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Ti aret 
ahlakını 
Koruyalım 

• u 

Pahulılıka .. del d ·ık gelen . .muca e e ı hatıra 
nın k §ey ıhtıkardır. Ticaret ahlakı-
ınem} ~vetle yerleşmemiş olduğu 
aman e etlerde, ekonomik cihazın 
kı m sız~feylisi olan muhtekir, tıp
korur~I~ hacı, tıpkı kaçakçı gibi 
~ uz)ulitan cesaret alır. Onun j 

<ıtındn t' lbarett' ıcarct tağşişten, iğfalden 
huJıı .. ır. Bu şartlar içinde hayat pa
~tşı~tnın ~cbcpleri lrndutsuzdu.-. 
).,a e 

1 :ın ne alır.sanız a}danmndığını
. C mJ~ olamazsınız. 

Rampada treni bağla
yan kanca· koptu.~. · 

Vagonlar birbiri iizerıne bindiler. 
ölen yoktur. Hat temizlendi 

. İzmit, 21 (Husuıi) - Dün Eski~ehirden kalkan marşandiz 
lreni, İnönü - Bozöyük arasında devrilmiştir. Yolun 250 metresi 
bozulm~tur. ölen yoktur. HaUın tamiri için trenler tahrik edil-
mi,tir. «Hulusi» 

lstanbul, 21 (Hususi) - Dün, İstanbul - Eskitebir hattında 
bir kaza oldu. Eski9chirdcn kalkan marfandiz treni sabah yedi 
buçukta lnönü rampasını inerken treni bağlayan kanca kopmus 
arkadaki vagonları öndekilere bindirmif, tren devrilmiftir. Hat 
iki yüz metre ka~ar ~arap olmu~tur. Haydarpafa ve Eski,ehir~ 
den kaza mahalhne ımdat trenleri gönderilmiftİr. Hat öğleye 
doğru açılmıtlır. Bu yüzden lstanbul ve Ankaradan kalkan tren
ler, yol açılıncaya kadar beklemek mecburiyetinde kalmıflardır. .. 

tar} erçı şerefli, namuslu bir çok tüc
der;.r ~ardır. Şark pazarlarının ezeli 
lat b 0 an pazarlıktan tiksinirler.Fa
~t m uklar yanında ·koparabildiğini 
için :ooen, J 00 kuruşluk .bir mal 
:Yan( kuruş aramaktan sıkılmı
~ada ar az <leğildir. Halk, buna o! 
fiatl r alışmıştır ki hakikaten maktu 

1 erle satı v 1 • • • e p § yapnn magaza arda hı- Eskişehir martandizinin geçirdiği kaza yüzünden bütün tren-
Pa~ u~rlık etmekten çekinmez. Bu ler tcehhur ettiği gibi Ankara - lzmir treni de altı saat rötarla 
tı:. ?rdıgın şerefli bir tüccarın suratı- 1 • · .. ın · ·ı ge mıttır. 
ınat 1ırı mi~ bir tokat, sözüne iti- ·---------------
. sı~ ık t k·1 •v •• h . lırm eş ı ettıgını atırına ge-

l"rıek e~. Halk bu şekilde hareket et-

lan ~ ~nkJıdır. Zira emniyeti çok
~lfilo rı suiistimal edilmiştir. Ticaret j 
sanı nın bozguncuları şerefli in
en:ı ~tın sözlerine karşı olan güveni 1 
h nıyef bal ) l d ' f er ~ ta amış ar ır. Ticaretin 
&an vu sinde bu üzücü vaziyetin j' 
bikıi:~ ınisnlleriyle karşılaşmak ka
lara • ~?z.arlıilı fü),.t ,.,.ı;nmi~ nl::ın- f 
~Ot ' nıçın böyle hQr-0ket Gttiklerini 
ded~cak olsanız alacağınız cevap sa-

ır . 
1 ve;-. Dört lirn aramazsam bir lira 

rnıyecek.. ı 
dilt=°· ~eki sözünüze inanmak saf-, 
l& ~~ını gösteren bir vatandaş çıkıp' 
ta ort lira istediğiniz mala aynı pa
ii:). Verecek olsa siz onun cebinden 

~~..;._.;::_~~~;_:_:.=. ı 

Mukavemet seferine cıkan 
bir harp gemisi· 

Brcst, 21 (A.A) - 1200 kişilik mürettebatı 
ile dün Antilles adalarına kadar bir mukave
met .. ~~ferine çıkan DUnkergue saffıharp kru
vazoru on martta avdet edecektir. 

'..-, 
• • >'97'·,.. 

• 
1 

Büyük Şef Atatürk Izmitte. 
Halkın coşkun 

tezahürleri 
ve içten ·gelen 

ile karşılandı 
-~-~---~~~~~~-~ 

Vaktin geç olmasına rağmen bütün İzmit Ulu 
........ ,~'!.~~.~~ ... !!.?.~.'!!.~~ ... ~~~~ istasyona akın etmişti : 1 ·•• k LJ k : latanbul, 21 (Telefonla) - Reisicümhur Atatürk 
E ur rıava urumu E ~ ~t ı~.~o ta lzmiti ıereflendirdiler. Ulu ön~ : .. :ı................................. • denn lqn~erını _haber alan zmit halkı, vaktin eç 0 } .. 

~ Yeni serıe bütçesi bir bucuk ·~ !11.~~a ragmen ııtaıron civarını doldunnU§larlı. Re .. 
• 

1 
• • • ' · • • ısıcumhurumuzu vali kumandan lzmit emni •t ..ı· 

: ıetoır. ızmu, msa oır %aman ıçın a~ oısa ,buyu~ v4en -ıl: 
: Kurum başkanı B.Fuat Bul- ~ ncs!nde görmekten mütevellit epiz bir sevinç için .. 

E canın istifası resmen teyid ~ dedır... HAVA KURUMUNUN BOTCESt 

E edilmiş değildir o Almanya- ~ BtR BUÇUK MtLYONA ÇIKTI 
: d l l : lstanbul, 21 (Hususi) - Türk Hava kurumu _ _yenl 
: an a acağımız vapur arın : ~ne bütçeai 500 küıur bin liradan bir buçuk milyon 
: • .J~ d" b [ k : liraya ~lacaktır. Ankaradaki motörlü tayyare 
~ sayısı yırmı aur u u aca - : mektebı ıa1ih edilecek, Türkku§U da çalı~ma ıahaami 
• t : geniıletecektir. 
S ••• !.~.: .................................................... : - SONU OÇONCO SAHiFEDE -

ırn çalmış sayılmaz mısınız ) 

l O kadar safdil insan kalmadı. 
§te alacağınız cevap budur. 

Yugoslaı:ya kralı majeste P;yer Prens Pol, Ana kraliçe 1ıe hiildimet erkaniyle 

Bay Stoyadinoviç Son derece mühim tebliğ rn~ b~adar safdil insan var mı, yok 
1 

hu f' ılrnem. Yalnız şuna kaniim ki 
\i~ ~at kararsızlığı hayat pahahlığı 

~?~~~~;:'f:2.!'"~'.:2!~:~::. . Şubatın on altısında Almanya pek yakında büyük bir kuv-
~~1:~;:~~ ~~~~::~::;f1~~ Ankaraya gelecektir vet darbesine tevessül edecekmiş ... 
tad K al ve tağşiş ruhu kök salmak-ır l~t · b R 21 (ö.R) - Istanbuldan mak üzere Cenevreye gı"decek olan Berlin, 21 (ö.R) - D. N. B. Ajansının ecnebi servisi ı.u 

• ye genış ir mücadele sahası. oma, • • · h b ~ Devlet ke d~ . . I 1 bildirildig~ine göre Berlini ziyaret- Yugoslavya bafvekili Dr. Stoyadı- a eri veriyor : Bir Amerikan ajansı Parlsten aldığı bir ha-
)'nl k ' n ısıne aıt o anı yapa- ba Ankar 1 ek bere atf"n 1:'-ansanın Berlin refirinin hu"kUmetine son dere-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • . . 
5 Beri in Fransız elcisi E 

,'"ıt ontrolsuzl ~ .. .. k ten ıonra Milletler Cemiyetinin 26 noviç 16 fU tta aya ge ec " u .. ~İn İcap ed tugdub?lo~unlct gkeçmde ıon kanun devresinde hazır bulun- - SONU DöRDONCO SAHtFEDE - cede mühim bir tebliğde bulunduğunu bildirmiştir. Bu teh-
µq§l en e ır erı ama ta ır. ---=- liğe göre gtlya Almnnyanın Ren mmtakasının işgali derece-

• • • : ~ : 
~ B. Chautemps kabinesini bu 5 

lundıca gıda maddelerinin kontra- •• ısinde mtihim bir kuvvet darbesine yakında tevcssUl edc-

lar ~n ~şlıyarak mübrem ihtiyaç- J re kahraman alaya ceği Fransız hükümetine haber verilmekte imiş. Ayni ajan-
tıdı ...... u)zerınde müstehliki koruyan lJ ~ sa göre Pnris resmt mahafili bu raporun son derecede va-

i teşebbüsten haberdar etmiş i 
5 Fransada büyük heyecan 5 

·•• ar ıcvali edecektir. ~ him olduğunu ve Chautemps kabinesinin teşkilinden az sonra alındığını biklirmekte imişler. 
Fransanın Berlin sefareti bu cMerak uyandırıcı> haberin 

baştan başa kat mahsulü oldu~u bildirmeğe sallhiyeti 
olduğunu haber vermektedir. 

5 uyandıran bu haberi Paris i 
5 Alman elçisi tekzip etmiştir. ~ ·1 lnkılap T· k. . ere ) ur ıycsınde birçok şey-

QÖrü ~ l§;ık. Yepyeni düşünceler ve 
luk, k:k ~ :ep~eni bir aleme kavuş
rtıuh f 1 alcmın döküntülerini hala 
len h az? edemeyiz. Pazarlık deni
Beçm a~sı~~t kıncı vaziyetin önüne 
Yet t Jk· ıçın vntandaşlara emni-

1 
rtıak el:"' ın etmek, fiat istikrarını kur
evve) azım~ır. Bu vazife herşeyden 
kndar § reflı, namuslu tüccarlan ala
tem· be~ın lidir. Şehrimizde böyle 

1 

. ~ ır .. d . 
ıçin birlikluca eleyı deruhte etmek 
Ve San . er kurulmalıdır. Ticaret 
ha nyı odaları bu mücadelenin 

§ına geç l' . 
nhluk me ı, ıç pazarda ticaret 

ının y l . 
lllalıdı B'" er e~mesınc rehber ol-
nin el~· do_Yle muazzam bir netice-
n . e e ılmesi bı" h d w• ·ı.:1· ~ · e ıhf .. r ru egışı • ıgı-
li~.Se ıynç gostereceğini bilme;: deği-
.. nelerce ug· r k . . tu t v aşma , tıcaretın dü-

llıanj ~l temi İz bir yoldan inkisafınn 
] an nrı m d k ~ on aru h ey nna çı armak 

nn} areketlerinin k"t··ı·· - .. .'. atmak . o u ugunu 
lift ...... .. dıcap edecektir. Bu temiz

·••Uca el . d h ~nnr .. k esın en ulk çok şey ka-
._ tır F k · <:atlarım . k at pıyasamızın, tüc-

ızın azancı halkın kazan-

- SONU IKINCl SAHlfEDE -

JEVKET BlLGlN 

Sancak· teslimi töreni 
büyük alaka uyandırdı 

...... Kırkag., ac ...... : 

Berlin, 21 (ö.R) - Fransa - Almanya komitesi reisi B. 
de Brinon dlin Berline vannış ve istasyonda Alman gençlik 
te§kilatı ~isi tarafından selfunlanmıştır. öğleden sonra ge-

• • • • 
····r·J.P···········ı·········~······:~························ nera uöring taraıından ka1>ul euiıen B. De Brlnon dUıa 
akşam Fransız - Alman mUnasebetleri hakkında bir konf ~ 
rans vermiştir. 

Harp için hazırlıklar 

Or general Çalı§lar 

' : ~~ ........ ~~- . 
Alayına askeri. tö- ~ 
renle sancak teslim 
edildi. Orgeneral lngiltere harp halinde erzakIDl 
bugün geliyor. ....................................... temı·n ı·şı·ıe meşgul bulunuyor 

Paurtesi giinü saat on birde üç kah-
·~'.· "' raman alayımıı:n, Rcisicümhur adına san-

cak emanet edileceğinden, o gün saat Londra, 21 (ö.R) - Ingiliz gazeteleri 
~ on buçukta devaiı- tatil edilecektir. Bü- harp halinde lngilterenin erzakını temin 

tün memurlann ve ball.mnızm bu heye- meselesiyle ehemmiyetli bir şekilde meş
can ve gurur sahnesinde hazır bulunma- gul olmakt.adırlnr. Bazı gazeteler Zira
lan ve delikanlılann sevinçlerine iftirak nt nazırına icap eden bUtlin tedbirleri 
etmeleri §&ynnı arzudur. Ne mutlu er- almamış olduğu için hücum ediyorlar. 
lere ki, Türk ulusunun emniyet ve bu- cDaily Mail> bu hUcumlarda bilhassn 
zunınu tekeffül edecek ve ,an ıerefle sert davranmaktadır . 
onun teref acmbolünü muhafaza ede- Roma, 21 (ö.R) - Nevyorktan bildi-
cek bir kudretle vuifc ıörmeii hak cl· ı rlliyor : Amerikn harbiye nazın Nev
miflerdir. Ulusun o gün orduya karıı yorktn şerefine verilen ziyafette Ame-

- SONlJ !KiNCi SAHtFEDE - rlkanın harp ihalinde lüzumu kadar u-- - -

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
E Amerikada • • • • • . 
• : ~ : 
E Çok humalı bir si- E 

E /ahlanma var. 555 5 
• • 
5 milyon dolarlık E . . 
5 kredi mu halef etsiz i 
• • i kabul edildi. E 
••.ıııı••·················'···············= 

kcri sür'atle 1op1amağa şimdiki halde 
muktedir olmadığını ve bu vaziyetin 
önüne geçerek harp halinde kuvvetli 
bir karn ordusunun hemen hazırlanabil
mesi için tedbirler alınmakta olduğunu 
söylemiştir. Nazır bundan sonra Ame
rikanın deniz tcslihnt programından 

bahsetmiş ve bitaraflık kanununun tat
biki meselesinde reisicümhur Roosevel. 
tin noklai nazarını müdafaa eylemiştir, 

Vaşington, 21 (ö.R) - Bu sene bUt. 

- SONU DöRDONCO SAHtFEDE -
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içi 
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l l 

oruyalım 

: ...... Bn. Sevim ...... : 
• • • • 

~ Aydoğan ~ 
: : . . 
i "Bircok erkeklerin E 
• • • 

E bekar kalmakta ıs- ~ . . 
E rar edişlerinin se- E 
• • 
~ bebini arayınız. i 
E Hepsinde yalnız a 
E kendini, kendi zev- E 

E kini düşünen bir E 

E egoizmanin izleri-~ 
~ ni bulacaksınız. iz .. i : . 
~ divaçların çoğal- E 

E ması icin kadfnı E 
: t • 

E anlamaktan kork .. ~ . . . 
E mamak lazımdır.,, E . . 
Ediyor. E 
: •...•......•........................•... 

Bir kadın için terkedilmiş olmak
tan daha müthiş bir ıstırap düşünür 
müsünüz? 

A§k buseleriyle dolu gürllerin va
adlerine aldanarak hudutsuz bir sa
adetin heyecanı içinde olduğunu 
zanneden kadın bir gün o vaadlerin, 
o buselerin aldatıcı birer yalandan 
ibaret olduğunu anlarsa. bir gün an
laşılmamı§ heyecanlariyle başbaşa 
yalnız kalırsa ondan daha fazla acın
mağa layık bir varbk tasavvur eder 
misiniz? 

Hele kadın aşkın masum meyva
aını taşıyorsa, kendi varlığında kos
kaca bir inkılap yaratan analık duy
gusunu duymuşsa anlaşılmadan ter
kedilmiş olmanın manasını, acıları
nı tahayyUI edin bir kerre. 

Kadın bu halde bile en çok ken
dini acıyan gözlerden sakınır. Zira 
o bakışların her biri içine bir damla 
7..ebir Alrıtır1ar. Havır. emin olunuz 
vanıır~şxta da.. Analıkta da o bu 
cesareti tek başına göstermekle 
iftihar eder. Anlaşılmadığı zaman 
isyanlarını yalnız kendi ruhuna sak
lar. 

Kadını, erkeğin gözünde muam
malaştıran işte bu kudrettir. Bu ta
biatin, hılkatin en büyük kudretidir. 
Her şey, bütün varlıklar onun üze
rine kurulmuştur. Nesli yaşatan, in
sanlığın günün birinde bir hayal ol
masına mani olan kudrettir o ... 

Bilmem ki, anketinizin ne kadar 
hudutsuz bir mevzu olduğunu anla
tabiliyor muyum) Erkek kadını an-

ısı 

u telif tahsisa tale le:ri bütç~ 
~dilmiştir avale • 

encumenıne 
•• 

B N f• H d k" .. t kültür encümenine ha-Viliıyet meclisi, dün öğleden sonra ta rahatsız bulunan B . n ız ve asanın a ı muracaa , 

- BAŞTARAFI 1-tNCJ SAHtFEDE
cından az olmıyacaktır. 

Hayatı ucuzlatmağa doğru giden 
her adım, iş hacmmı fazlalaştıracak· 
tır. iç pazarda bir canlılık yaratır. Şu 
halde yapılan ve yapılacak olan ınü· 
cadelelerin şümulünü düşünerek 
tüccarlarımızın bu işe zahir olmalan"' 
nı istemek fazla görülmez sanırız. 

ŞEVKET BILGtN 

sant oıı dörtte vali B. Fazlı Güleçin ri- hatırlarını soran heyet fızasından Dr. vale edildi. 3 kahraman alaya 
h d . 1 • • G"" - ""1 cck iş kalmamıştı. Vali B. yasetinde bu devrenin ikinci toplantısı- Ki\mranın iza atı m en~ıştır. oruşu e 

nı yapmıştır. Geçen celseye ait zabıt hu- Kar~ıyakanın ~ıtm~ mucadele mınta· Fazli Güleç: 
lfuıası. küçük bir ilaveyle kabul edildik- lc.nsına alınması uzerıne, bura.da yka~ıla· c:- Sayın arkadaşlar, dedi. Encümen-

,. havale edilen evrakın cak mücade1e işlerine ha~edilme uze· !erdeki arkadaşların İ7.ahname ve diğer 

-- BAŞT ARAFI BtRtNCt SAHtFEDE .. 
göstereceği yüksek saygı ve hamiyet 

ten sonra, mcc • .:ıc k b' k"ld 1 ak 
k · ı . t" 1 re beş bin lira tahsisat ayrılması hakkın- işler üzerinde sı ı ır şe ı e ça ışar Hazırlanan programa göre Cümhurİ• 0 unma!lına geçı ınış ır. .. .. l · · ı · · · d 

Büyük Şefe. Başvekile ve bütün ve· dnki teklif sıhhat ve butçe encumcnln- gelecek ce seye yetıştırme erını r~ca ~ e· r' Meydanında, Atatürk heykelinin sa· 

eserleri de bunu isbat edecektir. 

killere meclisin iletilen tazimlerine ge-1 rinc havale edilmiştir. rim. Bu sene işimiz çokçadır. Şımdıden ğında Poligon alayı, heykelin karıısında 
1 C::-fı"~ mcclısc" Fuar komitesinin, 938 fuarına yardım çalışırsak ancak yetiştirebiliriz. Bi_lhas· top,..• alayı, tJ>mnda da Gaziemir alayt len cevaplar o :unm~lur. ~ · • b ..- -..-· 

d olmak üzere İstediği 25000 liralık tah· sa, bütçeye müteallik kısımların ır an mevki alacaktır. verdiği cevap şu ur: S l ~ ·· 
cıB. Fazli Güleç, sisat isteği bütçe encümenine havale edil- evvel çıkması lazımdır. a ı gunu saat Heykelin önünde ve iki tarafta kız ve 

mictir. Bütçede bu İş için 20000 lira tah· 14 de toplanılmak üzere celseye son ve-- erkek liseleri ytt alacaktır. Aradaki bot Vali. tzM~R " b 1 d 
sisat ayrılmış bulunmnlctadır. riyorum. Bu münase et e or umuzun mevkiler hükümet erkam, askeri erfriıt 

Vilıiyct genci medisinin nçılmo.sı mü- Kültür bnknnlığının, Q38 sene::i büt- davetinden de sizleri haberdar etmek ve subaylarla davetlilere tahsiı: edilıniı• 
nascbetiyl: b:ı.no. karşı gÖ!:terilen temiz. çesine muallimlere meslten bedeli knr- ı i!:terim. Pazartesi günü saat l l .de üç tir. Orgneral kıtaatı teft.İJ ~ecele, ondaıt 
duygulnr teşekkür ederim.> şılığı konulması hakkındaki tezkeresi knhraman alayımıza sancak verılece~- sonra tören yapdacakta' • 

K. ATATORK kültür ve bütçe encümenleıine havale tir. Merasime bütün arkadaşlar d~v.etlı· Pazartesi atiinü öfle üzeri, nıenWınl 
Şefin lütfettikleri cevap alkışlar ara- edildi. Vilayet. esasen bu iş için bütçe· dir: O gün .. ~at on buçukta devam de 

1 
müteakip ordu evinde bir yemek ziya· 

smda okunduktan sonra diğer cevaplar J ye tahsiınt koymu'} bulunmaktadı~. tatıl ~decegız. Memur arkadaşların; da 1 feti verilecektir. Ayni gece aaat 19 d• 
da okunmuştur. oı 1 T bal.da. bir ilk okul binası ın~ı meraeımde bulunmalarını arzu ed.yo· Kültürpark gazinosunda ordu erlinı fe' 

lar mı~ Anlar veya anlamaz. Bu 
mevzuun psikolojik ve fizyolojik se-

Bunu takiben meclis üyesinden olup için bütçeye tahsisat konulması hakkın- ruz.> refine tzmir !ehri adma belediye tara• 

' fından 150 kqilik mükellef bir ziyafet 
beplerini ortaya dökmek için bir 
cild kitap değil, kütüphaneler dol-
duracak kitaplar yazmak lazımdır .. 
Siz insanlığın bir ana davasını or
taya nttınız. Bu dava ne kadar ay
dınlatılsa yeri vardır. 

Erkek : 
- Kadını nnlama!~ güç diyebilir. 
Anlamamakta ısrar eder •. 
Kadın: 

Yaş 
Üzüm ihracatına 

hazırlık 
- Beni anlamalısın .. Aanlıyacak- --o-

üzüm l:urumu, yeni j3tihsal hazırlıkh-sın.. Der.. 
11 

ı d 
k rına be;lamıştır. azır anan program a, Hangisi haklı, hangisi ha sız.. d 

M f A hl k nd" k d' t lk" başanlacak birçok mühim işler var ır. en • ru a e ı en ıne e ın 1 • .. .• • 
k L • B 'd. · ·ı h Bilhass:ı çelı.irdcksız yıış uzum ıhraccıtı yapan er eıdır. u gı ışın aı e aya- 1 

da y tah "bat d'" ·· ·· B' için tecrübeler yapılacaktır. tın yapbgı rı ı uşunun.. ır l d " 
k k ki · J ekte ısrar Kurumun üzerinde önemle dur ugu 

çedo. 1er. «: enhen elv ~nmi em Hep- yaş üzüm davıu:ı muvoffak olmuş gibi· 
ış erının se p erm arayın.. 1 1 

, ı · 
· d l k d" · d" •• , l dir. Bu sene çiro:ı.I mem e..:ct enne ve sın e ya nız en mı uşunen, ) a - 1 • • _J . . .. 

u.ıua1uı.c u.n:::ı'.knı ı.t.ııaw ~uu • • • f l-.....:lı-4.,_~:,ı..-~ıht0•-ı.'\., Ul\fu ··-ya} 

B ı dı 1 I b. ü:ı:ümler:mizin reklam işlerine de büyük en, •a run an aşı ma.sı ır sos- .. d . 
1 ·ıı· !d " · onc::ı \•c::n :tedrr. ya ve mı ı zaruret o uguna ınanı-

nm. --=--
Kadın. erkeğine ruhunu citseuir- Odada secim 

melidir. Erkek te onu anlamaktan, ' 
· l - "f t kt Ticnret odnsındıı S(Çim lıazırlıklann:ı onun ıç var ıgına nu uz e rne en 

d h t ti b. 'f l - ldevam cdilmelctedir. Seçim muameleleri a a a ı ır vazı e o amıyacngını 
b·ı l"d" y l "I 1 · şubat içinde nihayet bulacak ve yeni ı me ı ,... avru arımıza sag am >ır 

1 
k k 1 J t b la aJ la b meclis azaları intihap edilecektir. ara tere rnvve u c >. o n uı 
terbiyeyi verebilirsek ş~hirlerde iz- --=--
divaçl~rın çoğaldığını, . nüfusum_u- f(araburun yoltı 

.. _. zınır v ayetının en m ım yo arın· 
nı gorecegız... d b' · 1 f • 1' b 1 C::EViM A YDOGAN an ırı o an zmır - ara urun yo u 

Afrodisyas 

•••••••••• . 
• .. .. • 
E Vilayeti bıı eserle· 
E rin, verinde bırakıl 
:mail şartıyte lıey 
• 
E re' de bir otel yap . 
a tıracak . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nazilli civarında Karacasuda Ceyrc 
köyündeki Afrodisyas harabelerinde üç 
nyd nberi nra,ıırmalnra devam edil
mektedir. Kültür bnkanlıi:'lnca bu İşe me-

kazısı 

mur edilen Bergama müzesi müdürü B. Çıkan mcmncr sütunlar 

Osmıın Bııynttel:in l:ış hafriyatını ikmal ğazaların bulunduğunu, akropolun etek
etmiş ve şehrimize dönmüştür. !erinde hala duran evler, odalar ve 

Son hafriyatta eld• edilen netice cid· dükkitnlar meydana çıkarıyor. 

vcrilecekitr. Pazartesi ıünü ıiııemalat 
ordu emrine tahai. edilmiftir. 

Dün Kırkağaç alayına tö enle sancılk 
tedim edilmqtir. Salı rGna Seferihisar, 
çarpmba ıünü de Foça alaylarına San• 
cak va-ilecektir. Orgeneral buırün teh• 
rimizi fet"Cfleıadirecelderdir. 

-=-

Bir tehdit 
Hadisesinin suç-
1 usu mahkemeye 

verildi 
Dün öğle vakti lkiçeşmelikte bir teh

dit hıldisesi olmuştur. Şapka tamirciliği 
_yapan Hakkı adında bir şahıs bcnilz hU .. 
viyPti tP hit Pdilt'miyeaı bir adanlla bil'-
llkte, 239 numaralı berber Tevfiğin dük
kAnına giderek kamalaruu çekmişler, 
tam içeriye girecekleri ve mühim bir 
hAdise çıkaracakları sırada, dükkfuıda 
oluran Tevliğin mümanaati ilze.rin~ kaç
nuşlardır. Mlitccaviz.lerin dUkkfuıa gir
melerini men'i sırasında kapının büyök 
camları kırılmış, mostrada bulunan ko .. 
lonya şişeleri yere düşerek lunlmış ve 
dökülmüştür. 

Camların şangırtısından, gözlerini zun guvçn verecek şekılede arttıgı-, 1 • il. . . üh" • 
11 

.... ihale cdılmek üzeredir. Bu yol, iktısndi e------------------...... ----~--------~~ ....... ~--~~ bakımcl n büyük bir ehemmiyet taşı-
I 

den mükcmıncldir. Hamamları, Venüs Bu küçük nkropolun üzerinde 2000 
mabedi meydana çıknıılmıştır. Bl~ka taş- ki~i istiap eden bir tiyatronun mevcut 
lnrının fevkalade ağır olmasından bunla- olduğu anlaşılmıştır. Bu küçük tepede 
rın tamamının ıneydııııa çıkanlması ba- saray ve birçok tarassut l:uleleri de mev-

dükkiına çevirenler iki şahsın elleıindc 
kama olduğu halde kaçtıklarını görünce 
omdan uzaklnşmışlardır. 

kon SeT Verilecek -=-- lınrn buııkllmıstır. cuttu. Çünkü hamamlar, mabedlcr ve di-

l!A "l/" k f .. bal U Mevcut tarihi hamamın '"arka dogw ru ğer binalar hu akropolun haricinde ya. Pazar akşamı sa:ıt dokuzda Hnlkevin· lt'll l OS Um OS " 
giden koridoru üzerinde bu kış mevsi· pılmıştı. Burası dört kilometrelik bir sur· 

Agamemnun ~lı-
calarında yapıla-

cak tesisat 

Halkevinde bir maktadır. 

de Oumlupıruır okulunda.ki yoksul ço- Bu gece Halkevi salonlarında veri· mindc yapılan hafriyat neticesinde Ago- la çevrilidir. 
cuklnr menfaatine C. H. P. Dolııplıkuyu 1' lecek milli kostümlü balo için haz. ırlıkJıır b" k "d d k I Ç k l I d b" k l Ağnmemnun ılıcalannda yapılacak ranın ır .orı oru mey ana çı ·arı mış- ı ıırı an eser er en ır ısmı zmir 
müzik koluna m,•n up on ıel:i:z amatör tamamlanmıştır. Bu gece 1-lalkevı salon~ ki d I k A d I Jıina Ve tesisat prOJ° C müsabakasına t..ti• r tır. müzesine na . e İ ece tir. y ID Vi aye· 

... genc.ı"n :.,.,_._. ı'le muallı'm bestekr.· Hay- lan. milli kıyafetlerimizin adeta bir meş-
217

X
69 r k eden dokuz proı"e üzerinde 1"üri he- ..,.umu ..... eb'adrnda olduğu nnla~lan ti, bunların mahallinde bırakılmak şar-

heri haline gelecektir. fzmirin en tanın- b h 
yetince yapuan inceleme sonunda birin- ri Y enigünün idaresinde bir müzikal mü- uzun ir ol üzerinde yürünerek, burası· tiyle buraya bir otel yapılmasını iste-

k mı, bayanları, uzun hazırlıklardan son· C mektedı"r. ci derecede l 861 numaralı proje sahibi samere verilece tir. nın eyre l:öyünün evlerine kadar yak-
Mimar CelH Biçer ve Ne..,.t San, ikinci -m:ıı--mı:1liiCIC=ııcı:m::ıı=:::ıı::;x:::::zs::ız- ra milli kostümler hrı.zırlam.,lardrr. Bu !aştığı anlaşılmıştır. Bu koridor hafriya- Afrodisyaya ithaf edilerek oranın hal-uı ,,... ~rz;~c~~ 7".ZX:t:r.l gece baloda bengi oyunu da oynanacak-
Ôerecede Ar 7926 rumulu proje sahibi r.ı '::ZZAY.J'JZZZ/U.'l..ZZ. br. tında saçak taşları meydana çıkm~tır. kı tarafından yirmi asır önce meydana 

Mimar Asım Kömürcüoğlo. üçüncü de- Halkevi köşesi '/ -=-- Bu saçak taşlarının fırizleri çok kıymetli getirilen abideler cidden şayanı hayret-
reccde de 1333.3 rumuzlu proje sahibi kabartma alev ve insan baılariyle sü.s- tir. Bilhassa Venüsün güzelliğine ait ne 
Mimar Bekir thsan ve Muhiddin Güre- lt"l~ızı:..;ar;y.z7J.1Zxzzz7.,.r.z:/.zzr.C7.7.J Kubilay ihtifali lüdür. varsa orada yaptılmış. Venüsün aşk ve 

linin muvaffak oldukları anlııı§llmıştır. 1 - Bu akşam Halkevinin milli kos- 24 Mart tarihinde Menemende yapı- Elde edilen 175 bq. •;eşitli meyva ve güzellik menkabelerine sahne olan kö-

tümlü balosu saat 2 ! de bqlıyacaktır. 1 lacak Kubiliit ilıtifaline şimdiden hazır- yapraklarla örülmüı ve girlandlarla bir· şelcr büyük bir itina ile hanrlanmıetır. B. Hulusi Gür 
Tirede bulunmakta olan vilayet jan

darma komutanı B. Hulusi Gür avdet et· 
tni§tir. , 

Kar11yal:a ve Yalılar tarfaına otobüs tc· lıklar yapılmaktadu. Parti ve vilayet bu birine bağlanmıştır. Venüs mabedi şayanı zikirdir. 
min edilmiştir. [ huauata bir program hıuırlayacaktır. f;ıı.- Bu agoranın bir ucu Afrodisyanın l:ü- --0--

2 ._Balo münasebetiyle bu hafta PA- mir gençliği o gün büyük ~idin abidesi çük Akropoline dayanmaktadır. Umu- Muhtelif bölgelerde 
zar günü tedansan yapılmryacakhr. 1 

önünde tören yapacaktır. mi meydanlardan olan agoralarda ma· • 

su tesısatı 
GOZELLl<:iJNE - ZARAFETiNE - AZAMETiNE PAYAN OLMIYAN DONYANIN EN BOYOK FiLMi Susığurlık. Gediz. BüyÜk Menderes 

haV%lllarlle Yeşil lrm k havz:uında ve 

Adanada yapılacak sulama işlerine ve 
tesisatına ait haritanın alınması için ha· 
ztrlanan prtnameler bayındırlık bakan-

TAMAMIYLE RENKLi 
MARLENE DIETRJCH VE CHARLES BOYER 

NfN EN MUAZZAM TEMSiLLERi 

Allahın ahçeleri 
SöNMEZ BiR AŞKIN MOESSIR HIKA YESI.. 

AYRICA: PARAMOUNT JOURNAL - MIKI 
VE 

lığı komisyonunda tasdik edilmiştir. Bu 
mıntakalardn haritalar ( fotogrametri ) 
ile alınacaktır. 

Şartname ynl:ında eksiltmey~ kona
caktır. 

-0---

Zabıta hadiseye el koymuş, Hakkı ya
kalanmıştır. 

Dün gece geç vakıt cürmü mt!şhut as
liye ceza mahkemesine getirilen tarafla• 
rın duruşmalan yapılmıştır. Mil.şteld 
berber Tevfik hlldiscyi şu suretle anlat• 
mıştır: 

- Bunların maksadı, pa.stırmamı çı· 
knrmaktı. Geçenlerde iddia makamına 
da bir istida vermiş, müt~viz1erin pe
şimi bırakmadıklarını bildirmiştim. Ni• 
hayct bu adamlar, dün küpe gilndilz el· 
!erinde kama olduğu halde ikametgahı• 
ma tecavüz ettiler. Mümanaatiın üzerl· 
ne bir hLdiseyc mahal .kalmadan kaçtı
lar. 

- Tecavüze sebep ne? 
- Sebebi şu: Benim yanımda Hik· 

met adında bir kadın kalipU. Vazifesine 
nihayet verdim. Bu Hakkı, gQya, ben 
metres hayatı geçiriyormuşum diye bit 
çok kimseleri t~vik et.ti. ttç ay içinde 
5-6 defa cürmü meşhut, bir de.la tecavüz 
ve son defo da Türklüğü tahkir madde· 
lcriylc beni mahkemeye sevketürdi .. TC"' 
cavüulen ve cürmü meşhut ~erinden 
beraet ettim. Beni bir türlü mahk\hn 
etlircmiyen bu Bayan, nihayet bu adam· 
ları başıma musallat etti .. Hakim bu de
fa da suçluya sordu: 

- Ne diye dükkana gittiniz? 
- Bir yoı·ganıın \'ardı. Onu almak 

için1 .. 

- Yorgan bıçakla ını alınır? 
- Ben bıçağı nefsim için ~ırım! 
- Mcde.ııi bir memlekette, Asayişiıt 

ISIR ı·A JZARALARI Erzurumun mali kal 
kınması için bir 
banka kurulacak 

müemmen olduğu bir şehirde insan ne!• 
si için bıçak taşır mı? 

KAHtRE - NiL - EHRAMLAR - EBULHEVL VE SAiRE .• 
BUGON 

lstanbul, 21 (Telefonla) - Erzuru
mım ve Şark vilfıyeUerinin mall kal
kınması işine yardım için yeni blr ban
kanın kurulmak Uzere olduğu haber 
alınmıştır. 

Kama suçluya gösterildi: 
- Şu kama senin mi? 
- Benim! 
Hudiscnin görgü şahit1cri dinlendi. 
Suçlu, bu şehadeUeri kabul etmedi. 
Diğer ma.hkemlerdcki davalar ııct.İ· 

cesinin sorulmasınn karar verilerek dil· 
rll§ma bugüne talik edildi. 



- - - - --
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Tren kazası nasıl oldu? 
Dört yüz yol amelesi ve köylüler sıft
rın altında 14 derece so~·ııkta yolu 
30 saatte açmağa muvaffak oldular 
rn~:n1it,. 21 (Hususi) - Eskişehirden hareket eden 
dan şandız treni lnönü - Bozöyük arasındaki rampa
Vago gcJerk~n bir dingil bozukluğu neticesi arkadaki 
dan nk evrkılmiş ve bu vagonun devrilmesi trenin yol-

H çı ara devrilmesine sebep olmuştur. 

altında 14 derece idi. B~s amel" donmak üzere iken 
kurtarılmıştır. 

Hat tamamen temizlem~ ·~· ~eyrüsefer intizama 
girmistir. 

Ankara. 21 (A.A) - 61 numarnlı marşandiz tre-

r~azım 
Hikmet 

Tevkif edildi 

dak· at boyunda iki buçuk kilometreden fazla bir saha
tır Kray]cr yerlerinden sökülmüş, traversler fırlamış-
1'.~a ':{ahan haberdar olan Nafıa vekili B. Ali Çetin
dun er. al alakadar olmuş ve kaza mahalline yar
lnİ§~~ ekıpler gönderilmesi hususunda emirler ver-

ni dün lnönü ile Bozöyiik arasında giderken vagon-
lardan birinin dingili kırılmıs ve iki vagon yoldan çık- • r• . mış ve bu sebeple yolun mühim bir kısmının yol mal- Istanbul, . .:1 (Hususı) -- Nazım Hık-

•~-le k .. va .. m.~thiş surette so~uktu. Gönderilen 400 ame-
~~ylunun de yardımı ile ve 30 saat süren bir çalış
% n aon~a kazanın olduğu kısmın seyrüsefere açıl-

ını tcmın ehnişlerdir. 
lünü Hat

1
bugün 14.45 te açılmıştır. Amelenin ve köy

Ltrn ) Yo un temizlenmesi ve düzeltilmesi için ça
a arı her türlü takdirin fevkindedir. Soğuk sıfırın 

zemesi harap olmuştur. (met te\'kif edildi. Evınde araştırmalar 
Bu hadise üzerine biri Eskişehirden diğeri Bilecik- ı yapıldı. Ankarayn gönderileceği söyle

ten olmak üzere iki ameliyat kntarı hemen hadise ma- niyor. 
halline ~önderilmiş ve derhal ·yolun tamirine başlan
mıştır. Gecenin sıfırdan aşa~ı 8 - 12 derece arasında 
değişen soğuğuna ve şiddetli dona rağmen bütün gece 
tamire devam edilerek bugün saat 14.40 te hat tekraı 
seyrüsefere açılmıştır. Bu arıza dolayısiyle dünkü ve 
bukünkü lstanbul ve Ankara trenleri vaktinde gele-
memiştir. 

Erzurumda soğuk 
ve kar 

lstanbul, 21 (Tele-fonla) - Erzurum 
ve civarında soğuklnr çok şiddetlidir .. 
Kar fırtınaları devam t>diyor. Erzurum-

Büyük Şef Atatürk ) 

S'.lrı Kamış tren yolu karlar ) j~ündE:'n 

Z 
8 tt , kapanmış ve nncak on gün sonra açıJa-

mı e bilmiştir. • 

Portekizde 

liA v f~ıtW1 s~~J.s~w~f ~1Erı11 
ı.aula~t:ı, 21 (Hususi) - İstifa eden Hava kuru· 
llau ba nı bay Fuat Bulcamn yerine Erzurum meb
Jelec Y. ~ükrü vey.a Bolu mebusu bay Cevat Abbasın 
bep]e egıd nvayet edilmektedir. B. Fuat Bulc3, sıhhi &e-

r en dolayı istifa etmiştir. 

Büyük miktarda tayyare 
lerin himayesinde olarak 

Asiler Ovad ve dağ hatlarına hücum 
ettiler fakat zayiatla püskürtüldüler 

Bir komünist suikasti 
keşfedildi 

Roma. 21 (ö.R) - Lizbondan bildi
rildiğine gôr<' Porteki7 zabıtası bir ko
mtinist suikastı kesfrder k bir çok tev
kifattn bulun'lluştur. Ko'ltünistlerin 
cAvante gaz esini basmakta olan giz
li matbaada ) apıJan araştırmnda bircok 
vC'sikalar de geçirilmi~tir. 'fahkikat 
açılmış ve bazı gizli "ilah dcpoları keş
fodilmişti r, 

Amerika 
Silahlanması mecliste 

ınrazıu 1<uı ..,u:uu 

mıyacak 
Va~ington, 21 (AA) - Bahri inşaat 

jçin istenilen 553 mil.} on dolarlık tahsi-

satın mecliste büyiik itirazforla karşılan
madan k .. bul cdileccı;i tahmin edilmck
t!.'dir. Bununla b!.'rab!.'r bazı mebuslar 

ve bilhn sa in.saat programının milli 
müdafaanın hakiki ihti) açlarını a~ma· 

sından kor' n sulhp0ı:-ver grupların 

mümessili ri l ici ... y. set hakkında bir 

1 
mJnaka•a açılmnsını m mnuniyctle kar-

i sılıvacaklardır. :C ınlar şu noktaların 
a)·dınl. nı ını istemektedirler : 

1 - Çın - Japon ihlılfı!ında bitaraflık 
k. llnunun tatbik edilmC'mesi hakkında 
hiıklimet'n arzusu. 

:tAYFA.: :s 

SON HABER 
' , . 

Eilistin civarında U. harpten 
kalma Türk silah deposu ve iki 

sandık altın bulundu 
Paris, 21 (AA) - Filistin hududu )nkınindr Salt civnrında \adii Snvur

dn umumi harp esna ında t'-"sı edil mi T urk sil:ili depolan bulunmuştur. Bun-
hır nrnsınd ı beherınin içind on bin T u k ")tını b 'un n d I t u , ı .ı san ı ~ nıevcu 

olduğu bildiri1mcktlldir. 
Kudüs, 2 1 (A.A) - Tedhiş hnreketi tazyıkınc şiddetle devnm etmek

tedir. Kudüs hnrp divanı silah taşımnktan suçlu bir ıhtil:ılci hnkkında idam 
ccznsı "ermıştır. 

Polıs kooperntıf şirketleri mufettı!li Rassd Elhndi ismindt' birini tevkif et· 
miştir. Sebep meçhuldür. 

Arnplnr Filistinın taksimi projesine karşı muhnlef et polıtıknsınn de\ am 
etmckt<'dirler. Arap yüksek komitesi Ormsby deklarasyonunun tetkikinden 
ı.onra Filistinin t.ıksimine dayanan her türlü projelere kııt'i surette muhalif 
olduğunu t<"yİt etmiştir. 

Komite Araplnnn istiklal hukukuna tamamen riayet edilmesi lehindeki 
Bl_u~an konferansı tarafından yapılan Arap ittihndı tcm•nnilerini kabul t l· 

mı~tır. Bununln beraber komite tarnfından neşredilen beyannamede lngiliz
lcrın mukaddes yerlerin ve Yahudi halkı ıle diğer Filistin akalliyetlerinin m<"n· 
fnntleri meselelerini mÜna p VeçhiJe mÜzakeH~) C amade olduğunu bildir· 
mektedir. 

Çinde vazifesini yapmadığı ıcin 
idam edilen kumandanlar' 

Hankov, 21 (AA) - Royter ajaneı muhabirinden: 
Vazifdl"rini ) apmamakla itham edilen dokuz kişi idam edilmiştir. l<lıım 

edilenler meydanında bir kolordu kumandanı, bir di\ anı harp -hakimi, iki 
alay kumandanı bir de postıı ve telgraf yüksek memuru vardır. isim ta,srih 
edılmemiş olmasına rağmen Chnntoung valisi Hanf uchu ile getıeral Fen 
Yuh Siangın idam edilenler arasında bulundukları zannedilmektedir. g 

Çekoslovakya - Almanya münase
ı-,eti hakkında bir Alman 

gazetesi ne divor? 
BArlin, 21 ~ö.A) - Yarı resmi c:Politische und.,. Diplomtische Korre•por.· 

denu gnzctesı Çekoslovakya umumi efkarının ınu"sa'ıt b' k"l · k l'b d ır sc ı e ın ·ı a ın an 
bah9etmel.tedir. \ ılhclmstrasse'nin bu resmi org~ı ı · l . • ... l urnsını memnum) et e 
knydeımcktedır b Prag hiikümeti ittifaklar \'e kollekt'f · t' · k d" • ı sıy..ı e ıoın en ı men-
faatlerine en U) gıın siyn~et olamıvacagv•ını nnlamnü 1 b l t ş· d' Ç _, o' aş nll~ ır. • ım 1 C• 

kosloval:)ada m<'ml<'ketin hakiki menfontlerinin han~i istiknmette oldu~u m 

· nlıınıağa doğru makul bir inkılap göze çarpmnktadır. Korrespondenz ~igt r 
taraftnn nknlliyetl<.'r meselesinin Çekoslovak) n içın dahil\ bir mesele olduw u 

h kkınd.ı resmi Çekoslovak kaynaklarından ileri ürülen noktai nazarı rt'd· 
detmcktedir. Alm:ınyayı alakadar eden nokta itibnriyle hir hır nnln m zh v :ı 
imkan yoktur. Alman) a ile Çekoslo·rnkya arasında i} i munaseb<'tler tesisi

nin en t aslı !lartı cenubu şarki germanlığınn '<"rilmis olan mururu zam n k.ı

h•ıt',ıGlIDM.ı~Fı:ninetı.!U .. a...~!:lkkukudur. Çünkü nas} ona\ - sos1,; csli!\t Almanv.1 bu 
pondenz> bu AJmanların Çekoslovakyaya Almanyayı eilihları terke 

0

st'vıce1· 

miş olan Vılaon prensiplerinin ruhu dahilinde terkedildı v ıni. bu sebeple hu 
ıuha uygun bir anlaşma yapılmaııı icftt ettiğini ilave etmektedir. 

ltalyan - lngiliz mali görüşrrıeleri 
l.ondrn, 21 (ö.R) - lı alyan ve lngil iz mali mahafili arasında ltnlyan itha

latc;ılarınn lngiliz mallarını salın alabilmeleri için kredi l<"mİn elm<"k mak•a· 
di) le cereyan etmekte olan müzakcrder bir neticeye \aramamıştır. Bu m'i· 
:rnkerelerin açıldığını ilk önce haber vermiş olan cFinanciul Nevn bu sabaı.. 
şunları yazı} or: Şimdi öğrenildiğine göre lıalyan ithalatçılarına kr<"di temi· 
ni için Londrnda te ebbüs edilc:-ı gnvret kat'i ol rak ftkamete uğramıştır. Ba· 
zı müesseseler ltah an tekliflerini tetkik(' mÜtt'mR} ıl vöriinn üş olmakla bera· 
Leı salahi) etli dairelerin bu i t ki f' } ri mü•ait 'ezi) eti h kkında şuphe im· 
künı kl\lmadığından bu teşebb İ!I ı;U\ 1 dı muııtur. 

Seferihisarda bir hadise 

l3ar elon 21 (ÖR) 111·11· "daf 
Terııeldc kor7cımç 1ıarv sahneleri 

yiat scbC'biylc asiler kuvvetlerini müte
madiy<'n yenilemek mecburiyetinde kal-

hatların tashihine tevessül ederek düş· 
manın bir kaç siperini işgal etmişler ve 
kızılların buradaki mukavemetini kıra· 
rak kendilerini ağır zayiata uğratmış-

2 - Roose\'eltin ananevi infirat si
) asetini te>rkeqerek bC'ynE'lmilel siyasete 
daha fafıl bir sekild-i tirak etmek hak

kındaki arzusu. 
3 - Şikogo nutkunda derpiş edilen 

pratik tedbirler. 

Orman muamelat memu
ru bir arkadaşını yaraladı 

n .... ~ • . - ı• ı ı mu aa 
...... ret' 

ltiid· 1 tarafından neşredılen resmi tcb-
ır . Bu .. T l h d lert · gun crue cep esin e en 

l3u muharebelerden biri yapılmıştır .. 
hatt~uharebc devam müddeti ve harp 
~1' ~a sokulan kuvvetlerin ehemmiye-

1 ıtıbn · l dan b ' rıy e muharebenin başlangıcın-
tnm .. erı :Yapılmı · olan hareketlerin en 

"'lltnın• d' .. iİllli 1 ır. Bızım altı günde zaptetli-
bir z ınevzileri geri almak için düşman 

aydan b · b dUr erı eyhude yere uğraşıp 
tnaktadır c·· h . . . ~ı 1 · um urıyetçılerın Tcru-
aarruzu b ve 
21 

on eş ilk teşrinde başlamış 
giy le k de .• kuv\'etlerimizin şehre girme· 
ten be ~t 1 neticesine eımişti. O vakit
geri lrı asiler kaybettikleri mevkileri 

a ınak · · Yığın h ıçın mücadele etmekte ve 
dır} alınde kuvvetler tahşit etmekle

er. Fakat b olanıa u gayretle hiç muvaffak 
mı iare! U .......__ ır. ğradıkları müthiş za-

maktadırlar. 
Bugün büyük mikdarda tayyarenin 

himayesinde olarak asiler ova ve dağ 
hatlarında hücum etmişlerdir. Bütün bu 
hücumlar geri püskürtülmüştür. Öğle
dC'n sonra snat beşte düşman ağır zayi
ata ugradıktan sonra yeni bir hücum 
hazırlamıştır. Asilerin süvari kuvvetle
ri hat1Qrınu7.a nüfuz etmeğe çalışmışlar
sa ela dağıtılmışlar ve kaçmışlardır. iki 
büyük hava muharebesi olmuştur. Bi
rincisine iki taraf tan yüzden fazla tay
yare iştirak etmiştir. Dü~manın iki av
cı tayyaresi düşürülmüştür. Bizim hiç 

bir zayiatımız olmamıştır. 
Salamanka, 21 (ö.R) - Genel ka

rargahın saat yirmide neşredilen tebli
ği : Teruel cephesinde kuvvetlerimiz ilk 

·--~--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; .. ,...-----, 
Korkmayınız... Ormandan kaçan DiŞi T ARZANi 

K Lale yakaladı. 
aplanları eair eden .. Fillere emir veren ... Maymunları 

hücum ettiren ... Dünyayı büyüleyen: 

DİŞİ TARZAN 
TORKÇE SôZLV 

SENENtN BILA ISTtSNA EN GOZEL FiLMi 
VE 

IZMIRDE iLK DEFA 

DENiZLER FATiHi 
B" ük d · 

TVRKÇEY FOK;n~ui:~Ie~~k~~I MIKI 
Hepai bugün LALE Sinemasında 

lardır. Dört yüz kadar esir alınmıştır .• 
Bir hava muharebesi olmuş ve beş kızıl 
tayyare muhakkak surette düşüriilmüş
iür. Bir diğerine de isabet vaki olmuş 
olması muhtE'meldir. 

Salamanka, 21 (A.A) - Resmi teb

liğ.: 

Tı:ruel cephesinde cümhuriyetçilerin 
bazı siperlerini işgal ederek hatlarımızı 

ıslfıh ettik. 400 esir ııldık. V c düşman 

tayyaresi düşürdilk. 

Paris, 21 (ö.R) - ~Joun gazetesinin 
naklettiği bazı rivayetlere göre Ispanyol 
cümhuriyetçileri Erida potas madenleri 

ile Elmadan civa madenleri üzerinde 
Fransız sermayedarlarına bazı imtiyaz-

lar ve.rerek mali bir yardım temin et
mek islcmE:'ktedirler. Bu imtiyazlar 

Fransız scrma~ edarlarını alakadar et
mekle beraber bu iki madende anarşist 
amelenin \'aziyetc hakim olmaları ve 

Barselon ile Salamanka arasında ihtilaf 
mevcut olması sebebiyle tereddiit et
mektedirler. Çünkü general Franko 

cümhuriyetçikr tarafından ecnebilere 
vcrilccek imtiyazları tanımıyacagını ön· 
ceden haber vermiş bulunmaktadır. 

--=--
Bere Türkerin hızı 

t 

Istanbul, 21 (Telefonla) - Afyon ıne· 
busu Berç Türkerin kızı Kanada tabi
iyetine geçmek için hükümete müracaat 

ir. 

4 - Amcrıkanın ~ilah yarışına işü

raki. 
5 - Biiyiık Okyanusta Amerıkan bah

riyesinin ve hava kuv\•etlerinin faaliye
ti ve Honolulu üssi.inün deniz ta~ yare
lcri ile takviyesi. 

Buraya on sekiz deni~ tay,·aresinden 
mürekkep ilk grup gönderilmiştir. Ge
lel'ck nutkunda Rooseveltin Amerika 
hükümetinin ne clereceye kadar 1936 
tarihli Londra muahedesine kendini bağ
lı addettiğini bıldirınesi ihtimali var
dır. 

Her ne olursa olsun iyi haber alan 
malıfeller memleket henüz ahvalden iyi· 
C'e haberdar olamadığı ve mütereddit 

olduğu için efkarı umumiyenin Roo
seve]t lehinde olmasına rağmen hükü
metin harici siyaset hakkında müzakere 
cereyan etmemesini tercih edecegini be

yan etmektedir1er. 
Vaıington, 21 (A.A) - Bahriye ne· 

zarcti yeni deniz üssünün açılma mera
siminde hazır bulunmak üzere Singapurn 
gönderilen üç kruvazörün ne zaman dö
neceklerini bildirmemi:11tir. Fakat bu ge· 
milere Sydneye kadar refakat eden dör
dünci.ı kruvazörün yeni 7elanday ı ziya
ret ettikten sonra a\ det edeceği ma· 

lümdur. 
Deniz mahfıUerindc söylendiğine gÖ· 

re Üç kruvazödün Sing<ıpurda veya Ame
rikan deniz eksperlerince Amerika uzak 
şar kfiloıunu takviye etmeğe karar ver· 
diii takdirde mükemmel bir deniz Üs· 
ıii addedilen Saigoıda le-almaları muh
temeldir. Bununla berıtber bu hususta· 
ki haberler re.men teyit edilmemiıtir. 

... 
Orman 

lıdır, 
kontrol 
suçlu 

memuru agır yara· 
şiddetle aranıyor 

Seferihisar, 20 (Hususi muhabirimizdf'n) - Dün gect.> ilçemizde cidden 
müeuif bir hadise olmuı. orman muameliı.t memurlanndan Hikmet İzmirli· 
oğlu tabanca kurşunuyle onnan kontrol memuru B. Mehm<'di başından a~ır 
surette yaralamıştır. Hikmetin bu beklenmiyen hareketi muhitte derin bir 

keıııür uyandırmıştır. 
VAK'A NASIL OLDU? 

Hadise gecesi Hikmet erkenden şişesini alıp rakı içmcğc başlıyor 'e ge

cenin saat on ııralarında içkisini lamamlı) or. 
Hikmet doirucn orman kontrol memuru Mehmedin oturduğu kahveh .. -

neye girİ.}OT. Hikmet Mehmedi dışarı)a davet edince, Mt."lımet hiçbir tercd· 
düt eseri göstermeden, birşey söyliyecğini zannederek gid·> or. 

Kahvenin dışında iki memur arasında ne gibi bir mulııl\'ere geçtiği bittabi 
belli değildir. Bu sırada kahvede bulunanlar tokat sesleri i itiyorlar. 

Dışarı çıkanlar l likmetin Mehmede hitaben: 
- cKaçak odun kestiklerini sen mi haber verelin'? 
Dediğini işitiyorl~r. Mehmet şu cevabı veriyor: 
- Ha} ır, haber vermedim. Bö) le bir şe) den malüın tıın olsu) dı knnuni 

vazifemi yapar ve haber verirdim. 
Bunun iizerine Hikmet delice bir hiddt"t!e Mehmedi fena halde tokatl • 

makta devam ediyor. 
y etişenlcr daha fena bir akıbetin önünü alıyorlar. 
Vakit gece yarısına yaklaşıyor. Ve Hikmet Mehmedi bf klemeğe karar , e

riyor. Saat 11 raddelerinde Mehmet > atmağa rıdiyor. !' apıdan içeri girer 
girmez ani bir taarruzla kar ... ılaşıyor. Bni':ırmağa, istimd el, ha lıyor. 

Bu sırada Mehmet başından tabanca ıle ağır hir ) ara .-lmış bulunuyordu. 
Bu feryada koşanlar Mehmedi kanlar içerisinde gorÜ) orlnr. Yaralı hastaneye 

kaldırılıyor. 
Zabıta ıabahleyin Hikmeti aramağa haşlı)or. Hıkmetin lzmirt gİltığı öğ-

reniliyor. Filhakika l likmet, hadised"n hnhcrdar ('dilmesine m") dan bıruk· 
madan ilçebaydan bir günlük izin istemiş 'e lzrnire gitll\..tğe muvaffak ol

muştur. 

Suçlu aranmaktadır. Adliye i~e ti atmıştır. 
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Yazan: lJMER ORHUN 

azırlıklar 
-BAŞTARAFI BtRtNCl SAHlFEDE
çesi dahilinde bahıi in§aata tahsis edi-

l
lece1' 55 3 milyon doların kongre tara
fından btiyük muhalefet görmeden ka
bul edileceği tahmin edilmektedir. Bu-

• nunla beraber Kongrede bazı müdaha
leler .olacaktır. Mümessillerden bazıla-

rının beyaruıtından anla~ıldığına göre 
- 4 de bazı gruplar bu vesile ile hüki.imetin 

ill leri 
• 

erı Ateş uvv 
'""-·• .... "" ·... .,h ,,. 

Nehirler de ctabil husub -0larak dü- nişliğinde bir çöldür. Mutlak bir suret-ı harici siyasetini t~vzih . c~tirme~Ac çalı
fÜnlilebilir. Ren Isviçreden sonra eyi bir te yalnızlığı seven bu ç?lc hiç bir seyyah şacakl:ırdır. Harp ılnnı ıçın reyıam ya
nebir yoludur. Fakat tarihin hiç bir dev- ayak basmamıştır. Burası gürültUsüz 1 pı~~ası .takriri~i im:a etmiş ol~n ~88 
rinde h~t~ Romalılar zamanında bile ölil bir mıntakadır. Yalnız cenubu şarki 1 mumessılden hır çogu bu tnkrır lehı.n
hudut vazifesi görememiştir. Garptan ovalarmda rk itibariyle Çinli ve din iti- de rey vermekten maksatlarının hnnci 
şarka doğru milli hayata evvela kavuşan bariyle Hintli olan bir kısım halk bUyük J siyaset hakkında büyük bir müzakere 
Fransa ile çok sonradan birliği teşkil ağaçlıklardaki manastırlarda toplu ola- ı tahrikinden ibaret olduğunu söylcmiş
eden Almanya arasında Ren nehri bir rak bulunurlar. Burası eşkıyaların, yağ-j lerdir. Amerikanın dünya siyasetinden 1 

maniadan daha ziyade heı: iki memleket macıların yurdudur. Çin ancak nazaı·i 1 tec.arrüdüne taraftar o!an unsurlar da 
1 

arasında bir enjen vaziyetinde kalmıştır. olaralc Tibet üzerinde hakimiyet sürse mu~t;~ ınü:Uhazalarl~ rcisi~ümhurun 
Bugün de bunlnr bir medeniyet hududu de bugünkü Çin Türkistanı ve Moğolis- harıcı sıyaseünden endişededırler. 

General V eygand bir Fransız -Alman 
harbinin vukuuna ihtimal vermiyor 

değildir. Karışık bir Rbcnane medeniye- tanı gibi Tibette Çin devletinden tnina- B. Sto yadinoviç 
ti nehrin her iki sahili bo~tunca uzanır. mjyle ayrılmıştır. _ BASTARAFI l-lNCl SAHiFEDE _ 
Bavierede bataklıklar arasında akan Tu- Genişliği ne ol.ursa olsun, bataklık bir T k l :l l . l 

ve ür Dev et & mn anv e mü
na Avusturya ovalarında sürat kazanır. mıntakadadır. Daima bataklık fevkalade hiın temaslard.ı bulunaca1.-ttr. 
Macaristan ovasında tekrar ağırlaşır.De- bir hudut o:arak kalmı~tı:. ~i7~m a~~~- Essen, 21 (A.A) _ S!oyadinoviç 
mirkapıda daralır ve alçak Romanya sa- larımızda Pınsk bataklıgı ısınım vcrdı~- d" h A t , ım· t' B • . . . un .ususı renıe ge ı; ır. ura~a 
hili ile yüksek Bulgar sahili arasında bir mız Polcsıe Rusya ıle Polonya arasında I"' f b il l • · · , • k 

. ~rupp a r :a arım zıyare. ecıete ·-mania teşkil eder. Bununla beraber mtis- uzanır. Burada akan n~hrın suları ancak' f 
tesna noktalar hariç, Tuna asl~ bir hudut ilk bf'hardn ç~ğa!ır, ~arlar ve huzhır j U'.Y ı_ I...~- ı ··· h~fü tı:ıra-
vazifcsi göremez. Bunlar ne insanları, eridiği zaman tasar. Jşt(' burası inz:ın bu- c_ ..ı ugo:;llı:::_vyl n uZ.JVhCAtll 

b . · 1 JA ... "l ... ::.n c Y.ıs &nmI' r. 
ne de lisanları asla durduramamıştır ~unmıynn ır mınt.a ::ad~r. Burası Rusya 1 BELGRAn, 21 (A.A) _ IY..in 
Çindeki Mavi nehrin kenarları, insanlnr ıle Polonya orasında hır huduttur. Al-

1 
V (i...I kral' 1uı • ·ı b. '-

. ıı -C ıçe ınarı ı e ll' uac mı.-
için münbit tarlalar olup,.şimal ile cenu- manyanın garbmd:ıkı Bourtange b:ıtak- 1 Be'- 'd-' · kü ... , ·.tilAf _ . , Prın ve .l.D' c.a utn ~uK h. a 
bun bahço.vanlar~ arasında bir mania teş- lıgı da Felemenk ıle Almanya arasıncıa -' l ,.1 · . di l tik."' .. ·ı 

h kik" b. h d 1 c.ev e ... ennm p oma r:::ıumcssı -
kil edememiştir. Bu suretle bi:z itirazları- a ·ı ır u uttur. leri önünde lriir.ük itiilif devlet!eri-
mızı bir tarafa bırakarak Alman jeopoli- Diycb!liriz ki Felemenk istikliılini bu • , tl A 

1
· .1 l l · · 

nın zan a :ar <a:ıın an ezer ermm tiklerini ele alalım. Onlar Roma1 Fransız hudutl:ırın:ı medyundur. Ama::on ovası . • • 1 l t 
. . _ . :;ergısı meraınm.c nçı !Dl§ ir. 

chudut, nehir> nazariyelerini cNehir nadır bazı kabıln!erin yaşadıgı geçılme;:: 
~vleb Germen nazariyesile karşılarlar. bir bataklıktır. Yalnız şurnsuu unutmı-: ~n farklarile çizilebilir. Her grup insanı Frans?= motörlü kuvvetleri 

Yine onlar Ren nehrinin her iki sahiline yalım Ama:zop nehri bir :zafer yoludur. tebellür ettiren ve sebepleri meydan:ı ilerleme vardn·. Bunu gözlerimle gör-
itiraz ederek onu, blr Alman hududu de- Cenubi Ameı·ikn yerli büyük lisanların-1 çıkaran amiller pek çoktur. Devletlerin - 4 - düm.> 
ğil bir Alman nehri olarak kabul eder- dan biri bura.da kendini muhafaza et-: bir kısmı dini otoriteler üzerinde kurul-

1 
NaTdcdcıı: ADNAN BILGET General bazı nok.-talarda da Fransız 

ler. Yani onlar siyru>t coğrafyanın beşe· miştir. Brezily~ hükümcti bugün ,pek muştur. Arap Halifeliği, «'Paraguay je-, General Veygand: ordusuna sivil ~eflerin müdahalesini ten-
ri kanunlara uyrnadı~ını so"ylerler. zor olarnk bu A.mazon kavimleri'-·le mü- 1 suil> !iği, Tibetteki Lassa geşişliği gibi. -cFakat, diyor. Ben bir Fransa - .:\1- k d 

6 .J 1 it e iyor: 
Bir mania geçildiği zaman, ctabii hu- na.sebette bulunur. Devletlerin bir kisn\ı kendilerine ın::th- manya harbma ihtimal veremem. Bu 

dut> kendiliğinden zail olur. Eg-er ma- Orman da ayrılığı takviye ~der. Ort.a sus telekkiler üzerinde tutunur ki bu gi- 1

1 

diişüncemi, maddi ve manevi birçok de- DIPLOMATIK DÜŞÜNCELER 
cSiyasi ricalin, sırf diplomatik düşüncenin "eçilmez bir vaziyet gösteriyorsa o, Avrupanın şimal çamlıklarmı uzun iki bi dc\•letlerin esas çfakisi toprnk üzerine lillerle tevsik edebilirim. Avrupa hari-

& 1 1 lerle orduyu, ordunun ana hedefi dışın-insan toplulukları arasında hakiki bir istep şeridi ayırır. Burası büyük istila asla tcsbit edilemez: tasının müstakbel şekli, Almanyarun ve 

1 
B.. d d·ı ·ıı t. F h d ti b' b' · d J d daki bazı işlere karıştırmalarının ne ka-hudut meydana getirir. Meseli\ çöller, yollarıdır. Şimaü Almanyadaki bu alçak utün Avrupa a ı, mı e ın se~-

1 
•ransanın u _ u arı~.ı ı.r _ırıne a ıa a 

bataklıklar, ormanlar gibi. arazi eski istilalııra büyük bir yol olmuş- bolüdür. On dokuzuncu asrın, mıl· yakınlaştırmaga m '"teıttır. Zamanla, dar hatalı olduğunu yakinen gördilm. 
Bir çöl dalına ideal bir hudut olarak tur. Halbuki şimalin cumudiyeli ovaları l letlerin dil birliği esası üzerine l.."U-: belki de hudutlarımız uaha bir noktada Sovyet - Fransız anlaşmasının bir neti

görUnUr. Mesela Roma imparatorluğu ve ormanları bu gibi vaziyete mani 01-1 rulduğunu görmüştUr.. Osmanlı. im- birleşecektir. . ~ cesi olarak Kızılordu ve Fransız ordusu 
hudutlannı Suriye, Arabistan, Libya ve muştur. Boh~Yl\ ormanı \'as::ıti 1500 para torluğu, Avusturya - Macarıst.an j Fransanın harpta menfaati olmadıgı arasındaki yakınlık, ordu mensuplarm
Sahra çölleriyle tesbit etmişti. Bilyük metre irtifaiyle bugün de bir hudut mın-I ve Rlls imp:ratorlukları 19~4 .cihan har- 1 içi~ ~·akı.~ komşu~unun böyle ~ir ha~e- ca yanlış anlaşılmıştır. Ordunun rejim
Sahra Akdeniz dilnyasiyle, siyah Afrika takasıdır. Buradan geçen yollar hiç bil'. hında ayrı lısan konuşa:ı nııllı kuvvetle-

1 
ketırıı ~ıusam:ıha ılc karşılıyabılecektır. ler ve siyasi tcmayilllerle alakasının ne 

arasında kumlu, çakıllı boş bir yerdir. köye uğramaz, ancak yolun kenarların-I rin alevlendiklt?rinc şahit olmuştur.182:5-
1 
Daha yakın senelerde denenmiş ku\'vet- kadar zararlı olduğunu vatanperver un-

Burada nebatlar ancak sabit bir nıUca- da hazan tek tük ,insan görülür. Slovak ı te Macarlar LatinceviJ:~rkcrtin Mll.t;"!ll' ..ı; . ' ı .. ~: .. ,.,,,u .. i tnc:<1nİ hir C:P~il.1 .. '1-....... ,. ~ı:lr- ·--·· uuhuuu1.u•uil l:>L=llu.» 
• , -;--.......... ıua,> ı -u .şnuamcr. ;::,ıovÇ.n- şıya geçerek çnrpışacaklarına ıhtımal 

dele netice-Wı~ Jwıo.t!.ıaırauhıırneiıat- aın ngaçlariyle örtülüdür. Buradaki or- ler, Hırvatlar, Rumenler bunların dilini 1 vermiyorum. F.RKANIHARBtYE KONUŞMALARI 
lan fsml verilir. Hayvanları da Deve gi- .man :u~a. yadisi ile Slovakya toprak!~- bir türlil benims:rnedilcr. ~ünk~ Maca~-ı . Avı·.upcnın as.keri pozisyonu deği~miş- General erkanıharbiyeler arasında ya-
bi göçebe hayvanlarla, sıçrayıcı hay.vazı rını bırbırındeq ayırır. Burası da }Jakı- ca mutavassıt hır ıned--nıyet lısanı idı. tır. Bır umumı harp koınbinezonunun pılan konuşmaların ordu kadrosu için
nevindendlr. Iruanlan da muvakattır. ki bir huduttur. Rusyanın bilyük ova Macaristan haricinde asla anlaşılama:ıdı.1 aynen tatbik ve tahakkuk edeceği şüp- deki manev1 zararlarına i§aret etmiştir. 
Gelir ve geçerler. Buralarda hususi ato- ormanı. istcp göç.eb0le~nin istilasıı:ı Isl~v!ar, Rumenler ~endi medeniyet dil~: hclidi.1-. Almanyanın başında bulunan ORDUNUN KUVVET! 
mobiller ve T.S.F.ler iş görür. Işte onun durdurmuştur. Eskı re11mde Moskova lermı muhafaza ettıler. Bu suretle eskı' asken şeflerin bir çılgınlık ve bir macera Fransanın yakın senelerde, cMüthiş> 
içindir ki Sahra gen~ bir hudut mmta- v~ Toula hükümeti istcp ve orman ke- halk edebiyatı canlanarak yeni bir Röne- kabul edeceklerine inanmıyorum.> Alman kuvvetleri karştSında denenmiş 
ka.sıdır. Libya çölU de Mısırın hududu- narlarında tutun:nuştu. sans meydana geldi. Bu insanlar kendile-! Yine ayni general, Fransız ordusu olan ordusu için müstakbel bir harpta 
dur. Hiç bir yerinde su bulunmıyan ve Balkanlarda ormanlar şimdilik rine mahsus lisan lizerine kurulmuş milli hakkında cRevue Hebdomadaire:. de :dlfer mukadder midir! 
göçebeleri ancak birkaç bedeviden iba- parçalar halindedır. Omınnlık arazi isUkltıllerini istediler. Son asrın ortasın-' şunları yazıyor: 
ret olan bu çöl Mısırı hudutlandınr.Boş burada insanların yer değişmeleriyle da meydana gelen bu Rönesanslar, ma-1

1 
cFransanın askeri kuvvetleri, umumi 

bir çöl ile çevrilrn4 olan Mısırlı, asker değişm~tir. Bosna ormanları Sırpları zileriıı.i esaslı bir ~e~ilde meydana çıkar- 1 ha~t.aki Fr·a· nsız o.ruu.suyl.a mukayese 
ruhlu değil, daima ınutl ve nadiren fa- hırvatlnrdnn ve Timok ile Morava ara· dı. Macar devletı, Jısanı Macarca olmı- edılirsc bugun çok ılerıdedır. Fransız or
tihtir. Arabistan çölil de aynıdır. Bir mil- sındaki ormanlar da Bulgarlarla Sırp- yan bütün vilayetler ile rabıtasını kesti.! dusu, vatanın müdafaasında verilecek 
yon kilometre kara genişliğinde oaln ları birbirinden ayırmıştır. Görülüyor ~u esn.ada orta Avrupan_ın diğe: ~·er!.e-l v~.ey~. ~~~en v~ ~addete~ başaracak 
bu çölün yalnız muayyen yerlerinde in- ki fiziki hudut nadir olarak mutlak bir rınd~ Jı~?nl~.rı~ ka:ışıklıgı kcn~ını gos-

1 
hır ~stünl.uge malıktir. Bugün Avrupa

sanlar yaşar. Tibet, şarki Çin ile cenu- kıymeti haizdir. Yalnız insan teşebbüs- terdı. Çunkıı sıyası hudut nadır olarak da şuphesız ki en eyi asker, en kuvvetli 
bun Hindlstanı arasında 4 bin metre leri onu daimi yapabilir. lisani hududa tekabül ediyordu. ı ve luııırlıklı ordu Fransadadır. IsUhba-
yilkseklikte ve 800 kilometre kare ge- Şimdiki hudut insanlar arasındaki li- -BITMEDI- rat vasıtalarında ve disiplinde btiyük bir 

MANILER: 

Evin var öte başta 
Emelim kaldı taşta 
Sen orada ben burada 
Akıl kalmadı başta 

Ettiğin yoksa naz mı 
Kavuşalım olmaz mı 
Bir öpüşüne bedel 
Canını versem olmaz mı? 

H
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e r g u n N ~~~:ı~~·,~:~.~~~~::~~~ .. 
Acep nedir bu sevdanın ilacı 
Ben bir ela gözlii yarden ayrıldım 

Evlerinin önü bayırdır bayır 
Koyunun yediği çayırdır çayır 

Bu sevdanın sonu hayırdır hayır 
Ben bir ela gö1Jil yarden ayrıldım 

Bu, düzme sualin cevabını vermek i-
çin,, Fransız ordusuna gösterilen itinaye 
göz gezdirmek kAfi gelir .. 

Fransada askeri mükellefiyet 12 ay
dan iki seneye çıkarılmıştır. Fransa hu: 
dutları içindeki öz Fransız hazeri kuv
veti 450,0000 dir. Afrika ve diğer müs-

temlekelerdeki kuvvet 200.000 dir. Ma
ginot müdafaa hatlarında l!0.000 mevcut
lu motörlü birlikler vardır. 

Fransız asker1 şefleri de Maginot hat
tının artık geçilmezliğlne kat'ı surette 
ihtimal vermiyorlar. Bir Alman kurma
yının dediği gibi hattı, kaplumbağa gibi 
yeraltı hatlariyle geçmektense, daha kor-

kusuı. bir yolculukla havadan geçmek 
pek mümkündür. Bu mütalb,Maginot 
hattının kıymetsizliğini değil, tamamen 
aksine olarak askert kıymetinin büyilk
lüğUnU ortaya koyuyor. 

Fransız ordusunda havncılık personel• 
leri mükemmeldir. Feraga~ vazife ab1t 
kı üstündür. &asen Fransız aSkerl }cU1°' 

vetli bir vatanperver o1duğu için ytll'd114 

nun eyiliği yolunda gereken vazifeyi t>r 
şaracak vaziyettedir. 
FRANSIZ HA VA HAZJRLIKLAIU 

ÇOK GtZLt TUTULUYOR 
Fransız ga:zetleri, 931 yılınclanberl altl 

hava nazırının değişmesini ~1ddetla teıt' 
kit ediyorlar. Filhakika bu doğrudııfı: 
Hava ordusu için hazırlanan plAıı bi~ 
-değişikliklere uğramıştır. Fakat terev" 
yolundadır. Fransanın yeni hava su.ah" 
lan hakkında verilen haberler tat~ 
değildir.Yani elde müsbet rakamlar yo~ 
tur. Büyük bir gizlilik gösteriliyor. 93 
prot?ramı j}p m()ydana getirilen snaııll' 
hakkında alınan lnahdut malt1mat, '1' 
kert mahfilleri bu sahada konuşınd' 
sevkedemlyor. 

BF,Ş BIN HAV'A MAKtNESt 
Fransanın son hava manevraları, bef 

llin makinaya malik olan bu mcmlekel 
havacılığı hakkında manevraları tatdl 
edenlere sağlam bir fikir ve~Ur. 'taY
yare kudreti burada belirmlştir. 

FRANSANIN TANK K~ 
Fransanın tank kuvvetleri artınıştıt• 

2800 tangı mevcuttur. Bunlardan 120 '
hafif tanktır. Ayrıca 150 tank Afrika ,., 
koloni servislerinde vardır ki, yukarıda• 
Jd rakamın haricindedir. 

Saatta 12 mil yapan 11 tonluk Renault 
tankları bu orduya yeniden iltihak et-' 
miştir. Ayrıca 70 tonluk tanklarla nıaJı;.f .. 
neli ordu techiz edilmişir. Avrupadl 
tank kuvveti en üstiln olan ordu, şUpht" 
siz ki Fransadır. 

Fransa, nüfusunun artmadığından ~A 
kayetçidir. 45,000,000 Fransız nüfusu bıl .. 
gün 70,000,000 milyonluk Alman nuW 
suna hakim vaziyettedir. Yarın Aalınaıı .. 
ya faraza Avusturyayı da hudutların• 
ilhak ederse kırk beş inilyonun seksttl 
milyonla milcadelesi hayli meraklı olll'" 
caktır. Bu tehlike yalnız Fransayı JXJ'I 
hayır .. Aynı :zamanda Italya Jçin de ,,a .. 
kidir. 

DENIZ SILAHLAJtI 
Elin elde değil 
K11ınç belde değil 
Yare gitmek isterim 
Hüküm elimde değil 

Efendim ezem sensin 
Sofrada mezem sensin 
Yedi kitap hakkı için 
Gönlümde gezen sensin 

PAPAGAN1 .. ARA KüFOR öORETMIŞ 

Benim sevdiğim bahçenin gülü 

Güzeli sevenler olmaz mı deli 

Okşamaz mı beni o güzel eli 
Ben bir ela. gözlü yhden ayrıldım 

cflAYYAM>DAN BiR PARÇA 

« Dün gece biraz şarap bulmak için 

dolaşıyordum. Bir ateş kenarında aoluk 
bir gül gördüm. Ona: 

Fransızların kendi tabirleriyle bir bas
kını karşılamak için, ilk hatlarda vaı.i.le 
alacak Fransız kuvvetleri dalma emre 
müheyyadır. Diğer kuvvetler ise he
saplıdır. Faraza, Fransa harp ilAn ettiği 
veya böyle bir vaziyet karşısında kaldığı 
gün, 24 saat içinde Uç milyon, 48 saatta 
4 milyon askeri .~eferber edecek kadar 
hazırlıklıdır. (Kolonel Silhbersin Deyli 
Heralddakl tetkikinden) 

Bugün Fransız ön hatlarında vazife 
alacak 1000 tayyare hazırdır. Bunların 
ateş kuvvetleri, Ispnnya harbının kızıl
lar safında harbe iştir!k eden 54 Potez 
makinesiyle denenmek üzere bulunmuş
tur. 

Fransanın denlı: silfilıları ihmal edile.o 
miyecek bir kuvvettir. 936 deniz sil!h .. 
laruna programiyle büyilk bir hıza lcaA 
vuşan Fransa denizciliği hununali bit 
Fransa yeniden 35 şer bin tonluk 5 safı .. 
harp gemisi, on biner tonluk on Jcru\fll .. 

zör meydana getiriyor. Yakın senelerd6 

denize indirilecektir. Ingilterenin l{oO" 

duna benziyen bir gemi de inşa halinÔt?" 
dir. Jean Bart ve Richelieu gemllerindcll 
büyük ümitle bahsediliyor. 

Amerikanın San Fransisko şehrinde 

papaganları konuşturnu1ğa mahsus bir 
kurs vardır. Zengin ailelere mensup ka-

dınlar bu kursa papa~anlarını gönderip 
konuşmayı öğretmektedir. 

Fakat kursun müdürü doktor Merton, 
sevgilisinin kursa gönderilen papaganla-

rına, kadınlara küfür etmeyi öğretmiştir. 
JO papaganı bu suretle her saat başında 
birer kerre bütün kadınl~ra küfür etme

ğe başlamıştır. Pnpaganların sahipleri, 
bu vaziyeti görünce mahkemeye müra

caat etmişlerdir. Şimdi mahkemede bu 
80 papagan şahit mevkiinde bulunacak
tır. 

K 1.1 ue k ayak •aorlarının ciluelui ... 

- Sen ne yapını"'ın :ki böyle yakı· 
yorlar). Dedim. 

Cc\·ap verdi: 

- Suçum, §U çimcnd.: 
gülmüıı olmamdır.:. 

Bffi BILMECE: 

Ufacıcık mil taşı 

içinde beyler aşı 

Pişirirsen aş olur 

Pişirmez.sen kuş olur 

Cevabı: Yarın 

bir 

Dünkü bilmecemiz: Mualuk 

B. KOTUN SöZLERI 
Bu husustaFransız Hava nazırı Cot'un 

şu sözlerini dikkatle okuyabiliriz: 
- cF,ran.c:a havalarda dünyanın en 

kudretli vasıtalarına maliktir. Bittabi 
Sovyet hnva kuvvetleri, bu hesabın ha
ricinde kalır.> 

Pek s:ok dedikoduya müsait olan bu 
cümlenin Jtalyada, askeri nıecmualardn 
uyandırdığı reaksiyon henüz unutulma
mıştır. Filhakika Fransa - Sovyetler an-
1.'.ışmasındnn sonra dünya havalannın en 
kudretli iki kuvveti birl~r. Mils
takbel ve muhtemel bir harpte birbirle
rln1 tamamlıyacaklardır. 

Vaşington tipinde onar bin tonluk yedi 
büyük kruvazör de Ikm.lil cdiimlşÜ'• 
Bunlar Cezayir, Sufren, Dilken, Tor\flİ .. 
le, Colbert, Düplcks ve Foş'dur. 
Fransız kruvazörleri ikişer veya uçet 
deniz tayyaresini hfunildir. Bu suret1° 
taarruzlura karşı gemileri müdafaa fı:tl' 

kanları hazırlanmıştır. 

Eski harp gemilerinden Voltairc, pi 
derot ve Condorcet motöri:zc edilmekte
dir. 

Dünya deniz kuvvetleri arasınd• 
Fran.c;ız denizciliğinin yeri, Flotilla kuV'' 
vetleriylc izah edilmektedir. Yeniden fll' 
şa halinde olan iki parçanın iltihııld>-1° 
32 parçalık bir donanma halini alncaktır· 

Fransanm yeni sene deruz siUihlaı1 
tah.<ılsatı 36 milyon !sterlindir. 
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 

Biz~~;···~;t;k .. ·v;~iii'~···~ii~d~ idi 
Tarihin çok eski zamanlarından, eski 

devir insanlarından alınmıştır 
1' Parmak izleri, polisin bu kıymettar ı yalık ha valisinde, Tabradarda, Ter-Növ-

" U rna . . ld k s· d yardın1cısl hakkınd,1 hemen her gün da, ve Afrikada ellerin ve parmakların z serserı ımparator o u tan sonra ızansın ış gazetelerde, mecmualarda bir çok ya- çizgilerini pek vazih bir sure tte göste-

\'e iç polı.tı·kasına sag" lanl bı· r du·· zen vermeg" e başladı ztlar yazılıyor. Ehenımiyelin<len, fayda- ren bir çok silsfor mevcuttur. 
lanndan bahsolunuyor. Tarihten evvelki insanlar; kendileri-

Vaailin Hakikaten pannak izlerinin, parmak ni korkutan hayvanların izlerini aradık-
Mttelin • Bizaıu tahtında ve üçüncü ceıine kendilerini çdgın eğlencelere 1 v oc·=alları!'_ her ·~~ bağıra.~- izleriyle hüviyetleri tcsbH usulünün po- larl zarnan, derilerinin kayalar üzerin-
8İı&na ~tor muavini olmuı \'enneleri doğru değildir. Eğlenmek , agra hn,!l:a ı~an ettıklerı .. b~ t~blagm lise hizmeti pek mühimdir. Bu sayede de bıraktığı çizgile ri tetkik ederler, ve 
~tt obn inde Jeni bir devrin bat- iatiyenlere mani olmayacağım. yapacagı tesır elbette buyuktu. canilerin hıt"Sızların ele geçirilmeleri en çok ellerinin ve ayaklannın parmak 
'' • Uftu. B .. d . 'b b••t•· h Ve öyle oldu. kolnylnş~•c:tır. Başlangıçta, pek o kadar izlerine ehemmiyet verirlerdi. Canları-
Ya&ı' _,_ . .,, .. ugun en ılı aren u un mey a- K rd [ .. ed d d'kod I h ~ k k k 

rJ._ ;-~:.._~~ tahta !İmdilik ortak -ı l · ·ı k ena a :nf e. e ı u ar a- eheınıniyel vcrilıniyen bu usul bugün nı o ruma aygus u, onları, bu it.leri -y ~llftt. ne ve eg ence yer er~e.:ergı ~· .~- linde Vasilin aleyhinde görülen ha- ınedenl memleketler zabıtası tarafından bırakan canavarlarla karşılaşmaktan sa-
artn bu .-_._._~ yuyorum. Bug.üı_ıde~ ıll ~re~ ut~~ rekeetler bir anda onun lehine dönü- umumiyetle tatbik olunmaktadır. kınmağa mecbur bırakırdı . Sonraları, 

l'ıl ... ı~ F -~ıugı ortadan kaldı- egvlence yerlennın fıatlerı bır maslı d. · k i\ k ı 
>:::1•d aka. t 0 zamana kadar Bi- ver ı. Hatta geçenlerde yazdığunız; gibi, ııı.san ze ' c;ı te emmü elli. Bu izler, aç 
-...ıı .. , ~L ı~ arbnlmı•tl.I'. Servetlerini israf eder- - Ne 1'du .. m be'ı·rsı'z bir "'P.--•rı' k ·ı · k 1 a avcıları avlarınuı bulunduğu yerlere dii'>.._ QQt ı ve harici ıiyuetine bir :r o· ı .. ·-- Fransada, bir ço canı enn ya a anam -

1 

• 
W~ "ertnek istedi. Bu onun cesine eğlenenlerin harcıyacaldan bıtfımıza İmparator geltl:. t·hlimiz dığını gören ve pamıak izinin ehemmi- sevket.me.ğe yaradı. . .. . 
· • ..--ese v k I..!.. cünbü• paralarının yansınt hükümet ne olac~... "etı· nı· takdı·r eden bit- kısım mebuslar, Medcnıyet, vahşetııı golge ınden sıy-di. it" -L e eı~in zekaaina bır' delil- :r " ·~ fukara vergisi diye alacak. Ve bu Diye endişe edenler şimdi.: bunun umuınileştirilınesi, heı·kesin par- rılıp çıktığı devirde, iptidai insanlar, 
Wil.._ı : .... ~e entrikalı yolclan g-rek lan k · y · y ı f ı b t t ·ti·k ll k 1 h~tgi b -r- paralan viliyetlerde aç. e e SIZ, ~asm ımparatorumuz e.- ınak izlerinin alııunası, hüviyet cüzdan- \Ura e ere, a ı l a ara ço ıneyya 
·~İni ~kiden halkın mu- tarlaları tohumsuzluktan kıraç ol- sil!.. larında, p:ısaportlarda, sahibinin inı7.ası ve müstait idi. Kayaların, ağaçların cln 
~ı ~e ak suretiyle kal- muş köylüye dağıtacaktır. -BiTMEDi- yanında bir <le pannak izi bulunmas ı, ve peri yatağı olduğuna inanırlardı. Ve 
İıtedi. ttıevkiini aağlamlqbnnağı mecburiyetine dair bir kanun projesi bu tabii ınabullardan her birinin himo-

i.:~~cü Miıe~ ona kar·ı be&lediai "alancı muhbı·r kı.mdı·r.? lın~ırlaınışlar, mecli,;e vermişlerd ir. Bu ye ve yardımını temin ctmeğl bir ihti-
~"'llll ka Y -e ı ~ da, parmak izlerınc verilen ehemmiyeti yaç gibi telakki ederlerdi. 
uiuLüt.. e İlbnek §Öyle dursun " ·t . Bu hlmnye ve yardın*arı temin ede-

Un art V l c-" ~ erır. !"eai ile B' ırmqtı. asi in taç gey- Fakat, parmak izle riyle ~1üviyeti tes- bilmek için de ağaçlara ve sair bu gibi 

'nı ~ IZanıta kasa bir tereddüt ş 1 M ı k • k bit usullinün tatbikine ne zaman başla- ıuukaddcYJ şeylere yaklaşırlar, ellerini 
lfe.:t..-~ oldu. am l e e mı yo sa 1 nıldı? Bu usulü icat eden kim ? şüphe yok ki intihap etlikleri haminin 
~ ~~ 1~_idüği belirsiz bir ada- ' Amerikanın meşhur parmak iıi mü- kendilerini muhafa .. " edeceği, istediklc-

li._...~ uuen pehlivanlığa .. Peh- • ı b k k ? tahassıst Bric, bu mevzua hasreltiği rini yerine geüreceği Umidiyle rahat ve 
!>it~lefrifat nazırlığına ahlan gız enen aş a a ın mı O mühim bir yazısmda: cPannnk izleriy- hur.ur ic:inde ömür sürüyorlardı. 
~ Yalınuı böyle birdenbire le hüviyet tesbiti usulü, dünyada ınev- Iptidat dinlerce kabul olunan ve son-
tic:e'- oluvermesinin ne gibi ne- k .. d. 1 d. raları tezyini san'atlarda taklit olunan 
lr~~.~ ver .. cut ilimlerin en es ısı ır . • ıyor. 
""flC\ı :ı_ ~~i merak ve biraz da Bundan bir müddet evvel Sümıeli so- Hakim: 1 . • d 1 1 bu mabutların ehemmiyeti, hayvanların 

aıe ueıaı lard , 1 k d ' ., Ve araştırma ar netıcesın e lU unan k l 
'-.ı_ YOi' ı. kaktaki dükkanında esrar bulunmakla - Gel bJKalırn, bayan .i\lc e ınlc . 

1 

kAğ 11 •. . d k . tetkiki cilt ve panna çizgi erinin ka-'Tl"ll{cd _._ parşömen a ı ar uzerın e parn1a ız-
1 1 h • onyClU... suçlu olan LUz Şevkinin üçüncü asliye Ş.rnılı Melek: k d ··r tı· ~· . 1 1 nuni gaye ile islima o unduğu ihüma-

Ya&U lı !erine pek ço tesa u c ıgını, mn ar-Lba .. ~ı ili , Enneni oldugv unu sak- ceza ınnhkemesin<le yapılan duruşması - Dinliyorum efendim. Şevkinin ala- b lini akla ge tiriyor. Binaenaleyh pannak 
"~q (M . . dan cins yaş hatt.a milliyeti les it ct-d:~. b· akedonyalıyım) diye gir- da dinlenen l\mme şnhiUerinin şehadeti kadar olduğu im kadın vardır kı beıum- • ' • .. -. izlerinin, mağara devrhıdc çok i~e ya-
~ 01<». ~- • l kt Ol b·1· k . h k d b ınnk kabil oldugunu soylıyor. d ğ h ıt'.k k t f')o...a -a.U ll&N~ artık hep bu unvanı ta- ve lıildısenin kısmen tenevvür elmesı e arası nçı ır. a ı ır ı u a ın J- ı·a ı ı mu aK a ır. 

•q t L!.~ d. L. ·rt· l k . k d . Sonra tarihten evvelki devirlere ait G d . 1 d k . 1 . . tirdi. • e elUlll tarihe de bir adla üzerine tahliyesınc muhbirin emniyet ı- na ır ı ıra e me ıçın, ya en ısı ve • eçen evır er e, parm:ı ız erının 

\1 rektörlüj';ünden sorulmasına karar ve- yahut başka bir kadını telefonla göriiş- parmak izlerinin geçi rdıği meraklı saf- adli ~!erdeki yardımına en iyi bir mi-
olrl..~l tarih onun ulmın Ermeni rildi~ini bildinnişlik. Emniyet direktör- türmi.işlür. GCıya beruın sesimmiş .. Ne 1 h alar hakkınd:ı ç k fayda lı mnlômat sal, (Britiş Müzeum) un kollckslyonla
,~U kaydetmekte ise de ıüla- lüğiı muhbirin Şamlı Melek olduğunu münasehL? Ses sese bemer. Bilhassa ka- ' veriyor. ı·ında vardır : Bu, eski Bahilde bir cani
l\t 6rı ::~iği «Makedonyalılan adı- bildimıiştir. dm esi olursa .. Ben de katiyen soylıyo- Briçe göre, tarihte zikrolunan ilk par- nin meydana çıkarılması için parmak 

izlerinden istifade olunduğunu gösterir. 
Çamurdan mamul bir lavha üz.erin:Je 
yazılı olan tarihinin kırılın~ olmas.
na rağmen bunun Isanın doğuşundan 

hir sene evveline ait olduğu muhakkak· 
tır. 

Üzerinde, Babil hAkimlerinden biri ta· 
raf ıudan, bir lıükmün icrasına memuı 
bir ınurahhasa verilmiş olan talimat ya· 
zılıdır. 

Tarih araştırılırsa bir çok kanlı aahl· 
fcler görülür. (Kırmızı el) sembolU .• , 
Tiınuı·lenk. bendelerinden, kumandan· 
lurından birisine bir mUkMat, rütbe ve
ya beylik vermek istediği zaman, eski 
hir Talar Adetine riayeten, fennanın al
tına parmağını hasardı. 

(Sısen - len) da hiHd nı:ıbet.lerin mih· 
rapl rındn, eski Adek ve Meksika şe
hirlerind:m gelme hatıraların üzerlerin
de bunlara pek çok tesadüf olunur. 
Vaşington polis müdüriyeti mütehas

sısları, (L Edgar Hover) in emir ve ida· 
resi altında çalışırlar. Buruar tarafından 
tertip edilen bir istatistığe göre Ameri
ka hudutları dahilinde gece ve gündilz 
oLoz; saniyede bir mühim cürüm ika 
olunmaktadır. 

Bundan başka, Amcrikanm diğer bir 
meınlekeUnde, her ktrk dakikada blı 
kadın, bir erkek veya bir çocuk canile
rin kurbanı olup gitmektedir. 

Briç, yaz.ısmm sonunda, cinai lşleı 
ınütahassıslarınm bu pek eski iliınden 
isli[ade e tmelerinden memnun olmak 
lilzım geldiğini kaydediyor : cBu saye
de yıkıcı kuvvetlere karşı kanunun mu
hafazası ınüınktm oluyon diyor. 

Iptidai insanlar, parmak izleri saye
sinde canavarlarla karşılaşmamağa ve 
canlarını koruınağa muvaffak oldular .• 
Yiı ıninci a.;,ır<laki lorunlan da ayni mak· 
satlo, fakat başka bir tarzda bundan 
istifade ediyor. 

il -ıQl tutmaktadır. Bu hadisenin dünki.i duruşmasında rum ki muhbir ben dğilim başkasıdlr. mak izlerinden bazılan, Fransanm At-

~lta~ d~İrcle Bizanı bir taraftan Şanılı Meleğin verdiği ifade üzerine, da- Bundun sonra müdaraa şahitlerı dııı- !anlık denizi kıyılarında, Knvr - inis ad- B. Heryonun l Molotofun 
l(~ \te Bulgarlarla, diğer taraftan vanın mahiyeti daha ziyade dikkate şa- lennıişlerdir. lı küçük bir adada keşfolunmuştur. Bu 

~ trıü ve adalar denizinde ara~ yan Lir renk almıştır. Bunların şehad<?lıue güre, Isınail adın- yerde, 50 bin sene kadar evvel, taş dev- Fransız gençliğine beyanafl' 
ı.ı_.. cadele halinde idi. Şaınh Melek demiştir ki: cJaki bir şahıs ceza cvind!.' Çipi.noz Ah- rinde :yaşıyaıılardan biriı i, şüphesiz san-

~'tllk \re köylü sefildi. Açtı. Ba- --:-- Ben Laz Şevkiyi ~ıı hlr S:!ned~n- ıncdı ziyarete geldiği z.ıınan, Ahrnct atkiiran~ hir temayüL ile mağarasının bir mesajı 
t!.17.dı. ben tanırım. Tuhafıyccıdır. Namuslu- kcntlı ine : duvnrlarındaki kay3larııı üzeı-iııc haıı Paris, 21 (A.A) _ Meclis reisi ve es-

" q~- f lı dur. Böyle şeylerle a13kLisı yoktur. Dük- işarcller haketmi~tir. ki başvekil bay Hcryo beynelmilel genç-
ti;_, ::~un etra 101 sıra yan - Ll'ız Şevkiyi ne dıye yaktınız., u- 1 d 832 d b. 

>"at."'lOİ:.L,._el • • ik kı\n<la esrar bulundutıurıu da ben ihbar Nice yü1. yıl ar an sonra, 1 e ır lik mecmuası vasıtasiyle bütün meınle-""t'l_, enn sa itt art • tanm dınrz mı? 
telı . yısı g çe ı- d gün alimler, bu kayalar üzerine hllko- :keller gençliğine bir yeni sene mesajı 

ille~, l'ln hemen her köıı.esinde bir etınc ı~n .. d . kı·· 1 .• · 1 ı .· · c ı Demesi üzerine Ll'iz Ismail de: Iunan ic:arclleri meyd"'na çıkardılar. Fa-
\1; b• :ır E n vet ı re - or ugu ınu ıuırın ..,.aın ı .,, "' neşretmiştir. Mesajda deniliyor ki : 
ili e, ır egvlencebane açlıyordu. •

0
' 

1
" • • 1 ld ş 1 B k d T •• H kl " k. d rd 1 1 l ğ d - en ° a ma ım, .u.ız a · :ı, L>C'V ı- ı , 1 o cvı· "" >un "' rın ne o du •u ne B · ı b. k ' b.. · .. Yeller balkı b lan .. 1 M"IC'k olduğuııu bıl ırdığı ıa e am ı . .. ". • ~" • • ~.. " . • - arış öy e ır esastır ı utün ınsan-

liiror, k • • un duyuyor, go- Meleğin verdiği ifadede muhbirin kendi- nın dukkunın esrar koydu. Ben de 1 ye delalet e tt.igı hakkıyle anlaşılamadı ların mcdeniyeUeri hu esas Uıerine 
~en endı y~yecek ekmek bıı~- si olmadığını sEiylenı"si. ınalıkeıneııin na- kcıpıdJ bekledım. . ve bu suretle epey sweler geçti. Bun- kumıaları icap eder. Bu barışı kazan
tıe İıy nterkezuı bu çılgın aefaheta- zarı dikkatini celbetırıiş, kısım idari r eisi ı Demi~ cılduJuna g·.>r Şt'hadettc l.ıu- i !arın manası meçhul kaldı . nıak için gençliğin hararetli ınüz.ahere-

\re.aru et!ec~ .derece!e ge.li!ordu. Bı.ıy Fethi. hemen ınahkeıııcyc celp cdi- lunmuşlardır. Bılahare, Tıvcj Qniver.sitcsi profesör- tine ihliy.ıcımız: vardır. Bu barış muha-
~ n tik 1§1 evveli vılayetler !erek dinlenınistır. Malı!:C':ne, L mailin ve halen cezl evin· !erinden doktor Öjen lntokis; uzun tel- rel>esini heyaL m ücadele.si yapmanızı 

ll"t~· lllenınun etmek oldu. Ba Fethi d s d:!ın: ·tir ki: de hulunnn Uı~ Hakkının c 11.ıleı:iıı ~ ka· kiklerden sonr;ı bu g;.ırip Fkillerin, teklif edcı iııı . 
U Un "• t•t b' ' y 'i d . d b. ' k~ d li~IJon ·~. ı :re ır tamım yolladı. _ Şaınlı Melek bizzat hana ınür:ıcaat rar v r rek dııruşnıab.rııu başka hır gii· t:ış evrın e yaşıyaıı ır san at ann c-

~İı\i L .. butun dertlerinin dinlene- etıııcmi;?lir. Telefonu q"ııuş kendisini ıı :ı hırakrnıştır. ıisinin resimleri olduğunu ve bunların 
t\ t Q\llÜ d'lekl • • l .., ll :ı k . 

l \re he.tice n 1 ennı~ yapı a~g!- takdim ederek Şevkinin dükkfl~u.ıda es- diiny~ua ıııevcut ve nıaluın pcırma ız-
)eli \o &,neden ve kimden tıki- rar bulunduğunu haher vcrm~tır. 30 bin yahudİ terinin eskbi adllolunabileceğiııi isbal 
ttLiJt(:lr~ ~oğrudan doğruya bafvu- - Muhbirin Şanılı M •li:!k olduğunu etli. 

Bay Heryo gençli~ı 1!133 ağusLosunda 
Ncvyorkta toplanacak olan dünya ikin
ci barış kongresı flkrinden dolayı teb
nk etmiştir. 

Gandi plajda •ıte.it ?ikave bunun her türlü va- nereden anladım!.'? .,arar oörecek 1 (Kavr - lııi.) odacığında bulunan(ir.-
tı. ..\y~ ilan edilmesini emretti. - Sesindt'n! L o ler) in çok e.sU olduguıu şüphe olma-
~' ~anda yine başka bir emri _ Telefonla yapıl,ın hir muhaverede, Ecp ehi gazeteleı in ~·azdığına göre, ye· ınakla bcrab" r hunlar, bu nevi iz.le rin Ingili~lere karşı elinde . ilah olnral: 
~l'le Pa &o~akfannda dellallar vasıta- karşmızdaki ins;ınm kiııı olduğunu s~- ni Huınen kabınesi, 1914 yılından sonra biricik nümunc.>i değildir. Daha birçok daima açhk grevini kullanan Hındın mil-

Fransız gazeteleri 
Pads, 21 (A.A) - Gaz;ctclcr Moloto

fun Sovyct meclisindeki beyanatını şid· 
detle mevzuubahis etmektedirler. 

Epogue gazetesi diyor ki : 

Sovyetler birlıği Frıınaamn dahili işle-
rfoe bu karışması ile Fransada yaşıyan 
beyaz Ruslarm istifade ellikleri ilUca 
hukukundan bazı değişiklikler yapıl· 
ınasını istemektedir. Bu Uır:z.da değiştir
meler lıelki kabildir. Fakat bu takdirde 
vazifesi harp ve ihtilal çıkarmak olan-
1,mn d Fı·ansada ikametlerine artık 
gör. yumulmıyacnktır. 

Petit P.aris.ien diyor ki : 
S vyetler birliği Fransaya acı bir ders 

vermiştir. Fransa çok kolay bir tarzda 
Cngiltercnin arkasından gitmiş ve bu 
surcUe nüfuzunun büyük bir kısmını 

kaybetmiştir. 

övr gnzetesi diyor ki : 
S vyetler birliği pek fada muhakkir «1u .._. Yttaht halkına bildiriyordu. sinden anlamak kabil ınıdıl''! Ruınen tabii.vcline giıen yahudileri va· )'erlerde bir ç~l: el \ ' .! pannak izleri 

1 
livelçi lideri Gandi, uzun çlıklardan 

-..... ır " 1 ve Cl.lametli bir tavır takmmıştır. S.w· 
..._ lı föy ediyordu: _ Biz zabıta ınemurU}'UZ. Z:ıten Me- land:ışlıktan iskaL için aldığı kar.ırı Uıt-1 meydana çıkarılmıştır. Pırcnc dağları- s nra çok ağır ha ta düşmüştü. 

L -... Q•IL 1 yeller birliğinden ricamız Fnınsız-Sov· 

~li:_ 1 etil n büy!~._ bı'r laımı aç•-•..a-0 ruın ki, telefonla lıaher veren ve benim- Bu takdirde J00,000 yahudi ıııut.awr- ğaralarda Balcar aıJalarmdn Amerika- nihaye\ iyileşmiştir. Şimdi Boınbayda 
::'l rn·u ~n eğlenmek hakkıd'll'.f a- !eğin sesini tanırız. Kal'i olarak söyliyo- bil: etmek niyclindcuir. l nın Ispanyaya ait kısmında bulunan ına- Gandi, dikkatli bır tedaviden sonra, yet paktının I!'ransız müdafilerinin va· 

""'" ,.,,., UK wna ı ziycUni güçl~Urmemelidir. 
dii~ ~ llfu çocuğu sefil l:aLrken le görüşen Şamlı Melektir. s~s onun s~- rır olacdk bunlardan lıiı· kısmı Ebıııan- da, deniz kıyılarında, sarp ve dik kaya- nekahet devresini plajlardıa dolaşmakla Action Francaise B. Delbosun bu me-
~~ ~larmı isra~er- si idi. ya haricine çıkacaktır. lardaki mağaı·al::ırda, Ostralyanın ka-

1 
geçiriyor. sete etrafında Sovyet büyUk clçlsl ile 

SJ=:rw' •• SUZ'.JU'DIE'!Jl'.l~....O - Huyır, iş Lannelliğiniz gibi değil- tılarsa. da i:ı;. bu raddeye-geldikten sonra küçuk bir e;de bir tek evladı-ol n kızı yaptığı mülakatı mevzuubahis ederek 

HALK MASALLARI 

Evvel Zaman 
1 ç inde Cl"*&IH"',,,., 
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!\şkına Sadık Adam ... 
de Sen Sadıkt ı .. . 

n Çtkıp ha an. ıoşnut musun? Ev-, ınusaade vcrıdı. . . 
ltıUsun n k şka hır eve gitmek isliyor Jı'akat Tahir hır..,ını yenemedi, Dıla-

l) • Çı Ça •• ı 
illlrıı. d • Sôy c. raya : 

- llttad • - Ah! z.iılim! dedi. Dünkü güne kadar 
~orsu anı ki dog· ·· 1 · ş· d. ·· ·· d nut. 8 ru soy emeıni isti- efkarın böyle dcğil<{ı. ııu ı sozun en 
dıitı isterim en Mesudun oğlu olan Sa- nasıl dönüyorsun? Şu lıerif biı: günde mi 

>.afferin evi·~ benim ilk aşkımdır. Mu- bu kadar zihnini çeldi? 
~ l1ıhsat vn ~ de knlmağı istemem. Bi- Sonra Kadıya hitaben: 
lftı. erın başka bir evde otura- - Efendim, siz bu yabancı adamı iide-
l(adı, n·1~ ta bize galebe ettirdiniz! Mesudun oğlu 

ni\ b· ı ~rndan b b k ı k .1 ır §ey d. u ceva ı alınca bu- olup olmadığı cınlaşılınadan o aycacı 
ı e or..1 ıycıniyee ,.,. . l . .. ha ~ Uııun Ct:ını ve Muzaffer Oiliirayı yanına alınasına nası rıza gos-
l>·ldnrı ol ınuhalefetino zerre kadar teriyorsunuz? 

tllranııı ~~d~~~7ı ~öyliyerck Sadık ile Kallı kemli ci Hiyetle şu mukabelede 
crı Yere gitmeler! i in b lu du.: 

dir. Eğer Mesudun oğlu olmadığı tcbey- bütün S~rn rkanl şehrinde ~üy·ı buldu. «Diılan> la b<!raber yaşıyordu. diyot· ki : 
yün -cdt>rse bizi böyle yalanla aldattığı Pek çok kimseler bu vakıadan müteessir Be imin kızından b~ka diınyada kim- Fransaııın Mo kovadan direktif al· 
için, bunun katliyle de müteselli olınııml oldular. Sadık ile Dılaraya bir meyil ve S" i yoktu. Didanı büyuk bir dikkaUc mağa ihtiyacı yoktur. Sovyetleri.n bu 

- Efendim bunun başka eve çıkmak muhabbet peyda eı.tilt>r. Bu cihetle ker- büyütmüş, terbiye etmişti. manevrası Fransızlarda infial uyandır--
istcınesi ınah·ı.a karısını alarak bu ıneın- vansaraydaki dairelerine erkek kadın Didanın güzelliği, iffet ve namusu pek ııııştıt'. Bu yapılan şey hakikatte Fran-
leket.ten firar etmek maksadına mebni- birçok ziyaretçifor geliyor} r, kendıleri. çalıuk ~öhrct buldu. Birçok kimseler iz- sız dahili. işlerine bir kanşmadır. 
dir. Sizin bu kadar şiddetli tehditleriniz- ile görüşüyorlar, meselenin iç yti.,üni.ı divacına talıp oldular. Fakat Didan hu Komünist Humanite ma~elinde, Mo-
clen ı;orıra bu adam deü midir ki bu anlaınağu çslışırorlardı . tekliDcrin hepsini reddediyordu. Baba- loLofun nutkunu ~barUz ettirmekte ve 
memlekette otursun! Mutlaka kaçacağı- Du aralık bir şayia ôolaşh. sına: Fransada Sovyet aleyhtarı tedhişçilerin 
na şüphem yoktur. Sonra bLtrad.ı bula- ICarakuruın Hanı gcliyoı'l\ıuş. Bu ha- - Hayır babacığım .. diyordu. Ben faaliyeti Fransız _ Sovyet paktı ile le-
mıyacaksınız ki. ceza.,ını vere.c;ini·d kikattı. l<arakuruın Hanı çok sevdiği yanınızdan ayrılmağı istemiyorum. Mü- zat halindedir, demektedir. 

- BwlUn çaresi yok <leğil ya! Otura- Sadığa yaptığı haksız muameleden mü- saade buyurun siz.in yanuu.zda ve sizin F ransanın milli 
c.ıkları evin etrafında gözcü bekletirim. teessirdi, Onun Semerkımlle, ~evgilisi yalnız hayatınıza ortak olmakta devam 

Ka\:ırtmaın . Dilara ile beraber yine bir sıkıntı içinde edeyim. müdafaa proRramı 
Kadı bu . cın cümle ile münakaşcayı kı- olduğunu hctber almış, koşarak gelmek Böylece birkaç sen_ geçti . Nilıayet Be- Paris, 21 (A.A) - Dilnkü kabine İÇ· 

sa ke.<>ti, Dilitra ile Sadığın Muzafferin istemişti. si111iıı eceli gelerek bu fdni dUnyaya ved tiınaıudaki müzakerelerin büyük: bir 
evinden çıkmalarına ruhsat ve karar ve- Hanın gelişi Semerkantle bir bayr 111 ettı. kı.~mı mili? müdafaa meselesine t.ahsiJ 
rilui. sevinci yaraltt. Biçare Didan babası gibi emin bir i.s-1 edilmiştir. Kara, hava ve deniz. silAh· * Han doğruca Sadıı1ın evine gitti. Ku- tinatgiiht kaybedince Allahına yalvardı : lanm programlarının bir sıraya geli-

Fillıakika Dilara ile Sadık Muzafferin - Yarabbi dedi. Yalnı7. kaldım ve sa- rilebilınesi için müdafaa nazınna harlıi-
evinden bir kervansarayda kirala<.lıkları 
daireye naklettiler. Dili'ıranı:t kiılliyclli 

ıniklarda bulunan cihazı ile gayeL çok 
ve 'kıymettar olan ınücevheratıııı da gö

türdüler. Bu sayede hizmetlerini görmek 
için birkaç cariye nldılar. Kervnnsnray
da zevk ve safa içinde vakıt geçirıneğe 
başladılar. Gelecek lıah:?rin mutlaka leh
lerinde olacağından emin idiler. 

Muzaffer ile oğlu Tahir bu hulle ıncsc
lesinf füeıne duyurmamak icin cok <:alış.-

surunu affettirdi. iki sevgiliyi b~rahcri-
ne alarak Karakurnma döndü . nn sığındım. S~n benim iffeL ve namusu- ye, bahriye ve hava nezaretlerini kont

mu muhafaza eyle, heni tehdit edecek rol etmek hakkının verilmesine karar 
Kimsenin sesini çıkannağa cesareti ıl k 1 d 

tel i e eri yolumun üstün en uzaklaş- verilnı~Ur. Hava, harbiye ve bahriye 
olmadı. Böylece birbirlerini seven iki 

tır. ne:zarellcrinin hususl projeleri olacak kişi birleşmiş oldular, ömürlerinin so- * fakal bunlaı-m Daladier riyasetinde te--nuna kadar da mesut Y""adılar. 
..,. Dahası öldükten sonra bi.itün akraba- şekkiıl edecek bir heyet tarafından tas. 

Kartsına sadık 
Koca 

kırı, konu komşuları Didana artık yalnız dıki lazım gelecektir. 
yıışaınasınııı doğru ol111ıyacağını ve bir General Gamelin milli müdafa harbi
kocaya v rrnası Hizııngeleceğini söyledi- ye ş flığine ve umumi müfettiş Jacon-

l~r. neL bu teşekkülün umumi katipliğine 
Easra tacirl~rind. n er:!zs.iınıt adında biri -BITMEDI- tııyin edilecektir. 
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BÜYÜK \'E TARİHi MACERA TEFRiKAMIZ Mısırdaki değişiklikler 

ın sanlar 
- 39- Yazan : N. O R B A Y 

-----------------
lrıısanın elinde böyle bir gemi olursa .. 

Daily Helad: a göre 
dele krala tacını 

başlıyan müc~ 
kaybettirebilir 

Londra (M.H) - Ingiliz matbmıtı Mı
sırdaki siyasi değişiklikler hakkıııda u
mumiyet itibariyle mutedil ve ihtiyatlı 
bir lisan kullanıyor. Muhafazakar gaze
teler Ingiliz dostluğu ile tanınmış olan 
Mehmet Mahmut paşanın başvekilliğe 

•
1
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• cih etmeğe mecbur kıldıgını kıı.: · 

Kendi gibi gözü kanlı ve pek tayfalarla bu açık deniz
servet kaynağı olabilirler getirilmesini memnuniyetle karşılıyor-

,1.r ve bilhassa yeni başvekilin Ingiliz-

182', yılı 

1

. ne servetler temin etmez.. nin içine baktı. O da aynı dütünce-ı Mısır muahedesine sadakat göstereceği 
Yan bundan tam yüz on sene ev- de idi. hakkında vermiş olduğu beyanatı kayd-

"'L.. Yine böyle ve dalgın, denizi ıeyr- _ Sus, dedi. Bu fikrin timdilik' ederek Mısırdaki karışıklığın bir an ev-
Gerı;k §İmal ve gerek cenup Ame- ederken yanına geminin ikinci kap- içinde kalsın. Kimseye biJ'ıey aöyle-ı ve! durulması temennisinde bulunuyor-

rikaları, geni§ ve münbit toprakları- lanı geldi. me. Zamanı gelince ikimiz bir olur, lar. Liberal gazeteler Mısırdaki tebed-
nı i§letmelc için mumla adam anyor- - Ne dütiinüyoraun Benito.. 1 h:uekete geçeriz. Bana yardım vad- .

1 
dülü daha az mucibi '."emnu.~yet bulu-

lardı. Dedi. Benito dö Soto ikinci kapta-1 ediyor musun. yorlaı·. Sol matb~at ~e Ingilız • Mısır 
•-te bu «adam ihtiyacıı> Afrika nın yüzüne uzu'"\ uzun baktıktan N' · tm' · dostluğunu en eyı vazıyete sokmuş olan 

ler ne büyük birer 

Manchester 
---·---

Yeni intihabat ya-
pılırsa Vefd çarti
sinin yine büyük 
ekseriyet kazan
ması muhakkak ol-
duğunu yazıyor. 

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

~ 1 ıçın e ıyeyun. ı k r b"" '"k b' kse · · · 
2.encilerinin yeni dünya topraklarına 1 s::>nra: Ver elini.. v~. m~m e ." ınd ~yu ~r f~ rı~~ıı:,.n ,. 
aktarma edilmesine kapı açmıftı. 1 Hiç.. Al elimi.. :.~za _er.eti.neb ay adannan ak! partisi ı u-

Birrok gemiler Amerikadan Afri- C ab d' umetinın ış aşın uza aştırı masını 
3' ev ını ver ı.. M . . Jd .. k d 1 . liz M 

ka saihllerine gidiyorlar, buradan - N 1 h' K .. dü ndc Defansör dö Fedro Afrika aalıille- .ısır ıçın o ugu .8 ar nıg - ısır 
pah 1 · • 1 hn h 1 ası ıç.. &Ç gun r ae . im' . . "dde --L') L- 1 !çın de çok zararlı bır hareket olarak gö-

ucuz a ı ~encı esır ~~ aa a - 1 bir hal var. T ayfalanla ço!< konuş- nnc ı:e .•ftı. ~ır mu l Mili uu- ı rüyor. 
yarlar, Amerıkaya getmyorlar, tut- mıyorsun. Hep yalnız kalmağı sevi- yımu takm ettiler. ı 
turabiJd:kleri fiate satı orlardı. . . .. MA Vl GöMLEKLlLERJN MAHIYEI1 

B 
. 1 • bn - '-nly d lan yonun. Boyuna da deruze bakıyor- Nihayet kaptan onceclen tuarladı-1 Kral Faruk ile Vafd nartisi arasındaki 

l' esır erı aa ...... 8!' a, on • . v b' r iki ·ı v da d . 
"lün' k d boğ t kl - ~un. Yoksa erkada lcalmq bır sevgı- ııı ır ım&nm mı açıgm ur-

1 
ihtilaftan bahseden cTimes> gazetesi bu o ceye a ar aı: o uguna ça- 1. b" . __ 1__ du 

L ... _ lard ın, il' nl§aruın mı var. • ihtilrua yol açan sebepler arasında ehem-
"'!' ..... yor 1 l b deci" Z ·ı · b 1 

· - Hayır .. Ne sevgilim ne de ni- - şle urası.. 1• encı en u- • miyet itibariyle tAli derecede olan bir 

Cenup Afrikasında, Ariantinin 
merkezi olan Boenoı Ayres limanın
dayız. 

Rıhtıma bağh cDefansör dö Ped
roıı gemisi, büyük bir sefere haurlık 
yapıyor. 

Limanın kahveleri ipiz rucsu>., 
ipaiz aapsız her milletten gemiciterle 
dolu. 

d 1 " B b" ı ' e.anhm var .. Düıündüğüm, bu uçsuz ra an ~.tın a acagız.. en, ır aan-1 çoklarının bertaraf edilmiş olmakla be-
!ıucaksız denizlerde ve insanın elin- dala bınıp yalnız olarak karaya çı- raber iki mühim engelin bu çatışmaya 
de böyle bir de gemi olduktan sonra kacağını. Burada zenci aatan toptan-~ sebep olduğunu bunlardan birinin Vafd 
zenci ticaretine, ıivah derili adam a- cıbr var. Onlarla görü§ÜP temasa hükümeti tarafından anayasanın korun
lım aalımına mı gider? ge!eceğim. Pazarlığı yaptıL-tan sonra 

1 ması yolunda sevl<edilen ve kralın mü
- Ya ne yapar. Se:ı olsan ne ya- zenicleri gemiye yükler ve döneriz. i şavirleri tarafından kraliyet hukukuna 

param?. Burada kalsak kalsak üç dört gün 
1 
tecavüz telakki edilen kanunlayihası ol-

- Ne yapz.a.ğım.. Korsanlık e- kalınz. Ma:unafih ben yirmi dört aa-: duğunu, diğer sebebin de Vafd partisi 
derim. at sonra tekrar gemiye gelirim. 1 tarafından askeri malılyette teşkil edl-

Bu gemiciler icinde kendi memle- ikinci k:ı.ptan Ben;tcaun gözkii- -BiTMEDi- \len ve •mavi gömlekliler> adını taşıyan 
ketlerinde işledikleri cinayetlerin ------------------------------ silfilılı kuvvetlerin tatbik ettikleri şiddet 
cezsından kaçanlar, hap:sb .. neden ve yolsuzlukların muhalefet partilerin . 

kaçanlar veya yeni cinayelle! i~i" Bı·r ru··şvet davası şikayetlerini ve korkulıırını mucip ol-' 
fıraal bekliyenler çok.. ması olduğunu, bu vaziyet karşısında 1 

Jriyarı yapılı bir adam bu kahve- hükümetin çekilerek yerini doktor Ah-' 
Jeri dolaşıyor. met Mahlrin riyasetinde daha mutedil 

- Afrikaya .. Zenci ,.,et~e B N t • t hl• • • • bir Vafd hükümetine terkedeceğinln 
gidiyorum. Gemiye tayfa lb.zlJ!l. Is- • eca ı a ıvesJDI ıs- tahmin edilmi~ olduğunu, halbuki bu

1 

tiyen var mı? ~ uzlaşmanın temin edilemediğini kay-

~::;::~fansör dö Peclronun tedi, bu talep reddedildi ıd·:~~;nF:::il:i~~;~:ru.iarasında-
aalıibi ve kaptanıdır. Kendisinin 18 1 ki ihtilafın müteakip safhaları Ingiltere-
tayfaaı var. Bu kadar tayfa ile yakın , de büyük bir alSka ve endişe ile takip 
aahillere sefer yapabilir. Fakat Afri- R:iş.et almalıan suçlu bulunan ceza mu~. Olup bitenden haberim yoktur j e~lecektir. Çok temenni edil~ ki. ne hü-
kaya gitmek .. Bu uzun deniz yolu .-i b katibi bay Necatinia dün üçüncü dedi. 1 kumet ve ne de muhalefet şımdıye ka-
için fula adam Jizım. a liye cezada duruım~"na dn~m edil- Mohkum bazı §ahitler daha dinlenmiı- dar takip edilmiş olan kanunu esasi yo-

lfte o da bu fula tayfayı temin i- mi,, bir çok .-,hitler dinlenmiştir. tir. Bunlar da ifadelerinde: 1 !undan ayrılmıyacaktır. Mısırlı hukuçu-
çin kahveleri, meyhaneleri dola§ı- Hadi-e günü Bn. Aliyenin evine giden - Bir gün hastaneye giderken kar- !arın ihtilafına hariçten müdahale etmek 
yor. B. Necatinin yanında bulunan kardeşi ıımıza Aliye çıktı. Bak.. Necati rüşvet doğru olmamakla beraber mavi gömlek-

IJıİ2. gÜÇSÜ2. serseriler arasıncla a- Fuad dün şu ifadede bulunmuştur. yiyor. Her kesi haraca kesiyor. diyor- liler me..elesinde kral ile milşavirlerinin 
dam bulmak güç mü. Derhal - Aliyenin evine gittik. Ricada bulun- dunuz. gördünüz mü) Rüıvet aldığı hoşnutsuzluklarını takdir etmek kolay· 
yirmi ilci kiti kaptanın emri ahına du. Mahkum kardeşine verilmek üzere meydana çıktı. dır. Nahas paşanın bu lhtilalcı grubunu 
ıririyor. Gemi zaten hazır. yirmi lira alınmaoını i•t•di. Necati bir Demi§ olduğunu söylemişlerdir. çoktan dağıtması lazımgellrdi. Mısırın 

Yeni alınan yirmi ilci ve eskiden iyilik olmak üzere bu parayı aldı. Yok- Bundan suçlu Necati. vaziyetin az çok politik bakımdan ik.iye ayrılmış olduğu 

Muır kralı ve Kraliçesi 

Ingiltereye karşı daha dostane hareke
te başlamış olduğunu memnuniyetle 
kaydediyor. Diğer taraftan Mısırın hü
kümranlık haklarına sahip bir memle
ket olması itibariyle bugün geçirmekte 
olduğu krizin tamamiyle dahili olduğu
nu itiraf eden bu gazete Ingilterenin de 
kendi hayati menfaatlerini tehdit eden 
vaziyetler karşısında lakayt kalamıya
cağını, Mışırın himayesinden lngiltere
nin mesul olduğunu ve Mısırda geçecek 
olan devamlı bir karış>klığın esasen 
Asayişi pek iyi olınıyan düyanın bu kıs
mında yeni mil§küllere yol açacağını 
bildiriyor. 

MÜCADELE KRALA TACINI 
KA YBE'ITlREBlLlR mevcut on aelciz ki hepai kırk tayfa ıa rüşvet falan değildir. lehine tecelli ettiğini, hiç olmazoa kefa- bugünlerin mümkün olan sür'atle geç-

ve bir de muavin kaptanla yola çıln- Hakim bay Ramazan F uadla Aliye ve !etle tahalliyuine. karu verilmeıini eöy- mesl ve vatanperverlik hislerinin yakın Ayni tarihli cDaily Herald> gazetesi 

Yorlar !emekle beraber, •ayet kendisi 1609 bir Atide fırkacılık hislerine galebe ça- kral Farukun her türlü makul tavsiye-• Mdeği yüzleştirdi. • 
Yeni angaje eclilmif tayfalar ara- . numaralı kanun hükümlerine göre mah- !arak bir anlaşmanın teessüs etmesi Jn. !eri" dinlemiyerek büyük bir parlanman-

aında Benito dö Soto adında biri var, Alıye ve Melek: kemeye eevk edildiği iddia ediliyonıa gilterenin en samimt temennileri arasın- ter ekseriyetin müzahereline dayanan 
Aalen lıpanyoldur. Koronyada - Biz kardeşimizi her zaman ziyeret o takdirde takibat için vilayetten iıin ia· dadır.> bir başvekilin vazifesine nihayet verdi-

doğmUflur. Bir müddet denizde ve ederiz, kendisine epice para veririz, baı tihsali 18.zım geldiğini ıöylemit. Müd- MAVİ VE YEŞiLLER ğini, onun yerine ancak cebir politika-
namualu tayfa gibi yll§aml§, sonra katibin bizden aldığı para, kardeıimizi deiumumi muavini, buna lüzum olma- «Daily Mail> gazetesine göre kral Fa- sı ile hüküm sürebilecek bir hükümet 
içinde kıvranan hıra yılanı onun göz- ~a§k~-~irhapis.haneyo nakletmemesi için makla beraber, tahliye talebinin reddini ruk ile Va!d partisi arasında çıkan ve koyduğunu, kral Farukun baba.sının da 
leri'ni baıka ufuklara çevirmif.. ıstedıı;ı ruşvettır. istemişıir. Vafd hükilmetinin vazifesine nihayet yine ayni adamlara dayanarak bir otok-

Birden zengin olmak hülyasında. Yorganla ipekli gömlejie gelince: bun- Hakim düşündü: verdiren lhtili\f bu partiye bağlı olarak rat gibi devletini idare etmek gayretin-
Gemi, Afrikaya doğru yol alıyor. la~ da yine _ba!k~tibin arzuoile ihzar edil- Suçlunun adliye memuru olma.sına ve bulundurulan 25 bin kişilik mavi göm- de bulunduktan sonra neticede ademi 
Benilo dalgın, dütünüyor. mış ve verılmıştır. adliye memurlarının teyini encümene ait leklilerin mevcudiyetidir. Yeni başvekil muvaffakıyete uğradığını, henüz on se-
Güvertede, küpeıteye dayanarak Mahkumlardan Hamdi baba: bulunmaoına binaen vilayeıten izin ioıih- bunlarla birlikte sayı itibariyle daha kiz yaşını doldurmamış olan kral Faru-

aaatlerce denizi seyrediyor. 1 - Bir gün bir kadın bir yorgan ve saline lüzum olmadığına, ıahalliye tale· az olan yeşil kömleklileri de dağıbnış- kun da ayni çıkmaz oyuna kapıldığını 
Ah •• Elinde bir gemi, keneli gemi- bir de kagıda sarılı hır şey getirdi. Bu- binin reddine ve bazı ıahidlerin celple· tır. Gazete evvelce Ingiliz aleyhtarı olan ve kralın bu hareketle, kendisinden pek 

ai olsa, ve bu gemide kendi gibi gözü I nu Yudaya veri eledi. Ben de Yudaya rine karar verilerek duruşma yakın bir yeni Başvekil Mehmet Mahmut paşanın, çok şeyler bekliyen Mısır halkını ya 
pek adamlarla bu açık denizler ona 1 verdim. Bunlar baş katibin odasına kon- güne talik edildi. Mısırın lstiklAline kavuşması üzerine meşrutiyet idaresini veya kendisini ter-

· ~·= ?E/'///.zz:LC/'.İ"Lr..(LZ?.LT.J'./:7°ZC/~L rA; ~..LZ1'.:L ;:ı=":;; .. ~~.~dd:;'~t.""",di""'~b~"":'1m""'~t""'""'""'""'"7""'""'!!!1!!!!!!!!!1!!!!!!"7x~uü"""'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~G~""'""':li~.""'~d~ed~'~Di~ ..... !!9!!'!!11 .. ,,. run §1 e ın en ayı ıt ı. - enera m, ı. yoraunuz 

Parisli Kadın 
- Eyvahlar olsun, gördiht mü FIUP LAMARŞ ki dünyada hiç bir kanun beni suçlu 

timdi olanları .. Akai tesadüf.. Y~- 1._!üli2.im filip l.ant~t hem baıin- çıkarnıaı:. Fakat asıl kanun benim 
nımdıı kolonya da yok.. Maamafih dairi yaranın hem de bınbaıı Şartre- vicdanımda ve asıl mahkeme benim 
bayıldığı biç le fena olmadı. Jıimi ~ ölümü ile cebindeki kıymetli kafamdadır. Beni onlar maJılnim e

v...zzzu~LZJI daha kolayla§tırdı. Bakalım §U güzel planl~n ll§mlml§ o~~ından dola- diyorlar. 
madamın el çantaaıiıda neler var.. Y1 kalbınde yaranın teaın altında, bu-
Nerecle ,.,.,,ta? .• H-L i•te. Ayagınınv lunduğu Evr. c..· haataneainde yava§ - Bu meselede si:zin ne ıerefini-

B 1 b ti · il Ali k b • • d .-· an 7 k d 1 L--lı 2.e ne de namuaımuza en ufak bir le-
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ve diyor ki : 
•Bu mücadele bir hayli uzuO 1 

lir. Bu mücadelenin neticesi geı>I 
·o 

lın tacını ve tahtını kaybetınesı 
dar varabilir. Sükunet, iyi bir idaı' 
terakki reformlarına muhtaç ol~ 
memleketin daha henüz rüşdiiJlU 
etmemiş bir çocuğun hırs ve gaO 
zünden böyle müşkül bir vaziyet• 
mesi büyük bir faciadır.> 

cManchester Guardian> gazete~ 
<Milletin tasvip edeceği bir hük 

1 
kurmak teşebbüsünde bulunan J<ış 

1 rukun anlaşılan bu tabirle uınuıııltil 
çimden başka bir mana murat el 

1 

çünkü bugünkü mebusan ıneC~ 
l dörtte üç ekseriyetini elinde tuts0 

'partisinin yeniden yapılacak bu 
1 
de de büyük bir ekseriyet kaza~ 

ı muhakkak olduğunu ve kral F".'" 
l halkın muhabbetini kazanmış ~ır 
1 kümdar ise de Mısırlıları yenı l< ~ 
yon kabinesine rey verdirecek 
sempati temi,; edemediğini bildiriY~1 

1 
1928 - 1938 

1 • ~ 
! Bu gazeteye göre Mısırda bug 

: vaziyet 1928 dekinin aynidir. 192~. -~ 
si olduğu gibi 1938 senesi de ıngiliı 
! sır muahedesinin müzakereleriyle I 
\ larnış, halkın müzaheretine dayan&Jl 

sa bir Vafd hükümeti devresini y#. 
ve daha sonra bu hükümetin vazif•· 

/nihayet verilerek Mahmut paşanın f l yaseti altında sarayın tensip edeceği 
hükümet kurulmuştur. Mukayese b 
nunla da bitmiyor. 

1928 de Jngiliz - Mısır muahedesi Jl1 
zakereleri muvaffakıyetli bir netic<l~ 
varmamış olmasına mukabil 1937 de 

müzakereler bu işte muvaffakıyeU \( 
min etmiştir. Binaenaleyh Jngiltere )ı• 
kümeli, samimi ve semereli bir iş birli 
ğı temin etmiş olduğu V afd hüküııletr 
nin sukutuna teessüf etmektedir. 

1928 de Mahmut paşa hükümeti rrı" 
busan meclisini lağvetmiş ve ana ya9' 

yı ortadan kaldırmıştı. Yeni hüktlrrl'
1 

hedeiinln ana yasaya bağlı bir idare t<' 

sisi olduğunu ilan ediyor. Bunu yal"' 
bilmek için ekseriıı.eti temin edebilJJI'~ 
üzere V afd mensuplarının müzaheretİ' 
ne muhtaçtır. 

Yeni hükümeün <Mavi gömleklller•l 
dağıtmış olması belki kendisine bir oe' 
receye kadar mii2aheret temin edebilit• 
Fakat bunun haricinde yeni kabineniJI 

Mısırlıları heyecana sevkedecek J.ıç bil 
müsbet tara!ı·yoktur. 

KRAL FARUK VE INGILTERE 

<Nevs Chronlcle> gazetesi faşist usu· 

lü üzere teşkil edilmiş olan Mıııırdald 
<Mavi gömlekliler> in Jağıtılmış olma· 
sını memnuniyetle karşılıyor. 

Kral Farukun bu teşebbüsünün Mısır 
namına, demokrasi namına ve Ingiliz "' 
Mısır dostluğu namına en iyi neticele
ri verebilmesi muhtemel bir hareket ol· 

duğunu, yeni başvekilin bir Ingiliz dos• 
tu olmasına nazaran kral Farukun Ital· 
yan nüfuzuna kapılmakta olduğu şeklin• 
de çıkan şayiaların da asıl ve esası ol• 
madığının bu surette meydana çıktığını, 

yeni başvekilin umumi bir seçim yaptı• 
racağını bildirmiş olduğunu, vakıA bu 
seçimde V afd partisinin yine ekserlyeil 
kazanacağına ve bu sureile yeniden ba· 
zı karışıklıkların >.uhur edeceğine ınu· 
hakkak nazarla bakılabilirse de yeni 
başvekilin bu yolda yürümesinin bet 
halde memnuniyete değer bir hareJ<el 
olduğunu bildiriyor. 

un ar ütün süra erı e otomo- , stop etme mec urıyetin e ucuna dütmüı.. yavll§ en ını top amağa uag yor-
oili kovalıyan altı motosikletin pro- kaklı. du ke gelmemiftir. Vaı:ifenizi nihayete J ·1 · J l l' 
jektörleri idi. Pençerelerden içeriye tabancalar b .. E!~di, çant6 ktldıd ~t;1çin~en Ba§ındaki yaranın tehlikesini kuv- kadar ifadan sizi meneden alçak te- ngı ız • ta yan ma t 

Muhakkak Zerçiano, planları geri uzandı. ~~~et~::. ç ar ı. tevıya- ve.tli vücut yapısı atlatml§tı. Fakat tebbüslere nasıl mani olabilirdiniz? müzakere/eri akim 
almak için adamlarını peflerine aal- Mukavemet etmek istiyen Meh- P~~ çal~ırmıı .. o~aaı onu .. harap et- _ Çektiğim vicdan azabını hafif. k / 
dırm••tı. meclin kafasına bir tabanca kabzeıi - Tamam.. Binbll§ı Şartrenin mqtı G 1 L il h a mış 

.,, dosyası .• Bravo Piver .. itle it gör· • uze . ua ın ~~ .gun yanına !etmek hususunda gösterdiğiniz bü- • 
- AI: .. dördüncü vitesle.. vuruldu. gelmek suretıyle verdıgı tatlı zevk "ki"" k k . ll Londra,21 (AA) - Bir müddetten 
_ B'4 üstüne .. Fakat yol burada Alinin ele elleri, kolları bağlandı. mek buna derler •. Hem de gürültü- bile bu üzüntüsünü izale edemiyor- ~· ug~· art·tlo b"mın.~ ~ gen~- beri Londrada bir ltalyan bankeriylc in• 

k V · · Hücum rok ini olınmtu. süz patırtıaız i§.. du. rak dun.! un ı r _ır guldn.. nım.. I u gilı"z bankaları arasında yapıldıg" ı bildiri• ço dönemeçli.. e vıraılarda sürati " ..,. - -
kesmek luım. Motosikletliler arasından en gen- Zarfı cebine yerlettirdi. Vakıa kanun kendisini mesul et- a ın a suç _0 rla_!P 0 • ~gum .•0 Y e- len kredi m~zakerelerinin akim kaldığı 

ci, gözlerinde zeki ve cüret kıvılcım- Motosikletleri arkadan takip eden mezdi. Edemezdi. necek. .• Hatta kim bılır belin daha bildiriliyor. iki gün evvel bu müzakere' 
Mehmet ilave etti: b im • · d'd b'I b ecl kod I ları parlıyanı otomobile girdi. bir otomo il de ge İ§, yetİ§miıtı. Faka! planların çalınmıf olmasın- fım ı en ı e u yolda d i u ar leri haber veren Financial N...,a ~ 
- Merak etmeyin biz buradayız. Ark d "d beki' lmı .... " " Parisli kadına: a a, otuz metre gerı e ıyor- da vicdanı l:enami mesul tutuyordu. a '' yurumuttür. si ezcümle diyor kiı 

Kılınıza hata getirtmeyiz. d k 
- Madam!. dedi. Bağımıağa fa- u. O endini, askerlik terefi, namu- - Yavrum, böyle dedikodulara Şimdi öğreniyoruz ki bu gayretler 10' 

Motosikletler yaklaşıyordu. lan teıebbüs etmeyin. Görüyorsu- Parisli kadını o otomobile naklet- sunu muhafaza eclememit telekki e- kapılmak ve böyle §Üphelere inan- mamen akim kalmıştıı. Bazı bankalar 
Projektörlerinin ziyası otomobile f'I ti) d" d ı k· nuz ya, na ı e.. er. ıyor u. mak için seni tanımamak lazımdır. yapılan teklifleri tetkike amade o ın• 

kadar gelmişti. Size kllJlı cebir kullanmak mecbu- Çantadan dosyayı alan genç adam ihmali yüzünden elinden çıkardığı Ya beni tanımıyanlar? la beraber oalahiyettar mahfillerin b" 
Virajlar ise gittikçe aıkla§ıyor ve riyetinde kalırsam cidden çok üzüle- da kartısına oturdu. bu kıymetli vesikaları çalanlar ka· hususta gayri müsait bir hattı hareket 

otomobil süratlen kaybediyordu. ceğim. Ya ••• Paristen tayyare ile bir Arkada§lanna: dar kendini vatan haini addediyor- Dütüncelerinde hata ederler. takındıklarına hiç şüphe yoktur. 
Nihayet iki motosiklet yıldının gİ- Allaha ısmarladık bile demeden gi- - iki Faslı ile dediğim ,ekikle du. lhiranın dizgini yoktur. Financial Times gazete•i de iki ınerrı· 

bi otomobilin yanından geçtiler. dersiniz ha •• l§te insanı böyle yaka- sİ2. me§gul olun, dedi. Bu endi§elerini, biraz eyİlefmeğe Canım filip, bunlara üzüle- leket arasında oamimi münasebeti.._ tek· 
Elli metre kadar uzakta durdular. !arlar .• Fakat .. Şey •• Ne oltiyor?. Ne- Şimdilik bi2.e Allaha iamarladık. yüz tuttuğu zaman kendisini :ziya- rek askeri hayattan çekilme hak- rar ıeesüs ettiği takdirde ltalyanı~ g~· 
Di L_~ ~ "ğerleri de otomobili ıamııtlar- nİ2. var .•• ? Hasta mısınız •• A ... A.. Otomobil, Fransa hududuna doğ- rete geıen general Araaka da ıöyle- 1WKJaki tasavvurlannızı mevkii fiile rek Londrada gerek baıka yerlerde 

/ dı. Parisli kadın, heyec:an ve teeuü- ru hareket etti. mekten çelônnıecli. - BiTMEDi- him krediler bulabileceii:ini yazıyor. 



Yenilen Favsta 
'-· -------------------Yazan : Mlşel Zevako , =· 
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Eline in b' . b· b · b ce ır cın ız ve ite.itin yüzlil Fava tadan bir kaç adım uzakta dur

du. ır B~~ alarak garip bir ite koyuldu. 
Ani bir alııkanlılr.la çal11ıyordu. 
ın a,Jan bir kav defa böyle iıler yap

lftı. 

bo Bq daltilca ıonra üzerindeki mübilr 
~ınadan mektu; açddı. 

olt dorever mektubu belki yirmi defa 
u u. 
Ve he 1. 

lunJye r ~ll>U}'UfUnda da ıuratında mem 
So tslzlilt kıvrımlan h&.il oluyordu. 
M:• baılta bir iıe girişti. 
Belit tubu .Itopye etmeğe baılad1. 
N· 1 on defa kopye etti. 

. ihayet onuncu kopyede Dük dö Gi
ıtn Yazıoının oldu. aynin! yazmağa muvaffak 

. • lllr. ltopyeJeri yakarak ayağının altında 
çıgnedi. 

AıJ ın-Lıub .. . d. ,_. üh" •• ıı:::&. un uzerın CJa m ur mu-
:unu çılcararak aahte•inin !!zerine koy· 

u. 

I Sahte mektubu katlıyarak zarfına yer
Cftırdi. 

;;- lıte F avataya gidecek mektup ... 

1
. ;di. Sonra. aoluk bir tebe .. ümle Gi
ın e Y&zıaı halı:.ild mektuba bakarak: 

d
. - Bu da... dedi, F ran•a kralma gi
ecek; 

1-laı.·ı.ı S 1 ınektubu koynunda sakladı. 
ç k ahte mektubu eline alarak evinden 
,.' tı. Atına bindi. D<>ııruca F avstanın 
ıt:lr.ı tarayına gitti. 

n lttup. bir kaç dakika •oma F avsta• 
ın elind id . • ı. 

Morover D '·k d·· c· · ı· d·· Uü"· • u o ızın ote ıne on· 
ile~ ~an onun iki saat evvel maiyeti 
di ... lrlikte yola çıknl14 olduğunu öğren· 

od k a yola çılr.tı. Atıru çaılatırcaıma 
0~luraralr. Gizin kafileaine yetişti. 

B dit konalr. mahallinde Gize yaklaştı. .. ~ .. 
D
- Oldu bitti Monıenyör .. 

edt. 

F avsta bir ıeyler ynzmağa başladı. 
Yazdıkları her halde çok mühim ıey• 

lerdi ki arasıra duruyor ve düşünüyor .. 

du. 
Mektup uzundu. Onu ancak bir saatte 

tamamladı. Zarfa koydu. Uşağa: 
- Konb nerede>. .. dedi. 

- Vazifesi başında .. Sendeniz türbe· 

ıinin yak.ininde ... 
- Bu mektubu ona götür. Yann aa· 

hah saat sekizde hareket etsin .. Doğruca 
Dünkerke gitsin ve bu mektubu Alek-
sandr Karneze versin ... 

Uşak zarfı alarak çıkmağa hazırlandı. 
F avsta onu tekrar çağırdı . 

- Eğer Dünkerkten dönüşte beni bu· 
rada bulamazsa Blovaya gelmesini de 

aöyle. 
Uıak gitti. Pardayan kendi kendine: 
- Ala .. dedi. Bu mektup mutlaka 

Aleksandr F arneze Dilk dö. Gizin İm· 

Dünya demokrat mı 
olacak, faşist mi? .. 

hep aynı şey ~e kadar değişse 
d.._ ~~~ en miilıim oiyui meaelelerin· ,.Jdıiun ifaret ettikten ıonra devam edi
lecıİii ll"i Amerikan Cümhur reiainin aöy• yor: 
c1- d '1Utuktur. B. Ruzvelt bu nutkun· Ya demokrasi1 geriliyor; ve geriler· 
L e....,ı.,. • • -daf • d • b f k ou •iiı) Ulyı ınu aa ebnit ve onun ken e, gilç vaziyetinı mu a aza etıne 
tıı-. eri B. Musaoliniye bir cevap IA· için, diktatörlüğün nefret ettiği bazı oey. ......,tı. 

r....,.1% !erini de alıyor. Şu muhakkak. ki -bu 
•u.ı. Ca JumaJ gazeteoinde bu hu- hususta bildiğimiz birçok ıey var• de· 
IÖYle ~ fıkrasında Kleman Votel mokra•i artık o e•ki zamanlardaki hilr· 

-.rorı d Bir iJt· h riyet injni gütmiyor. 
l<oıı.und ı afta evvel B. Muuolini, bal- Demek ki doğru çıkmak ihtimali 

an şu peygaınherll"' ilan etti : ...._ t s1. Muııolininin peygambt-rliğindc daha 
. •tikbal f . . 1·•· eli f ıuı ol aıııt ıgın rl .. Dünya a· f 1 acak aza .. c ... 

ilmhur R . Hakikaten, umumİ ittifaktan doğmuş 
~or•. eısi RU7velt te .nyle di- k ak • · · ... - olan diktatörlü yine anc umumı ıtb· 

- latikb 1 d . . llıokrat I a em binasının 1 Dünya de· 
1 ° •cakı 
tte birb· . 

h." ırıne h" ·•H1t.. ıç uymıyan iki tahM 

Acaba 
oldu~ . e~ •onunda hangisinin haklı 

!l tÖıiilecek 1 
1..1 •uale c 

la_hıninde bul evap vermek, üçüncü bir 
"•.çin böyle ~-ıımak olacak.•. Fakat, 
!lız fak' 1 ır tahmin yapmıyalım' 
.,.. tr erin r 
ıo, f 1 ' gaipten haber verenleM 

l'" 1 il cılatın 1 
ur il it ' Yı dız dlimlerinin, her 

devr,·nd •dın, erkek e peygamberlerin 
l<aı. ~ILf•Yoruz. 

) Ve tclv · 
tı.~ıne, he.lcaca~ıne veya iskambil kart· 

~Yet hayatında Yer~~· aiyuette ve cc~ 
ı tfetmeı. • . b dunyanın istikbalini 
"• • ıçın ugu- kü h• ~ınm. n adiselere ba. 

"'ttnı ~ bundan 
diiıı. :ı.•tlerde faoia~nra, bir çok 

lorliiiiın • b. Ytt aldıiını ve 
ır J'a,i lekeoi _ ... , 

awı • Y•· 

fak ile devam edebilir. Halbuki, halka 
dayanan bir idare kadar demokrat ne 

olabilir1 
O halde, Ruzveltin aözlerl de doğ· 

ru .• 
Fakat görüyorum ki, bütün bunlar 

arasında komünistliği unutuy~rlar. Ko· 

münistlik faşist midir, demok~at mı}·•• 
Stalin bir demokrat mıdır, yoksa bir dik· 

tatör mü) 

O da kehanette bulunuyor ve ilin 

ediyor: 
- istikbal komünistliğin 1 Dünya ko· 

müniıt olacak 1 
Ne znrar var! Bu idareler, esasında 

birbirine benziyor: insan cemiyetleri da· 
İma ayni kanunlara döner gelir; hiç bir 
ihtili.I jandarmayı ve vergi tahsildarını 
kaldıramaz. 

Onun için, i~le benim fikrİn\ ı 
-· Ne kadar delıişse hey ayni ıey .• 

MISIRDAKi ŞAHANE DÜGÜNDEN SONRA ______ ....;:, ______________________ __ 

Hollandada şahane doğum 
hazırlıkları yapılıyor 

Prenses Julyanan'ın 
35 kilometrelik 

doğuracağı şatonun etrafını 
bir sükut çenberi sarmıştır 

.Şahane bir doğum bekliyen prenses ı-e prens bir aruda 

Holandanın bir kadın olan veliahta· ı de insanlar bile fısılda~ır gibi konuşuyor· 

nan doğurmasının yaklaşmış olması bü· la.r. 
KIZ MI? OCLAN MI? 

Çocuğun kız mı veyi\ oğlan mı olacağı 
hakkında Am•terdamda bahisler tutu· 
şulmaktadır. Bahislerin ekserisi oğlan 
doğacağı üzerindedir. 

Soedik §Oto•una kırk kilometre uzak
taki ~atosund'a sabık Alman imparato· 
ru ikinci Vilhelm de doğum haberini 

Bir idam 
•• 

bekliyor. O da <.!oğumun gecesi kendi 
şatosunda bir ıuvare verecek.. Alman· 
yadan getirttiği çok kıymetli doğum ho· 
diyelerini de, çocuğun kız veya oğlan 

olmasına göre yollayacak .. Eğer doğacak 
çocuk kız ise 5 1, oğlan ise 1O1 pare top 
atılmak suretiyle ilan ~dilecek .. 

Şu halde bütün Holanda 5 1 inci top· 
tan sonra geçecelt bir .aniyeye büyük 
bir heyecanla intizar edecek .. 

mahkumu 

'. 
Oleceği günün gecesi 

Hapishanede 15 kişilik ziyafet verdi 
Arizona eyaletinin Flol'lll!Sa şehri ha· 

pishancsinde şimdiye kadar misli görül· 
memiş bir vak'a olmuştur. 

Hapishanede Jak Odom adında biri, 
on kuruşa tama ederek bir adam öldür

düğü için idama mahkum edilmiştir. 
Idam hükmi! bu eyalette gazla boğul
mak suretiyle infaz olunmaktadır. 

Odom, idam edileceği sabahın gecesi 
hapishane mildilrüne rica etmiş. 

- Yarın nasü olsa öleceğim. Bu .ge-

beş kişilik ziyafet çekmiş. Annesi, karı
sı, dostları ile sabaha kadar şakalaşm~. 
içmiş, eğlenmiş.. Eşki . hatıralarından 
bahsetmiş .. Herkesin derin teessürü ara· 
sında o hiç istifini bozmamış. 

Nihııyet sabah şafak sökerken gel
mişler : 

- Haydi.. Vakit taıp.aın. 
Demişler.. Odom şarap kadehini son 

defa kaldırmış .• 
- Hepinizin şerefine içiyorum. Haya

tımda bu geceki kadar mesut olduğu· 
mu hatırlamıyorum. 
Demiş .. Annesinin talebi üzerine zi

yafette bulunan grup ile idam mahku
munun resmi alınmasına. müsaade edil
miş.. Od<ım bundan sonra idam odasına 
silkOnetle yiirümil§ ve orada.. Bir kaç 
saniyede boi(ulmak suretiyle öldürül-

on mil§. 

14. 17.12 
12,50 14,50 
12,75 1 7. 
12, 75 15, 75 

13.50 14, 

1 ı. 14.25 
10 12.50 
i 3.75 13. 7j 

ıo. 1 o. 
13,25 13,25 
1 t. 1 o 1 t.50 
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iNCiR 
87 Ş. Rıza H. 

12 75 
13 so 
14 00 
ıs 2s 
17 so 

7, 

mal yok 

8,50 

- 54 Eanaf Ban. 
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152 
126261 
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1090 Buğday 

25 Suaam 
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7,50 
4,25 
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5 5625 

9,50 
4,25 

6 
16 

157 kental Palamut 265 
4 75 

4 10 
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Ticaretini nizam al-
tına alan kararname 
Kararname numarası: 8030 

23/11/937 tarih ve 2/7695 aayılı 

kararnameye ektir. 
Altın fiatlerinde bir istikrar temini ,.. 

altın ticaretinin nizam albna alınmuıni 
temin malt.adile hazırlanarak Maliye v.,. 
kiiliğinin 14/1/1938 tarihli tezk.eresiyl• 

tevdi olunan ilifi.k türk paruı kıymetini 
koruma hakkındaki 12 numaralı karar· 
nameye ek kararnamenin meriyete ko• 
nulmuı ve icra velcilleri heyetinin 14/

1 

1/19 36 tarihli toplantısında onaylan• 
mııtır. 

imzalar 
Türk paruı kıymetini koruma bak. 

kındaki 12 numaralı kararnameye elı. 
kararname 

Madde 1 - Memleketin dabilind• 
alhn ticareti yalnız Maliye veki.letincc. 
mezun kılınacak. bankalar tarafından ya• 
pJır. 

Madde 2 - Kuyumcular, antikac.ılar 
gibi sanat ve ticaret erbabı .ile, dişçiler, 
meslek ve aanatlan h;abı olarak işlen$ol. 

c.ek, iş:lenmiş veya mrıı!'lnU albn alım ve 
aatımını yapabilirler. .,,. 

Madde 3 - Hurda halinde veya mas

nu olan a.ltının alım \'e 118.lımt tama.mile 
serbeattir. 

Madde 4 - Birinci ve ikinci mad· 

de hükümlerine göre altın ticareti veya 
altından mamul eşya alış verişi yapan, 
ve üçüncü maddede yazdı muameleleri 
sanatı mutade halinde icta eden bakikl 
veya hükmi şahıslar aldık.lan veya ıat• 
tıkları altınları nev'i ve mik.darile alış ve 
ıatıo tarihlerini ve fiatlerini ve müşteri .. 
!erin iaim ve hüviyetlerini mahallin kam" 
biyo murakabe merciindeı musaddak bir 
deftere lc.aydetmeğe mecburdurlar. Bun• 
!ar hu kararnamenin neıri tarihindeki 
mevcudlannı da bu deftere geçirirler. 

Kambiyo murakabe mercileri a1hn ti• 
caretine ve altın alım ve satunına ait mu• 
amc!Ata mütallik hususatın tetkiki içlıı 

bankaların ve alelumum eşhaa ve mu .. 
esseaatın evrak ve defterlerini tedkike 
salahiyettardırlar. 

Bankalar, şahıs ve müesseler kambiyo 
murakabe mercilerince istenilen yal~ 

altına mütaallik her türlü malumatı bun• 
!arca tayin edilen müddet içinde itay" 
evrak ve. veaaiki teslim~ mecburdurlar. 

Madde 5 - ltbu kararname neıri ta• 
Tihindeo ,nuteberdi,.. 

Madde 6 - Jıbu kararnanıenin icra• 
•ına Maliye vekili memurdur. 

----------
Romanya ya 
Nüfuz etmeh kavgası 
Varşova 20 (M.H) - Va?Jovado. 

çıkan cKurier Varıovski.> gazetesi cRo• 
manyaya nüfuz etmelc: kav~!ı.> ba,hldı 
bir yazı nefrediyor. Bu gazeteye göre 

Paris .. Londra ile Roma - Ber1in ara• 
sında Coga - Kuza kabinesi üzerinde te• 

sir yapmak için müdhiı bir mücadcl• 
mevcuttur. Yeni Rumen başvekili ikti· 

dara geçer geçmez bir kaç defa Alman 
mümeosilini kabul ederek kendisiyle u· 
zun uzadıya görüomüıtür. Bu zatın üçün .. 

cü Rantag·a olan muhabbeti esasen ma• 
lumdur. Musaoliniden gelen teliraf da 
Goga tarafından ayni şekilde kabul edil· 

mi§tir. Alman elçisi Cogaya, 

Bükre§ politik milna!ebatının 
Berfin • 
fail bir 

duruma ıoku1ma91 zaruretinden behset• 

miı ve Rumen başvekilini kandırmağ._, 

uğraşmıştır. İtalyan ~içi.si de Romanya .. 
nın Habq ilhakını tanımuıru ve lıalya• 

daki Rumen elçisinin cltalya kralı vı 

Habeşistan imparatoru> nezdinde bulun .. 
duğunu kabul etmesini tekraren istemİf'" 
tir. 

Miçesko'yu ziyaret eden lngi!iz ve 
Fransız mümesailleri de ekalliyetlere 
karşı yapJen işlerden dolayı boınutsuz· 
luklarını beyan etmişlerdir. Bu ziyaret 
her ne kadar fevkalade nazik bir ıurette 
yapılmış ise de Romanyaya bir ihtar ma ... 
hiyetindedir ve Bükreşle Paris - Londra 
arasındaki münuebatır. inkişafında ama 
olacaktır. Fransız ve Rus basınlarının 
cBugünkü büyük Romanya, bugiinkil 
mevcudiyetini büyiik garp devletlf"rİnn 

medyundur.> tarzındaki neşriyatı ds 
Bükretin iç ve dı, siya"B.da Paris .. 1 .on· 
dra politikasına göre hareket etmc~i Ja. 

, zımgelcceği meselesinde önemli tesirler 
yapmıştır. işte bunun içindjr ki, Coga .. 

nın muvaffakiyetle Miçesko. büyük garp 
devletlerini tatmin etmc:ğe çalışmakta ve 
Rumen faşizmi ile ltalyan faşizmi arasın .. 
da hiç bir rabıta bulunmadığını anlat
maktadır. Diğer yandan da kendi müt
tefiklerine aadık kalacak olan Romanya• 
nın, dı1 politikada da, evvelkine nishe· 
ten, ltalya ve Almanya ile dostane mü
nuebeıler tesis eedceğini ve bütün vazi. 
yetin bundan ibaret bulunduğunu temin 
etmektedir. 
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An1pul üzerindeki marka, 
ziya kudretini ve istihlak· 
edilen vat nuk tarını · garanti 
eder. Her vata mukabil da
ha ziyadar bir ışık , veren 
Osram IWJ ampullerini: alır
sanız daha ucuz bir ışıkı 

elde edersiniz. 

Dekalüınen lambası asgari bir istihlak \ temin . eder~ 

• 

çucu · ırın e.1 s v .. ı .... -

ri iki artisttir. ŞişmJn Hareliyi t"ıangi ço

cuk tc:ını~naz. Bey.ız per "J.ı· L..1 ıki ar-\ 

k,d~ı~unrok~rn~bınG nv~ ~===~=u~~-~-~----=--=-~=---~--------E-D••~ • - 1 m:MIJL 
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kı<a boylu arkadaşı Lorcl güze' bir Ru, 3 

SıEMEN9 
~antözünc vurul.nuştur. Bu kalp bağı · ,... LE KTR 1. K 
Kalüorniynda yap ın l i • evi nme tö- L 

reni ile bit-niştir. Lorclın komıkliklerınl 1 MOTOR LE R 1 
i · yuz.;.:!den görebilecek hır k.-l hulu-

l 
n 'h.ue~ekLr. ReSTnimız Lor 1 ı' karı 

~ ~nı göster lcktcdi ·. 

$'Jl .... 

Dr. Behcet Uz 
• 

Cocuk hastalıkları 
' 

mütehassısr 
Hastalarını her gu•ı saat 11.30 

dan l e ka<br Beykr sol.aı,ında 

Ahenk matbansı yanındJ.ki hu.:;usi 
muaycneha·,.sinc> kabul ed 

.Muayene1ıane Tel fon No. 3990 
EV Telefon , ·o. 2261 , ______ M'"' 

Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tabipleri 
,\frnılrkrt lıastancsı dı~ tr.bıbı 

~I uza ff er Eroğu l 
VL 

Keınal ~;etiıu!a~ 
Hasta1 arını her gün sabah 

saat dokuzdan ha ş!ı yarak 
Beyler·- Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul eder!er. 

Te!efon : 3921 

1ZMIR AHKA.MI ŞAHSiYE 
SULH HUKUK MAHKEME
SiNDEN: 

Mahkemece hacrine karar veri
len Mustafa kızı Zebraya lzmir
de Orhaniye mahallesinde ikinci 
Maldere sokağında 23 numara
t!a Mehmet oğlu Ali berber vasi 
tayin olunduğu ilan olunur. 

226 (127) 

5 , s· ~· .. anay,.:.ı.: . rr • , • ,ot r ve 
malz,me '.ni b.:11 'nan rah"t eder 

M. TEVFiK 
BAYKEı T 

METALLUl\1 
lambaları deposu 
Pcştema!cılar 77 /79 

T e!efon : 3332 

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

Muayene saatleri : 10-12, ~ 
, 15,30 - 17. Telefon: 3434 
f//Aa:T/.TT///./7.////..L/L//.L./.LZJ 

IZMiR BELEDİ YESINDEN: 

Belediye otobüslerinde e•ya ve 
para unutanlar 10 Şubat 938 e ka
dar belediye otobüsleri anbar me
murluğuna müracaat etsinler. 

230 (130) 

Izmir kadastro rrıiidürlüğünden: 
Şimali Alsancıı.k mahallesi hududu yani belediyenin 98 ve 99 

rtdaları ile Kült\;:park sarkı lzmir - Aydın ,imendifer yolu ce
nubu Melez deresi ve Aziz Akyürek bulvarı, garbı Kültürpark 
ve Tahir sokağıyle çevrilen Kahramalanlar mahallesinde bulu
nan gayri menkullerin kadastrosuna ba~lanmı,tır. 

Bu mhalle içinde gayri menkul malları veya gayri menkul mal
lar üzerinde ayni hakları bulunanlar 15 günden sonra bir hafta 
içinde bu mahallede bulunacak kadastro postasına müracaatla 
beyanname almaları ve bunları aldıktan sonra doldurup veya 
posta memurlarına doldurtulup en çok bir ay içinde tekrar posta
lara tapu senedi nüfus kağıdı ikiter tane fotografi veya sair ve
sikaları da göstererek geri vermeleri aksi takdirde gayri menkul 
mallarla bunlar üzerindeki ayni haklar 2613 sayılı kanunun 
20 nci maddesinin C. fıkrası mucibince vukuf erbabından alına
cak malumata istinaden tahdit ve teabit edileceği bu mahalleler
de gayri menkul veya gayri menkul mallar üzerinden ayni hak
ları bulunan kimselerin malumu olmak üzere ilan olunur. 

229 (129) 

TELEFON No. 3270 

Muvaffakıyetimi temôn edt'rı sayın mü~terilerime b;r şükran 
olmak üzere mevcut otcmobillcrime ilaveten bu sene Paris Bey
nelmilel Otomobil Serıı-isinde birir.c:liği kazanan KREYSLER 
ve PILEYMUT markanın 1933 mod .. \lerinden 7 tanesini dah•. 
ilave ettiğimi bildirmekle kesbi •eref eylerim. 

Mezkur marka modelleri c~kiiere nazaran daha konforlu. 
sarsıntıiara kar•• hususi tertibatı havi olması mü,terilerimi 
memnun edeceğine eminim. 

Her zaman olduğu gibi 3270 numaraya gece ve gündüz tele
fon a emirlerinize amade olduf,umu arzederim. 

Otomobillerim son derece lüks olmakla beraber fiatlerimiz 
her yerden ehvendir. 

EGE TAKSi 
OTOMOBiLLERi ııe OTOBVSLER I 

İnönü Caddesi No. 12 
NECMEDDIN AKANBEL 

No. 8238 No. 8036 No. 8236 
Bu fenerler DAIMON markalı olup bir kutu içinde on iki renk 

ve ufak ve büyük camlıdır. DAIMON fabrikasının en ucuz malı
dır. Kontak yapmaz. Bazulmaz, herkesin ucuzca satın alabilece
ği fenerdir. Yalnız DAIMON marka c.lmasına dikkat ediniz. 

UMUM DEPOLARI : lzmirde : Suluhan civarı No. 28/9 Hüs
nü Öz ödemi~li .. istanbulda : Tahtakalede Jak Dekalo ve Şsı. 

il daimi encümeninden: 
Bayındır - Tokatbaşı - Mahmutlar yolu üzerindeki köprünün 

onarılması 1273 lira 22 kuru' açın tutarı ile ve 15 gün müddetle 
açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yaıa hü
kümlerine göre hazırlayacakları teminatlariyle birlikte 3 'ubat 
938 Pertembe günü saat 11 de il Daimi Encümenine batvurma• 
ları. 185 ( 126) 

• fzm1r Gazi bulvarında Sağlık evi 

HUSUSi HASTANE 
Operatör Milat Ba

ran tarahndan yeni
den inıa ve tesis edi
len bu hastane bnıir 
ve civannın büyük 
bir ihtiyacını karııla- 1°"'..ı.ı"" 
nııtlır. En modem -
konforu haiz ve en 
mükemmel fenni teç
hizab haizdir. Hasta
lann temizlik, istira
hat ve ihtirnamlarma 
son derece dikkat ve 
itina edilmektedir . 

Kabul ıeraiti fev----~-~---------~.:.:.:....."'""° 
kalide ehvendir. Gece gündüz daimi doktoru bulunan müessese, müracaat 

edecekleri her an kabul eder v~ hastalar diledikleri hekimler tarafından teda· 
vi ettirilmektedirler. 

Bayanın hakkı var 

f~ AD YOL 1 N 
Ditleri ve dit etlerini temizleyip pırlanta gibi parlatmak ve uzun 
ömür temin etmekte rakipsiz bir kudrete malik dif macunudur. 

Sabah öğle ııe akşam her yemekten sonra giinde 3 defa 
diflerinizi lırçalayınız. 

Y 1 L D·I Z 
KADIN DİKİŞLERİ ve 
ŞAPKALARI atelyesi 

Bayanlar! 
Sizlerin yüksek giyim zevkinizin 

inceliklerini tatmin edecek dikit, atel
yesi açıldı .. 

Bayram için aipari~lerinizi acele ediniz, 

PARiS, LONDRA, ViY ANA MODALA· 
RININ YOKSEK MODELLERi TAKIP 

VE T ATBIK EDiLiR. 

M. ETİMAN 
ve SAİME ÔZGÔREN 

PARJS DiKiŞ AKADEMiSiNDEN 
DIPLOMALI 

Hükümet caddesi Şamlı (Üçüncü Bey
ler) sokak, No. 28 TL. 2535 iZMiR 

1 - 26 (99) 

Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

M ELE • 
1 

Krema makinalart geldi 
Bu makinalar dünyanın her ye~~~. 
de sütçülük aleminde büyük fO , 
ret kazanını, ve en verimli ınllt<ı• 

ne olarak tanınmı,tır. 
Son sistem yeni modelleriıniz 

gelmiştir. 

A YNi F ABRIKANIN 
MIELE Bisikletleri 
MIELE Motosikletleri 
MIELE Elektrik süpürgeleri. 
IZM1R ve civar umum aatı, de-

posu: 
MIŞLEN L.ASTIK 
ACENTESiNDE 

Ga:zi Bulvarı No. 11-21 
Telırraf: KAUKI. IZMIR 
r elefon: 3858 

. "•c~:'t•. 
~~., ' .. --; .. - . 
\:~~ 
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\;;;.lit PERLODENT .• · -~ ma _ununu 
:edecekslnlz. 

...... _.,.. . 
'Zira •Dızın bllcOmlt"T""fenltl idıhtyesını 
balı olan bu macun difteri çOrilmekten 
lorıır, dlf etlerinr kuvvetlendirir, nefesi 
, erinfeur, ...... w~ insanın g6r0n0f efesini 
~. 

Fiatı her keseye e(veiitlj' 
BüyOk radyolar1n evsaf 

ve kudretinae · ..._ 

Lüks g6ateri'U 
bir radyo 

·~ -.. 

LİRA 'VEAED.EK 
ALINI"l 

sPARTO:~ 
38MODELi 

SATIŞ YERİ: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR 

; • .; .. _ ~ ~... .• . • ",:.-..;.; ._. . .· ... ,; • • . ı 

~··············~i·~·~-~~····~~-ii·~·~~~~·············~ 
: t • - : . . 
~ Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır. -iki ~ 
: defa ıüzülmüttür : 
~ ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR E 

E Hamdi Nüzhet Çançar ~ . 
~ Sıhhat . 

• 
eczanesı 

• . 
• • • • 

Biiyük Salepçioğlu Hanı kalJlllDCfa Batd..- • bmir 
: ........................................................•....•....... 

Olivi Ve Şiire. 
LıMİTET I

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

BİRINCl KORDON REES HAMBURG 

BiNASI TEL. 2443 DEUTSCHE LEVANTE - LINIE 
Lllerman Lines Ltd. HAl\ffiURG, A. G. 

ALGERIAN vapuru 20 son Ununda ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 
gelip Londra, Hull vo Anversten yük BREMEN 

çıkaracak ve aynl zamanda Londra ve GALILEA vapuru 19 ikinci kAnunda 
Hull için yük alacaktır. bekleniyor. Rotterdam, Ham.burg ve Bre 

HERON vapuru son kdnun sonunda men için yUk nlacnldır. 
ve şub:lt iptidasında gelip Londra için MACEDONIA vapuru 28 ikinci kt· 
yUk alacaktır. nunda bekleniyor. Hamburg, Bremen 

POLO vapuru fUbat ortasında Lond- ve Anvers limanlanndan yük çıkaracak· 
ra, Hull ve Anvcrsten gelip yUk çıkara- tır. 

cak ve ayni zamanda Londra ve Hull AMERICAN EXPORT LINES 

için yük alacaktır. The Export Stcamshlp Corporation 
LIVERPOOL HA'ITl EXMtNSTER vapuru şubat iptidala-
MARD1N1AN VAPURU ~bat iptida- rmda bekleniyor. Nevyork için yiik ala

sında Livcrpool ve Svanseadan gelip caktır. 

yük çıkaracak ve eyni zamanda Liver- EXMOOR vapuru 10 şubatta bekle--
pool ve Glasgov için y ük alı:caktır niyor. Nevyork için yük alacaktır. 

LESBIAN vapuru şubat ortasında Li- EXIDBITOR vapuru 20 şubatla bek· 
verpool ve Svanscadan gelip yük çıka- !eniyor. Nevyorlc için yük alacaktır. 
racak ve ayni zamanclıı Livcrpool için STE ROYALE HONGROISE 
yUk alacaktır. DANUBE MARITIME 

DEUTSCHE LEV ANTE - LINtE 19 lkinci kA.nunda 

DUROSTOR vapuru 10 şubatta Kös

~----· tenceye hareket edecekUr. 
JOHNSTON VARREN LINES 

Fratelli Sperco JFSSMORE vapuru ~=~~un· 
Vapur acentası da bekleniyor. Burgas, Vama ve Kö.9-

tence ıiçin yUk alacakbr. 
ROY AL NEERLANDF.S DEN NORSKE MIDDELHAVSLINJE 

KUMPANYASI OSLO 

SATURNUS vapuru Umanuruula olup BAALBEK motörU 10 ~ubatta bekle-
Rotterdam - Amsterdam ve Hamburg nlyor. Dieppe ve Norveç Uınanlanna 
llmanlan için yük nlmaktadır. yUk alacaktır. 

OBERON vapuru 18 kinunusanlde DAndakl hareket tarihleriyle nav• 
beklenmekte olup Burgas - Vama ve tunlardaki değişikliklerden acenta me. 
K6stence limanlan için yük alır. sullyet kabul etmez . 

TRiTON vapuru 24 kanunusanide Daha faı:la tafsllAt almak lçtn Birln· 

lU.RAN .. abrikalara mamulibdar. Aynı zanıan\.B Turan 
tca•aJ•t ubanlarmı, traı ubunu ve kremi ile gllıeUik krem
leriai lnıllammı:. Her yerde tatılmaktadır. Yalnıı toptan sa
btlar ip.ı Imılrde Gaı:i Bulvannda 25 numarada umum acen• 
tetik Nef'i Akyaıılı ye j. C. Hemıiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 3465 

, 
beklenmekte olup Rotterdam _ Amster- cl Kordonda V. F . Henry Van Der Zee 

• dam ve Hamburg limanlıırı için yUk ve Co. n. v. Vapur acentalığına mUra• 
ıılacaktır. caat edilmesl rlca olunur. 

'" • • · , •• _: • • • ~ •• • • f " ~. ·f ı. . ..... " 

ii SVENSKA ORIENT LINlEN TELEFON No. 2007/ 2008 
.. 

KREM BALSAMIN BRISTOL 

· \~ .. , 
le, l<oınral, sarışın, esmer her tene tcvatuk eden ycgine ııhhi 
tct'tnlerdir. Ci!di healer, çil, leke ve sivirceleri kamilen izale 
'1hh;· Y~r~ asırdanberi kibar mabfellerin takdir ile kullandıkları 
~zelhk kremferidir. 
l Balıamin dört ıekilde takdim edilir: 

Bey oğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 
~ili 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 
öMER LOTFO' dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendisini aevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evierindeki rahatı bu-

lurlar. . . ... f" 1 .. h" d Birçok hususiyetlerme ılaveten ıat er mut tf ucuz ur. 
Istanbıtlda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde bulu,urlar. 

·c~·+s*mMM:EEl·'atw1m1 ........ ım1 ..... ~~ .... 1111am•!»»,..-111ı11ilıııll ...... !I, 

korkunç düşman ve En en 
mükemmel silah 

,, 
2 - Krem Balsamio yağh gece için peobe renkli 
3 ::. krem Balaamin yağsız gündüz içi_n. beyaz renkli . Soiuk algudığına lcarfı kend:nizi CR/PJN lıClfeleriyle koruyunuz. 

Krem bafaamin acı badem gece ıçm penbe renklı SOôUK ALGINLIC.1: Bat, dit, GRf PiN: Otümekten mateYellit 
-- Krem Bafıamin acı badem gündüz için beyaz renkli bel, kulak ağrılarına sebep olur. baatalıklara mini olur. 

~~-~~~ln~g~il:iz~K~a:n:zu:k~e~a~a~n:e:si~~B=e~y:~~·ı;u~~b~~b;~~=m~t~N~Wn ~nl~ d~dir~SOöUK ALruNL~I: K~~ 
SOöUK ALGINLlôl: Nezle, grip neıesizlik tevlit eder. 

tn ltiı. ( Arti) An elin Boy ala rı =.çok tehlikeli lıutalıklar do- ~~~~!.~ıklığı geçirir. Nqeni-

~l>ily lllr \'e kıymetli G R ı p ı N ~le.Ya ahı her cins 
'1c.ı.Jc 0Yaınak için 

e er~: "~Ya alkol
~Yanı uzere Al
l"itıdeJc· n E:ırınen teh 
l'a fa' ~n büyük bo-. 
lirlıtıe~;•kaaından ge-

1~lliııtn rnu\'affa.k ol
~-1ı Lo ıQ A.Rrı nıar
L~~ Ya~llrı 9 EY LOL 
c1·-- at < 
'~e:- L~ .::ı>o unda \•e t"' cı la.. ~ lçı \'e bo-
~ ~ak 1_" nrn Yı nız. 

~~\'Clıt ~r:ı hem de 
ı:v· • bo ı ı •aıdir. 1 Ie Ya .arın en 
ıtlc. , cıns ~om. 

"e b ll ~le. Po nz 
~r1 ,,._ '- uaa~~ngoz 

'-'S\'a:tı 
lllatınl da d 

eoonıuzda bulacaksınız. 

İcabında günde 3 kate alınabilir. 
lıim ve markaya dikkat. Taklitlerinden ıalunınız. 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

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

Adreı ı Kestane pazarı Bardakçılar sokalı numara 12 
F. PERPINYAN Telefon : 3937 

1SA vapuru 24 kAnunWJanide beklen- ntde limanımıza gellp Malta ve Marsll· 
mekte olup Rotterdanı. Gdynia, Dantzlg ya limanları için yUk ve yolcu kabul 
D:u1i~k ve İsveç ve Baltık limanları eder. 1 

içın yük alacaktır. 11Andakl hareket tarihleriyle navlun· 

ZEGLUGA POLSKA lardakl deği~ikliklerden acenta mesuli .. I 
LECHtSTAN motörll 13 kanunusani yet kabul etmez. 

tarihinde gelip Gdynla - Dantzig liman- Daha fazla tafsiL\t için Fntelll $per. 
lan fçln yUk alacaktır. co vapur acentalıfına müracaat edllme--

SERvtCE MAIUT.tME ROUMA!N af rica olunur. 
ALBA JULYA vapuru 25 kfuıunusa- Telefon: 2663/4111/4221 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeraltı caddesi 
Beyler Sokağı köfesi 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
Jzmirden götürülecek 
en tık en ince ve en 
makbul hediyeniz ce-
zacı Kema! Kamilin 

Bahar ç!çeği 
kolonyası 

olacaktır. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddt yürüyen 
bir mÜCSSC8C olmuı, kokuculuk 
aJemini pıırtmıf bulunmaktadır. 
Hilal ccr.aneelni. eczact Kemal 

Kamili i§indeki ciddiyeti, kolon
yalanru hmirlilere aorunuz. 
Yalan Ye benzer Uimlen eldaPMN
manız iPn tifeler üzerinde Kemal 
Kamil aduu aörmeliainiz.. 

Söke malmüdürlüğünden~ 
Hazineye ait Kabalıayit Dalyaniyle eski Menderes ağza özbqi 

Menderes ağzı Batnu Mendereı aizı dalyanlarınm Ye Yoran, 
Akbük deniz açıldarınm balak avlamak bakkıyle yüzde on iki 
aaydiye resimleri ve Serçin - Sakız bumu dalyaniyle Kemer çift. 
liği azmaldannın yüzde on iki eaydiye resimleri 1 Mart 938 la· 
rihinden 28 Şubat 941 tarihine kadar üç aene müddetle iltizama 
Terilmek üzere 17 ikinci Ki.Dun 938 Pazartesi gününden 7 Şubat 
938 Pazartesi günü aaat dörtte ihaleleri yapılmak üzere yirmi 
gün müddetle müzayedeye çıkanlmıttır. Talip olanların yüzde 
yedi buçuk muvakkat teminatlariyle Söke mal müdürlüğüne mü. 
racaatleri ilean olunur. 22-2S-28-1 223 (126). 
~ " .... ·. ... , ..... -... ~-··. . .._ . ' . . . . . . , . \ ..... . " ~ 

lzmir defterdarlığndan: 
icar Nu. 

297 Şehitler Yalı sokak 3 Nu. lu ey 1 seneliği 
299 Girit hanında 32/45 Nu. lı mağaza 1 seneliği 
300 Mersinli Pınar deresi mevkiinde takriben 3000 dö

nüm arazi dabliindeki otlakiyenin yalnız iki aylığı 40 
301 1 inci Kordonda Deniz banyoları tamirah müste-

cirine ait olmak üzere iki seneliği 240 

Lira 
10-l 
35 

Yukarıda yazılı emval İcara verilmek üzere 15 gün müddetle 
açık arttırmaya konulmuştur. ihalesi 7 /2/938 tarhinde Pazarte
si günü saat 15 tedir. Taliplerin Milli Emlak Müdürlüğüne mü-
l'.flca&tleri.. ~7 {128}. 

• 



Yeni Fransız·kabinesi parlamentod 
B. Cahutemps kabinesinin okudu ve • • 

ıtımat aldı programını 

Yeni kabinenin harici 
siyaseti değişmemişti 

ı Çankayşek yeni bir •• mu 
af aa plinı hazırlıyor 

Bu siyaset 
müşterek 

b ··yük ekokrasiler .. n 
· dealine bağlı ıktır .. 

Çinin hükümran hukuku ve topra 
bütünlüğü. için herşeyi yapacak 

Paris, 21 ( ö.R) - Dördüncü Chau
tcmps kabinesi saat 15. 30 da programı· 
m okumak üzere p~rhımento huzuruna 
çıkmıştır. Bu dekhır~S) onun ana hatları 
iün akşam başvekil B. Chautemps"m :ri· 
;raı;cti altında Matignon konağmdn yapı· 
lan kabine toplantısında · tesbit edilmiş 

• ve tam vekli bu aabab snat 1-0 da Elizc 
B<lrayında Reisicümhur Lcbrun"ün riy&· 
~eti nhında 

0

toplanan nazırlar mec)isin
de tı:sdik edilmiştir. Deklnrasyon mebu· 
1an• meclisinde biu.nt başvekil B. Chau· 
temps tarafı~dan ve ayar:ı meclisind:. de 
başvekil vekili '\'e milli müdafan nazın 

B. Daladicr ta;afından okunmaktadır. 
MiLLETLER CEMJYETiNE 

SADAKAT 
Hükümet harici ıiyasette Fr~nşanın 

ananevi ittifaklarına ve Milletler Cemi· 
_yetine eadakatini teyit etmektedir. fi. 
namı ıiyaseti itibariyle kabine ket'i ola
rak para eerbestisi lehinde vaziyet al· 
makta ve her türlü kambiyo kontrolunu 
reddetmektedir. Nihayet •osyal siyaset 
hakkında, evvelki hükümetler zamanın
da amele lehinde elde edilen ıaJ;,hatn 

.kat'iyyen dokunulmıyacağı hakkında 

l:at'i teminat verilmektedir. 
Modern it nizamı hakkında eski hü-

kümet zamanında hazırlanmış '\'e ~imdi 
l"'Y-"'11'a"'mış olan ksı.nun lavıh'l'>ı ııalı 

C'l•aı•+e1 ps nutuk iradederken 

günı.i mecli!e arzedilecektir. Başvekil 

beyanatında B. Blum tarafından düşü
nülmüı olan ve Halk cephesi programı 
esası üzerinde bir milli topluluk hüküme-
ti kurulmasını istihdaf eden formülün 
ahval sebebiyle tahakkuk edememi_ş ol
masına teesaüf etmekle beraber memle· 

t 

Ja;> on süvarileri ve tanklan istilcl yollan nda 

Roma, 21 (Ö.R) - Şnnghaydan bil- metkar olduğunu beyan etmektedir. olan her ~eyi yapacaktır. Bu şartla s 
dirildiğine göre mareşal Çan - Kay-Şek Şuna dikkat etmek lazımdır ki Çinin hun iadesine hazır olmakla beraber 

I ordusunu tensik ederek yeni bir müda- arazi tama'ı:ıiyetine ~e. hükümraniyet esasa riayet etmiyen her türlü şartla 

B. B011nct gazetecilere izahat veriyor '">' 1 faa plrını hazırlamağa karar vermh:tir .• haklarm __ a. rıayet. _tabınyle Japonyanm l Çin için kabulünün imkansız olduğ 
, . . . . Şantung vilayetinde cenubi Çinin Ja- kasdettıgı şey Çının parçalanması, kuv- nu beyan eder. Diğer taraftan Jn 

rafından ileıi sürülecek olan sıkı sık~ya 1 tc~ps k_abınel!ı llehınbde ~e~· ver~~ _ \ ponlara karşı müdafaası için bir milyon 1 vete dayanarak Çin toprağının içinde kuvvetinin himayesi altında tesis e 
cümhuriyet müdafaası ve beynclmılcl mustenkif ka ma arı u a ıne ıçıı ."'a k l S O . b gayri meşru ve gayri kanuni teşkilfıt ih-
sulhun muhafaza~ı siy;ısetine büyük bir İ kiki bir :zafer olabilir. Fnkat bu ,_,tıce- ~ er to;~nmı~.tı~. u~t ~ tı:ıe b 1 u~a d~ıdır. Bu gibi teşkilata dayanarak Ja- lebilecek gayri meşru teşkilfltın ger 
ekseriyetin i~tirak edeceğinden şüphe et- ,nin elde edilebilcct:ğinden ;üphı edil- . en:nl: tılgerd unı;lcl'rsı e.~draf, el eh'erdın ponva ecnebi devletlerfo hak ve men- dahili, gerekse harici mahiyette her 

k d ıç vı aye er e mı ı mu aa e m e .ı reketini olmamış gibi 'telakki edece 
memekle beraber şunu da kaydediyor mc te ir. • faatlerini gaspetmeğe kendinde hak 
ki fikirlere sükunet verebilmek için hü- Dün akşnm Paris borsaınnda g6rülen 1 propaganda turneleri yapabilmeleri için görmektedir, ve Çindeki hfıkim vaziye- ve hükümsüz sayacağını da ilave cd 
kümet ekseriyetinin sadık ve merdce temev\'ÜÇ te sollar delegasyonun~n .h~- 1 bir ay müddetle tatil edilmişlerdir. tinden istifade ederek inhisar halinde Tokyo, 21 (A.A) - Tsingtaodan 1ı 
muavenetine devamlı bir surette güve- kümetin programına mu:ıyyer. bır ıstı· Cenevre, 21 (Ö.R) - Çin hükümeE- kendine ait haklar tesisine çalışmakta- diriliyor : 
nebilmdidir. Ancak bu ş:ırtladır ki mem· kamet vermek için kahine Ül.erinde te· nin matbuat bürosu Han - Keu hükü- dır. Çin tarafından gösterilen mukavc- Çin gümrükleri müdürlüğü Yntrı 
leketi knmrsızlık ·vn7..iyetinden kurtar- çcbbüs ettiği taz} ikten ileri celm;ştir. 1 meti taraf mdruı neşredilen ve başlıca metin gayesi Çinin milli mevcudiyetini matoyu Tsingtao bürosu şefliğine taY 
mak mümkün olacnktır. Pnris, 21 ( ö.R) - Yeni hükümctin noktaları asağıda nakledilen bir dekla- muhafaza etmek ve be) nelmilcl mua- etmiştir. 

Fnkat <]our> gazctc<>inde B. Leon deklnmsyonu ba~vekil Chc.utcmps tara· ı raşyonu tebliğ ctmi--tir : hedelerin kudsiyctini muhafaza eyle- Tokyo, 21 (A.A) - Eyalet 
Bailby bu fikirde deeildir. Ona göre fından mebusan mccli~inde okunmuş~ur. «Jaı::oııyanm beynelmilel hukuku, harp mektir. Her ne kadar Çinin sulh arzusu konferansı Konoyenin iştirakiyle 
mecli!te birl:nç snat 0 ürecek c :an müz.l· Bnşlıcn noktaları şunlardır: aleyhindeki mukaveleyi ve dokuz dev- değişmiş değilse de Çin hükümraniyet mıştır. Konferansta bilhassa pek 
kere bir hokk::bazlıkt:ın ibc:.ret obcaktır. cBu hükümct dev::ım müddeti ve ka- 1 ıct muahedesini çignediği bütün dünya hukukuna, arazi ve idari tamamiyetine him addedilen silah altına alınan 
Bu suretle r;i:denmcğc ç~lışılncak ohm nşıklığı düşünülmeğe devcr bir buhran-, milletleri tarnfından hiç bir iltibasa yer mugayir hiç bir tecavüze müsaade ede- çük ücaret ve sanayi erbabının aiıel 
hakiki ...-nziyet '°U birkar nol:t:ı.dn kendi- dnn sonrn kurulmuştur. Bu buhranın ı;e• b k k 1-'ld ·1· b d'l z· b ' . b h ki rine yardım rncsclesi tetkik edilmi . ,. " . . . . . . . ~ ıra mıyaca ~cnı e ı an ve eyan c ı - mez. .ıra u ıamamıyct ve u a ar 
ni cöı:tcriyor: 1 - Halk cephed öl mü~- be~~ ıse ekserıyetle her h~n~ı hır ıhtıluf l miştir. Beynelmilel sulhu bozmuş ol- müstakil bir d evletin esas vasıflarıdır Tokyo, 21 (A.A) - lyi haber al 
tür. 2 • Chautemps"m ynp::ıcnğı bütün ~egı~, .meşru hnlk _tnlcpler~~ın me~l~ke- mak mesuliyeti Çine değil, Japonyay::ı ki alakadar devletler de kutsal bir mu- mahfiller Japonların geri çağırılan 'l'o 
csclamlık merasimi"> onu tekrar diriltme- tı~. 6~1~ zarur~tl-~rıyle tclıımde gorulen aittir. Bu hakikate rağmen Japon hü- ahede ile buna riayet etmcği taahhüt yodaki Çin sefiri Luchihyinge Çinel 
g~ e kfıfi gelemez 3 • K -.bine kambiyo muşkuluttı. Hukumct halk toplantm le- k'' et· · d" ç· · · t · t' 1 · I d ' Ah I · t 1 yeru· bı"r reı'ı"m kurulm"'sına ralıc:nınsıJl · " 1 .. .. .. . . 

1 
. 'd \ um ı şım ı ının arazı amamıye ıne ey emı!ii er ır. v<ı ve vazıyc ne o ur- " " " 

kontrolunu re<Jdedecck ve fabrikaların ~ekkulunun demokrnıık pre~sıp erme .. ~~ ve hüklimraniyet hukukuna riayet et- sa olsun Çin hükümcti hükümraniyet tavsiye ettiklerini bildirmektedir. 
I işçiler tarafından işgali suretiyle kendini I ıma sadıktır .. Halk !oplu.lugu te~ekkult.1 1 tiğini ve ayni zamanda ecnebi devletle- hukukunu ve arazi ve idari tamamiye- Sefir oğlunun tavsiyesi üzerine b 
gÖ!ıteren sosyal kanşıklıkla:-a nihayet 

1 
de me~l~~etın demokrat~k duygula~ını:l , rin bu memlekette1d menfaatlerine hür- tini tam olarak muhafaza için mümkün teklifi redcletmiştir. 

vermek arzusunu bildirecektir. 4 • Harici mahsuludur ve demokrasıyc karşı hısse- 1 ı=:: 

~i:~~~~:o~u~~:~:a~:~a:~:s:::::e:~=~ '~:,::r.i~-~:~~k~d~~n,:~:t_~;-~~~r~:;~ • Fransa Ba şvekı· ıı· nı· n Nulk 
katini ve umumi siyıı.•ette Üç taraflı pn- matuf gızlı tcşebbusler hala onumu~de- 1 
ra anlaşmasına ve İngiltere ile antant dir. Cümhuriyet'. ııe sosyal adale~~ mÜ• I 
lwrdiale bağlılığını teyit edecektir. Bü- dafaa etmek azım ve kararı bugun de 

tün söz hokkabcı.zlıkları, karnr ıuretleri bütün kıymetini muha~.ıza etmektedir. j M ı • d ı k ı d M h ı • f 1 
ve prensip reyleri bu rnretle hiç bir şeyi Hükümet rejime karşı bütün teşebbüsle-! ec ıs e nası arşı an le u a ) e
degwi•tirmiyecektir. Bu radikal kabinesi ri meydana çıkarmak. ve kanunun tayin 

ket te •oşyal ıulhu ve harice kar~ı vata- " d ? 
mn emniyetini korumak gayesini gözeten buna rağmen yaşayabilir. Şu şartla ki b- ettiği cezalara çarptırmak azmindedir. • h • • b 1 • 1 • 

k b ].. . . 1 d zıl entemaıyonal mu"mee•ı'llerinı"n ı"ste- Cümhuriyet kanunları umumi emniyet rın ucum se ep erı ne er ır programının a u u ıçın par amento a ~ e 
k d dikleri her te'-·in tam aksine vaziyet al- ve nizamın ve memleketin istiklal ve bütün iyi niyetlere müracaat etme te ir. " j 

sın emniyetinin muhafızıdır. p . 21 (ÖR) B k'l. b 
Paris, 21 (ö.R) - Kabine meclisi- ·· . k arıs, . - aşve ı ın eya-

Sosy-alist cPopulairu gazetesi ise ha- cAmele sınıfına ~u temınatı verme ' t d el h'li . h kk d k' k 
nin dün aktamki ilk içtimaından 8onra 
B. Chautemps'ın dair~inde milli müda-

laat ve harbiye nazın B. Daladier ile 
bahriye nazın B. Vilyam Bertrand ve 
hava nazın B. Cuy Lachambre arasın· 

. . . . na ın a a ı sıyaset a ın a ı 1-
diselere dayanmaktadır: Kabine meclisi elzemdır kı elde ettıklerı sosyal kazanç· l l ah af d Ik 1 

d k sım ar so cen tar ın an a ış anmış-
toplanmadan evvel solJar delegasyonu !ara el aürülmiyecektir. Bilaki!'I emo • k 

tır. Fa ·at kanunu bütün kar~ıklık çı-
toplanmı-tır. Ve halk cephe•.inin yıkıl- ratik terakkinin devamı için onları milli nl " .. kara ara karşı tatbik edeceğini söyle-
dıgvını bildirmekte çok acele etmi• olan hayata uydurmak lazımdır. Herkes •os- d 

v iği zaman alkışlar sağ cenaha geçmiş-.. ·ı · b' h l 1_ d h - yal nizam ve aükune. ti temin kararında 
murtec.ı en ır aya su .. utuna a a ug- tir. Iş ihtilMlarının halli, ihtiyar i""ile-

da bir konferans yapılmıştır. Bunun ga- 1 1 d B f'k" 1 hük' " l ~.., 
r~tacak olan bir . ıiyaaet takibi lehinde o ma ı ır. u ı ır e umet patron ar- re yardım ve diğer ıslahat hakkındaki 

yesi harp işleriyle alakadar eden üç ne· bir kar":r ıureti kabul etmiştir. Dclegas- la işçiler arasında münasebetleri tayin sö:Jerini bütün sıralar alkışlamıştır. Fa
zaretin faaliyetini milli müdafaa na'Zm yon tam bir ittifakla hükümetin icraatı- ve tanzim eden bir kanun layıhasını salı kat para hürriyetinden bahseden cüm

B. Daladier·nin idaresi altında tek nizam na hakim olması İcap eden bu kaygıyı günü meclise veTecektir. Bu kanunun ga· leleri yalnız sağ cenah ve merkez tara

altında tutmaktır. teyit etmiotir: Halkın umumi reyile ken- yesi i' ihtilaflarını grev safhası'!a girme· fmdan iyi karşılanmıştır. Blum tarafın-
Paris. 2 1 ( ö.R) - Eski maliye na· dini göstermi~ olan ekseriyeti tam ola- den evvel uzla~ma yoluyle halletmek ve dan halk cephesi etrafında bir milli 

zm B. Bonnet maliye nezareti. servisle- rak muhafaza etmek .. Sollar delegasyo- içtinabı imkansız olan iıı ihtila!Jan grev topluluk teşebbüsü hakkındaki sözlerini 
rini "eru nazır B .Marchandeau"ya devre- b · · d k · · • · t" · d y takd ' d d b nu ulh li 1 ~ nunu u ıçtımaın a omürust partısının ne ıcesıne var ıgı . ır e e u s .. • ı sosya "st er iyi karşılamışlardır. Niha-
derke~ kendisine B. Mnrchandeau'nun bizzat genel sekreteri Duclos tarafından çu yollarla halletmek•rr. Kanun hem mu· 1 yet milletin birliğine müracnat eden, 

halef olmasından bilhassa mesut oldu- temsil edildiğini hatırlatmak ta faydll!IZ esseae sahiplerinin meşru otoritelerini, 1 tehlikeyi sezerek buna karşı koymak 
Kunu ve ekonomik işlerle mali işler ar~- değildir. Şu halde sol partilerin insica- hem de işçilerin haklarında emniyet ve 1 için yenilmez kudretini hissetmesini is
aında irtibatı temine memur devlet na- mı tamdır ve parlamentodaki son hadi- salamet taleplerini tatmin edecektir. Hü- il tiyen cümleler hemen bütün meclisin 
;mı sıfatiyle bu nı:zarctle alnkadnr olma- selere rağmen azalmamışhr. Bu mesut kümet bu kanuna bütün vatandaşların alkı~lariyle karşılanmıştır. 

tir. B. Rene Blanc proletnrya birliği lokomotifin serbestliğinden bahscırne1C 
partisi namına başvekile emniyeti oldu- gibidir. Sizin bahsettiğiniz hürriyet Jıi• 
ğunu ve itimat reyi vereceklerini söy- lekArların ve ihtikarcıların hürriyetidit• 
lemiştir. Halk cephesinin devanı ettiği söyleJJ!• 

FontisUerdcn Bergery ilk defa ola- yor. Fakat bütün karar suretlerine ral• 
rak bir halk cephesi kabinesine rey ve- men buna ne siz, ne kimse artık ~ 
remiyeceği için sebebini anlatacağını mıyor. Felaket şudur ki memleket j)i 
söylemiş ve demiştir ki : Tevzi ıs18hatı müsavi kısma ayrılmıştır. Bunun içit' 
yapmak saati geçmiştir. Şimdi teşkilat hakiki bir milli topluluğa ihtiyaç ı;şt• 
ıs18hatı yapmalıdır ki Devletin otorite- dır. Yorgunluktan ve hareketsizlikteJI 
si artsın ve fiatlerin yükselmesinin önü- doğan bir milli birlik değil, çalışmak 11· 
ne geçilsin. B. Başvekil, siz Moskovanın tiyenlerin birliği. Yaşasın Fransa denle' 
visayetinden kurtulamağa çalışırken nin ne yaşasın banka, ne de yaşasıS' 
düştünüz. Fakat bundan kurtulmak is- Moskova demek olmadığını takdir ed~ 
temeniz bankaların visayeti altına da- ler buna girebilirler. 
ha iyi girmek içindi. Komünistlerin ka- Bundan sonra komünist partisi naJlll' 
bineye girmesinin· imkansızlığını radi- na bay Jan Reno devlete masraf yUklet' 
..ka1Jer de, sosyalistler de bilirler. Para meksiz.in ancak bazı hususi menfaatle' 
hilrriyctinden bahsettiniz. Fakat fiatle- re dokunacak bir zirai reformanın ınU~ 
rin binmemesi için teminat banka<la çok 1 kün olduğunu söylemiş ve celse tD ]c• 
altın olması değildir. P ara hürriyetin- edilmiştir. Müzakereler devam edece 
den bahsetmek rayları üzerindeki bir tir. ~ 

ğa devam edece~ini söylemiş, her za· bir işarettir. Halk cephesi devnm etmek· saygı göstermelerini istt:mek azmindedir. , Bundan sonra kabinenin umuınl siya
mandan ziyade ekonomik şartların mali tcdir. Umumi nizam ancak her vatandaş hak· ı seti hakkındaki müzakereye geçilmiş-
vaziyete hakim olduğunu bildirmiş tir. B. Fakat komünistlerin vaziyeti ne ola- kının kanun tarafından muhafııza edildi-
Mnrchandenu da maliye nezaretini mü- caktır. cOeuvre> gazetesi Fransız - Sov- ği ve cebrü şiddete lüzum olmadığı kn- bulunncaktır. 1 sahasıdır. Parlamento tarafından birçok kuvvetli bir §ek ilde temin etmek gB)'e' 

kemmel bir şekilde idare etmiş olan B. yet paktı meselesine dokunarnk buna naati beslendiği takdirde mümkün olur. I Memleketin mali teçhizntı da istikluf 
1
defa tasvip edilen bü siyasetimiz Millet· miz olacaktır. "J\ 

Bonnet gibi bir devlet adamına halef dolayısiyle temas etmektedir: Bu pakta Diğer taraftan ancak cemiyetin yardı- 1 
ve emniyetinin garnntisidir. Parlamen- ler Cemiyetine sadal.at esasına müste· Harici siyasette büyük <lemokrasile~d 

olmakla mesut olduğı.:nu ve munmiley- tarnftar olan iki kuvvet vardır. Biriflcisi mından başka istinatgahlıın olmıyan ih-
1 
tonun müzaheretiyle bütçe müvazene- nittir. Serbest Milletler aıasında hak mü- mü~terek idealine, bilha9!1a İngiltere ş• 

hin müznheretine dnynnahilmenin ken- Sovyetlcre dostluğundan dolııyı paktn tiyar işçilere yardım temin edecek bir 1 sine, paramızın müdafansına dikkat ede- sa vatı prensibine dayanan bu müessese antantımıza, ananevi ittifaklnrımıza ı:' t· 
disi için ayn en bir mazhnriyet tt:şkil et· hissi sebeple taraftardır. Diğeri ise, paktı kanun da hazırlanncaktır. Diğer sosyal 1 ceğiz ve bu itibarla para serbestisi pren- dünya sulhu için en iyi teminattır. Mil- dık kalmakla beraber bütün merrıle ·eı• 
tiğini söylemiştir. hazırlamış olan Barthou gibi, muhake- ıslfıhata da mali kudretimiz derecesinde "b" d h'I" el h k d k J ·ı· ı 1 b L wı 1 ki lerle münasebetlerimizi iyileştirmek d

8 
•• 

-" d'I k . sı ı a ı ın e are et e ere ngı ız ·ve et erin u müesseseye ag ı ı arını art- r 
Paris, 2 1 ( ö. R) - Hük Ü metin bu ak- me ve akıl sebebiyle tnmf tardır. İşte bi- aevam e ı ece tır. 1 A "k d k .

1 
. l b" l 'k . k h I d y. S I mindeyiz ve karşılıklı anlaşma esası ~ ış 

C
.. h • .. . d h"k'' . b merı an emo rası erıy e ır ı te ım- tırma için er gayreti sar e ecegız. u • h )u" 

§am mecliste çok büyük bir ekseriyet rincilerin bu ikincileri dahili siyasete ait um urıyet re1ımın e u umetm aş· ı hilinde uzla ma1ara varmak için u • 
kn:uınacağından şüphe edilmemektedir. ifrat derecede tnleplerle cesaretsizliğe lıcn bir vazifesi milli müdafaadır. Bu ' za ettiğimiz üç taraflı para mukavelesine hu korumak ve teşkilatlandırmak gay- yapılmış hiç bir teklifi reddetıniyecc 
Fakat bu nasıl bir ekseriyet olacaktır) düııürmemeleri ve pakttan yüz çevirtme- maksatla milli müdafaayı alakadar eden rinyetv edec1eğiz. vKeza milli İstihsali art- retlerimizde her gün önümüze çıkan ğiz. . . . bİ1li• Cnzctelerden her biri bu ekseriyette ken- meleri icap eder. harbiye, bahriye ve hava nezaretlerinin tırmaga ça ışacagız. müşkülatı bu prensiple telif edeceğiz. Bundan sonra başvekıl mı11etın . r.ıt 
di müdafaa ettikleri fikirlerin zaferini Roma, 2 1 ( ö.R) - İtalyan gazete• idarr.aini bir nizam altına almak istedik. Bu hükümetin evvelkiıinin eserine bir Jflaa ve barba yol açan silahlanma ğine müracaat etmiş ve ufukta belit "1• 

0 

uayor. ]erinin naklettikleri aağ cenah Fransız Böylece bu meselelerde milli müdafaa devamdan ibaret olduğunu en iyi gÖste- yarı~ına hükümetlerin bir nihayet ver- sarih tehlike kar§Jsında buna }li%un'l 

c Homme Libre> gazetesi kabine ta• mütalaalarına göre komünistlerin Chau- nazınnnı ve haıveltilin otoriteıi artmlf 1 rccek eahalardan biri de harict aiyaaet melerini beklerken milli müdafaayı en duiunu anlatmııtır. 


