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• Tunada bir motör battı 

İ !!ta.."lb:.tl, 24 (Yeni Asır muhc.Urind~tı) - Son 1 
günlerde havalar soğumuş, denizlerde fırtınalar 
başlamıştır. 

1 Bükreşten bildirildiğine göre, bir profesörün 
1 idaresi altında bulunan yirmi iki talebe bir mo-
I törle Tunada bntarnk boğulmuşlardır. 

--=:;;;;;;;:;:o:=--..;;iiiiiiiii;.' 
c;;~ FIA Tl ( 5 ) KURUŞTUR Cümhuriyctin ve c.:ümhuriyet eserinin bekçisi, aabahları !;ıkar siyıui gazetedir YENi ASIR Matbaasında baaılmııtır 

ir. bayram 
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Mehmetçiğin andı 

-o 
Milletin kalbinde he

Yecan dalgaları 

Şef Atatürk 
D·· Yaratmıştır 

dah un şanlı alaylarımızdan üçüne 
tır ys:ncak verme töreni yapılmış
In~t .~gız çehreli, .çatık kaşlı Meh
il} çı er. dün ulusun scref ve na-

Yalova için 
direktifler 

kıymetli 
verdileı~ 

Usunun ı· 1. l ~ . k ru ırnsa ı o an sancağı 0-

1: Yacaklarınn, kendilerine mevdu 
illan et in ~" f. . ,_. 

İçi le r-.ll ve ere mı arttırmaK 
t n anlarını akıtmakta bir dakika 
eredd" 

irt•J ut göstcrmiyece l<lerine and 
~·ı er. 

Bas vekil 
9 

· -<>---

Ve Dahiliye vehif i 
Bu tnünasebetle şehir baştan La- ya/ovada günün 

~t:onand~. Mehmetçiklerle berab~rı is/eri ile mesgu/ 
bö n şchır bayram yaptı. Bunun "' .. 
~~ ol~ası gayet tabiidir. olmaktadırlar 

oı unkku Türk milleti bütün varlı- I t L l · .,4 (Y · A"•r ~·u!:,.. " nın or d d. :; an;Ju , ıı;; enı .... ..• • ..... 
.. 'l71 unmasını or u:::una tev ı b. . • ) R · · ··mh 

1 
rot,. 

'"J ern · t• O . ınnacn - eı!tcu • u n . .... 
. ış ır. nun kuvve~ı, onun ne- .. l d · , ld k 

§esı ınill t' • . k . 1 tarh, Ya o:ıa a geç•rmeılte o u -
• e ımızın uvvet?, t 1 .usumu- · · h ·· 1 · d '• Zun ne~e ·d· M h ·~. .. .. ları ıstıra at gun erm en pe,.. 

··ı·· 'J: Si ır. e metCl'{ln yuzu d l K a·ı . hh t Ru unce d . . , .. memnun ur ar. en ı erı sı a 
Mehınetç~kur·· .. 1~.~c ıçınalel yt•kzer. ve neşelidirler. Dün Yalovada Mil-
,. .. 1 ı uzu urse, meme ~et an l ·ı ı·~· ;ı b' . 1 • .. gar. 1 et ~ı t ıv.ınae ır gezın ı yapm~-

Bütün b' d'. h . k /ardır. Tekam;il halinde bulunan 
ır unya usumetı ar- · • h ı· J• k ·ıı Stsında T·· k .11 . . f . Yalova ıc:n ıymet ı c:ıre tı .er 

fkl•}j ur mı etının şere ve ıs-ı • l a· 1 ıa ·ni kurtaran ordu yalnız yur- vermıf er ır. .. .. . 
dun deg .. il · k ]Ab b k ·ı·w• . d Yalovada Ataturkun relakatın-

' ın ı a ın e ·cı ıgını e d b l k l B b h B Yaornıstır . kt d I e u anma ta o an aş t: ~an • 
1'ürk 

0 
d"e yapma ... a ır. Celal Bayarla Dahiliye Vekili B. 

Ç k f r usunun dıger ordulardan 's··k .. K d ·· ·· · ı · ·ı 0 arklı · tl · d O ı u ru aya a gunun ıı crı ı e k h mczıye erı var ır. nun l l l d 
a raınanl .. f d kA I .. ..1 .. meşl(u o muş ar rr. kab ıgı ve e a ar ıgı o çu _ 

zj ul etmez. Bundan basl·a ordu bi- 1 
ti ll} ~alkımız için en büyük mektep- c r a 
g r. ahsilden mahrum kalan Türk 
"ll?n1çleri orada okuyup yazma öğre~ 
ır er H d h .. it · ayatın manasını a a ıyı 

tebliğleri 
R~rr~l~r. Hayat bilgilerini ve gör
ı/ ~tını arttırarak daha mütekamil 
ırl~aan vasfiyle köylerine dönerler. 

1 .. urk milletinin sinesinden yarat
dRı·d0.rdu, hayat ve ''arlığımızm ifa-
C&ı ır a··ı·· ·· · · k " r . u un guvenımız onun uv-
e •ndedir B . 

ll}')) U?d~n dolayıdır ki ordumuz 
~k etı~ızin göz bebeğidir. Onu bü- 1I 
b-· hır kıskançlıkla severiz. Ona 
r~~~ rrıevcudiyetimizi vermekte te
Ca ut etmeyiz. O da zamanında 

'?:t1 vermekte tereddüt göstermez. 
eebeı~ekirn dün sancak töreni müna
l'ar)atıy]e Mehmetçiğin yeminini tek
da] 7ası kalbimizde yeni heyecan 
•i~ ~a a.rı yaratmış, içimizde emsal
ltu evınçler uyandırmış, imanımıza 

Öıct vermiştir. . 
,...... u Önder Atatürk adına ulusun 
··•an ı· · 

tal I e ın~ alaylara veren Orgene-
ba:y ~ettın Çalışlar uğurlu eliyle 
e1.ı .. ragı nlaylara tevdi ederken ulu-

·• tern· d o]ll} ız uygularına da terceman 
~ın ~· Vazifenin kudsiyet ve ağırlı-H eyecanln ifade etmiştir. 
CerıaYntı znfer ve şerefle dolu olan 
~abcYal.ın sözleri layık olduğu mu
ler ll}~Yı görmüş, komutanlar ve er
tanl •llh!tnizin ş ref ve naml!sunu 
hal =~~ . hasına korumak için der-

i·· k ıçmişlerdir. 
tr:'i§t~r ordusu bu andı yeni içme
"f 8ri{ O ezelden bu andı içmiştir .. 

Mübaşirle değil, posta 
vaSıtasivle yapılacak 

B. :ruat Ağralı 

Jstanbu1, 24 (Yeni Asır muh abirin

den) - Adliye Vekaleti, Ulu önder 

Atatürkün Kamutaydaki nutuklarında 

· verdikl~ri direktif dairesinde bazı ka· 
nunlarımızın tadili üzerindeki çalışma

larına devam . etmektedir. Run1ar meya

nında icra ve iflas, ticaret ve noter kıı

nunlarında yapılacak tadilat ta vardır. 

Vekalet bu hususta tetkikler yapmakta• 

dır. Bilhassa icra kanununda yapılacak 

tadilat icra işlerinin kolnylaştınlma!'ı ve 

çabuklaştırılması bakımından ehemmi· 

yelli olacaktır. Şimdiye kadar müba

şirler vasılasiyle yapılan ve tebliğ hu

ııusunda giiçlüklcrc ve gecikmelere mey

dan veren icra tebliğlerinin taahhütW 

şekilde ve posta ile yapı1ması kanunun 

tadil edilecek §eklinde yer alacaktır. 

Ücok ve Alsancak 
!il 

Güzel bir oyundan son· 
ra berabere kaldılar 

lü kanlı tnisallerle doludur. 
ailesi:· ordusu bir kahramanlık sil
~ere ıh. Ona başta Atatürk olmak 
k()ll}ut 8Yatları şan ve şerefle dolu 
nu l'u aklar kumanda eylemek tedir. 
li:Yar] k ordusu için büyük bir bah
r-.. 1 tır iu·· k ·ıı · b h · d \-lınku b·: .. r mı etı a tıyar ır. 
tünde utun dünya ordularının üs- J Bu 
:Ya lllal~kn· ve şeref taşıyan bir ordu-

netice üzerine iki takım 
tam puvanla şampiyondur 

da 
M 1 tır 

· 'hrnet · .... 
lı:yle i·· k çıgın bayramı münasebe-
kazand ur ordusuna şan ve şeref 
ren ;ı ... •rnıak Yolunda canlarım ve-

c..ız şeh· l · 
arıll}ay ....... ıt crın adlarını saygı ile ,. .. k ı ı urk d 
~~ ran du or usuna minnet ve 
bır \'~'f YRularımızı tekrarlamağı 

1 e hilirız 

liAKKIOCAKOGLU 
G -ii~ r ü k v; inhisarlar 
Ve ili/• • 
Istanbuı ının tetkikleri 

~C") ı 24 (Y · A ·• - ş . enı sır muhabirin-
Cultırük ch~ırnizde bulunmakta olnn 
1da Ve ınh· 1 resiyle .. •sar ar vekili gümrük 
:till'n 1uccnrl ' 
1 aınesjnin ar arasında ithalfıt ka-

Kahraman alaylarımız sancaklarını aldıktan sonra .• 

233, 17 6, 28 inci alaylara 
Törenle Sancak verildi 
ORGENERAL iZZETTiN ÇALIŞLARIN HİTABESİ: 
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1

' ' Alay komutanları! Sancaklarınızı 
-

alınız. Onların üzer/erine kahraman-
lıklarla dolu zafer tarihleri yazınız.;,, 

1 

Bütün. lzmir 
bir daha 

kahraman orduyu 
ve doya doya gör

mek, alkışlamak imkanını buldu 

Şehir bayraklarla donanmıştı 

Cün1hur iyet meydanı sevinçle 
coşan, yaşıyaıı halkla dolınuştu 

Dün, İzmir, eıine az rastlanır bir heyecan içim!ft 
büyük bayram günlerinden birini yqadı. Havanın 
ıııncı aoğuğunn rağmen Cümbmiyet meydanına akın 
eden İzmirliler, orada gördükleri manzaranın yürekle
ri heyecandan tqıran aıcaklığı kartıımda tabiatin ao
iulduğunu yendiler. Dün lzmirin üç alayına sancak 
verme törenini seyreden milletimiz Türk ordusunu 
teı)ôl eden kahraman Mehme~ kaıJıamda bir 
kerre daha göğüılerini gurur ve emniyetle .kabartblar: 

Bu tanlı ve beyecanh törene ait tafıilih Betincı 
aalıifemizde okuywıuz .• 

Dün kahraman alayla1 rnııza Vltt Önder Atatürk adına .an. 
caklannı veren Or general Iz. Çalı§lar hitabuini iradedtılot. 

~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~ 

Dün, Uç kahraman alayımız.a ulusun şahitsiz bir gün yaşıyordu şehir ... Gen
emanet ettiği sancaklar için yapılan he- cinden ihtiyarına kadar her kes, kız ve 
yecanlı ve heybetli töreni, kahramanl&~ erkek on binlerce insan sokaklara dö
nn büyük bir geçit resmi takip etti. Tö-J ldilmilştü. 
ren, geçit resmi, asker ve halk şenlikle- ı Şehir sabahtan itibaren donanmıştı .. 
:ti, günün muhtelif saatlerinde, zaman Her kes, içinden taşan bir heyecanla evi
zarnan heyecanlı tezahürat şeklinde te- ni ve mağazasını bayraklarımızla süs-. 
celli elli. liyor ve yollar, saat saat kalabahklaşı-

Ulus ordusunu gururla ~eyretti, he- yordu. 
yecan ve gıpta ile alkışladL Ordu, ulu- Knrada ve havada hareket vardı. 
sun şerd ve namus ves1kaJarını inana- Tayyare filoları Izmir semalannda 
rak ve bilerek teslim alırkeı. cidden coş- koşuşup duruyordu. 
gun bir heyecan içinde kaynaştı. San- Saat tam on bir ... Cümhuriyct mey
cakları bilerek aldı, övünerek aldı, On- danı mahşerden bir günü hatırlatıyor .. 
larda, bütün bir ulusun engin ümitle- Silel makamın hazırladığı programa gö
ri, heyecanları ve emniyeti mevzuuba- re alaylar ,yerlerini alıyorlar. Bunu kız 
his olduğunu düşilnerek ve and içerek ve erkek liselilerinin kabarık talebe 
aldı. kadroları takip ediyor. Atatilrk heyke-

ŞE'HlR DONANDI linin önünde kilrsil, etrafında hükümet 
erkanı, silel erkan ve davetliler yerle-

:ıettin Çalışlar, refakatinde kor general 
Mustafa Muğlalı, müstahkem mevki ko
mutanı general Rasim Aktoğu ve diğer 
generaller ve askeri erkan bulundulu 
halde alayları teftişe başlıyor. 

Canlı asker, heybetli asker, sağlanı 
adımlı ve az.imli asker, or generalin se
llmma: 

- Sağol... 

Hilabiyle cevap veriyor. Asker ko. 
nuşurkcn ~k· fırtına kopuyormuş gt,. 
bi, canlı bir se ziyafeti Qtiyü'k bir zin· 
delikle kulakları dolduruyordu. 

Teftiş on dakika kndnr devam ediyor. 
Bunu müteakip or general ve askeri er
kan Atalilrk heykelinin önüne gelerek 
vali, belediye reisi ve hükümct erkanı• 
nın yanında yer alıyorlar. 

TÖREN BAŞLADI 

h.mlr, sabahtan başlıyan heyecanını rlni almışlardı. Ulus ve ordu heyecandadır şimdi ... 
pek erkenden açığa vurmağa başlamış- TöREN BAŞLIYOR Süel muzika, üç kahraman alaya ema. 
lı. Ulusun gilven kaynağı olan ordunun, net edilecek sancakları taşıyan erlcr-

' 

11.ıllan l't> • tatbiki sırasında noksan 
dir. ırn ıhtnfıfmı telkik l'tmekte-

____ Awuıcak ımı 

milletln kalbinde ne kadar geni§ blr yer Saat tam on birde, Cilınhuriyet mey- le birlikte heykelin yakınında mevki 
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Suriye Gazeteleri ,,.,.. _____ __..._llliııliiiııİill-~-- ---·~iiiiiiiiiiiııılliiııil-.. --iiiiiiiııiliiiiiim--...--.-..-. ı Fuar hazırlıkları 

ŞEH•R HABERf~ER-. .., 1 Fuarkomitesi,dünakşamsaatt6dt. 
Son günlerde akıllanmış görünüyor
lar. Aleyhimizdeki neşriyatı kestiler 

... 1 ' . 1 , belediye reisi doktor B. Behçet U&UI 
·- _ başkanlığında toplanmış ve fuarda yr 

_ _ pıiacnk inşaat hakkında kararlar vet' 

Bl·r araba devrı·ldı· ~~r.sene fuarın atraksiyon işleri çok 
esaslı tutulmuştur. Bir müessese pto" 
jeksiyonlu sinema ile fuarda rekUın lf' 

FAKA T ...... :. ricali ve vekilleri vermekte ve milleti 
• •••••• ~ 1 yerli malı kullannuı.ğa teşvik eylemekte-

___ ._ : dirlcr. Bunları zikrederken, bilhassa şu-
Adendeki Arap ~ . nu da ilave edeyim ki Türkiyeyi ı.iyare-
memleketleri mü- E tim arasında talihsizliğim varmış. çunkü 

: ziyaretim iktisadi ve tasarruf haftasını 
Jaf aa komis yonU • isabet etti. Ve bu halta hürmetine birçok 

1 z.iyafctlerden ve içeceğim fincan kahve
Arap dünyaınna •den mahrum kaldım.> 

Arabacı ağır yaralandı., Yolculardan 
birinin beyni parçalanarak öldü 

]erini üzerine almağı teklif etaıiftlt• 
Ege mahsulleri müzesi de müteaJıhidill' 
ihale edilecektir. 

---0- • 
Bir hırsızlık hadi.eM 
Menemenin Helvacı köyünde 'bir hıt" 

sızlık hAdisesi olmuştur. Geceniıı ,,.,ı 
ikisinde Yusuf oğlu Talatın bakbl di1k-

k k 
14-1-1938 tarihli cFetelarab> gazetesi Bir kişinin ölümü, bir kişinin de ya

unda sokmakta aşağıdaki beyannameyi neşretmektcdir: ralaıunasiylc neticelenen müessif bir 
devam ediyor Adendeki Arap memleketleri müdafaa araba kazası olmuştur. Pazar günü ak-

k · · d ki •.:1___ şamı saat on sekiz sıralarında Yeniköy-
•••••••• ••• •••••••••••••••••-•••••••••• omısyonunun zır e nıllil!il: 1 b 

13-14: Kanunusani 1938 (M.H.) _Su- Yemen baştan başa Türklerin Arap İde arabacı Celal oğlu Necibin ara ası-
riye matbuatı son zamanlarda Türkiye memleketleri üzerinde .. tmekte olduk-J na binen Sinan oğlu Hüseyin. arabacı 
aleyhine neşriyatı tamamen terketmiş- lan haris ve desiseli ~arck.etlerinden ı ile garüşe görüşe Izmirc gelmcğc baş
tir. Matbuat Cemil 14.ardamm parlamen- mütecllimdir. Dün Türkler aynı toprak- i ~ıştır. iki tekerlekli arabaya kurulan 
toda uğradığı bazı hücumla.n ve muhale- 1ar üzerinde Irak kardeşimiz.le uğraşır- iki arkadaş. her şeyden biliabe~ umumi 
!et partilerinin iddialarmı neşretmemiş .ken Iraktaki bazı mütebariz şahsiyetle- şoseye çıkmışlar ve karanlıkta ilcrleıne
yalruz Başvekilin: <Eğer bir harp olursa rin himmeti sayesinde bu.felaket berta- ğe başlamışlardır. 
muhaliflerin hepsi kaçar. onların cesa- raf edilmiştir. Bugün ise Arapların bir- Bu sırada Urla belediyesinin 9 sayı
reti yalnız sözdcdin kelimelerini bütün leşmesini ve memleketlerini bir araya sında kayıtlı kamyon da yol üzerinde 
gaz~tcler bariz bir şekilde neşretmiŞler- toplıyarok haklarını tahakkuk etürmcğe 1 görünmüştür. Arnbayı idare eden CelaI 
dir. çalıştıklannı gören Türkler bütün kuv- oğlu Necip, bir kazaya mfı.n.i olmak için 

Gazeteler, muhalefet liderlerindenMü- \"etlerini Iskenderunu Suriyeden kopar- arabasını taş yığınları üzerine bindir-
nir El-Icillniye bilhassa hücum etmekte- mağa hasrctmişlerdır. miştir. Filhakika bu sayede müsademe 
dirler. 4 Ikincik.Anun tarihli cEI-Şebab> Fakat Suriye Fransızların elinde iken hafif geçmişse de araba devrilmiştir. 
gazetesi Halep şehrinin en bariz münev- Türkler böyle bir talepte bulunmağa re- Devrilen arabanın altında kalan Si-
verlerinin parlamento reisliğine gönder- saret edememişlerdi. Vaktaki Araplar 

dikleri telgrafı neşretmektedir. Bu tel-: istiklillerinc kavuştular Türklc.r derhal 

14 
A ı k 

grafta deniliyor ki: cArrivist ve sakit I Cezire ve lskenderun için kıyamet ko- v ~ 
Milnlr :El-IcilAni vatanıhllkümete hücum parmağa başladılar. ~ 
etmqtlr. Bu. af edilmez bir cürümdür.! Hepimiz biliriz ki Türklerin Iskend~ • ; [ 
El-Icllaniyi bu meclisten kovunuz. Ve run tasallutu yalnız Suriyeyi değil Filis-1 Brr yavru pırzo (J yer. 
Adi milcrimler gibi mahkemeye tevdi f tini. Irakı ~zirctülarabi~i ve hatta Mı- ken kemik boğazında 
ediniz. Milletin selimeti için bu gıôi fasit sın da tehdit etmektedir. Onun için bü-
ünsunı ortadan bldırınız. Sakın. hainJtün Arap memleketlerinin ileri gelen- kalarak öldii 
ve sakit muhalefet Suriye gençliğinin leri Suriyeyi elem içinde bırakmıyarak Dün Namnzgahta ölümle neticelenen 
gazabını uyandırmasın. Imzalar şunlar- onunla elele verip cüzlerini kurtarmak bir hôdise olmuştur. 
dır: Muhammed Muhabiri, Abdülkadir çarelerini nr<l§tırmnlıdırlar. Çünkü is- Namazgahta olurnn şapkacı Cebbar, 
Salim, Abdillkadir Verrak. Beşir Haha- lfım. arap filemi Suriyenin ilim ve ahlfı- evine bir miktar pirzola alını~, eşi pirzo
ba. Ibrabim Lütfü. Tahir Vemlk, Malı- kınn pek çok şey medyundur. Onun mil-} fayı kıznrt.mış ve öğle yeme~ni yemeğe 
mut Sabuni, Haşim Verrak, Abdürrah- leti coğrafl hudutlarını muhafaza etmek baslamışlardır. Fakat Cebbarın on dört 
man Nehas, Beşir Haccar, Muhammed ve Suriyeyi de aynı hudut çerçevesinin a lık Erol adındaki küçük çocuğu bir 
Febbani, Sıddık Şema, Raif Battiha, Isa dışında bırakmamak va7.Üesiylc mükel- :alık inola kemiklerinden birini eline 
Ebudan, Nur Huımi, Muhammed Ka- leftir. Türklar cebir ve şiddet istimal c ·r ~ ve yalnmağa başlamıştır. 
mer, Ismail Keyali, Hamit Tüfekçi, Fatih ederek bize htıkim olmak veya başkala- g ~c~in bir parçası EroluI\ boğazına 
Debbağ, Fazıl Abci, Abdülgani Debbağ, rının bize tahakkümünü elde etmek is- kaçmış ve çocuk acı acı feryada başla-
Moh Buvadıkçı, Amel Beni, Mahmut tiyorlarsa da onlara hatırlatalım ki Arnp ,.,... 
Vail ve Mahmut Kebbe. nillleU kendi Uzerine konulacnk olan bu 

m~.ır. 

Memleket hastanesine kaldırılan kü-
Türkiyeye gclmq olan Suriyeli gaze- tuzu (lıpkı Alsas Lorende olduğu gibi) çük çocuğa ameliyat yapılmış fakat öl

teci Eşref El-Katibin ikinci makalesicEl- blr gün silkip atmağa muktroirdir. 
~bab> ta intişar etmiş bulunuyor. Ma- Bunun ıiçin Yemen, Hicaz, Mısır ve 
kale.şudur: cTürkiye memleketinde tak- Irak krallannın dikkat nazarlarını cclb
dirle gönnilş olduğum şeylerden biri hü- ederiz. Arap gençleri,' memleketi siliıh 
kümetin memleket iktisadiyalını yük- .kuvvetiyle müd fa:ıya h.'.ızır olduğu gibi 

müştür. 

Bugün Erolun cesedine otopsi ameli
yesi yapılacaktır.Namazgah karakolu bu 
hususta tahkikat icra etmektedir. 

--=-seltmek ve halkı tasarrufa ve ikUsada icabında Suriyeye girebilmek için, Ye- S d k d • 
alıştırmak için gösterdiği ciddi gayret men kralının yüks:?k müsaadesini diler- ey i öy e yenı 
Olmll§tur. Bundan sekiz sene evvel Tür- lcr. ilk mektep 
klyede bir cemiyet te§kil edildi. Cemiye- --=-- Seydiköyde on iki bin dört yüz elli li-
tln gayesi yerli malların kullanılması ve Ma hl-eme de 1 rayn bir mektep vücuda getirilmiştir.Bu 
Tilrk iktisadi.yntının yükseltilmesi idi. K 

Cemiyet, hilkilmete müracaat ederek U k paranın 6800 lirası muhasebei hususiye .na im huzurunda hic larnfından verilmiş, üst tarafı da halk 
senelik bayramın resmi bayram olmasını ' 

Sakız Cl.ğnen ,· r mı'? tarafından teberru edilmiştir. 
ve hükilmetin şubelerinin bu bayrama , • Mektep beş dershanelidir. lki kattan 
iştirak etmesini temin eyledi. Dün ikinci sulh ceza mahkemesinde l ibaret olan bu mektebin üç muallim oda-

Bu bayram yedi gUn sürer. Bu yedi bir hakaret davasının duruşması sıra- j sı, bir yemekhanesi, koridoru mevcut
gün zarfında Tü.rkler, israftan çekiniyor- sında şahit olarak celbedilen bir baya.n l lur. Bu koridorda icabında dört yüz k~ 
lar ve tasarruf ettikleri paralan milli mahkeme huzuruna alındı.. 1 istiap edecek suretle temsiller ve konfe
ve sosyal tesisata veriyorlar. Bu cemiye- Şahidin hüviyeti tesbit edilirken, ağ- ranslar da verilebilecektir. Eski okuldan 
tin propaganda usullerinden biri iktisa- zını sağa. sola çevirdiği ve sorulan sual-, iki sınıf yenim ktebc gecm~tir. Ust ka
dın ve tasarrufun faidelerini ve millt lerc kesik kesik verdiği cevaplardan bu ı tın sıvaİarı bittikten sonr~ tedrisat yeni 
sanayi tclmmilliinün lüzumunu gösterir bayanın ağz.ındn bir madde dolaştığı an- mektepte yapılacaktar. Eshl mektep, mU
bUyilk levhaları, sokakları dolduracak laşılıyordu 

• ze olarak kullanılacaktır. Yeni melde-
.surette asmaktadır. Gördüğüme göret bu - Bayan, nedir o .. Sakız mı çiğniyo:r-
levhalar çok faide gösteriyor. Bizim sun? bin nçılına töreni yakında yapılacaktır. 

Qnemlekette de böyle levhalar konur fa- Şahit Bayan kendine geldi. Hakikaten 
'kat bizdeki levhalar, aokakları yalnız ağzında ..sakız bulunduğu görüldü. Bn
hayvan pisler.> csokağa pislik atma> gi- yan kızardı ve ağz.ından sakızı çıkararak 
bi yazılarla Tan.anın., Kızıl Casusun ve mendiline sardı. 
aşk göz yaşlarının sinemalan önilndeki - Mahkemeye, ağzında sakıı.la mı ge-
mutantan ilAnlaruıdan ibarettir. linir? 

Şüphesizdir ki bizde de tanzifat ilin- - Unutmuşum, kusura bakmayınız! 
lan ile sinema rekli.mlarıııdan hariç ola- - Mahkemeye saygı böyle mi olur? 
rak meseli <Ey vatandaşlar yerli malı - Hiç gcldiğim ~erler değil, daldll'-
kullanın12> yahut <Ey babalar, çocukla- mışun_ 
nruza tasarrufu öğretinin gibi yazılar - Evvelce verdiğin cevaplan sakız. 
asılmış olsa ne kadar güzel olur. gibi çiğniyordun. Şimdi anlat bakalım? 

Tasarruf cemiyeti vatan ekonomisi Şahit, eskisinden daha dürüst olarak 
propagandasında bu kadarla kalmıyor. hadiseyi anlattı. Duruşma da başka şa
Bir takım konferanslar verdiriyor. Bu hitlerin celbi için başka bir güne bırn· 
konferansları TUrkiyenin en ileri gelen. kıldı .. 

İmtihan . 
Orman mesaha memurları dün sabah 

saat onda vilayet salonunda imtihan 
edilmişlerdir. Muvaffak olanlar, vaz:i.fe
lerinde istihdam edileceklerdir. 

'i1'7ZX7.7.7..nt:T.7J...zz7.ZY,7 /..Z7.u.zzz:t1 

Halkevi köşesi 
~tff'WiWI 1 Ll ES,..._,, 1 ! 1 J 
Fikirler Dergimizde gençliğe bir sa-

hife açtık. Maksadımız bugünün kapasi
telerini yarı.Da kuvvetli bir şekilde ha
zırlamaktadır. Yaz.ı vermek istiyen ~nç
lcr yazılarını : (Halkevinde Fuat Edip) 
adresi.ne yollamalarını bildiririz • 

J 33 Nu. lı katar T epeköy makası 'kam, kilidi kırılmak suretiyle SÇ.ıoıst 
yüz çift çorapla bir m.ikdar para ~ 

Ya kininde bir genci yaraladı J ınıştır. Bu işin, eski bekçilerden }.J 
. J Uyanık tarafından yapıldığı anlaşıla~ 

1 yakalanmı§tır. nan oğlu Hüseyinin beyni parçalanfüak 1 ağır surette yaralanmıştır. Izmirden Na- ı -----
dağılmış, arabacı Necip te ağtr surct.b t zi11iye gitmek üzere hareket eden 133' r. tb [ ~ ı · t • 

l k f ..,, k.. k ·• r u o Taa ıye ı yaralanmıştır. Yarahlar, imdac!ı sıhhi numara ı ıı ı>:1"• ~~pe o~.~a. ~ının y~z . . • ıh 
otomobiliyle hastaneye nakledilmiştir. metre kdıbr ılerısınde sur atını kesmıJ- Futbol a1anlığı. Izmırın 937 - 933 Y 

Adı. hıu· hallind ı lir Bundan cesaret alan Mustafa oğlu futbol faaliyeti hakkında hazırladı~• IJlt 
ıyece ~ıse ma e yapı an · f bol fed ··nd rın1t 

t hk.k tl h~d· d r·· ş f tt• · Reil karşı tarafa geçmek istem.is bu raporu ut crasyonuna go e a ı a a, a ıse e şo or era e ının ' :ı:• • ı __ ... 

sı.,.t.l·ı sür'atlanan lokomotifin çarpma- tir. Raporda, bu sene yapılacak ıeu-
mesuliyeti görülmemiştir. Kazaya se

bebiyet veren, arabacı Cetal oğlu Ne
cipUr. 

TREN KAZAS: 

siy le yüz üstü düşerek yaralanmıştır.. lar ve Izmirden ayartılan oyunculaflll 
Yaraıı ifade veremiyecek kadar ağırdır. hareketlerine mani olunmak üzere ah~ 
Hastaneye kaldırılmıştır. Torbalı adli- cak tedbirler gösterilmiştir. Ajanlık, ~ 
yesi hadiseyi tahkik ebncktedir. Ateşçi uımnameye bir madde ilavc~iyle, ~ 

ı Muammer, Katar şefi Osman ve maki- profesyonelliğin önü alınacağına kaot 
Evvelki gece Torbalı - Tcpeki>.> ara-ı nıst Davut hadise etrafında bilgilerini dir. 

sında bir tren kazası olmuş ve bir kişi söyl.:mişlcrdir. . ............ .. . ........................ ····· .. . 

T
1

orbalıda bir 
:ı 

cınayet 

Yusuf genç karısını 
tabanca j}e öidürd,ii 

Alsancakta Altın sok.ağında Meh~el 
oğlu Ali ..,e Mehmet oğlu Mehmet AJi 
belediyeye ait arsadan tq çıkardı.klatıll"' 

dan yakalanmışlardır. 
§ Alsancakta Şehitlerde deniz kc_. 

rında Mehmet oğlu Mehmet Oğuz: V_. 
derze acentesine ait bulunan kömiirlef" 
den bir çuval kömür çaldığandan y~ 

Torbalıya bağlı Kayaıı köyü karşmn- Yusuftur. Katil her ne kadar inkara sap· 
da. Nohut gölü mevkiinde Teslime İs· m~ da, elde edilen delaler cinayetin 
minde bir kadınm ölü bulunduğu• zabı- bütün unsurlariyle aydır.la:ımasına yara

lanmıştır. 

§ lkiçcşmelikte Camgöz sokağı.da 
Mehmet oğlu Cemal, Ali kızı Fatın•>'9 
sarılmak ve Öpmek suretiyle 1a11untılık laya haber veram~tit. yapılan ilk tah- mıştır. 

kiktıtm verdiği netice, hôdiscnin bir ci- Anlaşıldığına göre Bn. Teslime, muhi
noy~tten ziyade bir intih:ır kok•ısut., ve-ı· tinde bir yabancıylc arada tırada konuş
riyordu. Filhakilı:a Bn. Teslinıcnin kı,cası makta. idi. Kıskanç bir koca olan Yusuf 

ettiğinden yakalanmıştır. 

§ Çorakkapıda Gaziler cadde8in4'• 
Hasan oğlu katip Ali, Ali kızı Leınaııi 

Yürük Yusuf, karıSJnın kendi kendisJ\i ta !.>unu öğrenmişti ve karısını fena hal- kaçırdığı 'Jİkayet edilmiş ve suçlu yak•• 
tabanca kurşunuyle öldürdüğünü iddia de tazyik ediyordu. . lanmışta . 
ediyordu. Bi.r çadır macerası halinde başlıyanl §Kemerde Halkapınar caddesinde~ 

Zabıtanın uzun uzadıya araştırmaları muaşakanın son günlerde ileri gittiği bile -:-ahim oilu Ramiz bir alacak meeele9İfl' 
ve Torbalı Cümhuriyet müddeiumumili- söylenmiştir. Kıskanç koca, işte bu tıe- ck.ı Hüseyin oğlu Ahmedi çakı ile .al 
ğinin vaktinde tetkikleri:. hadisenin bir hepten dolayı karısını öldürmüş, ,fakat kabasından hafif surette yaralanış .,. 
intihar olmayıp cinayet olduğunu mey- cinayetini örtmek için çok ustaca hare- yakalanmı~tar. 
dana çıkarmıştır. ket ederek bir intihar kokusu verdirmek § lkiçeşmelikte Namazgah caddesin• 

: Aleti katil bir brovning tııbancıısıdır. istemiştir. Katil, tabancasıyle birlikte ya- de Süleyman oğlu 1brahim Tc cesaıa1 
' öldüren, Bn. T eslimenin kocası Yürük kalanmıştır. oğlu Ali bir kadın me3ele.inden Rab-

Bir çocuk pençereden 
düstü 

~ 

Alaçatıda bir kaza olmuştur. Alaçatı-
nın Hncı Me.miş mahallesinde oturan B . 
Aziz Etinin beş yaşındaki çocuğu Ziya, 
gece vakti evinin pcnÇ!!resinden sokağa 

düşmüş, başından tehlikeli surette ya
ralarunıştır. Yaralı hastaneye kaldırıl
mıştır. Hiidiscnin kazadan ibaret oldu
ğu yapılan tahkikattan anlaşılmıştır. 

il 

Müessif bir kaza 
Kavaklıdere köyünde müessif bir 

kaza olmuştur. Beş yaşlarında Muzaffer 
isminde hir çocuk, evde yalnız bulun
duğu sırada mangalın yanında oyunla 

meşgulken kıvılcım sıçramasiyle elbise
si tutuşmuş ve vücudunun bazı yerle.ri 
yanmıştır. Yaralı çocuk dün Izmire ge
tirilerek Memleket hastanesinde teda
vi allına alınmıştır. 

• 
Afiş işleri 

Belediyenin afiş işleri etrafında yap
tığı tetkikleri neticelenmek üzeredir. 
Bunlann yerleri hazırlanmıştır. 

Belediyenin yaptıracağı bekleme sa
lonlarında ilan işleri için de yerler ay
rılacak ve burada tütün sabş şubeleri 
de açılabilecektir. Tertibah ona göre 
alınmaktadır. 

Biı' yaralanma 
hadisesi 

man oğlu Hayruşu taşla başmdan yaı•
ladığından yakalanmıştır. 

§ Alsancakta Şehitler c.addeflod• 
Konyalı Dumwş oğlu Aşir Şahin. Ha-' 

Dün aqam Servilitepede bir yaralan- yin oğlu Eyip Aksuyu kavga neticeai bi# 
ma hadisesi olmuştur. Kundura eskicisi c;akla sol omuzundan yaraladığından y•• 
Hasan, tütün amelesindcn Aliyle Servi- kalanmıştır. 
litepe kahvehanesinde otururken, Ha- § Alsancakta Şerafeddinbey uddesiıı• 
san tabancasını muayene etmek üzere de arnbaet tbrahim oğlu Lütfü ve ~ 
çıknrmış, çıkan kurşun Aliyi çenesin- 1 oğlu Mustafa sarhoş olduklan görülerek 
den yaralamıştır. Yaralı hastaneye kal- yakalanmışlardır. 
<lırılmıştır. Hadiseye müddeiumumi § Alsancak ısta!yonunda Mustafa oi• 
muavini bayan Handan el atmıştır. Iu makinist Saliıheddin sari.ot olduid 

-O-- halde istasyon içinde dolaıtıia gar rnii• 
Kacak etler dürü tarafından haber verİlrnİf ve euÇ1'I 

t 

Belediyece kaçak etlerin takibine şid- yakalanmıştır. 
detle devam odilmektedir. Satılan k:ı- § Beyler sokağında Taflan gazinO' 

çak etler yüzünden bu günlerde hazım 
ve mide hastalılr.lannın arttığı anlaşıl

sunda Ruşen Halil oğlu Alinin üzerİll' 

de tabnncn bulunduğu anl&fllmıt ve altJW' 
mıştır. Dün bir mikdar kaçak sığır eli mıştır. 
yakalanarnk müsadere edilmiştir. § Alsancakta inhisaılar sigara fab"'•• 

sında kondoktör Alinin fabrika daJailiO" 
Kaçak kömür de silah taııdığı sörülerek aıınlDlfbr· 

Ikiçeşmelikte oturan öıner oğlu · Ali § Karşıyaka palamut fab ......... 
Kalender isminde bir adam, Çeşmeden ateşçi olarnk çalışan Hüseyin oilu s.-' 
aldığı doksan kilô kaçak kömürü lzmi- ani olarak kazandan dökülca kiluerdel' 
re getirirken yakalanmış, kömürleri el ve ayaklan hafif surette yanm• ~ 
müsadere ediLnişlir. tedavisi yaptırılmıştır. 

FIKRA 

-~ 

hesaplar 
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GOZELİJölNE - ZARAFETtNE - AZAMETiNE P AYAN OLMIY AN DONY ANIN EN BOYOK FtLMl 

TAMAMIYLE RENKLi 
MARLENE DtETRICH VE CHARLES BOYER 

NIN EN MUAZZAM TEMStll.ERt 

Allahın Bahçeleri 
SÖNMEZ BlR AŞKIN MOESSIR ... HllO. YESI.. 

AYRICA: PARAMOUNT JOURNAL - MIKI 
VE 

MISIR MA IZARALARI 
KAHiRE - NiL - EHRAMLAR - EBULHEVL VE SAiRE .. 

BUGON 

TAYY REDE 
Seanslar hergün: 3 • 5 -.7 -9.15 de .. Cumarte~i - Pazar 1 de baılar. 
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- Fakat nıuıl? Siz 800, Japonlar J00 kiJi kaybetmiı.U.is. 
Çinli deıniflÜ' ki: -1,te onan için kaz.andık, diyor""' ya ... N8' 

luı niıbetleYine göre Japonlar daha fazla ziyandadaw. • 
Hikaye ve h~buı doğru olup olmadığını bilmiyonmt. ~ 

her halde alıi :ıamanl•a ait oha gerektir. Çünkü ba -'"' Çilr 
liler, ıarı oe beyaz, bir çok hükümleri halııız çıkardrlar. Ne ~ 
~alleri, bonmarıe cuker oyuncakları gibi, alınıp ıatıltlı: ,,. Jı 
aioil f"haiyetleri, kendilerini kuklalar gibi oynatlılca. M~ 
ve ondan aonralıi tecrübeyi dü1ününüz: Japonlar ne ceplwJ• ~ 
kadar kan dölımüıler, netle cephe gerisinde bu kadar tmddr 
lerdi. 

En bitltin zannolanduğu ıırada her gün bir harp dalanı -"' 
/rakiki l•panya ve tam çöktüğüne hükmo!unurken, bir ana ar,llJI' 
hamlesi ile ileri atılan Çin, dtfarıdan milli ferellerle oynamtll'dl 
bir haddi olduğuna yeni iıbatlar değil midir? EtJet, maddi~ 
lıpanyada t.f adridin ue uzak doğuda Çinin çoktan aleyhincl• p,ıl 
Fakat bir de manevi hesap, çok dela istati~tik tetkiklerini allı:" 
eden ıırarlı bir iç l .. vvvetler hesabı rıardrr ki onun netice~ 
deki tesirleri kolayca ölçülemez. Milli müdafaa muka~ 1' 
parken, tayyareler, toplar, tanklar ve lı-:.r türlü silahlar arOJIJll!/:.. 
insan denen •ilahın husuıiyetlerini de unutmamak ltUun6eli 
Biz Türkler bu hakikati daha Yokından biliriz . • Fatay 
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Bulgar kabinesinde buhran 
Harbiye nazırı istif asını verdi. Diğer 

nazırlar da istifa edecekler 
gös_J Buhran 

' başvekille harbiye nazırı arasında baş 
meydana gelrrıişt;r 

l L teren bir ihtilaftan 
uelgrad 24 (Ö R) . . l'iliy ' . - Sof yadan bıldı- oilmcktedir. 1 vekil kral tarafından kabul eclilnuşür. 

or : B Gazetelerin husuSi surette aldığı ma- Bu içtim. a harbiye nazırı da dnvet 
ulgar başvck 1· K.. I f k v 1 t ııind b ı ı ose vano ·ar>ınt•- Jiımata göre harbiye naı.ırı Lufkofun ° unmuş ur. 

S 
(' ~hran devam ctnwktcdir. • ·c 

1 
ld' B k"l K.. Kralın huzurundan ayrıldıktan .-;on-

anl<ıJC'st B . ıstı ası mu ıtcrnc ır. aşvc J osc . . . .. • 
• L e orısın Avrnpa seyahatin- ra kendısını gorcn gn:1.ctcC'ılere başvekil 
~ onra k 

1 
Jvaııof yine nıeııılc>ket idaresinin b:ı- 1 :b ' ra ın riya!'etinde toplanan KÖSf' lvano{ kısaca ~un arı söylemiştir: 

l'Yeli ,. k 1 d şında kalacak ve kabine buhranı da da- L fk f hıuh f c 1 e e, kabinede ahengin ' - Harbiye mızırı u o 11czarcttcrı 
a nza hi!iyt', harbiyt.• naz.ırlnrının değişme5iy-

iehh" 
1 

sına çalışılmış ise de bütün 1e- istifa etmiştir. 
lia Us :r akamete uğramışbr. le neticelenecektir. . Vekiller heyetindeki harbiye naz.ın 

rbı~·e "~ L Mnamafih, harbi~·c ııaz.ırı ile kabine L fk f d tl l dl' · 
11
u b "' ·-zırı ufkof, cumartesi gü- ., u ·o un os arı o an . a Jye, 1ıcarct 

1n; .. başvekil Köse Ivanofo 7.iyaret et- arasındaki ihtilafm halli de muhtemel- ve dahiliye nazırlarının islifalan bek-
-oy, unu ...... t k' · d' l kt d" fınd ... u ea ıp başvekıl kral tara- ır. enme e ır. li:n ~a~ul edilmiştir. Belgrad, 24 (Ö.H) - Sofyaclan bil- Tahminlere güre, kabinedeki buhran, 

tebı· gorüşmcler hakkında gazetelcn diriliyor : başvekil Köse lvanofla harbiye na1Jn 
tan ıgat verilmemiş ise de, vükela buh- Başvekil Köse Ivano{ harbiye n:ızırı • Lufkof arasındaki anl:ışamamazlık yü

ının görüşüldüğü muhakkak adde- Lufkofl;f" görtişmüş, bundan sonra baş-! zündcn çıkmı~lır. ---Fransız nazırları söylevlerinde halk 
topluluğunun kuvvetini belirttiler 

P • . 
~rrle'.. ~~ (ö.R) - Kabine nazırlara 
top} ıunu söyledikleri nutul~larda l laik 
• arı tısını d •w. • b ı· w 
Cli~Ic n evam ettıgını e ırtmegc 
l~ ~t et~~şlerdir. Nazırlardan B. Chap
l u h"c~ı~tır ki: f'.Şimd iki hükümet diin· 

ukum•t' ı · d w• • ~İt d " ın pro{;ramını as a egı,tır· 

ti" e~ildir. O neye hazırlanmı' i~e bu 
"Ynı ld l>r Yo a devam edecektir. Ayni 

0trarı .. 
tem , 1 Uzctinde yürüyecektir. B. C hau-

Pa ın ıı..h • . b b' 1·w• wl '4!rn· ,... uyetı u u ıgın cn, 11ag am 
•natıdı P 1 .. liylc r. nr amentonun muzahere-

onun hareketi eminim lci cümhuri-

yeti ve Fransayı dnha çok sevdirecektir.> ı h~riy~ti k.:rumak için kend ilt~ri.nden veJ'o 
Maarif naıın B. Jcan Zay d e demiş- d ıklerı musterek hareket k arany le b u M · 

tir ki: c:Halk topluluğu bundan ev"d tırabJ iz.nle eden halk yı~ınların ın emel

görülmüş eberiyetler sı;ibi bir p arlamen
to koınbinezonundan ibaret obaydı, on· .. 
lar gibi yarınsız kalma~a mahkum olur
du. Fakat halk topluluğu parlamentoda 

lerinden doğmuştur. Ve onlar cümhu· 
riyetin ııelf\metiyle kaygılanmakta de
vam t-diyorlar. Yirmi aydan beri daimi 

surette hükümetc iştirak etmi~ olan ra
dikal partisinin hcrkt-~e sulh v e sülı:.un 

doğmu~ değildir ve. parlamento hudu- içinde çalışma temin eımek yolunda gay

dıimı aşmıyan bir ek~criyet arzusu d a retleri yavaşlatmak 11öyle dun un. bila
değildir . . Reisin i arll!:•nda ve kend ıleri lı:.is iki kat gayretle buna çllı~cağını te

arasında ayrılıktan ıstırap duyan ve cüm- min ederim. 

•••••••••••••••••••••••••••ww••••••••••••• 

Bulgaristanda- ~ 
kt ırktaslarımzz~ , . . . . 

. Yakında ana vatana~ 
kavusacaklar 

> 

. . . . . . 
Islanbul, 24 (Yeni Asır muhabi- : 

rinden) - llüktiınetimiz. Bulgari.'i- : 
1and:ıki Türklerin \'aziyetlcrini na- : 
ıarı dikkate almış \'e bu kardeşle
rimizin de ana \'atana getirilmesi 
kıırnrlaştırılmıştır. Bu iş için ya
kında Bulgar hükümctiyl~ müza
kereye girişilecektir. Bulgarıstan
dan getirilecek k:ırdt'şlerimiz.in An
talya ve havalisindc yNleştirilme

leri muhtemeldir. 
lstnnbul 2'1 (Yeni Asır - Telefon

la) - Yugoslavya hükümcti, iki 
yüz bin Türkün Türkiyeye nakle
dilmesi için hiikiiınetimiz.le miiza
kcrcyc amade olduğunu bildinniş-
(jr, • 

Hükümetimiz. Romanya ve Bul
gafrı;tanclaki kardeşl<'riıniı.in nakli 
işiyle meşgul olduğundnn. Yugos
lavyndnki kardeşlerimizin nakli işi
nin bir müddet gecikeceği anlaşıl-

nıaldadır. ....... ·N·~ ·1~· ~. y·~k i'i i ...... .. 
lstanbulda Elektrik 

sirketi meselesini . 
tetkik edecek 

1staııbul, 21 (Yeni Asır - Telcfonla)-
Nafıa vekili bay Ali Çelinkaya yakın
da şehrimize gelecektir. Vekil, burada 
lıükümetle elektrik şirketi arac;ındaki 
ihülAf ı tctkık edecektir. 

Ziraat 
Kongresi lvJartta 

toplanacak 
htanbui. :: · (Yeni Asır - Tele!Jnla)

Şubat ayın.:.ı Ankarada topbnması ka

rarlıı~tırıl~n ziraat kongresi marta te

hir cdilmistir. 

Bir Letonyo. r:c:::erı 
lstanbulda 

Ist:ınbul, 24 (A.A) - Lclon~·n mu
habrrat nnı.ırı Bemhard Einberg bugün 
Istanbula gelmiştir. Iki gün burada kal
dıktan son111 Kahircyc doatu .seyahati

ne devam edecek \'c hu şclrtr® a~i
lecck olan be) ndmil 1 telefon ve tel
graf konferansına l~tirnk edecektir. 

Çek 
Kabinesinde tadi

lat yapılacak 
Belgrad, 21 (Ö.R) - Alınan bir ha

bere göre c~~rnslov:ıkya kabinesinde 
yakında tadilat yapılacaktır. 

M. C. konseyi Bir harp çıkacak olursa 

Yarın toplanacak 
)'a l ondar, 24 ( ö.R) - lngiliz gucteleri M C. Kon~eyinin çar§amb a günü 
cd~ cağı celse;> e alaka gösteriyorlar. Bu devrenin uTun !IÜrmiycceği tahmin 
f.dı ln_ektcdir. Salı ıı;ünü Londradan hardı.et edecek olan hariciye nazırı B. 
Paıcnın ertesi pazar günü dönmüş olması muhtemeldir. Milletler Cemiyeti 

tttıııın ı 1.h. l 1 1 28 I 1- • • d "h" b' .. 1
- 1 dıı .. a ıy e me~gu o an er ... omıtesın e mu ım ır munaıı;aşa o ur 

le ~uzakcreler uzayacak olursa İngiltereyi hariciye müste;:m Lord Cranbom 
l'tıaı l cd k. ece tır. 

B. Van Sittar'ın Roma ziyareti 
R 

ln"'l~rnn, 24 (ö.R) - cMessagero> gazetesi yazıyor: Birkaç günden beıi 
.:ı ız 

.Va Rnzetcleri İtalyan matbuatının JngiliL hariciye nıü~t~~an Sir Robert 
nsııtnrtın P · · · · · 1 k b " rıııl;. 'omnyı zıyaretı ıhtımal ı hakkında haber er yayara unu mu· 

tarıı~şa ettiklerini kaydediyorlar Halbuki bu hab er ilk önce Jngiliz ga7eteler i 
lerj ın~un neşredilnıi, Ye münakaşa olunmuştur. Jtalyan gazeteleri b u haber
ha'ki~: letmekten başka bir §ey yapmamışlardır. Bu ıne!!elede de lngilterede 

• le 11.Ykırı bir his uyandırılması müessif bir ıey olur. 

.... ~ .... ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ... ;;;;;;;;;;;;;.~, 

Şehir Gazinosunda 
s . 
ayın lzmir 

yüksek 
halkının gösterdiği 

alaka dolayısile 

Bu defa 

Cetbedllen on dört artistin lftl~aklle 
'-' yepyeni numaralar 

atine saatleri: 
8 Uvareler 

Yalnız Pazar gUnU saat 17 de 

her aktam 21 de ba,ıar 

Müdüriyet 
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Fransız tayyarecileri vazifelerinin 
ehli olabilece.kler midir 

Par is, 24 ( ö.R ) - •Ere Nouvdle> gazetesi ispanya ~·e Uzak-Şark harp· 
!arının verdiği derse göre F ranunın ih tiyaca kafi bir tayyare kuvveti olup 
olmad ığını soruyor. Acaba ihtiyaç h alinde Fransız tayyareciliği vaz.ife~inin 
ehli olacak mıdır} Gazete d iyor ki: Bunu tecrübe etmek istemeyiz. Bu me
ı;e)enin biz.im için farırz4 mahiyette kalmasını temenni ederiz. Fakat Uzak 
Şarkta ve İspanyada şehirler tayyare bombaları altında yıkılırken böyle teca
vüz.i bir tayyare kuv\·ctine malik olup olnındığımız.ı sormağa mecburuz. Bu 
11ahada bir az geri kaldığımızı takdir ediyor muyuz} Kafi tayyare kuvvetine 
mnlik olmıyan bir milletin akıbetine Çin en İyi misaldir. E~er ayni mahiyette 
bir tehlike ile karşılaşmak istemcz!!<"k noksanlanmızı tamamlamakta ncele 
etmeliyiz. Barsclon ve Salamanka bombardımanlarının acıkl ı neticeleri feci 
bir İşarettir. Çok ve çabuk çalışalım. . 

lsviçrede bir gazete ale>·hir:de 
takibat yapılıyor 

Bern, 24 ( ö.R) - Sosyali~t gazetelerinden biri hükümetin lsviçre fran• 
gını yeniden devalüze etmek {altın kıymetini düşürmek) fikrinde olduğunu 
yazdığından hükümetin emriyle müddeiumumilik Lu gazeteye karşı mali kre
diyi bozacak esassız haber neşretmek suçuyle takibat açmıştır. cGazette de 
Lausanne> bu neşriyatın devletin bedisini bozmak isteyen bir t:uiknst eseri 

oiduğunu yazmaktadır. 

Habeş imparatoriçesi Hayf ada 
Londra, 24 ( ö.R) - l layfadan J>ildiri!iyor: l l aLeşistnn imparatoriçesi 

f ransız c.Chnmpolion> vapuriyle Hayfnya gelmiş ve buradan Kudüse hare· 
ket etmiştir. imparatoriçe maiyeti ile birlikte orada üç ay kalacaktır. 

F ransada ihtilal teşeb-. 
büsü blô:ncosu 

' Pııris, 24 (AA) - Matin ı;azeıesi Csar iht ilal ko~itesi işinde müsadere 

edılen 11il:ıh ve mühimmat blançosunu şu suretle tesbit etmekt<"clir: 
16 nıitrnl) öz, 2 5 O makineli tüf enk, 40 tüfenk, 1 00 rÜ\ elver, 6000 ord1' 

bombaııı, 350.000 her çapta kurşun, 175 k ilo nıuhtdif putlayıcı m addt-, İÜ 

1 aa tli bomba, 100 ıünri bombaaı. hiıc;ok telefon t~li proje le.tö rle! 'Ye . ıair~ • .• 

SON HAB"·ER 
. . . ' 

Hayat pahalılığı 
Istanbul gazetecileri 

Yalova ya davet edildi 
Başvekil hayatın ucuzlatılma hak

ted-kında hükümetin 
birleri matbuata 

alacağı 
izah ettiler 

lstanbul, 24 (Yeni Asır - Telefonla) - Bugün şehrimiz gaLelecileri Ya • 
lovaya davet edilıni~lerdir. Gazeteciler Başvekil B. Celiıl Bayar \'e Dahili> ı 
,Vekili B. Şükrü Kaya tarafından kabul edilmi~lerdir . 

Başvekil, gazetecilerle yaptığ ı konuşma sıra!<ında lıa) at pahalılığı ile y.ıpı· 
lacak miicaddeyi izah etmişlerdir. 

l lükümet, et fiatleıinin daha dört kuru, ucu:ılatılabilme.si için Karadeni:ı 

sahillerinde büyük et mezbahaları yapılmuı, 'koyunların orada lte~ildikteıı 

sonra dlerin 1stanbula naklini clü~ünnıelctcdir. 
Bundan ba~ka ekmek fiatlerini uc~zlatmak için de un hıbri1rn1arının Ana• 

doluda tesis cdilnıct1i, lstanbulda büyült ekmek Fabralc.aın kurulması ela tasav• 

vurlar meyanındadır. 

Bulgar dağından çıkarılacak altın 
lıtanbul, 2-4 (Yeni Asır • Telefonla) - Bı.ıl~ar daKında çılcarılacalc altınıil, 

mt'rnleketten ihraç edilrniyerek Merkez banka~ında Ti.irk pnrasının lcarşılığ1 

olarak muhafazası kararla~tırılmı~tır. 

Romanya B. Antantından ayrılamaz 
fst:ınbul, 24 (Yeni Asır - Teldonla} - Romanyanın Bnlkan nntantından 

nyrılacağı hakkında bazı şayialar çıkmıştı. Bu haber hakkında Ankara 5 i,•nsl 
. mahnfıli ademi malumat beyan etmekte '\ e Rumenlerin doctluklanna ve ~u
knvclelerine sadık olduğu, binaenaleyh böyle bir nyrılmanın ihtimali olamı· 

yncağını bildiTmcktedir. 

i ada alkı ısyana 
eşvik beyannameleri 
Bazı siyaset adamlarına Yu
nanistanı terketmeleri bildirildi 
İatanbııl. 24 ()'.eni .Am qıubabirinden) - Atinndnn bildiriliyor: Eski fır. 

l:alar men•uplarmııı halkı İ:!yana teşvik için Atinada dağıtmış oldukları be• 
yannamcler p olisçe elde r:dilmiştir. 

J lükümet, bu beyannaıneyj hazırlayanları yakalamı~. kendileri Atina;> i 
terke d avet olunmu~tur. 

A tina, 23 (A.A) - Atina ajanır.ı bildiriyor: 
İııyana te§vik eden beya nnameler dağıtmak suretiyle memleketin sükiın 

\'e iisayi,ini ihlale te~ebbüıı eyliyen bazı e~ki ~iyaset adamları payıtahtı tcrko 

davet edilmiştir. 

Yugoslavya başvekili 
Berlinden avdet etti ve istasyonda 

hararetle karsılandı 
' 

Belgrad, 24 (ö.R) - Başvelcit ve hariciye nazırı B. Milan Stoyadino\·İç 
refakatindeki 7e\'atla birlikte bugün saat 8.30 da Berlinden dönmüşlerdir. 

Başvekil, İstasyonda hürmetkarları tarafından hararetle karşılanmı~lardır. 
Belgrad, 24 ( ö .R) - 1 feyeti vekile iiznlarından bazılnrı pazar tatilinden 

iı;tifade ederek muhtelif yerlerde yapılan toplantılara İştirnk ctmişleıdir. 

Deniz tayyare kuvveti 
/ngilterede yeni ve tamamen müs

takil bir teşkilata tabi olacak 
Londra, 24 ( ö.R) - Jngilıerenin deniz tayynrc km·vetlerinin le'<kililtın

dit yeni değişiklikler yapılmış ve bu kuvvet hava neı:aretindcn tamamiy)e mÜs· 
takil bir hale 11okulmuştıır. Yeni teşkilatta bir materyel direktörlüğü, bir de 
personel <lirektörliiğü ihdas edilerek bahriye zabitlerine tevdi edilmiştir. 

Romanya H. nazırının seyahati 
Paris, 24 (ö.R) - Cenevrede hulunmaktn. olan Romanya hariciye na

zırı B. Micesko Framıanın Canncs şehrine gelerek bu-rnda Lehistan hariciye 
nazırı B. Beck ile görüşmüştür. Milletler Cemiyeti konseyinin İçtimaında ha
zır bulunmak ve Küçük Antantı temsil etmek üzere tekrar Cenevre.re döne
cektir. iki hariciye nazırı ;ırasındaki mülakat evvelden k[\rarlastırılmıştı. 

General Göering Le his tana gidi yor 
Beılin, 24 (ö.H) - D. N. B. ajansı genemi Göringin yakında Lehistana 

gideceğini habf'r vermektedir. Bu seyahat generalin Lehi ·tana yaptığı mutat 
ziyaretler şeklinde olacaktır ve tarihi henüı. kat'i olarak tayin edilmemi,tir. 
Bununln beraber şuhat ortalarında olacni!ı tahmin ediliyor. 

Amerika, ltalyan 
propagandası ile 

ve Alman rad_yo 
mücadele edecek 

Vn~İııgton, 23 (A.A) - Salahiyettar mahfillerde sö;>lendi~inc göre Ruz

~. d t cenubi Amerikada ltalynn ve Alman pro
0

pa~:ındasiyle mücadele etmek 

uz t'r~ devl~t .tarafından bir radyo iııta!i) onu tes.İ cdilme~i hııkkındali proje) i 
t~~vrp etını,tı r . 
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Demirspor kulübünde 
güreş faaliyeti 

ikisi de şamp ·yon oldu 
•• • 

Ucok ve Alsancak takımları entresan 
' 

bir oyundan sonra berabere kaldılar 
Oyun çok seri ve heyecanlı cereyan etti. iki taraf 
iki devrede tam sekiz gol kaydetmeğe muvaffak oldu 

Hava çok soğuk, nerede ise kar yağa
cak .. Bu şerait altında dün senenin en 
heyecanlı maçı yapıldı. Havanın bu ka
dar soğuk olmasına rağmen fevkalMe 
günlerde görülen kalabalık dün de sa
hada mevcut bulunuyordu. 

Sabahleyin Demirspor - Yamanlar ma
çı çok zevkli geçti. Oyun bittiği vakıt 
Yamanlar 1-4 galip vaziyette bulunuyor
du. 

Tam saat 13 te neticesi büyük bir me
rakla beklenen Doğanspor - Ateş maçı 

Al•ancaktan Bay (Hasan) ın idaresin
de başladı. 

Birinci devrenin ortalarına dogru D<>
janspor sağ içi güzel bir şutla topu Ateş 
ağlarına takmağa muvaffak oldu. Bu 
golde kaleci Muzafferin bariz hatası var
dı. Çünkü plonjonda geç hareket ettiği 

gibi topun e1ine değmesine raiimen gole 

~ ...... 
Cumartesi günü Demirspor kulübün

de yeni yapılan güre~ minderinin küşat 
resmi yapıldı. Bir çok sporcuların hazır 
bulunduğu bu merasimi güzel bir spor 
gecesi takip etti. Alafranga güreş göste
rileri yapıldı. 

Boks Maçı 
Apostolıı,Freddi Stili 

Nakavt etti 

· mAni olamamıştır. 
Birinci devre bu vaziyette bitti. Ikin

cl kısımda her iki takım da bu vaziyeti 
".!eğiştirmek için büyük bir azım ve ener

ji ile oyuna sarıldılar. Ilk
0

on beş dakika 
zarfında Ate~ takımı mütemadiyen hü
cu,;, etti. Fakat hazan şutsuzluktan ba-

Üçok lııkımı Nevyorkta Marsel Tbili mağl<lp eden 
Bir aralık Ates oy....nct:ları 

keller yapmıştır. 
asabi har'-' alk1'1andı. Samimi bir maç seyredece Apoı;tolu, 12 ravuntluk bir maçta, do

kuzuncu ravuntta dünya orta siklet 

şall\Piyonu Freddi Stili nakavt etmek 

• 

Oyun bit~i vakıt Doğanspor Ateşi 

0-2 yenrı<iş buluııuyorıl·ı. D~ğansı:o'u 

tebrik edrriı. Dii' ' ~ bu l_ 'hrli ekıôi
miz ikin.:i dc\.rr~d~ hii }Jir t;;ıı 1< 'r"a ma:';-

Maçtan b ir emtantane 

zan da Doğaospor müdafaasının güzel lüp olmamak gibi ı;üzel bir vaziyet ikti-
oyunu önünde gol çıkaramadılar. sap etmiştir. 
Doğansporlular gittikçe açılarak ha- üÇOK - ALSANCAK MAÇI 

sım kalesine tehlikeli akınlar yapmağa Şampiyonanın en son maçı olan üç-
başladılar. Sol açık Sabri başlı başına ok - Alsancak ma~ına sıra geldiği vakıt 
bir tehlike oluyordu. Devrenin ortaları- tribünlerde oturacak yer kalmamıştı. 
na doğru güzel ortalanan bir topu sağ Hakem Esal davet düdüğünü öttürür öt
açılı: kaleye ookarak takımının galibiyet türmez Üçok v< Alsancak çocukları kol 
vaziyetini tahkim etı:neğe muvaffak oldu. kola sahaya fırladılar. Bu hareket çok 

Bartına ıreıni ıreldi 

Gönlümün demi ırddi 

Aila gözlerim ağla 
Ayrılık demi ıreldi 

Gümüı ıuyum ta.atadır 

Çiçeklerim hıutedır 

NazJı yirim gelm'iyor 

Cönül evim hastadır 

Karalar bağlıyayım 

Sen ~ül, ben dizlerine• 

Kapanıp .ağlayaynn 

Karanfil dizi ile 

Kim görmüş gözü ite 

İnsan yardan geçer mi 

Bir dü,man sözü i1tt 

MEVLANADAN BtR PARÇA 

cSenin aşkın hususunda bana nasiha~ 

tın ne faydası olur. Zehir içmifim. Şü

kür bana kir eder mi~ Benim için (Onun 

ayağına zincir bağlayın) diyorlar. Hal

buki deli o1an gönül~ür Ayağıma zin· 

cir vurmak neye yarar)> 

BiR PUL 300.000 FRANK 

ğimiz muhakkak idi. Netekim de öyle 
oldu. Diyebiliriz ki hakem iki taraftan 
hiç bir oyuncuya nizamsız bir. şekilde 

.ı • dah 1 b . . d s~tiyle yenmiştir. oynayı;ıı için mü a e mec urıyetın e 
kalmadı. Bilhasp bu vaziyet takdire ~a- Bu maç resmi bir maç olmadığı için 
yandır. Frcddi Stil şampiyonluğunu kaybetmiş 

Saat •:ım 15: Ifak~m f;.,.t. Takımlar '<l•ğildir. Resimde Apostolun mtlkeır.-

şu kadrolarını muhafaza cd',·orlardı: mel bir sol dircktini indirirbn görUy<>-
üÇOK: 

• 
Nejat, Necdet, Zıy-, Halı ı, .\~il i\fas-

lJfa, Kemal, Sait, N~mık, 1 ·z~1ar, su .. 
]~yman. 

ALSANCAK: 

Hilmi, r\li, Rasin1, Nrcrnl E.'lv~r, Fet
hi, Sait, llyas, Saim, Basri, IIaklh. 

Takımların tarzı teşekküllerinden an• 
la~ılactğı üzere 'Oçok Fenerli Namığı da 
takımına almakla en kuvvetli kadrosunu 
Alsancağa karşı çıkar:nış bulunuyordu. 

Oyuna büyük bir hızla başlandı. lki 
ta hm da mütemadiyen hasım kalesiııe 
akıyor. Namık iki şut atlı ise de isabet 
ettiremedi. 

MUKABIL GOLLER 
Dakika beş .. Alsancak akıyor, Hakkı 

lopu kaleye kadar getirdi. Geride bek1l
yen Basriye topu geçirdi, o da topu tut
madan çok kuvvetli bir şutla üçok ka
lesine soktu. 

Bu gol Üçoku harekete getirdi. Onlar 
da 10 uncu dakikada beraberliği biraz 

ruz . 

sonra da ikinci gofürini yaptılar. Üçok 
haki.'?\ oynıyo-,-. Alsancaktan Basri güzel 
bir şutla topu Üçok kalesine sokmuş ise 
de hakemin ofsayd kararı golü muteber 
addetme<!•. 

Oyunun odalarına doğru Üçok Namık 
vasıt:ısiyle gollerini dörde çıkardı. Bu 
vaziyeti müteakip işi gevşeten üçoklular 
hasımlarına hücum fırsatı verdiler. Bas
ri penaltıdan Alsancağın gollerini ikiye 
çıkardı, biraz sOnra Saim güzel bir sıyrı
lışla Alsancağa bir gnl daha kazandırdı. 
Pevrenin son dakikalarına doğru Üçok 
beşinci bir gol daha yapınca iki taraf ta 
hızlarını ikinci devreye saklamak ister 
gibi bir vazlyet aldılar. 

!KINCI DEVRE: 

Bu devreye Alsancaklılar enerji ile 
başladılar. Oyunun beşinci dakikasıııda 
Basri soldan çektiği bir şutla oyunu 5-4 
gibi nazik bir vazlyete soktu. 

BiR TORKO 

Yük,ek minareden attım kendimi 
Çok aradım bulamadım denıı:imi 
Türlü çiçeklerden aldım renrinl 
Eyvah olaun nazlı y&rim pnına 

Bir arkadaı kıydı benim canıma 

Yül,sek minareden attım ben biı: tat 
Ne •~1am "\r&T ne babam var ne lcardeıı 
Keskin kılınç vurdu bana arlı:edaı 
Eyvah olaun nazlı ylrim ıan1na 
Bir arkadaş kıydı benim canıma 

Y ağm.ur yağar tU dağları ıılatır 

l.latır da silahları paslallr 
Bir gün olur yine garip göiıe gelir 

yulanı 

Eyvah olıun nazlı yirim ıanına 
Bir ark.adat ltıydı benim canıma 

INGILTERE DAHIUYE 
NEZAR.ETININ KEDiSi 

lnıriltere dahiliye nezaretinin cRayt 
Honorable Piytcr, iaim ve unvaniyle gü. 

zel bir kedi•i vardır. Bütçede tahıiıatı 

bulunan bu itibarlı kedinin boynundaki 
bir madalyonda, dahiliye nezareti ma· 
kamına mensup olduğu yazılıdır. R. H. 
Piyter, nezaretin bütün ileri gelenleri ta· 

rafından tanındığı gibi. kendiıi de on
ları yakından tanır. Ta halef, selef muh
telif nazırlara vanncaya değin 1 

BiR BiLMECE 

Ufacık kuolar 
Havada kıtlar 
Kendi kazanır 
lle baiiıolar 

Cevabı: Yanıı. 

Mori!i adasında çıkarılan tarihi bir po!i· 

ta pulu geçenlerde Hıunburgda 300 bin 

franga satılmıttır. (Filatelist) pul müta

haıınsları ayni puldan dünya yüzünde l 
daha yed.i tane bulunduiunu ıöylüyor. 

Ba vyeraya it dii:er pul da yine geçen 

hafta Almanyada 1 5 000 marka ıatd-1 
m1tbr. Vahıi hayııan lnbiycciai iare ile karıı kar11yaff P .. ar rünkU bilmecemiz: Lahana. 

An'ancvt güreş sporumu~!\ 

ehemmiyet dolayısiyle istikbalde lzmir 
için iyi güreş elemanları yetiştirmesin! 
limit ettiğimiz Demirspor kulübil ve 
Demirsporlu güreşçilere muvaffakıyet

ler dileriz. 

Bu devrenin ortalarına doğru küçük 
Hakkı takımına beraberliği kazandıra

bileecek penaltıdan istifade edemedi. 
Oyunun sonlarına doğru Saim beraber
liği yakından çektiği bir şutla temine 
muvaffak oldu. Oyun da biraz •onra 
bu netice ile bitti. 

Dünkü maçlardan sonra Izınlr şampi
yona maçları bilmiş bulunuyor. Uçok 
ve Alsancak ekipleri yirmi beşer pu
anla ba§tıı bulunuyorlar. 23 puanla mil-
11 küme takımlarımm takip ediyor. 

HALK SAHASINDA 
Dün Halk sahasında B. Tak.unların 

şampiyona maçları nihayet buldu. Al
sancak küçükleri Uçokun kuvvetli eki
bini 2 - 1 yenerek ikinciler birincisi ol
du. Kendilerini takdir ederiz. 

OYUNUN KRlTtCt 

Pazar maçı için <Bir muvazaa maçı
dır> dediler. Alsancalcla Uçokun bir an
laşmasından bahsettiler. Tribünlerde si
nirlenenler, cAnlaştılan diyenler, ha
zan hakeme bile itiraz eltiler. 

Söylenilenler üzerinde durmaktan zi
yade, biz iki takımdan blrl için "' 
ticeyi alkışlıyacağız. Alsancağı, ucuz 
kurtulduğu için tebrik, Uçoku nefu bir 
oyun çıkardığı, fakat galip gelem~ği 

için muaheze edeceği%. 
Pazar maçı, bu satırları yazanın gö

rü~üyle iki safhalıdır. Ilk safha ilk dev
rede geçer. !kincisi ise, tatmin edemedi
!ıi için koııuşulmağa yararlı yeri yok
tur. 
Namıkın da iltihaklyle cidden kud

retli bir manzara arzeden Uçok forvertl, 
pazar maçının ilk devresinde, ender te
sadüf edilen bir anla§ma ve galebe ru
hu göstermiştir. Fırsa~ı Nan\ık, şutör 
Namık, Salt gibi anlay~lı, Adil gibi 
forvert besleyici iki oyuncunun arasın
da oynayınca gUntin şansını Uçok lehi
ne çevirme~ muvaffak oldu. Nefi.t bir 
oyun çıkardı, &kat ikinci haftayimde ar
kadaşlarının rahatsızlığı yüz:ünden ilk 
devredeki Ustünlüğti gösterünedi. 

Pazar maçının ilk devresinde cidden 
konuşulacak, ele alınacak noktalar var
dır. 

Mükemmel birer oyun çıkaran iki ta
kın11 hazan profesyoneller gibi seri, can
lı ve müessir bir oyun oynailllftır. To
pun seyrinin takip edilemediği dakika
lar çoktu. Sanki Üçok forverti bir gol 
makinası kesilmişti. Goller, terliyerek, 
fakat milşkülatsız olarak yapılmıştır. 

Sait, pazar günü §aheserdi. Ağrıyan 
ayağına rağmen takımın işleten maki
nası gibi idareci idi. Topu yine müdafa
adan alıyor ve forvertin ayağına kadar 
getiıiyor, fırsat buldukça şut ta çeki
yordu. 

Alsancak takımı, pazar maçiyle Iz
mirin en enerjik takımı olduğunu ispat 
etıuiltır. Forvertte Salın ve Basri Sait-

Namık anlaş,.;;ası kadar miless!rdi· ~ 
rinin ilk golü, Izınir stadının ender k9 

dettiği goller arasında yer alır. ..ıl< 
Alsancak takımı, eğer pazar gi!nU &' 

zel bir oyun çıkarmışsa - ki bu m~ 
kaktır - bu neticeyi, hasmının güzel ~ 
oyununa borçludur. Korkak Hakkı• ır 
açıktan takımın hücum hattını işletfll ~ 
tir. Enver, her zamanki gibi mUdaf••P 
anahtarı sayılabilir. d 

Illı: devrenin ilci taraflı çıkard•~;,. 
sekiz golün bir manası da, mUda!•~ 
l'ın tatminklr bir oyun çıkarmayış! (1' 

dır. Müdafaalar uiliir. Uçok orta b~ 
yarı forvert gibi oynadığı için iki ~ 
nah hafı ve hazan da müdafi gayreti ıfl 
samıştır. Taarruzcu Adilin biraz geri 

6 oynaması belki de faydelı olur, ta1ııııl 
ederiz. ,jl 

Iki takımı, aldıkları neticeden dol dl 
tebrik ederiz. Bu neticeyle iki tak1J1l 
şampiyon addedilebilir. 

• S. N. 
---•---

ikamet tezkeresirıt 
kaydettirmedi 

to Ura para ceza•• 
verecek ıJI 

Italyan tebaasından Fransuva adıII !f 
bir phıs, bundan bir müddet evvel JJI" 
tanbuldan şehrimize gelmiş, fakat g;.; 
ken usulen ikamet ve seyahat tesk• 
ni Istanbulda kaydettirmeıniştir. ~ 

Kemeraltı otellerinden birine .i0~1 
Bay Fransuva, karakola celbedl[ıı:ıiŞ ~b 
yapılan lsticvabında, böyle şeylere ~ 
ermediğini ve maamafilı bundan s0

. 11 
aklını başına toplıyarak bir daha ~~,. 
hAdiselere mahal bırakmıyacağını ;of 
miştir. kil' 

3177 numaralı kanuna aykırı har<' ,..vı' 
te bulunduğundan dolayı, Fransuf p 
evrakı ikincl sulh ceu ınahkeıı>• ıl' 
tevdi edilıniş ve dtln du~rnası yaP 
mışlır. ·t' 

Suçlunun huzuruna lüzum görül.,.JY d' 
rek gıyabında yapılan muhakeme ;,ı 
ceslnde mezlı:ilr kanunun muV ~· 

maddesi yeliyle 331 tarihli kanunu:;,~ 
addel dördüncü maddesine te -ıf' 
auçlunun on lira para cezaslyle te<'v 

sine karar verilmiştir. ___ ...... __ _ 
Ada nada 

Et ve ekmeğin uctJ~'r 
!atılmasına çalışı(t1~~-

Adana (Hususi) - kömür iş• uı.~ )ıll 
de ehemmiyetle uğraşarak bunu •lllıı'll 
esasa bağlamağa muvaffak olan V• ·r<'' 
et ve ekmek fiati üzerinde de }ıas5ıı-" 
le meşgul bulunmaktadırlar. ..~tel" 

Öğrendiğimize göre çok yakın ~fılı 
de bu hayati maddeler üzerinde d• J 
indirme işine te~ebbfuı olunacak v' 
bir •aaaa bağlanacaktır. 
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komutanın;n andı -~-. Yenı·ten Favsta ' 
Büyük milletimizin, Ulu 

önderimizin olayımıza ema- : 
net ettiği bu mukaddes san
cağı Büyük Kurtarıcımız na
mına değerli elinizden al
makla bahtiyarım. Bu sanca
ğı milletimin ve ordumun şe-

am---m:1-~-mz--~
Yazan : Mlşel Zevako 
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233, 176, 28 °nc· a a.y ara 
Törenle Sancak verildi 

· · ORGENERAL IZZETTiN ÇALIŞLARIN HiT ABESİ: 

' 
....... . ~ ············································· ·········· ··•····················•···························· 

Alay . komutanları! Sancaklarınızı 

• reli gibi mulıalaz.a edeceği- : . 
me alay namına söz veriyor, : 
and içiyorum. 

233 üncü alay 
komutanının andı 
Bu sancağı Atatürk devrin

de ve Atatürh. ad:n:ı değerli • 
elinizden alıı h~n bahtiyarlık 

• hisı;ediyo:-um. Bu ı:ancağı ha
n:."nın sorı dc:mlasrnı ah:t::ı
ccrya kadar mı.halaza edece
ğime alay.m namma söz ve
riyor vo and içiyorum. • • . 
J76ıncı alay komu.5 

tanının andı 
Büyük Atatürkün BQJbuğ 

bulunduğu bir devirde teslim 
aldığımız bu sancağı alayım 
her ne paha•ınn olursa olıun 
her zaman ve her yerde mu
halaz.a edeceğıne ve uğrun
da hiçbir fedakarlıktan çe· 
kinmiyeceiine yüksek huzu
runuzda söz veriyor ve and 

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

icivorum. : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dar akıtacağız. Bu alayda tek kiti 
kalsa dahi onu dütmana bıraknnya-
cağız .. Sancağımız her zaman ala
yın önünde §erefle, zaferle dalgala-

Sü\'ari sür'ntliye kalktı. 
Pardr..yan sür'atli yürüyüşe geçti. 
Arndaki mesafeyi bozmıyordu . 
öndeki süvari pek ncele eder gibi gö-

rünmemekte idi. 
Zakn fırızr lı olan bu yolu adeta sür

atle kntcdiyordu . 
öyle bir rn geldi ki, herif takip olun

duğunu hiss. tti. Bu \'aZi\ t karşısında 

atını malımuzhyacak yerde bilakis ol
duP,u yerde durdu. 

Pard yan da durdu. 
Süvari dört nala kalktı. 

Biraz sonra tekrar sür'atliye indi. 
P:ırdaynn da nyni mı.mevrayı yaptı. 
Artık süv:ıri t:ıkip olunduğuna tama-

men emin olmustu . 
Damartende durmadı. 
Senliye kadar gitti ve ornda cBakus 

fıçısı otel ve meyhanesinin önünde dur
du. 

Burada, büy\lk ve umumi salonda ye
mek yedi. 

Pardayan da oraya gelmiş, inmiş, sa
lona girmiş, onun karşısında yemek ye
yorou . 

Süvari, geceyi geçirmek için odasına 
çekildi. Giderken de sabahın saat seki
tlne kadar uyandırılmamasını tenbih 
etti. 

P ar<layan kendi kendine : 
- Eğer bu herif, dedi, sabah saat beş

te yatağından kalkmıyacaksa ben asıl
mağa raziyim. 

fen bana teslim eder misiniz? 
Eğer o benim bu nezaketle söyledi· 

ğim ve rica ettiğim lütiu benden esirge
mezse ona medyunu şükran olurum. 
• Her halde çok tatlı söyliyeceğim bu 

sözler knr~ıcıında teklıfimi reddetmeJ 
sanırım. 

Pardaynn bu çareyi bulduğuna mcm· 
nun olarak uyudu. 

Sabahkyin saat b<:c;tc uyandırdılar. 
Hemen yatağından fırladı. 

Geyinmedcn pençC'reyi nçh. 

Bir taraf tan geyiniyor, bir taraftan da 
pençereden dışarısını tarassut ediyordu. 

- Biz.im herif nerede ise şimdi dışa
rı çıkacak, diye düşünüyordu. 

Geyineli epey olmuş, fakat si.ivarl 
hain meydanda yoktu. 

- Acaba hakikaten ve söylediği gibi 
saat sekizde mi knlkncak? .. 

Diye düşü.Qdü. 
Snnt yedi olmuştu. 
Pardayan artık fazla duramadı. 
Otelciyi çağırdı . 

Zannedersem, dedi, ak§.am gelmii 
olan ve size saat sekizde kendisini uyan
dırmasını tenbih eden zatı zamanınla 
uyandırmağı unutm:ızsınız . 

- Hangi zatı ? . 
- Akşam b<:>nden biraz evvel gele'll 

zatı .. Yolda canım sıkılıyor. Hali, tavn 
da hoşuma gitti. Böyle bir zatİa yol ar• 

kadaşlığı etmeği çok arzu ediyorum dL 
- O halde çok t~ssüf ettim möeyg. 
- Neden ? alınız. Onlaf ın Üzerlerine kahraman

~!klarla dolu zaler tarihleri yazınız.,, 
nacaktır· 

MiUetin bu mukaddes ve büyük 
emaneti, her ne bahasına olursa ol

sun ve onu layık olduğu ıeref ve za
ferle dalgalandıracağımıza Büyük 
bqbujumuz Atatürkün, on beı se
ne önce muzaffer ordulanna Akde

nizi hedef olarak gösterdiği yerde 
-hep birden - and içiyorum.» 

O da odasına çekildi. Giderken de atı
nın ı:aat beşte hazır bulundurulması 
emrini vemlC'ği unutmadı. - Ve eminim ki o zat benim kadar 

U d l . t" duş'' 'u'ndü. milteessir olmuştur. 

alıl'o,l'ARAFI 1-tNCt SAHiFEDE -ı fer tarihleri yazınız. ~> 1 cağ:, nlayım her ne bahasına olursa ol
ları ba~. Burada, üç alayın komutan- Or generalin alaylara hitabesi, muh- sun, her zaman ve her yerde muhafaza. 
hul~n asrakların üç nıetre mcsafe,c;inde telif yerlerinde kesilerek sürekli alkış-~ edeceğine ve uğrunda hiç bir fedakar-

llu ~orlnr. !arla ve heyecanlı tezahüratla karşılan- 1ık1an çekiıımiyect'ğinc yüksek huzuru-
dir. ' eyecnn a~ılıyan, ulvi bir sahne- mıştır. nuzcl:ı söz veri.yor ve and içiyorum.~ 

llu SANCAKLAR TESL1M ALINIRKEN Bu törenle alaylar sancaklarını şeref 
sırada " 1 'k · ·kı·ı Ilı l sue mu2.1 a ıstı a marşı- mevkilerine çekmişlerdi. 

tep~~ ınn~? başlıyor. Dinç erler ve mek- Cümlelerle, kelimelerle anlatılamıya- Bu sırada halkın ve askerin haleti ru-
litak er ~uk~ek sesle istiklal marşına iş- cak kadar ulvi, heyecanlı ve müessir bir hiyesi ne kadal' göz o~ayıcı idi. Tören 
ltıy edıyorlnr. Gençliğin sesi ayuka çı- rnhne. .. Alaylar ı1ürdikkat kesilmiş.... yerindeki şehit anaları, asker anaları 

Ordu bu sırada ... Sanki, Cümhuriyet Sanki bütün Cümhuriyet meydanı. tek çocuk anaları va genç deliknnlı]ar he~ 

~c~:~~:ıı Üo'duran on binler bir kalp bir kalp gibi nefeslerini kesmiş .. Yalnız 
on. G~Yecnn kesilmişler gibi... ı arada sırada fabrikaların düdükleri ve 
~ESt tayyar<'ierin motör sesleri işitiliyor. 
/\.4ıtUrk Şimdi üç alay sancağı ynnyana, adeta 

ll~l 
1 

ndı.na türene riyaset eden or kı;ıcaklıışır vaziyettedir. 
:tak: • zıettın Çalıslnr, kürsüye "tka- 233 üncü alay komutanı, bi.ıyük bir 

ı?tica1 k , _ en onuşuyor : 
~~ «176ı . _..] 1 k .. PİYad ncı pıyıwe a ayı, 233 ün-
Otnutanİ alayı, 28 inci to pçu alayı 
~ı'IJ' arı, aübaylar v e askerler .• 

f' l "arl w ltı tinı . 
1
• ıgın, milli ıan ve ıere-

c!t, rnaı': k:lan askerin e n mukad
~ftrıd 0 Stı.nc:ı.klan, Türk u lusu 
kiye tej~n .. veriie:'l sancaklan, Tür
~ll'la cumhuru Kemal Atatürk 
ıı-;._ alaylanmıza b" '"k b' ift. 

'il levd' uyu ır ı-
". 8-ne&.k ı ve t esfün ediyorum. 

;'t\llJcadd ' milletin, ordusuna en 
~illetin -~~I- ernanet idir. Sancakla, 
~ "~dır Benmez m anev i kudretle
~ en lll~k u sebeple sancak, u ke
qb· dde, e-addes emanetidir. Bu mu-

lİl.. •ul\ncf d • • \ln rn 1 aıma ve her yerde 
~ihkar e~vcudiyetinizle, hayatınızı 
". ttırıı21 erek, fecaat "'e cesaretle 
et.-ıizden .. :~ ~ak muhafaza edece-

"Y A. -·ıınırn. 

zindeği ve heyecan içinde, büyük ema
netin yanına geliyor, ~elam duruyor ve 
konuşuyor : 

<Büyük milletimitln, Ulu önderimi
zin nhıyımıza emanet ettiği bu mukad-

r 

yccıından, gö,~erindeki hassasiyete ma
ni olamıyorlardı. 

ALAYLARA HITAP 

lşte bu an-Oa üç alayın değerli komu
tanı, kahramanlara hitap ederek bu şe
rd vesikasının manasını ayrı cümleler
le, fakat ayni heyecan ve emniyet 
ahengiyle i:uıh ediyorlardı. 

Ben bu smıda 28 inci topçu alayı ko
mutanının çok yüksek ve çok müessir 

Komutan sustu.. Alayın, heyecanla 
intizar eden mümessiline bütün alay, 

hep bir ağızdan, ayni te\1ckkül birliğiy

le cevap verdi : 
- ("And içiyoruz.» 

ORGENERALiN BIR SÖZÜ .. 

Tören ) erinde, sahnenin ihUşamından, 
milletin ve ordunun heyeranından mü
tehassis olduğu yüzünden okunan sayın 
or gcncrnl izzettin Çalışlar, refakatle
rindeki zevata . anlatıyordu : 

< - Hava çok soğuk. Törene iştirak 
eden mektepli kızlarımıza sordum : 

- •Üşüyor musunuz ? 
Hepsi dim dik vl:! atlmli cevap verdi

ler : 
- «Hayır komutanımı?., üşümiyoruz> 

GEÇiT RESMI 
Heyecandan coşan ulus, büyük bir 

övünçle alayların geçil resmini takip et
ti. Evvela iki piyade alayı, ondan sonra 
da "Yirmi sekizinci topÇu alayı büyük bir 
heybetle or generalın önünden geçe
rek günün heyecanın ı son haddine çı
kardılar. 

Her Türk delikanlısının birinci evi ve 
yuvası olan alaylar, milleUn emanetle
rini başları üzerinde taşıyarak geçer-

yumaz an evve vazıye ı 

Ne yapmak istiyordu.? 
Kendi kendine : 
- Farneze götür ülmek üzere 

mektubu almak istiyorum, dedi. 
olan 

Pek alA aınma, bu işi nasıl yapacak

tı~ 
Mektubu nasıl alacaktı ? 
Herifi kızdırmak, düelloya mecbur 

etmek ve böylece öJdürmek çok kolay

dı. 
Fakat o, ismini bile bilmediği bir ada

ı mı değil öldürmek, hattfı yaralamağı bi-

l 1c vicdanına, erkekliğine ağır buluyor· 
1du. 

I 

13w l0 kendisine yaraştınnıyordu. 
Mn:ımafih mektubu da elde etmek Js

t'yordu. 

1 

Nih;ıyet kendi kendine : 
- Adam sen de .. Dedi. Elbl?t bir ça

l resini bulurum. Evvela ~ap)o.amı ele 
ı alır, onn yaklaşırım. Kemali nezaketle: 

- Affedersiniz mösyö, derim, gene
ral Famcz.e götürdüğünüz mektubu llit-

lki sabıkalı 
mahkum 

Adana hastanesinden 
kacarlarken , 
yakalandı 

Adana (Hu~usi) - Tekekurbu mahal
lesinden Hasan oğlu meşhur sabıkalılar
dan Cerci Ahmet ile Ceyhanlı Mehmet 
oğlu Durmuş tedavi edilmekte oldukl~rı 
memleket hastanesindeki koğuşlarının 

pcnçere demirini kırmak suretile firara 
teşebbüs ederlerken nöbetçi jandarmalar 
tarafından yakalanarak her ikisi de dün 
evrak1ariylc birlikte adliyeye teslim edi
lerek birinci sorgu hakimliğine "'erilmiş

lcrdir. 
- =--

Mahalli idareler 
reisliği 

Ankara (Hususi) - Iç bakanlıkta teş
kil edilmesi hakkında Kamutayca kabul 
edilen mahalli idareler reisliği hakkında
ki kanunun tatbik şekli etrafındaki ha
zırlıklara başlanmıştır. 

lerken binlerce ve binlerce insan tcza- • •· ... ... · ···•··•·· ... ·• ·•· ··" "· · · "·" ·" ·" · ··· 
hürat yapıyordu. gece t:unirpalnsta yüz elli ki~ilik büyük 

Geçit resmi de büyük bir intizam için- bir ziyafet vermiştir. Ziyafette gehrimiz
<le geçti. En son olarak kız ve erkek li- de bulunmnktn olan mebuslarla Orgene-
sclcri geçtiler ve alkışlandılar. rnl lzzeddin Çalı:lar, Yali B. Fazlı Gü· ~M 

r llu3'>iik lbı-ih. • 
't~&.nlıklarin • ıınızde, ns•rlarca kah-

d s .,, n::agı, büyük kurtarıcımız namı-1 hıtabe~ını dinlt'dım. Komutan, bütün ADNAN BILGET leç, belediye reisi Dr. Behçet Uz, Kor· 
na değerli elinizden dmakla bahtiya- meydanda nkislcr yapan sesiyle şöyle * general Mustafa Muğlalı, mev]d müstah-:~ ordus dolu zafer'er yaratan 

C··01&.ı.iden ~~n §anlı nlayları •• 
't~llıhurivet a Üstün ve mutlu 
d;;rlt zaferl:r. ~lyak bir hamasetle 
cu:lu:runuz v~nı chedilc!lirmek için 
oL llz, bu en rnuhaddes bor-
ll!lak ccl l la Sen Veya ··1nı • ar ya muzaffer 
le~ elerde 

0 
d: olacaktır. 

da 1 .. 
0larııa; <l:nba, bu alaylara ge-

1· U:rk YUrd ' u &ancaklar altın-
~ar .. L unum'" 1 f ~ ~ ol nLı uua na için top-
~~ a&Ii un~t da bu mukaddes 
~-Y ltornuta.n~ıya,caklardır. 

~"'il.takların an .... 
rlerine lcah 121 alınız ..• Onların 

raınanhklarla d olu za-

rım. Bu sancağı milletimin ve ordumun konuştu : ORDU EVINDE ZIY AFET kem kumandanı Genı:rnl Rasim ve diğ,.r 
şerefi ribi muhafaza l.'deccğime alay na- - Alay.. Alaylara sancak teslimi merasimi do- generallerle komutanlnr, alaylar zabit-
mına s:.>z veriyor ve and içiyorum.> « Büyük Türk milleti, alayı- layısiyle dün öğle üzeri ordu evinde leri, şehir meclisi, umumi vilayet mee-

176 ıncı pi} ade alayı komutanı, ala- mızn şu mukaddes sancağı emanet mükellef bir ziyafet verilmiştir. Ziyafet- lisi fıznları, gazeteciler ve muhtelif te
yının c:z-ncağını alırken şöyle konuştu: etti. Bu sancağı or generalımızdan te Or general, generaller, vali, belediye şekküller mümessilleri hazır bulunmuş-
~nu sancağı, Atatürk devrinde ve emanet alırken, onu ilelebet koruya· reisi, askeri erkan, resmi daire müdür- !ardır. 

Atat:.irk adına değerli elinizden alırken cağımıza, onun alayın önünde dai- leri ve gazeteciler ha1.ır bulunmuştur. Ziyafet çok sıcak ve samimi bir hava 
bahtiyarlık hissediyorum. Bu sancağı, ma önemle ve zaferle dalgalanması Öğleden sonra 14 te, sancak alan alay- içinde geç vakte kadar ve çok neşeli 
kanımı son damlasına akıtıncaya kadar için hiç bir fedakarlıktan çekinmi- lar efrat ve zabitanı sinemaların dave- geçmiş ve Şehir gazinosu tarafından gc· 
muhafaza edeceğime aJayım namına söz yeceğimize söz verdim. tine icabet ederek gösterilen filimleri tirilen yeni revü heyeti tarafından da çok 
veriyor ,,; c and içiyorum.> Alay.. seyretmişlerdir. alkışlanan varyete numaralan bu güzel 

28 inci topçu alayı komutanını din· Sancağımızı canla, baJla muhafa- BELEDtYENlN DON GECEKi geçirilen geceye ayrıca revnak venni,tir. 
Jedik : za edeceğim. Muharebewnin en ııla- ZtY AFETI Alaylar da kendi karars;t&hlarında eğlen-

e.Büyük Atatürkün başbuğ bulundu- tık zamanlarında aancagımızı koru- Belediyemiz Uç alayımıza sancak ve· tiler yaparak bu :mutlu günü kutlamı,. 
ğu bir devirde tesJim aKlığımız bu san- mak için kanımm son zerreıine ka· ribueai mili>.uebctlyle ordu oercfine dun )ardır. 

- Anlamadım. 

- Çünkü o, sabahın saat üçünde yo-
la çıktı. · 

P ardayan, !avurmak istediği bir ku, 
fürU zor uıptetli. · 

Derhal ve 8aat b~ten beri hazır du· 

ran atının tlstüne atladı. 

Dört nalla Amyen istikametine h a
reket etti. 

Hem atını dolu dizgin koşturuyor, 

hem de kendi kendine söyleniyordu. 

- Yahu .. Ben bu adama nezaketle 
muamele edeyim diye dUşUnUyordum .. 
Bak bana ettiği §U oyuna.. Gel ae artılt 
insanlara itimat et. Betilin İıezaketlme 
ne kadar Jr.aba bir ~ekilde mukabele et.-
ti. Zannedersem onu~la darılacajız 81?-
liba .. 

Böyle söylerken bir balftır tazyiki ile 
hayvanını dört nahı kaldırdı. · 

Hayvan, rüzgar r,ibi bir silr'atle gidi· 
yordu. 

-BtTMEDI-

Adanada bir tahsil
darın suiistimali 

Adana ( Hususi) - Milli emlak dai· 
resi. tahsildarı Salim makbuz üzerinde 
tahrifat yaparak ve zimmetine dokuz 
bin liredan faz.la geçirmiş olduğu glirü· 
lerek defterdarlık tarafından adliyeye 
teslim edilmiştir. 

Zannedildiğine göre tahsildar Salimin 
ııuii~timali dahi\ genit mikyasta görül· 
mektedir. 

Ve bu işde bozı mükcJJelin de alila· 
dar görüldüğü ve b unlar hakkında da 
tahkikat icra edildiği tahmin edilmek· 
tcdir. 

Yugoslav ana kraliçe· 
si Londrada 

Londra, 24 (ô .R) - Yugoslavya ana 
kraliçesi Mnri, )·anında prensler old u
ğu halde bugün saat 16.SO da buraya 
gelmiştir. Yugoslav elçilik erkfuu ken
dilerini istasyonda karşılamıştır. 

t.Alman hariciye müs
teşarı Macaristanda 
Budapcşte, 24 (Ö.R) - Almanya ha· 

riciyc müsteşarı krallık naibi Amiral 
Horty ile ba.,.wekil ve hariciye nazırı ta
rafından kabul edilmiştir. 

B. Blumun karısı öldü 
Paris, 24 (Ö.R) - B. Blumun ölen 

karısının cenaze merasimi ailenin arzu
su üzerine son derece hususi şekilde 

yapılmış ve ancak yakın akrabaları ha
zır bulunmuştur. 

----
Prenses Olga 

Belgrad1 24 (Ö.R) _ Prenses Olga 
bugün küçük antant kadınlar san'nt ser
gisini ziyaret etmiştir. 

Hakaret 
Çeşme malmUdürU B. Cemil Bengiye 

hakaret etmekten suçlu Jbnıhim oğlu 
Kenan, ndliyeye verllmiştir. 



ASlll-~------

Yahudi kongresi toplandı 
Kadın korsanlar 

- 41 - Yazan: N. ORBAY 

Bu herif bize baş olamaz! 

Filistinin Bir Arap yurdu haline 
konmasını protesto ettiler 

Kudüs, 24 (ö.R) - Siyonist kongre- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ri henüz serbest olan bir arazide i!;kAıı 
si Dr. Veismanm riyaseti altında top- Rumen başvekili etmek ve bizden mümkün olduğu kadar 
lanmıştır. Siyonist konseyile yahudi ce- • uzak bir yahudi devleti kurmak. 

Gözü kanlı, ipten kazıktan kurtulmuş haydut gemiciler 
kaptanın dizginsiz hareketleri karş!sında bu kararı verdi 

maat ve belediye meclisi azaları müza- Goga şu sözleri ilAve etmiştir : 
kerelera iştirak etmişlerdir. Kongre me- j yahu diler bizden Yahudiler kendi çalışmaları ile Y"' 
deni milletlere hitaben bir karar sureti ırak olsunlar da şamağa kabiliyetleri olduğunu ispat e<Je-
kabul ederek Almanya, Lehistan ve medikleri takdirde yaşamağa hakları ol· 
Romanyada Yahudilerin vatfyetln! ile- nereye giderlerse madığt meydana çıkmış olacaktır. 

Gemi, yelken açml§, sahilden uzak- tanın Boenoı Ayreaten har~ket eder- dö S-\o idi. ri sürmekte ve uğradıkları czülumlara• gitsinler Goga bolşevizmin Romanyanın Atisi 
lqmtf, denizin engin ufuklarında ken aldığı kamara U§&ğı genç gemici lçmemit mi idi? nihayet verilmesi için müdahale edil- için daha büyük bir tehlike teşkil etti· 

1 . . F k ka d mesını islemektedir. Diğer taraftan D • ·o kaybolmuttu. gözlerini Benito ile yerde yatan kap- Çmtftı. a at planın zıvana an ıyo r ği muhakkak olduğundan hükilmetiuı• 
T falar lik 1 d t d ., __ • l rd" . d' I -•~ 7 ık ak • • tt - .. un·· ce 'ıçme k.ongre Filistine Yahudilerin muhacere- al ğ 01 ay ,en yapıyor ar ı. ana uunıt e ı,§un ı ne o ac:uuı. , ç ru- 1§1 cıvı ıgını gor - . . . . . . . ona göre icap eden tedbirleri aca 1 

Artık ••rvet ve vurgun yolu o"'nle- Benit hi . t'f" . bo ad . . k • • t' "dare etmenin tı ıçın vazedılen tahdıt tedbırlerını pro- " Eöer Yahudller ken l _ o ç 11 ı ını zm ı. sını esml§, vazıye ı ı söy emiştir. 

rın• de açıktı. Şarap fıçılarının mus- Arkad 1 ded' K ta ı en akıliı hareket olacağını ııezmitti. testo etmekte ve Yahudilerin cvatanla- r11 ba,ıarına ya,cUJla- Başvekı·ı Macar ekallı"yelın· e karşı tah• 
&§ ar• 1· ap nımız . . . h ld ı rında• tam serbestiye nail olmalarını 

fuklarını açml§lar, m&§rapa mqra- fazla içti. Biraz da rahataız oldu. O- Şımdı kamarada .. Sızm:ı bır a e . . fia kablllyetlerl oldu· dit edici tedbirler almak niyetinde ol· 
lı 1 d kam k d ek · · boylu boyuna yatag" ına uzatılml§ • ıstemektedır. ~ 1 b t d • . . lli· 

pa yuvar yor ar ı. nu arasına a ar götürm ıçın h 1 ka nl ber-L-- in Kudüs 24 (ö.R) - Yahudi kongresi Hunu S a e emez- madıgını zannetınış ve Alman ek• 
ikinci kaptan artık geminin biki- yardun ediniz. ır ıyan pta a :wer ve ya ız- , lel'se ya,amafia da ı . d . . kil b" r la balı· 

m
i olmuttu. Tabii Benitonun saye- dı. Filistine muhacerelin tahdidi suretiyle yet e_rın en sıtayış r ır ısan 

iki güçlü l:uvvetli tayfa, istemiye A 1 t yahudi milli yurdunun bir Arap memle- hakları yok demektir" setmışti.r . 
ıinde.. istemiye yerlerinden kalktılar. n aml§ '· k t' h ı· k ı t t t k Bükreş 23 (AA) - Bugün neşred•· • A 1 t k · b d d büyük ı1 e ı a ıne onu masını pro es o e me - ••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• , . 

Benito da onun yerme muavın Kaptanı kafa ve bacaklarından tu- h dn İmk§ .11 
1
. ~ ~ anı a · 1 • · te. ve wndiki intikal devrine nihayet ve- dia ediliyor Bununla beraber bu şid- len bir kararname ile 1/12/18 tarihil'' 

olmuttu. tarak kaldırdılar, kamarasına götür- .;Y u!; ~ er~;ik '~~~ t~ş er~ı rilerek yahudi yığınlarının serbestçe detli hükü~lere rağmen suikastler de- den itibaren Rumen tabiıyetine kabul 
Korsan gemisinin kaptanı .. Yani düler. 1 Mart; ~;kurlelıa 1 ybe.lmı ~o .. Fılisline girebilmelerini ve yahudilerin k d" y 

1 
b b h b edilenler hakkında yapılan muaınele-

korsan reisi aıyetını anmasını ı ıyor- 1 vaın etme te ır. a nız u sa a un- . . . . eı1·t· 
.. Benİt'!> da arka.dan geliyordu. d vatanlarını tam hürriyetle idare ede- 1 d b k d d·t . t· !erde ıcra edilecek tashıhat tesbıt 1 

Bunu kaptan korsanlara göster- u. 1 ar an eş tane ay e ı mış ır. . . 

mek istedi. nun a yo Ç •• u~ . 1 K d.. 24 (ö R) _ I aT h d·- Bertin, 23 (A.A) - Alınan istihbarat Kararnameye göre tabiiyete kabul 
Kamarada Benito dö Soto k .. ptanı O I la ıkmak On la ö- . bilmelerini i,;temektedir. 1 mıştir. 

içkinin tesiri ile ayağa kalktı. yatağına uzattırdı. lüm arkadaşhğı etmek çok tehlıkelı .. ! u us, · noı ız arp . ~ ı bü.rosundan · d·t ah d·ı . d d "d t<• 
Gemicilere: Dü ündü.. ı vanının hükümleri Araplar üzerinde bu- ._. · .. .. 1 e ı en y u ı erın Romanya a og U • 

- Ben, dedi. Artık gemide her § • yi.ık asabiyet uyandırmaktadır. üzerle- Alman ıstıhbarat burosunun Bukreş . ları ve Rumen ordusunda askeri hill 
,eyim. Hepiniz bana tabisiniz. Haya- - Haydi, siz ıı-idin .• Keyfinize.. Zaman geçıyordu. kt rinde silah bulunan iki yahudi beşer 1 muhabirine beyanatta bulunan B. Go- 1 metlerini ifa ettiklerini isbat etmeleri 
hn d ban 'tt' B · tedı""'mı' içkinize devam edin .. Bu meseieyi Yakıt aece yansı olmu•tu. Ksl ı. 1 d · l. ki . ı . ,.,_, " 

ız a a aı ır. en 11 gı T fala "' bul d • ~ . d' s.ne hapse mahkam edildiği halde ay· ga emış ır · lazundır. Bunları ısbat edeme<llJUe" 
öldürür, istediğimi asar, l<eserim .. yann daha sağlam kafa ;ıe ı:örütür, ay r..n un ugu a ara ın 1' ! · ta d la A ı "d 1 Yahudi meseles'-~e bıziın için tek takdird ·s· n'e · R e nahi elerini0 

halled · Onlar • • • l d nı suç n o yı rap arın ı ama veya ı - uw l e ı ıı • rı um n y 
Dilersem kafanızı, gözünüzü patla- enz. c..:ı ıçe ıçe aızmıt ar 1• • ' . k •· hal · • B"" ·· h dil b.. def ı · d ·lin k · 

Y in 
"d y .. .ı• ad b 1 müebbet hapse mahl:um edildikleri ıd· at 1 çaresı var~ır. utun ya U e- ta ııyet ter enn en Si ece tır. 

tınm. Dedi. Gemiciler sas çıkarmadan a ız gemı e ve MUIY a u u-1-------------------------------.....,----.,....-----.....,,~ ... 
Ve böyle söyledikten sonra yine çekildiler. Onlar da ıarhı>ttu. nan iki tayfadan ve bir de kendinden' 

aarhotlukla yanıbqında bulunan bir Fakat daha fıcılar dolu idi. baıbı ayık ve uyanık kimse yoktu. 
tayfanın kafasına bir yumruk vur- Geç vakıta [;adar içkiye devam et- Telaar kapianın kamarasına döndü. 
ılu: tiler. Sonra her biri bir tarafa ytkıla- Herif hil& sızını§ vaziyette idi. 

1 BiTMEDi 
111embaının temizlen-- Haddin varsa ııea çıkar! rak sızdılar. Ayık olan valnız Benito - - lf'Jı 

Diye bağırdı. Kaptanın bu aarhotı - mesi görüşülecek 
küatahlığı daha yola yeni çıkml§ kor- 19 3 7 ı • e d Belgrad, 24 (ö.R) - Tuna havzası 
üzerinde çok fena teair bıraktı. Kan şehrinde bir toplantı yapacaklardır. 

Tuna Roma - Brezilya uçuşu 
Fransızlar tarafından 

takip 
dikkatle 

edilmektedir aan gemisinin gözü kanlı tayfaları yı 1 ıçın e memleketleri murahhasları yakında 
Hepsi de gözlerini vahti bir inti- Bu toplantıya Italya, Fransa murahhas- M 1 k 40 'n kam hırsı ile kaptana diktiler. Paris, 24 (ö.R) - Birisi uuo ini· · ısmı 00 metreden fazla irtifa üzerı 
Aynı zamanda da göz ucu ile s c h k ı • d ları da iştirak edeceklerdir. nin oğlunun idaresi altında olmak üze· den 14 oaatten az zamanda yapabil•' 

kaptana ve onun yanıbqında duran e eza ma eme erın e Bu toplantıda Tuna ıneınbaının te- re üç ltalyan tayyare., tarafından Roma ceklerini ümit ediyorlar. ikinci kıs•"' 
Benitoya bakıyorlardı. mızlenmesi işi görüşülecektir. ıle Brezilya arasında te,ebbüs edilen uçuş Dakar - Natal yolu olup 3000 lcilom•1' 

Benito hiç istifini bozmamlfb. ı Jngiliz kabinesinin Fran!lz hava mahafıli tarafından dik· redir ve tamamiyle Atlaa okyanusu üıe' 
BütUn bu olan §eyler kartısında H • ) d k d b k )d ? katle takip edilmektedir. Gerek ltalyan rindedir. lıalyan tayyareleri Dakard•• 

bir put gibi sakit duruyordu. angJ SUÇ ar 30 7 aÇ a vaya a l l. İçtimaı Habeş ihtilafı esnasında, gerekse Fran- hareket ~derken 5000 kilometre yol al• 
Sadece tayfaların göz UCU balatla- 9 3 7 yılı içinde şehrimiz aulh ceu mah· mak 46 biçak çekmek 1 13 sarhoşluk LOndra, 24 (ö.R) - Kabine bu ak- sız hava nezareti tarafından tertip edi- mağa kafi benzin alacaklardır. Ea eoO 

rına ayni suretle ve manalı bir mu- kemelerine gelen ve ı. "ar• ı,3ğhnan ev- f 39 yaralamak 39 ızrar 11 aarkıntılık 26 >;am saat 19 - 20 arasında toplanarak len Paris - Şam hava müsabakasında Natal - Rio de lfaneiro kısmı •eyahati• 
kabelede bulundu. rakın miktarını yazmııtık. Faydalı ola- hafta tatiline muhalefet 2() kumar oyna- harici meseleler hakkında kararlar ve- italyan tayyarelerinin yük1ek kabiliyet en kısa merhalesi olup 1400 kilometre• 

M 1 ıkarm 1-' ban 1 b k mak 1 halı.le m,··ıtenas"ıp olmıyan e•yayı recektir. gösterdikleri ehemmiyetle göz önünde dir ve Brezilya aahilinl takip edecektir· - ese e Ç ayın.. &JI a cağını bildiğimiz İçin, ge en u evra ·ın v 

b kın d k ' t' d b ı b" 1 ·· · d b 1 d k 3 ·· t k 2 Al ..J • tutulmaktadır. Nitekim bu aon yarı•ta Bu filotilladan şimdiye kadar alın•• U1l eme 11 lf0f U. cİnSİnİ tefrik ediyoruz, U !'IUICt C ır yı uzenn e U UO urma BOZ B ma manyaua yenı ~ 

T f 1 1 dıJ G"' '"it"' ıka 1 hk ' k k k 15 "l"h k 6 ltalyan askeri tayyareleri birinci gelmi•· haberler seyahatin normal ""rtlar içio• ay atar ana ar. uru u Ç r- zarfında şehrimize!· İ < enen ve ma ·e· çocu açırma •• d atma yan- • ~ 

d lar • 1 . d ttil h 1 1 1 1 k k 12 h 1 o· bı'r enstı"tu- lerdı". Şı"mdı" t••ebbüs edılen uçu•tan de devam ettig'ini göstermekte ve bil· ma ı ve ıçme erme evam e er. meye düşen d.di.<e erin n vı eri an aıı. gın çı artma ancye taarruz ıp· ~ • 
Sarbot kaptan hali deli dolu aöy- mış ve şehirde i,lenmiı olan suçları ö\l- lomaeız ebelik 1 7 ihkakı hak 1 lıalkm Borlin, 24 (ö.R) _ 1938 bütçesine maksat bu tayyarelerin vasıflarının mü- yük sahra üzerindeki mevkiini bildit• 

leniyor, etrafına tehditler savuruyor- renmi' olacağız: huzurunu bozm>k 2 dilencilik 11 iım- bir nasyonal - SO>yafüt terbiye enstitü- kemmelle,tiğini tecrübe etmektir. Şim- mektedir. 
du. 937 yuı zarfında bir<nci sulh ceza menin emniyetini t•hlikeyc koymak 2 sü tesisi için on iki rnilyoıı marklık tah- diye kadar bu çeıit hiç bir uçuş yapıl- Roma, 24 (ö.R) - Roma - Rio d• 

O dereceye gelmİftİ ki artık aözle- mahkemesine 5 19 kanun> muhalefet tefecilik 2 suç isnadı 1 köpek ısırtmak si<at konulmuştur. ma1J1ıştır. Romadan Rio de Janeiroya Janeiro hava seyahatini yapacak olan ol• 
rİ birbirini tutmaz olmuıtu. 209 tabanca ve biçak ta ı•mak 162 döv- 2 memnu •ilôh bulundurmak 2 hayvan uçmakta olan ltalyan tayyareleri üç mer· bay Biseho, teğmen Brüno Mu .. olini •• 

Bu sefer elini tabancasına ath. mek 161 sövmok 'j 3 tehdit z9q çalma!: dôvmek 2 diplomasız diıçilık 2 <l:lıl en ziyade iılenen suçhrın adedini fU SU· halede Brezilyanın payıtahtına varacak- diğer bir zabitten mürekkep üç ta)')'°' 

Ayağa kalktı. 111 sarho,luk 11 S yaralamak 47 "'" 6 tesbiti. retle tasnif edebiliriz: !ardır. Birinci merhale Dakar, ikinci•i relik filotilla bu sabah 7.25 le Cidolio 
H rif h hal• le ' d' d ' ! O · lh 644 h · h N ld B k" · d · A 1 tayyare karargahından hareket ctmittit· e sar O§ ıy ftm ı e il- sarkıntılık 15 h>fta tatiline muhalefet çüncu su ce<ayn eyetı m3 - Bir yu içinde 965 aded kanuna muha- ata ır. u i ısı arasın a, yam tas 

lihla takalatacaktı. 21 kumar oynamak 3 hali mütenasip ol- eus:ı ve belediye kararlarına itiraz 47 lefct 573 tabanca ve biçak taşımak 286 okyanusu üzerinden ucarken ltalyan tay~ Bu tayyarelerin ilk merhalesi Fraosı:ı: 
Ve bu itin kakaya çevrilmesi ya· mıyan e,yayı üzerinde bulundurmak 2 dövmek 53 sövmek 1 tehdit 70 çalmak sarhoşluk 4()3 hakaret 701 hırsızlık 392 yareleri sureti mahsusada hazırldnmış garbi Afrikasında Dakar limanıdır. 

kınlqmlflı. Bereket versin ki ayağa söz atmak 1 çocuk kaçırm3l: 19 ail;'ih at- 2 4 si lalı çekmek 62 urhotluk 2 inor 9 dövmek 31 4 yaralamak 5 7 kumar oy· hiç bir hareket üssüne dayanmıyacaklar
kalkar kalkmaz sendeledi, bot bir mak 1 izinsi• barut :ıatmak 6 yangın çı· sarkıntılık 16 kumar oynamak 4 •Öz at- namak hadiselerine aıt evrak gelmiş bu· dır. Bu aeyahatin ltalya ile Brezilya ara-
çuval gibi yere yıkıldt. karmak 7 eve t3arruz 4 d:plom5.stz ebe- mak 2 haneye taarruı.: 1 Ammenin emni- lunmaktadır. sında hava hattrnın tesisi maks3diyle ya· 

Biraz soma hırlamağa batladı. lik 1 7 ibkakl hak 6 ha.Ikın huzurunu boz· ı' yetini tehlikeye koymak 1 hayasızca. ha- Evvelce de yazdığımız veçhile,mah- pıldığı da doğru değildir. Bu tetlı:il<lec 
Herif İçkiden aızmııtı. m:>k 1 dilencilık 7 :tmmenin emniyetini i reket 227 i~insiz ağaç keımek 1 orman kemelerimlze tevdi edilen bu evrakın doğrudan doğruya Litoryo hava kum-
Gemiciler arasından mll'ıltılar tehltkeye koymak 1 haya~ızca. hareketıyangını çıkartmak 60 yaralamak, suçli'.· kısmı kUllisi İntaç edilmiş ve 936 sene- panyıun tarafından ynpılmaktadır. Oç 

yükseldi: 1 tefecilik 1 devlet ormanınd3n ağaç ket 1 rı gelmiştir. sine pek cüzi evrak devredilmiştir. tayyarenin hamule kudreti metr-e murab-
- Bu adam bize reiı olamaz. Biz mek 1 yanlış lıüviy•t verm•k 1 ôsarı Bu hesaba göre, 9 36 senesinden mÜ· Az bir l:adro çerçevesi dahilinde bu bamda 300 kiloya çıkarılmıttır ki birçok 

böyle adamın emri altında kalama- atika satmak 1 suç İ5nadı 1 köpt"k ısart- dev ver evrak hesaba dahil olman1ak kadar e~rakı neticelendiren, her bir ev- 1 ecnebi_ tayyarelerin kabiliyetinden faz-
yız. mak 4 memnu mıntakaya girmek. Üzere 937 yılı içinde üç sulh ceza mah- rakın hır çok müteakıp muamelelerile tadır. ille merhale olan Roma - Dakar 

Benito bu sözleri duymuf fakat ikinci sulh cezaya 446 kan••na muha- kemesine ceman 5 176 evrakın gelmiş uğraşan hi.kımlerimizi ve kalem baş 4 300 kilometredir ve en büyük kısmı 
sesini çıkarmamıttı. lefet 204 tabanca ve biçak taşımak 163 olduğu anlaşılmaktadır. Bu istatistikte sekreteri ile arkadatlannı sitayişle tak- büyük Sahranın üzerinden geçerek ya-

Yirmi iki haydut ve bir de kap- dövmek 169 sövmek 56 tehdit 332 çal- en ziyade nazarı dıkkati celbeden ve dir ederiz. pıl~caktır. lıalyan tayyareleri bu birinci 

·7.z //./7"'7ıCLY/T/../AY/../"IY/X//.1'77/7/;.CL7J' 1 H;kikatin, acı, ağır ve t~hlikeli 

Parl. sıı· Kadın , ;:~i!:t~~~~n vahametini görü-. ı Kurtulmak için tek bir söz söyle
mek kafi idi. 

cıa;;ı:;ı:;a.;rz;'/!'7"/l, Tek bir söz .. Yani, hakikati .. 
Zerçianoyu ele vermek .. -41-
Fakat evvela onun hakkında kat'i 

Kumandan Parisli kadına sordu., tunuz bir İte yaramaz. ve kuvvetli delilleri yoktu. Sonra da 
- Binbatı Şartrene yaldattıiını Genç kadın yine cevap vennedi. ciğerparesi Luigi dü§manınuı elinde 

ve onu öldürmek istediğinizi itiraf j Yüzünde en ufak bir değifiklik ol- 'd' 1 ı. 

ediyor musunuz? madı. Bu sözlerin ağırlığı altında tit- Kulaklarında hiıli haydudun (e-
Sükut... remedi bile.. ğer söylenen Luigiyi ölmüt bil) aö-

-Mülizim Filip Lanıartı evinizde Kumandan Montlori Parisli ka- zü çınlıyordu. 
tuzağa dütürüp onu suç ortakların- dına doğru eğildi: Oğlunun alnına konılurduğu son 
dan biri vasıtasiyle ağır yaralattık- - Böyle mühim ve tehlikeli bir puaenin dudaklarında hali yaşıyan 
tan sonra Şartrenin askeri planlarını t~üa yalnız batına yapılmaz. Bu, mukaddes hatırası ona metanet ver
cebinden qırdığınızı ve kaçtığınızı bir tqkilat itidir. Neticenin ağırlığını di. 
itiraf ediyor musunuz? neden tek batınıza ve yalnız kendi Susacal;tı .. Ne olursa olsun söyle-

Parisli kadın bu suale de cevap omuzlannıza yükleme!: istiyorsu- miyecekti. 
vermedi. nuz? Suç ortaklarınız kimlerdir ? - Yorgun g&ünüyoraunuz ma-

- Bu pl8nların fotograflarını çı- isimlerini bize verin. Bunu yapma- dam. Biraz dinlenmek istemez misi
karttınız ve onları yabancı devletlere dığınız takdirde pi§man olacaksınız. niz? 
satmak maksadiyle lsviçreye gitti- Yine cevap yok.. Pariali kadın red mak::ımında batı-
niz. Öyle değil mi? Montlori ümitsiz bir hareket yap- nı 13.lladı. 

Parisli kadın dudaklarını bile kı- tı: Montlori ayağa kalktı. 
mıldatmadı. - Peki.la, dedi. Susmanızla va- - Görüyorum ki, dedi. inadınız 

- Evvelce de casusluktan iki aene· ziyetinizi daha ziyade ağırla§tırdığı- çok kuvvetli. Nasıl isterseniz öyle 
ye malıkôm edilmİf olan Jülyet Ka- nızı bilmiyorsanız, anlamıyorsımız hareket ediniz. Sükôtunuz1 aordu
varden sizsiniz. Bunları itiraf kabahat benim değil. ğum suallerin hepsine de müabet ce-
edecek olursanız belki cezanızı ha- Parisli kadın her teyi anlıyor- 1 vap vermiş olduğunuz mahiyettedir. 
fifletmeğe yardım edersiniz. Sükii- du. Bu dosya iıinde bütün auçu kabul 

ve itiraf etmit telikki olunacaksınız. 
Genç kadın kumandana baktı. 
Dudakları titredi. 
Montlori nihayet söylemeğe ka

rar verdiğine inandı. Pariali kadın, 
tatlı, bitgin fakat azımlı bir sesle: 

- Bana bir,ey sormayınız ve be-
ni ne İsterseniz yapınız. dedi. 

Montlori pençerenin önüne gitti. 
Camdan dl§lllUını görmiyordu. 

Çiinkü bakmıyordu, dütünüyordu. 
Bu kadın, timdiye kadar kartıl&§tığı 
bütün casuslardan bambatka idi. in
kara sapmıyordu. Cezasını azaltmak 
ve hafifletmek için itirafa yanqmı
yo(du. Kendini mazur gösterecek 
bahaneler göstermiyordu. En ufak 
bir nedamet bile izhar etmiyordu. 

O halde bu kadın mülhit bir ko
medyacı idi. 

Kumandan vaziyetten amirlerini 
haberdar etmek lüzumunu duydu. 

Pi yer Pantene: 
- Sen biraz madamla me§gul ol 
Dedikten sonra odasından çıktı. 
27 P.P. Pariali kadınla yalnız ka· 

lınca liübali bir hareketle Montlori
nin masasının kenarına İIİ§tİ. 

Mülayim bir sesle: 
- Madam, dedi. Neden susmakta 

inat ediyorsunuz. Kumandan Mont
lori fena b~_ad.ını değil, eördünüz 

ya.:siz;-karfı çok nazik b;;lundu. 
Maamafih belki ondan biraz ürktü
nüz. Bari bana söyleyin, Ben de ıize 
kartı çok nazile hareket ettim. [sa. 
sen nazik olmak benim tabiatim. 
Yolda, buraya gelinceye kadar size 
kartı saygısızlık göstermediğime e
minim. Yolda belki fınat bulup bana 
söylemediniz, fakat timdi dinlendi
niz ... Sükônet buldunuz .. Artık aöy
liyebilirainiz. 

Genç kadın, sanki bqka bir alem
de imit gibi bu sözleri ititmiyordu 
bile ... 

Piyer Panten devam etti. 
- Susmanızın sebebini anlıyor 

gibiyim. Şüphesiz bir aileniz var.Ço
cuklarınız var. Sizin bir casuı oldu
ğunuzu onların bilmemesini istiyor
sunuz. Fakat bot emek.. Gazeteler 
resminizi basacaklar ve o zaman her 
kea sizi tanıyacak. En doğrusu va
kıt geçirmeden her§eyi Miylemek de
ğil mi 7 Belki Para sıkıntısı, para ih
tiyacı ile bu iıi yaptınız.Belki bu teh
likeli yola sizi bir atk sevketti. Mu
hakkak suç ortaklarınız var. Onlar 
kimler? Hepsini, hepsini aöyleyin .. 

27 P.P., Pariıli kadının gözlerinde 
yqlar belirdiğini gördü. Daha kuv
vetle sözüne devam etti. 

-BiTMEDi-

Mısırda 
Kral Faruk'un 
düğünü dün bitti 

Kahire, 24 (ö.R) - Kralın düğü' 
bayramı bugün bitmiştir. Kral ve kra• 
liçe Nil sahilinde bir saraya çeld!tnW 
!erdir. Kral Faruk beynelmilel cerratıi 
kongresini açmak üzere çarşamba güoU 
Iskenderiyeye hareket edecektlr. 

Bartın 
• 

Bu hafta 
Elektriğe kavuşuyor 
Bartın (Hususi) - Şehrimiz elektiri~ 

tesisatının açılma merasimi bu hafla l· 
çinde yapılacaktır. Kontrol mühend.,ı 
Hasan Halet, yanında Nafıa murahha51 

ve müteahhit vekili olduğu halde fi•"' 
randa elektrik tesisatının muvakkat Jc•• 
bulünü yapmaktadır. 

Mühendisin bugün yarın şehrirtUt1 

geleceği anlaşılmıştır. Belediye, açılr111 

merasimi için bir program hazırlaıo•Ş' 
tır. Merasimde valimiz Halit AksoYıJll 
da bulunması muhtemeldir. 

Bütün Bartın halkı, medeniyet pO' 

runa kavuşmak iştiyakiyle sevinç için' 
dedir. 

Diğer taraftan, belediye kanununu~ 
15 inci maddesinin ikinci fıkrası, beledi' 
yeteri, k:ıhve, gazino, hamam, otel ve 1"', ·y. 
kanla gibi umumi yerlerin sıhh.atı t!• 
alakadar olmalarını emretmektcdır. b 

1 • 
mum1 yerlerde petrol lambalarının 5 ~· 
hale zararlı olduğuna dair gösterilen. 5~0 
hl lüzum üzerine, belediye encümenı, . .,.. 
gibi umumi yerlerin elektrikle ten"ır ·~ 
dilmelerini mecburi tutmuştur. EleJc;rıri 
ile tenvir edilmiyen yerlerin geee c 
açılmasına iıin vecilm.iyecektir .. 
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Yazan: Kemalettin Şükrü 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tokat yüzünden 
Ilgında bir adam iki 
kardeşini öldü:·dü 

Ilgının Yekdiğin köyünde bit· tokat 
yüzünden feci bir cinayet olmuş, bir a
dam iki kardeşini de vurarak öldürmüş
tür. 

Haber verildiğine göre, l1lclise şöyle 
olmuştur: 

Yekdiğin4c Me\!hH, Hasan Ali ve Aşir 
adında üç kardeş bir arada oturmakta
dırlar. Bir eün bir hayvan yemleme me
selesinden kızan H Ali Aşirin karısına 

bir tokat alınış, Mevlüt kardeşine içer
lemiştir. Hndiscyi haber nlnn ~ir eve 
gelmiş, fakat Mevlüt bu kardeşinin de 
kentlisine birşcy söyliyeccğini sanarak 
hidd2tlenıniş, tnbancasmı çıkarıp ateş 

etmiştir. Silnh sesini duyarak kos~n A1i 
de Mevlüdün kurşunlariyle karşıla§arak 
yıkılmıştır. 

Yaralılardan biri köyde, diğeri de gc
tirHdiği Ilgında ölmüştür. 

HALK MASALLARI 

Evvel Zaman. 
.,, 

2 içinde ..... -' 
Yazan: METiN ORBAY 

• 
2-

~ocasına sadık kadın 
d' liddeUi h .. k .. 

ı. u um derhal tatbik edil-
bi 

k danı kaııta . 
ildar 8.. .. n hır çukura yarı beline 
lialk Otnduler. 

llın Şehirden d k 
J _ lalbik· . ışarı çı arak bu ceza-
iill:(' ını seyr tl" Ş . rı bir k e ı. ehire dönerler-

1 •ıı I<a T k - Su 
1 

• mı ın arısı hakkında: 
tl~ •! " ş bır iftiradır Muh k . 
l .. e &eldı o· . a emesı 
ıı lu bir k . ıdan fevkalade uslu, na-
Dı •r bir adındı, diyorlardı. 
- l{ kısını da· 

tıı adırıtarı -ııh: 
ı Öyle g n c.ct ır hallerine inanıl-

Çı • J:>ukw,0 d 
ı. " r u ama başka türlü 

~dıler. 

• N • 
Pariste cinayetler gittikçe artıyor 

Bir kurban!. lmdad!. Yetiş!. 
üst kata koşanları katilin " yakarım 

yaklaşmayın ,, tehdidi karşıladı 
Kıalcanç bir ltal~an, metre.i~i ~e ~~t- ı te Molinarla beraber oturduiunu söyle- - Alay ediyoraun. Sen mi fıatıli 1ata.., 

resinin babasını bıçaklıyarak oldurmuı.. dl. 1 caksın) 
Hadileyi anlatalım: . Vaka, Pari.in' - Buradan ne ltadar zaman evvel ta· - Evet. itler yolunda gibnedi mi. b~ 

Godförua sokağında gcçıyor .. 32 'eııydt tındı).. zen fıslı~ aatarım, biraz para ltazanınm .•• 
apartımanda oturanlar. akfAOl üzeri bir• - Bir hafta kadar oluyor ... Hatta gi- - Bütün gün fıatık mı sattın} 
denbire acı bir feryadla Ürperiyodar: derken bana: cMolinar beni tehdid edi- - Evet ..• 

_ tmdad 1 Y etişiniz ... Hepimizi öldü- yor, korkuyorum• demişti. Molinarın Polis müfettiti birdenbire tavrını d~ 
recek ı karuı bir müddet evvel ölmüıtii. 1 3 ya- ğiıtirdi. 

Ve, sonra ağır bir vücudun yere düt· tında bir kızı, ve 16 yaşında bir erkek - ihtiyarı neye öldürdün) 
mcsinden mütevellit bir gürültü ititiyor• çocuğu ile beraber Dranside, Monmart - ihtiyar öldü mil) 
lar. Korku içinde odalarından fırlayorlar. aokağında 16 numarada oturuyordu. - Evet, öldü ... Niçin biçağı o kad8' 

Bu feryat: apartıman halkının pek iyi Polisler derhal buraya ltoıtular. Ka- derin sapladın} 
tanıdığı Malet adla bir terzinin daireain- pıyı çaldılar. F'akat cevap alama'dılar. - ihtiyarın kız kardeıi de öldü mü), 
den geliyordu. Terzi, otuz aenedenberi Birinci kata çıktılar. - Hayır, ağır yaralı ... Doatun y ovni 
hemşiresi Madam Vieyle ay1ıi ev'de otur• Kiracılardan birisi: niçin öldürdün> 

maktaydı. - Molinar mı, dedi, o aşağı katta - Ohr onu mu... O ölümü hak etti.. 
Az sonra. Malet'in dairealncleh kahve oturur . .- Onun bana yaptığı fenalıit bir biltenizl •• 

b 
'

. k le ı· b. d kt - Acaba burada mı} rengi el ise ı ve as et ı ır 8 am çı •· Molinar, Y ovnu çok sevdiğini, halbuki 
Hızla merdivenleri inmcğe başladı. Elin- - Şüphe.iz... Saat 6 i çeyrek geçe onun kendisini aldattığını ilave etti. 

de kocaman bir biçak vardı. Rast gel· :;eldiğini gördük... Molinar, bundan sonra, baba Maletin 
il Polisler, Molinann kap .. ını ıiddetle 

diğine sa ıyor. evine gittiği zaman ihtiyar terzinin ken .. 
_ Yakarım ha1 Yaklaşmayın! .. Diye omuzlıyarak içeri girdiler. Katil yandaki d' , d 

bağırıyordu. 
ikinci katta oturan kiracılardan Muy, 

önünü kesmek, kendisini tutmalc. istedi. 
Fakat, yan tarafında müthit bir ağn his· 
setti ve yuvarlandı. 

Yabancı, biçağını böğrüne saplamıştt. 

KANLAR tÇlNDE OÇ KIŞt 
Apartıman halkından bir kısmı kaça· 

nın peşinden sokağa fırlamışlardı. Bir 
kısmı da dördüncü kata çıktılar. Yerler, 
merdiven batı kan içindeydi. Göğsün-

1 den ağır )'aralı bir kadın yerde yatıyor-

du. 
Komşular onu heman tanıdılar. 

- Fakat, bu baba Malet'in kızı Yovn .. 
Her pazar bahasını ziyarete gelir ... 

Malet'in kapısı açıktı. ihtiyar terzi de 
yerde yatıyordu. Göğsünden oluk gibi 
kan boşanıyordu. 

O da ötmüılü. Biraz ötede Madam 
Viye de, yerde uzanmııt inliyordu. 

Kendisine doğru iğildiler, sordular: 

- Katili tanıyor musunuz} ismini söy 
leyiniz, çabuk, yalnız İsmini ... 

Yaralı kadın büyük bir gayretle mı
raldanclı: 

- Molinarl .. 
Molinar mı>.. Hiç kim.c bunu tanı

mıyordu. Kiracılardan birisi: 

ııın en üç bin frank istediğini eöyle-•· 
odalardan birisine kaçmak istedi: ..... 

ve töyle demittir: 
- Eller yukarı! Dur ... Yoksa ate' 

ediyoruz! 
VÇ BtN FRANKLIK BORÇ 
Molinar ellerini yukarı kaldırdı. Bu 

uf aktefek, .açları karmakarıpk. ayakları 
çıplak bir adamdı. Bileklerine kelepçe 
geçirilirken soruyordu: 

- Fakat ne var~ Ben bir şey yapma
dım! •. 

Çocukları titreşiyordu: 

- Babamızı niçin gÖtÜrÜ]ror sunuz) 
Ne yaptı ki> 

- Sonra söyleriz ..• 
Bütün vücudu titreyen katil, elbisele-

rini giyindi. Muttasıl söyleniyordu: 
- Anlamıyorum, anlamıyorum 1 •• 
- Bu akşam saat kaçta eve geldin) 
- Ben mi> beşi çeyrek geçe ..• 
lık yalan ... 

Katil. otomobilde giderle.en: 
- Sigara içmek istiyorum ... 

Dedi. Polisler bir sigara verdiler. Ve 

kurnazca sorguya ba,ladılar: 

- Fakat sen, beşi çeyrek geçe değll, 
8 i 30 geçe eve geldin. Neredeydin> 

- Fı.talc satıyordum. 

- Bu üç bin frangı ihtiyardan Y ovn 
aldı, aarfetti. Bu parayı babasından ala· 
bilmesi için ben bir senet irnzalamııtım. 

Güya bir dükkan açmak istiyordu. Sek.iz 
bin franga ihtiyacı olduğunu söylüyordu. 
Ben de, bin müolc.ülatla ve aantim aantiın 
biriktirdiğim bet bin frangı kendisine 

borç olaralt vermiıtim. Az sonra, dülU.n 
falan açmak niyetinde olmadığını. ben· 
den ve babasından aldığı paralan .. r. 
fettiğini gördüm. 

Baba11 parayı benden istiyordu. Ni
hayet ağzını bozmağa batladL Son d• 
rece lıiddetlendim. Bu sırada Y OYD ha
lasiyle beraber İçeri girdi. Münakqa bü· 
yüdü. Gözlerim döndü. Biraz da fazlaca 
içmittim. Artık ondan aonraunı bilml· 
yorum. 

Ah bu kadın 1.. Bütün bunların ~bebl 
odur. Beni harap etti.. Beni katil yaptı .. , 

Molinar, sorgu hakimi huzuruna çİ· 

kınca cinayetini olduğu gibi itiraf etmit
tirc 

- Evet. doiru ... lhtiyan ve k.mni al· 
dürdürn. Fakat bwdara eebep luadar. 
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cFrcd>, on altı ynşında idi. Buna rağ
men vahşi hayvanlarla kızıl derililerin 
kurn:u.lıklnrınn aldan'llıyacak kadar piş
mi~ti. 

Yerde sürünerek yürümesini, gizlen
mesini, silah kullanmasını, bir iz tokip 
etmesini, kemer:;- Mmnsını her kesden 
iyi bilirdi 

Her kesin çocuk eayılabileceği bu yaş
ta o hakiki bir erkek olmuştu. 

O bu nksom ormana doğru gidiyordu. 
Ni in mi? Çünku muhim bir sebep 

yardı. 

Civar köylerden birinde csrarcngiL 
bir süvarinin pyda olduğunu öğrenmişti. 

Bu süvarinin yanına hiç kim .. e okula
mı) ordu. 

Meçhul süvari köyün bütün zorlu ve 
kabadayı kovboylarına meydan okumu , 
kendisini yakalayıp da yüzündeki ma!';-
1.esini çıkaracak adam;:ı atını ve kıyr:rıctli 
eğerini vereceğini vaad etmişti. 

Onun bu meydan okuma beyannaml.'!
~ini bir sabah kovboylar reisinin oturdu

. ğu evin kapısına kama ile saplanmıfbul

. muşlardı. 
işte Fred, bu esrarengiz siyah maskeli 

Eiivariye iyi bir ders VCTmeğe gidiyordu. 
Üzerince silah olnrnk yalnız kemendi . 

. ve av biçağı vardı. Atına binmemişti. 

1 

Atının, elbisderinin ,.e ) üzöndeki 
maskenin rengine göre adına siyah ııüvaıi 
denilen meçhul süvarinin ak~mları ormn 
nın ba~ladı~ı yerde bulunduğunu '\i e bu-
radn meydan okuduğunu öğıenmişti. 

/ 

, 
~ 

" . • . . 
• . .. . .. .. . . .. .. .. 
" ' .. .. 
" • .. .. 
" . .. . 
u . . 
' . 

. .. . .. .. 
" .. 
a . .. . . .. .. . . . ~ .. .. . 

Fred, ona. doğrudan . doğruya kar~ı ~ 
• gitmeden ise arka tarafdan otmana gir- : 

. 
• · meği ve ona arkad~n hücum etmeği da- Ya.,nt t'.? bu:a~: : 

ha muvafık buldu. yıldırım hızı,}'la süvarinin boynuna geçti. , gın bir sevincin nişanesi belirmişti ve : 

Tayyare 
Demirden bir ~ 
Göklere uçar 
Dinlemez yolmıu, 
Dunnnz yol nçar. 

* Bu im~ tutulmaz, 
Hırçın, ha§nrı; 

Okla vurulmaz, 
Geçe rüzgarı. 

* Pervane b~·:ı, 
Kruıadlıır celil< ; 

: :Urtnl~an çevik • 

•-:::o:iru r::e, bi!:-:ı_z, 

~rlutlnr yuvo.; 
• 'QiCr, lıC3ile:ne:z, 

Ufukh:.r, cv:ı. 

* 4.!)k!e:i ltonn", 
,avad::ı be?:tç:. 
') demir ku~tur, 

:? urda nöbetçi. 

H~n-Ali Yücd ... 

KAR 
r~e yumu,qık, ne de ak! 
f;iiri.T.ce biraz sıcak 
Eriyi~ ~ olacak. 

* l..npa ls,!>a yağark<:ı 

Onu uzaktroı gc;re:ı 
K:!J tüyleri sanacak 

* . Kaçmzm hiç bir oyundon; 
Kim demif, lar topundan 
Farmaldanm donacak? 

Hasan-Ali Yücel 

• 

Cenif İövdeli ağ~çlann kendisi için Bu beklenmedik hamienin hızıyla siyah Fred onun şöyle mırıldandığını duydu. E 
emin Ye müeıısir yardımcılar olacağını süvari yrre yuvarlandı. Hücum o kadar _ Senin olduğunu biliyordum. Sen : ........ 111 • 11 ••• 11••••unı ............ . 

· d~ündü. . 1 1 
bu ... yük b.i.r .u. stalık '\'.e. ihtiyatla yapı ~ıştı. diğerlerine benzemiyorsun. Nihayet s.e.· 

Ormanın cenup kısmına doğru yürü- k b k 1 d d h h l 
dü. 1• en uyu avcı ar an a 11 aşsa:o 0 - nin muzaffer olacağını biliyol'dum, .lr.u- YURDUMUZ duiunu ileri ııürmekle övünen bu adam, çük F redciğim. 1 

Hiç acele etmeden ,.e gürültü yapma- hiç bir şey duymamış.hiç bir şey ·hisset- ı 
dan, aöaçların arkalarına aizlenerek iter- - Fakat ... Ben... Hükümetin :~ekli; tam Cümhuriyct • • memişti. Hatta yerden doğrulmağa hile -
leyordu. vak;t bulamadı. Fred bir kaç ~eri ad~mda Meı;hul adam, bıı:iyle ııağ <"ebini gös- Yurdumuzda altmış iki vilayet, 

B~~den dur~u. Ye.re ~ğildi. . . onun Üzerine ı;ullanmı, ve şa~kınlığının terdi ve: .... , . 1 y cdiyüz altmış üç hin kilometre 
Yuz metre otede aım aıyah hır leke gı- gcçm~ine meydan bırakmadan onu iyice' - Bak hıçuıt. dedı. Bu cebe bak... Murabba sahası olan bir yere 

bi dur~n meç~u) eüvari_;i görmtlıt.ü. .. sarmış ve sımsıkı bağlamı,tı. eonra onun Eak Fredl.. . v 1 S:ıhibiz. On yedi nülyon !ORK kişi, 
.. Sesaızce helme sardıgı kemendı çoz-ımaskeııini kopararak dizini onun gökaü- Delikanlı tereddütle elini cebıne do~- 1 Yarısı erkektir, yarısı dişi. 

du. . . .. . . ne dayadı ve şöyle dl.'!di: ru uzattı ve oradım, zamanın !lararttıgı Yirmi bin kilometre Trakyada, 
- Şımdı meşhur kabadnyı suvarıyı ! _ Mağlup oldun, siyah süvnri .. Atın· bir defter çıkardı... 1 y d' .. k k ·· b' k 1 A da .. r e ıyuz ır uç ın a ır sya . 

ııore ım. la eğerin, artık benimdir .. Artık hiç bir G.-nç avcı bu deftcıi açtı ve hayretin- A el J b" t f1 ki 
Diye aöylendi. esrarın kclmadı .. Dur biraz yüı:üne ha- den dona kalıırak: 1 na o u tam ır mus a ı rnn ' 
Düğümünü hazırladı ve meçhul rııki- k J ı En dardır, boyu \lzun madam ki, a ım... _Ahi.. k 

bine doğru, ayni ııessizlikle, süründü. Si- Fred, mağlup ndnmu <!o~ru eğildi ve . v • • •• •• •• Şimalden cenuba altı yüz sc sen, 
. h J Dıye bagırdı. Fılhnkıka, uçuncu My- Ş kta b k d b' d . k ''ah süvari, azır anan hücumdnn katİyt'n d"kk ıı " ·· b kt F k t · ar n "ar :ı ·n ar ır e lp çe sen 

J ı a .e yuzune n ı. ~. n.rnı za. facfo, Fred ndındn bir Çocüğun re!mini B. it o.. • • k"l t .• ., 
ıüphelcnmeden, hareketsiz duruyordu. manda bir hayret nide~ı kopararak ken- . I ın a ı yuz yırmı ı ome re vnr. 
F el ÜZ 1 . h I . . k cörmüştü. Kenclicinc son derece benzı- ö" b belk .. v re g e sıya ahn ye esın:n, n şamın disini geriye allı. Yaknlam~ olduğu insan 

1 

t;ren unu, ı ôgr:?lmen sorar 
ılık rüzg&rı altında, kıvrıldığını görüyor· k .. ndisi için hiç te yalmncı dei;ildi. Bu yen Lir çocuk re"mi ... 
du. Müsnit anı bekledi ve, ağaçların ke· bakışı tanıyordu. Meçhul adam !ordu: 1 
mendini atmasına meni olmıyac;ağı bir Bu bakış sergüzeşt clo!u ha)aUnın m::ı- - Cim ne oldu? .. Sadık 'e iht:ynr 

1 
A\TUpa)'a doğru Trakya bir baş, 

yere gelince doğruldu ve birdenbire, kc-
1 
zisinde gömülüydü. Tereddüt etti. Meç- Cim?.. ı:dirnı:; ~mırda sökülmez bir taş! 

nıend, havada, hafif bir l!llık çalarak, bir hul adıım gülüm~cyordu. Çc•hresinde çıl- Fred. he)·ccnndan ildeta ııknnım~k ce· Garbimiz: denizdir, şarkımız: toprak. 

vap verdi: Şimıd: deniz, Cenup: karayfa ortak. ---

- Söyle yavrum en parlak yıl
dız h~isidir ? 
- Marlen Ditrih veya Greta 
Gnrbo bay öğretmen .. 

-Cim öldü .• 
Doğu komşumuzdur: Ruslarln Iran, 

- Snnn jyi bakJı, değil mi? 
Garbımızda: Bulgar var, bir de Yunan 

- E'·et .. Bana adeta hl\balık etti. Ge-
d .. k "ld". T .. .. Şimal: Karadeniz ile çevrili, 

ı;en sene attan u:;cre' o u. ceuurıım- C kd . . . 

b 
enupta: A. cmz ve Arap ılı. 

den halii kurtulamıyorum.. Ne iyi ir . 
f Sekız bin sekiz yüz kilometrelik 

1 
Geniş bir hududa, bnyrağı diktik. 

- Demek Cim hakik::ıten ııachk biı: 
Altı bin dört yüzü denizll' .sınır, 

insnndı. 

hizmetkardı.'. 

· Ve siyah ııüvari, ul.lı..:anlının kendisi· 

ne hayretle baktığını cörünce il:.ve etti. 

- F red, yav:-um, ben ııenin bnbıını:n. 

Bunun üze:ine, tıiych süvari, l:ız.ılderili 
haydutlar tarafından kovalanaral:, nnsıl 

knçmok mecburiyetinde knldıi:'lnı nnla:tı. 

Yarnfon<Jıktan sonra, oğlunu Cimc emo-
net ctm:şti. 

Iki bin dört yüzü ise karadır 

Bunun, iki yüz on dokuzu, Bulgar, 
Yüz yetmiş ikisinde: Yunanlı var. 

Altı yüz dokuzu: Rusla çev.rili. 
üç yüz yetmU-i ele dost Irmı i:i. 

üç yllz seksen dokuz: Irak çölüdür. 
Altı yüz altmış beş: Suriye yoludur. 

O zamandanberi mütemadiyen dola- Bu hudutlarımız jçcıisinde , 
;:ırak onu nramı;ı ve nihayet köye geldiği Anodolumuzun ilerisinde: 

bir sıradn, onu tanır gibi olmu§hı. Kov- O gUzcl Marmnra :\lir iç denizidir, 

boylara. kar~ı ynptığı meydnn okumalar Suları 'Yeşildir, hem tertemizdir. 

ve mahsua yaptığı · tahrikfıt, Fredin b~
basının cesaretine tevarüs elti~ini gö~ter
mişti. 

Birnz ıonra yükeelen ay, babayla oğ-

Rumeli boğazı: Karadeniz~, 
Çan~klcale: :ı::ge yoludur bize. 

Bozçaada: lmroz o sulnrdaclır. 
Bizden ayrılanlar, o civardadır. 

lun, birbirlerine earıll\rak çılgın bir ~aa- Birinci dersimiz, şimdi bu kadar, 

det içinde evlerine doğru yürüdüklerini Ikin::iye tamam hir haftamız var. 

gördü ..• MüNIR MELAL 

A 

a se 

Berınude.s adalarında, Hamiltonda 19 
yaşında genç bir kız satıcılık ettiği ma
ğazada Vindsor dükü ile düşesinin re
simlerini satmakta iken ~ağ tarafta res
mi görülen rahip Herbert Brovn dük
kfma uğramış ve bu resimlerin herke-

Baytar mı komiser mi? 

res 
yarattı 

sin göreceği bir tarzda asılınış olrna 
na sinirlenmiş, resimleri yırtmıştır. 

Bu hadise Hamilton halkını heye 
na vermiştir. Rahibin· ve Vindsor dilk 
nün taraftarları ile aleyhtarları birb 
lerine düşmüşlerdir. 

Cücen.in derdi 
Amcrikadaki köylerin birisindeki po- Bir cüce terzi mağazalarınd.an birisi 

li.s komiseri baytar mektebi nıezunu idi. çırak ahnmı~lı. Fakat sekiz ·gün son 
Yeni vazifesini icra ederken a!'ı1 ihtisa- 1 istifasını verdi. 
sından geri kalmıyor ve aynı zamanda Mağaza sahibi sordu: 

baytarlıktan da bir hayli para kazanıyor- - Bu iş size çok mu ağır geldi? 
du. Bir gün komiserlik makamında o- Cüce şu cevabı verdi: 

turduğu bir sırada, telefonun çaldığını _ Mesele bunda değil, bayım. Jşe g· 
duyuyor ve heyecandan titriyen bir se- diğim zaman herkes bana boyumun k 
sin kendisine şöyle dediğini işitiyor: santim olduğunu sordu. Ben de: Ta 

- Alto, hemen gelebilir misiniz? Size bir metre diye cevap verdim .. Söylem 
adresi söyliyeyim. olsaydım .. 

- Maalmemnuniye. Faknt bana po1is 
komiseri olarak mı, yoksa baytar olarak 
mı ihtiyacınız var? 

- Her ikisi olarak ta! Köp~ğimiı. bir 
türlii ağzını açmak istemiyor ve evimize 
bir hırsız. girdi. 

Kim galio? Kim 
mağlup? 

· Iki k:~i, yağmurlu bir havada sokak 
ortasında dövUştiyordu. Beş dakikalık 

bir dövüstcn sonra birisi :rakibim yere 
yığarak üzerine çullanıyor ve soruyor: 

- Artık mağlup oldun ya? 
- Hayır. 

Bunun üzerine galip, altındakini yine 

- Bu mu canınızı sıktı? 

- Hayır. Fakat o znmandanbc.ri h 
kes metreleri bir tarafa bırn~tı ve be 
yakalıyarak kumaşları benim lizf!riıll 
ölçmeğe başladı ... Canımı sıkan cihet i 
budur. 

dövnıiye başlıyor ve iki dakika son 
hiddetle bağırıyor: 

- Artık şimdi d(' mağlUp olduğ 
inkfır etsene! 

- Hiç bir zaman mağlup değilim. 
Bunun üz.erine adam dövüşün uzıy 

cağını anlıyarak bağırıyor: 

- Şu halde bırak ben a1ta yata;:1 
Çünkü iliklerime kadar ıslandım. 

Yukarıdaki ve soldaki resim L-Ondrada genç kızlar kulübünün (Çarkı felek) 
denilen spor mür:ıbakası büyük alaka uyandınnıştır. 
Sağdaki resim Macar kızlarının yeni şapka modellerini 

Evvelki gece Halt..ev: salonlarında verilen milli kostüm balosu, sabahın saat be~:ne kadar coşkun bir neşe içinde &eçmiştir. Milli kostüm ba!osunu hazırlayan tertip heyeti, balonun muvaf
fak olabilmesi için hususi bir itinayla çalışmış, iyi bir netice alznmaıına saik olmu,lardır. 

B51lo gecesi lzmirin tanınmış bayanları milli kostümlerle balonun huıusiyelini arttırmıılardı:-. Gecenin muhtelif saatlerinde Menemenden gelen oyuncular zeybek oyunları oynamışlardır. 
Baloda milli kıya/etle görünenler arasında tanınmlf meslek adamları da vardı. Baloda yapılan kostüm müsc:bahasında birinciliği Bn. Mihriban ve Bn. Feriha, ikinciliği Bn. Jale Kenan, 

üçüncülüğü Kültür Direktörünün eıi Bn. Sayoıftn lJz.lcat kaanmıılard11. 



.... ~-----=-=== 

Kadın al 
Amerika polisi 

sürükliyenler e 
Itri Amerikan hükümeti, genç kıır:· 

luhıa •ürükliyenlerle mülhit bir ı 
lll8cadele içindedir. Amerika :zabı· 
taai, kan d"o1-• • ""ld'" • ıunıyen, uuan o ur-

1 ftliyen bu adamları, gangıterlerden 
daha telılikell sayıyor, bir Fransız l 
hzeteclsl G. Men teflerinden biri· 
:-:• birlikte, bir baskında hazır 
1 

UIUnUJlur. lnb"balannı ve görü,-
(l'h erfnl ıö1Je anlabnaktadırı • 

ltat 'd • New Yorker) otelinin yirminci 1 
Me~) a ~lr odadayım. Kar§ımda, ( c. ı 
" Polıı teıkllatının §Cfi J. Edgar Ho- · 
v:rh~ar. Aaabt bir halde ııigara içiyor 
llte hr .az ı8ylemiyor. Mütemadiyen aa
ltldı.~or, Alcoam oldu. Saat dokuza 

lioYer telefonu aldı, bağırdıı 
~ S..t do1cuzu on sekiz geçiyor!.. l 

latı lnıe telefon ediyordu~ Ne demekj 
ta{ordu) Anlamak imkanı yok ••• Me
ll'la cttlrn, •oracak oldum. Ağzımı aç
:t1at'~ V~t bulamadım. Zira, içeriye bi-

cırdı: 

tan- OtohUaler hazir; tamam on sekiz 
hlı, e.,, Ceco yansı hepsi, tensip ettiği

ı{crde 'bulunacak ••• 
iittt.edL V~ cevap beklemeden çıktı, 

-
satana 

r ç kr 
çarp1şıy 

------------------ - - ------------
.. ........---- _..-. - - - - ~ • r "'...,....J...-.~-----

YENIXSIK • 

şa 

Adana ol isi 
Mektep kaçağı çocuk
ları yakalayıp mek
teplerine götürüyor 
Adana (Hususi) - Ders zamanı okul 

haricindo okul idaresinin haberi olma
dan dolaşan okul kaçağı talebeler polis 
memurları tarafından yakalanarak okul
larına teslim edilmektedir. 

Polisimizin gösterdiği bu faaliyet hem 
talebe velilerini hem de okul idarelerini 
memnun etmektedir. 

Mübndil ve gayri mübadil bo
nolan banka ve §İrkct hisse senct

lcri, Sivas - Erzurum dahili istik- .. 
razı yüzde beı ve iki faitli hazine "' 
tahvilleri sabn nlır. ~ 
Adres: tzmirde Kemeraltın- ~ 
da Hacı Hnsnn otelinde 60 ~ 
numarada CA VtT.. t 

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

f 
s ?:_ = ,1 .. lml ........ ~,,,..---·· ZAYi Dr. Behcet Uz • 

Çocuk hastalıkları 
mütehassısı 

Hastalnrını her giln saat 11.30 
dan 1 e kadar Beyler sokağında 

Ahenk matbaası yanındaki hususi 
munyenchanesindc kabul eder. 

1935 senesinde Bursa Sann.tlar 
okulu üçüncü sınıfın"dan almio ol• 
duğum tasdiknamem her nasılı~ 
zıyaa uğramış olduğundan keyfi· 
yet ilan olunur. 

Muayenehane Telefon No. 3990 
EV Telefon No. 2261 

Adres: 

, __________ ._.a:sl 

Bursa Sanatlar okulu üçiincil. 
sınJ eski öğrencilerinden 60, 
Nu. lı Muammer Seber. lhıan 
oğlu. 

246 (143) 

lzmir defterdarlığından: 
Satı~ Nu. Lira K. 

1185 Turan Menemen C. 196 taj Nu. h 612,50 M.M. arsa 183 75 
1195 Şehitler Mızraklı S. 23 taj Nu. h 56,25 M.M. arsa 39 38 
1203 Güzelyalı Metres Tepe S. 4 taj Nu. lı 141,25 

M.M. arsa 70 75 
1205 Süvari M. Kiremithane S. 8/19 taj Nu. lı 49,50 

M.M. arsa 21 32 
1206 Süvari M. Kiremithane S. 8/14 tnj Nu. it 77,50 

M.M. arsa 
1207 Süvari M. Bardakçı S. 8/6 taj Nu. lı 28 M.M. arsa 
1208 Birinci Karantina Tevfikiye S. 1 3 2S taj Nu. lı 

27 12 
9 80 

1022 M.M. arsa 408 80 
1210 Süvari M. Kiremithane S. 8/18 tnj Nu. h 85,50 

M.M. arsa 29 0'> ...... 
1216 Süvari M. Kiremithane S. 8/17 taj Nu. Iı 43 

M.M. arsa 15 Cl:l 
1217 Süvari M. Kiremithane S. 8/3 te.j Nu. 1ı 77 

M.M. nrsa 26 fj 
1220 Karsıyaka Donanmacı Sezai S. 33 taj Nu. h .. 3 

M.M. ana 
1226 Altındağ köprü dahilinde 213, 75 M.M. arsa 
1227 Salhane Selamet S. 5 Nu. lı 95 M.M. 1'.I'ta 

~3 C1 
lfi G1 
19 Cl 

1229 Salhane lclfıhane·S. 107 hanı 126 M.M. arsan•n 
3/4 hissesi 

1230 (i;jzelynh Akgöz S. 753 229 k uı Nu. h 6890 M. 
M. tnrla ve icinde 19 zeyt;n niiracı 15i) ) 

1251 1 in~i Tcpec:k A'to.y S. 19 taj Na.lı 71.~1 M ~. n .. a ';l ,,. 
1252 Burmwa Cüreı\ S. 20 l::o..oı N•ı. lı 69 'i~ ı: 11 'i. --.rn .... ... \ 

1253 Köprii M:sırlı C. 299/1 hİ Nu. h 30n lV;.l\'1 7:; ' 1254 Kiinrü Rahmet S. 5.7.9.11 yeni Nu. lı 574 5) 
M.M. nrı;a ,......,,. -

1255 1 inci I' arata~ veni Tfu-k"ve ""' Terc.k:..-i S. •-n 
3.30.32.34 taj tfo. nlen R~ kT~c:;: ve ,·· -
temiletı - ... , f') 

125S KnrcW.ş Alt:nta., S. 17 f:""; Nu. j .,, .. • " ........ 
1259 Gaziler Coio.k S. Gr, toj I'!u. h :-?. i\! ı1~. - .. - .... 

1260 Burnava Kur!u' '! S. ~ t~j I~ •. h v:ı M .. 
-ı 

1266 GüzelyC"h tramvay C. G-u M "· l"' 3.-ı - · T • •• - ~ - ..... 

12i4 1 inci Kn!"ntc.1 Dokuz Eylul S .. tl'>.1 Of'i .... 2 ~.,j 
"Nu. 1ı arsa 

Yukarı<!~ ynzılı emv"' h 'mNkivdt 15 a("' ..,-·· • ,,. .... 

tırm.ayn l·onulmu~lu:. U~ale .. i 10/2fP3<3 '-~··''•".-.lr-n ...-- ·- • -. 
nii s:ıat 15 ted,ir. Taliplerin Milli i:.mt.1: ~\''ü •·· •·;w .. 
atler;, '>3--3 ?~4 ( ~. ) 

Emlak ve Eytan1 b3nkns~nja:: 
[; .... _ 

Esas Nu. Yeri Nu. &1 r l <."vi ıı'.L. 
D. l Çobanisa Ka:-acyıt tımal'l 

Dcmiryolu bağ 38.972 M 2 r "'.-
D. 2 Çobanisa Demiı·yolu alta 

bağ 48. 724 M.2 t .-

izahatı yukarıda yazıla b:lğlaı· üç seı•e mi:dae·:o ~--~J • ~-
cektir. ihale 7 /2/1938 Cumn günü ~aat en birde -.u C'1'\1·-.; _ 

p1Jacaldır. · 
htekli olanların ycvı:ıi mezkl!rdc h;zalannd"'. '"czı · ı d!:--:>.. '> 

akçesini veznemize yahrarak arttırmaya 7İrmele .:. 
25-30 25J (1 ::) --lzmir Cüıııhuriyet 

liğind~n: 

•• ' l m unae,un-au;:::_ .. 

lımirde katiplikte çah~mak üzer~ -10 lir~ ü-:re-G ~~ ·: t ... _,~. · t ~ 
ba.irliii ve Urlada 10 lira maatlı b:r kiıti.pHk milnhaTcr:-. 3U'r. ' 
938 de imtihan yapılacaktır. Taliplerin ~e~:.ıit; an amc-1, ii-::' ~ 
timdiden lzmir Adliye Encümenine müracaat'eri ilim o1ı:nur. 

254 (141) ___ _.. ____________________________________ _. ......... _.. ______ """"'_ 

1 LA n 
ILmİk vilayeti da;mi encümenindt:n: 

Ek3iltmcye konulan it 

Ketif bedeli 
Ekı•1tme 

E~~!l~eye girebilmek İçin 

Gülbahçc • Kal'aburun yo!·· .... ,ı.1 
O t- 94 7 2 -l 938 ve S , 02fı - -
26-f 985 kilometreleri aras;ııda 
yeni ı;ose He 46menfez ve 16 ı 100 
hilometredcki 2 X 1 O acıkhğında 
bulunan Balıkova köprüsünün ya· 
pıları. 
(120055) lira ( 23) kuruştu:-. 
14 Şubat 938 tarihine rastlıyan 
pazartesi günü aaat J l de lzmir 
ili daimi encümen:nde kapalı zsrf 
usulü ile yapılacaktır. 
Eksiltme tarlıvnıesi mukavele 
projesi, bayındırlık i4leri gt>nel 
şartnamesi fenni ve hususi art
name ve projeleri lzmir - An\ ~a 
lstanbul nafıa müdürlüklerinde 
störüp inceleyebilirler. 
isteklilerin 7253 lira muvakkat te
minat vermesi nafıa vekaletinden 
alınmış mütea~;Iik vesikası ile 
ticaret odası ~esika~mı teklif ır.ek
lupları ile birlikte yukarıda üçün
cü maddede yazılı saatten bir ıa
a.t evveline kadar İzmir vilayeti 
daimi encümeni ba~ka.nlığma tea
lim ederek makbuz almaları ıa.. 
zımdır. 

Postada olan geçikmeler kabul 
edilmez. 

~1 040) 



SAYFA~ 10 

E-GE T AKSI 
TELEFON No. 3270 

Muvaffakıyetimi temin eden sayın müşterilerime bir ~ükran 
olmak üzere mevcut otcmobillerime ilaveten bu acne Paris Bey
nelmilel Otomobil Serp,'isinde birinciliği kazanan KREYSLER 
ve PILEYMUT markanm 1938 modellerinden 7 tanesini daha 
ili.Ye ettiiimi bildirmekle kesbi ,eref eylerim. 

Mezkur marka modelleri eskilere nazaran daha konforlu, 
aaraıntılara karfı huauai tertibatı havi olm~ı mü,terilerimi 
memnun edeceğine eminim. 

Her zaman olduğu. gibi 3270 numaraya gece ve gündüz tele
fonla emirlerinize amade olduğumu arzederim. 

Otomobillerim son derce~ lüks olmakla beraber fiatlerimiz 
her yerden ehvendir. 

--

EGE TAKSi 
OTOMOBiLLERI ve OTOBOSLERI 

lnönü Caddesi No. 12 
NEt:MEDDIN AKANBEL 

F**E*S•+ap ?f14N1! F »tWAf 

Söke malmüdürlüğünden: 
Hazineye ait Kabahayit Dalyan:yle eski Mende:-es ::ğzı Özba~1 

Menderes ağzı Batnas Mendere::; .-~zı d"ly::nfı:ı.r:nm ve Yoran, 
Akbük deniz açıklarının balık avJrmtık f. kbyle yüzde on iki 
saydiye resimleri ve Serçin - Sakız burnu dalyan:y:e Kemer çift
liği azmaklarının yüzde on iki saydiye re::;::n!e!""i l fıia!"t 938 ta
rihinden 28 Şubat 941 tarihine kadar üç sene inÜdd.e~le ilf~ama 
verilmek üzere 17 ikinci Kanun 938 Pazartesi gününden 1 Subat 
938 Pazartesi günü saat dörtte ihaleleri yacılmAk üzere yirmi 
gün müddetle müzayedeye çıkarılmıstır. Talip ole.nların yüz<ic 
yedi buçuk muvakkat teminatlariyle Söke mal mudürlüğüne mil-
recaatleri ilean olunur. 22-25-28-1 223 (126) 

iLAN 
lzmir Vilayeti dain1i encümeninden: 

IJ 1 

Eksiltmeye konulan İş Bergama - Soma yolunun 1 ' 000-
9 100. k'ilometrileri arasındaki 

Ketif bedeli 
Eksiltme 

Eksiltmeler 

Eksiltmeye eireb:\mek için 

~ 
91EME~"9 

'· ELEKTRiK 
MOTORLERI 

Sanayide Sicmcns Motör ve 
malzemesini ku1lamm rahat eder 

M. TEVFiK 
BAYKENT 

METALLUM 
lam baları dtposu 
Pe~temalcılar 77 /79 

T elcfon : 3332 

5100 metrelik ~osenin esaslı ona
rılması. 
( 16489) lira (32) kuru~tur. 
1 O Şubat 938 tarihine rastlıyan 
perşembe günü :r;aat 11 de 1:zm;r ili 
daimi encümeninde kapalı zarf 
usulü ile yapılacaktır. 
Eksiltme sartnamesi mukavele 
projesi bayındırlık isleri genel 
~artnamesi fenni ve hususi ~art
name ve projeleri İzmir - Ankara -
İstanbul nafıa miidürlüklerinde 
incelevebilirler. 
isteklilerin 1237 lira muval~kat te
minat ve nafıa veki\letinden ahn-
mı~ müteahhitlik vesikan ile tica
ret odası vesikasım teJd:f mektup
ları ile birlikte yukerıcla ücüncü 
maddede yazılı saatten bi~ saat 
evveline kadar lzmir vilayeti da
imi encümeni baskanhğma teslim 
ederek makbuz almalan lazımdır. 
Postada olan geçikmeler kabul 
edilmez. 

220 (139) 

..., 

Neden 
spirin ? 

Çünkü ASPİRİN seneler-_. 
denberi her türlü soğukal-

4'1. ~ 6ffllll 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaÇ~ÖJdu-ğunu 

isbat efmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için ütfen 

sına dikkat ediniz. 

~ 

.--- k. mar a-

- No. 1525 FOC No. 1511 FOC 
DAIMON markalı bu fer.erler ilti S•uz metre mesafeyi gfüterir. 

Yapıhş itiôar.iyle Pil sarfiyatını derece ile alır. Pillerin uzun müd
det yanması ve bozulmaması bu fen~lerin şöhretini arthrmışbr. 
Bekçilere, Polislere, bağcılara. rençb~re ve her kese tavsiye ede-
riz.. UMUM DEPOLAfH : 

İzmirde : Suluhan civarı No. 28/9 Hüsnü Öz ödemisli .. 
lstanbulda : Tahtakalede lak Dekalo ve Şsr. • 

e::: bir+cw .C L !M 

Istanbul sıhhi müesseseler artırma 
ve eksiltme komisyonundan: 

Eksiltmeye konulan İş: Şişli çocuk hattancsinde yapıl:ıcıık kalorifer tesi~atı. 
.t<eşif bedeli: 169231ira 94 kuruş 
!\1uvakkat garanti: 12 70 lira 

l!!tnnbul Şi•di çocuk hastanesinin kalorifer tesisatı kapalı zarfla ebiltmeyc 
konulmuştur. • 

1 - Ek!liltme 2 '2 '9 38 Çarşamba r:iinii saat 15 de Ca~aloğlunda Sıhhnt 
Ye İçtimai muavenet müdürlüğü bina!<ında kurulu komisyon tarafından :rap· 
lat."aktır. 

2 - l\1ukavelc. eksiltme bayındırlık i~ori cend, hususi ve fenni şartna
meleri. proje ve keşif hulasasiyle buna müteferri diğer evrak 85 kuruş muka
bilinde komisyondan alınabilir. 

3 - lsıekliler cari sene ·e ait ticaret oda~ı vcsikasiyle 2490 sayılı kanun· 
da ) anlı belgeler '\'e bu i,c benzer 10.000 liralık iş yaptıklarına dair Nafı;\ .. 
wkfıletinden almı' oldukları mütenhhiılik vesiknlriyle birlikte muvakkat ga· 
rnnti makbuz veya öanlca mektu

0

plarını 'hav; teklif zarflarını ihale saatinden 
bir snat evveline kadar koıni~yona "\•ermeleri. 173 

15~20--24--29 144 (92) 

' 

, cc 25 SON KANUN SAL! 1938~ 

··------------mıııı ................... . • 
ızmır Gazi bulvaı4lnda Sağlık evi 

HUSUSi HASTANE 
Operatör Milat Ba

ran tarafından yeni
den inta ve tesis edi
len bu hıutane lzmir 
ve civannın biiyük 

bir ihtiyacını karıı1a- -~~ıİ 
mıştır. En modem 
konforu haiz ve en 
mükemmel fenni le<;· 

hi.zatı haizdir. Has~a
ların temizlik, istira
hat ve ihtimamlarına 

ıon derece dikkat ve 
itina edilmektedir. 

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

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

·-----------------------

Bayanın hakkı var 

ADYO 
Dişleri ve di~ etlerini temizle}!İp pıı:la~ta gibi parlatmak ve uzun 
9mür temin etmekte rakipsiz bir kudrete malil< cliş macunudur. 

Sabah öğle ve '1kşam her yemekten sonra giitıde 3 defa 

-
dişlerinizi lırçalaymız. 

-
~YILD"t-Z 

-

KADIN DİKİŞLERİ ve 
ŞAPKALARI atelyesi 

Bayanlar! 
Sizlerin yüksek gıyım zevkinizin 

inceliklerini tatmin edecek diki,, atel· 
yesi açıldı .. 

Bayram İçin siparişlerinizi acele edini:ı. 

PARIS, LONDRA, VIY ANA MODALA· 
RININ YOKSEK MODELLERi TAKIP. 

VE TA TBIK EDf LtR. 

M. ETİMAN 
ve SAİME ÖZGÖREN 

PARJS DiKiŞ AKADEMiSiNDEN 
DiPLOMALI 

Lütfe~ adrese dikkat ediniz: 
Hükümet caddesi Şamlı sokak· Nu. 28 

TL. 2535 iZMiR ·., -
Çiftlik, Süthane ve bÜ· 
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

• EL E M ı 
Krema makinalart geldi 

Bu makinalar dünyanın her ye~~~: 
de sütçülük aleminde büyük ş~i· 
ret kazanmış ve en verimli J11fl 

ne olarak tamnmıstır. 
Son sistem yeni modeİleriıni:t 

I! gelmiştir. 

A YNt F ABRiKANIN 
MIELE Bisikletleri 
MIELE Motosikletleri 
MIELE Elektrik süpürgeleri. 
tZMIR ve civar umum satıt de-

posu: 
MiŞLEN LASTiK 
ACENTESiNDE 

Ga:ıi Bulvarı No. 17-21 
Tcl2raf: KAUKt - IZMIR 
J" elefon: 3858 



::Vincin bir lfadeatdfr~ 
'ev. ı.t ve aehhl dltl•r her lnsan1 zl1ad•· 
il •etftnun eder. ...:elik ve sıhhattnın muhafaza etmek 

l'Mntz siz de emsalsız olan 

.. PERLODENT" 
.. macununu kullanıruz. Bun4an elde 
e-aınız mGkemmel neticeden çok mem-
• Olecaksınız 

ı:: .. .,..,,.,..._. ~- Ji4 --···· .. ot-~ .. ~ ~ '4t&rc·-•• ~ ...;.;JU-.liA,. 

'l'URAN rabrikalın mamullbdır. Aynı zamanda Turan 
ı.taıet 1abanlanm, traı ıabanu ve kremi ile gllıellik krem-
1etbai kaU.nnus. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
latlar i. bmlrde Gui Bulvannda 25 numarada umum acen .. 
tellk Nef'l Akyaah ye j. C. 11,emıiye mnracaat ediniz. 

Poela Kut. ••• Telefon 34&9 

Dima sabit daima tabii 

1 Juvantin saç boyaları 
ılll~ KANZUK eczanesi laboratuarlannda hazırlanan Ju. 
-ı..p ,:9'; boyalan muzar ve zehirli maddelerden tamamen iri 

J .. ,._:~a tabii renklerini bahteder. 
~e tin saç boyalan kumral ve ıiyah olarak iki tabü renle 
t..; "ettir tertip edilmittir. Gayet tabii ye aabit olarak temin ecfi. 
~ E'1k~nmak, terlemek hatti denize sirmek suretiyle de 
tc;~ n cıddi ve emniyetli markadır • 

..,, elerde ve ıtrıyat mağazalannda ar&JIDIZ. 

Flatı her k ... ,. elveritli' 
f 

80y0k raclrolann ·evsaf 
· ve kudretinae · 
Lüks a6steri•li 

bir radro ... 
ÜRAVEREREJC SPARTO-N 

ALINI'l ' 38 MODELİ' -

SATIŞ YERi: 

SAHİBİNİN SESİ - · İZMİR 

Olivi Ve Şiire. 
LıMITET 

1 
DEUTSCHE LEVAN 

TE-LINIE 
G. m. b. H. Vapur acentası 

BİRINCl KORDON REES HAMBURG 
BiNASI TEL. 24 43 DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE 
Lllerman Lines Ltd. HAMBURG, A. G. 

ALGERIAN vapuru 20 son kanunda ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 
gelip Londra, Hull ve Anversten yük BREMEN 
çıkaracak ve ayni zamanda Londra ve GALILEA vapuru 19 ikinci kAn\llldt 
Hull için yil.k alacaktır. bekleniyor. Rotterdam, Hamhurg ve Bre 

HERON vapuru son klnun sonunda men için yük alacaktır. 
ve şubat iptidasında gelip Londra için MACEDONIA vapuru 28 ildncl kl-
yUk alacaktır. nunda bekleniyor. Hamburg, Brcmen 

POLO vapuru şubat ortasuıda Lond- ve Anvers limanlarından yük çıkaracak
ra, Hull ve Anversten gelip yUIC çikara- tır . 
cak ve ayni zamanda Londra ve Hull AMERICAN EXPORT LINES 
için yük alacaktır. The Export Steamshlp Corporaüon 

LIVERPOOL HATii EXMtNSTER vapuru şubat lptidala• 
MARDlNtAN VAPURU şubat iptida- rında bekleniyor. Nevyork için yük a}a. 

smda Liverpool ve Svanseadan gelip caktır. 
yük çıkaracak ve ayni zamanda Liver- EXMOOR vapuru 10 şubatta bekle-
pool ve Glasgov için yük alacaktır niyor. Nevyork için ylik alacaktır. 

LFSBIAN vapuru şubat ortasında Li- EXHtBITOR vapuru 20 şubatta bel[. 
verpool ve Svanseadan gelip yilk çıka- !eniyor. Nevyork için yük alacaktır. 

SAMAN iSKELESi (Biiyiilı Kmıli~ı Han) racak ve ayni zamanda Liverpool için STE ROYALE HONGROISE 
yUk alacaktır. DANUBE MAlUTIME 

AYDIN: Mehmet Gürer öDEMIŞ: A Ylli Güler DEUTSCHE LEV ANTE - LINtE TISZA motörU 19 ikinci kinunda 
SöKE: Süleyman Zeman AKHiSAR Hilmi faiz ~E L. M. RUSS vapuru 31 son ki- bekleniyor. Port - Salt ve lskenderlye 

_ __M nunda Hamburgdan gelip yük çıkara- limanlarına yUk alacaktır. 
_.,.. caktır. SERViCE MARITIME ROUMAIN 

···············~i·~~-~~····~~-ii·~-~~~~··············· 

• 

Norveçyanm haliı Morina bahkyağıdır. iki 
defa ıüzülmüttür 

ŞERBET GiBi IÇILEBIUR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 

• 

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

... .... & .... , • . • 

BRISTOL 
Be yoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

• 

Bu her iki otelin müıteciri Türkiyenin en eaki oteldıi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Er 
halkına kendiıini ıevdirmittir. · 

Otellerinde miaafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok huıuıiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
lstanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. 

• m 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden . kömürü 

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

Adres : Keıtane pazan Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPINY AN Telefon 3937 

Yazın insan 
kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

kendini 
üşütür! 

daha 

Bu jJk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZlN Soğuk algmhjınm fena akıbetler dojurmaıına 
mini olmakla beraber bütün ıabrapları da dindirir. 

icabında Pml• 3 lıatc alınabilir 

Tarih ve navlunlardaltl değişiklikler- BUCAR!SI' 
den acenta mesuliyet kabul etmez. DUROSTOR vapuru 10 §Ubatta Köa-
....................... ~ ~nceyeharek~edecektir. 

JOHNSTON V ARREN LINES 
LIVERPOOI.; Fratelli Sperco 

Vapur acentası 
JESSMORE vapuru 28 °ikincl klnun· 

da bekleniyor. Burgu, Varna ve K&
~noe için yUk alacaktır. 

ROY AL NEERLANDFS 
KUMPANYASI 

DEN NORSKE MIDDELHA VSLINJB 
OSLO 

SATURNUS vapuru limanımızda olup BAALBEK motörU 10 tubatta bekle-
Rotterdam - Amsterdam ve Hamburg niyor. Dieppc ve Norveç limanlarına 

limanlan için yUk almaktadır. yük alacaktır. 

OBERON vapuru 18 k.lnunusanlde lllndaki hareket tarihleriyle nav• 
beklenmekte olup Burgas - Varna ve lunlardaki değlJiklilderden acenta me-
Köstence limanları için yük alır. auliyet kabul etmez. 

TRiTON vapuru 24 kAnunusanide Daha fazla tafsilat almak için Birin-
beklenmekte olup Rotterdam _ Amster- el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 
dam ve Hamburg limanları için yUk ve Co. n. v. Vapur acentalığma mUra· 
alacaktır. caat edilmesi rica olunur. 

SVENSKA ORIENT LINtEN TELEFON No. 2001/2008 

tSA vapuru 24 kAnunusanide beklen- nide lirnanımıza gelip Malta ve Marsll· 
mekte olup Rotterdam, Gdynia, Dantzig ya llmanlan için yük: ve yolcu kabul 
Danlmark ve İsveç ve Baltık limanları eder. 

için yilk alacaktır. tlM.daki hareket tarihleriyle navlun--

ZF.GLUG A POLSKA lardaki de~kllklerden acenta mesull· 
LECIDSTAN motörU 13 kanunusani yet kabul etmez. 

tarihinde gelip Gdynla - Dantzig liman- Daha fazla tafslllt için Fratell1 Speııo 
lan için yllk alacaktır. co vapur acentalığma mllracaat edilmeo 

WVICE MARft'BO: ROUllAIN .. rica olunur. 
ALBA .JULYA vapuru 25 kAnunua- Telefon: 28U/'111/4211 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeralb caddeli 
Beyler Sokağı köfeai 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lzmirden götürülecek 
en tık en ince ve en 
makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Kimilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacakbr. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müesaesc olmUf, kokuculuk 
alemini f&§trtmıı bulunmaktadır. 
Hilal eczanesini. eczacı Kemal 

Kamili itindeki ciddiyeti, kolon
yalannı Jzmirlilere eorunuz. 
Yalan ye.__, WmLn alda_. .. 

- İçill ..... tberinde Kemd 
Kamil adim aörmelitiniz. 

Manisa şehri elektrikte
sisat birliği reisliğinden: 

1 - Mania& ,ehrinde yeniden yapılmakta olan elektrik ıantral 
binuı demir çabıı nafıa mfidürliitlnden muaaddak proje, plin 
ye kqifnameleri mucibince 4436 lira ketif bedeliyle açık elailt
meye konulmuftur. 

2 - Bu ite ait prtname ve nıU: f'IDlardarı 
A • Ekıiltme f&l'lnameai '"' bana metlnat huauıi Ye fenni tart· 

name, 
B. MukaTele projesi, 
C • Plan ve projeler 
tıtekliler bu evrakı 22 kurut bedel mukabilinde Maniıa tdıri 

elektrik teaiıat birliği reisliğinden alırlar. 
3 - Eksiltme 16/2/938 tarihine ruthyan Çarf&IDba günü H• 

at 15 de Maniaa belediye daireıindeki huıuıt mahallinde topla-
nacak olan birlik encümenince yapılacaktır. • 

4 - Ekıiltmeye girebilmek için iıteklilerin 333 lira muvakkat 
teminat vermesi Te bundan bqka atağıdaki vesikaları haiz olup 
getirmesi lazımdır. 

A • 938 yılma ait ticaret odası vesikaıı. 
B • Bu demir çab itini bizzat yapabilir ehliyette veya bir ehline 

: "ptırabilir olduğunu gösterir veıika.. . 
21-25-2-5 201 (119) 
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SAHiFE 12 fi:NI ASIR 
a •et • • 

erue cephesi de müthiş harp a 
Japonlar da Cin 

' 
mevzilerine kanlı bir savletle saldırıyorlar 

anya asileri ·n şid etli 1Çin ilerin 4 aa süren kan
·· cum arı'tesirs·z a yor lı savaş Japonları şaşırttı 

eruel etrafındaki öldürüc ·· mücade Harp devam ediyor. Japonlar bu hat 
leye cümhuriyetçiler göğüs geriyor hın kazanılmasına ehemmiyet veriyor 

Madrid, 24 (ö.R) - Teruel etrafın-
da öldürilcü mücadele deı;am etmekte· 
dir. Madrid askert mahafili vaziyeti şöy
le hulaııa etmektedirler: Nasyonnlistle
tin yeniden zaptetmeğe muvaffak ol
duklara mevkiler T erucli ihata eden sağ 
ııilsilcsi üzerinde olup böylece T eruel 
şimdi asi topların ate i altındadır. Fakat 
bunun için şehrin yakında nasyonalist
lerin eline diişeceği iddia edilemez. Çün
kü aııiler T eruelde iken arkalarında da-
yanacak üsleri yoktu. Halbuki cümhuri
yetçilerin elinde onlarda olmıyan üsler 
vardır. Bundan başka bir de ruhi unsur 
vardır ki cümhuriyetçileri ne olursa ol-
sun sonuna kadar mukavemete ııevket
mcktedir. Oç gündenberi devam eden 
muharebeler Elhamrn nehrine hakim 
mevziler etrafında olmaktadır. Bu mev
kiler Teruelin beş ilometrc §İmali Şi'r

kisindedir. Asiler bu nehri geçerlerse 
Teruel ile Belçite ve Saguste arasında
ki yolu keııebilirler. Fakat nıısyonalist

lerin vasati olarak 900 metre yüuelc
likte dııi yollarmdan mühim kuvvetleri 
ve ağır harp malzemesini geçirebilme
leri şüphelidir. Eğer buna muvaffak olur 
dn Belçite ve Saguste yollarını keeebi
lirlerse şimalden ve ~arktan mü~terek bir 
harekete gir~ebilirler. Her halde T eru
de malik olmak için en büyük muhare
be üç dört güne kadar yapılacaktır. Bu 
u·pheye mühim kuvvetler göndcrmi~ 

olan uilerln hareketlerine inkıtasız de
vam edecekleri oüph~izdir. Hükümetçi
ler de kazandıkları mevkileri sonuna ka
dar müdafaa azmindedirler. 

Pnris, 24 (ö.R) - Perpignandan bil
diriliyor: Fransa hududuna yakın cüm
huriyetçi knsnbnlnr asi tayyareleri tara
fından bombardıman edilmi~tir. Hasar
lar çok büyijk olmakla beraber nüfusça 
znyiat malum değildir. Ayni 14 tayya
re dönerken Piegra kasabaııını da bonı
btırdımıın etmi~lerdir. Bu da bunların 

hııreket sahası geni~ ve çok miktarda 
bomba taşıyabilen büyük tayyareler o)
tluğunu gösteriyor. Zira bunlar Aragon 
cephesinden geliyorlıırdı. Hükümet ma· 
kamları 18 ölüden bahsediyorlar. Fakat 
Fransaya geçen sivillerin söylediklerine 
göre ölülerin .ayısı 30 a yakındır. Ağır 
ynralılardan ikisi Perpignana nakledil-

Roma, 24 (Ö.R) - Şanghnydan bil
diriliyor : Japonlar Ticn - Çin - Fu-Keu 
arasındn Çin mevzilerine şiddetli hü
cumlarda bulunmaktadırlar. Muharebe 
son derece kanlı olmaktadır. Dört saat 
devam eden bir çarpışmadan sonra Ja
pon kıt'nları o kadar zayiata uğrnmış

j lardır ki yerlerine taze kuvvetler ika
me edilmiştir. Eğer Japonlar bu muha
rebede zafer kazanırlarsa Han - Keu 
yolunu bir d~rcceye kadar açmış oln
cnklarını ümit etmektedirler. Şu tak
dirde ileri hareketi normal şekilde de
vam edebilece'Wtir. 

Çin kaynağından gelen haberler de 
lop ve tayyare bombardımanının her iki 
taraf tan çok şiddetli ve zayiatın pek ağır 

Terııelden iki göriinÜ§ olduğunu teyit etmektedirler. 

huriyet hükümeti Kortes meclisinin iç- da Portekize ait olnn Mader ve Asor Roma, 24 (Ö.R) ~ Vaşingtondan bil-
timaında haz.ır bulunmak üzere beni ve adalariyle Yeşil Burun arazisinden umu- dirHdiğine göre «Panay> bombardıma
karımı <!avct etmiştir. Ziyaretimiz için mi harp esnasında lngiliz filo!lunun ne I nı için Amerika Japonyadan bir veya 
bir program hazırlanmış değildir. lspan- kadar istifade ettiği malumdur. Diğer ta- 1 bir buçuk milyon dolar tazminat istiyc
yaya gidince biz kendimiz kararımızı ve- rnftan lngiltere Portekizin hudutlariy-

1 
cektir. Fakat resmi mahafilde tasrih 

receği7. Bu ııeyahat 1931 belediye mcc-, le sahillerinin tecavüz.. u ~ am masına 1 
ediliyor ki bu para ancak geminin bede

j li ve kurbanlarla ailelerine ödenecek 
ı tazminatın mukabilidir. Yoksa Ameri
ka Japon~ adan cezai mahiyette bir taz
minatı knt'iyycn istememektedir. 
. Tokyo, 24 (ö.R) - Gen.,ıal Matsuhi 
tarafından mecmualardan birin.! y~pı-

1 lnn beyanat miinascbetiyle sonuan bir 
'suale cevaben hükümet erkanından b;
risi bu beyanatın Çinde !aktp edilecek 

faaliyet hakkında ordunun muhtelif 
gruplar arasındaki fikir ayrılıklarını 

gösterdiğini gizlememiştir. Bir.inci grup 
Mançuriyi iş~al eden Kuantung ordusu
nun erkanı harbiyesi tarafından temsH 
edilmekte olup buna göre asıl hasım 

Cüm1ıuriyetçi topçular j Sovyet Rusyadır. Bu grup bu sebeple 

!isleri intihnbı ihtilalinden beri ispanya lomatik mahafildc büyük bir ns ... biyct l Çi_n,in_ ~iğer kısımlnr_ı~a hareketin teş
cümhuriyctinin ne olduğunu görmek için uyandırmıştır. Fransız hiikümcti clerhnl ! mılını ıstcmemekte ıdı. Bazı ekono
bize bir fırsat olncaktır. Eğer general Salamankada bir proleııto teşebbiisünde mik mahalil ve erkanı harbiyenin bir 
Franko zafer kazanacak olsaydı, iııyan- bulunmakla beraber hududun emniyeti/ kısmıdır ki buna saik olmuşlardır. Fa-
dan sonra üç gün içinde vaziyete hakim . • "dd 1• db" l 1 H d knt bundan sonra müthi§ mikyasta te-

ıçın şı et ı te ır er a mıştır. u ut 
olacaktı. Mademki bunu ynpamamı~tır, noktalarındaki hava müdafaa bataryı:ı
cümhuriyet şimdiden galip ııayılabilir.> 

Londra, 24 (ö.R) - İngiliz gaze-
teleri Portekize gönd~rilecek lngiliz ko
misyonunun faaliyetine büyük bir ala
ka ı~östermektedirler. Komisyon lngiliz. 
Portekiz münasebetlerinin teferruatiyle 
meşgul olacaktır. • Times> gazetesi Por-

lan yeni bntnryalarlıı tnkviye edilecektir. 
Diğer taraftan Fransız toprağı Üzerinden l 
uçtuğu görülen ıüpheli her tayyareye ih-ı 
harsız ate~ edilmesi emri verilecektir. is
panyada çarpı~an tarafları bu kararla
rın beynelmilel hukuk hükümlerine rı

8) ete sevkcdeceği ümit edilmektedir. 
tekizle iş birliğinin her vakit gibi bugün I ' 
de büyük bir ehemmiyeti olduğunu kay- Sidera Lombardımam nyni günde iki - .. 

d d . B'lh A 1 "k k defa tekrar edilmiştir. öğleyin yapılan e ıyor. ı assa t untı o yanu!lun- . . . . 

1 
~ 

kefil olduğundan bu hususta bu hükü- bırıncı bombardımanda bcşı çocuk ol- "'t. .:~~~ıil[lıll 
mete ne şekilde ynrdım edebileceği de 1 mak üzere 14 kişi '51müştür. ikinci bom· ı · ,,. I'; 

görüşülecektir. bardıman saat 16.45 te Barııclon - Fran-

bilhassa merkez.i bır idare tesisinden 
sakınılması lehindedir. Bunun en meş
hur taraftan general Matsuhidir. Tokyo 
bu temayüllerden biri veya diğeri lehin
de kat'i bir tercih gösteremediğinden 

Japonyanın Çindeki şimdiki hareketi 
tecrübi bir şekilde zemin ve zamanın 

icabına göre inkişaf etmektedir. 
Tokyo, 23 (A.A) - Kaizo ismindeki 

siyasi mecmuanın şubat nüshası gene-

Tokyo, 23 (A.A) - Dün öğleden soll' 
ra bazı n1ebuslar Mareşal Çan - }{af • 
Şek hükümetine karşı Japonyanın ilt' 
ride ittihaz etmek niyetinde bulunduğı) 
haltı hareket hakkında hükümetc bıt' 
zı sualler tevcih etmişlerdir. 

Ezcümle Minscito partisi şeflerinde-" 
Kavaski Japonyanın artık bundan bli>;: 
le milli Çin hükümeti ile alakadar 0 

6 
mamak hakkındaki kararını bildire.O l 

Paris, 2 4 ( ö.R) - ispanya - F ran- sn treni gııra girerken yapılmıştır. Bu tre- ı 

ııa hududunda Sidera kasabasının naııyo-1 nin hedef tutulduğu muhakkaktır. Zira 
nalist tayyareler tarafından bombardı-1 birçok bombalar trenden 15 O metre me
mam eıınıısında 1 O bombanın Fransız I ııafede pntlnmışlard;r. Bu defa da beş 
toprağına düşmesi Pariste siyaııi ve dip- çocuk öldürülmüştür. 

Loyd Corc ve karısı 
rakki eden üçüncü bir temayül de baş ral Matsuhi ile 31/12/937 tarihinde yap- kanunusani hükümet beyannarnes1°

1 

gö~erm_i_ştir. Böylece şimdi askeri ma-1 tığı bir mülakatı neşretmekledir. ı mevzuubahis ederek demiştir ki : , 
hafılde uç cereyan görmek mümkündür. Şanghay ve merkezi Çinde yapılacak Hükümetten bu husustaki tıkrimİ 511 

Bunların birincisi büti.in gayretin! teşkilat hakkında tasavvurlarını bildi- rih surette bildirmesini talep ederjııV 
Mançuri ile Mogolistana hasredilmesini ren general demiştir ki : z· b :k ~ .. .. .. d ··letJtf 

J • ıra u veSJ a cgeı· uçuncu ev .J 
ve apon ordusunun gözlerini Sovyet Prensip itibariyle ecnebi imtiyaz mın- ta t d 1 h"'k"" 1. ç n j{lll hud ı , vassu e er erse u ume ın a -

ut arından ayırmamasını istemekte- takalarının bitaraflığını kabul etmiyo- · . . .. kere>" 
dir. Bu grup küçük Kuantung ordusu- rum. Çinin bu mıntakalardaki hakimi-! Şek ıle yenıden temasa ve mu~h e<Jtt Ellinci evlenme yılını kutlu/adılar 

miştir. Birinin bir bacağı kesilmiş, cer- Canne, 24 (ö .R) - Fransanın Ak
Tah diğeri hakkında henüz hükmünü ve- deniz sahilinde ikamet etmekte olan B . 

vaziyette derhal Fransanın yardımına 

koşmak taraftarı olmıyacak Ingiliz par
lamentosunda tek bir parti yoktur. Bu 
karar her halde tam bir ittifak temin 
edecek kararlardan biridir.~ 

but.. M · ı f th ~ kif · · b. . . . ·geçmek ihtimali olduğunu telmı J nun un ançurıy e etmege a- yetmı ızzat ben tesıs etmek ıstıyorum. . . · 1 

yet etmiş olduğunu hatırlatmaktadır. Şimdiye kadar hükümetimden hiç bir ı mahıyett~dir. r<Jijl 
lkinci temayül Pekinde tesi.o; edilen emir istemedim. Burada yapılan bütün Başvekil Prens Konoye buna ve Tcmemiştir. Son gelen haberlere göre 14 

na')'onalist tayyaresi üslerine dinerken 
bir köyü de bombardıman etmişler ve 
12 ltişiyi öldürmüşlerdir. 

Cebelüttarık, 23 (A.A) - Evvelki 
~ün saat 1 1.30 da müteaddit cümhuri
yet tayyare filoları tarafından yapılan 

Salamanka bombardımanı evvelki aa-
.nıldığındnn daha foı.1. hasarı ve zayiatı 
badi olmuştur . .Salamnnkada bombardı
rnnnn vahit olarak bugün Cebclüttarıkn 
{:elen sözüne inanılır kimselerin ifadeleri
ne göre ölü miktarı 225 yaralının mik
tarı 400 dür. 20 bomba şehir d~hilinde 
15 bombıı da surlar haricine düşmüştür. 
Bombalardan ikisi general Franko nez
dinde bulunan yahnncı devlet mümes
sillerinin oturmakta olduğu büyiık otel 
civarında patlamıştır. 

Brüksel, 24 ( ö.R) - Belçika amele 
pıırtisi reisi B. Vandcrvelde Barselon 
hükümetinin talebi üzerine bu hafta so
nunda Barııclona gidecektir. B. Vander
velde gazetecilere demiııtir k i: cCüm-

Lloyd George evlenmesinin ellinci yıl
dönümünU kutlamıştır. Bu münasebet
le ailesi erkanının ekserisi Kan şehrin
de onun etrafında toplanmış bulunuyor
du. Bu yıldönümü münasebetiyle mat
buat mümessillerini kabul eden Bay 
Lloyd Gcorge siyasi hayatının hatırala
rından ve ona hflkim olan başlıca pren
siplerden bahsetmiştir. Böylece bu be
yanat arasında lngiltere, Fransa ve 
Ameriknnın sulh uğrunda iş birliğin

den bahsetmiş ve demiştir ki : clnsanlı
ğın hürriyetleri öniimüzdeki bir kaç 
nesil için bu i.iç milletin ne yapacakla
rına tnbidir. Eğer aralarında tam bir an
laşma ile çalışırlarsa ve sulhu muhafa
za uğrunda kuvvetlerini birleştirirlerse 
sulhu korumak için kufi bir kuvvet teş
kil etmiş olacaklardır. 

Gazetecilerden birisi Fransa bir te
cavüze uğradığı takdirde Ingilterenin 
1914 senesinde olduğu gibi ona Y,ardım 
edip etmiyeceğini sormuştur. B. Lloyd 
George şu cevabı vermiştir : •Böyle bir 

Bundan sonra Akdeniz vaı.iyetine sö
zü geçiren eski Ingiliz başvekili bazı 

memleketlerin hava ve deniz kuvvetle
rini arttırmalanndan bahsetmiş ve ci
han harbi esnasında bu denizde husule 
gelen vaziyeti hatırlatmıştır. B. Lloyd 
George demiştir ki : cO vakit yapabil
diğimizi her hal ve şart içinde yine ya
pabiliriz.> 

B. L!oyd Georgc son söz olarak oto
riter hükümetlere hücum etmiş ve bu 
itibarin Berlin ve Roma ile Moskova 
arasında bir fark gözetmemiştir. Fakat 
eski Ingiliz başvekilinin hücumlarına 

hedef teşkil eden bilhassa Italyan hüku
metinin reisi olmuştur. B. Lloyd George 
demiştir ki : cB. Mussolini en kötü kart
larla oyun oynamaktadır. Oyuna hakim 
olnn hakiki kartlar ise demokratik mil
letlerin elindedir. Bugün bunu tecahül 
etmek mümkün olsa blle bir ırün ı:ele-

yeni rejimin takviyesini ve Japon gay- işler benim mesuliyetim altında cereyan cevapla şunları söylemiştir : t• 
retinin Çinin diğer kısımlarına dağıtıl- etmektedir. Şimdiye kadar büyük hata- J aponya Çini yabancı mcmlekell~ ... 

k · •etl" 
mamasını istemektedir. Fakat erkAnı lar yaptığımı zannetmiyorum. AzimJe ve yabancı sermayeye kapama nl} J) 

harbiyeden mühim bir kısmın müzahe- hareket ettiğimiz takdirde ecnebiler oto- de değildir. Fakat diğer taraftan Jııl'°eıı 
ret etliği üçüncü temayül ise bütün Çi- ritemizi tanımak mecburiyetinde kala- hükümeti bundan sonra artık kat'h'Y ti' 
nin ckurlarılmasını> ve bunun için de caklardır. C?nJarı bir emrivaki karşı- milli Çi_n hü~~me~i ile h~ç bir sulh ~ti' 
etnoğraiik ve coğrafi şartları göz önün- sında bulundurmak meyli Şanghayda zakeresıne gırışmıyecektir. Japon t' 

de tutarak yer yer muhtelif hükümet- Çinliler arasında doğmağa başlamıştı.. kümeli Çan - Kay - Şek idaresine )(llJl' 

ler yaratılmasını istemektedir. Bu grup Ben de bu temayüle yardım etmek ta- şı bundan sonra lüzumu takdirinde 
8 

1 
savvurunda iken menhus Panay hfıdi-ı cak harp ilan edebilir. 

11
, 

cek, bütün kartları açmak icap edecek- sesi çıktı. Ve projemin tatbikine mfıni Roma, 24 (ö.R) _ ı Jan-Keudarı. ~IJ' 
tir.> oldu. Bununla beraber yakında teşek- j diriliyor: Nankin milli Çin hüküınetı it' 

Cannc, 24 (ö.R) - Eski Ingiliz baş- kül edecek olan grupların bu siyaseti lrafındnn tahliyeııi üzeıine buraya ıııı~ ıll 
vekillerinden B. Lloyd George izdivacı- kolaylaşsa da bunlardan korkmak için 1ı dilen Sovyet sefarethanesinde şid_d~e' 
nın ellinci yıldönu'"mu .. nu·· tesı"t etmekte- hiç bı'r sebep yokt J b" h k b k s b ı · bellı ur. aponyaya ır a ı ir yangın çı mı;ıtır. • e ep en 
dir. lki ihtiyar karı koca yakınlariyle olarak ait olan şeyleri yüksek sesle is- f ğildir. 1,ıı 
birlikte Kan şehrinde B Vinston Chur- temek lazımdır. Ben de bu şekilde ha-1 Roma, 24 (ö.R) _ Hong-Kon1' e' 

chill'in misafiri olarak öğle yemeğini reket ettiği.mi zannediyorum. Bu cüm-! bildirildiğine göre bir lngiliz hııJP ,s . 
yemişler ve saat 17 de Cap d'Antibe'da leden olarak imtiyaz mıntaf:alarmda ya-: misi Şantung vilayetinin şimnlinde '.~:,. 
mutat ellinci yıldönUmü pastasını pay- pılan geçit resmini tertip eltim. Yanıl- Hey-Veye askeri ku,vetler çıkartr'"ııı1' 
l la d b ·· · ~-kd' b' 1 h Jııl aşmış r ır. mıyorsam u numayl§ wı ıre şayan ır 1 Bu ihraç hareketinden maksat aY •)ı~ 

Saat yirmide yakınlariyle birlikte ak- tesir husule gelirdi. Arama kuvvetimi-! yüzünden tehdide maruz kalan lngı 
şam yemeğini yeml,slerdir. z.i göstermeliyiz. menfaatlerini himaye etmektir-


