır. Berchtolt Almanya hari· Kordon otobüslerinde bazı yenilikler Japonyanın yüzüne gülmekte devam edi- olarak dalgalandırmak için azami suret· na gösteriyor. 

ciye vekaleti kntipliğin'° ynzdığı bir mek· yapılmıştır. Otobüsiin dolu olduğunu, yor. Karolin adalarındaki Japon deniz te kuvvetleneceği günü bekliyor. DENiZ KUVVETLERi 
tubunda bu İmparatoıluğun siyasetini vu durak yerlerinde bekliyen yolculara bil- üslerinin, yalun senelerde ifade edeceği Ve biz Avrupalılar, 942 yılından yıl- Amerika, bir taraftan yeni deniz Ya· 
suretle hulıiaa eder: (Sırbistanı .. Adriya- dirmek için kırmızı İşaretler konmuştur. manayı acaba Amerikan erkanı harbi-ıdığım·-ı itiraf ediyoruz. ( Esld İngiliz sıtaları inşa ederk.en öte taraftan da ha
tik sahillerine yaklaştırmamalıdır ) . A· Bütün otobü.şlere zil iliive edilmiyecektir. J. esi anlamamış mıdır, dersiniz:? Amirallarından C. H. Levston ) len büyült bir kıymet ifade eden deniz 

Amerika ıon zamanlarda nedenae A•' 
higara tipindeki :kruvazörlere fazla~ 

BlR ARAP KOCA KöPRttYü ÇALIP 
SATTI 

Fransız Fasında çok tuhaf bir vaka 
olmu~, bir Arap, yedi tonluk büyük bir 

demir köprüyü sökerek, kilosu iki ku
rnşlan bir yahudiye satmıştır.! 

ispanyaya silah yapmak .için demir JA
:ıım olan bugünlerde yahudiler bütün 

Cezayir İ Fas ve ha valisinde eski demir 

ticaretine başlamışlardır. Rahatta, Hil-

aeyin ismindeki bir arap ta, demirin ki

losunun iki kuruşa alındığını duyunca 

etrafta demir aramağa başlıyor ve niha-

yet bir yol üzerinde eski ve kınk bir de-

mir köprü buluyor! 

Açık göz arap, hemen köye koşuyor 

on kişi kadar toplıyor ve bunlar, ellerin

de baltalar, keserler, köprüyü bozmağa 
başhyorlar. 

Arap Hüseyin de gidiyor bir yahudi 

buluyor ve dört tonluk demiri, kilosu 
iki kuruştan satıyor. 

Bazirgiin da demirleri Marakeşe gön
deriyor. 

Fakat, on gün sonra, mesele meydana 
çıkıyor. Ve jandarmalar arabı tevkif 
ediyorlar .• 

t 

parçalarını modernize etmekle meıgul
fA7~0'3:ZLY../J/.TLZ7J/17./.zz:T.LZ/..~.~.L/'"AZ""~'////L.:.i~4'ZU.77..l'7:~~...l.'7:'22)~ dü:· 1912 .- 1_923 yılla_ n arasında İnşa çok işe yararlı huluntı§U, verilen lr.ıyrnO' 

H e ~ g ~ BiR TORKO edilen gemılerın hep!lı de modernize tin sebebidir. 

kıymet vermektedir. Bu kruvazörterlıi 
alıiatikiyet kabiliyetlerinin fazla oluıu Vf 

U n eclilmiıtir. Amerikanın denizlerde bu acele ııilalı'• 
Suya gider elinde bakırcak. . Birleoik devletlerin yeniden in§a et· !anmasında, Filipin adalarının akıbeti d• 
Ne olurmuı oğlan kıza bakıncak tırmekte oldukları yeni bir çok aafıharp zikre ıayan görülüyor. 934 yılı b~ ını-• . ,,,. ,,,. ,,. , .,. ,, .,. 

O kadar değiıtiniz. ki .. Kocanız. bile •iz.i tanıyamıyacak .. 
Su halde beni İ'ıme benimle aldatacak demek? .. 

Şekerim, ben ıekerimi isterim İremileri vardır ki bunların iıimleri .ko- yısında, Filipinddc.i yüksek komiser, fi• 
Elmas yari kaymak ile bes[erim nulmamııtır. Bunlardan her biri 32,000 !ipin adalarının istikbali hakkında Aıne' 

f • • 35,000 tonluktur. 921 • 923 arasında rikanın diifüncelerini anlatırken, 1 O eh' 

1 
5 inıa edilen W eııt Virginia, Mary)and, · uyıı. (:ider su destisi elinde C 
Alı . olorado gemileri, 920 de in14 edilen ar gıymiı etekleri belinde 

._ Kalifornia ve T enene gemileri, 191 7 • ŞeKer hanım hovardalar elinde 
Şe1'crim, ben şekerimi isterim 1919 aruında in14 edilen ve her biri 32 

bin tonluğa iblağ edilmek.te olan yeni 
Elmas yi.ri kaymak ile beslerim M-ı.-·ı_ Jdah M 

~ı~o. o, iıisipi, Penıilvanya 

Suya gider ıu destisi doldurur 

Eve gelir gül benzini soldurur 
Yarimin bir bakıtı adam öldürür 

Şekerim, ben ıokerimi isterim 
Elmas yari kaymak ile be::leri .. 1 

BiR BiLMECE 

Bir top gümü~tür 

AI zülfüne ili§tir 

Arif isen bilirsin 

O bir yaprahız: yemi§tir. 

Cevabı: Yarın. 

Oünkii bilmecemiz:: Gözlük.. 

gemileri, 1916 da İop edilen Arizona 
ve Oklahama gemileri, 1912 - 19 14 ara-
11nda inoa edilen Nevada, Nevyork, Tek
sas ve . Arkanzas gemileri 1940 da la· 
mamen modernize edilmi, olacaktır. 

Amerikanın 9 3 7 deniz proğramı, 105 
milyon 300 bin sterlin .kıymetinde harp 
gemileri yapılmasını icap ettirmekte idi. 
Bu y('.kun kafi gelmediği için fevkalade 
tahsisatla bu iıin ikmaline tevessül edil
miştir. J;:ğer kongre hu munzam tahsi· 
satı kabul ederse, yarım milyar Türk Jj. 

rnsına mal olacak iki muazzam deniz ej
derinin in~asına 9 39 da ba~lanacaktır ki 
bu iki ejder, dünyada mevcut gemilerin 
harp kraliçeliğini alacaktır. Bunların 16 
İnç kutrunda tahrip vasıtaları bulunac:şk
tır. (lngilterenin Nelson ve Dodncv 

nelik bir proğramla ve dört eene ıonU1'1 

da emniyet tertibatının tamamlanın~ 
yoluna ıireceğini söylem.itti. Yani bıJ 
proğramın 4 senelik kıamı. 9 38 eenetf 
sonunda ikmal cdilmiı olacak.br. 

Filhakika tehlike lcendisini cöıtern1i1· 
tir. Mindanago' dıı, Davao adasına b~ 
sene yerleştirilen 13000 Japon muhacir& 
Japonyanın bu adacıklar üzerindekf 
emellerini if,a etmi§lerdir. 

Bu sene İçinde bu adalara Japon nlll• 
haceretinin geniıılemesi muhtemeldi!• 

itiraf etmek faydadan hali değildir "'' 
Amerikanın yakınlaştığını hissettiği teh• 
like asıl Japonya için Lüyük tehlikek.J 

taşımaktadır. Japonya. Çin'le hesapla• 
nnı 942 den evvel belki de kapayacıı~· 
tır. Fakat o zaman, maddi ve mfıne"l 
bütün varlığını kullanarak cebri bir Cle
niz harbı kabul etmek mccburiyetind4 

kalacAktır. V:e bu harp Japon emper1"' 
lizminin mukadderatını tayin cedcektir· 

ADNAN BILGE'f 
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YUZU 

Bir tecavüzden 
sucludur • 
-0--

Mc.okcn taarruzundan, tecavüzden ma
sundur. Böyle bir dava ikinci sulh ceza 
mahkeınesine aksetmiş bulwunaktadır. 

Demokrat devletlerin en 
kuvvetli silihı paradır 

Hakiın suçluya sordu: 
BiZANS SARAYININ iÇ 

Y atakt; .. ·y;~y;~; .. ·i'i~f;ü~~i··~ardı -Bcd<i. : ......... Çi1nkii ........ ; 
- isminiz? 

Bunların biri bogv olarak ölmüş, öldürülmüştü, öteki de suç~:y~~;?.;~.""""'ı i Haoa ve• denizde i 
kaf 1 S f d E hükmeden materi- a 

.. lri~sından yaralıydı.Boğulan Simbatyos, ya~a 1 0 . İ~ i İ =~~:;~•rumı E yeli yapan hazırlı-: 
b~ l •e Teoaya birbirlerine Geoit bir kan pıhtıımın kapa- - Fedakar kız •• dedı. Sımbat-f s bel>" . Soyadı almak üzere bir .E yan kuvvetin ba~ın-

" ı ar. dıg"' ı bu yaranın derecesini ancak yoıu elleri ile boğmuf •• ~ilah vere I k:-ğ d e k~ şu. adı vazm•c: ve kaydet- 'J:' 
"C&ba . d" d b f d k"' 1 - ·ı "d a 1 a se ız soy ~ -ır : J v rd r LJ rb . Yanlıf mı duymutlardı? bir doktor anlayabilır ı. I e u e a ar ıgmı canı ı e o e- t· k .. U acaat et.nıl..:lim Bu çe- :; aa O Q l • na l 
- Sof· t s· d' _._ . . l ırme uzere ın r ....... . • 
Dire ıal •• Kadıncağızın soluk dudakları lmese·:· .;:n ı ne yapmllK ıstıyor- şitıi soyadlarının hepsinin de başkaları ~ yapmak Ve hazan· 

\terilrn 
1~ endiği zaman cevap hareket etti. • ı;un v ası " . • ; tarafından alındığını söylediler. Bu va- := mak ı·çı·n para la" 

~ı,, fakat.. Göz kapaklarım hafıfç~ açta. j - Onu kapalı bır sedye ıle an- . t k d ben de· 
- Sı-L d . . .. d ~· B ızıye arşısın a · 
11.1. 1 ... uatyoı... Kartıımda Vasili gör ü. neınm evıne gon erecegım. ura- _ G · k ıs den1ı'ş bulundum. Me- ': zımdır 
''Ht?aı k h f'f b' k 1 d k 1 d - d -·ı O · · an a ın, ' • 

Bunun karttMnda Japonya ne yapı· 
yod Komulr.in gazetesi diyor ki: cBir· 
le,tk. devletler için. ekonomik. bulırani 
önliyeeck ailAhlanmadan başka bir çare 
yoktur.» Japon okuyucuları bu izahla 
ıktifa edecekler mi) Aynı gazete ilave 
ediyor: cAmerikan mılletinden bize kar• 
şı durumunu değiştirme ini, ve Japonya· 
yı muhtemel hi.r düıman gibi ıelakld et· 
meme ini isti,>- ru:r:. • 

Bize öyle geliyor ki ve Amerikaltlaıa 
da her halde öyle gelir ki, buna inandır· 
mak İçin en kolay it Japonların Pekine, 
Şanghay' a ve Nankin' e gitmemeleri olur· 
du. Şu Japonlar kendilerinden ne kadar (nilt' •na artı bodrumdan bir Soluk yanakl~rına a ı ır an a a ması ogru egı • zenmıze 1 G ·kalsın kinı.se tarafından alın- , ~ •••••••••• .. •••••••••••••• ••••••••••••• 

ı Rel • • • .. h k • D" ak b d 1 ınur ar arı " • lllıfti. hücum ettı. iUP e çe erız. un •tam ura a t K dedeliın dedile·. Benim LA REPUBLIKTE cııP!YER OOMt. emin, milletlerinin ilahi karekterine ve 
vasıl k . . l b' . l d d h' b' lınaınış ır. ay • • ın.dı. • arta kendini fazla tuta- -. Vasıl!. Vasıl.. o an ıten ış er en ıprıya ı~ ır 1 maksadım çekiüp gitmek ve başk:.ı ndla:- NlK• YAZIYOR: misyonlarının ilahiliğine ne kadar inan· 
() l'". Dıye mırıldandı.. şey sızmamalı •• Sonra da Sof 1:1.ya 1 kt M murlnrın bu hali beni bir Silahlaı m vasıtasına müracaat etme- nıış olsalar da, sözlerinden endite lıissc-

e ırrın ı ı · k d b' d kt " .ı ""· S 1 arama ı. e d'I k d" f 1 -'- b din· k"' geni, boşlug""undan ken- Sonra göz eri yme apan t. ır o or ı?Onaerecegım. en, . ki k ,.,.ısında bıraktı. Zaten be- den sulhu idame etmenin mi.ımkün olma- ı me ·te ır, ~te sevini cc~ ir ooktal 
ı llra 1 "' d h k · d d S' b ··1·· " " k 1 emnva a.~ M l" . P l d'l 1 'dak •in ki n ıg~ fırlattı.Bereket ver- Du .aklarm~~ .. are eta ur u. ım atyo.a - J uıunu ne yapaca - nim alacağım adların gene başkaları ta- ması çok esefe de~er bir şeydir. Fakat usso mı, opo o ta ia i 1Jiı 

illerdi\' lllanı~el~ .. '!ın yükselttiği • Vas~!· ~nu oldu zannederek te- sın? . . 1 rafından alınmış olacağını düşünerek bunun kabahati demokrasilerde olduğu makalesinde, harp etmek için paranın 
fıtıl en derınlıgınin yarı11ndan lata du~tu. - Merak etme .. Emrmı ver· ık d d' · dedim. Bu itibarla ve bu ve- iddia edılemez. t 935 de. Habeşistan do· kflfi olmadığını söyliyordu. Elbette, fa· 

.. "' Y~re kadar çıkmıfh. Eğildi: dirn. Uşaklar bu gece bahçede iki I s~Y .~ ınız dım sudur· layısile, fngihere ile ltalya arasında ih- kat para silahı temin eder. Zekıi. cesaret 
1Ylerdı K lb'ni ·..1· l d' b' " .. " 1 ~ 1 e soya "' d d 1 1 1 d d "'ld' F k liine d" \'en basamaklarının ÜS· a ı um e '· mezarın yanına ır uçuncu mezar - Gıırikalsm! ıilaf çıkınca, eskimiş olan lngiliz donan· ve n e ta yan ar a az eısı ır. ·a al 
8' Uftü. Haytr, ölmemişti. kazacaklar.Akt~a kadar da Sim, _ p k6.la? masa. bilhassa tcchizat bakımından demokrat devletlerde de bunlar vardır, .s::ey olrnamıftı. Bir çılgın gibi o.dadan fırladı. b~tyos ~od.rumda .. ı.lacak. ~u itin l - N:resi pek·uı. bayıııı .. Bu soyadım harp edemez bir haldeydi. ltalyanın ha· halbuki bu devletlerin üstelik paraları da 

•ına i a~klardan yuvarlanırca _ Sofada T eosya ıle karşıla~tı. boyle bıtmıf olmasa daha eya oldu. · Istanbul kütüğüne geçirilmek üzere 1 va kuvvetleri lngiltercden üstündü. ve var . 
.,. ndı. - Çabuk bir sedye .. Kapalı bir fakat Allah vere de Sofianın ya- 1 g·· d ·ıd· Knrd""im bu münasebetsiz l lngiliz ordusu iskelet halindeydi. lngil· Kumandada kıymet müsavi olduğ~ 
S\.&fanlak "" l O hakk d 1 on erı ı. " -s kd · d h b k l b 1 k 

llt Yalcı ta el yordamı ile etraf:- sedye ~uldur.. • • • r~gı ~gır O ~asa.. r;ıun. ın a-
1 
isme canı sıkılarak buraya geldi. Biraz' terenin misali bu nokta üzerinde urar et· ta ır e, ar ın en "a a 1 tarafça ka· 

l\L_ ~dı. . . Dedı. 'T.eo~ya, uşak.~ardan. ıkııı- ka fuphelerımden ~ımdı çok uta-
1 
atıştık.Şimdi de bu ad 1 değiştirmek üze-! memi lüzumsuz kılacak kadar a~ikardır. zanıldığı zamanlarda değiliz.1914 de ka• 

O -;::en b~r hırıltı geldi. na b.u e~~''?' ~f asına gonde~dı. myor_um. Ve ~a!dutla naıı~ başa re uğraşıp duruyoruz. Bakalım ne vakit 1915 ilk teşrininde. iki Anglosakson dar denilebllir ki devletler aynı silahlara 
llir afe. rıtti. Şımdı ıkıaı de baygın bır halde çıktıgından hala hayrelteyım.ln-. 1 ff k olacağııff kafi derecede siahtı değildirler ve geni~ maliktiler.. 18 70 e kadar olduğu gibi, 
~~olaya çarptı. yatan Sofiamn ba~ı ucunda idiler. taallah eyi olur da bu iti nasal be. J n:a ş~ di halen soyadın Garikalsın Je- bir silahlanma procramınc tatbika giriş· ihtilal ve imparatorluk devirlerinde de 
tuerı'·· . Teoıya: cerdiğini bize anlatır. ı ğil ıni?ım mit üç totaliter devletin karşısında hu~ top ve tüfenklerin menzili, her ilti tarafta 

Vficıa Qe bar kadın vücudu ilişti. l _ Evet, evet.. lunuyorlardı. ınah üs derecede muvaz:eleniyordu.Cüm· 

l\ltllı~ ııcakta.. I-lataya gı• _len ere - Siz bu müştekinin meskenine te- Bu vazi}·~t karfısında, ltalyanın 193) huriyetin ilk harplerinde. Fransa, aske• 
........_ S f~ıyordu. a ~ cavtiz etmişsiniz, size yakışır mı? - 36 da lngıltereye rağmen arzularını ta· ftnin çokluğu ve taarruz talttiği dolayi· 
Diye 0 •at.. ~ofia!.. _ Bu da bir mesele, hem de soyadın- •ıhakkuk ettirmiş, Almanya silah atmadan ile üstün geliyordu. 1613 le zafer daima 
~dı:1ı•lendı.. • dan daha muhiın bir mesele. Ren'i i~gal etmiş ve 19 3 7 temmu:zu~~a kumandadadır. 1613 • 14 • 15 senele· 
filfif ~eke~ etb.. M •• t ı k • ı k b ~ _ N.! meselesi? ltalya ıle Almanyanın ispanyada dun· rinde, Napolyonun dehas.ma rağmen. 
b Çe tnl•d US em e ecı er a ır k t 1 1 k f 1 ı h d' Fransa hasımlarının adedcc fazlalıg"ı yu··. o" " ı. _ Bu ev iskan tnri ly e •ize veıi ınli- yaya a u tutmu~ o ma arma ayret e ı-

hıl •ırada d" t . . . . 1 b'I' .... zünden harbı kaybediyor. 1866 da Pru~ 
ll:fttı ._ mer ıven amamen ti. Tapusunu aldık. Gunun bınnde karşı- e ı ır mıt 

l' Çtıtrnıtt ı • • ı ? O d b · .ı k 1 h yalarm zaferi Prusya ordularında kuman• 6osy 1• mıza meçhul bir şahıs çıktı. Aynı ev için zaman an en uemo rasi er are-
'-iıy- ~el~nde bir famdanla a- sua ı mı sorll''Of ar mış. ltapu gcistcr~i. Mahkemelik olduk. Ara- kete geçmi_lerdir. Paris - Midi gazete- danın kıymetine dayanmaktadır. 1670 
~tı ~ .. tı• ege bat!adı. Şamdanın J dan pek ı:z sonra, üçüncü bir adam da sinde B. Piersat. İngiltere • Amerika ve de, Alman ordularının adedce ve talimce 
lt ... trek ~ " t" l"kt . l f • . d' •• lt~lı"' 'Zıyaıı bodrumun lof ayuı ev hakkında bir tapu gösterdi. O Fransa devletlerinin silahlanma gayretle- us unu en on araza en tcmın e ıyor. 
b:tetind:ı Ytrttıkça Vaıil yatak Antakya - Burada çıkan cYeni Gün• ı geldiniz? Türkiye hüküıneU mi sizi bu- da davaya karıştı. ri hususunda şu rakamları veriyordu: in· Fakat 1914 den itibaren, harp mater4 
'•lacrı. 1 vücudu farketmeğe gazetesi şu şayanı dıkkat satırları yazı- raya sevkecliyor? Burada ne i-s yapacak- Huktak mahkemesinden hu dava netice giltere günde 150 milyon frank, Amerika yelleri ve bu iübarla para gitgide harpte 
\' at~ıa_ _ yor: sınır.? Tekrar Turkiyeye dönecek misi- sininporulmasma karar verilerek duruş- ı 00 milyon. Fransa 50 milyon: yekun büyük bir rol oynamaya ba§lıyor. BugÜl\ 
\' "-lltha • Sofiayı gördü. Cenevre anlaşmasının bnhşetliği hak· ni:ı: ve ne zaman? l ma bnşka bir güne talık edildi. günde 300 milyon frank. Ayda 9 mil- bu-vaziyet 1914 dekinden daha sarihtir. 

)ordu tında da bafka biri yatİ- ka hinnen memlekete dönmekte olan Fakat sarih bir hakka binaen vatandaş- yar. Alman - ltalyan - Japon grupunun Bilhassa ıki eahada: Hava ve Deniı:. Bu 
Sırt.. yurllaşlnrın, gelir gelmez Emniyet dai- lık hakkını almııkla olı:ın bu yurttaşların ---o-- silahlanma masrnflarımn hak.iki rakamını iki eahcı.da hükmeden materycldir. 
~l '*•lii \'e harelcetsiz duran bu . .d k ti k d Lt" nasıl ve niçin dôndüklerini, burada ne Zeyfİnyag" ! bılmiyorum, esasen bu devletler masraf- Şimdi bütün dünya ıu hayret verici 

't-." Sinıbatyoıtu dr~ksı1ne. gı etılre dpnsapor arını .ay e ır- ış göreceklerini ve hele tekrar dönüp lannı gizli ıuımaktadırlar, fakat bilhassa şeye ş hid oluyor: Tayyareye aid mal-

•

'l '""'""• 1· • ı en ına m ur. 11 . . k . ,) :z l . h .. d d • h 1 -'-' ı e"' ı-. e ındeki famdanla Va- .. dônmiyece ~ eı·ını sorup öğrenme ıs- pıyaS3SI ltalya ve Jnponya bütçeleci hususunda eme erın epsını ııar an ıı a etmez: 
.-ı ılJcı .. t Haber alclığunıza gore bu kayıt ınua- . . . . v d ı ı ı b f k b ilde k ~f ı. Yatağan çarpfı üze- . 

1 1 
. k ı temcıun cmnıyet ı~lerıne yaradıgı acaln bildiklerimize güvenerek (ki bu iki büd- :zorun o nn tn ya gi i a ir ir mem• 

flıt ln lek 1 • d V ·ı S ınelesı yapılırken yurtta~ ara Jır la ım l alet ., ---o- cenin yekunu Fransız büdçcsinden a"a· leket, endustrice kendisinden üstün ve l
1
• tiild" e crı var 1• ası o- sualler de sorulmakla ve hunlora alınan I ncYoksac ırt. d 1 k h k r t J • Zaytinyagwı piyasası son günlerde mU- " 

G i .. • ı. k .. d o· a, va an aş ı , a ve sı a ını )ı- ğıdır) fngili:z - Fransız - Amerikan si· zengin olan F'ransadan daha büyük bir 
.1_ ••ı b.. - cevaplarla bir zabıt vara 2Sı vucu a ge-1 . . · ı · tehavvil t)ır şek'lde de a 1· etmekted· ı hl h k · l'k · B f k" 'lltQıfllt • qtının altına sokarak kal· . . hakkın ıktısnp edecek olan kıınse erın 1 v 11 ır. & anma masraflarının yekununa lota· ava uvveııne ma ı tır. u a ır mem• 
ltr,I> • .••tedi. Genç k d b" tirilerck sorguya çekılenlere unza et-ı bugün bu suallere verecekleri cevaplar, Gcçeı\fe.rde yani 22 Kônunuevvelde beş liter devletler tarafından yeti,ilcmiyece· lclcetin .35000 tonluk gemiler yapmağa 

hlılt• • a ın ır ıs- · 'I k d' "ti" wl 27 28 k k d d" .. . . •w• • 'ld B lla ı ııı çıkardı. tirı ıne le ır. .. bundan sonraki lıarekfıllarında hir ka- ası 1 yag ar - uruşa ·a ıır uşmuş- ğini, hatta yaklaşıl mıy ca ~mı söyliye- gırı~tıgı görü ü. ugün de gene .35000 
Şa~ ndan Yaralı idi. Sorulan sualler arasın l ez:umle şun- yıt mı teşkil edecektir? Böyle değil de tu. Bunun da sebebi, Avrupa alıcıları biliriz. tonluk iki yeni :zırhlıyn ve oniki kruva-
li.er-ı:~• Simbatyosa eğdiler. lar vardır: hu hareket sadece bir istafü tik mera- b ı ç~it yağlara 26 kuruş 75 santimden Gerçi. paranın kıymeti ve hayat pa- zôrii te:zgiiha koymakta olduğu görü· 
~ ~-., o

1 
lnaiittü. Gırtlağında tır- c:Aslen buralı mısınız? Türkiyede ne kından mı doğuyor? fazla fiat vermiyorlardı. halılığı. dünyanın muhtelif noktalarındi.'l luyor. 

~~la ad ~ı vardı. Vuil, Sofiayı iş yapardınız, veyahut vaz.ıfcniı: ne idi? işte bizim de merak eLliğimiı: cihet Fakat alivre satışlarının çokluğundan pek fazla tehalüf ettiği için, fakir devlet- Bu ıu demekıir ki, Fransa. ltendisine 
~ Fırı ıdıı gibi merdivenden yu- Niçin işinizi -veya- va7.ifcııizi bırcıkıp buılw·! ve rn:ıl ınevrudatınm azlığından yağ pi- ler de, bilhassa ücretlerin ve maaşların italyaya karıı hava hiıkimiyetini ve Alt-

8af tl ı. yasası kendiliğinden fırlamış ve beş asit- ucuzluğu dolayısiyle, zengin devletler deniz h"kimiyetini temin cdehılccck olan 

)"' •dan ıeçt• d - T sı·r A~. ap ıı·derı" Irak hühümeti mual- li yağlar32 kuruşa kadar çıkmıştır. Şim- kadar büyük gayretler gösterebilirler .. servetinden ve endü trisinde istifade et· 
.,!il hu. .. " 1 ve ogruca eoı- di alivre satışları tavsath ve mal da biraz B ı b · · b'l · ~ 11\"-dın uıı oclaıana ko,tu. l • unun a eraher, bir milletin zenginliği 1 mesım ı mıyor. 

ı. ı Yatağın üzerine yatır· Ailesiyle birlikte İs- ım arıyor gelmeğe başlayıııca, yağ piyasasında ge- ile silahlanmasının mümkün .kudreti ara·ı Prueyamnkine musavi bir ordumuz 
t .. Sofia Bağdallan Sam gazete Jetine yazıldığı- ne ufak mikyasta bir soğukluk peyda ol- ernda doğrudan doğruya bir münasebetin olsaydı, l 6 70 de Bisrnttrk Fransaya harp 
, llll\ill L~ı,n Yüzü aapıarı idi. 01- kenderuna geldi na göre Irak hükürneti Suı-iye, Lübnan <lu. Bugünkü yağ piyasasının hakik1 va- bulunduğu da inkar edılemez. ilô.n edemezdi. 1914 de de, ikinci Vil· 
Q~ • ı11ı (Eli' ) t · · a-.Jıgw ına göre M r<l ıı · l · L · ı· B ziyeli şuduı·: A h l 1 ·ıt · F d ~::-ttını ~ il P&rçalanmıt olması ıva gaze csının y ll\I • ve ısı an ınuıı ım er ı.-; cımş ır. u merika geniı ölçüde Lir silahlanma e m, ngı erenm ransanın yar ımına 
d="'~ı •ndanında mülhit bir bo- Filistin yUksck Arap komitesi azasından muallimler rrak ınekteplcrinde ders ve- Yemeklik yerli yağlaı· 32-32.5 yemek- gayretine karar vermiştir. Harp bütçesini geleceğini ve Alman donanması, Fran· 
\. l'l cereyan ettiğine delil- Munilnıadi ailesilc birlikte Iskenderuna rcccklerdır. lik Ayvalık 38-3!) beş asitli yağlar 3(}..30.5 419 milyon dolara, yani l 2 milyar fran- sız luyılanm abloka edecek yerde, kendi 

ldı'llJı?"-tınd••-· gelmi§lir. Arap lideri son hadiselerde sabunluk hazır mallar 31 sabunluk Şu- ga ve donanma büdcesini 5 70 milyon kıyılarının fngili:z donanması tarafından 
~ _ <Ql-~-~ara acaba ağar mı Filistindcn kaçını~ ve Şama sığınmıştır. defa Şamdan uzakl~lınlınış ve Iskende- bat ve Mart teslimi alivre mallar 30 ku- dolara yani 1 7 milyar franga çıkarmak· abloka edileceğini önceden bilmit olsay· 
~- lngiliz hükümetinin talebi iizerine bu rnnda ikamete memur edilmiştir. ruştur. ihracat kısmen başlamıştır. tadır. dı harp etmeğe cesaret edemezdi . ... "-'.illllliiiliilllllRllliJm=miiiil-Iİ=miİmi9=mllİı______ 1 bT ., B' k ıka k küff" .. ==-=- -- -- Bugün Franıamn tereddüd etmesine 

51'21El7..2%7""~7~ e 1 ır nu · ır .erre . rı . .'o:anuı . . u ıdet goııterilmiı olmakla beraber Muzaf· - Efendim, bu hal bendeniz.e pek mahal yoktur. iki dostumuz. vardır: fn· HALK MASALLAR/ olmak şartt.ı.r. Bu senm küHun değ1ldtr. fer onu yine tatlılıkla ilna etmejte ta· dokundu. Bütün gün üzüntüden rahat giltere ve Amerika: bu iki dostun harp 
Şu sevdndan vazgeç, verdıkterl ih3anı 'raf tardı. Onun için Sadıiı hemen kendi göremedim. Korkarım ki bu it mur~d,m halinde bize bütün kuvvctlerile yardını 

E 
al da bu diyardan gitmene bak! Yok bu- odasına aldı, birçok vaadlarda bulundu. gibi olmıyacalıct;rl. etmemelerini kabul edemeyız:' •• 1·ı.1• An-

i .. d .. k .. 1o ·· ı ~ 

Vvel Za ma Dl 
na razı o ma:uan yuz egne yemegeı• ç yuz atın vereceğini aöylcdi. Fakat - Ahi efendimi Bendenize olan gloaakaon devleti de, bu kollektif emni• 
hazırlan! dedi. bir türlü ıkna edemedi. muhabbetinizin dereceıini bilirim. Asla yet teıcbbüsünde Fransanın hami gay-

Sa~ık hakimin ~u Şiddetli ı<i:zleri~e O aralık 'Tahir fıraat bUlaı·ak Sadık~ meralı: etmeyiniz.. Yann nikahımı.z mut• reti göstermemeıini hoı görmezler. 

içinde ~, 
Yazan: METiN ORBAY 

~şkına sadık 
~ b lttuıacrer 
~ it Çok • gerek 9anişment Sa-

l-le . nasihati d 
t•1J>..... 1llat ile er e bulundular .. 
~•ıqn sonu { .__ "- otnca1:. cna çıkacağım ve 

~~I' 5ın1 sö 1 ehernrn· Y edilcr. I..Akln zerre 
it - l=ıu t h ıyet vcrınedf· 

Clrktn e dilleri · · 
lni . :tnı v t ıa. nızden ben katiyen 

tnı e ""~ d .. lıtrı ~rl bı k uşınem! Bana hare-
ra tırm ğ 1'ıı. • a a hakkınız yok-

'tt hırın abrı 
ll'ıendl': lukendi. Pederi ile Da-

... - 'Ote · ..;uf'tt rıne v 
\o ...:ı ı.n Coturel arrnayınız. Kadının hu-

. "lt~l ıın ve . 
l) ımı 1caı> eden cezasını 

dı s 
ıdığa b 

u tehdit kar ctınedi.Ni-

hayet dava mahkemeye düştü. Sadığt 
hiikimin huzuruna gfüürdillcr. Vukubu
lan hali hakime başt:ın nihayete kadar 
anlattılar. Hakim: 

- Be adam! Sen fakir, efkarı fuka
radan bir kimse olduğun halde ve cami 
köşesinde oturup bir çift ekmekle teay
yüş ederken nasılsa ccnabıhakkın bir 
lütfü mahsusu olnrak bu hulle nikMıı 
başın:ı gelmiş. Şimdi bırakmam da bırak
mam dediğin kız gayet zengin bir ada· 
mın elindedir. Sen onu nasıl idare ede
hiUrsin? Senin bu ısrarın ftdeta cinnettir. 
Senin gibi pespaye ve ahvali meçhul bir 
adama hııseo nesep sahibesi bir kız veri-

ve soguk muamelesıne kulak umadı. So· 1 tan evvel Dilaranın yanına gitti. Dilara lek..ı tecdit olunacaktır. 
zünde sebat ve ısrar etti. O zaman ha- h"k." h ·r h" b ·· l d . . . ._ .. . 1 a ım uzurunda cereyan eden vukuat- a ır u eoz er en ıonra Oilaranın 
kını şu huıı:mu verdı: b' • . ld B' . .. . . .. .. tan ır an evvel haber almalı: merak.iylc yanından ayrı ı. ıraz sonra da Sadık 

- öyle ıse bugun kendııııne yuz deg- end;... içind 'd' H-'b·-•·· ı . '-I etd' o·ı· s d ıt... ö ·· ö . b 
k 

.. . . ...- e ı ı. cu wr.ı onu ue~ er· g ı. ı ara a 151 g rur g rmez oy· 
ne vurulsun. Bugun bu kadarla ıktıf a T L. • dd ı 
d . , . ._ .. d-X-· . "k" k ılıcen anırm oda kap11ından İçeriye gir- nuna sar ı 

e erız, yarın ııı;rını qııotınne7.te ı ı a-1 ... . . .. .• •. • ... 

t Od 1 d h 
"dd 

1
. dıgmı gorur gurmez: 4:Eyvahl bunu tek- - iki gö:r.uml Huzurunda Ana edi-

ını vururuz. a o mar.sa a. a tı et ı b •ı _ 
b" t rt" d . ş· d' d .. ı rar ana nuı:ah eltileri ı:anniyle titremcğe len nl layık muameleyi bana timdi Ta· 
ır ceza e ıp e erız. ım ı ayagı ye- . ~ _, . 

d"'-t h · · . . 1 ı batladı. Ç.ehresi ölü benzine döndü O- hır anlattı . .:x:bat ve ead11katnız:den pek 
ııı; en sonra aremının yanına gıtsın 1 • • • • 
Tahir ne olursa olsun davayı o gün ·zenne fenalık gelerek bayılacak bir hale mahz.uz olm.~ıtum. Ukın bu muamele· 

b.t. t k d" d d h"'-' ._ lgeldi. den pek mukedder oldum, Yannı da 
ı tr me arzu c ıyor usa a aıı:ım ~a- . . . .. .. ... 

ranndan dönmedi. Sadığa yüz değneği 1 Tahır. ~u halin derhal farkına vardı. ıımdıden duıunmege baıladım. 
vurdurdu ve davanın hallini erleai güne Ama Dalara, Sadık kendisini bopmadı, - Bana ne kadar eTiyet ederlerse et-
talik etti. ! fikrine :r:ahip oldu. sinler, senden ebediyen vazgeçmem. 

Zavallı Sadık yüz değencği yediği . - As~a mükedder olmayınız, efen- Para ile ihllln ile de beni ikna ihtimali 
ı:aman ıstırabına, vücudunda hasıl olan . dım, dedı. Daha ümidimiz vardır. Hulle yoktur. Ben cenabıhakka tevekkül ede
Lerelere ehemmiyet vermedi. Çünkü 0 

1 olunan f alir adam sizi bugün bırakmak rim. Kaderim nasıl zuhur ederse, senin 
gece yine sevgili Dil&rıt ile hembezmü ı iatemediği İçin kendisine yüz değnek yolunda ölıneğe de, senin için yap.mağa 

· 1 J cak ve 0 •• • ı · k 1 ld y d . . d da hazırım. vısa o a nun nuvazış en pe vuru u. arın a yme ınat e erıe ce-
müessir bir merhem yerini tutacaktı. f zan teşdit olunacaktır. Ne çare ki bu ge• - Mahkemede sorduldarı vakıt Ka-

Filhakika Tahir ve Muzafferle birlik·' ce de onunla olacaksınız. Bu gece kat
te eve donüp te cananına kavuıtuğu za- (anınız da inşaallah yarın yine ben zev

ı 
man hiç dayak yememiı gibi vücudunda ciniz olurum. 
eyılik, yüreğinde nete hi11etti. f Dilara bu sözleri iıiıince nefca aldı ve 

Tahirin te~vilı:iyle Sadıila böyle sid· Tahire IÖyle mukabele etti: 

rakurum Hanının hizmetinde bulunmuı 
olduğunuzu söylediniz mi) 

- Ben kimsesiz. taraftar11z bir ada
mun. Dana fazla eöz. söyletmediler ki .. 

-BiTMEDi-

Anlaşamadılar 
- BAŞTARAA 1-iNCI SAHiFEDE -
den geçirilmesi olduğu bildirilmektedir. 
Bu sebepledir ki ~imdiye kadar hiç hir 
karar verilmemiştir. Konferansın yarın 
talik cdilercık bir kaç hafta sonra, ihti
mal ki 8 - 10 hafta sora yeniden işe baş
lıyacağı öğrenilınişür. Bellidir ki iki 
memleket arasında bir ticaret ve flnan.q 
anlaşnıası yapılması için ortaya çıkan 

meselelerin iki taraftan inceden inceye 
tetkiki ldzımdır ki bu da eksperlerin va
r.ifcsidir. 

Londra, 18 (A.A) - Ingiltcrc - Irbn
da konferansına öğle zaınnm devam edil
miş ve mUzakcrat saat birde nihayet 
bulmuştur. 

Milı.akerclere saat on bt?Şte devam 
edilecektir. 

Dun olduğu gibi bugün de Irlandalı
lar başvekalet binası önünde birikmiş
ler ve Dö Valera ile diğer Irlanda mü
messillerini alkıslamışlardır. 

ı 
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1 
KRAL 

-
FARUKUN 

~U SUN KA.NUN PERŞE~ 

MASALI 

Kadın korsanlar 
MISIRIN ·çALI KUŞUSU 

Kleopatranın tahtına oturacaktır 
···················••··········•·······•· ........,,,.,, ~ - 37 - Yazan: 

Korsanlar kraliçesinin 
N. ORBAY 

kararı 
Binbirgecema-~ r . - · ~~-:-· , -;-~ - :~ 

sallarında ol-: j ', 

duğu gibi baş
lıyan, devam 
eden ve biten 

O da Çin hiikümetine teslim olnıağı ve teslim olduktan 
sonra da Çinde büyük bir külah kapmağı düşünüyordu 
Korsan amir alı 0-Po-Tae ile Böyle cenkleşerek, adam öldür- İ ;efinin teslim olması ihtimalinden 

maiyetinin ve korsanların gemile- mekle geçinerek yaşamanın sonu bahsederek bir şayia çıkaracak-
ri ile beraber Çin hükümetine tes· ne olacaktı sanki.. 1 tı. 
timi bütün Çinde büyük bir hadise Korsanl:ırda ba;lıyan bu dütün- Evvela bu ~ayianın uyandıra-
oldu. ce yavaş yavaş •eflerine de ıirayet cağı tesiri anlamak istiyordu. 

Pekin adeta bayram yapıyordu. etti. Filhakika gizli memur bu tayia-

bir aşk romanı 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bir kaç gün sonra bir k'dın , Klcopat-

ranın tahtına oturacak .• 
( 

Pekin valisi Korsan amiralını Hatta bir gün büyük fef Mis- l" Makao' da çıkardı. Vali haber Genç bir kız ... Mısır kraliçesi olacak. 
Tarihin en efsanevi kraliçesine rakip 

,..._. -· .... ·- ~. · .--~ 
bizzat kar,ıladı. ters Şing, a,ıkı Pauya: aldı. Ve bu haberi hükümete der- Kral Faruk ı:e nişanı,., 

Onu o gece bütün korsanlarla - Ben de neden onun gibi ha- hal bildirdi. 
beraber misafir etti. reket etmiyeyim .. dedi. Zengin Mandarenler bu ıefer 

Gece yarısı valiye ıaraydan bir Pau endi,e içinde ıordu: büıbütün ıevindiler. Demiri tavın-
mahrem teklif geldi: - Kimin gibi? da dövmek gerekti. 

olan bu kadın kimdir ? 
Bir prenses ml? Hayır .• 
Bir cariye mi? Asla ... 
On altı yaşında ir kızcağız .. Islıende

riye Mkimirun kızı ... 

Biraz sonra Hiyeroğlif yazılara me>akl dırıp baleti. ı 
sardı. Firavunların tarihini dikkatle Karşısında çiçekler takınmış ı;.ıt ' 
okudu. körpe bir genç kız grubu gördii. 

Sokağa ekseriya yalnız çıkar ve kala- Bunlar, kralın kız kardeşleri il• 
11 

balık caddelerde dolaşmaktan hoşlanır- kadaşları idi. · ·iİ 

dı. Bu genç kız grubunun içinde bı )> 

Bu teklif 9öyle diyordu: - 0-Po-Tae gibi .. O, kendiıini Ortada dönen dedikoduların 
cMadam ki 0-Po:.Tae gemileri affettirdi ve mühim bir mevki ıa· hakikat olup olmadığını anlamak 

re kuvvetleri ile beraber geldi, bibi oldu. Ben ki ondan bet defa, İçin korsanların kraliçuine bir a
tealim oldu. Onların topunu bir- on defa daha kuvvetliyim, her hal- dam göndermek, bu i,i tahkik et
den kılmçtan f.eçirmek daha mü- de ondan daha büyük mevki ala- mek en doğru yol olurdu. Fakat 

Daha yeni mektepten çıkmış. Yanak· 
larında henüz çocukluğunun penbeliği 
var. 

Işte bu kız, Firavunların uımarundiın 
beri misli görühneıniş şahane bir dü
ğilnle Kleopalranın tahtına kurulacak. 

Açık bronı saçlı, parlak gözlü, zeki vardı ki çok sade geyinmiş o!maJc.18 

bakışlı, çok kibar, zarif ve ayni zaman- raber en güzeli idi. 
da alçak gönüllü olan bu pr_ens Londra Kral Faruk ona hayretle baka~~ 

nuip değil mi. JI bilirim. kimi göndermeli idiler? muhitinin muhabbetini çabucak kazan- kız genç : ,;; 
Bu ıuretle hareket vakıa teılim Pau bu fikre taraftar değildi. Hatıra hemen doktor Sot gel-

olmut konanları mahvederdi.Fa- Fakat Miatera Şing bir kerre ka- di. * 
dı. - Nasıl... Dedi. Beni tanıyaJ118d ~ 

Genç prens Jngilterede böyle bir ha- mı? Yoksa unuttunw: mu? Ben sJzİll , 
kat eyi bir hareket olmazdı. faaına koyduğunu yapanlardandı. Evvelce de ıÖylediğimiz gibi bu 

Pekin valiıi verdiği ıözü tutan Ancak, doğrudan doğruya müra- doktor Şo9'u bütün Çin tanırdı ve 
namuılu ve kurnaz bir idare ada- caat etmektense vaziyeti bir ker- bütün Çin gibi korsanlar da onu 

Evvel zaman içinde .. 
Evet, bin bir gece masallarını andı

ran bir masal gibi bir hayat ... 

yat yaşarken bir gün Kahireden gelen değil ~' cukluk arkadaşınız Safinaz ilelefon ona çok sevdiği babasının ölü-
münü haber verdi. yiın? 

Safinaz doğru söy liyordu. 
Mı idi. re ve peıinen kontrol ettirmeği bilirlerdi. 

Aman dilemit insanların toptan dü,ündü. A.lim bir adamdı. 
katli hem hükümetin hem de im- Gizli bir memuru Çine gönderdi. Onun murahhas olarak gönde-
paratorun teref Te kuvvetini in- Bu memur korsanların kadın rilmesi kararla,tırıldı. 
rardı. ~~~~~~ 

imparator da verdiği ıözü tut- lsveç Dış bakanı mazaa sonu ne olurdu? Cinde ar-
tık kimsenin kimseye itimadı kal
mazdı. 

Evvel :z.aman içinde bir kral oğlu var
dı ki kapalı bir sarayın sakin ve seMlz 
bir köşesinde yaşıyordu. 

Saray ~deli üzere d<irt kız karde~inl 
ve lcız kardeşlerinin oyun arkadaşlarını 
göremezdi. 

Ancak onların şen sesleri.ni ve kahka
halarını uzaktan i§ltirdi. 

O günün gecesi Londrayı terketti. Pa
riste Framız dostlarının ellerini sıkar
iken göz yaşlannı güç tutuyordu. Tay
yare ile lskenderiyeye gitti ve derhal 16 
yaşında iken krallık vaı.iiesine başladı. 
Bir taraftan da tahsiline devam ediyor
du. 

Bir gün, genç kral Kahiredeki sarayı
nın bahçesinde oturmuş kitap okuyor
du. 

Faruk daba saray Adeti 
0

ilıere Jı~ 
dan uzak kalacak y~a gelmezden •::, 
yani on iki •ene önce ve beş yaŞ ~ 

iken o zaman kendinden küçük olall ",1 

finazla oyuıv arkadaşlığı yapmıştı .• ~ 
onu on iki seneden beri de görmeıı>ı;~ 

Genç kral şimdi on yedi yaşında 
Genç kız da on beşinde.. ıJ 
Ve kral Farukun masalı da bu §n Bilikiı aman dilemi, olan bu 

konanlara kartı ne kadar eyi mu
amele edilirse diğer konanların 
da onlara imtiıalen teslim olma
ları temin edilmit olurdu. 

lsveç mebusanında 
beyanatta bulundu 

Kral birinci Fuadın oğlu olan prens 
Farukun, arkadaş olarak sadece bir ln
giüz mürebbiyesi vardı. Adı lna Nay
lor olan bu mürebbiyenin bütün emeli, 
nezareti altına verilen prensi (Dünyanın 
en terbiyeli çocuğu) yapmaktı. 

Ağaçların arasından kulağına bir tn- başladL 

kım kahkaha sesleri geldi. B~ını kal- - Alt Tarafı Yann - .../ 

Bundan ba,ka Pekin valisinin 
kafasında bir plan yer bulmu,tu. 

O, bu sabık kor~anları silahlan
dırmak, altlarına kuvvetli gemiler 
vermek ve onları eski arkada,ları
nın üzerine saldırtmak istiyordu. 

Ve muvaffak ta oldu. 
On beş yaşına geUp te babasının ar

zusu ile tahsilini ikmal için Londraya 
giderken o tam ve mükemmel bir centil
mendi. 

Çin ve Japonya 
Bu suretle imparatorluğun insan 
klıvvetlerinden tasarruf ıuretiyle 
aynı zamanda konanları birbirle
rine tutu,turmak için bir üstün

............. lsvec ············: . : 
--<>- . 

Milletler cemiyeti- : 
nin, cem;yetten çe- E 

kilen devletlere 
karşı bir ittifak ha
line getirilmesini 
istemiyor. 

1-filletlcr cemiyetinden çekilmesi paktın 
zecri tedbirler hakkındaki ahkamın tat
bik luıbiliyetini kaybetmiş buluriduğu-

nu göstermektedir. Bu vaziyetle Mil
letler cemiyetinin salahiyettar makam
ları huzurundan 13zım ı:e!l'n neticeler 
istimzaç olunmalıdır. 

Genç prensin ilk tahsil senesi için ve

rilen tahsisat 16 bin Jngiliz lirası idi. Bu 

para prens Faruka şahane mevklini mu
hafaza imkanını bol bol verecek kadar 
çoktu. 

Almanyanın tavassu
tunu aramışlar mıydı? 

lük elde edecekti. 
0-Po-Tae ile beraber teslim ol

mu, ıekiz bin korsan (evet, tarih 
bu konanların aayısını sekiz bin 
olarak kaydetmektedir.) Çin or
dusuna dahil oldular. 

0-Po-Tae yine baflarında ku
mandan olarak kaldı. Yalnız is
mini deği9tirdi. 

0 artık (talim ve terbiye yıl-
dızı) manasına gelen (Hoe Been) 
iımini almıftı. 

Rütbeıi de İmparatorluk ordu
sunun yüksek zabiti oldu. 

* 0-Po-Taenin teslim olmaaı bir 
müddet Ladronları sarsmamı, gö

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stokholm, 18 (A.A) - Hariciye na· 

zırı B. Sandler meb;,ısan meclisinde h~-
riri siyaset hakkında demiştir ki : 
-Isveçin Italyaya karşı zecri tedbirle

re iştirak etmesi sebebiyle İtalya • İs-

veç münasebetlerinde bazı gayri labii
likler devam eylemektedir. Fakat hü
küınet bu vaziyetin halledilmesini isto
mektedir. Yalnız bu hal keyfiyeti Isv; . 

Isveçin ve diğer küçük devletlerin 
mt•nfaati Milletler cemiyetini cemiyet· 
ten çekilmiş devletlere karşı bi r nevi 
ittifak haline getirilmesi temayüllerine 
karşı vaziyet almaktadır. Enternasyonal 
i5 birliğı realitelere istinat etmelidir. 
Milletler cemiyeti çerçevesinin en iyi iş 

birliği çerçevesi olduğunu kabul etmek
le beraber eger mühim memleketler Mil
letler cemiyeti haricinde kalıyorl:ır ise 
Milletler cemiyeti çerçevesi haricinde 
bir iş birliği şekli bulmalıdır. 

Fakat o müsrif değildi. Debdebe ve 
tantanaya düşkün deiiildi. 

Sade bir eve yerleşti ve Valviç harp 
akademyasının derslerini hususi bir mü
saade ile nihari olarak takip etti. 
Oğlunun ince, hassas ruhundan endi

şeye dü en kral Fuat, onun sert ve di
siplinli bir asker terbiyesi almasını is
tiyordu. 

Kral oğluna refakat muallimi olarak 
Mısırın en iyi askerlerinden olan Az.iz 

Mısıri pB§ayı verdi. 
Tesadüf bu Aziz pll§a, kral Farukun 

B. Sandler şimal memleketleri ara· sevgilisinin büyük amcasıdır. 
sındaki müşterek Ç< -nanın mühim Küçük prensin Ingilterede gördüğü 
ehemmiyetini de tebarüz ettirmiş ve bu askeri terbiye onun hassas ruhunu bir 
i ş birliğinin şimal memleketlerine ihlfıl türlü sertleştircmedi. 
edilmez bir sulh ve milli istiklal ve hür- O her akşam Kahireye, annesine telc
riyet temini gayretlerine büyük fayda- fon ediyordu. Ve ana ile oğulun bu çok 
lar verdiğini ilave eylemiştir. içten irlcfon muhavereleri bazan bir sa-

ründü. Misterı Şing ve Pau mü,te- çin infirat halinde aldığı bir tedbirler de
reken yine vurgun veya baskınla- ğil, fakat ayni vaziyette bulunan ve Is
rma devam ettiler. Fakat korsan- veçle Milletler cemiyetinde daimt su
larda artık eıki ve parlak devirle- rette işbirHği icra etmekte olan 57 diğer 
rin heyecanı kalmamı,tı, memleketlerle müştereken yapılmakta-

B. Sandler nihayet Isveçin Ispanya at sürüyordu. 
işinde ademi müdahale siyasetini takip Prens Faruk, akademyanın en lyi 
lehinde bulunduğunu bildir~ ve l•· süvarilerinden biri oldu. Sporu çok se
panyaya Isveç harp malzemesi yollan- Kral Farukun masalı 

Alman det:Zet reisi B. Hitler ~ 

Berlin, 19 (Ö.R) - Yarı resmi bir ihtilafına nihayet verilmesi için bif I 
kaynaktan bildirildiğine göre ilk kanun- vassutta bulunmasını Almanyadatl ~ 
da Çin ve Japon hüküınetleri uzak Şark etmişlerdi. Almanya sulh eserin~ f" 

0-Po-Tae ile beraber olanların dır. 
affedilmeleri, rahata kavuımaları Yalnız küçük devletlerin değil, fakat 
diğerlerini kıskandırıyordu. oyni zamanda bazı büyük devletlerin de dığı hakkındaki haberleri yalanlamı.,otır .. verdi. Eski kitaplara merakı vardı. 
~~~~~~~~~~ 
,tJ/laUZ27Z7.7...LY~.LLLJE/./LL.rLCLZ. ~an, !inden aldım. l - Emin ol, bir aya varmaz onu sa hududundaki Fransız komiseri 

P • ı · K d 1 - Ne demek istiyorsun?· yine bizden çalmağa te9ebbüs e- telefon batına gelmitti. arls 1 a in Kont Zerçiano, Pariıli kadınla decekler.. Zarçiano: 
görütmelerinin neticeıini kısaca - Hayır, bunu yapamıyacak- - Alto •• Affedersiniz, sızı ra· 
Evaya anlattı. lar.. hatsız ettim. Mesele çok mühim 

'~ C2Zlı'l!'tl(/ 'LD# - Artık, dedi, Fas petrolları - Neden?.. ve acele idi. Evet .• Bir caıuıluk 
38 - hi11e ıenetlerinin ekıeriyeti elim- - Çünkü dütmanımız olan ka- iti .• Ben,Kont Zerçianoyum..Fran

de .• Bundan sonra istediğimiz gibi dını tevkif ettirip zındana attır- ıız tebaaıındanım. Eski muharip. 
O, bize ihanet ediyordu. mı 9üphe ediyorsun? rahat yatıyabileceğiz. mak elimde .• Hem bu ıefer öyle lerdenim. Harp madalyam var. 
Emin misin? - O kurnaz bir komedyacı.. Eva, hala tüpheli ıordu: bir 'k' ·ı d k tul ı ı ıene ı e e ur amaz. Evet.. Evet.. Montrödeki Zerçia-
Hemen hemen.. Bundan sonra ona çok dikkat e- - Onun imzaladıg" ı senedin N ak 7 - e yapac sın. no.. Ta kendisiyim.. Size iti iki 
Onu sen mi öldürdün? deceğim. Hayır .. Hayır •• Onu tim- muteber olduğuna nereden emin-ı B b'I' k 

• 
7 

- en yapacağımı ı ıyorum. elime ile anlatacağım. Biraz ev-
Hayır di buraya çağırıp ta ıorguya çek- ıın ı · b 

•• • tı ana bırak.. vel bana bir kadın müracaat etti. 
O halde kim öldürdü? me. Böyle hareket Arıenin tüphe- - Ben o kadar aptal mıyım? S • . •• 

Zerçiano omuz silkti. terini uyandırır. ihtiyatlı davran- A t 1 d ··ı · b"'f" onra, alaylı hır tekılde ılave Genç, güzel fakat tamamen ıiyah-- p a egı sın ama u un tt" 1 • b' k d B k d 
Eva: masını intaç eder. Arsen hiç bir bu itte akıllılığı 0 yaptı ve ıenile ı: • • •• ar geymıt ır a ın.. u a ın 
- Bu karanlık bir it, dedi. Bili- feyden tüphe etmemeli. Böyle o- bir çocuk gibi elinde oynattı. • - Sen bana, kadı~ pısıkoloıı· beni Almanya hesabına caausluk 

ıorsunuz ki Kobiçki Pariıli kadın !ursa tuzağa daha çabuk düter. Biçare Evacığım .• Bak ne- ~~t~nd ~nlamazıkın dıyorsun. B~, eden ve fİmdi Cenevrede bulu
için bir tehlike idi. Onun ölümü Parisli kadına bizim evimizde bir ler dütünüyorsun? Halbuki bütün e ı. ~gru •• _Fa at buna mukabıl nan Zerçiano adındaki bir Macar 
o kadına yaradı. adamı bulunduğu zannını bıraka- İşler çok düzgün olmuftur. kendım_ı ~':.~lı~eden sıyırmasını zannetmitti. Bana, Fransada Sart-

Su halde Kobiçkiyi öldüren Pa- lım. Kontes, Kobiçkinin ölüsünü naili bıldıgımı sana İspat edece- ren isminde bir binbatıdan ç~lmı~ 
riıli kadının adamlarından biri- Kontes, nefeı almak için biraz gösterdi. gım... .. . olduğu bazı mühim askeri planları 
dir. durdu. - Ya bu?. Boyle ıoylıyerek telefonun ha- satmak istedi. Onu nasıl kanıta-

- Kim olabilir? Evde Ufakları- Çok asabi idi. - Herifin ölümüne sevinçli de- tına gitti. dığımı size ıöylemeğe lüzum .yok 
mızdan ba•ka kimse yoktu. Tekrar söze basladı. ğil miyiz. O pek çok feyler bili- Anneır.os timendifer hudut ga- sanırım. Yanımdan ayrıldıktan 

- Evet .• Utaklarımızdan baş- - Şimdiki halde o elimizden yordu. Bugün olmazsa yarın onun rında Fransa komiserliğini aradı. sonra otomobille uzaklaftı. Mu-
ka kimse yok. Fakat bu ufaklar kaçtı. Şu saatte muhakkak çok u- vücudunu biz ortadan kaldırmağı .Santr~I, muhavereyi çabuk te- hakkak hududa doğru gitti. Eğer 
arasında Pariıli kadının bir adamı zaklardadır. Allah vere de plan- dütünecektik. Bir an evvel geber· mın ettı. onu yakalıyabilirseniz büyük bir 
bulunamaz mı idi? tarı ıenden almış olmasa.. mesi fena mı sanki?. Sonra Luigi - Alto •• Komiser uyuyor mu muvaffakıyet kazanmıf olacakıı-

- Mesela kim? Zerçiano: de yanımızda •• Onun yanımızda- dediniz •• Uyandırınız. Mesele çok nız. Çünkü ıöylediğine nazaran 
Arıen.. - Aldı .• dedi. Fakat onlara ki mevcudiyeti anneıinio ağzıoı hem pek çok mühimdir. planlar üzerinde imif. 

- Canım. o za, _Jı cocuktan mukabil ben de onun ıervetini e- kapatmaia kafi deiil mi? Oç dakika ıonra Javiçre. Fran- -BiTMEDi-

met için bu teşebbüste bulurun~g• jl: 
temayildi. Alman hükümetinin bıl ); 
!aftaki vaziyeti tamamiyle bitar•I ) 
maktan ibarettir. Bununla berııb•f ~ 
son kanunda Japon başvekili prerıS )" 
noe tarafından yapılan beyanat v• 1 
nun takiben Çin ve Japonya ar~;ı 
diplomatik münasebetlerin k•Sl ıf 
üzerine Almanya kendi vazifesifl.İ11 

,,. 

tiğine kani olmuş ve her teşebbiisırı> 
geçmiştir. ,, 

Ç·ıı " Londra, 19 (ö.R) - Resmi ',.JI 
hafilleri, Çinin hiç bir gün bir 
tavassutunu aramadığını, Jap011191 ~ 
Kay· Şeki bu yola sevketmeğe çal~ 
!arsa da muvaffak olamadıklarıt11 

• t 
riyorlar. Çin nasyonalist hükUrtleU ! 

tün Çin toprakları boşaltılmad•" ı) 
ponya ile bir görüşmenin irnk5f1~1 t/ 
na kanidir. Çok uzun sürecek olııl',~ 
bin taliini yine silahlar tayin e.ıec jlı 

Paris, 19 (Ö.R) - Çin - JaP0~ ~,r. 
lafında Almanyanın Japony•Y8 rl' 
vaziyetinin değişir gibi olduğu 13•

1
1/ 

son neşredilen bir tebliğden anl•'.~tı 
tadır. Alman g_azetelerinin neşrı) J 
uzak Şarkta vaziyetin aldığı 'i" j)ı' 
Almanyanın memnun olmad1i!1

"' rl 
edecek mahiyettedir. Almanyaıııll f'r 
kin hükümetini 0 yani şimdi fi•"; çı 
da bulunan milli Çin hükürnell~ ti' 
meşru hükümeti olarak tanıdı~ı 
edilmektedir. 



............ r.-________ _ 

Yazan : Mltel Zevako 
m· 
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ltalyanın mühimmat satışı 

V aşingtonda ciddi 
endişeler uyandırmıştır 

Nediml b · ·h· l · d dıl ek • · lar Demek şu çingene kızİ.. l 
f .... ~•t ted •I_! v c· vl ak ıçın ken ını zor tu- '":i' 1 
1.J ___ L er ın ır erın en ayni ar. etm ıstıyor · . . d" • V!lcinugton 19 (A.A) _ ltalyanın ce-ı ature mühim ınikdarda eski Ita yan mU-
l.r. anunde bulunmaga ba§ladı- ız. ag amam nubi Arncrikaya yaptığı mühimmat sa- himmatı ve Paraguaya da kullanı~ 

tarak: "k ulh . ~ !tal an tayyareleri satmıştır. Dük d" Giz d öl ·· dedi. Melun Pardayanın tışları yalnız Amerı a s u içın dogu- Y fi tl 
turdu. V 

0 0 masuının bqına o· . - •. ~uı. rabileccği tehlikeler bakımından değil, BUtün bu satışlann çok aşağı a ~-
• • fU mektubu yazdı: elıyle olmuı.. . . , l ılını" bulunması Italyanın Ame.n-

cM..1-- M r yine aynı hayret nidasını ko- fakat aynı zamanda Amerıka kıt asında e yap ,.. . b ··fu . den 
--ut. • oreve . . . . . ka kıt'asında sıyasl lr nu z peşın 

~Uen ailrdüiünüz filcirler ve göeterdi- pardı: Jaşıst nlifuzunun artması ihtimallen ba- ko makta olduğu hakkındakl şüpheleri 
ibda deliller L __ d d b"-o:L b" A A kımındıın Vnc:ingtonda ciddi endiseler ş k d 
L__ uen o o ereco u,...... ır - ... ···· d k ~ d • fazlalaştırma ta ır. 
;:--~ hasıl etti ki. pllnıruzın bemen - Çok §ükür ki haydut ta eczasını uyan ırma ta ır. Diğer taraftan bu malları çok ucuz 
..... tbikine bana cesaret verdi. Artık bir buldu. ölüsü balıklara ziyafet olacak. Öğrenildiğine göre Amerika birleşik satılmasına rağmen alakadar hlikümet-
·~ Ve,a bir haf ek fakat onu bu tarzda öldünnek istemi- devletleri hariciye nezareti birleşik dev- öd ı · d ~ ta Reçİrm va ıonra ··r· iç:.:ı pek tatlı lerin borçlarını ·· eyememe erın en ve 
._ __ , ,. aitmek lüzumu kalmadı. Şimdi yordum. Bu o um, onun !etlerin bir kanal i~ı için mühim bir Italyanın da bu vaziyette bazı imtiyaz-
~ ediyorum. Sizi Beluvada bekli- 1 oldu. imtiyaza malik bulunduğu Nikaraguaye lar talep etmesinden korkulmaktadır. 
~~· M&!Omunuz olan adamın öldil- Moreve~ homurdar.dı: Italyan hükümetinin 500 ton mühimmat Salahiyettar makamlar cenubi Ame-
rıü~Uf olrnaılylo bildiğiniz ilci kudret ve - Acaba? ··· . . sattığını haber almıştır. Nikargue Ame- rika Nasyonal sosyalizm ve faşizm nu-

:tun tevhidi için acele edelim. - Ne demek ıstıyorsunuz) rika 'birleşik devletleri bakımından ce- fusları hakkında ezcümle bu silah satı~-
Jmza - Her türlü araştırmalara rağmen nubi Arnerikada vaziyet itibariyle çok )arı ile radyolara ve gazetelere verilen 

tv1 Şimdilikı H~ri dö Giz cesedi meydana çılunaQı. Ben, Jtendi gö- mühim telAkki olunan adadır. ' tahsisat hakkında ciddl ve derin tetki· 
E: elttuhu kapadı. mühürledi. zümle ölüsünü görmedikçe, ~nu . elimle Yine öğre~ildiğlne göre Ita)ya Ek\f. kata başlamışlatdır. 
t~~~ • dmm~~~ m~~M ~~~am. ~Ç~~~~~~·~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~oreyert gô;dü. belclenmedik bir ZJ'manda kartımıza çı~ it' al:uanlar bo..-c mu 
aba bir alaylaı lç~caiıll.a inanınm1 • J •~ • ·n Hele halt .. Sen burada ~) '' _ Bu histe aldanmamıı olursan sana 

reJC': ~i. ~orc~e~, rcrlere . ~~ar eiil~- yüz bin Lior veririm. . ' .. 
, , , , ,......... Eğer be.nim d• pııram olsa !idı ben 

Jl• --:V Ö,le emr~tmeiİıif iniydiniz) De- de iki yüz.hin l.ior veıi.rdim. Ne,.çare ki 
lı 1. enleca vazifelerin. arka;. alınma- yok ' , ' 
.ıı-n b . · ·· · 
:feliı, U~d~. yanı~ızda Öm'Ür 'ge~reeck _ Bu adamdan ama korlc.uyor3un ha. 

C illi iaun) · · ' 1 • Fakat. ar.tık bu. bah~i kapa.talım. Al fU 
b! Lq.IU ~C:li, · i-1-den: ' ' .·' ·. k h

0 

-· ıw-u• , rne tu .ll· • ,,Lı , , • ..; ,• , • • 
'du::- :•et., Çünk:U ıo zaman ki~ka~ıy~;.~ ' 1 Mor~v.er Ciz\n \,\ZAttığı .kapah µrfı ,a). 

)'' ' edL Sonra gözleri ile Mo~evere dı. 1 • , , ı .. : . ı ,, 1 
'YeceJt -ihl b-kara:<Lr· . b k. Si d 1• • •• a l& • ..,...... Haydi. ça u ·• te e,..ı ı saraya .. 

de;- Şhndf artık ona lüzum· kalm,adı .. Fakat ıakın elinden lnrakron .. 
)'or L Bundan ·böyle aerbestsiniz.. lJili- -Monsenyör •• Bakımz mdctubu gözü· 

J'tıUaunuz niçin) ı nilı,ün önünde mintanumn arasına koyu-
bekj: Monsenyörün izah bu}'l.lnnnlarını yorumı Şimdi lilr ata ·atlarım ve bit çey-

IYonun. rek sonru mektup gidctc~i . yerde olur. 
a"- Morcverl.. Seni niçin Beluvaya Beş dakika sonra Morever dei:liği gibi 
onderrnigtim). ' 

· abna atlıyarak uzakl:ı;,ıtı. 
B -, Pek eyi. bilmiyorsam da her halde Onun gittiğini· gören .Ciz de kendi 

e U'Va M 
~ nın ontm~rter manastınndan kendine ve tıpkı Sezarın dediği .gibi mı· 
illi M hulun~asından olacak. Öy]o değil ırıldandı: ,. • ı 

C 
0

ntenyör> - Zarları attık.. ı '. · 

. . 

'LOiıdrada.. bunun ..için 
ririizCıkereıer · oluyormuş 

..... p H • t ~ ' , fp ıt ; 
! ! 1 : -· 

' Ltihar:ı" 19 ' (A.1'.)° -..!! Finani' mahafil- J at! ıtrcdi vereeek' bir bangerler 1tfubu
lerintlc ~h· te rlsİlsız ollnıy~dık 'dönen tkn teşekktilünU "derpiş etmektedir. Bu . 
b1r Şayiaya 1 

göre LJ:ındrada · Ithly:ıya kredilerin mikd:ırı hakkıntltı hiç bir ma-' 
borÇ verilmesi i~in ı\ıüzakereler, C:1reyan lUmat mevcut değilse de beş yüz ila 700 
eimektedfr. 'Financial Ncvs g~zetesi. bu bin Ingiliz lirası mikdarında olacağı zan
Xriüz:ıkerel~rin' bir ay evvel Italyan-A- edilmekteClir. · 
meri'kan Gi'ganinin biİ' dostu vasıiasiy- .n Ital tcdiyclerin lngiliZ _ 1talyan ta-

. di . a· . ya 
le b:ışladığını teyıt e yor. ıgmtni bir ,1_ nl masından müs(akil olarak va-

... l l .} L '- 1 \ Aa5 l\ aş ltli.ç ay evvc ı~a yan uuno arının Anıc- iliz r ~ k öd .• 
riknda Amer1ka dö'vizi ile mübadelesi desind.e Ing· _ırası 0 ara enmesını 
teşebbtlsünde bulunmuş ve fakat bu te- taahhüt edecektır. 
şCbblis akim kalmıştır. Gazete bununla berabr müzakerelerin 

Bu liberal ~azele diyor ki -: neticeleneceğini farzetıneğe yer olma-
Plan Italyaya çek kabulü 'mukabilin- dığını ilnve etmektedir. 

l:t sarardı: . Morever ise otelden ~örünmiyecek 
V PeJc doiru.. dedi. bir mahalle gelince atını yavaşlattı. R y 

kıtı • artılc ölmüt olduğuna kani .olduğu Gözlerinde hiddet kıv~lcımlan parlı- ,g men ve una n 
t\ "tltı He içini çektikten sonra: yordu. 

•o - l' ekrar ediyorum. dedi. Bundan - Ahmak!. diye mınldandı. Bana 1 

t\t- hareketinizde ıerbestsiniz. tekrar itimadı olduğundan bahsediyor. 
d~ ltfrnadınızı tekrar kazanabildiğim- Fakat yaptığı hakaretleri unutuyor. Ah .. 

1 

dolayı çok bahtiyarım. Parday.ıı.nın öldüğüne ~İr min olsam •. le: ~Yet .. Faltat niçin olduğılnu söy- O zaman- se; benim :vuzüm · göfemez
he edıın. Morever .. &nden artık ~üp- din Gizi. .. Yahut ta bana layık gördüğün 
~trn•rncldiğim, senin Montmartere hakareti sana iade eqeeeğjm zamana 
~be.tç. girip çıkmana müsaade kadar beni kaybederdin. Dük dö Gize 
el"- . artılı: ?~un oracla huJunma- hücum... 1:-lic; bunun imkanı yar mı., 

Atletlerinin· Ankarad~ 
• 

·temasları muhtemeldir 
.. _ hlcliiinıdenClır. Haydi Morever aklını 'başına topla.. Ati t• d .. ' t k ı rına kısaca 

ht··~erin )'iiz(hıde aadece bir ha)-- Morever böyle söylenerek melttubu e IZffi e SUr 3 fe Or 3 . 
~'belirdi. Gizin tuavvuru ııibi götüreceği Siteye doğru değil, kendi e- go""z gez·dı·rebı•ıı•rJ•Z 

ltecler çizgileri urmadL vine doğru gidiyordu. Nihayet evine gel-- .,,__ - . 

~ l>ahie buyuruyorlar). Atını ahuruna koyduktan aonra odası- bi arasında, 29 mayıs tnn"hinde bir tı;- altında bulundurulacaktır. -.ıneclenem efendimiz küçük di. Roınatt~·a ile Türkiye atletizm milli eki-, derecek, atletlerin çalışmaları kontrol 

ı.. E.'fet .. O, öldfi diyorum eana. na çıktı. Kapının kilidini içeriden iki de-
1 

k la 
1 

Bu temas Atletlerin çalışabilmeleri için, bulun-
• 

4.._0..,er lı:ed 1 _L mas yapı ması arar şmış ır. l 
iıLt • • er enece& yerde aitcide fa çevirdi. . . . . . A k tad d 1 k Tur·· kiye- duklnrı müesseselerden federasyon ve .__ at,.d h ed L d d d n ara s ın a yapı aca ve .. 

e &)'ret ere~ı Pençerenin perdelerını e ID ır 1
• • k ' tl ti . ı kefınizi wın- yüksek makamların tavassutuyle ızm 

-. A. ... A .... dedi. Kapının anahtar deliğini bir havlu ile :~n c~~~ti;. c erı mem e 
1 

istenecektir. 
L.~ _t.foreyer •. • Mnı.·n Lallı. nCla büyük örttü. Bir mum yaktı. . BEYNELM1LEL DERECELER 
:--..... _:...:_ Şi b Atletizm federasyonumuz, öte taraf-,...___ ---n. mdı onu tamir edi- Favstaya yazılnuJ olan melc.tu u evı· i 

rip çevirip muftyeney~ koyuldu. tan Türkiye - Yunanistan milli atletler Bizde atletizmin cidden geride kalmış 
...._ ._ t.fon.enyö~ heni Jiltüllerine ırark- -BiTMEDi- arasında da bir temas yapılmasını Yu- olması karşısında, dünya milletlerinin 

nan atletizm federasyonuna teklif et- atletizm sahasında aldıkları dereceleri 
miştir. Bu temas, birincisinden daha gözden geçirmek, belki de bir ikaz teşBir dövme 

Vakaaının 
muhakemesi 

diae~erde Sancaklı köyUnde bir h.a.

~Uf ve bunun auçluau olan yörük 

l\tlb t Ali nWıkemeye verilınl§ti. Dün 
~ Ceıa ınahkemesinde silAh te§h.frl ve 

~ 1~~çundan dolayı dur~ması yapı-
l Ya hlkim sordu: 

; Sabıkan var mı? 
Uçlu u L"L•-

ıa\llJ.a e ua~ arasmda enteresan bir 

Lottn "ere bqladı. Ve suçlu hiç istifini 
Cll: 'Yarak kendi lehç~yle cevap ver-

ömürlü olacak mı 
ehcmmiyetli olacak ve atletlerimize bir kil edecektir. 

- BAŞTARAFI BIRINct SAHJFEDE -- çok şeyler öğretecektir. 100 yarda sür'at • Rekor : 9.3-8 sani· 
Uzun sürmüı olan bir siyasi buhrana 

Şüphe gctirmiyen bir hakikattir ki, ye. Amerikalı Ovenstedir. 936 Berlin nihayet verebilmiş olmakla bahtiyarım. 
Yunanistan atletizm sahasında bizden olimpi.vadında tesis etüg~i rekorunu, Reisicilmhura takdim edeceğim kabine 
çok ileridedir. Balkan "Şampiyonluğunô iifak bir farkla yenilemiştir. Profcsyo

etkinı sosyal islahat ve adalete, ayni ellerinden bll'akmıyan Yunanistaru 90n nelliği henüz tasdik edilmemiş oldu-
7.amaDda nizam ve emniyete susamış ı 1 

Balkan oyunlarında aldığı netice ere, ğundan şampiyonluk tacı kafasındadır. 
olan memleketin ümitlerine. cev;ap ver- .,

2 her sene &ıha mütekamil bir halde gör- ~ O yarda sür'at - Rekor : 20.3-4 sa-
meğe çalışacaktır. Umumi reylerin ta- mekte devam ediyoruz. Öle taraftan niy€Xlir. Bu rekor Amr,ikalı zenci Oven-
lepleri millt emniyetin icaplariyle telü Türkiyede atletizm, maalesef ki ileri bir .se aitqr. Kadı.nlar arasında 220 lyarda 
edilecektir. Mesele maliyemiz.in selime- adım atmış değildir. . sµr'~t şampiyonu PolQnyalı Miss Vala
tini korumak, serm~e ve iş aras~ iş F.ğer Romany~ ve Yuna.nistanla atle- sievich'dir. Rekoru 24.3-10 dur. Bu re
blrliğini temin edecek Sosyal kanunları tizm için bir anlaşma yapılırsa Atina- koru 924 te, Paris o~piyadında 1.Hi.t 
hazırlamak, vatanın emniyet ve i.stikll- Ankara ve Bükreş şehir atletleri her et~, henüz §imdiyf; kşdar egale eden 
linl muhafaza etmekten ibarettir. Bu işe sene bu tema~ları t~~adt ettirecekler- olmamıştır. 

• Vallis sımpsonun 
Şatranç oyunu 

Aştğıda gördüğünilz şahsiyetler beynelmilel aktüalitenin yıldız.landır. V• 
kendi iradeleri haricinde olarak tarihin en bUyük şatranç partisini oynamışlar• 
dır. Sırasiyle her biri bir rabıtayı bozarak bir yenisini akdetmişlerdir. 

Bn. Vallls Varfild 8 ikinci teşrin 1916 da Baltimorda 
deniz sUbayı Vinfild Spenserle evleniyor 10 ilk kanun 
1927 de boşanıyor. 

Emest A. Slmpson 22, şuba.t 1923 tc Bn. Dorotea 
l:>eşertle evleniyor. Bir kızları oluyor. 19 temmuz 
1927 ~.e boşanıyor . 

Prens Dö Gal (Sekizinci Edvard) 20 ikinci kanun 
1936 da Ingillz tahtı ile evleniyor. 10 ilk kanun 1936 
da saltanattan feragat ediyor (Mat oluyor) 

Jak Aşil Lui Refrey Bn. Mari Kırk ile 29 temmuz. 
1918 de evleniyor ve ikinci teşrin 1937 de Renoda 
boşanıyor. 

Herberl Fransis Debover 23 ikinci kanun 1923 te 
Bn. Konstans Faberle evleniyor. 26 ikinci teşrin 937 
de Renoda boşanıyor. 

Bir numaralı Bn. Simp
son Derotea Defe!' 

Yalnız 
banlar eu. 
lenmediler 

Nonna Ree.se John&. 
ton 4 temmuz 1937 
de dul binbaşı Spen
serle evleniyor. 

Bn. Vallis Varf.ild 
Spenser hu defa 21 
temmuz 1928 de duİ 
Emest Simpsonla 
Londrada evleniyor .. 

Bn. Vallis Varfield 
Spenser Simpson 

ikinci kocasından da 
boşanarak 3 temmuı 
1937 de Dük de Yind 
sorla evleniyor. 

Emest Simpson 18 
ikinci teşrin 1937 de 
dul Mari Kırk Ref· 
reyle evleniyor. 

Jak Refrey dul 
Konstans Faberler 2 
ilk kanun 1937 de 
evleniyor. 

Herbert Fran.'li.I 
Debover 

iki.si de ayni şehirde Manhattan'da bulunuyorlar. Bir gün buluşarak bu zen 
ciri tamamlıyacaklar mı dersiniz ? 

- ?ole diyon! 

: ~um oldutı mu? 

bütün miden! cesaretimizle koyulaca- dir. · · ' ~ yarda sllr'at ~ Rekor 46.2-5 sani-

~ Bu~~tl~rrMh~~b~o- ~~·n~re~M~~~~u~~~~~~~&~~ili~ın ~----------~••••••------------~ nomik ve malt faaliyetini bir nizam al- içlq bazı kararlar al~rınıiş{ır. Atletiz.ml rekor 934 yılında tesis edil~ken ye-............ 
- . ~ evine girdin nu·? 

lmda yilriltmeğe hususi bir ehemmiyet kökl~tirmek üzere, onlann daha esas- nilenınenıiştir. 

- ı: . 
ve nıeve ai .. medim' 

-~ o~ • 

verdim. DiAer taraftan arkadaJIDl Dala- lı şekilde çalışma ve antrenman haya; 880 yarda - Rekor : ~.48 dakikadır .. 
, dier ile birlikte harp nezaretlerinin fa. tına iba~lanacakları anlaşıbyor. Federas- Ayni Amerikalı atlet tarafından tesis 

ll Pİ.lhaneye girip çık.tın ID11 

'Ve ~ ~fa suçlu bil§ını arkaya çevireli 
rniine hitaben: 

- l\n.Iarnıy0 
l)inley· 'l m .... 

ıcı er arasından b" isi· - n ır . 
l)ı anıa girdin mi? 

kiıney: ~lendi. Suçlu hemen başını hl
~"Virdi: 

- naına . S gırer çıkarım! 
Uçlu sor 1 __ 

~n ,k, u14lll şu basit sualleri hakika-
•ı.ııyarnı d 

fa~la .,~~ Yor u. Sağır da değildi.Sırf 
d -.ılığı y •· .. d 

u. lfeın uzun en cevap veremiyor-
en hakime hitaben • 

-~1 . . 
tnıyon. A~ olmaz. Ben, ne diyon anlıya-

l>eki ukat tutacan, olma mı! 
··· Sana b. t\ıın... A ır ay müsaade veriyo-

\'Ukatını tut, getir. Bakalım .. 

aliyetini: Tek nizam : altında idare için yon atletlere çalıpna programları gön- edpırıiftir. S. N. 
bu fırsattan istifade ed~. Bu vazi- ~----.;... _____________________ _ 

{eyi kolaylaştırmak Uzere bahriye ve Balıkcılık Çeklerin nüfusu 
hava nazırları portföylerini benim emri- 1 

me lmade bulundurdular. Tabii her iki
sinin de diğer bir nezaret kabul etmele-
rini rica ettim. Bu deği§ikliklerden son
ra kabine şimdi kuvvetli bir surette te
§ekkill etmiş olup işe koyulacaktır. Va-
tanın istikbali hakkında derin bir itimat 
beslemekteyim. Her kesin disiplin ve 
sosyal tesanUdil muhafaza için hüküme
te milzaheret göstereceklerini ümit et

mukavelesi 
Tokyo, 19 (A.A) - Hükümet istikbal

de her türlü anlaşmazlıkların önüne 
geçmek üzere çabuk bir surette jyi bir 
balıkçılık mukavelenamesi imza için 
Sovyet hükümeti nezdinde ısrar etmesi 
hususunda Moskova büyük elçisine ta
limat göndermiştir. 

artıyor 
Prag, 19 (A.A) - 1919 da 13.422.000 

olan Çekoslovakyanın nufus11 1936 da 
15.186.944 e baliğ olmuştur. 

Veziristanda isyan 
Roma, 19 (ö.R) - Hindistandan 

bildirildiğine göre ingilizler Veziristan· 
da yeni bir isyan t*bbilsilnll bastırmlJ mekteyim. 

Londra, 19 (ö.R) _ Fransada yeni iu malumdur. Diğer taraftan B. Delbo- )ardır. Asilerle lngiJiz kuvvetleri arasm-
kabineyi yine B. Chautemps'in teşkil sun hariciye nezaretinde ipkası harict da muharebe otuz eaat ıünnüı. buna 
etmiş olması Ingiliz mahafilinde müsait siyasette, bilhassa Ispanya ademi mUda- tayyarecilerle tanklar da iştirak etmlt
bir şokilde karşılanmIJtır. Yeni bqve- bale si~asetinde bir del~ olmıyaca- lerdir. Asiler lcat'I bir hezimete uğramıt-
kilin kambiyo kontrolilne muhalif oldu- ima bır ilaret telıkld edilmektedir. larcbL 

lkhsat vekaleti iç ticaret umum müdürlüğünden: 
30 lkiacitefrin 1330 tarihli kanun hükümlerine tevfikan Tür

kiyede çabtmuma izin Terilen ecnebi tirketlerinden Romanya 
tabiiyetli cSteaua Romana» tirketi Türkiye umumi vekili bu de
fa müracaatle lzmir tubeaini 31/12/937 tarihinden itibaren ka
patacağını ve acente H. A. W alker ve Hüseyin Zekiye Yermit 
olduğu veki.letnamenin 31/12/1937 tarihinde nihayet bulacai1-
nı bildirmİftİr. 

Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hükümlere muvafık görülmüt 
olmakla ili.n olunur. «278ıt 162 ( 112) 

lktısat vekaleti iç ticaret umum müdürlüğünden: 
Kompani Daıürans Jeneral Yangın Sigorta Şirketinin lzmir 

Acentesi Abdi Vehbi Dural 26 ikinci tetrin 1937 tarihinde istifa 
etmit ve acentelik tirketçe lağvedilmittir. Bu acentelikle alaka
dar olanların latanbulda Galatada Voyvoda caddesinde Bozkurt 
Hanında tirket merkezine ve icabında lktıaat Vekaletine müra
caat etmeleri Te müracaat mektuplarının postaya tevdi tarihi her 
ne Tİ tebeddülat Te kiffei muamelatta eıaı ittihaz edildiği ilan 
olunur. ( 277) 163 ( 111) 



-....-..__~ ...... ......,..___.... __ ....... _.....;;;;;;;;;;,_._;;;.;;;;ı~__._._~Y~ENiiiio-1_..A~Sı..ıl-R-;;;;;;~--·--- _ --..-..-.-- ...-........ .---~..-------,;;;;;;;;;;--..--..-.---...----------=-----.---~-..-..;:.-.:.~..;;;;.;;-.---ı ....._..,.. ç;=; " ---................................... ·- Qiıii 

~;~a-~-s~f~f~t;~!=~~~=~=!~f-~m-a-C*-,--~E m!~~AN HAKKI EKREM ••;·m-i·r-G~a·z~i-b·u~l•v•a•rn•n~d·a-S•a•g•u•lı·k~e·v~i 
~AHIFE 8 
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~ , 

VE 

Ken1al Çetindağ 
Hasta?armı her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 --

Cocuk hastalıkları 
' 

mütehassısı 
Hastalarını her gün saat 11.30 

dan 1 c kadar Beyler sokağında 

· Ahenk matbaası yanındaki hususi 
muayenehanesinde kabul eder. 

Mucıyenchane Telefon No. 3990 
EV Telefon • 'o. 2261 

-mıeceş;•J 
rL/-7 /.Z//////:.?7/L7;'/Z/...7//ZLLJR 

~ 'ralehe velileriuP ~ # 
~ Ders yılı içinde ilk ve orta okul ~ 

ga ıt ~ 414Ud.I 

~ 
öğrenicilerinin eski özel bir öğret· ~ 

" men elinde olgun)aşbnnalarım isti- ~ 
~ yen velilerin lzmir Bahçeciler Han ~ 

~ 4 numarada M. Z. müracaatleri. ~ 
1 - 6 ( 4 ) s 

V-/ZL717~LZ:/./././~jf7./:LL/fh':L///J 

SAUHLt SULH HUKUK HJ.
KIMUö.INDEN : 

Tereke : 938/1 
Salihlinin Kar:ı oğlanh köyünden 

Kara Mehmet oğlu küçük Hasanın 
ölmesiyle te:-ekesİnh"l tesbiti varis
lerden elig, Meryem, ve Kazım nam-

larına bahaları hat çavu~u ZüUikar 
tarafından hilvelaye istenrn~siyle 
terekesi tesbit ed\lmi~tir. 

Müteveffada alacağı olanlarla 
borçlu bulunanların ilan tarihinde:-ı 

itibaren bir ay içinde alacak ve borç
larını Sulh mahkemesine müracaat-
le kaydettirmeleri aksi takdirde mi- 1 
rasçıları ne şahsen ve ne de terek~-

SIEMENS 

ELEKTR iK 
MOTORLER1 

Sa nayide Sıemens Motör ve 
m alzemesin i k ullnnan raha t eder 

-
~A. TEVFiK 
BAYKENT 

METALLUM 
ye izafetle takip edemiyecekleri ka
nunu medeninin 534 - 561 - 569 un- .1 

cu maddelerine tevfi..1<an il~ ... clc- ı ı 
nur. (113) 

lambaları depcsu 
Pe~ter::ıalcıle.r 77 /79 

T ' f ~".<~2 c.e c:ı : .:-...,~ 1 
~!JA&R Z&:~c:ı9 

A YNi F ABRtKANIN 
MlELE Bisikletleri 
MIELE Motosikletleri 
MlELE Elektrik süpürgeleri. 
iZMIR ve civar umum satış de-

posu: 
MiŞLEN LASTiK 
ACENTESiNDE 

Gazi Bulvarı No. 17-21 
Telgraf: KAUKi - iZMiR 
Telefon: 3858 

Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylü erin dikkat 

nazarına: 

M ELE • 
ı 

Krema makinalart geldi 
Bu makina.lar dünya.nm her yerin
de sütçülük aleminde büyük şöh
ret kazanını~ ve en verimli maki-

ne olarak tanır;mı~tır. 
Son sistem yeni modeHerimiz 

geJmiştir. 

• . . . . ,,.. ' - '. '· .• · . ., ·:· · • .. •-ı·· "li.) 

Kurunıu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en jyi ve 

şifalı maden suyudu~ 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Ti'. kilik yenı bnıir eczanesi TELEFON : 2067 
".Gı:::.··.. ' .· • . . . ,' ,. •. • -,_ 'j'.- ... _, ..... • '. -Nafıa müdiirlüğiinden: 

idare\ hususiyeye ait Tilkilik nahiye ocağının isticarırula bulu4 

n• n binanın onarılması münakasası yanlı,Iıkla 17 ikinci Kanun 
938 Pazartesi ~öıterildiğinden bu eksiltme 24 ikinci Ki.Dun 938 
Pazartesi günü !'aat 11 de daimi encümende yapılacağı ilan olu-
nur. 186 o 1or 

I 

d~ 

KADJN DiKİŞLERİ ve 
ŞAPKALAR/ atelyesi 
Bayanlar! 
Sizlerin yüksek gıyım zevkinizin 

inceliklerini tatr.ı:n edecek diki,, atel
yesi açıldı .. 

Bayram için sipari,lerinizi aceie ediniz. 

PARiS, LONDRA, ViYANA MODALA
RININ YOKSEK MODELLERi TAKIP. 

VE TA TBtK EDtLlR. 

M. ETİMAN 
ve SAİME ÖZGÖREN 
PARiS DiKiŞ AKADEMISiNDEN 

DiPLOMALI 

Hükümet caddesi Şamlı (Üçüncü Bey
ler) sokak, No. 23 TL. 2535 iZMiR 

1 - 26 (99) 
8 * FPMM& A ?HM@ &"&?4'HPi@e0:AK Mf"ttJ ~s;sw•ş @4-Wfla 

EGE T AKSI 
TELEFON No. 3270 

Muvaffakıyetimi tem'n c::!ea :;ayın mü-: • !erime bir !ükian 
olmak üzere mevcut otamol-il!~r!me ilaveten bu sene Parıs Bey
nelmilel Otomobil Ser~isinde birinciliği kazanan KREYSLER 
v~ PILEYMUT markanın 1933 modellerinden 7 tanesini daha 
ilave ettiğimi bildirmekle ke~bi ~eref eylerim. 

Mezkur marka modelleri e~kilere nazaran daha konforlu, 
ı::arsıntılara karşı hususi tertibatı havi olması mü.terilerimi 
memnun edeceiine eminim. 

Her zaman ~&duğu gibi 3270 numa!·Eqa gece ve gündüz tele
fon!a emirlerinize amade oldu~urau a:-zederim. 

Otomobillerim son det"~~c lüb olmakla beraber fiv.tlerimiz 
her yerden ehvendir. 

EGE TAKSi 
C T~MOBILLERI ve OTOBIJSLERI 

lnönü Caddc$i No. 12 
NECMEDDiN AKANBEL 

No. 8038/25 No. 8041 No. 8041 
DAIMON markalı hu fenerlerin ayrı ayrı meziyetleri vardır ... 

Bir adet küçük pille i~ler, altmt• metre mesafeyi aydınlatır, ayar 
lıdır. Ziyayı yakınla.brır, uzakla~tırır, dağıtır v~ toplar, bozul
maz. Kontak yapmaz. Kristal, düz camlı, Yuvarlak camlı, renkli 
ve beyaz pek çeşidi vardır. Tavsiye ederiz. 

1938 lzmir enternasyonal Fuarı 
Dünyanın en güzel ve en karlı ah, veri' yeridir. 

UCUZ SEYAHAT, BOL E~LENCE 
20 A(;USTOS - 20 EYLOL 

13~20---27~1~3 53 

iZ M ıR 
Pamuk Mensucatı Türk 

• Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde HaJkapınardadır. 
Verll Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaf, 

Değirmen, Geyik ve Leylak markalarını havi hernevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup maJları Avrupanın ayni tip 
mensucatına faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3097 
T t 1laraf adres~ : 

Operatör Mitat Ba-
ran tarafmdan yeni- .. ıml-~"""'.'.""--:""":W'l'~""!:ilôi 

den İnf8 ve teıis edi
len bu hastane İzmir 
ve civarının bÜyük 
bir ihtiyacını karııla

mqtır. En modern 
konfonı haiz ve en 
mükemmel fenni teç
hizatı haizdir. Hasta
ların temizlik, iatira
hat ve ihtimamlanna R!''f:U!nc 
son derece dikkat ve 
itina edilmektedir. 

Kabul ıeraiti fev
kalade ehvendir. Gece giindüz daimi doktoru bulunan müessese, müracaat 

edecekJeri her an kabul eder ve hastalar diledikleri hekimler tarafından teda~ 
vi ettirilmektedirler. ••'-----------------·m1PiiliBbl4n- ••• 

Bayanın hakkı var 

RADYO LI .N 
Di,leri ve dit etlerini temizleyip pırlanta gibi p~~latmak ve uzün 
ömür temin etmekte rakipsiz bir kudrete malik djş. ma~unuilur. 

Sabah öğle ve akşam her yemekten sonra giinde 3 Jela 
di,lerinizi lırçalayınız. · · 

En kibar ve kıymetli 
mobilyaları her cimı 
tahtayı boyamak için 
sıcak ıuda veya alkol
de erimek üzere Al
manyanın Barmen şeh 
rindeki en büyük bo
ya fabrikasından ge~ 
tirtmeğe muvaffak ol
duğumuz ARTI mar
kalı boyaları 9 EY LOL 
baharat deposunda ve 
diğer baharatçı ve bo
ya cı lar da ara yı nız. 
Hem çok karlı hem de 
mevcut boyaların en 
iyisidir. Her cins gom
Jak, santrak, pomza 
ve benzeri marangoz 

Anelin Boyaları 

levazımatını da depomuzda bulacaksınız. 

lzmir Defterdarlığından: 
-Satıs Nu. Lira 1(. 

11G4 Re,adye Oçkuyular •osesi üze~inde 430,431 Nu.lı 
331,50 metre murabbaı arsa 248 25 

1165 Reşadiye Oçkuyular Urla Şosesi üzerinde 428 
Nu. lı 73,80 M.M. arsa 55 35 

1166 Reşadiye Oçkuyular mevkiinde 30 taj Nu. lı ev 40 00 
1167 Retadiye Oçkuyular toıesi üzerinde 426 Nu. lı 

194,75 M.M. arsa 146 06 
1168 Re,adiye Oçkuyu]ar mevkiinde 28 taj Nu. lı 288 

M.M. arsa · 58 00 
1173 Kahramanlar Sepetçi S. 63/1 taj Nu. lı 67,20 

M.M. arsa 16 80 
1174 Kahramanlar Sepetçi S. 63 taj Nu. lı 79,10 

M.M. arsa 19 78 
1175 Kahramanlar Sepetçi S. 63/2 taj Nu. lı 144,20 

M.M. arsa 36 05 
1183 Kar.ıyaka Bahariye Yeni S. 5/1 taj Nu. lı 253,80 

M.M. arsa 63 00 
1184 Kar,ıyaka Alayhey Şimendifer C. 81 taj Nu. Iı 

82 M.M. arsa 65 60 
1187 3 üncü Karatat Adalet S. 17 Nu.lı 217,50 M.M. ana 65 25 
1189 Salhane Yeni Turan S. 16 kapı Nu. h 84 M.M. 

arsanın 5 de 2 hissesi 
1244 Tepecik Kağıthane C. 178 taj Nu. lı dükkan 
1245 Güzelyalı Ferah S. 24 taj Nu. lı ev 
1246 Buca Yukarı M. Zafer C. 7 Nu. 1ı d:ükkan 
1247 Göztepe Şahin S. 27 taj Nu. h 86,25 M.M. ana 
1248 Buca Yukarı M. Zafer C. 5 Nu. lı dükkan 

6 72 
215 00 
200 00 
125 00 
45 oO 

125 oo 
.1249 Tepecik Kızılçullu Buca C. Hamam S. 21 taj 

Nu. lı 113,25 M.M. arsa 136 00 
1237 2 nci Süleymaniye Mısırlı S. 131 taj Nu. h ev 

ve arsa 125 oO 
.1241 2 nci Karantina Yeni Turan sokak 71 taj Nu. lı ev 50 00 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 15 gün müddetle açıl< 
arttırmaya konuhnuttur. lhaleai 27 /1/938 tarihinde Perternbe 
rönü ıaat 15 tedir. Taliplerin Milli Emlak Müdürlüğüne mür•· 
caatleri.; lS-20 122 (88), 



1'URAN rabrikalın mamulAbdır. Aynı zamanda Turan 
t11vılet sabunlannı, traş sabunu ve krtmi ile gllzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde ntılmaktadır. Yalnız toptan sa
lıtlır için lımlrde Gazi Bulvaraoda 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 34&& 

\ 
) 

Saç Eksiri 

Fiatı her keseye eJverifti,' 
Büyük radyolaren evsaf' 

ve kudretinae · 
Lüks c6ateri•li 

bir radyo 

ÜRAVERSAEK SPARTO"N 
ALlNI'Z 38 MODELİ ~ 

SATIŞ YERi: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR 

Olivi V, e Şiire. 
LıMITET 

Yapur acentası 
BlRINCl KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
LIJerman Lines Ltd. 

1 

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

HAMBURG 
DEUTSCHE LEVANTE - LINIE 

HAMBURG, A. G. 
ALGERIAN vapuru 20 son kfuıunda ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 

gelip Londra, HuII ve Anversten yük BREMEN 

çıkaracak ve ayni zamanda Londra ve GALILEA vapuru 19 ikincl kfınunda 
Hull için yük alacaktır. bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve Bre 

HERON vapuru son kanun sonunda men için yük alacaktır. 
ve şubat ipUdasında gelip Londra için MACEDONIA vapuru 28 ikinci kA-
ylik alacaktır. . 

nunda beklenıyor. Hamburg, Breıncu 
POLO vapuru şubat ortasında Lond- .. e An ı · la d "k ka ak • vers ıman rın an yu çı rac -

ra, Hull ve Anvcrstcn gelip yUk çıkara- t 
ır. 

cak ve ayni zamanda Londra ve Hull AMERICAN EXPORT LINES 

için yük alacaktır. The Export Steamship CorporaUon 
LIVERPOOL HATTI EXMtNSTER vapuru şubat fptidala· 
MARD1N1AN VAPURU şubat iptida- rmda bekleniyor. Ncvyork için yük ala

sında Liverpool ve Svanseadan gelip caktır. 

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

LESBIAN vapuru şubat ortasında Li- EXH1BITOR vapuru 20 şubatta bek· 
verpool ve Svanseadan gelip yük çıka- leniyor. Nevyork için yük alacaktır. 

SAMAN iSKELESi (Büyük Karıliçalı Han) racak ve ayni zamanda Liverpool için STE ROYALE llONGROISE 
• yilk alacaktır. DANUBE MARITIME 

AYDIN: .~ebmet Gürer öDEMIŞ: A~ı ~ül~r DEUTSCHE LEVANTE - LINlE TISZA motöril 19 ikinci klnunda 
SöKE: Suleyman Zeman AKHiSAR Hılmı Faız ' 1LSE L. M. RUSS vapuru 31 son kô.- bekleniyor. Port - Salt ve IskenderJye 

ı nunda Hnmburgdan gelip yilk çıkara- limanlarına yUk alacaktır. 
~ caktır. SERViCE MARITIME ROUMAIN 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins l<ömür perakende ıuretile rekabet kabul et· 
mcz fiatler dahilinde sab1maktadır. 

Adres : Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPİNYAN Telefon : 3937 

Norveçyamn halis Morina bahkyağıdır. iki 
defa ıüzülmüttür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet ·çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büyük Salepçfoğlu Ham kartmnda Batdurak - bmir 

• . . • • • • • • . • . . . . . . • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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B ISTOL 
--li 

Beyoğlunda 
C2:2'%27..ıZZZ7..ZZJ 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Tarih ve navlunlardaki değişiklikler- BUCAREST 
den nccnta mesuliyet kabul etmez. DUROSTOR vapuru 10 şubatta Kös-
_____________ tenccye hareket edecektir. 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROYAL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

JOHNSTON VARREN LINFS 
LIVERPOOL 

JESSMORE vapuru 28 ikinci klnun 
da bekleniyor. Burgas, Varna ve Kös
tcnoe için yilk alacaktır. 
DEN NORSKE MIDDELHA VSLINJE 

OSLO 
SA TURNUS vapuru limanımızda olup BAALBEK motörU 10 şubatta bcklc-

Rotterdam - Amsterdam ve Hamburg niy.or. Dieppe ve Norveç llmanlanna 
limanları için yUk almaktadır. yUk alacaktır. 

OBERON vapuru 18 klnunusanide Illndaki hareket tarihleriyle nav• 
beklenmekte olup Burgas - Vama ve luıllardaki değ~ikliklerden acenta me-
Köstcnce limanları iç.in yUk alır. suliyet kabul etmez. 

TRiTON vapuru 24 kanunusanide Daha fazla tafsilat almak iç.in Birln-
beklenmekte olup Rotterdam - Amster- el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 
dam ve Hamburg limanları için yük ve Co. n. v. Vapur ncentalığma mUra-
alacaktır. caat edilmesi rica olunur. 

SVENSKA ORIENT LIN1EN TELEFON No. 2007/ 2008 

tSA vapuru 24 kdnunusanide beklen- .d li 1. M lt M rsU 
nı c manımıza ge ıp a a ve a · -

mekte olup Rolterdam, Gdynia, Dantzig 1. 1 • ln "k 1 k b 1 · ya ıman arı ıç yu ve yo cu a u 
Danimark ve İsveç ve Baltık limanları d e er. 
için yük alacaktır. tlı;-dak' ha ek t ta ihl • l 1 

wı ı r e r eny e nav un-
ZEGLUG A POLSKA !ardaki değişikliklerden acenta mesull-

LECIDSTAN motörU 13 Ununusani yet kabul etmez . 

tarihinde gelip Gdynia - Dantzig liman- Daha fazla tafsilat için Fralelü Sper-
lan için yük .. alacaktır. co vapur acentalı.ğına müracaat edilme-

SERVlC.E MAR1T1ME ROUMAlN si rica olunur • 
ALBA JULYA vapuru 25 kAnunusa- Telefon : 2663/4111/4221 

En korkunç düşman ve en 
mükemmel silah 

"'~ ~~;jli~~~~ Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY ~- .. - --
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendisini sevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu- Soğuk a16ınlığına lıarıı lıend;nizi GRIPIN kafeleriyle koruyana~ 
urlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. SbeOIOkuUKI kAL~INI LIOI: ~· dl it, bGRttPltıkNI: Otii..m~len mütevellit 
1 ta b ıd b"t" E fzmirliler b t il d b 1 1 , a agn anna ICuqıo o ur. asa ara manı o ur. 

• s 0 u a u un .re ve u 0 e er e u utur ar. GRtPtN bütün ainları dindirir. SOOUK ALGINLIOI ı Kırddakc 
·---------------·------~mmSOCUKALGmL~l:~~~pn~~~~vlli~~ 

S.çlann dökülmesjne ve kepeklenmeaioe mani olur. Komojeo 

llçlarıa köklerini kuvvcı:tlendirir ve besler. Komojen ıaçJaran Eczacı Kemal Ka
~daaadır. Tabii re .. klerini bozmaz, litif bir rayihası vardır. 

01110jen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala- mil Aktaşın 

ve bir çok tehlikeli hastalıklar do- GRIPIN: Kınklaiı geçirir. Ne,enl· 
iurur. zi iade eder. 

GRIPIN 
........ d ... • b-uıu-our_. ....ıı:mıırrm--...-.---- Bahar çiçeği 
lstanbul sıhhi müesseseler artırma 

\te eksiltme komisyonundan: 
~bneye konulan it: Şifli çocuk baıtaneainde yapdacak kalorifer te8İlatı. 
t.,t ettf bedeli : 16923 lira 94 klHUf 
l .. vallat ıraranti: 12 70 lira 

lt0._~w Sitli çocuk baataneaioin kalorifer tesisata kapah zarfla ekaittmeye 
'llft .. r. 

ve 'iç; ~kailtme 2/2/938 Çarpmba ııünü saat IS de Caialoğlunda Sdıhat 
lıııc~ maı muavenet müdürlü.iü bina•nda kurulu komisyon tarafından yap• 

tar. 
2 

- t fuJtavct L•ı L- el. b • f ' ••rln lt\clc · , e, e-.atme oayındırlak itleri gen u.uaı ve enna .-.~·a· 
bitin~ ~'OJ~ ve kcıif huliaaaiyfe buna müteferri diğer enak 8S klUUf mub-

3 omı.ayondan alınabilir. 
- lateld'I • da >'azd bel 1 er carı 1eneye ait ticaret oduı velikuiyle 2490 .. ydı kanun• 

"'*iter 
1
d Keler ve bu ite benzer 10.000 liralık iı yaptıklarına dair Nafta 

'•nti ;.nk~n almıı olduldan müteabbidilt vesikalriyle birlikte muvakkat ıra· 
hir lfta.ta uz .veya banka mektuplarım havi teklif zarffarıru ihale .. atindeo 

evv"lıne kadar komisyona vermeleri. 1 7 3 

15~20~24~29 144 (92) 

Kolonyası 
Merkezi Kemeralta caclcleti 

Beyler Sobiı ktiteai 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lmairden ıötflriilec.elE 
en pk en ince ve ea 
malcbul hedi1eniz ec-
zaa Kemal Kimilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. lzmirde Hilal eczaneai 
kokuculuk üzerine ciddi yuruyen 
bir müeNeSe olmuı, kokuculuk 
&.lemini ptırtmıt bulunmaktadır. 
Hilil eczanesini. eczaa Kemal 

Kamili ifindeki ciddiyeti, kolon
yalarını lzmirlilero sorunuz. 
Yalan ve benzer ilimlere aldanma
manız için tifeler üzerinde Kemal 
Dmil adam aörmeliainiz. 

icabında günde 3 kate alınabilir • 
l•im oe markaya dikkat. T aklitlerintlen .akrnınu;. 

İzmir 
den: 

Ziraat mektebi müdürlüğün-

Cinıi 

Kayıt 
Şeftali 
Erik 
Hintelaaua 
Elma 

Yıl 
1 

Kurut 
ıs 
15 
ıs 

Yd 
2 

ICunat 
20 
20 
20 

Yd 
3 

Kurut 
25 
25 

50 
30 

Yıl 
4 

Kwut 

Yıl 
5 

Kwut 

75 

Ceviz ZO 25 
incir s 
Trabzon harmaaı 2S 
Limon 80 
Portakal 80 
Badem 10 
Mektebimizde satılığa çıkarılan meyYalı fidanlarta cim, J'at Ye 

fiatleri yukarıda ıöaterilmittir. 
Aheıların tatil gÜnlerinden gayri zamanlarda mektebe müracaat 

e!!n~İ. 13-20- 27 111 (75) 



Ciile karşı Japonyanın siyaseti 
Cin 

t 
bulunmıyacaklar hic 

t 
temasta 

Maksatları ilinı harp 
mecburiyetinde kalmadan 

Şotan ka.binesi sağlara 
göre ömürlü olmıyacak 

Mareşal Çankayşekin otoritesini 
azaltmak ve Çini ezmekten ibarettir 

Sosyalist partisi yeni hükümete 
ancak bir müsamaha reyi verecek 

Fakat Çinliler dağlık arazide Japonları pata klıynrlar 
l.ondra, 19 ( ö.R) - Ekcenc Tele

graph ajansının Hong-Kongtan istihba
rına göre lngilterenin T ok.yo sefirine, res
mi tebliğlere müsteniden, haber veril
miştir ki Hong-Kong - "Kanton yolu isti
tikbalde Japon hava kuvvetleri tarafın
dan geniş mikyasta bir bombardımana 
maruz olacaktır. Bu eebeple l long-Kon~ 
Jgiliz hükümetinin bu yol Jngiliz tebaa
ları tar'afından kullanılacağı zam~n bu
nu evvelden Japon kumandanlığına hn
hcr vermesi rica edilmektedir. 

ÇINE KARŞI JAPON StY ASETI 
Londra, 19 (ö.R) - Ekcenc Tele

graf Tokyodan istihbar ediyor: Başve
kil Prena Konoe dün matbuata beyanu
tında Çine karşı Japon ıiyaaetinin istik
balde ou noktalara istinat edeceğini bil
dirmiştir: 

1 - Merkezi Çin hükümetiyle hiçbir 
tcmaıı olmıyacnktır. Meğer ki bu hükü
met Japonyaya karşı vaziyetini cezri bir 
;ıckildc değiştirmi~ olsµn. 

2 - Çinin yeni rejimi (Pekin hükü
meti) inkişaf ettirilecek ve icabı halinde 
uzak oarkta sulhun iadesi için bu hükü

mctle teşriki mesai edilecektir. 
3 - Şimali Çinin ekonomik kontrolii 

muhtelit bir devlet kontrolü altında de
vnm ettirilecektir. Bu muhtelit kontrol 
diğer alakadar devletlerin iştirakine açık 
tutulaaağı gibi onların menfaatleri de 
muhnfazn edilecektir. 

4 - Bütün bu tedbirlerin nlındığı ııı

rada Çin milli hükümeti kat'i olarnk 
ezilinciye kadar askeri hareketler devam 
edecektir. 

HARP JLANI MAHiYETINDE 
DEt;tLD1R 

Londra, 19 ( ö.R) - Tokyodan ge

len haberlere göre Çin ve Japonyanın 
kar§ılıklı olarak ıefirlerini geri çekmek 
kararı bir harp ilanı rnnhiyetinde olma

dığından Amerikanın bitaraflık kanunu 
tatbik mevkiine girmemektedir. B. Ruz
vdt Tokyonun knrannın bitaraflık me
aclcsi hakkında Amerikan hükümetinin 
hareket hattını deği§tirmediğini söyle
miştir. Diplomatik mahafile gelen haber
lere göre Amerikanın bitaraflık lı:anu-

nunu tatbik mecburiyetinde kalması kor
kusudur ki Japonyayı harp ilanından !<'l· 

kınmağa mecbur etmi~tir. 
Filipin adalnnndaki Amerikan yüce 

komiseri B. Patner Augusta amiral ge· 
misine binerek Şanghaya gitmiştir. Ora
da Amerikanın Adya filosu kumanda
niyle Uzak Şark vaziyeti hakkında gö-
rüşecektir. • 

HAVA ALOLARI HAV At 
YOLUNDA 

Kaliforniya sahilinden hareket eden 
18 tayyarclik hava grupları saat 16.40-
ta Havai adaları yolunu tutmuşlardır. 
Bunlar bombardıman ve avcı tayyarele
rinden mürekkeptir. Bu ' hava filosuna 

kumanda eden amiral Ernest King 18 
aaat zarfında Havai ııdalarına varabile
ceğini ümit ettiğini söylemiştir .. Tayya
reler 125 kişilik mürettebatı hamildir-
ler. 

Tokyo, 19 ( ö.R) - Kabine Japon
yada bütün elektrik iatihsal eden fabri
kaların millileştirilmesi ve devlete mal 
edilmesi hakkındaki dört kanun layıha
sını tasvip etmiştir. Ba~vekil prens Ko
noe gazetelere beyanatında elektrik en
düstrileri üzerinde devlet kontrolunun 
Japonyada bütün tabii kaynaklardan is
tifade imkünını vereceğini ve hayat şart
larının i::ıtikranna l1izmet eyliyeceğini 
ı;öylemiştir. 

Şanghay, 18 (A.A) - Çin mcnn
Liinden bildirildiğine göre üç bin Japon 
piyadesi Şanghayın 30 kilometre şarkın

da kUin Nnnhui ve Cunncnyı istirdat et· 
miş olan yedi bin kişilik Çin çete kuv
vetlerine bu sabah tayyarelerin yardımı 

ile hücum eylemiştir. Çin çete kuvvet
leri derhal mukabil tnarruza geçmişler, 
200 Japon esir nlmışlar ve iki zırhlı oto

Paristcn bir manzara 

Paris, 19 (ö.R) - Yeni kabinenin,Ve hu beyanatını fiiliyata geçirmek is- hercti kayda bağlıdır. Hükümetin çiz• 
te,kili biitün gazeteler tarafından tefsir ı tedi. B. Paul Reynaud" nun kabineye gir- ceği programa göre va7.iyet alacaklar'Jır. 
edilmektedir. Sosyalist cPopulaire> 1tn· mesini rica etmekten geri kalmadı. Hat- Sağ cenah partileri dC' hükümcte kar~ı 

zetesi şunlım yazıyor: ta merkezin diğer liderlerinden B. Pi- vaziyetlerini tayin için programını bek• 

Sosyali•t partisinin parlamento grubu etry nezdinde bile te,ebbüste bulundu. liyorlar. cEpok> gazetesine göre lı:~bine• 
Halk Cepheııine menı!Up partilerden biri B. Blum gibi mahir bir politikacının bu· nin mecliste sağlam bir temel bulma.ı 

1 tarafmdnn tC{kil edilmiş olı:ın bu kabi'.- na teşebbüs etmesi bir işarettir. Sosya- imkan•ızdır. Hatta bnzılannın fikrince 
neyi mü::ait ~ekildc karşılamağa karar list konseyinde kabineye İştirak karan- meclise çıkar çıkmaz ı:ıkalliyette kalarak 

1 
vermiştir. Di~er tnraftan rn-likal-sosya- nı kabut ettirmeğe çalışırken de B. Blum devrilecektir. 
list pnrtisi de yeni hükümetin programı· memleketin hnyatınds dahilde ve hariç
nın halk cepheti partileri arnsmda ayrı- tc vahim tehlikelerin belirdiğini ve vazi-

1 Jığ:ı tebep olccnk mahiyette olmıyaca- yete hakim olduğunu göstermişti. Bu 
Kını temin etmiştir. Bu taahhüde ıiayet kim!enin unutamıyacağı bir hakikattir.> 

Genel mesai konfederasyonu bir gün· 
lük emir neşrederek işçilerin kazandık• 

}arı hakların İptali cihetine gidilirse sen• 
dikaların derhal harekete geçeceklerini edilmesıne nezım:t etmek radikal gru- YENt KABtNE YAŞAYACAK MI? 

buna aittir. B. Blumun riyueti altındaki cRepublik> le soruyor: cYeni kabine ihtar etmiştir. 
ilk hnl!.:. cephc!İ kabine!!İne karşı, soııyn- hayatını nasıl temin cdecektid Bütün Pariıı. 19 ( ö.R) - B. Bonnet, ele'\'• 

ı list partisine karşı 'e hizznt halk cephe
! tine kar;ı hücumlariyle temayüz etmiş 
I b~ı •ahciyetlerin : _ni kabinede yer l\l
mt;J olnuılarınıı rğmen ~osyalistler bu 
kayıt rıltıncla Chnutcmps Ju,bineııine mü-

ıl zaherc:t edeceklerdir. Bununla beraber 

dün tıahnh milli kon!leyin bir münnkn

şııclan sonra knbul etli~•i karara göre sos
)'alist porti=i yeni kabineye İştiraki red-
detmiştir. [ ..ınunla bernber parlamento 
grubunun ve parti jdarc komiııyonunmı 
hareket hattı ittifakla tasv:p edilmiştir. 

cOeuvre:t gnz.eıesl şu tefeirde bulunu
yor: B. Dluınun daha geniş bir ekseriyet 
temin etmek teşebbifoü akim kalınca -ki 

l
buna teessüf etmek ltızımdır.- B. Cau
tcmps yeni kabineyi yapmağı üzerine al
dı. Sosyali~tler i~tiraki reddettiler. Belki 
bu suretle halk cepheııinde başgösteren 
ayrılık ve inkıta muvakkat olacaktır. B. 

ı Chautemps, sosyalistler yeni kabineye i,l tirak etme!eler de, onların iştirak etmiş 

1 
old~k~arı ueçen kabinenin knrarlaştırdığı 
aynı sıyruıeti takibe devam edeceğini söy

Japcmyanm J:encli emellerine alet olarak }emiştir. Ve SO!yalistlerc. sormuştur: Böy

yaratt1ğı Pek"n 1ıiikiimeti erkanı .. ı,~~ ~ir kabineye destek olmak icap etıi
gını z:ı.nneımcz misinid Soı-yalistler bu-

lunan iinzalı bir araziye Japonları çe- •ad ttl B Ch · k 
• • y 1 nu ' e er ve . nutemps yem om· 

parlamentocular bunu ~oruyorlar. Ve bü
tün Fransızlar da ilave ediyorlar: cYe
ni kabine ne yapacak~> Fransa nihayet 
sosyal sükunete erecek mi) işçilere te
min cclilcn menfaatleri korumak için ka
nuna hüımet esası kabul edilecek mi} 

Bu kaygı1ar, parti miilaha1.alannın üs
tünde, heıkeııin müşerck kaygıları olma
lıdır.> 

SACLARA GöRE 
Roma, 19 (ö.R) - Sağ cenah Frnn· 

sız gazetelerinin fikrince Chautemps ka
binesinin Ömrü kısa olacaktır. Bu kabine 

mecliııte sağlam olarak ancak 118 radi
kal ve 50 sosyalist biıliği mebusunun 
reyine güvenebilir. Sosyaliı!tlerin müza-

let nazırı olarak B. Leon Blumun daire• 
sinde yerleştikten sonra Ameriknn tica• 
ret ve endüstri kulübünde bir nutuk eöy• 
lem iş ve Fransa için Amerika ve Jngil• 

tere demokrasileriyle daha sıkı siyasi ve 
ekonomik iş birliği znruretini göstermio· 
tir. B. Bonnet Amcrikndaki sefirliği sı

rasında Amerikan milletinin Fransaya 
kar~ı dostluğuna kani olduğunu 9öyle• 
dikten sonra F ransanın geçirmekte ol• 

duğu vahim dakikalnrda B. Chautempsııt 
büyük bir medeni cesaretle yapmağı ka• 
bul ettiği kabineye müzaheret etmenin 
milli bir vazife olduğun'u bütün Fransıı 
vatandaşlarının anlıyacakları Umidiyl• 
nutkunu bitirmi tir. 

Belgrada •• gore 
Rumen dış politikasında 

değişiklik yoktur 
kerek harba tutuşmuşlardır. Şımdı dog·ıb· 0 " 1 d k. d r _ 
rudan doğruya Vuhuyn tanrruz etmek- ınez mı surat e mey ana çı ar ı. ı:.ııa-

sen kabineden çekilen so!yalist nazırla- "B k / k · 
ıedirler. nn yerine diHerlerini tayinden ba .. ka U omşu mem e ette Vukua gelen dahili 

Çin mcnabiinden gelen haberlere gö- bı"r ,. v d d D h · b. .) k c/ı • •ki k/ bu . . . 1 ,.e,, e ) apamn ı. a a genış ır e - eğışı ,· er . l k t . 
Je Japon harp gemısı nehnn mansabına . t h"' 1 l F k f ··11 mem e e ı 

y lsenye ası o mu~tur. a at ormu e-
.- dogru ilerliyerek Vuhuya yapılan tazyi- . kı} r 1 . . / '"k J J I d. 

Şnnı;h y ile Uangpunun sağ kıyıları i k • . l k . . ç· k 1 . . ·a nn 'lne 1 on an taıhık eclenlerın kıy- a a aaar eaen şey er ır,, 
·e manı o ma ıçın ın uvvet erını şı - efn b wl d li f ·· · b. 

arasında her türlü münakale iki günden- detlc bombardıman etmişlerdir. ~. 1 
•• e .ag 1 ır. er tara tan musavı ır Bclgrad 17 (M.H.) - Yugoslav gazc- lleticclcr ile de sabit olmuştur kJ bu ne-' 

heri keailmi~ bulunmaktadır o·Y '4._ b"ld" ·ıd • Y• .. T" hµsnu nıyet gösterileıek anlaşmulıklar leleri yeni Romanya hariciye naurı Mi- 1 ticcler gerek Romanyn ve gerek '.A.vrupll 
· ıger cınettcn ı ırı ıgıne gore ı- d d d y l . ,_ b 1 

Londra, 18 (A.A) - Japon:r·a ile en-Çin - Lukov şimendifer hattında ce- ne efrece e agıtı ırsa yenı &a inenin çes~onun Belgrad ve Pragı 7.İyarct et- için hayret verici bir halde tecelli etınlr 
Ç. d d' 1 'k ·· b l · 1 muva Eakıyeti de o nUıhette olacaktır h kk d k l 1 bn k 1 rd' R ·ıı h ın arasın a ıp omalı munase et erın reyan eden muharebe merkezi Çinde · mesı a ın n ma a e er neşre e - e ır. umen mı etinin şüp e göster-
kesilmesi Londrada Tokyo hükümeti- akıbetini tayin edecek mahiyettedir. KOMONISTLER MEMNUN DEctL tedirler.. Bu makalelerle yeni hari-1 miyen bir tarzda Mğa ve milliyetçUije 
nin Çan-Kay-Şeki ezmek hususundaki Çünkü burada vukubulacak bir bozgun Fakat ko~ün.ist cHumanite> gazetesi ciye nazırının, kUçijk itilafı temsil et-f meylettiğini gösteren bu neticeler eyi bit 
kat'i kararını dünyaya ilan etmek iste- ç· k ti · · 1 k t" · · d w memnun degıldır: «Buhran müddetince meküzereMilletlercemiyetinegiderken,ders teşkil etmektedirler. 

ın uvve erının mem e e ın ıçıne og- w 
mesi ve Jnponya için büyük ihtilaflara ru çekilmelerini intaç edecektir. çalışanlar yıgını halk cephesine mensup Belgrad ve Praga uğramasını Romanya- ıtumen milleti politik bir dezentoksl• 

sebebiyet verecek olan bir ilanı harp Şimalden gelen bir Japon müfrezesi bütün partilerin mümessillerini ihtiva nm ~?s~_luklanna sad~katinin açık bir j kasiyon yapılmasını istemektedir. DilJl 
hadisesine meydan vermeden Çin mare- birkaç kere elden ele geçen Chovshieni edecek bir hükümet te,kili lüzumunu it- tezahuru addetmektedırler. 1 olduğu gibi bugün de Rumenler bizlnll• 

şalının otoriteıini azaltmak arzusunda zaptetmi~tir. Oç yürüyü, kolu garbe doğ- tifakla bildirmi,lerdir. Bu hükümet par- Yarı resmi cSamoupravu Belgrad ga-ı beraber yürüyecek, hudutlarda Asayiş..,, 
bulunmasından ileri gddiği şeklinde tef· ru ilerlemektedir. Diğer bir yürüyü~ kolu lamentoda halk cephesi ekseriyetine da- zetesine göre: Yeni Romanya hariciye ideoloji bloklnnndan uzaklaşmak yoluı>" 
sir edilmektedir. Nankinin 80 kilometre §İmalinde ki'ıin yanacak ve halk cephe!!i programını tat- nazırı küçlik itilafı temsil edeceği Mil- da yürümekte devam edeceklerdir. 

Cazetder Hong-Kone civarında bu- Mingvangi zaptetmi .. tir. bik edecekti. Millet on binlerce imzalı Jetler cemiyetinin yüzüncü içtimamda y i (V ) t . d h" R<>-.,, . , arı resm reme gaze esı a ı 
lunan Tnngchiavana asker çıkarmaları- L:nrar suretleriyle 'bu nızusunu bildirmiş- hazır bulunmak iizcre Cenevreyc gı- h . . B l d .. ;.. 

A k 
A • manya ancıyc nazırının e gra ı 6" 

na büyük bir ehemmiyet atfetmektedir- m erı• an 
1
_ n tir. Fakat yapılan yeni hükümet mem- derken evvelu Prag ve Belgrad ıle tc-

1 
yareti hfıdiscsini hususi bir mnkale il• 

ler. İngiliz hükümetinin ve efkarı umu- lcketin beklediği hükümet değildir. masta bulunmnk istemiştir. Romanya 1.1 

E h 
. . .. . .. mevzuubahsctmektcdir. Bu makale daı"' 

miyesinin dikkati bu mıntakadaki Japon c re Nouvelle:. gazetesi ise son buh· ancıye nazırının bu guzcl harekctı ku- f'k. . "b . l t r-

D • • J "'hl · · · .. · . ı ır ıtı arıy c cSamouprava> dan e kıt'alarının harekatı üzerinde temerküz enız Si a arı rnnın sıyası vazıyeıe kattığı :reni unsu- çuk devletler arasındakı sarsılmaz bır- .. . • a-
k h · · • 1 ı·~ t af k d b' h k cume edılcn makalenın aynıdır. Bu g etme tedir. run e emmıyetını §U suretle gösteriyor: ıge nmamen tcv u e en ır are et- 1 w • • ·ı·r.e 

D . ı . w. 1 . ; zete Romnnyanın sng ve mılllıyetçı ıa 
Şanchny, 18 (A.A) - Japon hükü- Vaı;ington, 18 (A.A) - Parlamen· « ıyor ar kı degı~miş bir şey yoktur. tır. Bu hnr-eket aynı zamand::ı Prag, Bel-ı y • , v !l 

mcti Japonyanın Çin büyük elçisi Ka- tonun maliye encümeni 9 39 senesi de- Evet, deği;ımiş, hem c!e dCiin surette de- 1 gr::ıd ve Bükreşin, üç memleketin dahili 1 d~gru ı~tikamet aldıgını beyandan sonr 

vagoeye derhal Japonyayn dönmek em- ııiz tahsisatmı 2 7. 723.000 dolar fazla- ğişmiş bir §ey vardır. Bunun delili Jl ı idarelerinde vukua gelen değişikliklere j dıyor kı: 
rini vermiştir. siyle 553,226.000 dolar olarak kabul et- Blumun beyanatıdır ki t;On derecede mii· ve her birinin inkişafındaki tarihi zaru- « •.• Komş.~ .~oma~~y.a ~raliyetinde;;::. 

Diğer taraf ti!n Çinin Tokyo büyük el- miştir. Bu tahsisat sayesinde 2 zırhlı, 8 himdir ve bunun üzerinde düşünmek ge-1 retle re rağmen, harice karşı birliklerinin 1 kua gelen bu tun degışıklıkler yalnız 
0 çisi de yarın sabah Çine dönmek üzere muhrip, 6 denizaltı ve 4 yardımcı gemi rektir. H41:ümeti teşkilc çalıştığı sıra- 1 mübrem birşey olduğunu dikkat naza- manyayı nlfı.kadar eden şeylerdir. Bu e" 

Yokahamadan hareket edecektir. olmak üzere 20 yeni birlik inşası kabil da sosyalist lideri demioıi ki: cÖyle his-1 rında bulundurduklarını gösterir. Libc- ğişikliklerin Romanya politikasının an~ 
JAPONLARI ARIZALI ARAZiYE olacaktır. Encümen ııyni zamanda inşa ııe.diyorum ki bu vaziyet dahilinde mem-1 ral kabinenin idaresi altında gayet nor-: hatlnriylc tezad teşkıl ebnediklerine :kııt 

ÇEKTiLER edilmekte olnn 72 g(!mi için lfizun olan lekettc dahilde sosyal sulh ve sükunet, r mnl dört sene geçiren Romanya kraliyeti iyetlc eminiz. Romanya hnriciye na:ı>rı# 
Şanghny, 18 (A.A) - Çin kıt'aları tnh!'isat ile Alexandradaki torpil fahri· harice knrşı da kuvvet olduğu hişini fevkalfidc normal şartlar içinde intihnba-' nın Pragdan sonrn Belgradı ziyaret et: 

mobil elde etmişlerdir. 
f!Gdürtülmüşlcrdir. 

1 • • dil' 
Japonlar ge:i j Nankinden geçen nehrin mansabına kasının yeniden açılması için lazım olan vermek la21mdır. Bu maksatla ben milli tını yaptı. intihabat icrasında Tataresko- mesi bu ümitlerimizin 1eyid klıvve 

doğru 80 kilometrelik bir mesafede bu- tahsisatı da kabul etmi§tir. bir toplantı kabinesi yapmak istiyorum. 1 nun takip ettiği liber:ılizm elde edilen ihtiva etmektedir .. :ı> 


