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B;ışınuh · ' 
arrır ve ı 1 !!::.:.n1i neşriyat nıüC~rü: • 

:- - HAKK! OCAKOCLU 1 
0- A _!l O N E Ş E R AlT 1 -

EV AM MüDDETt 
Sette!ilc Türkiye için 
Alt . . • . . . . 1300 

- ı aylık .................. ... 700 

Hariç ıçın 

28UO 
1600 

TELEFON: 2697 

Habeşistanda ltalyan 
!arın zayiatı 

Londra, 27 ( ö.R) - Habeş sefareti Ha
beşistanda ltalyanların son iki aydaki mu· 
harebelerde altı binden fazla telefat ver
diklerini bildirmektedir. 

e;_.___...._._:Fl.::_A TI ( 5 ) KURUŞTUR CümhuTiyetin ve CiimhuTlyet e!erinin bekçm, sabahları çıkaT aiyad gazetedir YENi ASIR Matbaaaında basılm!ftır 

Türk tez· • 
ır zafer kazanacaktır 

Yeni spor teşkilitı için 
Başvekalete bağlı 
___ dürlük ihdas 

bir uınumi 
edilecektir .. 

•• mu-

Fransadan 
llü.sn • · · · , . unıyetının 
4elıller · · · · . ını vermesını 
ıstiyoruz 

iki 
' ' ' 

Fuar 

!atanbul, 27 (Yeni Asır muhabi
rinden) - Yabancı deniz İn§aat tez
gilılarınn sİparİ§ edilen denizaltı 
gemilerimizden dört taneainin in
§&atı yakında hitam bulacak ve bu 
gemilerimiz filomuza iltihak ede
ceklerdir. 

Ulu önderimiz, yakında tamam
lanacak olan bu denizaltlanmıza 
Saldıray, Batıray, Atılay ve Yıldıray 
adlarını verınitlerdir. Yeni tahtelba
hirlerimizle filomuzun kuvvet ve 
ehemmiyeti artacaktır. 

feerileri 
Işık işleri için bir 
plan hazırlanıyor ... 

Fransız Hariciye Nazırı 

Dr. T. R. Aras 

B. Eden ve Delbos
la uzun süren gö -
rüsmelerde bulun-• 
muştur. 

Istanbul, 27 (Hususi) - Koço isimli 
bir clvacmın dört sene evvel işlediği bir 
cinayet, dün küçük kızının lhban ile 
meydana çıkanlclı. Katil yakalandı. 

K090, dört sene evvel Kurtuluştaki 
evine bir gece gelen bir ]Azı bıçakla öl
dürmüş, cesedini kuyuya atmıştır. Mak· 
tulün kemikleri kuyudan çıkarıldL 

Deniza~f ı gemilerimizden biri. 

Katil Koço cinayeti inkar etmektedir. 
öldürülen l..izın hüviyeti henüz anlaşıl· 
mam~tır. Adliye tahkikat yapmaktadır. 
Maktulün cesedinin kuyuya atJdığını "da 
yine küçük kız ıöyleınişıir. 

iMAR 
Projesi 

Son safhaya gel
miş bulunuyor 

Belediye riyasetinin tehir meclisine 
arzedilmek üzere hazırlamakta olduğu 
imar projeıi IOn safhasına ııelmlttir. Pa
zartesi ııününe kadar ikmal edilecektir. 

Belediye, su ve elektrik ıirketlerinin 
satm alınm,..mı İcap ettiren 1ebepleri ıı•· 
yet vazib bir tekilde izah eden bir eı· 
babı mucibe raporu bazırlamııtır. Bu ra
por meclisin tasdikini müteakip oafıA 

vekiletine ııönderilecek ve belediyenin 
tqebbüaüne müzaheret edilmesi rica 
edilecekti:. 

Kurbandan sonra 
Kral ve Kraliçe bir 

geziye çıkacaklar 
Kahire, 27 (Hu

svsl) - Kral Faruk 
ve kraliçe Feridl!
nin memleket da
hilinde bir seyahat 
yapmaları bekleni
yor. Bu gezinin kur 
ban bayramından 

sonra yapılması pek 
muhlemeldir. Bu 
vesile ile bütün Mı
s ı r şehirlerinde 

genç kralla karı.sı

na karşı sempatile
rin kuvvetlenece
ği ümit ediliyor. 

SiYASi 
VAZIYEI' .. 
ltral Farukun 

gençliği üzerinde 
büyük bir sevgi 
uyandırmış o.Jması

na rağmen siyast 
vaziyet yatışmış ol
maktan uzaktır ... 
Vafd partisi yeni 
mücadelesine dik
katle hazırlanmak

tadır. Bilhassa Na
SONU S. 3 Te Mısır Kral ve Kraliçesi 

.. 
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fS'E"VMEK 
• • 
~ rz;azzr.D'zz:a MI ? H.R HABERlERi ;..ı'Z7.2.T'LT"LZ7Z7T./.:IZZ. 

: Of.ZJ..l'J..~(J~~ Portakal kabuğu 
eSEVİLMEK eri misil Yabancı bir misafir ı(f ~ 

Yazan: ECZACl KEMAL A 

. . . . . . . 

r7JZZZ7.7..LJZ7J Mİ ? 

HANGİSİ 
İYİDİR? ,_ 

Müruru zamanı hak·
kındaki karar 

Dün iri bir portakal soyarken akl~: 

Yusufun O••Jdu··ru··cu·· bir hikaye geldi. Bundan dört b~~ 
evvel Kemeraltında bir Musevı ~ ııJll 
işporta içinde portakal satıyor, Ya a 

Tevhidi lçt:hat kararıdır •• h • • d şekeri diye bağırıyordu . 
Dünkü sayımızda ecri misillerin mü- şup esını uyan ırmış Portakallarına baktım: 

:............ •n•n•••••• ruru zamanının bir sene olarak kabul - Yafa mı' Dedim. fJf 

Yeni. Anketimize B~şlarken edildiği haber verilmiş. ancak bir yanlış- o isbat sadedinde portablı '
0 

- • • • lık eseri olarak bu karar şurayı devlete D / 'k / tuğu bildirilmişti. tadına baktırmağa hazırlanıyordu. - ______ _;::_______ ........ e ı an.._ı ······: B d 1·1c. ı 1c.· d . Y f b .. v H ı y r b d d. . . atfedilmiştir. Karar, temyiz mahkemesi • - • u e ı an 1 ım 1• u9 u unu og- - a is a a ayım, e ı. 

:········· Bayan ......... : . 
mek bir kadın için ehven~~dır.Am.a tevhic'i içtihat kararıdır ve medeni ka- E renmiye çalışıyor, fakat muvaffak ola- Güldüm: ;..r• 
ben tahsen buna tabammul edemı- nunumuzun 697 nci maddesine istinat • Biraz dalgın ba· mıyordu. - Dört yolun desen a ... Yaf~ 'tt' 
yeceğimi sanının. !etmektedir. Tevhidi içtihat kararı kanun k [ / k J•[ • Temkinli ve mağrur bir adam olan bistanda kaldı, dedim. Oradan 'furk.İrtJ' ENeriman GürsaE - Ya sevilmeden sevmek? mahiyetini haiz oldu<ru için, tebliğ edi- lŞ ar a en l ert• Yusuf, bu maceranın bizzat kansı Tes- ye mal gelmez: ondan daha iyi p0 dl 

- Sevmek, bir kudretin ifadesi- ı lince yapılacak. mua:ele merale uyan- ne baktı dı·ye ka- lime tarafından anlatılmasını istiyor, fa- kal bizim Adana civarında Dörtyol~ 
diyor ki 
---•·---

"Sevmeden sevil-
mek bir kadın icin · , 

dir. Temellük, tesahüp manasına ge- dırnuıktadır. kat Teslime masum bir eda ile hiç bir vardır. 
lir. Seven, hislerini sevketmek kabi-1 Dün, şehrimizdeki alak.:.C.::.r makam- rtstnl öldürmüş.• şeyden haberi olmadığım hareketleriyle Musevi genci biraz durakladı. f't'' 
I' t' ' ·· t '! . . d r Fakat anlatıyordu. Daha tuhafı, erkeğine kar- · : dı: ıye mı gos ere=-. erı ınsaa • . lardan elde ettiğimiz malumata göre. bu Zavallı T eslimenin 
sevilmeden sevmek, iki taraftan sev- ' kararın hükme iktiran eden alacaklara şı eskisinden fazla bir samimiyet göate· - Pekit Dedi. . ,.,. 

• 'r" d-La bu'·yu'"k azapbr J h k d 7 [ k riyordu. Şimdi görüyorum ki portakal ıle . mıyen •:ı-m an • . şümulü yoktur. Yani mahb:.nc ... c ta si- arnın an ay l ı' 

ehvenişerdir. Se
: vilmiyen kadının . 

Tahmin edeı·im ki, sevilmede:t se- line karar veıilen borçlar için mesmu Htıdise günü Kayas köyünden bir mi· fa birbirinden pek uzak kaldı. Bir de' 
ven bir kadma rastlamak, zamanı- nddedilemez. Fuzulen şağil olanlar aleyA bir cocuk cıkarıldı. safir çadıra geliyor. Bu Demir isminde manlar konyak demek (Metılba> 
mızda mümkün değild~. lkisi ~~ qk hine defterdarlıkça mahkemeye müra- ••••••••: ........... : .................. : bir köy adamıdır. Kaybolan ineğini ara· mckti. Şarabm Bordosu olduğu gibi; 
ahlakında nnlatıhr ve .ız~ ~ılır~en cnnt ederek dava açılabilmesi ve ecri Kayas köyü civarındıı, Nohut gölü mak üzere geldiğini söylüyor. Yusuf: Yerli mnlı mefhumU' az zamanda sl:" 
bence l:adının «Sevgihaneım> bıraz · ·ı t 1 b. · 1 b'I · • · f 1 kennnndaki rr.dır cinııyeti hakkındaki - Yemeğe buyrun. diyor. me::ıfe kazandı. Gelelim benim port _.. E ise sevdiği görül-

• 
.. ' --'--'-d Ş mısı a c ının nıesmu o a ı mesı ıçın u- ...- D ı• 

t~dutle Ci:o.durwımw ır. unun! zuli işeal tarihiyle dava tarihi arasında- tahkikat artık son safhaya gelmiştir. Tuh- Fakat Demir tokluğundan bahisle bu- la.·· Portakalımı halis Yafa değil, 0 

a memiştir. daıma lıahrda kalması faydalıdır lu k. "dd t• k b. ı s ı·. kikat ilerledikçe, bu hadiseye yeni çeh- nu reddediyor. Fakat karı kocanın ye- yol niyetine yedim. Ağzınıza layık ~ ·1m· k d d'-' .. "im ı mu e ın anca ır sene oma ı a I -""~· 
sevı ıyen .a ının sev ıgı goru e- d y . b' 1.k .. reler karışmaktadır. mek yeyişlerini, dalgın gözleriyle seyre- bet mi, şerbet ... Fevkalade bir şeY." dı •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . zım ır. anı ır sene ı mururu zaman l 

Beni, bü..::L. bir nezaketle kabul mıştır. ..dd . . . d d .1 d'I . 1 Ski ay evvel askerden dönen ve kö- diyor. Kabuklarını şöylece süprüntü şek~ .ı 
J'UA o·· • ' d'-' 'hti mu etı IÇln e avanın ı.::ame C 1 mı~ --~il" 

eden Un.Neriman Güna, garplı bir unyanın yeta&br ıgı 1 var ve b 1 J4 d yüne çadırına ümitlerle bağlanan Yu- Guya bu, Yusuf için bir İp ucu olmuı· atarken düşündüm, portakal kabua>Oll' 
zevkle döteli salonunda, §Ömİnenin en kudretli aııık Ta?Ur bile «B:ıhçı-, u unması azım ır. suf 

0

her şeyden bihaber çalışmaya ko- tur. Demir veda ettikten on dakika son· süprüntü olmak hiç yaraşmıyordu. 
d ·· le .··v}'yor • 1 l llikme bağlanıp ta icra safhasına gel- ' . . h . . . l . d d .. · O d ıı ıı' yalanmdaki koltuklardan birini göı- vam> ın a fOY .,o,, 1 

• • f d 
1 

k b yulmuştu. fakat kendısıne, oşuna gıt· ra e,ını, ıo memesı altın an atet ede- a guzelım esanslar vardı... n • , 
Se d . '(' S • h-L--· mış olan alacakların de ter arı ça orç- . b t I t d GA k "ld.. ·· d ıl 'd ·· -1 çr terdi: « v ım, sevgı ı.. enın ııue:-m l k . . . . 'h . . mıyen azı şey er an atnu~ ar ı. uya re o urmu,. cese e yap an otopsı e, lgüzel kolonyalar yapılıyor, ne güıet 

1
. 

lmad ha .. . · .. hed ar ıı.nununa ıstınaden tahsılı cı etme gı- . ·r 1. . L d. b b · .__ d d ' 1 k b. ._ " k r _ Şöyle buyurmaz m11mız, dedi. o an, tta Aevgmıı muşa e . . eşı Bn. es ımemn, Ken ı gay u etı es-
1 
ıuırnın an ye ı ay ı ır "-iZ çocugu çı •

1 

çek sulan oluyordu. Bir portakal ~e 
Gözlerim, fÖIDİneye fazlaca takı- etmene razı olmadan sevdim. Salan ldılır. _ nasında meçhul bir delikanlıyla konuş· mıştır. Katil yakalanm11tır. mon kabuklarından çıkarılan ( esan•)I•~ 

lıp blmıt olacak ki Bn. Neriman bu haletim için bana «deli» deme.. R . 1.1--. ---b .. .. - bir de geliıi güzel herkesin çöplüğe~•' 
Gilna sözü bu nokta üzerinde topla- Hatırımı kırmış olursun.. ıze ı erın te erruu Antrenör yetiştirme kursu tıiı portakal kabuklarını dütil"~ 
Dllfb. Ednay Grey «Sevmenin ahlaki te-; Rizenin Pazar ve Hemşin kazaları hat- Milli bir israf yaptığımaza inandıın· 6". 

- Şömineyi tobadan ve kalori- zahürleriı. nde fÖyle 6Öyler: kından olup lzmirde bulunanlar arnla- bugün ltalyada portakal ve limon ~· 
ferden daha çok severim, dedi. En «Sevgi, iki tarafın heyecan ve alô- rında 437 lira toplayarak, Pazar kazrı- Kursa ı·ştı·raA k etmek bukları bizim üzüm ve iocirleriınİX ı1' 
fazla yirmi derece sıcaklık verir. Kı- kası suretinde tecelli eder. Karakter- sanda inşa edilmekte olan orta mektebe hem ya, ve hem de kuru olarak ti~ 
zıl bir gülün açılıyeren yaprıd-Jarı gi- lerde ve phıalarda vuzuhlanır. Dai-, hediye etmişlerdi. Mektep idaresi, lz- lan, memlekete döviz getiren bir 111~, 
bi yayılan alevleri beni teshir eder. ma mübhemiyel taşır. Böyle olduğu mir kültür direktörlüğü yoliylc bu va- ı•stı•yenler davet edı• tı•yor halindedir. Portakal, limon, manc:l,J•ıı. 
Zevk eıki ama, dekonı daiına tize zamanlar yükselir, ilihla§ır ve ilah- tandaşlara bir teşekkür mektubu cön- gibi kabuklarında en tabii esanslar1; 
ve yenidir. lığa ula111.» ı dermi~tir. şıyan rneyvalan çok israf ediyoruz. !İ' 

- Soba aynı iti görmez mi? Bn. Neriman Gürsanm cidden şa-; -.--=-- nim şimdi her portakal kabuğund• ' 
- Bence bayD' •• Soba birdenbire yanı dikkat bulduğum cevabını bir Elektrik tarife komisyonu Kurs esnasında antrenör namzet- züm kalıyor. Herkes bunu düıünÜP ·~" 

İIİtir, fÖIDİne, sindire ıindire ban.re- nokta üzerinde toplamak istiyor-ı Elektrik. tarife komisyonu altı aylık diiğü gün meselenin yansı halled~ 
tini verir. . dum, sordum : mutad toplantılarını bitirmiş ve bir for- lerine dolgun maaş verilecek tir. Portakal kabuğunu kollamak içi0 ~ 

Eaua girdim ve yeni anketimizin - Şahsınız için hangisi şayanİ mül hazırlanmıştır. Bu formüle göre ya- rafın ayağı altına karpuz kabuğu ~o, 
mevzuunu amatbm. Bn. Güraa bir tercihtir, sevmek mi, sevilmek mi? kında bir neticeye varılııcal:tır. rnak gerektir. Portakalı yiyip kabui";-iı 
dakika kadar, diijünür gibi kafasın- Güldü ve cevt-bmı vereli : JI -=-- Futbol federasyonu tarafından bir 1 ücretle Türk spor kurumu emrinde ça- atarken acıyalım, bilelim ki bununl• 
da bir istihale geçirdi. Kapkara cYa- - «Sevilmeden ıevme:, veya sev- Bir tayin martta Ankarada açılacak «Yerli antre- lıştırılacaklar ve mesaileri nisbctinde servet atıyoruz.. ./ 
ku ıfgaralanmızı tuhl§tunrrken an- meden sevilmek mümkün de0il ki .. , nörler yetiştinne kursu> n:ı Izmirdcn bu ücreti de tedricen arttırılacaktır. 
latmağa bqladı: Böylesi gayri samimi olur. Bittabi Müddeiumumilik katiplerinden B. Şc- de namz.ct nlmacaklır. 4 - Kursu ikmal eden antrenörlerin 

- «Bence, dedi. Ayn gibi görü-· her ikisi yer!~tiği zaman sevgi ta-
1 
caeddin Gencer ceza evi başkiltipliğinc 1 - Antrenör kursu, tanzim edilen mahalli memuriyetlerine ka-Oar harcı-

nen bu iki tezahür, birbirini tamam- marnlnnml§ olur.» 1 tnyin edilmiştir. müfredat programı dahilinde bir martta rnhlıırı, iaşe ve ikamet yevmiyeleri de 
lıyan bir hİllin iki cazip kanadıdır. Teşekkür ettim. l mesaisine başlıyacaktır. Burada yalnız ayrıca verilecektir. t:zZZZZZZT..L7.Z€7'177~-,,~~---
Biri diğeri içindir. Sevmeden sevil- ADNAN BtLGET 1 r} 1~ f ulbol için değil, icabında atletizm an- 5 _ Kursa iştirak edecek anlrenör 1 - Evimiz tunirde Lulunan ~ 

e M Öl Ü m il trenörlüğünü ve güreşle su sporları mü- nrunzetlerinin Türk olması, hüsnü hal siteliler onuruna 30/ l /936 pazar siij 

Fuar Q 1, sabakalarmt idaı-e ve hakemliklerini ya- sahibi, seciye ve kültür seviyesinin mü- akpmı saat 2 1 de Ege gençlik geC • 

ı Dresdner Bankın müdi- pabilecek kabiliyeti.<! elemanlar y~t.işti- tertip etmi~tir. Yüksek tahsilde oı,.J_.: 
l ·an h"yetı' sabık azas" ından sait bulunması, askerliğini yapmış olma- d•P 

1" rilcccktir. nn her gün saat 16 - 1 7 ye kadar .. , 
feer 

- BAŞTARAFI 1-JNCt SAHtFEDE - ka arasında, sahih havuz ~de, 
Bunlar Almanyada genqletilerek ziyadar sUlann fışkırması temin edi

tam projesi tzmire gönderilecektir. lecektir. Funr gazinosunun üst kus- 1 

Y apdacak itler §Öyle hülisa edili-, mında alh ve beş kilometre uzunlu- 1 

yor : ğumla projektörlü tesis:ıt yapılacal:- ı

1 1 - Fuann büyük baY11zwıdaki 1 tır. 
aFonten Lüminöze» «lfıkh çqıne- Aynca müt~rik bil' reklim tab-
yeıt yeni bir ıekil verilecektir. Fuar losu ıııklarla tenvir edile::ektir. f 
antresi, daha genİf bir ışık ziyafeti Fuar yerinde, oğaçlar arasında ve 1 
vermesi için muazz~m bir eser ha- 'muhtelif yerlerde rcn3ô.rcnk lfunba-I 
linde yükselecektir. lar ilave edilecektir. 

2 -Yapılmakta olan sun'i gölden Bu teklifler henüz kat'i şeklini 
panl!Ut yükaek'liğinde ıfddı su fi§- alm değildir. Pla!l tulaği ilanal 
kırhlncaktır. edilince bir karara bnğlane.~ktır. 

3 - Partı§ut kulesi, lzmirin Fu- Ayni mühendfo!er Lunanark hak
arınm l§ık bakımından en cazip bir kında bir plan hazırlıyacaklardır. 
yeri olacaktır. Pull§Ut kulesinin ao- Dün akşam Vurum konsolosu
nuncu katınn, lmıir §ehrinin büyük nun ve belediye reisinin huzuruyle 
bir kısmını tenvir edecek kudrette Yunan pavyonu bir müteahhide iha
bir projektör konulacaktır. le edilmiftir. Yalanda inp.sına b&J-

4 - lzmir palu oteliyle Karİİya- lanacaktır. , 

BA y S RJTSCHER sı, spor hayatından temiz bir şekilde ay- c' 
• 2 - Azami b:::ş Bl' devam cde::ck bu tiyelerini almak için Halkevine ınür• 

l b. h l - 1 rılmış olması, halen spor yapmakta ise uzun ve ıztırap ı ır asta ıgı kursa iştirak eden antrenör namzel eri- ntleri. .~ 
·· k" 69 d ld bugünkü durumunun da iyi olması ve ~• .. -mutea ·ıp yaşın a o uğu nin kurs müddetine:~ masarifi zaruriye- 2 - Fikirler dergimizde gePY' 

halde 25/26 kanunusani ge· lcrine karşılık olm:ık üzere ayda yet- yaşının müsait bulunması lazımdır. bir sayfa daha açtık. Maksadımız ~ 
cesi vefat etmiştir. Müteveffa miş beş lira ücret veı-il~cektir. _ _Bu _şartları haiz olan ~i: dilekçe •. hüs- nün kapasitelerini yarına kuvvetli b~ e' 

müşkül anlarda müdüriyet he- Bundan ba§ka Türk sporu ibatelerini nuhal varakası, nufus kngıdı, tahsıl ve-
1 
kilde hazırlamaktır. Yazı vermek ~,ı 

yetimiz azalığında bulunarak temin edecektir. sikalarının birer sureti, sıhhat raporu,~ yen cençler yazılarım (Hıllkevinde_ ~~ 
yorulmak bilmez faaliyetini 3 - Kursu bitirenler, muvaffakıyet l askerlik vasikası, dört fotoğrafla fut.bol •

1 

Edip) adresine yollamalaımı bildır~~ 
ve büyük dirayetini bu vazife- derecelerine göre ayda 100 - 150 lira ııjanlığına baş vuracaklardır. 3 - 28/ I /9 36 Cuma günü sasl İ' 
sine hasretmişti•. Memaliki .

1 
altıda evimiz dil, tarih, edebiyat k0~ 

ecnebiye ile muamelat sahasın- ızmir celef onlarının Mektepleri tef tis tesinin ve snııt on yedide yönkııı-ııl 
da iktisap ettiği tecrübe saye- • 

1 

loplantıları vardır. ~· 
sinde hariçle yeniden ticari mü- i e S 2l/ V m Ü Kültür hakanlığı müfettişlerinden BB. 4 - 29 / I /938 Cumartesi günii '0, 
nasebat tesis ettiğimiz sıralarda 1stanLul telefon müdürü B. Niyazi pa- Reşat Nuri, Salih Zeki ve Celal Anka- 1 şamı saat 20.30 da Halk.evi saloP~11 J 
baha biçilmez iktidarını göste r- zartesi günü şehrimize gelecek, lunir 1 radnn şehrimize gelmişlerdir. Orta mck- evimiz temsil kolu tarafından Ana pıf 
miştir. Müteveffanın ismi ve 1 f .. d .. .. B N · · d 1 tepleri ve liseleri teftiş edecdderdir. I temsil edilecektir. ~ , posta ve te grn mu uru . aımın e 

1 
ı::;, 

eseri DRESDNER BAN KIN is- iştirakiyle lzmir telefon şirketi tesisatı· a;a± *W* ±fi ••-' --

miyle ayrılmaz bir kül olarak nın tesellümüne başlanacaktır. Telefon BAZAN MASAL BAZAN MlSAL: 
ebedileştirilccektir. 

DRESDNER BANK idare şeLeke i şubııtın ilk cünlinden itiharen 
hükümet hesabına işlemeğe batlıyacak-

ve müdüriyet meclisi 

- SORUYORLAR -
lld-aevimli eTlada ••• Muti bir kocaya ... Maddi ve manevi refaha rağmen aldatıcı bir aşka kurban giden bir kadan ... Çocukları-

nın saadeti kar\'ısmda hicap duyan bir anne ... Torununun güler yüzünü görmek için yalvaran bir nine .. . 

~ 
Dün akpm üzeri bir İfİnı için ba,cturağa kadar ıidedlen aarTafWI" ~"'1' 

sinin önünde tan1dtian bir bayana raıtladun. Beni görünce MITILfla kocı""-
11111 barakan ve pyri mübadil olan bu bayan hemen yamma gelerek: ~~ iŞTE BU MOKEMMEL MEVZU 

BUGON 

SINEMASlf~DA 
GöSTERILECEK OLAN 

ÇALI KUŞU 
FiLMiNDE HEYECANLA VE ZEVKLE GöROLECEKTtR. 
Btıf rolde: HUGETTE DUFLOS - JEAN PIERRE AUMONT 

AYRICA: BEY AZ PERDENiN iKi DAHi SANATKA.Rl 
CLARK CABLE - JOAN CRAVFORD 

TARAFINDAN TEMSiL EDiLEN 

G YOLU N •• L •• o u 
KAHKAHA - HEYECAN - ZEVK VE iHTiŞAM 

Apıca: PARAMOUNT JOURNAL 

• 

Seanslar hercün: ÇALI KUŞU 2.40 - 5.35 - 9 da.. GöNOL YOLU: 4.10 7.35 de •• CUMARTESi ve PAZAR aut 1 de 
GöNOL YOLU iLE BAŞLAR. 

. ' . ... , . . . . . . ~. . . , . ~ . ,, 

- Kuzwn nladan sen ne denin. Bonolanrmz üç ay evvel ou ~ p
Ccçealenle yinni bete kadar çıkb. Satmadığıma pipnan oldum. Şiındi. °" ,,. 
kuzda. Acüa daha qaiı inecek mi? Bu günkü piyaaya kanaat edil' 
yan rru? diye 101"117ordu. 

KadArnael: Elbet L!!t-•• bun bir • L_'L- - -&.. d, - c e etme teyxe.. DWLümet un ~e u...c:-

Biru ferahladı ye ıö:rlece derdini ,.-anmaia batladı: .,,ıJ' 

- Buolard.an bende ohu bet bin liraldı: varda. thti1aç ka.rt.....da 
ondan, on üçten sata sata ancak on bin liralık 1Wd1. ~ 

Ah bu blenlv yiizde yüze geçse de kendime bir evceğÜ ahp kira~ 
tul&am. Bqb biç bir derdim blnuyacak... _.v 

Biru daha koauftakd.... soaıra yanundan aynldı ve ıaarnfa da ~ 
eYine ıitmeie batfadı. ~ 

Ben kendi kendime dütündüm, elinde onbin liruı var, amma c~ 
dokuz yüz lira1a geçİyOI', ey alamıyor, kira evlerinde JÜrÜldenİJ'OI'• • ~ 
ba kadar acele ve çok ibti7açlan karıumda bükümet ne J'apllft? fi~ ,,J' 
ne Jetİfsİn 7 Aarlaruı teraküm ettirdiii ihtiyaçlara. mahrumiyetleri .,... ~,. 
nud bapnuı? .. Gerçi OD11 da baprac:akbr. Bcma fÜpbe yok. Sabir ~ 
Ancak bu za...ıı.lann ellerindelôai de böyle 1ok bahaUN ~ 
'f'İalanmı sızlatıyor. • ~ 
• latan.bulda bir pyrİ mübadiller cemiyeti vardll'. Bu cemiyet ~ 

Jeti merciiaclea öj'renerek ıa)'l'i mübadillere ellerindeki bonchn 
lannı ilin ebe bayırlı bir it 7apmlf olmaz mı 7 

H.O~ 
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Milletler Cemiyeti konseyi 
ilk celsesini. akdetti 

• 
lngiliz Fransız Ha. nazirları ve 

beyanatta mühim bulundular 

Atatürk'ün kral 
Faruka tebrik 

· · telgrafı 
Ankarn. 2 7 (A.A) - Mısır Kralının 

izdivacı münaBCbeti) le Reisicümhur K. 
Ataıürk ile Majeste Birinci Fanıl:. ara
aında aşağıdaki telı-:ıaflar teati olunmuş-

tur: 
Majeste Birinci Faruk 
Mısır KrAlı 

KAHİRE 

ı :ı:divaçlnrı münast"he-tiyle en hararetli 
tebriklerimi ' 'e şahsi a:ındetleri ile kral 
hanedanının refahı hakkındaki en İyi te
mennilerimi kabul etmelerini maje!\telc

rinden rica ederim. 
K. A TATORK 

K. Atatürk 

Ccnev~ 2
7 

. . .. . .. . . Reiaicümhur 
rede h • (Ö.R) - S::ıbah Cenev- M Jl J ceımyctı mwrme duşen vazıfeyı ne mik- ANKARA 
lo'ran Uhsusi müuıkcrelerlc geçmiştir.. .111111 I i et er 11

1111
: yasta yapr-bilirs.• sulhun da o mikyasta 1 d' d 1 • 1 .. d k r· sn atic· : : . d· t . , .. I . iz ıvacım o ayısıy c gon erme ut-

..::..ı: .. ıyl' n:ızırı sabah B. Edenle • c , . . organızc e ı ııış o .. .::ıı.0ını soy enııslir. b 1 d v b--'"l . ~ d ""· u~tukt • t • . . " funda u un ugunuz le r~ ennıı: en ve 
u _

1
, :r en sonra Letonya Lchistnn • emıye l · Cenevre, 27 (O.R) - Mılletler cemi- .1 . . d . d . I · •. h .UOı.ıvya h . . • • : E . . . .• . . tcm~nnı ennız en zıya csıy e nlutc as-

tinı· 
1 

__ .b arıcıyc nazır \'C miimcssi11e- • B k[ f . • yetı konseyının dun Iran harıcıyc ınüs-1 . 1 k . . · kk .. 1 . . ""1 l • • e ve u·mıt . ısıs o ara en ııamıını leşe ur erımı ve 

C 
u elmistir. : e enl n : teşarı Mustafa Adle Han riyasetinde . . ·ı . . d . 

enevrl' 
27 

(Ö • • en ıyı temennı erımı arzc erıın. 
landn I : .R) - Belçika, Hol- edilen hizmeti gör :ı~ılan yüzünciı devresi şimdiye kadar FARUK 
veç "1 ~-vıçre, Danimarka, Jsveç, Nor- daha ziyade hususi, fakat mühim ınüza- Ceyhanda devl::ı Fenlandi~ adan mürekkep bitaraf memişti r. Bunu ka kere1erle geçmektedir. Dünki.i hususi 
ılopl er grubu mümessilleri bu sabah l J celsede Meclisin muvakkat müzakerat 
ti t :.rak paktın ıslahı ve bilhassa zec- bul etme i ir. ruznamesi kabul edilmiştir. Müzakere- Bir Orta mektep ta-
la e ırlcrc ait olan 16 mcı maddeye Fakat lere sekiz hariciye nazırı iştirak etmek- ıebesi arkadasını 
lf!~ı alacakları vaziyeti tetkik etmiş- tcdir. Bunlar da BB. F..den, Qclbos, Bek, .. 
lll.td;· Bu Devletlerden her biri bu Micesko, Riişiii Aras, Litvinoftur. Bu- f)UTdU 
~us~ t:ahhütlcrinden az çok sıyrılmak Bu müessesenin günkü öğleden sonra yapılan umumi Jst:mbul, 27 (Yeni Asır muhabirin-
l'lr n a olmakla beraber kat'i bir ka- celsede konsey azalarından her biri mil- den) _ Ceyhanda iki mektep talebesi 
&a Vermezden evvel Ingiltcrc ve Fran- beyne/milel işbir/i !etler cemiyetinin kurulduğundan bugü- • rasında müessif bir hadise olmuştur .. 
lı :~una konseyde yapılacak beyamı- h ne kadar faalıyeU ve istikbaldeki ."°azi-ı Orta mektep talebesinden biri arka-

C e lemcğe knı·ar vermişlerdir. ğİ için en iyi Sa .. a fc ve mevkii hakkında beynmıtta bu- daşmı çakı ile ağır surette yaralam~tır. 
l'ra <>nevre, 27 (ö.R) - öğleden sonra olJug" unu Ja takdir lunnıağa başlmnışlardır. Bu ~ususta Yaralı hası. neye k:ıldırılmış, ynralıyan 
de nsa hariciye nezareti müsteşarı bay müşterek bir Fransız - Ingiliz dek!aras- hakkında adli takibata başlnnnııştır. 
lııı~essan Sancnk intihabatı meselesi ediyoruz. yontı beklenmiyor. Fakat her iki hü- -o---
'bü .1.nda TUrki"e haricİ"e nazırı bay kümetin hariciye nazırları birbirine 
ol\ ~ J J ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yeni spor 
teskilatı icin C

y•U Arasta g·u·ı·u··c:mu·· ştu· ı·. benziyen bir şekilde müzakerelere k"--:ıı raktığı nisbette bu vasıtaya müracaat ~· 
ııle ~nevre, 27 (ö.R) - Konseyin ilk knrarındayız. Onu mümkün olduğu ka- şarak Milletler cemiyeti prensiplerine 
si : 1 celsesi Ögleden sonra Iran delege- dar müessir kılmak isteriz. Deride Mil- hükümetlerinin bağlılığıııı bildirecekler-
, . Adle riy ı · d ln t R . . d 1 <lir. ııtısa b· . asc ın c açı uş ır. cısın }etler arasında iş birliğinin a ıa tanı 
:tic· ır hıtabesinden sonra Ing.iltere ha- b. k·ı al .. .t d ·z 0 za- CenC\;re, 27 (A.A) - Bitaraf devlet-

ıye n ır şc ı acagını umı e erı .• 1 B 1 .k 1 . 1 D 
t" aı.ırı B. Eden sö1. alarak Ingıl- . d h . . ll b ık· b er e çı a, svıçrc, svcç, animarka, 
"renin .,.,..

11 
1 man vem ve a a ıyı usu er e ı u-ln ıvu etler cemi~ etine ba••lılığını I · . . . . 1 Felemenk ve Finlandiya mümes illeri 

ı dinniş ve d . ti k. o lunacaktır. Şınıdılık realıteyı tanıya mı Isvcç mümessili bay Undcnin b "gt··ınku·· 
'B emış r 1 : 1 r . d h b 1 • 1 r k 11 u mı' azı mühim azaların Milletler Ce- ve : ımdız e az1

11~. u unan a e ı u an- görüşmeleri hakkında vcrl'ceği izahatı 
Yetind k nuıga evam ec c ıın.> 1. 1 k .. b h , 1 'V~ en çe ilmesi ile çıkan va:.dyeti c ın eme· uzcrc yarın sa n .op anacak-
bunun b l .

1 
l . b. r ·· ah Bundan sonra Fransa namına B. Del- !ardır. 

Uaki neuc"ley~e. mkı c 1

1ş ırkıgıır. s adsın- bos ayni mahiyette beyanatta buluna-lrtuı " crını arşı ama - azım ır. . . . . . B. Unden zecri tedbirler hnkkmdaki 
etler C · ı · · ·r · · ·· rak Milletler cemıyctının bcklenılen ve on altıncı ınaddcnı·n ı·hu, .. ar·ı bı·r suı·ette 

ii . ~uyc ının vazı csını gormc- . . . . . .. . • . . ., llnkunları b tl 1 f r ünut edılen hızmetlerı gormedıgını, fa- tatbiki meselesinin bu devrede ortaya 
:Y(!t u sure e aza ın~ ve aa ı-

aahası daralmıo:tır. Bunu kabule kat gorcbileccj;,ıini, bunun için de ı:Mıhı konulmaması için yapılan müdahaleler 
trıecbu :- · tt•" · • F · 
h

.. . ruz. Fakat buna ı·ağmen Ingiliz. ıcap e ıgıru, · ransarun ona ınanını mu- hakkında ınallımat verecek ve bundan 
ukuın u · h r u·· · M·11 tl · · ı· u· e nın Milletler Cemiyetine ina- n aza et gını. 1 e er ıçm sc amc n !>Onra mümessiller paktının tadili komi-
~ 'le:ın kalmaktadır. Milletler Cemiyeti- tcccıxütt~ dcgil, iş birliğinde olduğunu, tesinde söz alımıktan vaz geçip geçmi
f!n . daralan faaliyet hududuna rağmen Fransanın liberal ve demokratik rejim- yecekleri hakkında müşterek bir karar 

du~~i beynelmilel iş birliği vasıtası ol• lerc beslediği teveccühe rağmen bütün vereceklerdir. 
tut una kaniiz. Onu hüküm mevkiinde devletlerle anlaşmak fikrinde olduğunu B, Unden bugün bay Edenle goruş
~t tnak V<.' bütün müzahcretimizi hah- ve ihtilafları sulh yoluy1c hal için her nıiiştür. Yarın sabah ta B. Delbosla gö

lllek azmindeyiz. Ahvalin imkan bı- imkandan istifade edeceğini, Milletler riişeceklir. 

' ' 
- SONU OÇONCO SAHtFEDE -
Yeni spor teşkilatı gençliğin be

den terbiyesi bıllcımından çok çevik 
ve çok J:uvvetli yetişmesine çalı-
şacaktır. 

Büyük Şef spor iılerine büyük 
bir a1ika gösterdiklerinden onun di
rektiflerinden istifade edilmekted; •.. 

Kurbandan 
Sonra ... 

- BAŞT ARAFI 1 -iNCi SAHiFEOE -
has paşanın )•apacagı siy.ısi ge .. ı bu mü-
cadelenin bir işaretı olacaktır. 

Kahire, 26 (A.A) - Kral Faruk 20 
millet mümessilinin iştirak t>lmekte ol
duğu beynelmilel pamuk kongresini 
açmak iizere balayını geçirmekte bu-
1 uqduğu Piııchass'dnn otomobille bu-

A / ki h l • raya gelmiştir. ~ manya katalı• ere arp mı ı• aA n ettı Kral bu akşam murahhaslar şerefine 
Abidin sara~ ında verilecek olan bir ba-

811 da peş t ede 
Alman 

toplanacak Dünya katolik kongresine 
katoliklerini iştirakten menetti 

Buda el, t Pqte, 2 7 (A.A) - Budape~te-
ttr,,~Planacak olan dünya okaristik kon-
1\.ı ... ne Almnn katoliklerinin İştirakinin 

"•an h"·1t·· 

naşiri efki.rı Namzeti Ujsag diyor ki: hinı-. kalkmış olarak gÖrecektfr. 
Bununla beraber Macar katolik ma· 

hafili Alman hüküınetinin bu kararını ge
ri alacağını ve bu smetle Macar kato· 
liklerinin Mncarislanın cidden dostu olan lıuıu d u umeti tarafından menedilmiş 

n u" b Bu h KU urada teyit olunmaktadır. 
lt11tolık aber ç~~ nüfuzlu bulunan Maear 
lrı(ial tnahafılın~e derin bir hayret ve 
~dırmıştır. Katolik mahafilin 

Alman hükümetinin bu kararı Maca
ristan - Almanya münasebetleri için çok 
fena neticeler vnebileC'ek mahiyettedir. 
Bu knrar en nziı. ananelerimize karşı ha-
ıin b ir tahrik hareketid ir. Eğer Almanya bir hükümele karşı vaziyet takınmak 
Hırisliyanlara karşı bir harp iUln eder mecburiyetinde kalma l arının önüne ge· 

ise bütün Macar efkarı umumiyesini aley- çeceğini ümit etmektedir. 

B. Goga , İtalyan ı Balkan Antantı 
JJ_ariciye nazıriyle Tayyarecileri Rio de Nazırları Cenevrede 
ıhtilafını tekzip Janeyroda toplandılar 

d 
Roma, 27 (ö.R) - Rio de Janeirodan Cenevre, 27 (A.A) - Fransız harici-

lltıkre 
27 

e iyor bildirildiğine göre orada bulunan ve ye siyasi müsteşarı De Tcssan ile Tür-

iazetec·lş, (Ö.R) - Başvekil B. Goga bir kaç gün kalacak olan Italyan tayya- kiye hariciye vekili Tevfik Rüştii Ara~ 
l"iciyc 1 ere beyanatında kendisiyle ha- recileri şerefine bir çok kabul resimleri öğleye doğru Hatay mesele::;i hakkında 
ı· nazırı B l\". .. .. ti ı·· 
1Yel]

0 
• ııccsko arasında ckal- yapılacaktır. Bu tayyareciler ı·eisicüın- goruşnı Ş ur. 

ltınd:ı ~ ınesdeslndc ihtilfı.f çıktığı hak- hur ve başlıca nazırlar tarafından kabul Cenevre, 27 (A.A) - Ccnenede bu-

h b 
):\zı ecn b• ı · · · 1 B lk 11 · a er} . e ı gazete erın verdıklerı edileceklerdir. Albay Biıeo Roma - Rio unan a an antantı mümes:si erı ya-

llıiyJE' C'rı tekzip etmiş ve bunun tamn- uçuşu hakkında B. Mussolini tarafından ni Rüştü Aras, Polihronyadis ve Subotiç 
~ ~Ydurmu olduğunu söylemiştir. beklenen bir rapor hazırlamaktadır. Romanya hariciye nazırı .Miceskonun • ••lli~~=---=--=-==-=-=::=:::::==İİİIİİmİİİİİİİ:i~ yanında toplat\ffiışlardır. 
Ş 

e ' Micesko küçük antant namına kon-

eh • G • d seyde beyanatla bulunacağından Bel· 
ır azınosun a kan antantı için ayrıca beyanat yapıl-

maması takrrür etmiş ve bu beyanatın 

S 
gelecek ay Ankarada Balkan antantı 

ayın lzmir halkının gösterdig"' İ konseyinin jçtimaı münasebetiyle Rüş-
tü Aras tarafından yapılarak bu müna-

Y Ü ksek ala" ka dolayısı·ıe scbetle Balkan antantının Milletler ce-
miyetı misakı pren.::.iplerine karşı olan 
bağlılığının tekit eclilınesi muvafık gö

Bu defa 

Cetbedllen on dört arUstln lftlraklle 
.., yepyeni numaralar 

atine •aatlerı·. Yalnız Pazar gUnU saat 17 de 
8U,,areıer her k a tam a1 de hatlar 

MUdUrlyet 
•• 

rü lmüştiir. 

---•---
Japonya n ı n fevkalade 

harp bütcesi • 
Tokyo, 27 (A.A) - Hosi gazetesi 938 

fevkalade harp bütçesinin beş milyar 
yeıw baliğ olduğunu yazmaktadır. Bu 
bütçe ~ubat başlarında parlamentoya 
tevdi olunacaktır. Bütçenin ilç buçuk 
milyarı orduya bir buçuk mil~·arı da 
donanmaya tahsl.s olunmu~tur. 

loda h3zır bulunduktan sonra kraliçe-
nin yanına dcinccektır. 

• ... . . 
ln1ar proıesı 

- CAŞTARAFI 1-tNCI SAHiFEDE 
p ılacaktır. 

Kadifekaleıindeki yeraltı d eposu, İz. 
mir halkının sığınacağı bir sığınak ha
linde kullanılacak, diğer zamanlarda 
eğlencelere tahsis edilecektir. 

Bu komisyonun aldığı kararlar, bili.
hare vali B. Fazlı G üleçin riyasetinde 
toplanacak birinci komisyonca tetkik ve 
karara bağlanacaktır. 

Fransız 
Hariciye nazırı 

~ BAŞT ARAFI 1 -tNCi SAHiFEDE -
B. Tevfik Rüttü Arasta baıladığı 
müzakereye bugün devam etmqtir. 
Sancak İntihabatı meselesi üzerinde 
mütkülat çıkacağı zannedilmemek
tedir. Türk hükümeti ilk intihabatı 
hazırlamak üzere Hataya gönderil
miı olan komisyonun salahiyetini 
tecavüz ettiğini ileri sürmekte ve 
hazırlanan intihap kanununda tadi
lat istemektedir. 

Cenevre, 27 ( ö.R) - Sancak 
meselesi raportörlüğüne lsveç mu· 
rahhaaı Unden tayin edilmiştir. 

- = -
Tarihte 

ilk defa olarak 
Bır Amerika cumhua
relalnln karısı saçlarını 

kestiriyor 
Nevyork, 23 (P.S) - Bn. Ruzvelt 

Beyaz sarayın ananesine mugayir olarak 
liaçlıı. nnı kestirmiııtir. Ve kısa aıı.ç mo
dasını lcabul eden ilk cfirst Lady> dir. 
Bn. Ruzvelt saçlarını tamamen kestir
mek niyetinde id i. Fakat ıatın aldı~ı 
,apkıılar arkaımda bir ıinyon bulunma· 
ıı icap ettiğinden ) almz yanlarını lceıı 

tirmiıtir. 

_S ... QN HA .aER 
" . .. • . . ..... .4 . ., . 

Kudüste çarpışmalar devamda 

Mutedil Arap parti rei
suikast yapıldı • 

sıne 

Paris, 27 (ö.H) - K 11düstcn bı.ld.ır'I. 1<! d J A · ' · · k . . ı ıyor: ıuute ı r. p partısı reı ıne ·ar· 
ııı hır 1suıkn~t yapıl~ıştır. Araplarla zabıta arasında ate~ te:ıti edilmişlir. ·Ya
nt'y 'ı ahudı kolonısıne karşı yeni bir hücum olmuştur. Burada teati edilen 
ateşler neticesiz kalmıştır. Turkarem ile Nablus arasında O h · h . . rsem apıı ane· 
sını muhafauı eden müfreze üzerine ateş nçılmı~ • .ıuılcerler mitralyöz ateşiyle 
muknbelede bulunmuıılardır. Bu civarda i~i köylü evinde mühimmat k fe· 
dilmiştir. Kudüs Yahudi mahallelerinin ve Kudüs - Tel-Aviv yolunun e:ni· 
yelini muhafaza etmek iı;in 1000 muavin Yahudi polisi tayin 'edilmiştir. Bun
lar Yahudi mahallelerini muhafanı edt°'cekler ve T el-Aviv yolunun iiphel! 
noktalarını nezaret altında tutacaklardır. 

lzmitte 31 i~ci al~ya 
törenle sancak verildi 
iz.mit, 2 7 (A.A) - Başkumandan Atatürk tnrnfmdan 31 inci alaya gön· 

derilnıiş olan sancak merasimi bugün Cümhuriyet alnnında Orgeneral Fah· 
reddin Altayın eliyle rılay komutanına verilmiştir. 

Mcrasimdı-. bütün alay ve ukcri komutanlar, vali, hükümet erkanı. mek· 
tepler ve halk bulunmuştur. Sancağı teslim alırken bütün alay: 

cBir tek er kalsa dahi Türk milletinin timsali, ~erdi, nnmusu .., e istikli..li 
olan bu sancağı düşmana te!<lim etmiyeceğine.> and içmi tir. · 

Dostluk 
f'akat 

tarif' edilmez 
hissedilir 

Pa~is. 27, (~.R) - Fransadan. yeni Vaşington sefiri B. de Saint Quentin 
Amerıknn Kulup tarafından şerefıne verilen ziyafette Fransa • Amerika dost· 
luğundan bahsedtrek demiştir ki: Dostluk tarif edilmez, hissedilir, Men $ 

. • f ı · 1 v d 1 v ş 'e ıyası aa ıyet ll) n ıgı ost ugu azaltmaz, ıklastmr. Atalar özünde de· 
nildiği gibi: Benzeşenler birleşirler. Bu bilhnşsa tehlike d~kikaları için doğru 
bir sözdür. Fikir hürriyeti, itikat hürriyeti, insan vicdanına hürmet, Paskalın 
meşhur sözü mucibince «kuvveti adalet makamına geçirecek yerde adaleti 
kuvvetl endirmek» bir Fransız ve bir Amerikalı için ayni kıymeti ol.ın prcn· 
t·plerdir. 

Kücük 
' 

Ekonomik 
anlaşma 
konferansı 

Viyann. 27 (ö.R) - Küçtlk Anlaşma d evletleri ekonomik konferansı yn
kmdn Bdgradda toplanacaktır. Roman)<ı hadciye nazın B. Mıcesko tatbik 
mcvkünde olan Küçük Anlaşma ekonomik itilafında esa lı bazı tadilat ) apıl
masını isteyecektir. Çekoslovakya ve Yugoslavya mümessiJl..,rinin de mev· 
cut ekonomik anlaşma hükümlerinde bazı değişikliklere taraftar oldukları 

anlaşılmaktadır. 

Yüksek meclisin reislik 
toplantısında ver ilen 

heyetinin 
kararlar 

Moskovn, 2 7 ( A.A) - Sovye-tler Birliği yüksek Sov) et meclisi reislik 
heye~i 24 Künunusanide B. Kalinin başkanlığında toplanmıştır. Heyet yük
sek 5ovyet meclisinin birinci devresinde kabul edilen karıunlarla kanunu esa
sinin tadilatı ve zabitlerin federe cümhurluklarla, ·ı at.:ır, Basgır ve Dağıstan 
dilleri üzerinde tab ve ncşred .lmesine, Sovyetler birliği yüksek Sovyet mec
lisi gnıetesi İsmindeki resmi ~azele ncsrcdilmesiııe, kızılordu ve donanmanın 
20 inci yıldönümü müna8ebeti\ le bir madalya çıkarılmasına ve askeri af ila

nına karar vermiştir. 

Londranın Berline ceva 
bı güçlükle karşılaşıyor 

Londra, 2 7 (A.A) - iyi rnali'ımat almakta olan mahafilt'! göre Lord Ha
lifaksın Derlin göriişmclcri üzerine ve bilhassa Alman) unın müstemlekiıta 
müteallik talepleri hakkında ne yapılması lazımgeleceğini tetkike memur bey
nelmilel komitenin mesaisi komitenin mart sonunda Ve) a nisan başlnnı,'lCın• 
dan evvel Berline bir muhtıra gönderilmesine mimi olacak derecede muhim 

müşkülata tesadüf eımiştir. 
Hatırlardadır ki Fransı.z.lnrln lngilizler arnsındn sonteşrin ayında ) apılmı1 

olan görüşmelerde Almanynnın Avrupa meselesinin halli hususunda iyi te
mayüller göstermesine mukabil Almanyayn iktısadi veyn miılki tavizlerde bu

)unulmasınn karar verilmiş idi. 
Pnris, 26 (AA) - FransıL müstemlekeler enstitüsü ibütün Frnnsı.ı mil

letine hitaben General Gouraud
0

un Beranger"in. Amiral Lacaz'ın ve diğer 

hirçok tanınmış Fransı.r. ricalinin iınznsı ile neşrettiği beyannamede bütün 
f ranıız münev,•erlerini yarından itibaren faaliyete geçmeğe ,.e Alman müs
temleke ta leplerinin İsafı takdirinde bunun Almaııyayn en mıitlıış harp ım
kan ve vasıtalarını vermek olacağına halkı iknna dn,et olunmaktadır. 

Şimal memleketleri 
Tedafüi bir ittifak yapmak istiyorlar 

Stokholm, 2 7 (A.A) - Hariciye nazırı B. Rıchnrd Sandlerin siınal dev
letlerine sarsılmaz bir sulh 'e tam bir milli İstiklal temin etmek için yapıl
makta olan ihzari mesainin ehemmiyetinden hahis olarnk qcçcnlerde söyle
miş olduğu nut~k dolayısiylc so"'yalistlerden muhafazak:ırlnra varıncaya ka
dar bütün gaı:eıder uç lsk:ındinavya devletini ve Finlıındı) ayı ihıi.,.a edecek 
tedafiii bir itıifftk vücuda getirilmesinin veyahut hiç olmnz~a müştereken as
keri hazırlıklar yapılmasını i:ıtemektedirler. Esasen sosyalist mebuslardan n. 
Fredrik Strom hariciye nazırının bu nutkunu !)im,11 memlckeıleriniıı askeri bir 
ittifakı lehinde söylenmiş suretinde tefsir etmiş ve sosyali tlerin organı oları 
Social Demokraten başmakalesinde" B. Stromun arkadnşlarının tekzibine uğ
ramak tehlikesine maruz bulunmadığını kaydeylemi!I idi. 

Oslo, 27 (AA) - Şimal mC"mleketlerinin nskcri hir ittifak yapmaları ih· 
timali hakkında sorulmuş olnn bir suale ce'\ap \<'ren müdafaa nazırı B. Frc• 
drik Monsen şöyle demiştir: 

- Şimal devletlerinin tedafüi bir iuifa\c a\cdr.tmelerı meselesi şimdiye 

lcadar hiç bir zaman ıiyasi bir ~eniyet olmamı ,e aııkeri ıe~riki mc~ai fikı l 
her zaman reddf'.dilıniştjr. 



lngiltere 1 
• • 

sıyase ı ve 

---

• 
l an 

çakç • 
ın evı 

k Cephane deposu mu? 
Nişan ,çağırıl
madı diye 

Bir koskoca hadise 
f Meşhur esrar kaçakçısı Veyselin, evin· 
t de külli miktarda esrar bulundurduğu 

zabıtaca haber alınmıştı. Veyselin evinde ıkarmıstı 

yapılan araştırmada tavan arasında dört ( Ge 1_J_ Salh ed ~b. had· 1 
. if h ll . d çen cruu an e ır <.ı ıse o • 

kilo esrar, cvın muhtel ma a erın e K d . d b' ahıs b. ni • .. . muştu. a n namın a ır ş ır -
Yazan: H. GARRA SARMAT Uç tabanca, bıı: kama: bir bıçak, yuz ~Ilı şan merasimine davet edilmediğinden 

4
ışenk ve yattıgı yatagın altında bin dort dolayı arkadaşlnrından Cafere muğber 

yilz liranın saklı bulunduğu görülerek olarak, kafayı eyice tiltstilemiş, yolda 
J - epsl de musadere edilmiştir. rastladığı Caf erle kainbiraderi Mehmet 

Dllnya kara parçalannın onda birine l runu Balnirşah 1526 da Hinde bl;yilk or· Dün geç vakıt sorgusu yapılan suçlu Aliye küfürler savurmuş, bir hadiseye 
ve dilnya ntlfwunun dörtte birine sahip 

1 
dulariyle girmişlerdir. Hindin karadan 

1 
Veysel polisi ithamn kalkışacak kadar sebebiyet vermişti. 

olan Ingilterenin bu kadar büyük bir gördüğü büyük istilalar Hind tarihinin cüret göstermiş ve demiştir ki: Bu mesele. bu kadarla kalmamış, sulh 
arazi ve nUfusa sahip oluşu alakaya de-- büyük bir kısmını meydana getirdiği 1 - Ben esrar kaçakçılığından çoktan ceza mahkemelerine mukabil davalar 
Rer bir meseledir. şüphesizdir. Fakat Hindin denizden gör-} vazgeçtim. Polisler kapımı kırdılar. Bir açılmış, diğer taraftan nişana da-

nk zamanlar dünyasının dışında sayı· düğü istilalar orası için daha devamlı ol- kısmı yukarıya çıkarak yata~ımın altın- vetli ve davetsiz birçok kimseler şahit 
lan Ingiltere, bilyük denizlerin başlangı· muş, bugüne kadar gelmiştir. 1 dan eşime ait 1400 lirayı alırken bir kıs- olarak mahkemeye celbedilmeğe başlan-
cı ve karaların daimi buz.lar mıntnkası Denizlerden gelen ilk büyük istila Hin mı da, aşağıda mutfağın içine girerek mıştır. 
olan Kutuba oldukça yakın blr köşesin· din baharatını Avrupa memleketlerine l t:ıvan tııhtalarını sökmüşler, beraberle- Dün birinci sulhcezada Cafer tarafın. 
de, kalm sis tabakaları altında olduğu Iran yaylasından geçen yoldan başka bir: rind- getirdiklari esran orada bulduk- dan Kadri aleyhine açılan bir hakaret 
için orta zamanlarda blle ehemmiyeü istikamette taşımak için olan hareketle 

1 
Inrını söylcmislerdir. Bu, aleyhime olan davasının duruşması yapılmıştır. 

lAyıkiyle kabul ve ispat edilmiş değildi. başlar. Bu hareketten evvel .islfun ~mi- bir tuzaktır. Hiç birisini kabul etmem, Hakim, dosyayı kıırıştırdı. Eline ge-
Yeni zamanlarla beraber hayata ve bir- ciler Basra körfez.ine ve Kız.ıl denize 

1 demiştir. çcn bir sabıka fişine göz attı. Ve suçluya 
birinden çok uzak dünya parçalarma sa- Hind'den baharat taşımışlardır. Oradnn - Senin evin cephane denosu mu? hitaben: 
hip Ingiltere bu hususiyetim Avnıpanın da Avrupaya giderdi. Bu ticaretten Mı- - Silahlara gelince, bunlara diyece-- - Sen bir jandarmaya yaptığın haka-
pek yakınında bir ada oluşuna ve Ingil- sırdaki Türk Kölemenleri fevkalade zen- P,im yoktur. Silahlar benimdir. Fazla si- retten mahkum oldun mu? 
terenin karakterinin muvaffakıyete cm- gin olmuşlardı. Osmanlı Türkleri Mısır- 1 

Iah bulundurmald•ğım, düsmanlarımın - Bir ay hapis yattım. Elli lira da pa-
niyetle yürüyen bir tip oluşuna borçlu- dan bin Deve yükü allın bulup almışlar· 1 coklu[,'Undan ileri gelmektedir. ra cezasına mahktlm oldum! 
dur. Ingilterenin denizler imparatorluğu- dı. (1517). 1 Suçlunun, mevcut delillere göre t~v· - Demek ki ~en böyle şeyleri yapma-
nu kuruşu bir milletin bir hayat meselesi Hindin efsanelerle karışık bir şekilde kiline ve evrakının iddia makamına tev- ğa alışkınsın? 
üz.erinde ne kadar büyük bir dikkatle zenginliğini işiten Avrupalılar oralara düne karar verilmiştir. - Sarhoş olunca ne yaptığımın farkı-
ve sebatla yürüdüğünü gösterir. bizzat sahip olabilmek için çok uğraştı-! Veysel: mı varmı}·orum. 

Ingiltere müstemlekelerinin büyük bir 1 lar. Gemici Portekizli ve Ispanyollar 1 - Bu drı r,eçer yahu! clemi45, cezn vine Hndisenin şahltleri dinlendi. iki kadın 
kısmı,Hindistan ve onun muhafazası için Hinde Afrikanın batısından ,·arabilmek gönderilmiştir. ~ahit, suçlunun ağıza yakışmıyacak d~ 
yapılm~ mücadelelerle elde edilen kı- için sonsuz deniz.lerc açıldılar. Amnri- recede küfürler savurduğunu söyledi. 
sımlar teşkil eder. Hindistana lngiltere· kayı bulan Kolomp orasını Hind zannc- diyor olacaktır. Suçlu bu şahitlere karşı: 
nin bUyilk bir ehemmiyet vermekte hak- derC"k öldii. (1506). 11!l3 de Afrika c~ 1 Kraliçe Anne zamanında Isp:ınya ve- - Para ile tedarik edilen şahitler, işte 
kı vardır. Orası dünyanın en C"ski devir-

1 
nubundan Hinde varan Vasco d" Garnıı rascti muharebelerine karış:tn Ingiltere böyle bülbül gibi söylerler. 

lerindenberi fatihleri çekecek zenginlik ismindeki Portekizli gr!m.ici ve asilzade Mtrcht andlaşmasiyle 1713te Frans:ı kra- - ispat edebilir misin~ 
kudretine maliktir. yerlilerden zorla baharat nlarak mt'lllle· lı xIV Louis~i mağlup ederek Ternöv a- - Edemem! 

Hindistan tabiatin cömertliği ile hakim kctint? döndü. Ve Avrupnnın büyük dasını, HUdson körfezi kıyılarım ald" - Otur ~erine? 
olduğu bir ülkedir. Dünyanın hiç bir ye- kahramanı olarak karsılandı. öldüğü va-

1 
ispanyadan da Tan'k boğazını ere gclçircı. Gelmiycn şahitlerin para cezasiyle zor. 

rinde tabiat Hindistandaki kadar z"ngin kıt mermcr~.e~. dô~l arslan kafasına er, rekj Akdeni?jn bir .kapısına sphip .oldu. la getirilmelerine karar verilerek duruş
ve bereketli değildir. Senenin altı ayında turtulmuoı bııyuk b.r sanduknya konul· Ic;panya müştcmlekcsi olan cenubi Af~ ma ba§ka bir güne talik edildi. 
Hint denizlerinde esen rüzgarlarla Hinde mnsı onun n" l~adar büyük tutulduğuna rika ile ticaret yapmak hakkını aldı. Bu 

bol yağmurlar getiren Muson rüzgarlan! delildir. . . 
1 ancUaşma lnıtlltc:rco.in .().vı;upµ.cfu.ki• üs... Kadın avcısı 

oraya aynı zamanda hayat ve bereket ta· 1594 yılına. k~da: Kutuptn.n .Hınde gıdcn tünlüğünün başlruıgıcı tarihidir. 
şırlar. Bwıdan dolayıdır ki tarihin her j'Ol Portekiz.lılcrın elınd(" ıdı. Bu aralık·, Ingilterenin büyük müstemlekeleri ve Tecavüzünün ceza. 
devrinde Hind insarilar için bolluk ve ta Portekiz amirallerinden Albupuerge bilhass:ı Hindistan (1756-1763) arasında k k 

H. d d · l · d kI 1 · k sını ce ece •• zenginlik sembolil olarak anılmıştır. ın enız enn e a a ge mıyece mc- olan Avrupadaki yedi yıl harplanndan . ..• 
l. · k H' d hU1 ·· · p -'-k· 1 • Bundan hır mudclct evvel Bayan mah-Hind'de, pamuk, pirinç, buğday, çay, şe- za mı ~apara ın sa eıını oıı.c ız· sonra elde edildi. Ingiltere başvekili olan . ' .. 

r J·1 ·1 "'t tti d. O d · b.. ··k mure adında genç bır kadın dort yaşın-ker kamışı, baharat, kenevir, altın, pet- ı ere ı au e r ı. evrın en uyu Villiam Pit Fransayı hem Avrupada hem . w . . ' 
ı h .. k.. d k ' S lt 5··1 d daki çocuguyla bırl1kte Istanbuldan rol, maden kömilrü, manganiz, ve diğE:r u um arı anunı u an u eyman an müstemlekelerinde mnnlup ederek bil- . . 
1 d · r Hi tlil O l T .. k b , Konya vapuruyla Tzmıre gelırkt?.n yol-

kıymetli birçok toprak i.istü ve altı malı- yar ım ıs ıycn n ere sman ı ur - vük müstemleke imparatorluğunun esa- • . ' . . 
ll · ld dili 1Icri1538 de ve daha sonraları yardımlar · ,.,__ d V p· .hi ku tl· .d . cular arasında Kani ve Ismaıl adında ıkı su erı e e e r. sını Kur u. . ıt tan n vve ı ı arecı hs .. .. k ldıw 

Insanlar Hindistanda karınca gibi ko- el ı erse e u eyman reıs, "yı 1 rcıs, ve harp işlerini büyük bir dirayetle mu-rı d S .. l · S ·ı Ar · 1 ı şa ın tecavuzune maruz. a gını ve 
1 °b' T'. k d · ·1 · H. d d nizl · d 1 mütecavizlerin hakkında cürmU meşhut lay ve çabuk ürerler ı.'e yine onlar gibi gı ı ~r . cruz.cı en 10 e erın " , vaffakıyete göl:.iren Ingiliz simalarından 1 . . • . 

her hangi bir tabiat şahlanması karşısın- Portekizlilerle uğrastılarsa. da, Avrupa· biridir. lmuamelesl yapılaı ak şehrımız ık.inci sulh 
da mahvoluvcrirler. Hind, insanlarının da mli~ad~!e;:i :crci.h .eden ~i.1rk or!~la.~ı 1 Avusturya veraseti hnrplarının bir de- ceuı mahkemesinde mevkufen yapılan 
çeşitliliği kalabalığı itibariyle ve kılanın Akdemz h:ıkımıyetuıı kendınne kafı g~ vamı .olan yedi yıl harplerinde Ingiltere duruşmaları sırasında suçlulardan Kil· 
genişliği bakımından bir memleketten ren Türk donanması Hintle ciddi meşgul Fransaya karşı bütün mevcudiyeti ile I ninin koridordan firara muvaffak oldu· 
ziyade bir Ulkedir. Hindi başlı başına bir o1ınndı. 1 atıldı. E.ransayı Kanadada, Hindistanda I ğunu, Ismailin kırk, Kaninin elli giln 
kıta olarak dlŞ}runek ve kabul etmek 1 1577 de Cezayir B<>ylerbe.ri Ramazan ve Avrupada mağlup etti. Hindistandaki f müddetle hapislerine karar verildiğini 
zaruridir. Bu zengin ülke tarihin her paş:ı bir avuç Turk a k-::riyle Portekiz lngiliz kumpanyası Fransız kumpanya- yazmıştık. Firari Kani Istanbulda ya· 
devrinde kendinden uzaktaki insanları ordusunu " hükümdnrını ımha edince 

1 sına ııit olan büyük araziye karşı muvaf· 1 knlanarak dün mahkemeye gönderilmiş
kendine çekmiştir. Ve umumiyetle dı· Portekiz miistcmlek"cililii de söndü. 1 fakıyctli mücadeleler etti. Cliue Ingiliz 

1 
ti. Kfuıi hakkında karar kaliyet kesbet-

şarıdan gelen fatihlerin hakimiyeti altın- 1588 de lngi!Herin zruf deniz kuvvet-
1 
hakimiyetini Hindislanda kurdu. Wolfe 1 iiği için bu defa sahl~ hüviyet vermek-

da yaşamıştır. !eri Ispanyanın büyi.ik donanmasını mağ Kanndada Fransızları aynı akıbetlere I ten dolayı so;gusu yapılmak ili.ere evra· 
Hinde ilk gelenler hep kara yollariyle lup etlikten sonr:ı Atlas Okyanosundaki 

1 uğratarak idaresini de Ingiliz nüfuzu al· kı tan?.im edilmiştir. 
ve iç Asyadan gelmişlerdir. Bunlar ikli- Ispanyol hakimiyeti sönmiye yüz lut1u. 1 tına aldı. Yapılan Faris andlaşması 1763. Kani bidayeten 294 numaralı evde o. 
min sıcaklığı dolayısiyle az zamanda 17 inci yüz yılında Kromvel zamanın- 1 Kanadayı, Hindislanı ve diğer bazı nok- turduğu halde 394 numara olarak göster 
gevşemişlerdir. MilAttan evvel (M.e) da lngiliz denizciliği daha ehemmiyetli ı' taları Ingiltcrcyc temin etti. 1 miş ve evvelce Istanbulda bir müessese 
1500 yıllarında Hinde gelen iç Asyalılar 1 bir kadroya yükseldi. Mezhep kavgaları· Avrupa bundan önce Ispanyanın ve da- de bulunduf;unu söylediği halde, Kasım· 
(Atiler} azlıkları dolayısiye Hind' de eri· nı ve Stuartlar sülalesinin istibdadını or-

1 
ha sonra Fransanın büyük nüfuz ve haki paşada başka bir müessesede olduğu tes

rnemek için Kast usulU dediğimiz, birbi-1 Uıdan kaldırmağa muvaffak olan Jngil· j miyetini görmüştü. Paris ancllaşmasın· bit edilmiştir. 
rinden demir !;enberle ayrılmış olan, iç-I tere 18 inci yüz yıla büytik bir hazırlıkla I dnn sonra Avrupada ve büyük denizle- Sahte hüviyet verdiğinden dolayı ay· 
timai nizamı kurdular. Hindin cof,Tafya 

1 

girmiş oldu. 1G88 de me.<;rutiyeti kuran 

1 

rin ötesindeki ülkelerde öyle bir Ingiliz rıca takibat icrasına karar verilerek suç· 
bakımından toplu olmıyan halini insan· Ingiliz milleti 1714 tc Alman soyundan üstünlüğü belirdi ki şimdiye kadar böy· lu mcvcuden iddia makamına tevdi edil· 
lığı bakımından da ebediyen parçalara olan ve d~vlct işlerine hiç karışmıyan lesi görülmüş birşey değildi. %iliştir. 

böldüler. Bu suretle Hind dışarıdan gele- Hanovre sülalesini başına getirip kendi 1 Bugün arasıra işittiğimiz lngiliz guru· Barut mahku'" m olclıu 
cek her türlü akınlara karşı koyamıya· mukaddcratlannı, Avrupanın her devle· ru bu yukarıdaki tarihten itibaren doğ-
cak vaziyete düştü. tinden evvel, bizzat parlamentonun eline 1 muştur. Tepecikte Ahmet özbıçağı, bıçakla ya-

Hinde karadan, Iranın eDaryils,ü M.e geçirmeğe muvaffak olduktan sonra In-1 Fransız büyük inkılıibt Avrupayı yir· ralamaktan suçlu Rami7. Banl'ın meşhu
~12 de, Mnkcdonyaıun Iskenderl M.e., giltere menfaatini keyfi nrz.ulara göre· mi }>eş yıl kadar altüst ettikten so~a den yapılan du~ması hitam bulmu~ ve 
325 te, Türk büyüklerinden Gazneli idare edilmekten kurtulmuş oldu. lngil· bu mücadelelere 1815 te Waterloo'qa In· sabit olan suçundan dolayı bir ay yirmi 
MahmuU015 tar.ntierinde ön Asya Türk~ tere bundan sonra Avrupada her hlidise- giliz kumandanı Wellington Napo:yonu gün müddetle hapsine ve mevkuf kaldığı 
]erinin hakanı büyük Timur 1398 de ve ye karışıyor ve neticede müstemlekeler mağlup cdçrek nihayet verdi. ı ınürldwtlerin mahsubuna karar verilmit,-
son olarak Timurun beşinci batından to·' elde ederek milli menfaatlerini temin e- -BITMEDI- tir. 

MANiLER 

Sarı gözlilm beden yar 
Beni bırakıp giden yii.r 
Sen evv~l böyle değildin 
Seni bir .öwreten var 

Raflıudn altın sini 

Billnhi sevdim seni 
Öpmeğe kıyamadım 
illere ı.•erdim ıeni 

Pençereden .sesi gelir 
Derelerden u gelir 
Ney?eyim öyle yari 
Ayda yıldn bir gelir 

Portakalı oydurayım 
.. 

içine gül doldurcıyım - Bu ne? .. Yirmi beşinci yıl dönümü pastaıına bir ampul 
rarkı felek olup ta oturtmuşsun .. 
• :iri bana döndüreyim - Ne yapayım? Bakkalda mum bulamadım. Yirmi beş mum ya· 

• ". 1 ... BtR TORKO 

· J(ömür gÜzelim ne gezersin bu bağda 
Bu bağ, l;>iz~m güzellerin bağıdır ı, 

Akla uyup yuva yapma bu bağda 
Fr;lek v:ıırur, yurdun yuvan dağılır. 

Kömür güzelim bana yazılc değil mi 
Ağladıkça gözlerimde11 kan gelir 
Leblcrinden .bir çift buse verince 
ölmüo ik~n cesedime can gelir. 

Kömür _güzelim ben buradan gidersem 
Ho~a geçir yaranınla e§inle 

Gurbet ilinde kem haberin alırsam 
1 Döğünürüm kara bağrım ta~ ile. 

Kömür güzelim bakışına doyamam 
Hallerin çok birer birer sayamam 
Ynrim uyur, ·Uyarmağa kıyamam 
Kıy~bil~m gör• ki neler eylerim. 

- kaca~ıma bir yirmi bes mumluk ampul koydum. · 
IDR HfZME~I {~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~ 

- Ne zaman yanına gelsem seni bo~ HAYYAMDAN BiR PARÇA MEVLANADAN BiR PARÇA 
BiR BiLMECE 

iörüyorum. Hiç İş gördüğün yok. eAyık olduğum znman zevk ve eğ- < Ne ben benim ne sen sensin, ne sen 

Kabahat sizde bayan lence benden kaçar. Sarhoş olduğum za- eben> sin.. Hem ben be~im, hem •en 
- Kabahat hende mi} man da aklıma eksiklik gelir. sensin, hem sen eben> ıin. Ben •eninle 

hal o haldeyim ki ·ey güzel sevgilim, ben sen - Evet .. Terliklerinizin altı mantar·! S:ırhoşluklıı ııyıkhk arasında bir 
Gelirken es çıkarmıyor. Geldiğinizi vardır ki işte ben ona bayılırım ve asıl miyim yoksa sen ben misin bir türlü kes-

uymıyorum. hzı.vat ta odur.> tiremiy~rum. > 

Kapı kapalı 

Baca kapalı 
Yine evde hırsız var 

Cevabı: Yarın 

Dünkü bilmecemiz.: Cfier .. 

Meneme de ,, 
o ren 

Mene en iya ea ay na 
sancak • 

verı 
• 
ı 

Kırkağa çta Sancak tÖTcni 

Menemen, 27 (H usi) - Bugün sa· parlak olmuştur. Orgencral lzzcdditt ~ 
at on birde Menemen piyade alayına or- lışlar veciz nutuklariyle sancağı ıı.I-' 
general İzzcddin Çallfl&r tarafından mÜs· teslim elmiş ve alay komutanı t~~; 
teına bir törenle sancak emaneti yapıl- dan bir nutuk söylenmiştir. Meraıııın 
m~tır. Törende vali B. Fazla Güleçle di· yccan İçerisinde nihııyet bUlmuştur· G~ 
ğer generaller, askeri erkan ve binlerle d 11v neraller §erefine belediye tarafın an f• 
köylü ve halk hazır bulunnnqtm. .. w l v. • l Bu so 

• b h b' og e yemegı tertlp o unmu~tur. ı::a• Şehır, aa a tan ib"baren müstesna ır ., 
rada çok tatlı görüşmeler olmu,tur· 

bayram sevinci içerisinde yaşıyordu. Ko· ,, ~ 
mutanlar muayyen saatte Menemeni ıe- yın General lzzeddin Çnl~lar KıJkıığ' ~ 
reflendirdiler. lılan sancak merasiminde gösterd~e 

Orgeneralin heyecanlı hitabesini, Me- alakadan ve inşa. edilmdcte olan kış?~ 
nemen piyade alayı komutanının veciz yardrmlıı.nndan çok memnun kald ~ 
bir nutku takip etmiftir. Bunu müteakip söylemiştir. istasyonda kendisini t 

sancak teslim almmqtır. Törenden ıon· edenlere eBüyük Ba~buğumuz Ata~ 
ra laıJada mitafırlere mükellef bir :ziya- ile İran şahı istnsyonunuzdan geÇeft , 

fet verilmi§tir. programda olmadığı halde trenin "~ 
KJRKA(;AÇTAKI TÖREN sından ko~arak geriye çevirmi~tinix.> ri 

Kırkağaç, 25 (ö.R) - Kırlc:ağaç pi- yerek Kırlcağaç halkının Atatürk~.k' 
yade alayına sancak verme merasimi olan bağlılıklarını takdnle habrla~ 

Kay seride 
lışmalar 

plinlı ça
ilerliyor 

Kayseri Halkevinin yaya etii d gezilerinden bir intiba. ;ıJl 

Kayseri, 26 (Hu!usi muhabirimiz- mak üzere Halkevi çatın altında pi ıJı1' 
den) - Uimiz Halkevi hummalı faali- ve programlı toplanblar yapnıtıkt" .ft 
yetler sarfetmektedir. Evin k11 toplantı lar. Her on ~ günde bir culı "'e ~et 

aile toplantılan ve muhtelif eğlen 
ve müsamereleri ilde büyiik alaka topla-

makta. va gençliğin içtimai faaliyeti tak

dirle kargılanmaktadır. Memleket genç-

tertip olunmaktadır. J~ 
Mevcut salon ihtiyaca kafi gelrtı ~ 

ğioden yeni bir aalon in~ ıııs" te' 
!eri. münevverleri, bilhusa öğretmen• olunmaktadır. Bunun için icap edetl 
ler. baata kültür ve liıe direktörleri ol- şcbbüıata da girifilmi~tir. 

B. Şevket Kırbaş 
Manisada bulunduğu uzun müddet· 

tenberi çolc iyi" c;al1J1Dlf olan ve kendi
sini herkeee sevdiren bakteriyolog Dr. 

bay Şevk.et Kırhat terfian Aydın Mem
leket hastanesi laboratuvar oefliğine ta· 
yin edilmiştir. 

Kendisini tebıik eder ve yeni vazife
sinde de muvaffakıyetini dileriz. 

--=-
Baroda konferans 

lstanbul Oniversiteıi Medeni Hukuk 
Doçenti Bay Hıfzı Veldet baromuzun 

ricasını kabul buyurarak 31/1/ 1958 pa
zartesi günü lzmiri ıereflendirecekler ve 

1 ayni gün sao.t 16 da Adliye dairesinde 
1 
j bir konferans vereceklerdir. 
1 Konferansın mevzuu (Türk medeni 
hukukuna aöre gahsiyet hakları} dır. 

1 

Konfernnsn herkeş eelebilir. 

Türkün 
, 

Yüksek ınedeniyet~ 
Atina 25 (M.H.) - Vradini gaıe 

yaı.ıyor: ~ 

Türkiye Büyük millet rneclisiı ~ı:ı"ci 
konuşma mecburiyetiyle yahudi lı~ 
hakkındaki kanun tekliflerini rcdd~e' 
tir. Bu karar Türkiyenin yUksclc .,s? 
niyetini ve başka soydan olan teb; a-· 
karşı beslediği hüsnü niyeti bir d ' 

ha ispat etmektedir. . tfOP 
Atatürkün Türkiyesi, her ıştc c;1,e.r 

milletinin yüksek maneviyntını ~114 
rnek istemckledir. Bu hususta tııJl\ 
haklıdır. ~ 

Çok sevgili müttefikimizin, bı.l ·ftill'' 
haı·eketleriııi görerek, sevinç .... 

1 

duyuyoruz. 



SAHiFE 5 

Bir ziyaretin intibaları 
Alman gazeteleri Yugoslav -Alman 

iş birliğinden çok bahsediyorlar 
r .... F;~~kf ~·;;~;:· .. ·~ · · . . . . : . . . . . . . 

B.Stoyadiııoviç Alınan hariciye nazın N ömt, hava nazırı Göring ve Blombergle 

rak bunun bir plançosunu çiziyor. Ga-ı göz önünde bulundurmuşlur. Belgrad 
zcteye göre, Sloyadinoviçin en büyük bu sureUe Avrupa barışının en kuvvet.. 
meziyeUcrindcn birisi de, küçük andlq- li unsurlarından biri olınllflur. Bütün 
ınanın, ayni noktada kalamıyacağını, bir bunları imkinlaştıran yeni politika me
evolüsyon geçirmiyc mecbur olduğunu todu sayesinde bugün, Fransız dış ha-. 
anlamış olmasıdır. Yugoslav~·a, evvelce kanı Dclbos, Orta Avrupa seyahatindea 
girişmiş olduğu taahhütlere sadık kal- döndüğü vakit, Fransarun Tuna davala-. 
makla beraber, Avrupadaki yeni inki- rmdan uzakl~tmldığt hissini taşuna
şaflara karşı lakayt kalmamış ve Al- makta beraber, Balkanların ınanzarua
manya ile ltalyanm yeniden kuvvetlen- nm değiştiğini itirafa ve bunu böyl~ 
ıncsini, daima mühim bir unsur olarak kabule mecbur olmuştur. 

Edirne stadı -
Birkaç ay içinde ikmal 

edilecektir 
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-44 ---------- israflar yapılıy Düğünlerde çok 
Metres tutanlar Benito dö Sotonun korsan hayatı da çoğalıyor 

Artık denizlerin vurgun ve soygun yo)u önlerinde 
açıl<tı esrarengiz kadın ise haydutların 

mel'un ruhu vazifesini görüyordu 

K onya (Husu~i) - Sehrin doğusuna Şehri kırk sekiz saat ışıksız bırakan şir 
oüşen Zındankale hnrabelerinin bulun- ketin, husule gelen halkın zararını ne 
cluğu ~ahada. bazı arsalar da istimlak suretle tanzim edeceği suale ve incelen
e-dilerek bir Kültürpark \'Ücuda getirile- ı meğe değer bir mühimmedir. Şirket iş
cek. .. Bunun için şimdiden incelemeler letme nizamnamesi bu bakımdan da 
ve hazırlıklar yapılıyor. Kültürparkı tadile muhtaç görülmektedir. 

]anacaktır. üyelere çağın kağıtla 
derilmiştir. Meclis Seydişehir aza 
B.Agah birkaç ay evvel, Ermene 
sından B.Ahmet te geçenlerde öl 
Şimdi mecliste iki açık azalık 
Vali ve Parti başkanı B.Cemal B 
çıya bir buçuk ay izin verilmiştir. Bu hakikaten esrarengiz kadın,\ lar ve onu anbara koymadılar. Bu feci vah;et manza.rumı en 

Benitonun koynundan çıktığı za- Ona acıdtlar mı ? çok sevinçle seyreden, zu•alh zen-
T.S. kurumu vil5yet ve belediyenin para 
yardımiyle vücuda getirilecektir. Park 
dört beş sene sonra, şehir halkının sos
yal, kültürel ihtiyaçlarını karşılıyacak 

surette vasıtaları ve 1 esisa1ı ihtiva etmiş 
bulunacaktır. 

man : Hayır .. Korsanlara direktif veren cinin ölüm ve ateı karşısındaki SIÇ-
Men'i israfat kanunu varken buradaki 

düğünlerde bala fuzuli masraflar yapıl
dığı göıiilüyor ve işitiliyor. Düğünlerde 

on beş, yirmi arabanın ardı ardına sıra
lanarak cadde sokak gelin alayını dolaş
tırdıkları sık sık göze çarpan tezahürler
dendir. 

Halkevinde her hafta sonu g 
muhtelif konular Ü.zerinde faydal 
feranslar verilmektedir. 

- Ben, dedi, §İmdi tayfaların ya- kadın böyle İstemi§ti. ramalannı gördükçe şarap kupasını 
mna gideceğim. Onlara kaptanla Şimdi ne olacaktı ?.. yuvarlıyor ve meserret naraları ah-
eranızda bir mücadele geçtiğini, kap- Kadın : yordu. 
tanın bıçakla üzerinize hücum ede- - Geminin güverteı.ine ate§ ve- Benito De Sotonun metreai artık Halkevi dil, tarih ve edebiyat k 

si, geçenlerde yerinde ve güzel bir 
almıştır. B u karar , muhitimizde 
miş ve yetişmekte bulunmuş ola 
istidat ve değerlerin korunmaları 

rik edilmelerini istihdaf etmekted 

· rek sizi öldürmek istediğini ve sizin rin. Zenciyi de güvertede bırakın. geminin melun ruhu olmu§tU. 
de nefsinizi müdafaa için onu öldür- Dedi .. Öyle yaptılar.. Gemiyi idare eden Benito idi. 

· Konyanın böyle bir tesise cidden pek 
ihtiyacı vardır. K ültürpark konyanın es
ki ve tarihi abideleri yanında Cüm.huri
yetin güzel, manalı ve değerli bir eseri 
olarak yükselecektir. 

·mek mecburiyetinde kaldığınizı aöy- Güverteden alevler yükselirken İnsanları, korsanları idare eden 
·lerim. Ondan sonra da hep beraber korsanlar kendi gemilerine geçerek iae bu kadındı. 

Diğer taraftan ikinci defa evlenenler 
bulunduğu da söyleniyor. Medeni kanu
nun çerçevesi dışında, mahalle nikahı 

ile evlendikleri anlaşılan bu geri dilşün
celiler takibe uğradıklarında cmetresim
dir veya metresiyim> diy erek işin için
den sıyrıhyorlarmış ... 

-kaptanın yerine aizi §ef ilin ederiz. seyre baıladılar. Esrarengiz bir §ekilde ve kim ol
.. Benito de Solo böyle ıeytan to- Zavallı zenci alevlerin yalama.sın- duğunu meydana vurmadan koraan
J,acı gibi bir zekayı elde ettigine çok dan kendini kurtarmak için geminin I lığa atılan bu kadının da bayatı yİ-

. d. bir ucundan öbür ucuna ko,uyor, ne earar perdesi ile kapandı. 

Bu yeni eser aynı zamanda Konyanın 
yeni çe-hresindc ilk ve esaslı hattında çe
kilmiş olacaktır. Parkın kurulmasına 

mevsim müsaade eder etmez hemen baş
lanacaktır. Münev,·erler ve gençler, bu 
yeni eserin bir an evvel vücuda getiril-

Komitenin bu karan Halkevi b 
lığınca gazetelere ve orta okullara 
riJerek ilan edilmiştir . .evm ı. . 

• Kadın tayfaların yanma gitti. direklere tırmanıyor, çılgın gibi et- Bir sene sonra korsanlann hepsi, 
. Benitoya ·söylediği gmi hareket rafa aaldınyordu. başta Benito olduğu halde yakalan-

K onyada belli başlı bir aile kızı almak 
için, bin, iki bin lirayı gözden çıkarmak 

lllzımdır. Çok mad di düşünen baz.ıları: 

- Hiç olmazsa benim yaptıklarımın, 
taktıklarımın yarısını yapabil.meli ki bir 
şey anlaşılsın ... D emektedirler . 

Komitenin aldığı kaı:ar münev 
ve gençleri memnun etmiştir. Ha 
muhitte tanınmış, fakat değerli ve etti. Anbardakiler ise diri diri kavrul-ı dığı zaman içleri~den tek bir ki§i 

Kaptanın bu suretle öldürülmü, makta idiler. kaçmış, kurtulmaga muvaffak ol-
olmaama tayfalar sevindiler. Cünkü Gemi nihayet, korsanların ka- mll§tU. 

mesini diliyorlar. 
vaı.i elemanlar, kabiliyetler vardı 

mite bu gibilerine zemin ve imkan 
lıyarak çabuk ve eyi yetişm~lerini onun daha ilk adımda kendilerine aıklannı tutarak savurdukları kah- 1 Bu tek kiıi de .. ~sr&rengiz kadın

brtı gösterdiği sert, kaha hareket- kabalar arasıl!da diri diri yaktığı za-
1 
dı. 

ten müteesair olmutlardı. valblarla birlikte be.tıp gitti. - BiTMEDi -

Yağı~lı zamanlar-Oa, kar. yağmur sula
rının süratle birikerek yol bulduğu yer.
Jerden birisi <le Benehir - Konya yolu 
arasında ve dağ eteğindeki Keçili dere-

edecektir. Komitenin teşvik müs 
Vilay-et umumi meclisi 1 Şubatta· top- lan tatil etmesi de muhtemeldir. 

- Şimdi kaptan kim olacak? Bi
ze kim ıeflilc edecek dediler. 
Kadın: 
- Kim olacak, dedi, Benito De 

Solo.. Eaaaen bu i~i bB§ından idare 
eden o değil mi idi? 

Va ydmanın not d f 
• dir. Netekim gecenki su baskınında bue t e rı ! r~dan ~a ku~'V~tli seller gelmiş, şeh

Tl tehdıt etnuştı. 

neler meydana koyuyor? 
Vilayet, şimdi bu derenin mecr~sırun 

tebdiline, bir sed yapılmasına ve daha 
aşağıda hulunan Hoca Cihan köyünün 
önünde de bir duvar vücuda getirilmesi

Narlıdere cinaye 
Bizi servete kavuıturacak adam 

içimizde ondan batka kim var .. ? 

Tayfalar hep bir ağızdan: Bir Amerikalı·, kendisini kasabın 
- Horra .. Y ll§&am Benito De So-

ne karar verilmiştir. 
Şehir, garba doğru geni~liyor ve iler

liyor. B u da göz önünde tutularak bu 
suretle. yeni sedler yapılmak ve derenin 
mecrası değişitirilrnek suretiyle melhuz 

Dün bir kaç şahidin 
müvaceheleri yapıld lo .. Yqaam ıefimiz Benito.. elinden nasıl kurtardıg"' ını anlatıyor 

Diye haykırdılar ve Benitoya kO§-
tular .. 

- Sana tabiiz.. öl dediğin yerde 
öleceğiz, kal dediğin yerde kalaca
ğız. 

işte bir seneden fazla bir zaman 
açık ve büyük denizlerde mülhit ve 
kanh vurgunlar yapan koraan Be
nito De Sotonun hayotı bu tarihten 
bqlar. 
· Ne istiyordu ? 

Bir gemi ve tayfalar ... 
itte istedikleri olmU§tu. · 
Tali yardım etınİ§ ona bir de ka-

dın lütfebnifti. . 
Bu kadın öyle bir kadındı ki kan 

dökmek. için yaradılmıt kasap gibi 
'bir teYdi. 

V ahtette, zulümde erkeklere lq 
çıkartıyordu. Yakal~ ge.:Oilerin 
·mallan, hamuleleri y~a edildik
ten sonra tayfalanna reva görülen 
%111üm ve ölümün teklini daima o 
"Yeriyor, gÖateriyordu. 
- Bir örnek olarak ilk yakaladdda
n bir 1ngiliz gemisine tatbik edilen 
ıekli gösterelim. 

Geminin bamuleaini, yatak ve 
yorganlarına vanncaya kadar kendi 
gemilerine aktarma ettikten sonra 
mürettebabn el ve kollanndan bağ
hyarak anbarlardan birine doldurdu
lar. Anbann kapağını kapadılar. 

Yalnız on aekiz yirmi ya§lannda 
kadar bir zavallı zenciyi bağlamadı-

sel hücumlarına kaı-şı ko,·ulmuş ve ih- Narlıderede sazlıklar arasında pusu J Küçük H asan da : 
Fransa hala bu haydudun, bu insan - Bu mu?. demiştir. Bu, Lo"o1ond'u J k M { f B d ·d· · M 

tiyatlı davranılmış olacaktır. Evvelce de kurmak suretiyle aRap usta ay ı çi te - en ev e ı ım, enı~tem 
kasabının cinayet tahkikatı ile yakından öldürdükten son:ra Milyon ve Koletle be- d ld k ld" B b d ld w 

Yazdıg~ ım ve bi1dirdig" im nibi Meramdaki tüfeğiy le taammü en ö ürme t~~ suç- ge ı. a amm nere __ e o . u.~.un_ u 
alakasını muhafaza ediyor. raber "Cve seve yediğiıni.z janlfonun ha- "' lb h - d Ahb d - tt -

Müffi gediğinde de fr>nni su tesisatına lu Hasan ve oğlu ra imin agırceza ~m. asın ç~r agına gı ıgını 
Vaydman, tıpkı Landro gibi cinayetle.- tıraa ' 'e para!!:!dır. ihf ı-· d H t ·· ı mahkemesinde yapılan duru,malan ne- dı. Sonra bu vak a oldu. 

rini gtinü gününe not defterine kaydet- 1 Acaba Joğru mu?. ıyaç ve uzum var ır. em su evzıı .. d " 
işi sistemli yapllmıs, hem de her hangi ticesinde Hasanrn, ölümü do]ayısiyfe Bu muvacehelere karşı ne ı 

miştir. Anook bu not defter i, gayet ince 1 . Not d:.>!terinin tetkiki daha bitmemiş- ~ k tb b . 1 d ld 
bir sel bas'kmı karşısında endişe ve kor- amme davasının ııu utuna ve ra imın suçu an soru u: 

Yazı ile ' 'e sadece kı!'a kauıtlar taşımak- tir. d. d · ·ı k · h S I lb h" v k lktı " k k I I i amına aır ven en arar, temyız e- uç u ra ım, ayaga a . 
tadır. Sorgu hakimi, her kcHme üzerinde ay- u a mamış o ur. yeti umumiyesince bozulmu§, iade edi- le parmaklıklara dayandı: 

Mesela şoför Kufinin kt.tli için katil rıca durmaktadır. Bakalım bu tahkika- bı"r len evrak üzerine yeniden yapılan du- - ölü Mustafa arkadan mı, 
Geçenler de elektrik şebekesinde 

defterine sadece ~u kaydı yazmıştır: tın sonu nerelere kadar uzanacak?.. ru•mada bozma kararına ittibaa karar mi vurulmu§tur. Şahitlere sorunuz ~ 
arıza olmus, şehir kırk sekiz saat karan- y 

- Orlean - 7 Eylı1l.. KAT'L!N TUZA,...INDAN KURTU ·ı · · Diye bir teklifte bulundu. 1 
• '"'" - lıkta , ışıksız kalmıştı . Halk, çarşılara dö- ven mıştı. 

Vaydman, defterindeki bu kayıd için LAN BİR BAHT1YAR Bu karar üzerine •alı.itler celbedilmiş, Maktulün karı111, kocasının ar külerek yakmak için gaz·ve mum almış, " 
tekrar sorguy_a çekildiği zaman büyük Amerikalı Steynin Vaydman ile tanış- bu hadiseden müteessir olmuştu. Bir bozma J aran dairesinde dün müvace- vurulduğunu aöyleyince suçlu s 
bir soğukkanlılıkla: tığı ve onun da az kalsın kasabın kur- şehrin değil kırk sekiz saat bir saat bile beler ) aptlmıştır. bir vaziyetle : 

- Evet, demiştir. Bu tarih, Kuliyi hanları a-sına giı·ecegvı· ''azıln"ıştı. Ha- ı ölü Muııtafanın karıııı Zehra, kı:zı Mer- - İşte yalanları meydana çıktı. 
, .. J •• ışıksız kamasının umumi hayattaki aksi 

Orlean yolunda ve 7 Eyluldc öldürdü- 11 A "k ..ı_ b l b _ ..ı b . . h l ks kl k yem ve ogulu Hasan namındaki çocuk lardan bir kısmı, benim ön tarafta . en merı aU111 u unan u CKJam u ışı tesirlerini ve usu e getireceği a a ı -
ğümii gösteriyor. d f . ,_ .. 

1 
Jc. ik ·şöyle anlatıyor: ların z.ararlarını tasavvur ve tahmin ede- bu hadisenin şahitleridir. Ayrıca Rıza, , diğimi gördüklerini söylemişlerdir 

Vaydmanın not e terı uoy e es Güllü, lbrahim adındaki §ahıslar da am- den gelen bir adam, nasıl olur d 
·· 1 ı k k tl e hır· 1 ... kım ... 0 - Vaydmanla P ariste geçen Haziran biliriz. Elek1rik kuvvetinden faydalana- . 

cum e er. ısa ayı ar v .. .. - me şahidi bulunmaktadırlar. şısındakini arkadan yaralar, hem 
l 1 k 1. 1 · tle le doludur bir lokantada tanıştım.Üzerimde ilkönce ı rak çalışan imalathane, fabrika ve saire 
aşı maz e ıme er, ışare r · Dün bu şahitlerden Rıza, Güllü, Zeh- bir çok müdafaa §ahidim v~r •. 
'AC'aba bunların hepsi de birer cinayet eyi bir tesir bıraktı. Çabuk ahtiap olduk . cereyanın kesilmesi i.izerine durmuş ve- ra, Meryem ve Hasan gelmi~ler ve mü- Başkan ııuçluya hitap etti: 

Vakıası JI~ ı •~rıyorlar ?. Beni villasına davet etti. Otomobile bin- ya normal faaliyeti gösterememiştir. 
,, ~ vacehe edilmişlerdir. - Sizin vekiliniz Mahmut E.ııat 

Sorgu hakimi, elinde katilin not def- dik. Şoförün yanına c'- uşak ılıklı biri Geçenlerde toplanan şirket idare heye- Müvacebeye göre; hadiseyi ilk defa kurt, hasta olduğundan dolayı c 
teri, Hiyerolif yazıyı da şifre eder gibi oturdu. Hareket ettik. Pariste.n uzaklaş- ti ihtiyat bir elek trik santralı tes~sini ka- gören maktulün karısı Zehra olmuştuT. meyi almamıştır, hala vekilinii mi 
şimdi bunları tetkik ile meşguldur ve tık .. Banliyöye gidiyorduk. rarlaştırmı.ştır. Fakat noksan bununla gi- Zehra kocasının al kanlar içinde yere · - Eveti 
her biri hakkında da Vaydmanı ayrı ay- Yolda şoförün, yanında oturan uşak derilıniş sayılamaz. Şirket njzamn ame- yuvarlandığım görünce feryada başla-f · JbrahimJe Zebranın müvacehel 
rı sorguya çekmektedir. Defterde (Şam- kılıklı adamın ve Vaydmanın bazı ha- sinde halkın karşılıklı hukukunu koru- mış ve kızı Meryemle Rızaya hadiseden 'yapılmasına, Mustafanın şahit 
bord) , (Venüs) kayıtları da var. B unlar r~k~~t~erind_en şüpheye düştüm. Tedbir-ı yucu maddeler bulundurulmalıdır. . malumat vermiştir. J celbine ve terhis edilen jandarm 
için Vaydman: sızlıgıme pışman oldum. Şahitlerden Rıza ve Gü11ü dün ver- bulundukları mahallerin jandarm 

-Hatırlamıyorum.. Yolun arızalı bir yerind~ otomobil ya- nim kaçmama al~~rış etmediler. ~ .. .. dikleıi ifadelerde: ımutanlığından öğrenilmesine ve M 
D emektedir .. Sorgu hakimi (12 Şin- vaşl~mışt~. _Fırsat budur diyerek ~apıyı 1 S~eyn_ b:"1ları soylerken atl~ttıgı olum . . - Zchnıya rastladık. Kocamı ka-

1 
Esat Bozkurda yeniden celpname 

ken) şeklinde yazılmış bir kaydı göste- açtıgım gıbı yere atladım. Otoroobıl dur- , tehlikesını hatırlıyarak hala titremekte- tırcılar vurdular, yetişin! Diye muavenet masına, duruşmanın 24 Şubat ta 
rerek sorunca Vaydman gülmUş. madı. Hızlandı. Yoluna devam etti. Be- d.ir. talep ettiğini söylemişlerdir. 'talikine karar verildi. -. 

,~JX~T~ID'.~~,/;O'Jt~RTX..C~Z.Y'ff...ZL.ô.15G' aında, gerekse ikinci muhakeme- oradan uzakla4tı. Petinde de üç sordu: ' gre sizi birkaç saatinizi bizd 

P · • ı · K d sinde inatçı .bir ıükutu. muhafaza siyah gölge yürüyordu. . Madam Lamar4 iyidir intal-
1 
çirmekten uzak tutmaz zan 

!2!J4Z 

arı S · ı a ın etmesi ailesini meydana koyma- Beyaz hayal ve üç siyah gölge •• lab... irim. 
. mak İçinmiş .• 1dama mahkum ol- Gecenin karanhğına dalarak kay- - Oo . .. Çok iyi . . . Burası ona Buasey kendini hala top 

~ duktan ıonra kendini öldürünce boldular. · - · · adamakdh yaradı. Sizi görünce l mamışb. 
CLJ..AV~i!',/..:Ll# anneai, babası, ailesi mevki, nü- . il · - · ne kadar memnun olacak. Tabii 1 Evvela mütereddit, ıonra d 

fuz ve aervetlerinden.istifade ede- DOKTOR BUASEY bizi ziyarete geleceksiniz. Emin L söylediğini bilmez bir halde: 
rek kızlarının ölüsünü çaldırmıf- Ertesi günü, yüzbatı Lamarf olunuz, ne Lüsil ne de ben sizi.••· j _ Madam Lamar,a hürm 

. Buraya beraber gelmitler ve bu tan sonra cesedinin çahnmaaıiu lar.. Onun alelade bir çukurda vazifesinin batına gidiyordu. Yol- li unutmadık .• Size kartı daıma rimi takdimden çok aevinece 
eyi beraber beğenmişlerdi. -ve ıonre. dirilmesini temin edemez ölüsünün yatmamasııiı arzu etmit- da, bir köte batında uzaktan ge- minnet hissi tatıyoruz. 1 Dedi. 

Burada, tamamen mesut bir ha- mi? ler .. itte araştırmaların neticesin- len bir adam gördü.. - Ben buna layık değilim.. _ öyle lifla olmaz Gün 
yd yatıyorlardı. Yüzbaşı Lamarş tatlı bir gü)ü9- de elde edilen kanaat bu .. . Emin Bu adamın burada, Faata bu- - Ne demek? Binbafı Şartren d" . F t k 

1 
w.. . 

B. k 1 k - b kt 1 p . r k d k b d .. 1 1 d h d". • . k k • . f ' e ınız. as a a acagmız g 
. ır a şam.. . ~ Harlhıaukın~ L~ . 1ı .. b .. 

1 
. h od.. ana ı 

1
a ın artı d u ~ny.a- unkmu.ş1 o md.aaın an ayr~te ute- ıdçınk~ o

1
nku ubrta

1
rmda ıçın az mı ~- · sayılı olduğuna göre .. 

, Bdıçenin etrafı portakal ağaç- a ı usı u ıoz erı em a, yafayan ar arasın a degıldır. re ses en ı: . · a arı ta u un unuz, az mı ug-ı 
Jarı ile sarılı teraçaıında sevdalı ciddi hem de endiseli olarak söy- Bir daha da ondan bahsetmiye- _ Doktor Buasey! . . . ratbmz? - Ha~r •. Ben ~uray~ mu 
karı koca, eski hatıraları yadetti· lemiçti. . lim .. Allah günahlannı affetsin . ._ . Doktor, kendisine seslenilen ta- _ Evet ama.. faydası olma-ı: katen degıl, tem~!h geldım .. 
ler.. - Yavrum, sen kafanda hır - Hakkın var .. Ben çocuk gıbı rafa haktı.. dıktan sonra.. - Aman ne guzel.. Anlatı 

- Hatarlar m1&ın? polis romanı senaryosu hazırlıyor- dü,ünmÜ!Üm. · Yüzbaşıyı gördü. - Siz, elinizde olanı yaptınız 
1 
nasıl oldu? 

Diye ba,lıyan cümleler birbiri- sun? Karı koca, yanaklarını birbiri- - Siz burada ha? Vallahi dok- doktor .. Sonra .• Benim hayatımı ' - Meslek arkada4larında 
nj takip ediyordu. - Şüphelerimi pek aptalca ne yapıştırdılar. tor gözlerime inanamıyacağım da siz kurtardınız . .- Bundan baş- i ri burada serbest doktorluk 

Eski hatıralar ... Tatlı, acı ve buldun demek? Dudakları ve elleri birleşti. geliyor .• Bils~ni~ sizi gördüğüme ka Lüsil de, babası öldükten son- ı yord~ .. ~e~gin bir Parisli kı~la 
acıklı hatıralar .. Bunları anarken - Hayır sevgilim .. . Böyle bir Afrika gecesinin ılıklığı içinde ne kadar sevındmı. ra onu ya]nız bırakmamak sure-

1 
lendıgı ıçm Fransaya don1 

Lüsil birden kocasına sordu: şey dü~ünemem .. Yalnız sana ken- sevişmenin aarhoşluğuna kendile- Genç doktor yüz hu.mm elini tiyle yaptığınız kıymetli yardım· ' mecburiyetinde kaldı. Bana hı 
- Paris!i kadm acaba hakika- dini üzücü hayallere kaptırdığını rini kaptırdılar. sıkarken kekeler gibi: lardan çok müte~ekkir ve müte- i dak~ ka~inesi ile .mütterile 

ten öldü mü? söylemek istedim. Seni ta.mamen Arkalarında, portakal ağaçla- - Ben de .. Ben de size rastla- hassistir. ı ~e~lıf ~ttı. Ponsur Rıslede be 
- Şüphe mi ediyorsun? temin için bu hususta adliye ve za- rmın koyu kalınlığı arkasında on- dığıma çok memnunum.. - Ben yalnız vazifemi yaptım. ıçın ıstıkbal yoktu. Fransada 
- Cesedinin garip ve eararen- bıtanın yaptığı araştırmalarda ları gözetliyen ve dinleyen beyaz Dedi. Fakat söz söyleyifinde tu- - Bu vazifenin ne kadar yük-

1 
ni bağlayan batka sebepler de 

giz bir ~ekilde ortadan kaybolma- vardığı neticeyi söyliyeyim. bir insan hayali vardı. haf bir hal vardı. . sek bir asaletle yapıldığını ben de · lunmadığmdan bu teklifi kı 
aı insanı haklı olarak şüpheye dü- - Söyle.. . Bu beyaz hayal, ağaçların ko- Lamar,, bunu birdenbire rast- karım da biliyoruz. Fakat sizi !ettim .• 
şürmez mi? Mesela kendisini (;lü - Anla~ılan bu kadın asil ve yu nefti . gölgesinden aüzülerek latmıt olmanm ,a,kınhğma· atfet- hanRİ mesut rüzgar buralara attı? I Lamarş dostça tarizde bu 
gibi gösterecek bir zehiri içtikten maruf bir ailenin kızı imit. Gerek ııyrıldı. ti... · Belki F aıta toplanan tıp kongre- du: 
ve öldüiiine herkesi ·İnandırdık- ilk tevkif ve mahkumiyeti eana· Ayakluinııı sesi du}'Ulmadan Dolcto:ı Buasey, adeta sıkılarak sine ittirak için '°eldiniz. Bu kon-

. . 
- ·44 

- Bilmedi -
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Japon kadınlarına esaret ' 
zencirini kırdıran kadınlık Yenilen Favsta 

_._. ............... mm ...... . 
Yazan: Mlşel Zevako ;erey~nznın başınd~ bulu~ Tevkif EdiJdı• 

an gazel ve modern kadın · ·- .................................... 
.......................... 1 .. ..:1 

O, evveli bir örnek sonra şef oldu 
Şimdi, kahramanlar sırasına yükseldi 

Bir hafta kan evvel Japonyada çı-
de ir'lhetelerin birinci ıahif eıin
Jcild 1 arflcrlc ve göze batacak şe
hetr:d~ler~iv~li olarak fU haber 

n_!_~ıttı: 
«vnaı"" •-le . ıgı Klll'lJtırmak, memleket-

ed.,1I•Yan çıkarmak ıuçu ile tevkif 
ı.l-:_e~J7Sk' · L ~ ıtı arasında a Baron 
aldık un ~ bulunduğunu haber 
hep : J evkıf edilenlerin heqıan 
tnuhitı ~~~yanın fikir, siyaset 

ennın Jiikaek ıahaiyetleri ve 
araları d . Prore.·? a ~ek çok eski nazırlar, 
~d orler, edipler, devlet ricali 
~•nı:~ Baron 1İtimotö Ja1>9n ka
~ an nın ICocaya itaat ve aada-
~ Sa an~ına. Unk kaldıktan ~~
~ Maıeatc Mikadonun dürbin 
Lir h::ne kartı iıyan etmelf, gi,bi , 
leireti L ette de ·bulunmu~. ,meıp
~ ~ UZUr ve sükUnetini boz-
~~ ıhtilal ·çıkarmak istiyenlerin ... 
~•'Yertlmıttır. ~ · ...•... , . 

et.ntan:•lanna: sadık · Japon ka
""ı ü ın ·hakkı . hiddet ve nefreti-... Ze' .. • 
'rıne çeken bu kadın timdi 

'YaJoet ve zabıtanın elindedir. 
be linkda mahkemenin. kendisi
llllllıakk olduğu c.ezay.ı vereceği 

aktır.J> 
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'OZUM 
221 Y. I. Talat 
87 inhisar idaresi 
71 Vitcl 
42 Paterson 
35 F. Solari 
13 P. Klark 
35 Ş Remzi 
K. O. M. ve All 

15 M. j . Tarant.o 
526 YekOn 

215813 
216339 

8 
9 

10 
11 

ZAlllRE 
480 çuval buğday 

7 vagon arpa 
120 çuval susam 

93 çuval Fil 

13. 
11. 
13. 
14.50 
14 • 
14.25 
12.50 
15.50 
14. 

15.75 
13.50 
13.75 

"15 . 
14.2~ 

14.25 
13.50 
15.75 
14. 

13.50 
14..50 
15.00 
17.25 

5.875 

15.75 

6. 
3.4375. 

16. 
4. 

752 kental palamut 290 •. 490. 
193 balya pamuk 29. 
28 ton pamuk çeldrde~ 

• 
Bir kaza 

42. 
2.50 

Türk gene~ rnuha-
• 

sıp aranıypr 
Lisanı aıina. usulü Ticariyeye va. 

kıf tecrübeli bir muhasip aranmak'{ 
tadır. Almanca ve lngilizce bilenlet 
tercih edilir. 

ADRF.S : ikinci Kordon Şapha~ 
ne sokak No. 20 
S.7 1 - 6 (155) , ~ 

BONO 
Mübadil ve gayri mübadil bo

noları banka ve ıirket hisse senet-

leri, Sivas - Erzurum dahili Utik
ruı yüzde bq ve iki faWi hazine 
tahvilleri satın alır. 

Adres: lzmirde Kemeralbn
-da Haa Huan otelinde 60 
natnanda CA VJT •• 

Telefon: 3903 
C.P.S. İ-IS (.3;i) S.7 , 



Yeni Gündoğdu 
Eski bir esrar 
· kacakcısıdır • 

CürUm me,hut mahke· 
mdsinde beraat eta 

Zabıta son günlerde csrarcilarla mü· 
radelesini kuvvetlendirmiştir. Dün Hü-

~eyin adında bir şahıs Çeşmeli Suphi-
<len esrar aldığı iddiası ile nöbetçi sulh 

,. 
Dr. Behcet Uz 

t 

Çocuk hastalıkları 
mütehassısı 

Hastalarını her Elin saat 11.30 
dan 1 e kadar Beyler sokağında 

Ahenk matbaası yanındaki husmi 
muayenehanesinde kabul eder-., 

Kumbarct~ bini YILDI Z 
KADIN DİK1Şl..1ERİ ıJe 
ŞAPKALAR/ atelyesi 

Muayenehnnc Telefon No. 3990 
EV Telefon No. 2261 

('Cza mahkemesine yollanmı~tır. Suphi, iL: 

b undnn bir müddet evvel esrnrdan bir ·~••••••••••••-' 
:;ene ve iki yüz lira para ceuısına mah- , 1' 

Bayanlar! 
Sizlerin yükıek 

inceliklerini tatmin 
yesi açıldı .. 

gıyım zevkini~İP 
edecek dikif, atel· 

k'l_m olmuştu. 

Geçenlerde yine esrardan sulh ecza 
mahkemesine getirilen bu adam. mah-: 1 

kı>ıne huzurunda delilik alf\ınetleri gös-

1

1 
tcrmiş, kendisi lstanbul adli müessese

:.ınde müşahedeye alınmıştı. Supbi bir 
miıddet sonra serbest bırakılmıştı. 

Hakim suçlulardan Suphiye sordu: 
- Soyadın? 

- Ycnigündoğdu! 

_,.. Senin doğumunla dunyaya ferah
lık mı geldi? 

- Ben milletime çok hizmet ettim. 
Benim size sôyliyecek _bir şe)im yok .. 

Şu halime bakınız, kıyafetimden ben de 
nkli ve ruhi hasta}ık ol~uğuna inanmaz 

mısınız? Ailem vefat etti. Çocuklarım 

bana kaldı. Beni bu merhametli baylar' 
1 

besliyorlar. B u ınıllet mcrhnmet sahibi-
dir. Merhametinize iltica ediyorw11. Hır- 1 

ıı.lık, namussuzluk yapmıyorum. Na-

1

1 

nıusumla çalışıyorum. 

Okunan kağıtlardan Suphinin esrarcı-: I 
lıkla iştigal elliği ve hadise günü H üse?- · 

yine esrar satarken yakalandığı gösleı i-1 
Jiyordu. 

Diğer suçlu Hüsc) in, esrar satın alınn
~ tp yerde bulduğu ufak bır nesnenin ne 

olduğunu Suphiye sor~uğunu si.ıylem._-
1ir. 

Hüseyinin tevkifine ve Suphinin ser
best bırakılmasına knrar verilnliştir. 

o\NKARA RADYOSU: 
Öğle nesriyatı: 

Saat 12.30-12.50 de muhtelif plak neş
riyatı, 12.50-13.15 Plt.ık: Ti.irk musikisi 

ve halk şarkıları, 13.15-13.30 da dahili v<.· 

harici haberler, 17 .30-18.30 drı lnkılfıp 

dersleri halkevinden naklen 

Akş."Ull ncşriyı:ıtı: 

Saat 18.30-18.35 te Pluk n~şrıyatı, ıs. 

~ .. ' 
• •tEMENI 

· ELEKTRiK · 
MOTORlE: Rt 

Sanayide Siemens Motör ve 
malzemesini kulla nan .rnhat ede r 

M. TEVFiK 
BAYKENT 

METALLUM 
lambaları d~posu 

P~tcmalcıfar 77 /79 
Telefon : 3332 

J. KALOMENI 
Gazi Buh· arı • Borsa sarayı 

karşısında: Telefon No. 3402 
lZMIR 

Her cincı el ve elektrikle 
müteharrik YAZI ve HESAP 
mak"ne!eri mükemmel ve lemi· 
natlı o'arak tamir ed ıJ ir. 

Devair. için daimi ;o bonman 
kaydedilir. 

·ar 
TURKİYE 

CUMHU RİYETt , 

.SIRAlmBANKASI 
w 

~AIMON 

No. 2262 Tl<.10 No. 2262 

Bayram için ıiparİf lerinizi acele ediniz. 

p ARiS, LONDRA, VtY ANA Moo.AıA· 
RININ YOKSEK MODELLERi TAKIP 

VE TA TBtK EDJLIR. 

M. ETİMAN 
ve SAİME ÔZGÔREN 
PARIS DiKiŞ AKADEMiSiNDEN 

DiPLOMALI 

Lütfen adrese dikkat ediniz: 
Hükümet caddesi Şamlı ıokak Nu. 28 

TL. 2535 IZMIR 

··---------... ...:--------------~. f zmir Gazi buivaı·lnda Sağlık evı 

HUSUSi 
Operatör Mitat Ba

ran tarafından ;feni
den İnfa ve tesis edi
len bu hastane lzmir 
ve civarının büyük 
bir ihtiyacını kartıla

mı~tır. En modern 
kor.forn haiz ve e;;ı 

n:ültemmel fenni teıç

hiut. haizdir. Hasta
lıınn temizlik, istira
hd ve ihtimamlarına 

son derece dikkat ve 
itina edilmektedir. 

HASTANE 

Kabul ıeraiti fev- t 
kalade ehvendir. Gece gündüz da\mi doktoru bulunan müesse5e, mürac•• 

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

35-19.00 da Ingilizce ders: Azime ipek, .ıae~~:!!!1E14W•~·!"!. '!R''"~' ~!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!~$ 

D A t M O N Bu fener yirminci asrın elektrik devrinin bir ha
rikas?dır. Ayarlı ve -ayarsız iki cinstir. Ayarlısı iki yüz, ayanızı 
altmı~ metre gösterir ve geceleri bu fener le be~ yüz metre dahi
linde iki taraflı muhabere mümkündür. Oç renklidir. Muhabere-

19.00-19.30 da Türk musiki ive halk şar

kıları, (Hikm<'i Rıza ve arkadaşları), 

19.30-l!l.45 tc Saat ayarı ve arapça neş

nyat, 19.45-20.15 te Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Bay Muzaffer ve arka

daşları), 20.15-20.30 da Konferans: Pa

razitolog Nevzat, 20.30-21.00 de Saksofon 

.solo: Nihat Escngin, 21.00-21.15 tc ııjans 

haberleri, 21.J 5-21.55 tc Caz. orkestrası. 

JSTANBUL RADYOSU: 

Öğle neşriyatı: 

Saat 12.30 da plakla Türk musikisi, 

12.50 de havadis, 13.05 te plakla ti.irk 

musikisi, 13.30 da muhtelif plak neşriya
il. 

Akşam neşriyatı: 

Saat 18.30 da plfikla dans musikisi, 

18.45 tc Sözsüz Türk musıkisi, 19~00 da 
Konferans: Ali Kfımi Akyüz (Çocuk 

terbiyesi), 19.30 da Beyoglu Halkcvı 

gustcl'it kolu tarafından bir temsil (Bir 

Kavuk devrildi), 19.55 te borsa haberlc
rı, 20.00 de Necmeddin Riza ve arkadaş-

ları, 20.30 da hava raporu, 20.33 te Ömer 
H11.a tarafından nrapça söylev, 20.45 te 

Bayan Muzaffer Güler ve arkadaşlan ta
rafındım ti.irk musikisi ve halk ~arkıları 

(saat ayarı) 21.15 tl' Orkestra, 22.15 te 

ajans hııberleri, 22.30 da plakla sololar 

opera ve operet parçaları, 22 50 de son 

haberler \•e ertesi güm.in programı. 

Her n evi ıarnplannı zevk sahibi 
muhterem müşterilerine tnkdim 
eder. 

Yapım yeri: Yol bedesten Kü. 
çük Hamam soknk Nu. 3 

Satı yeı i: Yol bedesten ağzınd11. 
• tütüncü Bay Etem Ruhi. 

1 1 - 13 ( 162) ,,..,, •ww -:ıJ3MrW"MSPFf w:ı. 

Pul meraklılarına 
Pul meşheri sahibi Ali Nusre t 

Pulhnn cumartesi akşamına kadar 
lzmirdedir. Arzu edenler kendisini 
Bahçeliler han No. 4 te görebilirler. 

(ç91) 

tZMiR BELED!YESiNDEN: 
36, 39 sayılı ndalı>rda heyeti 

umum;yesi iki yüz elli b in liraya 
olup bu &en ~i ma;;ye icinde vahi
di f iat c~tveline tevfikan yirmi 
beş bin lirahk kısmı yaptırılacak 

nin hariçten anlatılmaması iç.in ziyanın yalnız hedefe verilmesi 
aynca bir meziyettir. tavsiye ederiz. 

UMUM DEPOLARI : lzmirde Suluhan civarı No. 28/9 Hfü. 
nü Öz ödemit li .. lstanbulda : Tahtaknlede Jak Dekalo ve Şsı. 

- 4 L222 !$ 

garaj santral işi 8/2/938 salı gü
nü saat on altıda 2490 sayılı ka
nur.un maddei mahsusasına tev-

.llmlCASE•m:m1 ••c:m ... ..-...-................... . 
•• 

fikan kapalı za rfo eksiltme ile 
ihale edilecelctir. Keşif ve şartna
meleri mezkUr 2490 s ayılı kanu-
nun m3.cldei rnahr.usasına b inaen 
bedeli mukabilind<! hn~ mühendis
likten tedarik edilir. iştirak için 
hin sekiz yüz yetmiş beş liralık 
muvakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu il:: söyle
nen günde saa t on beşe kadar 
mektuplar encümence kabul olu-
nur. 

23-25-28~3 219 (131) 
Yedi yüz otuz lira bedeli keşifli 

Doktor Mustafa Enver bey cadde
sitıden ~ynlan iki yan sokağın her 
iki tarafına 400 metre boyda yeni 
kesme kordon çekilmesi baş katip
likteki şartname veçhile 1 /2/938 
salı günü saat on altıda açıl; eksilt
me ile ihale edilecektir. lttirak için 
elli beş liralık muvakkat temin3t 
makbuzu veya Banka teminat mek
tubu ile söylenen gün ve saatte en
cümene gelinir. 

14:- 19-25- 28 142 ( 83) 
1 - Bin yüz kırk beş lira seksen 

OZEN ŞAPKA. EVİ 
Selamet Arpag Bedia Tüzün 

Berlin: LETTEVEREIN 
Mektebinden mezun 

İzmir Enstitüsünden 
Mezun 

Yeni açt ığımız a telyemizde en {ık ve modaya muvafık şapkalar yap

nı::ı ktayız. J\tt: lyemizi şerdlendireak muhlert:m bayanla rımızın her halde 
memnun kalacaklarını temin eyleri ı: . 

( 100) 

Hisar camii civarı 
Yol Bedesteni No. 46 

1 - 8 ( Pnz·Cu.) 

•-=-----am11 .......... ,.. ..................... . 
~- 1 L 

Sölce rnalmüdürlüğünden: 
Hazineye ait Kabahayit Dalyaniyle eski Mende•·es ağzı Özha~ı 

Menderes ağzı Batnas Menderes ağzı dalyanlarının ve Yoran. 
Akbük deniz açıklarının balık avlamak hakkıyle yüzde on iki 
saydiye resimleri ve Serçin - Sakız burnu dalyaniyle Kemer çift. 
liği azmaklarının yüzde on iki saydiye resirnleri 1 Mart 938 ta
rihinden 28 Şubat 941 tarihine kadar üç sene müddetle iltizama 
verilmek üzere 17 ikinci Kanun 938 Pazartesi gününden 7 Şubat 
!J38 Pazartesi günü saat dörtte ihaleleri yapılmak üzere yirmi 
gün müddetle müzayedeye çıkarılmıfhr. Talip olanların yüzde 
yedi buçuk muvakkat teminatlariyle Söke mal müdürlüğüne mü· 
racaatleri ilean olunur. 22- 25-28-1 223 (126) 

tFM&iii « A --ı .uruş bedeli keşifli, Şehitler cadde- Akşam Tecim okulu direktörlüg" ün-
sinde demiryolu pasaiından başlı-
yarak 120 metre boydaki yolun ve- d 
ri!ecek pal:et taşlariyle yeniden dö- e n : 
§ettirilmesi 22121938 saı. günü sa- Akşam k•z Tec·m okulu 
at on altıda açık eksiltme ile ihale mezun-

Bayanm hakkı var 

RADYOLIN 
Ditleri ve dit etlerini temizleyip pırlanta gibi parlatmak ve uzu1' 
ömür temin etmekte rakipıiz bir kudrete malik dit macunudut• 

Sabah öğle ve akşam her yemekten sonra g;incle 3 defa 
dişlerinizi lırçalayınız. 

Çiftlik, Süthane ve b~ 
.tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

• M 1 
Krema makina1ari gel. 

Bu makinalar dünyanın her ye~~ 
de ıütçülük aleminde büyiik t 
ret kazanmış ve en verimli rı1 

ne olarak tanınmıttır. ·ı 
Son ıiıtem yeni modelleritıı' 

gelmi,tir. edile:::ektir. Keıif ve sartnameleri J 
2490 sayılı kanun mucibince bedeli af 1 na: A YNi F ABRIK.ANIN 
mukabilinde b&§mühenclislikten te- MI ELE Bisikletleri 
darik edilir. İştirak için 86 liralık Bugüne kadar diploma almak için müracaat etmemit me:zunlarin MIELE Motoıikletleri 
muvakkat teminat makbuzu veya 15 gün zarfında okul direktörlüğüne batvurmaları ilan olunur. MIELE Elektrik ıüpürgeleri. 
banka teminat mektubu ile söylenen 268 (164) ttÇ 1ZMtR ve civar umum aahf de-
gün ve saatte encümene gelinir. posu: 

2 - Bin elli lira bedeli keşifli, Sa- lağım 22/2/938 ıalı günü aaat on edilir. Iıtirak için 79 liralık muvaJC
latin oğlu mahallesinde Salatin oğ- altıda açık ekıiltme ile ihale edi-: kat teminat makbuzu Teya banka 
lu camiindcn baılıyaral~ Burç so-

1 
lccektir. Ketif ve p.rtnameleri 2490

1 
teminat mektubu ile söylenen ı\ln 

kağına kadar olan Tamap.hk aoka- ı sayılı kanını mucibince bedeli mu- ve autte encUı:nene ıeliıılr. 
iında 150 metre boyda yaptınlacalt kahilinde b .. mühendiılilden tedarik 28-:-2-10-18 274 .(UJI) 

MIŞLEN LASTiK 
ACENTESiNDE 

Ga~i Bufoarı No. 11-21 
T olaraf: KAUKt - IZMJR 
if el.fon: 3858 



TURAN rabrikalırı mamullbdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet ıabanlarını, traş tabunu ve krtmi ile gOzellik krem
lerini kullanınıı. Her yerde ntılmaktadır. Yalnız toptan sa· 
btlar i~la lıunlrde Gaıi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'l Akyazılı ve J. C. Hemıiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 22• Telefon 34&5 
___...,Di'"MmilSE*-· 

KREM BALSAİVIIN 

'~~\ 
kr l<umraJ, Hrıfm, eımer her tene tcvatuk eden yegine sıhhi 
ederıııerdir. Cildi beıler, çil, leke ve sivilceleri kamilen izale 
111ai.;· Yarım asırdan beri kibar mabfellerin takdir ile kullandıkları 

kr Rilzellik kremlcridir. 
l em Balıamin d&rt şekilde takdim edilir: 
2 - Krem Balsamio yağlı gece için penbe renkli 
3 - Krem Balıamin yağsız gündnz için beyaz renkli . 

- Krem baJsamin acı badem gece için penbe renklı 
- Krem Ba!aamin acı badem gündüz için beyaz renkli 

ln,ailiz Kanıuk eczanesi Beyoilu lstanbul 

..._ . (Arti) Anelin Boyaları 
~ lcib.,. ve kıymetli 
~~ub: her cins 
~~ IQcl. J'amak için 
~ "'İllaelr veya alkol-
~~~ iizere. Al· 
tia.a:::~ Bannen telı 
)~ ~ bürik bo
titt"'~andan ae
dtaiu le nıuvaffak ol-
~ l::."~,_ARTI mar
~- 7

• .... •9EYLOL d''" e~ den.-•. -..J 
· 1ter- lala ... --..IUa ve 
ta cı ı-, ar-atçı Ye b~ 
'1e._ Çoltdk" ara Y• nız. 
~~•cut arlı hem de 
·~~İdir .!>oyaların en • .-ıer • 

cuıa •om. 
... 'antr-L e 
e ~~. P<>mza 
~~ lllat'angoz 

•-.tanı d d 
a CDOmuzda bulacaksınız. 

URA VB.~ll.EK 
ALINI'Z 

Fiab her keseye eıver1,ıi 
1 

Sürük radyoların evsaf 
ve kudretinae · 

Lüks s6steri•li 
bir radyo 

SPARTO~ 
38MODELi 1 -

SATIŞ YERi: 

SAHİBİNiN . SESİ - İZMİR 

Norve~yamn halis Morina balıkyağıdır. iki 
defa aüzülmüttür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büyük Salepçioğlu Hanı karJlllllCla 8afdunık • laair 

....................................................................... 

Olivi Ve Şiire. 
LıMITET 

Yapur acentası 
BlRINCI KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
Lllerman Lioes Ltd. 

I
DEUTSCHE LEVAN 

TE-LINIE 
G. m. b. H. 

HAMBURG 
DEUTSCHE LEVANTE - LINIE 

HAMBURG, A. G. 
ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 

BREMEN 
ALGERIAN vapuru 20 son kanunda 

gelip Londra, Hull ve Anvcrsten yük 
çıkaracak ve ayni zamanda Londra ve 
Hull için ylik alacaktır. 

GALILEA vapuru 19 ikinci kılnunda 
bekleniyor. Rotterdam, Haınburg ve Bre 

HERON vapuru son kanun sonunda men için yük alacaktır. 
ve şubat iptidasında gelip Londra için MACEDONIA vapuru 28 ikinci ItA. 
yUk alacaktır. · nunda bekleniyor. Hamburg, Bremeıı 

POLO vapuru '§ubat ortasında Lond- ve Anvers limanlarından yUk çıkaracak. 
ra, Hull ve Anverslen gelip yUk çıkara- tır. 

cak ve ayni zamanda Londra ve Hull AMERICAN EXPORT LINES 
için yük alacaktır. The Export Steamshlp Corporation 

LIVERPOOL HATTI EXMtNSTER vapuru şubat ipti.dala· 
MARDlNtAN VAPURU şubat iptida- rında bekleniyor. Nevyork için yük ala

sında Liverpool ve Svanseadan gelip caktır. 

yük çıkaracak ve ayni 7.amanda Liver- EXMOOR vapuru 10 şubatta bekle-
pool ve Glasgov için yük alacaktır niyor. Nevyork için yük alacaktır. 

LESBIAN vapuru şubat ortasında Li- EXHlBITOR vapuru 20 şubatta bek· 
verpool ve Svanseadan gelip yük çıka- leniyor. Ncvyork için yük alacaktır. 
racak ve ayni zamanda Livcrpool için STE ROY ALE HONGROISE 
yük alacaktır. DANUBE MARITIME 

DEUTŞCHE LEVANTE - LIN1E TISZA motöril 19 ikinci kinun<b 
1LSE L. M. RUSS vapuru 31 son ki- bekleniyor. Port - Salt ve IskenderiJı 

nunda llamburgdan gelip yük çıkara- limanlarına yük alacaktır. 
caktır. SERViCE MARITIME ROUMAIN 

Tarih ve navlunlardaki değişiklikler- BUCAREST 
den acenta mesuliyel kabul etmez. DUROSTOR vapuru 10 şubatta Kö• -----------ima tenceye hareket edecektir. 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROYAL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

JOHNSTON V ARREN LlNES 
LIVERPOOL 

JESSMORE vapuru 28 ikinci Jdnun• 
da bekleniyor. Burgu, Vama ve Kö5' 
lence için yük alacaktır. 
DEN NORSKE MIDDELHA VSLINJB 

OSLO 
SATURNUS vapuru limanımızda olup BAALBEK motörU 10 şubatta bekle-

Rotterdam - Amsterdam ve Hamburg nlyor. Dieppe ve Norveç Umanlarma 
limanları için yük almaktadır. yük alacaktır. 

OBERON vapuru 18 klnununnlde Illndakl hareket tarihleriyle nav-. 
beklenmekte olup Burgas - Varna ve lunlardaki dellflkliklerden acenta mCk 

Köstence limanları için yük alır. sullyet kabul etmez. 

TRiTON vapuru 24 kanunusanide Daha fazla tafslllt almak lçln Blrı.n. 
beklenmekte olup Rotterdam - Amster- el Kordonda V. F. Henry Van Der Zet 

~!!!!!!!!!!!!!!!~~~ dam ve Hamburg limanları için yUk ve Co. n. v. Vapur acentalıtına mUra .. 
----- ~ 1 • alacaktır. caat edilmesi rica olunur. 

SVENSKA ORIENT LINtEN TELEFON No. 2007/2008 

BRISTOL 
Bey oğlunda 

OSMANiYE .. Sirkecide 

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

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahab bu-
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
lstanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. -c 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK. 
Maden kömür~ 

Her c'ns kömür perakende suretile rekabet kabul et· 
mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 

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

En korkunç düşman ve en 
mükemmel silah 

e L 

Soiult algınlriına ltarıı kend;nisi GRIPIN lıapeleri,I• lıonı,.-Z. 
SOOUK ALGINLIOI: Ba,, dit, CRIPIN: Oıümelden mGtnellit 
bel, kulak ağrılarına sebep olur. haatalddara mini ol•· 
GRIPIN bütün ainları dindirir. SOCUK ALGINLlöl: Kll'lkhk. 
SOQUK ALGINLIOI: Nezle, grip ne.-izlik teYlit eder. 
ve bir çok tehlikeli hastalıklar do- GRIPIN: Kınldıiı geçirir. Netmi-
ğurur. zi iade eder. 

GRIPIN 
lcabtnda ginde 3 kate alınabilir. 

lam oe ma!'hy:: '4ilılıat. Talılitl«inden .Mınınıs. 

1SA vapuru 2-t kAnunusanide beklen- nide limanımıza gelip Malta ve MarsU .. 
mckte olup Rotterdam, Gdynla, Dantzig ya limanları için yUk ve yolcu kabul 
Danimark ve lsvcç ve Baltık limanları eder. 

için yUk alacaktır. lllndaki hareket tarihleriyle navlun .. 

ZEGLUGA POLSKA !ardaki değişikliklerden acenta mesull· 
LECH1STAN motörü 13 kanunusani yet kabul etmez. 

tarihinde gelip Gdynia - Dantıig Uman- Daha faz.la tafsilit lçln Fratelll Sper-
lan için yUk alacaktır. co vapur- acentalılma müracaat edllme-

SERVlCB .MAIUTtlılE ROUllAtN ıd rica olunur. 
ALBA .JULYA vapuru 25 kAnunusa- Telefon : 2663/4ll1/'221 

Grip ve Nezleye 
so kuruf la silahlanmak gerektir 

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

yafayan hastalıklara kartı 

( Hilal eczanesi ) ve ( Korizol Kemal ) 

HlLAI. 
ECZANESi 
KORIZOL 
KEMAL 

Bayan - Kız o life (KoriU>I Kemal) mi? 
Kıs-Bilmem üzerinde (Hilal Eczanesi) yazıyor (Kemal Ka. 

mil) yaıyor .• Evet evet (Korizol Kemal) de ycuıyor ••• 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

·Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tanfındın menim dolayııile yeni çıkardığı kumaılar: 

Sa&-lam Zarif 
VE UCUZDUR 

Yeni yaphracağıaız elbiıeler için ba mamulAtı tercih ediniı 

.. SATIŞ YERLERi fRI 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 
......... 1 • 



---;:..--- --- - - ----. 

Cinde kanlı muharebeler oluyor 
Taku dağını alamadılar Villejuif infilikn • • 

ıçın 

Cufudaki Japon kuvvetlerinin · sol Komünistler Dahiliye nazırından 
cenahı tehlikeye düşmüş bulunuyor istizahta bulunmağa karar verdiler 

Çin başkumandanlığı 
bin kişilik yep yenı 

büyük muharebe 
techiz 

ıcın 
t 

300 Gazeteler infilak hadisesine büyük ehemmiyet vermekte, Fransanıtl 
hakiki yüzünün harice aksettirilmesini istemektedirler bir ordu etmistir , Paris, 27 (ö.R) - Paris yakınında 

Villejuif belediye laboratuvarında olan 
ve 1 4 kişinin ölümüne sebebiyet veren 

Tokyo, 27 (Ö.R) - Matbuat mümessilleriyle bir konferans 
rsnasında bahriye nazırı amiral Noda demiştir ki : Bir .Ja
pon harp gemisinin Haynan adasının merkez limanında yap
tığı hareket tamamiyle muhiktir. 

Amiral Çin sahillerinin ablokasından beri bir Japon harp 
gemisinin ilk defa olarak bu mahiyette bir harekette bulun
duğunu kabul ebnckle beraber, Haynan adasında"Çine doğ
ru silah kaçakçılığı yapıldığından şüphe edildiğini s5ylemış 
ve verilecek kararın mahalli bahri otoritelerin elinde oldu
ğunu ilave ederek demiştir ki : cHaynan adalarının tamn
miyetini tekeffül eden beynelmilel mukavelenin hala ne 
derecede hükmil olduğunu tayine ancak hariciye nezareti 

· salahiyettardır.> • ı 
Tokyo. 27 (ö.R) - Yedi Japon tayyaresi bu sabah Han

Keu üzerinde uçarak tayyare me)rdanmı ve tersaneyi bom-
bardıman etmişlerdir. , 

Roma, 27 (ö.R) - cParis - Soin g~etesinin Moskova 
muhabiri olan bir Yunanlı ve bir liintli gazeteci Troçkizm 
ithamiyle Rusyadan sıkal!lmış~ardır. 

Japonya ile Rusya arasında posta muhaberelerinin kesil
diği ve 250 Sovyet bombardıman tayyaresinin pa~a "halin-
de Han - Keuyn gönderildiği bildirilmektedir. . 
Şanghay, 27 (A.A) - Vuhuya hakim bulunan Taku da

ğının zaptı için Çinlilerle Japonlar arasında muharebe de
vam etmektedir. Bir Çin tebliği son 24 saat içinde Yanglzc 
üzerindeki on Japon harp gemisinin Çin mevzilel"ine binden 

· faila obüs attığı bildirilmektedir. Çin hareketi Conlueusun 
. doi,'Cluğu şehir olan Cufudaki Japon garnizonunun cenahını I 

tehlikeye düşürmüşlerdir. 
SnUihlyettar Japon makamatı Ticntsin - Pu1cov qemiryo

lu cephesinde değişiklik olmadığını bildirmiştir. Çin - Ja
pon kuvvetleri nrnsındaki mesafe on beş gündür değişme
miş yani Japonlar hiç ileri hareketi kaydetmemişlerdir. 

JAPON BAŞ KUMANDANI lMDAT 1ST1YOR 
Şanghay, 27 (A.A) - Röyter ajansından : 
Tientsin - Pukov demiryolu boyunca Japon kuV\'ctlerinin 

11eri hareketlerinde bir müddetten beri görülen durgunlu
ğun Tokyoyu endişeye düşürdüğünü gösteren mühim de
liller vardır. Her ne kadar havanın fenalığı ve lüzumu ka
dar kuvvetin bulunmayışı bunda fırnil bulunmakta ise de 
Japonların ümit ettiklerinden fazla mukavemete maruz 
kaldıkları anlaşılmaktadır. 

inanılır bir kaynaktan alınan malömata göre general Mat
&ui Tokyodan dört fırka daha kuvvet istemiştir. 

Hankcu, 27 (A.A) - Röyter ajansından : 
Salahiyettar bir kaynaktan verilen malumata göre Hsu

ccu Haichbu bölgelerin.de beklenen büyük muharebe için 
Çinliler 300 bin kişi techiz etmişlerdir. Çin hükiimeti hu 
muharebeyi anlışnazlığın neticesi jçin hayati ve kat'i ehem
miyeti hAiz bir Amil olarak telakki etmektedir. 

Çinin şimallndekl Çin kıt'ntımn kuvvei maneviyeleri iyi
dir. Ve şimdi daha fazla itimat beslemekte olan bir çok mül
teciler Santung ve Honandan evlerine dönmektedirler. 

Çin kıt'atında kumandanın birleştirilmesinin bu kıt'atın 

Japon askerleri 

mukavemetini aşikar bir surette arttırdığı kaydediliyor. 
Honan ve Sanside de mukavemetin artması beklenmektedir. 

infilfık dolayıııiyle bu mıntalrnmn komü
nist mebusu dahiliye nazırından iııtizah-

tn bulunmağn l:nrcr vermiştir. Meous bir 

laboratuvarda bu kadar patlayıcı m~d
denin neden depo edildiğini soracak ""e 

bu hadisenin de gizli ihtilal komitesinin 

fonliyetinden ileri nelmiş olması ihtima
line dokunarak gizli komitenin bütün re· 
islerinin, ne kadar yükıek mevkide olur
larmı olsunlar, tevkifini isteyecektir. 

Gazeteler de infılnk hadisesine büyiik 
ehemmiyet veriyorlar. cHumnnite> bü

yük bir nnl.:et açılmatını ve mesullerin 
tayinini. lmrb~nların ailelerine tazminat 
Hrilmesini ve bu suikastlere son çekil
mesini istiyor. 

Radikal - Sosyalist cOeuvre> ;unları 

yazıyor: • Mün~ka~alar zaittir. Me~ulle
ri bulmak ' 'e cezalandırmak elzemdir. 
Artık bıktık bu suikastlerden, Taham-
mülümüz kalmadı.> 

~otan, Blum, Daladier, Heryo, Sarro heyecanla kendi
lerini ~aran.la ra ceı-ap veriyorlar 

<Ek o> (;azetesi de F ransanın hakiki ı lerin. kim olursa olııun, tecziyesi Jut'> 
yüzünün harice gösterilmesi için mesul- mundan bahsediyor . 

B. Ru~veltin bir nutku Nevyork 
borsasında sukuta sebep oldu Şanghay, 26 (A.A) - Senenin başından beri Şanghay 

sokaklarında ekserisi hastalıktan, açlıktan ve susuzluktan 
ölenlerden ibaret olmak üz.ere on bin Çinli cesedi birikmiştir. 

Moskova, 27 (A.A) - Japon - Mançu makamları son zn-j ~T k 27 (AA) D · N k ·ı · · ·· ·· ·· · ... 
1 d S t t d 1 ·L "h" "kd d -l nveyor , · - un evyor · mı yon 160 hın esham ve tahvıifıt uze- muştur. Bır çok yerlerde kar fırtınıwı· man ar a ovye va an aş arına aı ınu ım mı ar a pu;.- 1 b . . . . . . .. 1 ~ 

taları ve 19 ilkkanunda Mançu arazisinde mecburen yere ı orsa.sı te~rınısanıden berı en fena gu- •rinde muamele yapılmıştır. Sukut kıs- yolları kapamış ve trenleri durdurnıur 
inen posta tayynresiyle bir tayyarenin rniirettebatını yol- 1 nünii y:ışamış ve kıymetler bir çok kom- men reisicümhur Roosevcltin gündelik- tur. 
larmdan alıkoymuş bulunmaktadır. Sovvet makamlarının! partimanlarda bir ila yedi puvan kay- le d t .. 1 1 v h kk d Paris, 27 (ö.R) - Naıik1nden bildi• 
b h kl ·· d. • l · • r e enezzu yapı mıyacagı a ın a-

u ususta yaptı arı mutead ıt protesto ara meır.nunıyj;'!t- 1 betmiştir. k. b f 1 k d rildiğine göre Nankindeki eski Anıeil" 
bahş bir Japon haberi alınmadıgvından Posta 'l'Y'lünaknlrıtı ı • 1 c>yanahna at 0 unma ta ır. 

. •v• . ,.. •t , Borsa açılır nçılmaz pıyasaya çok ka sefaretini idareye memur olan sefr 
halk komıserlıgı 26 kanunusanıde 27 kfınunusaniden itiba- .. h. "k-' d ~ı.: h .

1
• Nevyork, 27 (A.A) - Memleketin bir 

S ıI b. ı·v• .1 J d .k. . .k mu ım mı ~ar n eıonam ve ta vı at ar- ret katibi Japon no··be•--ı·le.rının· · ta--"' 
1 k t k k çok mıntakalarında hüküm süren sıfır- ..,.,.. ren ovye er ır ıgı ı e aponyn arasın a ne ı ı ıstı amet-ı .. .. "'Y öl .. -

te doğrudan doğruya veya transit posta kolisi nakliyatının zo unmuş ve su u un ODl.lne anca a - " .. , v zuna uğramış ve hadiseyi Beyaz J11•-

muvakkaten kesilmesi için lazım gelen makamlara emirler şama iloğru geçilebilmiştir. Kapanış gü- dan aşagı 24 derece ruzgarlı soguklar bildirmiştir. Japon makamatı tarzlY' 
v~rn:1iş olduğundan Japon posta nezaretini haberdar et- 1 nü içinde kaydedilen nsgari hadlerinin ı sebebinden Erocker Southadakota'da vermişlerdir ve hadiseyi mahalli olr 
m~tır. 1 bir puvan .> ukarısında olmuştur. Bir• biri çocuk olmak iizere dokuz kişi öl- rak halle çalışmaktadırlar. 

Maamafih 28 kfuıunusanidcn evvel Sovyetler birliği yolu 
ile Japonyaya diğer memleketlerden gönderilen koliler ile 
Jnponyadan diğer memleketlere gönderilen koliler yerleri
ne isal edilecektir. 

Teruel etrafında ·kudur-
Kadın IF ransada n.ailli müdafaa 

TayyareciAtina- İşleri etrafında gÖrÜşnıe 
. -

muşça inuharebe oluyor 
Asi tayyareler V alansiya üzerine 

birçok bombalar savurdular .. 
Roma, 27 (Ö.R) - Ispanyol nasyonalistleri Valnnsiyanın 1 

bombardımanı esnasında benzin depolarının tahrip edildi
ğini ve çıkan yangınların bir çok kilometre mesafeden gö
rülebildiğini iddia ediyorlar. 

Paris, 27 (ö.R) - Teruel etrafında muharebe kudurmuş
casına devam ediyor. Asiler tebliğlerinde şehri sıkıştıran 
nasyonalist mevzilerine kar§ı hükümetçilerin bir çok hü
cumlarda bulunduklarını, fakat büyük zayiatla püskürtül- f 
düklerini bildiriyorlar. Tabii bu haberler hükümctçilcrin 
tebliglerme hiç uymıyor. Buhlar bilakis düşman mevzilerini 
mutemadi hücum altında bulundurarak ehemmiyetli mu
vaffakıyetler kazandıklarını haber vermektedirler. 

Paris, 27 (Ö.R) - Barsclondan bildiriliyor : Dün saat 14 
te nasyonalistlerin altı bombcı,rdıman tayyaresi Valansiyayı 
şiddetle bombardıman etmişlerdir. Ha.sariar son derecede 
mühimdir. Yüz yinni beş ölü ve 208 yaralı sayılmıştır. Bu 1 
bombardıman kurbanl:irı arasında limandan portak::ıl yük-
lcm7.ktn oJ~·n bir Ingiliz vapurunun kaptanı da vardır. 1 

Cumhurıyl't tayyarell'ri derhal mukabele bilmisil tedbiri f 
olarak Val1adolid üzerinde uçmuşlar ve birkaç tonluk pat- ı 
]ayıcı madde ı::tınışlardır. Bu bombardıman kurbanlarının 1 
l4 ölü, 400 yaralı olduğu söyleniyor. 

\ ıt ·ı . _,r ~; ~ 
~ 

B:ırse!on, 2 7(ö.R) - Milli müdafaa nezaretinin resmi 
teblif;i : Şark ordusunda Terucl cephesinde muharebe bü- j 
tün gün devnm ctmiştır. Fakat bir gün evvelkinden daha 
az .. si.dd,,.tli. idi. C~m?~:iye.t topları Piko del Toreo ve diğer j 
mühım a•ı m vzılerı uzerıne ateş açmı~lardır. Düsman tah- 1 

~idatı ve kamyon kafileleri de dağıtılmıştır. Saat 11.50 de 50 i 
cümhuriyct avcı tayyaresi Simla yaylası etrafında ve bu 1 
mıntaka ile dcmiryolu arasındaki asi mevzilerini müessir 1 

sekiJd .. bombardıman etmişlerdir. Saat 15 tc hükümctçi iki 
hava filotillası düşmanın sür'atli avcı tayyarelerinin hima
yesi altında bulunan altı büyük üç motörlU bombardıman 
tayyaresine tt'sadüf etmiş ve hemen hücuma geçerek bun
lardan birini düşUrmüştür. Diğer iki üç molörlü tayyare ar
kalarında kesif duman bulutları bırakarak kaçmışlardır ki 
bundan da ısabet vaki olduğu ruılaşılmaktdır. Düşman avcı 
tayyareleri muharebeye girişmcğc cesaret edememişlerdir. 1 Tcruelden bir görünüş 

Hareket üssüne avdet ederken filotillalarımız bir düşman ' muştur. 
filotillasına tesadüf etmişlerse de bunlar muharebeye giriş-' Salamanka, 27 (Ö.R) - Genernl Frankonun genel ka
med:n kaçmışlardır. rargfıhından : Teruel cephesinde .dün düşınan bir gün evvel

ögleden sonra Valansiya altı düşman tayyaresi tarafın- ki ayni mevzilere karşı üç hücum yapmıştır. Bunların son 
dan boı:nbardıman edilmiştir. En kalabalık bir saatte şehrini ikisi tankların himayesi altında yapılmış, fakat hepsi dUş
merkez.ıne atılan bombalardan 125 ölü ve 208 ynralı ol- 1 rnnn jçin ağır zayiatla pUskürtülmUstilr. 

h k t tt • Roma, 27 (ö.R) - Sağ cenah Fran-ya QTe e e l sız mebııslanndan B. Ybarnaguaray 
---O- Fransa tayyareciliğinin vaiiyeti hakkın-

Şnm, 2 7 ( ö.R) - Şamda benzin al- da bir istizah takriri ha:ı:ırlamı::ıtır. Bu 
dıktan sonra Fransız kadın tayyareci mebus Fransız Jabrikalarında ayda 49 
Mariz Hilz 6aal 9.50 de Kahire ve Ati- tayyare yapıldığını, Alman ve İtalyan

naya hareket etmiştir. 

Paris, 2 7 ( ö.R) - Karakastan bil
diriliyor: Fransız kadın tayyarecilerin-

ların ise ayda 700 tayyare yaptıklarını 
ileri ııürerek hükümetin bu farkı gider
mek için ne yapmak fikrinde olduğunu 
soracaktır. 

den Mariz Bnstiye Karakasa gelerek ce-
Paris, 2 7 ( ö .R) - Bahriye ve hava 

nubi Amerikadaki tetkik ve propagan- nezaretlerinin milli müdafaa nezareti 
da seyahatini bi tirmi_ştir. Kolombiyadan adını alan harbiye net.aretinin hüküm 
hareket etmi~ olan tayyareci dün akJam 

Karakas tayyare meydanına inmiştir. 
Böylece 22 ilkkanun 1937 den beri kah-

ramıı.n tayyareci Brezilya, Arjantin, Ura
guay, Şili, Peru, Ekvatör, Kolombia ve 

Venezüella devletlerini ziyaret ederek 
hi~ bir hadise geçirmeden 20 bin kilo

metre mesafe katetmi~ ve And sıra dağ
larının ü!tünden geçmiştir. Bu da bir se

ne içinde üçüncü geçişidir. Venezüella

ve kontrolü altına koyan kararname par
lamento hava ve bahriye komi~yonların· 
da ehemmiyetli müzakerdcre mevzu o\· 
muştur. Hava komisyonu ıeisi B. Boıı

ıoutrot bu mesele hakkında hava naı.ı
rının en yakın bir tarihte komisyona iza
hat vermesini istemiştir. Bahriye komis
yonu da B. Pietry tarnfından verilen iza
hatı ta~vip etmi~tir. Bu izahate göre ha
va nezareti şimdiye kadar fena idare 
edildii',ri için harbiye nezaretinin hükmü 

da kısa bir müddet oturduktan eonra ahına konulması doğru ise de bu vi•a-
Mariz Kastiye tayyaresini· bir vapura yetin bahriye nez::ıretine de teşmiline se
yükleterek ayni ''apurla F rilnsaya dö· bep ~oktur. Korsika mebuslnrı bu karar
necekıir. name dolayısiyle bahriye nazırını istiza

Fransız ta yya
recinin cesedi 

bulundu 

ha çekmeğe karar verm~lerse de komis-
yonda izahat vermesine intizaren hunu 
tehir etmişlerdir. Komisyon fızalan di
~er tarnftan bahriye mızmndan ltalya
nın in~nt programını genişleten son kn
mrı üzerine Frnnsanın nns:l hareket ede
ceğini de bahriye nazırından soracaklar

Pari,, 2 7 ( ö .R) - Basr~ l:örfezinde dır. Kopisyo:ı raportörü B. Renetour 

l:nybolmuş olan Fransız tayyarecilerin- bahri in!'lattn tonaj itibariyle Eerbesti sis

den Chri3tnn Manech'in cese~i Jran sn- temine nvdet edilmesini ve Fransanın in-
hilindc bulunmuştur. ~net programının takviyesini tavsiye et· General liamelin 

Dr. Saht , 
Ra yşbank direktörlü 
ğünden çekiliyor mu? 

Berlin 27 (Ö.R) - Dr. Şahtın Reichs
bank genel direktörlüğünden istifa ede

ceği ısrarla söylenmektedir. Bununla 
beraber bu haber şimdiye kadar res
men teyit edilmemiştir. 

mekte ve komisyonun ekser azaları ta- rafından tasvip edilmektedir. 

Amerika ordu kuvvetini artırıyor 
Vaşington, 27 (A.A) - Sanıldığına göre B. Ruzvclt ya bugün yahut yıı• 

rın Amerika Birleşik Devletlerinin orduyu halen silah altında bulunanlar ,,e 
derhal ıiluh altına alınacaklar da dahil olmak üzere 675 bine çıkarmak 111 .. 
yetinde olduğunu bildirecektir. 

iyi haber alan mahafilin tahminlerine göre Amerikan nizami ordusu bit• 
kaç sene içinde 15 hin zabit ve 180 bin neferden mürekkep olacaktır. flıı• 
len Amerikan ordusu 165 bin kişiden mürekkeptir. Milli müdafaa lc:ıtııııtl 
21 O bin .lı:i~i, ihtiyat ise 120 zahit ve 50 bin neferdir. 


