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imtiyaz ıahibi: ŞEVKET BiLGiN 1 
Bnşmuharrir ve umum! neşriynt müdürü: 1 

___ HAKKI OCAKOCLU --\ 
1 ABONE ŞERAiTi 
DEVAM M'ODDET1 Türkiye için Hariç içın 

Senelik • • • • • • • 1300 2800 1 

Al:ı aylık • • • • • • 700 1300 

T E L E F O N : 2697 

• . ' ltalya - Hollanda 
ticaret anlaşması 

Roma, 1 (ö.R) - Kont Ciano Holandanın 
Romı:ı maslahatgüzarı ile ltalya • Holaada lİ· 
<".Uıet muahedesini imza ctmiııtir. 
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ve 
a ar 

Yılbaş 
lzmirin büt ·· n 

ara f 

·ndetetki •• r 

z yrı 

söyledi 

sisi ve en az zamıında yeni bir ticaret 
muahedesi nkdi için müzakerelere girl-

şcceğiz. Fransa ile olan münasebetlere 
Romanyanın annnevi politikasına uygun 
olarak devam edilecektir. 

B. Goga beyanatını Romanya, İtalya 
ve Almanya arasında bir yaklaşma Uınl
dinde bulunarak bitirmiştir. 

- SONU DöRDVNCV SAHIFFEDE -

şeyle geçti 
salonlarında diğer 

neşe h "kimdi • 
ır 

1sveç kralı 111ldönümü münasebetiyle 1skandinanua 'l. ~k·· 1 · . -,, rıu umet en elçılcrinin 
tebriklerini kab1ıl ederken 

• 
lsvicre 

t ve Polonya 

Kat'i bitaraflıklarını mı 
ilin edeceklerdir? 

Kazanan B. MevlUdun 
tahakkuk •• 

ruyası etti 
...... B. Mevrut ...... 

• 
Geçen yılda 200 
bin lirayı kazan
mıştı. . Keşideden 
evvel: "Büyük ik- · 
ramiye muhakkak 
bana düşecek. Rü
yamda gördüm,, 
diyor. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
937 yi mütevıızi bütçeleriyle kapadık· 

tan sonra 9 38 sabahı zengin uyanan pi· 
yango talililerini arayıp bulmak hiç te 
kolay olmadı. Hele be§ yüz bin lira zen-
gini, dün b.mir tıehrinin içinde adeta !llr 
ıribi ortadan kayboldu. 

- SONU UÇ'ONC'O SAHIFEDE - Beş yüz bin lira kazanan B. Mcvlat 

Galile da ğındcl 
Araplar lng-iliz kuvvet-
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ERKEK, KADINI ANLAR MI?: 

ERKEK içiN KADIN ŞEHiR HABERLERi ~ 
Tütüncülüğümü
zün istikbali icin 

Ekimin tahdidi 
zaruri görülüyor 

• 

••••••••ııııııııııı~ı• aıııııı•ı••••••• 

5 Yeni Anketimiz E : : .•..••.....................•......... 
Bir Muamma mıdır? 
--------------------------- Feci bir kaza oldu - BAŞTARAFI 1-iNCt SAHlFEDE -

ve inhisar idaresinin himaye ve 
gayretine rağmen müstahsilin yine 
zarar eylemekte bulunmasının da 
bir hakikat oluşudur. Amma bu
nun sebebi de tütüne elverişli olmı
yan araziye tütün dikilmiş bulun
masınd.dı.r. «Twtün para ediyor, 
tütün çok kazanç bırakıyor» sözleri 
bir çok kimseleri toprak vaziyetini 
araştmnağa lüzum göstermeden tü
tüncülüğe sevkeylemiştir. 

1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

E B. Fikret • • .. • • • • • Erozan ... 
• 

Erkek kadını an-
lar mı sualinin psi-

• 

Terzi Hayri adında bir genç tavşan 
avında kendi çiftesi ile vuruldu 

kolojik bir tahlili- Zavallının ölüsü iki hafta sonra tesadüfen bulundu 
ni yapıyor. " Yu- Müddei~.ımmi muavini Şevki Suner 

Semih Çelik ve Salfıhetlin Karagöz 
vaların devamlı, adlarında iki tıılebe dün sabah tavşan 

takıyor. Av torbasını arkasına alınca va
lidesine veda ediyor. Betbaht ana, san
ki bir hissikablelvuku ile bu akıbeti 

aile saadetinin kUV··. avlanmak üzere Arap d~resi istikameti- görmüş gibi çocuğuna yalvarıyor : 
• ne gitmişlerdir. ı:oros dede adı verilen - Yavrum, diyor. Avdan belki de 

• ıJetli olması İçin i yerin yüz metre kadar ilerisinde, iki ar- geç dönersin, kamın acıkır .. Sana biraz 
: kadaşt.an Semih bir kuş vuruyor. Fakat ekmek ve yemek vereyim. İhtiyatlı dav-
S kadının ezeli mu- bu kuş yaralandıktan sonra bulunduğu 
: ammalıtı devam kayadan aşağıya doğt'U yuvarlanıyor. 
5 iki talebe ( avlarını mutlaka ele ge-
E etmelidir.,, diyor. çirmiş olmak için arkasına düşUyorlar. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 erk .. kar k" -._ 'L ·- ·ı Kuşun düştüğü kayadan aşağısını göz-

t 
. o an ege t• aeT ı g.uU ı e . 

Sıwlinuı ne tuhaf? . bu müdafaa sililu.m bulmuttur. l liyorlar. Bu sırada iki arkadaş korkunç 
Erkek kadmı anlar iDi dıyonu- Anasından, haminneainden, tey- bir manzarn ile karşılaşıyorlar. 

ran .. 
Hayri akşam üzeri evine dönmiyor, 

ertesi akşam da görünmiyor. UçüncU, 
dördüncü gilnler de görUnmeyince key
fiyeti zabıtaya haber veriyor. Arama
lara başlanıyor. 

tŞtN DEDlKODUSU 
"uz? • _ .. _ zesinden, bütün etrafını alan ka- t Bir kayanın dibine bir genç adam yı-

Anl•mek .. Ba cıddea dQfUllU- dmlardan erkeğin deiitiklikten ılıp kalmış, yanı başında bir avcı tU- Karantinada bu hadise hakkında ba-
Jecek feYdir ... Erkek kadmı anlar hotlandıimı erkek rubunwı iı· {engi var. Kayanın dibinde duran ada
mı 7 • .. tikrardan, ydcnesaklıktan sıkıldı-' mın vaziyeti o kadar tuhaf ki, sanki sağ 

Malread bdlDID iÇ Y~lacma imı öğrenmiştir. Evini ekseriya ih- 1 gibi görülüyor. Fakat dikkat edince, 
~üfm etmek, tw-da ~enen mal eden erkeklerin kendilerin· ı öldüğü anlaşılıyor. . 
iHitiinceLıri, ....ıleri tahmu~ ede- den daha <:irkin daha manasız 1 Iki arkadaş doğru soluğu Kar&ntina 

1
rek bir fikir Ye rula yakmlısı Y• kadınlar arkasında koımalarında polis merkezinde alıyorlar. tşi zabıtaya 
ratmekM kadlDI •••a••t olan er- L • k 1 k" haber veriyorlar. 
k ._,_.J d .. 'ld" z· oır ma ıat arayınca an amııtır ı 

e& cınn aaynı az egı ar. il'& k d b k l · 1 ld BtR KAYIP VAR .. '- ecl'I k' bütün • • _ a anan u a emun mızaç ı o u-
f~pne 1 emez 1 geçımaız ğundan tikayet eden erkek biza-

Zl dedikodu mahiyetini aşmlyan şayia
lar çıkıyor. Bıı gencin bir kurt sUrUsU
nün hücumuna uğradığı, kurtlarla mU
cadele ederken yaralanarak öldüğil, ba
şının kurllar tarafından koparlldığı, bir 
bacağının blr kayanın. dibinde kemiril
miş olarak bulunduğu söyleniyor. 

ADLİYE FAALtYETrE 

lıkler, ~iitiin anl~tmazlıJd~. .arz tilıi bukalemundur. En cok hoşu. Halbuki. zabıta on üç günden beri Ka-
~ında bıle taa ~ır barmollı ıçı~l na giden nağmeyi, en çok sevdiği ı rnntina mıntakasında, kaybolan bir gen- Zabıta hadiseden haberdar edilince 
olduklarına emın olan meıud aı e- • k k eh . t 1 t" ci esasen aramakta idi. Bu genç Recep nöbetçi mUddeiumuml bay Şevki Su-
1 •--ik d x.:ıd· rengı, o uyu, c reyı, uva e ı 1 er eıu eK' ır. • bile daima avni sekilde. ayni bal· oğlu Hayri isminde bir terzidir. Milli ner, emniyet adil kısım reisi bay Sırrı 

Fakat kadının bar de tuaraltın- d • ti .. d b lmaktan KüWphancnin yanında Yakup isroi.nde ve adliye doktoru derhal hadise yerine 
r_ı • •-- b" d o e, aynı tar ar ıçın e u 
u~ ga~en •aı: il ·~ ır. • na botlanmaz. Ruhunun monotonlt· I bir arkadaşıyle terzilik etmektedir. gidiyorlar. Hadise yerinde akşama kadar 
lnm nufuz edebılecektir. Bızzat - • d h • t• 1 Hayri bundnn iki hafta evvel bir cu yapılan muayene ve tetkikler, alınan . I l .. ga ıayan e en ususıye ı onun I . . -

yerleştiriyor. (Serçeler çantasında bu- Bu suretle hareket rekolteyi ka-
lunmuştur.) 

hartrnış, hem hataya düşenleri, hem 
Hayri mutlaka tavşan avı yapmış ol-

de hakiki tütüncüleri zarara sevkey
mak için, bu civarda daha sık bir bal-

lemiştir. 
kanlık aramağa başlıyor. Filhakika bu- Öyle bölgeler tanıyoruz ki bugün 
rada, böyle bir yer de vardır. Arap de-

tütünlerini yirmi, yirmi beş kuru~ 
resinde sUtçil Hasanın bahçesinden geç- sa .. yorlar. Bu para tarla kirası de
mek ve düz yola inmek icap ediyor. 

ğildir. Bu hatayı irtikap eyliyenlerin 
Hayri takip etUği keçi yolunu geçer- vaziyetleri hakikaten yürekler acı· 

ken, Uç buçuk metre yüksekliğinde dik sıdır. Lakin ne yapılsın ki yetİ§Cn 
bir kayalığı geçmek isliyor. Burası çok tütünün değeri de böyle muazzam 
diktir. Kayawn aşağı kısmında müselles bir rekolte karşısında bundan fazla 
şeklinde düz bir kLSUll vardır. Bundan edemiyor. Bütün hataların tamirini 

· sonrası da ayni şekilde arızalıdır. devletten istemeğe hakkımız yolt-
Hayrl, kayalıktan tehlikesizce inmek 

kse cı1 tur. 
için, e r av ann yaptıktan şekil- Devletten istiyeceğimiz, 'daha ev .. 
de çiftesini baston gibi kullanmak isti- velden irşat vazifesini yapmasi tü
yor. Namlusunu pannaklariyle tutuyor tün bölgelerini tahdit eylemesi, kim
ve mukabil tarafını yere destekllyor. lerin tütüncülült yapabileceklerini 

Çifte horosludur. Horozu kaya tara- tayin eylemesi, vatandaılari hataya 
fına dokunuyor. Bu sırada tazyikten düşmekten kurtarmasıdır. Son yılın 
horozu~ iğn:l kalka;k kapsola daya- tecrübe ve neticeleri bizlere alınma· 
nıyor. e ~ te alef ıyor. sı gereken tedbirler için epeyci 

Vaziyet ıcabı, öne doğru meyletmiş d 1 · t" B n1a d · ti'fad 
1 Ha • ...ı •. ,..,. d iki b -·1r ers er vermıı ır. u r an ıı e 

o an ,u go&-ün en u~YA aanthn ed ,_ b" ka t . . . emezse&. ır ç sene sonra ayn 
gemşlığinde denn bir yara alıyor. BU- h tal t k 1 - 1 a arın e rarına yo açmıı o u-
tiln saçma kurşunlan göğsünde kalıyor. s· k d" ç·· k-öl.. d 6.ni 

1 
ruz. ır aç sene ıyorum. un u 

B
um e da ~l~~or. ,_

1 
b" «Sütten ağzı yananlar yoğurdu üfli-

u sıra sı wı sana. muntazam ır k 1 B · L _ _:' "' 

1 
•• 

1
' • "h' ka .. yere yer er.:. u senenın oazı acı 

s~~tte ye:Ueş~~ ~\ L yanın uze- neticeleri gelecek sene için ekicilercs 
rın e nmu şe e a ıyor. kafi bir ders olacaktır. Buna rağmen 

ŞAHlTLER DlNLENDl istikbalde bu hataları tekrarlamalc 
kadan bıle o ;"1ura b var ıgmın tat- egoiıt kafasında yeni hak mef- martesi akşamı arkadaşı Yakuba t.el'7.i- şahit ifadeleriyle hMise tamamen ay-
kınlıklarmı ızah edemez. Şu haldfe humları yeni hak telakkileri :va·! hanede veda ediyoı·. !kinci Karantina dınlanıyor ve ölümün, müessif bir' kaza ölünün üzerinde kıymetli bir saat, 
ka~ınan asıl muam~a ola~ tar~ ... ~ rahr. Y~vasmı unutacak kadar 1 mahalle.sinde Kayalık sokağında, on al- neticesi olduğu anlaşılıyor. bazı bozuk paralar ve bir kadın fotoğra-

tehlikesi vardır. Bunu önlemek için 
de tütün gibi memleketin en değerli 
mahsulü üzerinde esaslı kararlar al· 
mağa ihtiyaç vardır. t~bıatın kadın ~arh~ında ıfledıgı gaddar olur. iste bu mülahaza ka· 1 tı numaralı evine gidiyor. KAZA NASIL OLDU ? fı bulunmuştur. Tüfenk yağmurdan pas 

bır b~tka huıuııyettır. Etek ~u dmı karsılaıtıiı vaziyete mukabe.1 Hayri geceyi iyi geçiriyor. Sabah tutmuş, ceset taaffüne başlamıştı. HAKKIOCAKOöLU 
hususıyetten hem korkar em e leye sevkeder. Kocasına kartı de·' olunca annesini çağırıyor : Tamamen tekemmül eden bu hadise- Dinlenen şahitlerin ifadeleri, lıAdise--
hotlankll'. ünk' • I ak • ğiıik bir çehre, bir tuvaletle gö-! - Anne, diyor. Bugün canım sıkılı- nin cereyanı şöyledir : nin tabii cereyanını aydınlatmıştır. Esa-

---o-

Kor ar ... Ç Ü an am ıste· •· k • • C h · · ıs•ft b ı kt d f k t T ak ·· A d · i b. f ld ğu ft-1ft~-1 -- H , ..... .... runme ıçın çırpınır. e resmın yor. ...n u a me up yaz ım, a n - avşan avı yapın uzere rap e- sen ıy r genç o u ~wul ay-
<lıgı ka~an! ~Tdıgı ~adm~, ru· hatlarında her gün de~işen bir ' vakit geçmiyor. Bugün biraz avlanmak resi istikametine giden Hayri ~e serçe rinin, vaziyet lcabt bir cinayete kurban 
~unda hak.ım ba me~ıe ~t:~ bİ· mina tafıyarak etine henüz tah- 1 isUyonım. ~ avından başlıyor. Yolda rastladığı ilç gitmiş olmasına zerrece ihtimal veril-

Türk 
u~":~~ıztarap çe eaı 1 ıma - lile muvaffak olamadığı bir mu· I Hayri çiftesini alıyor, fişcnkliklerini serçeye ateş ederek bunları çantasına meml.ştir. 
Jerı ~........ h. ld - d ........ ;;;;;;;;;;;;;;;;;ı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;m,..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;__.iöiiiiillliiiiôöi ...... =•------.;;;;;;;;;;;;;--.;;=--..--====------..-İİİİİİİİİİııı..._..-

Hotlanır ••• Zira en ate{lli sevgi- amakm~yta aaEıpı· Jodugunuy uyur- s· k k d Sanatkarları 
Yunanistanda hara
retli takdirlere maz 

har oldular 
tri uyandırmaia muktedir olan m kısde:-. ·vHı ca .an ... ey~lıe· ır oca arısını vur u 

d l 
• 

1 
t ven a ın . .. epsı aynı tesır er, 

a ın ar umumıyet e muamma a- • l 1 ı d 1 
raflan fazla olan kadınlardır.On- aym ae ıeo. er 8 hn a muamma a-

l b
• t f ..•. 1 tarlar. Tabaat buna yardını eder. 

ar muammanın ar ara ı çozu • E k ... · · · k ı ı k ·· h k .. ld ... h. tt'kl • r eeın ıçme ıuanç ı , şup e ve 
me uz~re ~t ufu~u. ·~~ 1 tt~~! tereddüt duvgusu sokarak onu 1 K ,i k d t ti d • 1 • t ' k 
;::k:ie.d:r.:ud;:ti~·b~: baık~eç;f~ kadının ~trafında pervaneler gibi ' auııı ocasın an a 1 1 ıs er en 
}"ede, bir batka ruhta görünmesini do~fmd AJ!b' sevkedelr·:· kek k B ki h •• d 

Atina, 31 (Hususi) - Bir müddel 
tcnberi Atinada bulunmakta olan Türk 
sanatkarları Münür Nureddin kcmant 
Sadi, kemençe Fnhire, tanburi Refik AU 

b T l B . fh 1 . k d t a ın ıraz nu ı ıae er o- v 
Liiı~;kild:b::a~r~!;k~ ~u a~eğ~: şar ve ~alvarır .. Fakat kadın, bir . ıça } ucumuna ugra l 

na, Pire, Seliınik ve Kavalada mubtdif 
konserler vermişlerdir. 

"ki'"' b" d kere manasını kaybederek erke-
tı ıge ız e tatarız. ... • d d"" ·· ·· "h - ' d"l 1 

K d 1 k b • ·ı· d' gınm nr ına uştu mu ı maı e ı - Dün gece bir cinayet olmuş, sinirli bir Demiş .. Bu söz Muharremi kavgaya 
a anı an ama ır ı ım ır. d·-· ·· d"" y ı d ı ı 

H d ·ı· I . k k k u~ı gun ur. uva arın evam ı, koca karısını dört yerinden bıçaklamak sevketmişUr Kavga tabü tatlı olmaz em e ı ım erın en ço arışı • . • . • · • ·· 
1 d Kad k ani aıle saadebnın kuvvetlı olmaıı suret.iyle ağır yaralamıştır. iki taraf ta sinir buhr9nı içinde birbir-

o ana il'. anın ço zam ar • · k d 1- 1 w d 1 b• h I' d ........ ıçın a mm eze ı muamma ıgı e-
1 

Cinayeti lşliyen Aydınlı Hasan oğlu !erine, belki de dü~üruuedikleri şeyleri 
, ır muamma a ın e gorunufu vam etmelid;r M 1 d. M h K ·1 1 .. 1 . 1 d' 
~efkatli dürüst olmasına mani tet- . u 1arrcm ır. u arrem, eçecı er soy emış er ır. 

kil etm~. Böyle bir tahminde bu- _ F/FRET EZOZAN caddesinde bir aşçı dükkanında çıraktır. Knvgaya ilkönce sebebiyet veren Mu-
lunanlann ya fazla bel~in oldUlc:- tZr.ltR ASKERUK ŞUBESIN- Dün akşam diikknndaki işini bitinniş ve harrem söylenen sözlerin tesirine ken
laranı, veya kadını anlamağa hiç DEN : 19.30 da evine gelınişlir. Muharremin d'.sini kaplırnıı.ş ve bıçağını çektiği gi
çahtmadıklannı iddia ederim. 1 -r Günlerin kısalmış ve resmi bir karısı vardır. Aralarında her ne- bı kndıncağıza dört defa saplıyarak yc-

Kadm erkekten fazla titiz, fazla qlerin çoğal.mi§ o!maamdan dolayı dense epey znmandan beri bir geçimsiz- re yıkmış ve sonra da knçmı.ştır. 
sinirli, fazla kapriaci iae bu yal- 3/1/938 pazartezi gününden itiba- lik mevcuttur. Karı koca sık sık kavga Kadının feryadı ilzerine yetişenler 
nız onun kabahati değildir. Ken- ren yerli ve yabancılardan müracaat ederler ve Muhnrrem asabi olduğundan onu kanlar içinde görünce hemen zabı-
(liıini anlamak için en küçük bir edecek olanlann işleri yalnız pazar- ara sıra da kadıncağızı dövenniş. Bu ....................................... .. 
gayret aarfetmiyen, eıi üzerine tesi ve cuma günleri akşama kadar cihet şahitlerin sözleri ile de anlaşılmak- T ARJŞ ŞARABI 
eğilerek onun ruhundaki ince ta- cumartesi günü de öğleye kadar gö- tadır. Dün gece evine gelen muharrem lf Bankası kar,ısanda 
raflara anlamağa çalatmıyan er- rülecektir. yine karısına ağır muamelede bulun- mUskfrat bayii 
keğin burada bü:rük kabahati 2 - Diğer günlerde hükümetin muş olacak ki kadıncağrr.: EMiN HEPERDE 
yardır. i.tleriyle çalışacağından mezkUr gün- - Neden bana böyle daima sert ha-
Kadmı bir muamma yapan er- lerde gelecek olanların i.tleri bakıla- re kel ediyorsun. Ben senin karın de- SAT j L JR 

keğin tahakkümüdür. Kadın zaif mıyac~dan bevhude yere müra- ğil miyim. Insan karısına .böyle mi mu-
.olduğunu biuetmittir. Kuv.etli caat edilmemesi ilin olunur. amele .. yapar ? TEF. 2898 
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1938 SENESiNiN HAYIRLI VE UOURLU OLMASINI TEMENNi EDER 

TAYYARE SiNEMASI 
MUHTEREM MODAVIMLERtNE iKi BUYUK Ve MUHTEŞEI\\ FIUM 1 AKDiM EDiYOR 

BiR BALO HATIRASI 
Atkin menfaat eıuam. iıtinal ettiğini, güzellik •e uman geçtikten ıonra atkın de. ıöndüğünü, gençliğinde kendilİne vefa 

· •&teren a.ıklann yirmi ıene aonraki hallerini gösteren ve bize atkın esrarını tasvir ve tahlil 
eden bu güzel filim en büyük Fransız artistleri 

HARRY BAUR - MARIE BEL - PIERRE BLANCHAR - FERNANDEL - LOUIS JOIJVET - RAIMU • FRANÇOI ROSAY 
PlERRE RICHARD WILM 

Gibi dünyaca maruf ıekiz artist tarafmdan temsil edilmittir. 
AYRICA: 

MELODiSi ÇII~GENE 
Maruf Çigan orkeatraıı tefi ROD SANDOR ve tekmil müzika heyeti tarafından mükemmel bir surette temıil edilmit çok 

zenglo. çok nefis musiki ve nete filmi 
iLAVETEN PARAMOUNT JOURNAL 

SEANS SAATL~RI: Her•iin ÇiNGENE MELODiSi 2.25 - 6.05 - 9.45 .. BALO HAT/RASi 3.45 - 7.20 .. SeanJar Camar
tui ue Pazar ıünieri ıaat 12.30 da BALO HATIRASI ile btıflar. •• 

tik konserlerinde başvekil General 
taya haber vermişlerdir. Bu kanlı vak'a Metaksaıı, Türk sefiri B. RUJen Eşref vı 
adliyeye de haber verilmiş ve müddei-! diğer ecnebi sefirlerinden bazıları da ha· 
uınumi muavinlerinden bay Şevki Su- zır bulunmu§lardır. 

ner derhal vak'a yerine giderek. lahki- Sanatkarlar büyük rağbete mazhar ol· 

k ta l k nhill din! 
. U muşlar ve hararetle alkışlanmışlardır. a e oymuş, ş er enmış r. 

K d ·r d · k k d ğ General Metaksas sanat.karlan biuat n ın, ı a e vercmıyece a ar a ır . . . 
. tebrılc eylemıştır. Yunan matbuatı bu ve· 

yarnlıdır. Memleket hastanesıne kaldı- .1 .1 d 'k" 1 k d '-' 
1

111 e ı e e ı ı mem e et arasın aıu aa• 
rılınışlır. Zabıta da vak'adan yarım sa· · · d 1 l b ·· tti" '-t 

mıını uygu an e arur: e rme .. e vo 
at sonra bu eli kanlı kocayı yakalamış- Türk sanatkarlanndan takdirle bahseyle· 
lır. Adliye, tahkikata devam etmektedir. mektedirler. 

--=-- Münür Nureddin ve arkada§lan S.. 
Sivas • Erzurum hattı lanikte konııolosumuzla birlikte Atatür· 

kün evini ziyaret eylemişler, Sel&nikte 

Üzerinde ça)ışmaJar ve garbi Trakyada büyük bir hüsnü ka· 
Lul gÖrmÜ§lcrdir. 

Alınan malUnıata göre Sıvas - Erzu
rum hattı inşa faaliyeti devam etmekte
dir. Hattın inşaatı bu ayın yirmisinde 

yür: seksen beşinci kilometreye varmış
tır. Bugün 370 kilometrelik bir kısım 

üzerinde hummali bir faaliyetle çalı

şılmaktadır. tlkbaharda yeni bir hızla 

gayesine ulaşmağa hazırlanan inşaat fa
aliyeti 1938 yılı içinde yurda 220 kilo
metre uzunluğunda bir dcmiryolu da
ha kazandıracaktır. Bu 220 kilometre
lik poz demiryol, inşaat aleminde bir hız 
ve silr'at rekonı olacaktıl". 

-=--
Mersin Kurtuluş bay. 
ramına hazırlanıyor 
Mersin (Hususl muhabirimizden) -

Mersinin on altıncı kurtuluş yıldönU

mU olan 5 kAnunusaninin bu yıl daha 
parlak törenle kut]arunası için şimdiden 
ha?.trltklara başlanmıştır. Bunun için 
de bir komite seçilmiştir. 
Öğrendiğimize göre, gündilz merasim 

yapılacak, nkşam Halkevinde toplamla· 
cak, söylev ve manzumeler okunacak 
ve gece de tüccar kulübünde şehir na· 
mıruı ınr balo verilecektir. Bu baloya 
yakııı köylerden köylü kızan.lan da da· 
vet edilecektir. 

Bayındırlık bakanlığı daha şimdiden 
Erzurum ve Erzincanda birinci sınıf bi
rer gar binası yaptırmakta ve her iki 
garda kömürlerin yükletilip boşaltılma
ları için modem tesisat ve takatleri bü- •11!!!!!1-m;ız;mwm.ıısa~wa:ıl!lmm.ıs••••&•as~c 

yük vinçler kurulmaktadır. Bu arada LJalkeVl ko" ~esı· ı 
Erzincanda 12, Erzurumda 18 lokomo- Cl 1 ; 

tif alabilecek birer depo inşa edilmekte- wm ı ı ı ı n ı -
dir. 1 - Evimizde daktilo lrunu açd.mıt

Sivas - Erzurum hattının geçmekte' tır. Kaydolunanlann ve yeniden kayda. 
olduğu araz.İT çok arızalı olması dola- lunmalt İsteyenlerin 5 / l /9 38 alctamı ... 
yısiyle bu hat üzerinde malzemenin at altıda Halltevine milracaatleri 
naklini temin için yapılmasına lüzum 2 - Lise okullarına hazırlanmak il.
görülen servis demiryolları biı ~k mad- teyen gençler için felsefe kurııu açılmıt
di ve mnnevi Cedakarlıklan icap eltirmij tır. llu kuru devam etmek iateyenlerin 
bulunmaktadır. Bu kısımda bin mlifkil- Dumlupınar okuluna mUr~caatleri. 
!alla yapllan servis yolları için bugUne 3 - 3/ l /938 paurteai gUnU evimiıl 
kadar azam! tasarruf ile 80D bin lira sar- •or v• mUıe sergi komiteleri topluaı.-
fecl;Jmfsttr. 1 nrcLr . 

• 
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Kazanan B. Mevludun 

Mekteplerdeki tetkikatlar 
rüyası tahakkuk etti 

- BAŞTARAFI 1-INCI SAHtFEDE

'nen evvela 500.000 liralık büyük ik· 
ramiyeyi kazanan, inkılap sokağında 
kurdura makinecisi Bay Mevludu aradım. 
Pıyango diişünce dükklınını kapnyan B. 
Me\·lud, dünkü gün ic;in muhtelif kims~-

lere , erdici rande\ ulan, belki de tebrik
lere cevap yeti,tirmek zorluğundan ye· 

rine getirmedi 
Eşref paşadaki e\ ine uihadım, kapıyı 

En fazla mektepler bu sene lstanbul ve 
kurulacaktır 

vurdum, hüviyetimi söyledim: c B. Mev· 
lud evde değildir, esasen gnz.etelere söy
liyecek ııözü de yoktur. ce\ ahını ver-

diler. 
Naçar, ;) eni zenginin tali kuşuna va· 

Yüksek, orta ve ilk tedrisat umum mıntcıkalar, Tr,ıkya, Ege denizi, ikinci ı.ıta olan «Yavrumun tnlii:. kişcsine baş-
denizi şehirlerinde 

. Istanbul, 1 (Yeni Asır - Telefonla)
~narif vektıletl yüksek tedrisat, orta 
ve ilk tedrisat müdürlerinin bir haftadan 
beri Ege ınıntakasında ve Mannara hav
nsmda yaptıkları tetkikat sona ermiş
ıUr. Yüksek tedrisat umum mUiiürU bu-
8iln Anknraya hareket etmiştir. Orta 
ıtedrisal umum müdürü de yarından 
50nra An'karnya gidccektiı'. 

Bugilnlerdc Izmir mekteplerinde tet
kikat yapan ilk tedrisat ınüdilrti de bu 
4elkikııtından sonra Ankaraya gide~k-
}lr. 

Milletler 

müdürlerinin bu tetkikatı hazırlanmak- ve üçüncü ıniifettjşlik mıntakaları vila-. . , urdum. B Kuriel. be yüz bin liralık bi-
ta o1an yeni manriC te kil5tı kanunu ile yetlerıdır. . . • . 

alt..knd"rdır. 'llır k · A k da B ı K l . leti kendı ellcrıylr. B Mnludn teslım 
u u •ner c7.ı n ara o u, ns amonı, • . • . . . .. . . 

Umum müdürler, tetk!kleri neticesini 
bir raporla vekfıletc bildireceklerdir. 

Bu tetkiklere göre, mekteplere en zi
yaae tehacüm ve izdiham Istanbul ve 
Ege denizi şehirlerindedir. 

Yeni senede lise orta ve ilk mekteple
rin fazlası bu mınlaluılarda kurulacak-

tır. 

Tedrisat faaliyetleri birleştirilecek 

Cemiyeti 

K 
. s· uı:ı ll . 1 k · ıl'ltıi::ı ıçın epı}CC duşuncelıydı. Fakat, 

ay.serı, ıvas v <aye erıy e mer ezı • 

T b d ı, d · ·1r. tl · d b' B Mevlud hakkında da mahınrnt v«"r 
ra zon n ... ara enız vı .ıye erın c ı~ 1 • • • 

rer mınlaka vücuda getirilecektir. Is-. ı me.kten çekınmedı. . .. 

t b 1 t k b b
. t k l k Meğer, kundura mnkınecısı B. Mc\'• 

an u e a ·ına ır mm a a o acn ·-

tır. 

Tedrisat umum müdürlerinin verece
ği raporlardan sonra hazırlanmakta olan 
knnun layihasında bazı def.tişikliklcr <>l
ması muhtemeldir. 

937 yılının 

lüd tayyarr. piyangosunun en sadık mü~-
terilerindenmiş... Bundan bir buçuk 11e· 
ne e\•vel iki arkadaşiyle birlikte kendi
sine 200.000 lira rasılaınış .. B. Mevlud 
p:ualan alınca bir Yahudihane satın al
ını,, mcslC'.'ğine lazım ohm bazı ;,ıeılerı 
yeııilemi,, orta halli bir şekilde yaşama
ğa, kazandığı nisbet te harcamağa baş· 

elinde lamı<>. Cd zaman, git :ıaman, 

&\ucunda mevcut olan para da suyunu 

1 çc•kıni~ ... 
ikinci defa olarak lnli ku~unu fethet-

mesini bilen B Mevlüd, en büyük ikra· Bir yılbaşı beyannamesi neşretti 
Cenevre, 1 (A.A) - Sene başı nıünn

Kapısından 
girerken miycnin kendisine isabd ettiğini öğrc-

nince hiç istifini bozmamış.. Gece sant İiebeUyle uzun bir beyanname neşreden 
Milletler cemiyeti umumi katibi cemi- disi hakkında vapılnn itham budur... BAŞT ARAFI 1 1NCt SAHiFEDE S b h " - • - hire doğru yatağına girmiş... a a ın 

yetin prestijinin itibarının kaybolduğu- Ekseı iya milletler cemiyeti B. Grandi- tedkiklcr esnasında bu vergilerin 1 onuna kadar al:, u) ku kestirmi ... sonrn 

nu ııöyllyenlerin sureti umumiyede mü- nin düşündügw" 'b' g ı· d 1 U · h~ k 1 . . . . u. gı ı. a ıp :~ e erın a- azanç vergisile tevhidi lüzumu giyinerek kahvealtısını yııpmı•io vapura 

bal!l.ğa elliklerini knydettiktcn sonra kımıyetını eze>hleştırmek ıçın yapılmış hasıl olduğtından tedkiklerin ona 1 atla)·ınc.a Knrşıyakaya r~c;miş .. 
şöyle demektedir : Milletler CemiycU bir nıakanizına olarak gösterilmektedir. ·· l ·ı · • tt"~ · • b \' Bav Mevludun dükl-ün komşularından 

dk h 1 
. . gore amı u ıcap e ıgmı, u yüz- " · 

~im i i i tiyaç arı karşılıyabildiğini is- Bununla beraber vaadedıfon garantıyi d t d'I• t •t k ·ı· h' bir zatın nnlatııHarına bakılırsa veni tcıh k . . . . en a ı a a aı ararm ı anı te ır • • . J 

pat etmiştir. Dünyada binlerce insan a kuk ettınnemekle ıtham edilıyor.. d'ld'"'" •.. l d" S ı·h· 7eıı~in eli avucu bol bir zatmı!I .. 937 yı-
. ı· "kl d·w· ·r · b . . e ı ıgını ıoy e ı. a a ıyetta:- ko- .. .. . cemıye ın yu · e ıgı vazı eyı aşarmns1- Ilk fı.z::ısından hır knçı tarafından 1erke- • t tk'kl • h"t b l lının ııonuncu y,unu hır arkadasıma: 
b ki kt d

. M'll tl . .
1 

. mısyonun e ı en ı am u unca I nı e eme e ır. ı e er cemıyeti dı en bu cemıyel halen vazifesini yapa- b h .. . - Ynrın bizr. buyurun, zengin olu-

nl b
. t kk"ld" B . b 1 1·h b"l k ·kı·a d d W•ld' B . h u ran ve muvazene verP.ıler'ınde b 1 k . . r.ıı ı ır <.'ŞC u ur. u ıti ara ısa ı ece ı ı ar a egı ır. u ıl ama . • . , • yorum. cra )erce yemt' · yer, rakı ıc;:erı:z., 

rdilebilir. Fakat şimdiki paktta asgari ne cevap verebilirim? Milletler cemiyeti- yapılacak tenzılatı ıhtıva eden ka-
1 
cimkü piyangonun en büyük ikramı\'(' i 

bir faahhüt haddi vardır ki hunsuz ne nin paktı beynelmilel teşriki me5aiye da- nu~la bi~li.kte .vasıtasız vergi-
1
.-:0utlaka bana isabet edecek, demiş.· 

Milletler cemiyeti ne de b<.'ynelmill'l yanan bir ccmi)<>tin terakki yolunda en lerın te~hıdıne aı~ ~anun layıhası \ 'ı ine nn\ntılnnlara bakılır~a B. Mev

leşriki me ai vücuda getirilebilir. ileri noktadır. Kuvvetini yapan bu nok- da Vekıller Heyetının tasvibinden lüd. piyangonun düşeceğini rüyasında 
Cenevre Milletler cemiyeti radyosu ta olduğu gibi zaafını da bu nokta ten· g_eçecek ve Kamulaya verilecek-

1 
görmü~ .• Rüynsı da hakikat olmuş .• 

dün akşam cenup Afrikası b~vekili ge- kit etmektedir. Icap ederse pratik bir tır · Dün bir aralık B. Me\ ltıd c Yavrumun 

neral Sınuts ile genel sekreter B. Ave- reforma amadeyi7~ Fak::ıt hiç bir suret- Türkiye -Afgan tı.ılii> .ki esine uğrayarak paralann ödeıı-
:nolun Cenevre müesse esi ve kollektif te teslim olmağa değil... B. Avenol şu mesini İ!ltemiş. fakat hankalar k .. nalı ol-
emnlyet sistemi lehindeki yılbaşı nutuk- bcyan.ıttn bulunmuştur : işbirliği anlaşması duğu için tediye pazartesi guniıne kal-

larını neşretmiştir. General Smuts ez- -~'Iilletler cemiyetinin muvaffakıyet- J O nuştır. 
cümle demiştir ki: sitliğe uğraması yüzünden kendisinden Sene Uzatıldı 100.000 TALiLISi 

- Biilün dünya bugüne kadar Avru- ümidi kesmemelidir. Zaman vahimdir. Ankara, 31 (A.A) - 31 IJkkanun 937 100.000 liralık ikramiyeyi kazanan 
pn devlet adamlarının tanımadığı bir Halen i§lcrin idaresinden mesul olanla- günii sa::ıt birde h~riciyc vekili Ekselans ı Demircilerde bir ınüt'~esr.de tesviyeci 
vaziyette bulunuyor. Batıda fikirlerde rın cesaret ve ihtiyat göstermeleri JA- Dr. Tevfik Rüştü Aras ile A'ganistan 1 r;, Ahmedi de görm<"k müyesser olama
ve 1-:lcrdc büyük bı"r karış ki k D b" .. k 1 · . Ek l S l h ı dı. Adeta Lu devrenin talilill"ri e\·velce 

ı 1 var. o- zımdır. Vazifemiz çok na1Jktir. B. Avc- uyu e çısı sc ans utan A met tn-iu neticesi hcmiiz. mel"hul bir taarrtız 
1 

M il l af .. 1 konuşmuşlar, kararlaştırmışlarmı~ gibi 
:ı no i el er cemiyetinin barışın mu- r ından Turlüyc ve Afganistan devlet- ort~lıkt .. .. k ı 

hnreketine başlamak için bu karışıklık- \ u a gonınınenıe ·ıe ısrar etil er. 
hafazasını istiyen Milletler için mutlak leri arasında \'e teşriki mesai muahede- y cvmivr. il~ çalı ~ "t · b' 

tan istifade etmektedir. Milletler cemi- l 1 "" Şun, mu evazı ır şew 
f b" l b' surette azım olduğunu bildirerek söz- namesinin merbutlariyle birlikte d,ıha kilde geçinC'.'n 1 u zat 'ılba .. 1 gecesini 

ye ı oy c ır vaziyet karşısında hare- ]erini bitirmiştir. dd 1 ı " " ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ on sene mü ctc temd~i i~n birpro- . evindC'.', niksininynnında gcçirm~vc r.~ G •• •• k 1 h• ) tokol imza edilmiştir. lkenden yatağına girerek uyumuştur. 
UmfU V~ Il ISar ar Vekaletinde Pr ... tokolun metni önümüzdeki şubatı \'akit. rece :>arısı .. Bubileti satan cSa-

ayının birinci günü her iki memlekette ndet_. giş~ ı ahibi B. Hasan Tahsin bir 

G 
•• ••ki d k ayni zamanda ncşredılecektir. arnb }a atlayarak demirci bny Ahmedin 

umru er e i yeni ta- Türkiye - lsviçre :~;~~o~'.d~.-;;;,.~~:;.· •• :ı~;;." uzunc, 

Y
inleri neşredı·yoruz ticaret anlaşması C\i~~>~ ~:~:~~ı:ı~d:ngg

0

örü~~=s~:l~h~~iş~~ 
Ankara, 31 (A.A) - Türkiye ile Is- nn geliyor. Kendisini bir heyecandır, ıılı-

Gümriık teftiş he' eti reis mümey-.: izı· J> d' .. k veç arasında 14/ 12, 936 ve 27 ' 2 n. 37 ta- ) or'. ,, ,, >eşa ıye gumrü memurluğuna, Urfa ' " 1 K h 
Necdet Yener mufettiş muavinligwine, tef- rihlerinde akdcdılınic: olan t'ıc,.ı·et ve !" ı·n \ e cez\·esi ateşe .;üriılüyor. Bir tiir-

güınrük müdürlüğü memuru Refik Erse" ., -ı .. ( 1 lİŞ hey f • J'w• k'k p .. k} • } l ll i.1 ı açan O llll)Or. Ö\IC ya, ep.;}'CC CC • 

e 1 reıs ıgı tel ı • memuru erihan Oundiyatik gümriık memurluğuna, Zon· · carmg nn aşmalan yerine kaim olmak ı;aret ı·z 
Rakım teftiş heyeti reisliği mümeyyi:zli· guldak gümrük muayene memuru Ihsan üzere bugün hariciy vekaletinde hari-1 Nihnuycııtn.A. H 1· h . B Ah 
<;İne "'at hh · 1 · "d 1 · k'l' d · asan a •ın. . me· ., • .. ve 111 nt ış en mu ür üğü me- A k I cıye ve ı ı oh.tor Tevfık Rüştü Ar:ıs 'd' L'I · · 

N 
. E "d l im zmir ihracat gümriık muayene . I ın ı etının numarasını sOTU'"Or. 22259 

muru un .rgu en gümrük işleri mü- 1 I 1 " 
d

. 
1

.w k k memurluğuna, Kenarbel gümrük mua.ve- 1 e sveç e çisi B. V. Vint~r arasında bir olduğunu öğrenince: 
iır iıgü tet i memurluöuna, Ankara 1 o R T se.ne. müddetle mer'i olacak olan 'eni - cNe 'nzık, dı',·or. Talı"ın'ız yokınuc. 

oümru"k · d" 1 w · ne memuru e'at anvel Kars gümru"k " .. ,, • ~ mu ur ugu memuru Nusret Sun- " " b t ki k , _ hh• mun,·ene memurlug~ una, Antep gu"mru"k ır ıcaret ve caring anlaşması mera-, ı i numara '1-ıağısına ) uz bin lira rast· 
xan sı ı zat işler rnüdlirlüğü memur- "' · · J müdürlüğü memuru lbrahim Acar 20 lı"· sıını mahsusa ile imza edilmiştir. Yeni ladı. > 
uğuna, açıktan asker Tekin tetkik mü- 1 b lh k · ·ı 1 

n 'd" 1" w ra ile ayni memurlug':a. an aşma ı assa pamu . ve yiın ı n-ac::ı· ı ny Ahmedin cnnı fena holde sıkılı· 
ur ugü memurluğuna, açıktan Laika k f k C 

T 
lımızın in isa 1111 tl'min ed cek lıü üm-. yor. anı sıkılıyor ama, muhakemesini 

J\dıman ücretle tetkik müdürlüğü me· eıkik müdürlüi;ü memur namzedi l ı · 1 
1 { d

. G k eri ihtiva etmektedir. ıs . etiyor. Pi) ango dü mediği halde, uc 
muıluğuna, muhafaza genel komutanlık am 1 Ö şin Ankara gümrük müdür- d 

k 

l .. w.. J ı • ıt • ı ıyc kcndısini rahatsız c ttiler diye .. 
i inci şuh(' müdiirlüğü memurlarından ucu memur uğuna, lstanbul gümrük baş- ngJ efe ye Il l Yl a ·- B. 1 !asan Tahsin. hir yanlışlık olduğu· 
bakanlık dnirc dırektörlüğiıne, açıktan müdürlüğü kii.ıibi Hasan Uzun köprii -• k b• • d• ı•unu, rnstlı} un bileti kendisine sattığını 
Fuat Ç<"tin seferberlik şube müdürlüğü muhnfnza memurluğuna, Payas giimruk D} ] 0 gır } z .. ıınetıiğini, ufak bir k. \it hatiısı bulun 

memurluğuna tayin edilmişlerdır. memuru Esad Bezgiman I · 'h duü · 1 · B b 

:SON •tt.A.::B \IE.R 
.~ . ',.' , - . -. ~~-'-•, ·,.~ .. ~.:..t - "" 

' . 
Hataylılara zorluk gösteriyorlar 

Silihlı eşkıyalar bir 
köyü 

# 

bast la 
lstanbul. 1 () eni Asır • l clefonla) - İntihabat dola ısi 1 d w 

k ti d T " k' d A Y Y c ıger memle-
e er en ve ur ıye en ntakyayıı giden Hataylılnra 'f d · 1 . • . '- . . k . . • nu us aırc erı ıntıha· 

oııta ı tıra etmemelennı temin için "U surette cevap •• k d' •erme .te ır· 

<- Sancak nüfusunda kaydınız 'e Osmanlı hük" · · ··r · umetının nu us tezkeresi 
varııa nlifusa tescil edilebilirııini:ı. Aksi halde n Ilı ... l> 

lstanbul, 1 (Yeni Asır - Telefonla) - Antalcyad b ld' · ı · . .. an ı ırı ıyor• ST hl 
~ıretler dun gece Reyhnniyenin Yıle.ntepe köyünü ba l d · 

1 
a 

1 

hı 1
1 1·. d " .. 1 y smış ar ır. Bunlar Türk 

mu arı ,a ısı ovmuş er ve y .. gmt1l.uda bulunmu Iardır. 

F ransadaki grevler 
Ko~~nistler __ şehir nakliyat servi~ .. 
lerının askerı vasıtalarla yapılma

sını protesto ettiler 
Paris. 1 (AA) A h' . . - r1mc ız.metlen amelesinin ev . . • . 

mnsı hakkında hdedi,·c mt'c'iı;i ile u • 1. Y mı) elctının arttın!. 
k d

. . mumı mcc ıs arnsındnki "h ·ı· f 
etme le ır. Umumi meclis dün 120 f kl k b' • 

1 tı a devarr rnn ı ır 2'.am kabul l . 
bundan memnun 0•1luştur. J Jnlbuki b 1 d. 1. . e mış \.c amele 

ı c c ıye mec ı ı <ıO Ir kt r 1 
) apı mnsı tıunftarı dei';ildir. an · an az n zam 

Seine valisi Vellcy bir .ınla•m" h 1 . l . •· usu une c;a ı maktadır 
Parıs, 1 (ö.R) - Sosyal hr.reket . I' K .• · • 

1 1 h
. k genış ıyor. omunıstler k · k 

ar n şe ır nn ·liyatının yap•Jmnsını prot t I . as ·erı ·nmyon-

k 
. k l"S o eıtı er \ e ışe ba 1 d 

tıf erı am~ onların ., : askftı i eıtobü I • •1• f . ş ama an e" \ e] • s erın lalı ı aalıyet et .. 
len kamyonların faaliyeti olmMaydı p . h . mcsını ıı;lcdıler. \s-

arııı e rı aç kalacaktı. 

Göbels' in Mesa 1 
Bütün Alman gazeteleri ile . 

Uerlin. 1 (A.A) - Gobelsin Al .11 neşrettJ 
d

.. k b" .. maıı mı etine hitap edı n • 
un a şam utun Aln.an rad) 0 postnln 1 ( d anane\ ı mt-sajı 

1 
rı ara ın nn neşredılm. . J> 

< a nazırı bu mesajında rcjımin muvaffokı• ti . . k l"Ştır. ropa an-,, e erını nydettikt 
yanın bir mucizeye mevı.u te,kil etliğini ııöylemiş .. . en sonra Alman-
. k ' reıımın sosyal ' 
overe nasyonal sosynlizmin 19 uncu asrın milli) etpe h ıst eserini . rver arekt':tİ 1 20 
nsrın sosyalıst hareketinin telifi olduğunu bildirmio: b 1 . Y e ncı 
I 

1 "' o enzm • hü 
\ manyanın oııkeri kudretini meth etmi.:.tir B G "b l d ı · 'k cum \ic .. · · o e s ı po ıti ·adar b 

elerken şu aôı.lcri ıöylemi~tir: n ahse-

- V C'U:ıy ölmü~tür. Onun netfoes: olan C<'nevre k 1 ui;rayacaktır. leş i atı dc1 ayni :ıkıbct-: 

Kral Karol 
radyo ile 

Bükreş, 1 (AA) Kral Karol radyo 1·1 R ' e umen ·ıı · 
nutukta herkeııi ııaltanata ı.·e hüküm,.tc ııulh k mı etıne söylediğı bir 
d 

w d . • • u U\\ietlendirm k I 
ım etmes.ıe avct etmı~tır. Kral. milletin istikh I d e. Y

0 unda yar-
J 

• d .. , a ın en ' n ld cmı:;, or u Ye gençlıge •cllmlcmm hildirm' ı· ' 1 0 u~-unu ~ö~ 1 ır. ,, 

Japonya· Port•ıkiz ara"uul·ı l>ı·ı· J ::-- ı· ' 1~1cı ıst~ 

Lizbon, 1 (A.A) - Macno civarınd k. . l l k d b . v a .un onc.ıru adns h"d' 
·ın a mat uat bır tehlig ne,retmekle iktifa e ·I k . 

1 
a ısesi hak. 

1 ·ı k d' Ad ) eme tedır Bu t bl'wd <emme · te ır: amn garp kısmında Japo 1 k . e ıg e ... ·· \le 
> n ar araya çıkm ld 

I ortekizlilcr de odanın şark kısmını i-;gal et · I d' ıs 0 
uklnnndan . . mıs er 11 , Bu a J k 

ıle Porıekız arasındn bir ihtilaf menuu ol k k I c n ço hınberi C'in . ara a rnış oldu-; . 
~:erek Çın gerekse Jnponyaya karşı haklarını h f ı,:undan Porı kiz 
·v • o· . mu n aza etmek . ı arı rC!mı ıarıo Damantla gazete i hiıdis y' k . ıstemektcdir 
h ki 

e ı ısııca tefsır cd k !"> 
a arına riayet edileceğini kaydeylemcktedir. ere' oı tel izin 

Yeni 
Rumen - ltalyan dostluğundan b h . 

Roma. 11 (ö.R) - Buf...ıeşten bıldirilivo . [> k' Q sedı VOr ,, r. >OŞ\'c ıl G . 
ltıılyn dostlu~undan hahsn.iuken d.:mistir ki: og.ı Homanya • 

- 19 33 ıı~nesind .. Muss<ıl;.11nin l:r.ndi imzası .1 b 
b k 

ı> • b } . . ı e ıı.nu vcrd 'W • f 
d ınız .• u rrsım nna ıe: Şt') ı ıfade "di:> or. Onu çok d . ı~ı otograh 

1-. lbımdt· bır ıktığı te ir hüy;ıklÜr. lstikbnl · · f 1. da gordüın. Be · ıçın a.n ıyet P nım 
k n edcc<'kt.r. hal;> ayı kun..ıran adamın yarat 1 w b ro ·raınını bana tel • ıcı ıgınn en h -

Bclgrnd, 1 ( ö.R) - Goıı .. kah=nesi 'ı' 1 ~a snn hayranım . ugos, vyadn b " . 
ı.y.ındırnıışt•r. Bu ııı ·ınnuııı\ "t Coganın Yu«osl d U) uk memnuniyet zmır ı racat I..ondra, 1 (ö.R) - Gazeteler y ni yı· d unu soy U\ or. un ı se ep tt', uyku-

T arife müdür mümeyyiz namzedi muhafaza memurluğuna, Bodrum güm- ı nn kalkan " h k 1 B M lı St'vinçli biı· nıkbinlikle karşılıvorlar. e <') ecana ·apı an uy 1 
ustafn Foıoz, hukuk müşavirliği ikinci rük muhafaza memuru Kasım Tuğrul . . . · I Ahmedin sevinçle rahatsızlan Dcylı Telgraf, gazeteler ıçındc en faz ::ı • • mamasını 

müme>>b namzedi Zehra Ert~ asil 0~ Cmtük gümrük muhafaz::ı memurluğuna 1 t~mındı~ ı·~~=·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

__ ı 1 "' av) a a me b 
uo .. I arı >ln.~sındandır 'cut İrçok şahsi 

muşlar ve Giresun g "k "d" l .. v .. rıçıktan Niynzi lJysal Bodrum <>Ümrük nikbin olanıdır. Bu gazete Ingiltercnin Bu d d . b h Al • umru . mu ur ugıı · .. sıre. a o aya gıren ay A medin m an tıca t 1 A . k ""'açıktan Ali S.ıbinkaya lstanbul güm- muhafaza memurluğuna. lstanbul giim- teslihatı i:ıi yolda olduğunu 937 yılınınıqi ~öze knrı ı)or. Bay Hasan Tahsin bu re merı a sularJD• 
rıık ba~ıl d" 

1
. w. d bir sulh yılı oldugwunu ve İngiliz s11Uh- 1 w . ' f 1 ~ lU ur ugun e memurin şefliğine, riik bnşmüdürliiğli muhafaza şefi Saded- l d. lh . . b '. "k ıumaranın 50 nşagısına bıdar > ırmi bC" }• QS U d J 

J ~ d .. "k d' ]" I . ..d .. J"k ' f ::ınmasının unya SU U IÇIIl en UYU "C I' . b a a p o • 1 ~ ır gumru muayene m N . ın ·.rgu aynı mu ur u te n1anı csto , .. r ırn na ~ t etti<· ini .. ö~·lc~ i·ıce b.ı n gem l • emurU ecıp lC'111İl1tlt te~kil ettiğine bi.ilün dünyanın Af d " ~ " J • ' ) erı 
Öz.türker Kars gÜmriık muaye memurluğuna, lstanbul gümrük başmü- I .'\ ıme ın cşı: 1 1 ... mbllJ' •, 31 ( A A) 19 )7 \ 

1 

y sı· . . ne menıur· T G kanaat getirdıgini yazı:ıor. ll.I • • • • - sene 
1 

a .nr,ton, 31 ( .\ .A) - l}•'ı malu·ma 
uguna, ı ıvrı gliınrük memuru Rı'f,,t dürlüğü memur şefi aceddin üven ay• - ,,e yupalım hır l b · · 1

1 ındc Alman t'cn • f J · ı· • • .. .. .. ... .. ... .. . . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. ... . . , ., o mı:.zsa u yırmı I . ı re. ı o unun tonı .ılo · < lınal.ta •>lan ınalıafilde . w . ·~. l 
Doğrul Kuşadası giimriık ba,meınurluğu- ni müdiirlükte muhafaza ~dliğine. ls· Leş !ırayı b.zandık ya . Bazı ufak tefek w 140 hın ton n:t"lrnk 4 milyon tonil:ı- .. . . n ogrenıldıgınıı rıa, lzrnir ithaliıt gümrük memuru Tev- ıanhul giimriik ba,müdiirluk manifesto muıluğunn tayin r.dilmişlerdir. ihtivaç!arımızı temin t•deri:r~ dıvor. ı loyn bnli(: olmuştur. Alman t~z<>nhla '1 oredreı:ıcümhur Huzvdt Amerikan su-

r k Ö 
1 b 1 

.. k l 'd .. I"~" k• · D '· • · " rı rın ıı.kı Japon \e dıw 1 1 ı zgiiven Samsun gümrük M fl'w' memuru Reşit Uğur ayni ınüdiirlükte \·ez· stan u gumru Jaşmu ur ugu ntıp · ay 1 ahsının bu evden n) rılınn Z<l· hep Almnn ımicsseseleri lıer.abın:ı olm.11 • • ,' ger la ıkçı gemile• 

k 

. şc ıgı- 1 . 1 • ö .. 11 • ö 1 1 {" 1 . . s·· ı ·· .. 1 nın tedrıceıı or.ılarda ki 
ne, tet ik müdürlüğü tetkik memuru Ce- nedarlığn, lstanbul güı;.nrük başmlidür- cnnd<'n Nurı vunç. ayrı 7 en, u-, ımıııı c:e ınıştır. oze lıaşlı} or: t•ıerc metmuu :ı. arım mılyon ıonilatolul 1 • • n uz.ı · nştırılma11ı-

1 ·r 1 S k · d · 1 B K 1 S B Ah ~ • · • • ı mm ıçın parlnmı-.ıt d ' ına a ı amsuıı giımrük Me. şefliğine, lüğü muhafaza memuru Zahit Apa ay- scyın A amır. u.et ayur, ema ay- - c ay '\ met, dı) or . .Söyl<'dıkleri· ı tıcnret r< mılt'rı )« pm. !,la me ul bulu- r 1,ın I . oya lev ı edilmt, 
Gariant•p gÜm<ük anb., m•mum N>H ni müdU.lükı. muay<n• momu.Juğunn. v,un. Hü•nÜ K o bok. Hnnd•n Ayda•. Rn-

1 
min h<p•i lio t>fodi<. ı.;, kud •n 1.>lkmcn ,;. nuyo<. 1 ı .1 . ·•nun I •• ,.~ • mm kabulünü •id doı-

~la,Ja, M., in gÜnuük nnb., m•mu<lu- Mmin gÜm•Ük anha" m<mmluğundnn uf Aydm. Sami Du<ak. lb,.höm B••oğlu. "hry=nd> •••düm d. •ÖYl•mcği l<nlo- I • 'hznm """ktedi<. 
''.un.a, Dundinyatik güımük memuru up- açıkta Nizameddin Bora lstanbul gÜm· ı' Fethiye giımriik r.ski katip namzedi 1 hiir ettim. Size yüz bin lira rastladı. T t"b-

1 ağırlaync. k bir hareket ) apına'-·ı:z [" 11 J I -------------h E ·ı d · ~ .. .. · • anc a o•ı t b J d. 
~' ' •~en Çuku" güm.-ük wmu•luğuna. o ük hnomüdU.lüğü anh>< m•mmluğuna. 1 min Bi,kiı. 9 numarnh ihti•" m• hk·- ı" ' • mm. Gül• gül• hn •m•m>z An ini b l.nlom hny lln••n T»h in... · • ' • ' " •rum. 
iersın gümrük memurlarından lbrahinı l•tanbul gi.imrük başmüdür memuru Re- : mc"İ mi.ıbaş.iri Şadan lzbudak, açıktan Ba: Ahm~din ç~hrcsi ayni anda ı:e · * A. B. 

Antep gümrük memurluğuna. 7 ongul- fik Koltan ayni müdürlükte üçüncü fil• Keveni Karndirin, lstanbul gümrük ba~- \ ınç ışaretlerı) le doluj or. gülü} OT \" B. 1 ı.- ~: n r hsinin d<ıh.ı. b 'il.n ....... l•r t. 
tlak " ··k h f l ' · 1 · 5 ( 17 numnrı) ,1 

• b 

•. 
gumru · mu a aza memuru Ft'.rhnt nıf muayene memurluğuna, muhafaza müdürlüğü memurluklarına terfian ny- ~ıne se:ı enıyor: l'~.lktıp ~nl .. tnıadı";.mı hilm"•omın nmı 1 . ı'!. <'l eden 150 biı C . 1 Y h 1 . b . ,. ,,, , . .r.ı.nın 'ıı ' \ . .. l 

ungör 25 lira ile ayni memurluS::.ı müdlirlüğü memurlanndan Mediha Er· n; müdürlüktr.ki namzet Muzaffer Ç:ık- - a u 'ze ır<"r kah, e cbhn Pİ· B y Ahmcdin her halde ho bir r.ece ~ 1 ını~t· Jırını rnıirde ÜJum \ U· 
Cöllük m h f • 1 • d"I . 1 d ' ~ırsene .. i .. ce varı ı e • f' 1· ı . . w . • l ı umu ıncınur .. uındnn B S 

u a aza memuru Recep Gezer kut lııtanbul gümrük ba~müdürlülc me- mıw asaleten tavın e 'mıt er ır. 1 
\ e mısa ır ge ır ueı;ırdı~ırıı tahmin edİ\ orum ve talili \ a t a) ami kazen-
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Yeni Rumen baş

vekili Goga 
Demir ve Hava 
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- BAŞTARAFI 1-iNCt SAHtFEDE-
Londra, 1 (A.A) - Romanya başve

kili B. Goga Röyter Ajansının bir muha
birine yaptığı beyanatta Romanya hU

Yolcularının birbirini tamamlıyan 
müşterek faaliyetleri 

BIZANS SARAYININ iÇ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

YUZU 

Nihayet paskalya günü gelmişti · 

küınetinin lngiltere ile daha sıkı mü- Hava yollarının gerek milli ve gerekse 
nasebetler idame.sine çal!.§tığını ve bu beynelmilel nakliyat sahasında göster
temayülün kral Karolun Londraya ya- diği terakki ve inkişaf bugün bizi bu ye
pacağı ziyaretle temhir edileceğini bil- ni nakil vasıtalarının kara ve deniz na
dirmiştir. kil vasıtalariyle olan münasebatını tet-

Roma, 1 (A.A) - Yeni Romanya ha- kike sevketmektedir. Şüphesiz ki bu ye-

Q Kilisede imparatorun tahtı yanına bir ikinci taht dada riciye nazın Misesko Kont Cianoya sul- ni nakil vasıtası birçok sahalarda diğer 
hu muhafaza etmek ve Italyan - Rumen nakil vasıtalarının mütemmimi olmakla 

kurulmuştu. Acaba bu ikinci tahta kim kurulacaktı? dostİuğunukuvvetlendinnekiçin kendi- beraber gene birçok sahalarda bunlarla 
siyle teşriki mesai edebileceğinden mil- rekabet halinde bulunmaktadır. Aşağıda 

866 yıh.. 1 kat kurulan taht iki .. Acaba bu ikin-, imparator eski fahiıenin bu söz- tevellit memnuniyetini bildiren bir tel- okurlarımıza sunduğumuz yazı beynel
Ve bu yılın büyük paskalya gü- ci taht kimin için? lerle ne demek istediğini hemen sez- graf göndermiştir . milel Ticaret odasının (Hava ve Demir 

nü.. Bir çok faraziyeler yürütülüyor, di. Ciano da ayni hisleri ifade eden ve yolları Teşriki mesaisi) komitesi rapor-
Bu dini gün Bizansta büyük me- birçok tah~inler .ya~ıhyor, fakat' - Hakkın, var dedi. Yarın daha Miseskonun faşist hUkümetinin sempa~ töril ve (Havai Nakliyat komitesi) auısı 

rasimle kutlandı. balkın kendı kendılenne sordukları güzel olacak. Çünkü yarın o, arka- tisine güvenebileceğini ilave eden bir Bay Umberto Klinge.r:'in beynelmilel ti
Herkes bütün senenin günahlannı bu ı~al cevapsız kalı.y~rdu. • • sına tetrifat nazın üniforması yerine telgrafla cevap vennişUr. caret odası dergisinin hususi havacılık 
bugÜn Al1ahın afedeceiine emin, . ~ım~e ~u~an bu 1~ tahtta~ bırı- daha parlak bir elbise geyecek. Bük~eş, ı (A.A) - Kral Karol rad- nüshasında intişar eden ve demiryolla-
gök yüzüne dualar yükseltirdi. Bu- ~;: ku:iın ıçm oldugunu katıyetle Üçüncü Miıel : yo ile Rumen milletine hitaben söyledi- riyle hava yolları arasındaki teşriki me-
günün en büyük hususiyetini de A- ı yor u. Hani nerede T ekla, dedi. ği bir nutukta herkesi saltanata ve hü- sai ve rekabeti teşrih eden bir makalesi-
yasofya kiliaasmda yapılan merasim * _ Hazırlanıyor. kümete sulhu kuvvetlendirmek yolun- dir. Bu yauyı okurl:ırımız için faydalı 
tqkil ediyordu Sarayda fevkalade bir hazırlık p ki . ed h d -·ı da yardım etmeğe davet etmiştir. bulduğumuzdan iktibas ettik. 

• ah vardı. - e ya sız n en aZ'lr egı -
Büyük mabette imparatorun t - Kral milletin istikbalinden emin ol- Dünya nakliyatında mühim rol oynı-

tı kurulur ve imparator, halkın kar- O gece üçüncü Mişel, dini bir gece smız.. duğunu söylemiş, ordu ve gençliğe se- yan ve üzerinde en fazla insan emeği 
l - sabah kadar cün - Sizi hazırladıktan sonra biz de 

'
ısında tahta kurularak dini mera- 0 masına ragmen a • lfunlannı bildırmişti.r. sarfedilen vasıta demiryollarıdır. Bugün 

büs sofrasından kalkmamı-.tı. hazırlanacağız. h ıı k · lrnak sime i!tirak ederdi. :r Mosko1,·a 1 (Havas ajansı bildiriyor)- bunun yerine ava yo arı aım o -
Sabahleyin ~k az uyku uyuya- - Benim \ .. im bitti. Haydi siz de ı ti d · 11 d.. k · Vakıa imparator daha yakın za- Y Yeni Romanya kabinesi teşekkül eder tadır. Deve er emıryo arı oşeme ı-

manda mukaddes yeminine hain ol- bildi. çabuk olun.. Bana da T eklayı gön- etmez hariciye nazırı B. Miscskonun D. çin milyarlar sarf ettiler. Şimdi de hava 
Canı hir kalkmak istemiyordu. d · V il S d kil. ·· 1 L f 1 kli ,__k · t · · · · ·ı 1 mUf •• Amcuı olan 8afvekil Bardası :r erın.. as •• en e ıseye §OY e ilvino a umumi barışın muhnfazasın- na 'ynt şeın: esı esısı ıçın mı yon ar 

kılına bata gehniyecek dediği halde Bir taraftan metresi ve Vasilin ka- şatafatlı bir alayla gitmemizi temin da kendisiyle teşriki mesni ve Roman-l s:ı.rfediyorlar. BUtün bu sarfiyat devlet 
öldürmüttü. Din ile bu kadar az ali- rısı ~tkar!ı:a .b!r tarafta~ da Teosya et. ya tarafından bu hus:ısta yapılmış olan 

1 

bütçesi~·le karşılandığından bu hal dai-

k lan b. · t karıı.ı hal onu ııvelı ıltıfatlara bogarak kaldır- ...A, taahhütlere riayet etmek arzusunu bil- ma mükellefin tediyesine mecbur olduğu ası 0 il' unpara ora "!' - d 
1 

~ 
km din törenlerinde büyük kıymeti 1 ar

0
. •. .. M. l dirmeğe lüz.um görm si dikkate lnyık bir va1Jyet ihdas etmektedir. Sırf buse-

. · ed d. çuncu ışe : Nihayet saraydan İmparatorun a- addedilmektedir. B. Litvinofun cevabı hepten dolayı demiryol kumpa,nyalariyle 
vermemesı ıcap er ı. B .. d d. p k l d ğil. layı hareket etti. . 

1 
- ugun, e ı. as a ya e da çok na1Jkane olmuştur. Bununla be- hava yolları kumpanyaları halka azami 

Faka~ .Bızans~ y~ıyoruz. .. a ... Bilmem ne ı;inü olca yerimden Baıtaki arabada imparat~r üçün- raber B. Miseskonun bu tc.lgrafının D. fayda temin ve devlet<- asgari bir yük 
. Ve bı~roruz ki Bı~nsı? m~tef~-1 kımıldıyacak hı!'lde değilim. Fakat cü MiJel tek b~ına oturuyor, etra- Goga kabinesinin burada müstakbel dış tahmil etıi1ek için teşriki mesai eylemek 
sıh muhıt.ınd.e yaln. ız dm hıılerı degıl, Vası·ı ı·ç·ın. Vası'lı·n h'"tırı ve s·ızıe..:n fın h fı ·ı . ku ... d .. •• ı mu n z suvan crı ıauyor u. po1itikası hakkında hasıl ettiği fikri zi- ı ve faaliyetlerini ye1tdiğerini itmam eder 
hırs ve kin hıslen de pek çabuk unu- hatırı için kalkıyorum. Arkadaki arabada da tCJrifat na- yadesiyle değiştirebileceğinden şUphe bir şekle sokmak vazifesiyle mükellef 
tulur. Netekim de öyle ohnuş .• Az iki kadın, sarhoc;lu~u hila üzerin- zm Vnsil.. O da tek başına geliyor- edilme\tcdir. bulunuyorlar. 

imkan derecesi tayyareye nisbetle çok 
dilşilk kalıyor. Fakat bu güzergllhlard:ı 
tayyare faaliyetini buralara temdit et• 
miyen demiryoluyle rekabet etmek va• 

ziyetinde bulunamıyor. 
Hava yolunun demiryoluyle rekabeti

ni temin edebilmek için faaliyette bu
lundukları müşterek sahalarda, bilhas-
sa Avrupada, pratik ve müfit neticeler 
vermiyecek olan itilMlar tesis ede
cek yerde evvelemirde hava nakliyatçı~ 

1arınuı yaz. mevsiminde temin edegel• 
mekte oldukları intizam ve konforu kı
şın dahi temin edebilmeleri daha mü
reccah olacaktır. Bu teknik bir mesele
dir. Ve şilpliesiz zamanla buna vasıl olu

nacaktır. Fakat şimdilik, hava yollarının 
yaz llH!vsiminde tatbik ettitf vakti ha
reket cet.veliyle kışın tatbik ettiği vak
ti hareket cetveli arasında bir mukaye
se yapmakla, bu neticeye varmaktan 
henüz ne kadar uzak olduğumuzu g()s.. 

termek mümkündUr. 

Hava nakliyatı ile şimendifer rekabc-
ti müvacehesinde kalan milessese veya 
servjsler bunlardan ne istiyebillrler ? 
Buna cevaben beynelmilel Ticaret oda· 
sı Demir - hava yolu mil§terek faaliyet 
komitesi içtimaında söylenen şeyleri ha .. 
tırlatmak faydalı olacaktır. Bu içtima· 
da hava nakliyatının bir kUl olarak ve 
kendi kendine kafi bir vasıta olarak ka· 
bul edilmesi lazun geldiği ve satıh na· 
kil vasıtalariyle, büyük hava hatlarınl 
birbirine bağlamak üzere yapılan bey
nelmilel anlaşmaların az zaman zarfın· 
da hava nakliyatında husule geleei?k tek
nik terakkiyat ile hükümsUz kalacağı zaman sonra Bizans tabii hayatına d 1 n&· ı• k l · 1 d ld k k 1 l e o an üçu··ncü nıı .. e ın o una gır- 1 u. Faris, t (A.A) - B. Delbos Roman- Bu neticeyi e e etme o ay o ınıya-

d". •· N Ba d t ft l söylenmişti. 
orunu§. e r asın ara ar arı ne diler. Yatağından l=aldırdıl:ır. Elini, 1 -BiTMEDi- ya dıs b:ı.knnı B. Miseskodan aşağıdaki I caktır. Zira her iki taraf ta müktes.ep va.- Bugu··n Anrupavı cimdiden ccnub• 

de lehinde söy}iyenlerden eser kal- k d 1 ı ı uhaI h ta • J r • 

B 1 __ L~ ~· l • t' yüzünü yı a ı ar. . . • I tclg'raf almıstır : Hariciye bakanlığı va-
1 
ziyet eri m .. az~ya ve aAt• yenı vaz.ı- katetmek için altı saat, ve şarktan gnl' 

mamı§lt. unw.ı- wıuıse ere 10 ızaren Arkasına sırmalı merasını elbıse- J , p j zifesine ba !arken ekselnnslarııın Ro- yet ve menafı ıktisabına saı bulunacak-
§imdilik sinmiJlerdi •.... • : .. .. sini ge~irdiler. , . . 1 SVlÇTe .. 0 on:ya manya i!e Fransayı h:ığlıyan ananevt 1 1ardır. Hele bu~neticeyi beyz:e~lel sa- ba da bir gün kafi r,elmclctedir. 

Halk, paskalya gun~nun buyu~ Vasıl de huzura gelmıştı. 1 ---o- • ' · ı dostluk münasebetlcr~.ıin barışın mu-1 hada elde ctmcgc çalışmak millı .sahada- Hava nakil vasıtaları uçmak için gün. 

dini ~~r~~ini a.d:ta ~gle~ccye gı- o, cok ~vveld~n hnzırdı. K t'" b ·ı f l kl ' . ' hhfaza$ı .nerine olar ~ ve mütesanit 1 kinden daha fazla müşkülu:ı dtıidir. Zi- lda~~ısı~yalaetlgercicneddeenn icsvti~~l~e ~:n:;k :ec! 
der gıbı gormek ıçın bır gun evve- . Gözlerinde belli etmemeğe çalı~- a l l ara l arını aınenfnatl rimiz icin kendileriyle teşriki -ra beynelmilel sahada mnlı menfaatler J "; ~ 
linden hazırlanmı§lardı. . tı8ı bir se~İnç tfılesi vardı. 1 mz ilan edeceklerdir?ırnesaı c-d..,bılmekten mütcVC'llit büyük 'elde etmekten ziyade halka kolayl!klar kate~ebılmek için sab:ıhleyin mümküa 

Sabahleyin daha erkenden Aya- Arkasına-kırmızı ipekten altın.sır- . 1 mcn;nunıyctiıni arzcdcrim. D~rulitc elti . temin etmek 1.arw·eti kendini daha ziya- oldugu kadar erken harekM etmek uı.· 
sofya mabedine kambalık bir halk malı işlemeli le§rif1't nazırı elbises~nl -.B~ŞTARAFI ı.t~Cr SA~t~ED~ 7ı°tgiın vnzif niıı ifasında b<.'niln içfn elzettı 1 de hissettirmektedir. Bu sebepten pol~yı ,ruretindedirler. Bu ~a\·uret ısaikiytiıtliı 

1 d • • . 1: seöetıyl~ "'U nu~u ıradetınıstır. c.Mıl- k' , d k ı ı:- k. h . ... :ı. 1 I hlıa1'tl" • i .ı .... :.-akını bqlamıştı. BUJ:J ann arasın a geFışti. ' • • . . . . . ohm h~raret1i yardımı eksclahSlro-ı rlcz- hen ht'\· i ı vnsıtaıarasın a uru maşı a- ' ı ava \:asha arı ~u ,c .. rr~ ue ........ -
hatta gece yansıl\dan kilisaya gelmiş i(Jcüncü Mişel ona baktı. . l~tler c ~ı.yt>t.ı c<wlı -hır .o~g~nızasy(J~- dinde bulmakla çok" babtlya~ blacağı'fnı zımg'~~ti teşriki mesaiyi beynelmilel s~- .yollarıylc ~eşrlR ~et.riie~ ~sWdlğın.~ füıvı 
olanlar bile vardı. '---- Burun ne .kaflar da yala~tklı dur. ~-u .ıtıbarla bazı dcğışıklıklerc u~- :au vnziLyi şetenı Fdnsız milleti hak- hııd•ını v.jy:ıde evvclemirde milli sahadf ~;asıtala~ı orer1erıni .d~i?•olln?ınıt .da• 

Saray memurları ile kilisa papas- olmussun Vasil .• dedi. Sonra metre- rıyabilır, Fakat aldanfP.amalıdır., Paktta k1nda -nlenen beslediğim "büyük hayran- a;amaK Jazımgeldiği kannptindeyim. gil Clemıryolfo:rı orerl<!rlnı hava vasıta-
ları, mabedin ortasına imparatorun sine dönerek ilave etfü ihınai edilemiyecek asgari l>ir teminat lı~ ve derin bağlılık ttıhlı dniresinde if11 . . • • )?rınınldne uydurm~k ınecburi~et.inde-
murassa tahtını kurmakla meşguldu- _ Nasıl. koca!l bugün d"ha gü- meYcuft~ır Milletler ccm.lyet.lııi i wm • edecl:'vim. Faaliyetlerini aynı işt.ikarr.ete tevcih .<lirler. Hava yolu aiimet iSuisyonuna 
lar. zel değil mi? yiz diyenler daha iyi bir sistemi ihtiyar Sofya. 1 (A.A) - Memleketlerini ter- eden her hangi ticari teşebbüsler arasın- gelecek olan kara nakil vasıfolarının veı 

Fakat her sene mutad olan bu ça- Etkarina nz kalsuı: etliklE'rini de söylemiyorlar. Kuvvet ve- kt-decek olan Romanya yahudilerinin da bir Hilaf husulü ancak bir rekabet bilhasşn buraları için yolcu ve hnmult 
lı§manın bu sene başka bir tarafı - O daima. her vakıt t?'iizel.. • ya milletler cemiyeti şıklanndan biri- Bulgaristana girmemelerini temin için devresinden sonra teessüs edebilmekte- taşıyan trenlerin bu vasıta orerlerinı 
vardı. Bu sefer saray memurlannın Diyeccl-ti. f <'ll:at kendini cahuk ni tercih etmek lazımdır. Milletlerin resmi hiç bir tedbir alınmamıştır. Bu- <lir. Acaba bugün demiryolu ile tayyare- intibak etmek zarureti aşikardır. Bey .. 
çalıımalan diğer senelerdeki çalıı- tuttu. Resmen koca:ıı o duğu halae sulh içinde yaşamaları istenirse millet- nunla beraber kesif bir muhaceret akı- cilik arnsındn bil" rakabetin vücudunu nelmilel büyük hava yolları işletmele-
malarına benzemiyordu. bir kene bile koynuna girmediği Va- ler cemiyetinin vücudu elzemdir. 1 nı karsısında kalındığı takdirde hiikü- kabul etmeğe imkan var mı? Şimdilik rinin tabi bulundukları zaruri vatlyeb 

Bizansla Ayuofyada her sene ol- sile, karnında ta!\1d·ö1 çccu~un res- MADAGASKARDA metin bunu tahdit etmek üzere tedbir- tamamen hususi bir mahiyet arzetmekte lere intibak mecburiyeti şimendiferlcrc 
ıiuğu gibi bir taht. Bir imparatorluk mi babasına haris bak1tlarla baktı. J ıcr alacağı zannedilmektedir. bu1unan posta nakliyatını biı· tarafa hı- dil§üyor. 
tahtı yerine bugün .. lki tahtın kurul- İçini çekti. Sadece ve imparatoru Londra, 31 (A.A) - Evening st.aıı- Bükreş ı (A.A) Şimdiye kadar hiçbir par rakıp yolcu ve emtia nakliyatını tetkik Acaba hava demiryolları orerlerinl 
makta olduğunu hayretle, taaccüple tasdik rtmİf olmak için.. dard gezetesi Lehistan ile Fransa nı:a- tiye intisap etmemiş olan Titüleskonun edelim. Yolcu ve emtia nakliyatında ha- hava yollarına uydurmakla veya havı 
gördüler. - Evet .. Cevcıh•"'t verdi. Fakat sında bir anla~ma üz.erine Fransanın Milli köylü partisine girdiği öğrenilmiş- va vasıtalarının temin etmekte bulun- yolları servislerini demiryollarına uy. 

Herkes birbirine merakla soruyor- Teosya hemen atıklı: Madagaskar adasına Lehistan Yahudi· lir. Titiilesko bu hareketiyle Goga hü· dukları traCik, hacim itibariyle, demir- durmakla ne gibi menfaatler elde cdet"< 
du: - Vaıil, dedi. Yarın daha güzel !erinin muhaceret etmesine müsaade et.. kümeline karşı mücadeleye girişeceğini yolu 1rafiğine nisbetle, oldukça kabili ]er? 

_ imparatorumuz bir tane .. Fa- olacak... tiğini yazmaktadır. anlatmak istemesidir. ihmal bir vaziyettir. Milli sahada demir ve hava yolu mu~ 
Umumi bir su~tte. başlıca münaka- telit biletleri düşünillmüş ve hatt.A ta~ 

~~T • e•+a~vw~~-~v~~~~• W,h~~hna~mta~riyk~m~edi~ 

H 
. . · , bik mevkiine konmu~ur. Koli nakliyac. 

NASREDD1N1N HELVASI G!Bl BlR T'ORK'O memekt.e olduğundan bir rekabetin \'Ü· e r g U n tında (Railvay ekspreş agency) ismin• 
ı-.; cudu iddia edilemez. Fakılt tayyarecili- deki mühim bir t~ekkUl bir çok havı. 

B:acı ağrıyordu bir eczaneye girerek Bir gemim ".·ar deryalar dolaşır ğin arzettiği seri tekiımtil neticesi hava-
., kwnpanyalariyle anlaşmalar akdetm~ 

ilaç istedi. Eczacı: Dolaşır da ıskeleye yanaşır cılıkla deıniryolculuk arasında bir re-
tir. Bu anlaşmalar sayesinde bu J\ınerl• 

- Size cNezlepin• verelim efendim, .Benim yarim çıtır pıtır <>ynaşır " kabetin teessüsünil bekliyebillriz. Bil-
'Z/'/..- kan nakliye kwnpaııyası, mersulelerf dedi. Çok eyidiz:. tz;zZ'C(/IF,CL/-Y.'L'/~/.Jr.r.:LY~'JCLUıL/..T./Z2":Jll..,.'27~AJ'fv.. _,,. Öpemedim sevemedim doyunca hassa bu rekabet deıniryoluna nlsbetle 

gerek hava, gerek demiryoluyle veya 
Adamcağız şiddetle reddetti: hava yolunun şayanı dikkat fevait ar- . 

H h Bl·r· •"ıtıı"m var ye1kenlerı' kadi1 e •- k · tid d d b 1 d .. b her ikisinden birden istifade ede.reli - ayır, ayır istemem. ~'- 1 :tew.ue ıs a ın a u un ugu azı me- . .. . . . d . dah 
Eczacı şaşırdı: Sevgilimin annesi de Şeıife vaki arasında daha çabuk tezahür ede- muşteri ıçın aıma ve a uygun P" 
- Fakat eyidir efendim.. Sevda verdim ben hir nankör he.rifo cektir. Hatta şim<U bile yax m~vs!mle- kilde nakletmek imkinuu elde etmekteı 
Hasta kız.dı: öpemedim sevemedim doyunca rinM· baıı mühim güzergAhlarda, bi- dir. 

• 1 

- Benden eyi mioilecek.sin Ue adam~ rincl mevki yolcularına inhisar etmek ------· ' 

Pamukların ıslahı c.Nez.le~in• 1 icat eden benim. Bir gemim var kapakları gümüşten üzere, bir rekabetin başladığı görill
Ben vaz geçmem bu sevdadan bu işten mektedir. Demiryol idareleri bunun 
Benitn yarim pek hat eder cünbüşten neticelerini nazarı mülahazaya almak ZAMANE ÇOCUKLARI 

Küçük Necdet. yaptığı bir kabahat..,. 
için annesinden fena htllde azar işitmiş-' 
ti. Somurtkan bir yüzle .a~inin bu
lunduğu odadan çıkarken..babasiyle kar-• 
şılaşh. Babası sordu:· • . · 1 

- Ne o Necdet? 1 .. 
Necdet büyük adam tavrı ta\nnarak 

laka~d~\'~ cev;ıp verdi: 
- Hiç .. Karınla kavga eltim de! .. 

TELKJNLE TEDA Vt 
Doktor - Beyhude üzülüyoısunuı.. 

Hiç bir hastalığınız yok, sadece vehim .. 
KenClinize telkin yapınız, h:ısta olma~lı
ğınızı, kendi kendinize tekrar ediniz, az. 
7.amanda bir eyiniz kalmaz, Tıpta ctel
kinle tedavi> diye bir usul olduğunu bel
ki işitm~ inizdir. 

Hasta - l<:yvah! Öyle ise hiç bir za. 
man hastalığımdan kurtulamıyacağım! 

Doktor - Neden canım? 
Hasta - Telkinlerim bana tesir etmez. 

ÇUnkü yalan söylemek kusurum var
dır ve bu kusurumu kendim de gayet 
eri biliyorum. 

- Bir şarkı daha ıöyler misiniz? 
- Miıalirlerin canını sıkmak istemem .. 
- Merak etme .. Onlar zaten dinlemiyorlar. 
BiR' MANl MEVLANADAN BiR PARÇA 

Lahuri şalın eni 

Sitemin öldilrdü beni 

Kırk yılın bit günü bir 

Elbet 2öı ürüm seni 

cSeven için her nerede bulursa bulsun 
şarap içmek, yahut akıl ve hicap perde
sini yırtmak gerektir. Ben ~rabı nerede 
iı,ıeyiın. içecek olsam da şarabın b!l§ım
du alıp ıöLUreceii, akıl bende yok ki .. > 

Öpem~füın seveınedim do,yunca 7.:ırureündeodirier. Ziraat·bakanlığı 
pamuk haatalıklarile 

. mücade,le ediyor 
Bir 'temim var boyu pek ,ço}c uzundur 
Kuzulnrı besliyen bu koyundur 
Güze11crin sözleri hep oyundur. 
Öpemedim .~evemedim doyunca 

1Kt ARKADAŞ: 

Muizle Kohen ortak· o1nıuşhır ve bir 
hazır elbiseci dükk~nı açmışlardı. Daha 
ilk güp.ü ak~amı Kohen hesabı yapark'en 
hiddet~e bağırdı: · 

- Olur iş değil yahu! Çekmeden iki 
lira ekşilrni~. 'Başka birisinin almasına 
iınkan Y.~k. Anahtar yalnız ikimizde var. 

Muiz ortağını teskiM çalı~tı.: 
. - ÜzUlme canım! Madem ki farkına 
vardın, zararı yarı yanya payla§ırız! 

• 

BIR BtLMECE 

inil inil öter, dili belli olmaz 
Mavi fistan geyer boyu belli olmaz 
Uzun yol gideı·, izi belli olmaz 
Cevabı yann 
Evvelki bilmecemlz.: ~Kafes) 

Filhakika yaz mevsimi hava servisle
ri için çok faal pir.dev.re a~droek.tcdir. 
Bu mevsimde hava yolları, yolcularına 
hemen mutlak bir intizam ve ideal ha .. --0-

va şartları içinde seyahat imkanını. te- Ziraat bak.anlığı, yurd ekonomisindl 
min etmektedir. bü_yük bir mevki ve belli başlı ihra~ 

Kışın gerek hava servislerinin tahdi- maddelerimiz.den olan pamuğun fyl 
di dolayısiyle ve gerekse yolcuların ka- vasıfta, randmam yUksek, kurağa da· 
ra bulutlar arasında körU Jcörtine se.ra- yanır, elyafı uzun ve mütecanis bir şe
hat etmek ve fırtınalarla şali anmak en- kilde yeU~Urilmesini temin için çalı§' 

dişe ve hatta korkusu sebebiyle hava malarına devam etmektedir. ~akanlık 

nakliyatı çok azalmaktadır. Buna hir bu çalışmalarında ~akın bir istikbalde 
de zaman kazanmak mülahazasiyle tııy- pamuk istihsalahmızın 500 bin balyayı 
yareyi tercih edip havanın bozması do- bulmasını göz önüne almaktadır. 
layı.siyle servisin taliki mecburiyeti kar- Bakanlık pamuk hastabklariyle da 
Şt5ında kalarak istediği linda seyahat mücadele etmektedir. Bilhassa pamuk 
imkanını bulaİnıyan yolcuların daha kurtlariyle mücadele için Amerika· 
evvelden kara yolunu tercih etmeleri dan makinalar ve ilAçlar getirilmiştir. 

sebebini de ilave etmek lazımdır. Şimdiye kadar yapılan mücadeled• 
Hava nakliyatının tefevvuku bilhr•ı >~eyhan vilAyetinde 75,772 nektar kurt-

1 

sa kum çöllerini veya uzun deniz: yolla- lu kozalar toplanmış, Malatya vilAye
rıru aşmak uırureti kartısında kendinil tinde 430. Seyhan vilAyetinde 7153, iz. 

1 hissettiriyor. Bu sahalarda satıh vasıta- mir vilAyetinde 1118 hektar arazi ildÇ"' 

1 
larının (An üzerinden aynlamıyan bü- 1~ ve uu:arlı 'Ql>ceklerc;len temiden· 
tün nakil vasıtaları) temin edebil'1ikleri nıı,tır. · 
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On Sekiz Sene Evvel 

Büyük ö r· 
yollarında karşıl~rken 

YENi ASIR 

' Ankaramızııı. Atatürkü bağrına bası- KOLORDULAR *: 
tının on aekizincl yıldönUmUne erdik. Bu karar neticesinde ve Atatürkün Işte bu tarihten sonra Ankara tama-
~ada geçen savaşlarla, cidalle, bliyUk teklifatı altında yirminci kolordu 1919 men AtatUrkün emrino girmiş bulunu
bamlelerle dolu yıllar, Ankaranın Ata- senesi Nisanında Ankaraya gelip yerleş- yor, bütün mill1 hareketin muhabere ve 
türkUn emrine girişinin ve mücadele ti. Bundan biraz önce de 12 inci kolordu muvasale merkC7.i halini alınış bulunu

Üe yer al19anm teferrUatım öğretiyor. da Konyaya yerleşmiş bulunuyordu.Yir- yordu. 
..,. 

t'l 
lzmir palast4 

DUnkU bayram mUnasebeUyle kendi- ınincl kolordu mütarekenin ilk günlerin- Erzurum kongresi neticesinde Mü
ılyle görUştüğUmUz:, o gilnUn An.karada de .Kasma ilerisinde bulunuyordu. Bu- dafaai r ıkuk teşkilAll kurulması ka
milll kumandanı Konya saylav1 general gUnlerle Ankaraya geliş arasındaki beş rarlaşmca Ankara ve mülhakatında ni
:A.li Fuat Cebe.ııoy, şu hatıralarım naklet- ay içlnde, gene AtatürkUn telkinatı ile zaınnaınesi mucibince teşkilata başlandı. 
ti: yimıinci kolordu Adananın ve şarkının ı An kar, merkezinde başkanlığa Rifat e-

- Milll ınUcadele, hayatımızm içinde, kurtuluş hazırlıklariyle meşgul olmuş, fendi ve az.alıklarına da belediye reisi 
heyeU temsillyenln Sivastan Ankaraya Şubat ayma kadar tedrici bir surette Ali, hugün Ankara mebusu Rasim, eski 
nakll işi. de o gUntin reisi, bugünün de Adana, Konya Ereğli. i demiryolu üz.e-' mebus merhum Mümtaz. Hilmi, eski An-

Yılbaşı neşeyle geçti 
atası olan Mustafa Kemalin mühim ka- kara melıusu Şcımeddin, Hoca Ahmed f~ 
rarlanndan biridir. Bu naklin ehemmi- efen dile:- ve daha bir çok zevnt inli hap 

1 ~!"\'"·~·· yeü şu sebeplerden ileri geliyordı.ı: Mil- olundu. 1 
1t kurtuluş harekeli Sivastan ziyade An- Müdafoni Hukuk heyetiyle milli ordu 
karadan daha kolay idare olunabilirdi. sıkı uir mesai birliği yaptı v Sivus 

1 

Milletin en ziyade kesıf bulunduğu yer 'kongresinin hütiin milletin hakiki mü-1 
garp Anadolusuydu. Davanın yürütUl- messili olduğunu ve Türk milletınin ta-
mesl bakımından bu kesafetin ortasında ınnmen birleşik olduğunu g~steren ve 
bulunmak lhımdı. Bunlardan daha mü- milll misakı ihzar eden kongrenin mu-
hlrn olarak milleUn sesini boğmak isti- vaffokıyeti uğrundaAnndolu garbına dil- i 
}'en, harlcl ve dahili unsurların merkezi ş. n lıUlün hazırlıkların yapılması için 

1 

olan Istanbula yaklaşmak icap ediyordu. Ankara ınühim hir merkez olmuştu. 1 
Milll mücadele esnasında Mustafa Ke- 1 Siv.ıs kongresinde milli birliği ve ınil-

ınll, kurtuluş yolundaki her mühim kn- ili misakı meydana koyan ı~illi lıarekel: 
rarı, önce kendisi düşUnüp, bulup ta or- 1 höyle kuvvetle t.aazzuv e. derek onun düş-
taya koymasına rağmen, bunları milletin mantarı, hu hareketi boğmak teşebblıs-
karan olarak tanıtmayı şiar edindiğin- forincfon geri durmıyorlar ve bunların 
den bu keyfiyeU bir de Slvasta takviye \bütün h ınleleri, Ankarayı karşılarına 
edllmif heyeU tcmsiliyede müzakere et- İ bir manevi kale gibi çıkarıyor, buranın 
meyi mUnaslp görmüşlU. 'sakin, vakur ve imanlı halkı, bütün bu 

Sivas kongresi esnasında İstanbul hü- ~ '.i~ fesat hareketlerine karşı bütün salabe-
kilmeU tarafından resmi mevkiimdcn is- ,,~-.: tiyle göğüslerini geriyordu. Ankara he- 1 
kat edildiğim zaman kongre tarafından · ~ ye~ temsiliye lıııraya gelinceye kadar 

1 

cGarbt Anadolu mlW kuvvetler başku- General ALi Fuat Cebesoy 1 Sivasın düşman! rı yakınında en yakın 
mandanlığına. tayin olunmuş bulunu- rinde teşkilô.tını yaparak çekilmişti. Kol- nöbetçisi olmak vM.lfe;;ini de cesaretle 
yordum. Bu sıfat ve diğer sebeplerle1919 ordu Konya Ereğlisine geldikten sonra görüyor<lu. 
yılı tldnciteşrininln başında Sivasa çağı- fırsattan istifade ederek bilhassa Atatürk ATATÜRK ANKARA YA GELIYOR 
rılmıştın1. Orada Mustafa Kemalin rei.i· le görüşmek Ü7.erc yinni gün için !si.an- Alalürk hcyeh teınsiliye ile Siva.;;tnn 
liği altında toplanmış olan Heyeti tem- bula gitmiş ve d6nınü;jlÜm . Dönüşümde Kayseri yoliyle Ankaraya hareket etti. 
siHyenin Sivastan Ankaraya nakline Ereğli üzerinden kolordu ile beraberAn- Bütün lertibatıınız laınamdı, fakat hat-

mUttenkan karar verildi. karaya geldim. ıkın ruhundan co~an sevgi ve iınan bu 
Bu meyanda btanbula ve cepheye daha irtibat kolordu merkezi. üç sene önce tertipleri ehemmiyetsiz bırakı}•or. Her 
yakın olmak maksadlyle Eskişehir civa- yıkılan Dahiliye vekaleti binasında idi. yerde halk onun önüne çıkıyor emrine 
rında Seyidgatl'nin de Heyeti temsiliye- Kıtalar kısmen sarı kışlada ve kısmen 1 giriyordu. 26 Kanunuevvel akşamı Ala
ye merkez lttiha~ı düşUnülmliştü. Fakat de civardaki tepelerde çadırlı ordugahta türkün ve arkadaşlarının Beynam kö
ilk J.şaretlerlndenberl Atalürkün peşine idi. Cebeci pavyonlarında bir Ingiliz. la- ı yüne geldiklerini ve geceyi orada gcçir
sarsılmaı: bir imanla d~rnüş olan, başta buru ve Ankara istasyonunda da bir In-ı diklen sonra erle i günü Anka raya gc-
relslert Rifnt efendi bulunan Ankara hal gilir. müfrezesi btılunuyordu. leceklerini öğrendik. 
:kı Heyeti tcmsiliyenin Seyidgazi yerine Ankara valisi D:ımat ~~erit hüküıneli-1 O gi.ın, bugun gibi gözümün önünde
Anknrayı ~e:kez ittihaz. etmesini şidde~ nin ınüınessıli Muhiddın pa~a idi ve fn- 1 dir. AnknralılM onu gözlüyorlardı. Bir 
le ~u e~i.ştı. AtatUrkün de bu ilk gUn- ı kat ınuhill hiç bir sevgi uyandırmamış-. haftadır civardan gelen milli müfrez"lc-r 
lerın hissıyatına mütemayil görünmekle 1 tı ve tesiri d:! yoktu. 1 ve halk mümcssillcriııin yaptığı k ılaba
berabcr Ankaranın mcvkiini göz önünde Eil3hara milli hukümd taı·afmdan va- 1 Iık Ankaranın giınlük hayatında mühim 
b~lundurmuş olacaklar ki, her kararları h tayin olun n Yahyn Galip bey defler- 1 Lir fevkalfülelik teşkil ediyor ve malıi
gıbl Anknrnyı merkez ittihaz kararını dar. Rifot efendı d 0 müftü ve merhum yelleri meçhul biı· çok meraklılar da hu 
da bUyilk hir isal>cUe vermişlerdi. Ata- Kütükçü Ali b y d' b..,lediyc reisi idi ve 

1 kalabalığın için" knnşmış bulunuyoıdu. 
tilrk, heyeti teınsiliyenin nakli için Iiizım Ankara rn"'busl rınd~n B~YP"'"arlı Hilmi~ Bunlar bu g •lişin ve on'I b:ığlanışın 
gelen tedbirlerin nlınmnsına beni ıne-1 v" Muınt.az beykı d • burad:ı bulunu- blçüsünü ar ınak vnziLsiylc mükellef 
mur ettiler. 1 y,.,ı lardı. 1 mü~ahitl r, hab"rciler ve hatta nıüfsitler 

MONDROS MOTAREKESl Bu esnad'I milli h ızırlıkların yapıl- 1 olahüırdı. Fakat h epsi gözlerini kamaş-
ZAMANLARt rnasına haşlanmıştı. Validen gayri yuka-

1 tıran bir ınanz<ıranm knr.,,ısında k ldı-
Milli mücadelenin hu safhalarına gel- rıda i imleri geç nl r bu hazırlıklarda 1 ı r. 

~nczden önce, Ankarnnın bu harekete gayret gösteriyorlardı. Ankarada bulu-1 O s. h h . 
ıltihııkının başlangıcı günlerini bulmak naıı yirmi dôrdün"u fırk ı kumarulanı 1 Buli.ın Aııkarcı, çoluğu, co::uğu, kndını, 
için, gözlerimizi Mondros. mütarekesinin olup Hendek i,,yanınd.:ı şehit edilmiş o· ve erkeği ile şehrin bugünkü harp oku~ 
akdi zamanına çevirmek ltaımdır. 1 hın nlb.1y l\tahınut v' kolordu erkanı- 1 

tunun hulunduğu Kızılyokuşa katlar yo· 
Harbı umuminin malum surette hita- l harp reisi olup lıugün Istanbul kuman-! la cluzulmüş lıulunuyordu. 

ımnı milleakip Atatürk Ada nada yıldı- 1 danı hulu nan Binbaşı Öın~r Halis (Gc-I Ankarayı lıu kadar coşgun hiç biı imiz 
rım ordulan kumandanlığını alm'i ve neral) hcyler LI bu "!esainın en kuvvet- giirıııcnı4lik. Onu co~tııran, onu ilk defa 
ben de kendilerinden inhilil eden yedin- li organlar~~dı. Bu esnada 1:1'~rada h~-ı ayaklanna koşturan kuvvet ııe idi .. 
el ordu kumandanlığını vekaleten der- tunan Ingı!ır. kıtalan ~kı.şehıre çekıı- 1 Mon lro mütarekesi ve İz.mir işgaliy.le 
uhtc etmişUm. Iştc o 7.aınanlarda idi ki, di, ~a~nız ':5~uyo~~a mulareke ~~kamı 1 ~l~lıyan büyük f~ciaya karşı, nıillelinın 
Yıldı.rım ordularını? Ingillzlerin arzusu mucıbıncc ıkı lngılır. kontr~.ı zabıti. ka~-ı ıçınde ayaklanmış olan büyük kahranta
~eçhılc teslim ve esır olmaları hakkında ınıştı. Kolordu hu ır da koy bekçılerı- nın açlığı istiklal davasının ilk ışıkları 
~buldan em.ir verilmiştL Atatürk bu tıin adeHerini çoğalUı, bunlara sil.ah ver- ı arlık. bütün maıw.iyle milleti aydınlat
~mn dlnlemeınış ve şerc.CU ordularımtzı dı. lstanbul hükumeti ve yabancılar ta- mış ve millel bütiin ümidini ve kurıulu
haksıı: yere mütareke z:anıanında esir rafından tedhiş edilip dağlara kaçm!:Ş ;şunu onun yoluna bajtlamışLı. 
olmak gibi bir Aıkbetten kurtarınJ41.ı, bu olan bir ~olt vatandaşlar irşad edilerek 
esnada emri vaki olarak Iskenderunu yurtlarına döndüler ve çeteleri rouhafa· KIRŞEHtR YOLUNOA 
i .. gal eden Fransızları, mütareke imza- u altına alandı. Her yerdeki mahafil ay- Hava geceden karlı idi, aabahleyin 

- BAŞTARAFI 1 iNCi SAH1FEDE- yaklaşarak hnber veriyor: 

salonların daha tenha kötelerine çekili- - Sizi telefonda istiyorlar. 
yorlıu. Dinlenmek ihtiyacında olanların Bu zat ahızeyi eline alıyor. Kısa bir 
ekserisi ya tenha bir oda, yahut ta ao- muhavereyi müteakip 9119uyor. Fa1'at 
eu~a ve rutubete rağmen kuytu bir ağaç ııhizeyi lıir türlü elinden bırı~kmıyor. Ya
gölgcsi arıyorlar. nm saat, bir saat, iki aaat ..• Fakat te-

Şehir sanki iki yüz bin insaniyle, hü· lefon konuşması durmıyor. Garson te
tün nakil vo.ıııtalariylc ayakta .. Radyolar ll\~ta .. Bu ne uzun muhavere böyle, di
bu gece cidden nefis .. Dünyanın en ma- ye sızlanıp duruyor. Meğer bu telefon· 
ruf orkestra, caz takımları, tanınmıt da bir ziyafet, bir müzik ziyafeti imi, .. 
kompozitörler radyoda kendilerini din- Bu zatın yakın tanıdıklarından biri, oda· 
letiyorlar. Bilhassa Bükref, Peşte ve Vi· ya ye.yılan sesten anlaşıldığına göre bir 

yana radyoları coıuyor. Sokaklar o ka- \bayan telefonda, yalın tanıdığına enfes 
dar kalabalık. otomobiller o kııdar sık aesiyle bir müzi"al 7İyofet veriyormuf. 
ki, l:zmir şehri belki de bu kadar hare· 1 lALKEVlNDI::: 
l:etli bir gece yaşamadı. denilehilir, 

fkide bir telefonlar i~liyor ve piyan· 
go kiııeleıine soruluyor: 

Bana var nu} 

- Maaleecf.. 
- Bana isabet etti 
- Ufak bir ,ey .. 
- Ne k.adad 
- Bet bin .. 
- T ete"kkür ederim. 

Tf..LEFONDA BiR ZlY AFET 

Halkevi bu r.cce büyük bir coşkunluk 
içinde.. Burada lzmirin il" ve orta okul 
öğretmenleri nefis bir gece ya,ıyorlar ..• 
Sclonun bütün zevkleri gibi orkeetraaı da 
büfesi de amatör .. lzmirin aeçlıtin öğret-

• men müı:iıryenleri, arkadatlaunıD nete
sine neıe katmış olmak için cidden bü
yiik bir feragat ıö.teriyorlar. 

Bu geceye mahsuı olmak üzere büfe 
mutena içkilerle beı:enmiı ... Yalnu: bir 
nOksam var. Markalan, bira bardakla-

adını bilmediğim 

te.. l lalkevincleki öğretmenler eğlenet 
ine bir evlenme m~ra imi katddığı içla 
ne~e azami dereceyi buldu. Başları yiik• 
&clenler, danstan başları dönenler epir• 
ce komik va7.İyetler yarattılar. 

Hele, gecenin bir saatinde, 'danseifet\ 
bir bayana dikkatli baktığı için eşinin to• 

kat ziyafetine maruz kalan zatın brtİ• 
taştığı vaziyet, gecenin husu iyetleriodel( 
biıini teşkil ediyordu. 

ANKARAPALASTA 

Ankarapal sta yılbatt gecesini g~ı 
renler oldukç entcresnn sabnclerle kar• 

§!lnştılar. Hele garsonların acemiliği, ser• 
vislerdeki bozukluk uzami derc~cc~e r~ 
na idi. 

Bununla be.raber Ankarapalas salordı:ı. 
rı sabaha kadar müteaddit defalar do. 
lup bol!anmıştır. 

Bir aralık Ank rapalftst dnns edCt\. 
lerin sayı ı o kadar arımı h .ı..r, _m ,.;r. 
lık pisf iki misli hnmulesiyle görülecclc 

bir m nuır lmıştl. Adım atacak yeı 
olmndığı için, dana eden çiftler cazm 

havasın uyarak )nlnız omuzlnnm OY• 

nal biliyorlar, ny klnr ve \otlar, ken 
dilerinden beklenen hareketi yapamı• 

)'Orlardı. Bu o kadar enteresandı iti, &doo 

t bizim bildiğimiz danıtan ziyade biı 

Eskimo' havaaını andınyordu. Çiftler, 
denizin ortasmda, dalgalar arasuıda. ça• 

resiz kalan tekneler gibi sağa sola (arp

maktan ba,k birtey yapamıyorlardı. 

KOLTORPARKTA 

Memleketin ve ealonlann en tanııımı( 
•İmaları, yJbAfı gecesini. Fuar garinolUll' 

da geçirmitlerdir. Burada azami re.mite\ 
hwmdi. Bununla beraber gcc:e yan11n• 

dan aonra Kültürpark gazinosunda nctdl 
dakikalar gcçmittir. j 

lZMtRPAl..AS 

lanmlf olmasına rağmen cebren sürüp nlıktar kaldmlarak hir birlik teıkili te- etrafı ltüsbUtün bembeyaz bulduk. Bu 
çıkarmıştı. lşte bu gibi emareler, o uı-

1 
ınin olunahildı. Tant hu sırada Izmirin r geniş beyazlağuı üzerinde yalnız yollar, 

ınan Osmanlı imparatorluğunun meşwn Yu~anlılar ~rafından işgalini ve onu siyah kalrnışlt ve bu yo11arın üzerind~ 

fzmirpalaa, bu defa daimi müıterilerl 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ har~inde büyük bir kal~al~la dol~u~ 

tu. Her aalonda olduğu ıribı burada da <il:. 
(iatlero um yapılmıt olmaa ban uf.t 

lzimirin belli başlı ealonlanndan bi- rının altına konulan 
ri ..• Caraon. a.ıılonda bir zatın yanın l 

Akıbetini Atattirke göstermiş ve daha o, ~.kı~ eden dort beş giln içinde de Ata-f o zaman bir ya hancının venniş olduğ.u rtuıı. ve yaklaşınca gelen otomobiller d~l geçerek hükümet konağına geldi ve 
güııden ilibareo nüfuz ve idaresinin ta-~ turkiln Samsuna yalt basarak derhal 1 rap0ra göre - oluı: hin kadar insan hır durdular. Bize doğru yürümeğe ba~ladı- meydanda bUyliK bir toplantı yapıldı. 
all(Uc etliii yerlerde milleti in.tibaha da-· iç Anadoluya doğru hareket et.nıiş oldu-1 nelıir gihl Kızılyok~ doğru akıyordu. lar. Şeiinıi selllmladıın, vali vekilini ve 1 Orada hUtün memurlar haztrdı, burada 

suretiyle .~kkını ve yurdunu bizzat kur-
1 

IMtR tŞGALlNt PROTESTQ çıltlınl. Bu ~kun ınıwı selim seUınlıya arkada tarını tanıttı. ler irat eltiler. Kurbanlar kesildi ve Ata-

tefek münaka~lara •ehebiyet venniltif. 
Bununla beraber lı:mirpalas. tatmin cdi· 
ci bir vaziyette idi. 

vet •~ı geld~ zaman silaha :.Ulnlmak: ğunu öÇe:ndik. 1 g,.0 vali vekilıni o.tomobile_ ~tarak yola yanımdakileri takdim eLt.im. Atatü.rk. te 1 halk adına birkaç k~i tok güzel hitabe-

ta~ ıçın .~kert teşkilat vasıtasiyle • 4t~. bugiini.i.~ C=rda ında, hatırladığı-! selamlaya Kırşehir yolunu çıktık. Ar- A~ık .bir h~rp olo~~~ilinden inen genç türk bugünkü vali oda ma çıkarak bir 
enurle~ vennl§ti. t rna gore Atalurkun Anadoluya .• ayak• kaındaki arabada merhum Mahmut hc_Y~ v~ çavtk mıllel reısımn başında aı;ık kabul resmi yaptı ve geç vakte kadar 1 

AtatUrk, ordula.rının hazer vaziyetine. bastığı günün gecesinde ken~den, le Halis bey ve vilayet erkanından hm renkli yassı bir kalpak, onun altında günUn siyasi işleriyle meşgul oldu. Ilalk M 1 ,_ 1 d · t d l dah .. . . em e11;et hastaneai hemfİre erini" tc-
rücuu esnasın a, rnilli harekette mihrak {z:ınirin işgalinin derhal pro esto e i - vart.h. Diğer zevat arabalarla a once .gür kaşlarının gölgelendırdiği iki parlak meydandan ayrılmıyor ve şeflerını tek- bb"· .. 1 M 1 L h . d 

ed k 1 
ı d · daK h. d k 1 şc uııuy e em c11;et astanc.ın e ...... 

MEMLEKET l-IAST ANESINOE 

teşkil ece o an Ankara ve civartna rnesi için mitingler yapılmasına aır e- yola çıknııı;tı. Saal dokur. ırşe ır ca - ve uvvetli mavt gö~. çelikleşmiş bir rar gönnek için soğu~a ve kara rağmen , ••. 
bu kıtalann naklolunnlasını d" .. üş 1 mirlerini aldık ve Ankarada hükümet de.sinin en yüksek noktasına vardığun çehre~ sart kesik bıyıklar ve seferber bir bekliyordu. j lan bir salonda .aami~i bir a:ec~ Y• .. n· 
ve sonraları ordularının lAğvı~:~ne l 111eydanında on binden fazla insanın işli- "~.ınan - B1.1rası Ankara ufkunun en kıyafet .. Bu güzel ve müessir varlık kar- Hava karardıktan sonra hükümet k<>- mı,. do"torlar aılelcrıyle hu aamuni. top• 

Istanbulda bulu~~kt~ra müddet zarfın- Irak ettiği _büyü~ ~ir toplantı oldu. . . y~ksek n.~kta. ıdır -u.zaktan ~ç otoın~ ş"'.'ı~ıda duyduğumuz ı>cvinç sonsuıdu. na~ından çıkan Atatürk hu coşkun te- lımtıya i~tirak ctınitlerdir. Burada aabaha 
da 20 inci ve on ıkıncı kolordula . k _ Bu mitıng mıllı vahdet hareketinın bılden ınurekep heych teıns,lıye kafıL- Bm rnbaların;ı aldılar ve yolumuza zahürler arasındA iknmetl0 rine hazırla- kadar co~kunca eğlenilmittir. 
I
• ra ın ı 1 . . 1 k B d v lb l ap elmiş ol n yı1dınm bakayasın "h'ın hadiselerinden belli başlıların- ı;ının ge ınekle olduğunu gördü . en evaın etlik. nan Ziraat mektebine gitti. ı ı ata gcce.i, bellibaı ı ealonlardı 

k _,, ın mer- ı· nıu t • At l .. kil b' " d'' y il K l k b l b·ıı d O d b 1 1 b l · b l e41erinin Ankara ve Konya olması için dan biridir. Çünkü Alalürkün işaret1erı .. .l ur ır ınürldet evvel gl)r tı~ ı~ ızı yo uşun a~ın a otoıno ı er en gün en eri 8 yı geçmiş u unu- umumıyet iti ariyle nete i gcçındrJc Le. 
~sınantı erkanıharb'.~esi nezd.inde mües- telgraf teli uzanan '.~er nu:rkezde dina- ı~n heyecanımı ketme muvaffak olabı- indik. Buradan Ankara lıayU sürer. Ata- yor, Büyük Ata, sıhhatli ve zinde, mil- raher husuai toplanta yerlerinde. aae 
sır olmuş ve _ Ingılizlerin şıddetli mü- nıik tesirini derhal goslermış ve her yer- lıyorduın ,F kat dığcr arkadaşlanının he tilrk kendisinin yoluna çıkmış olanları letine merkez olarak seçtiği bu şehirde alonlannda bcl"i de dılhn büyüle bir n • 
dahalelerine ve demiryoliyle asker ta-1 de yinni dört saat z.arfıncfa gerek Islan- yeca~ı ~;n~tı7..du ve :şsizdi. Ve ezcümle ayrı .. ay~ı s_ever~~· onla~ı . .:;elamlıya~ak rne•t niyetin en yüksek Sbidelerini ku- e h ·kim olmuştur. Bumava ve Bucad e 
Şı.nmasına muhalefet etmelerine rağ- bul hüküınetine ve gerekse kuvvei ili- Alatur~: ı.l.k .. d f gorecek olan .:~h.ya h~gunkil .mılU mudaf~a onUnden b~gun- ruy<>r, ilmin en feyizli çalışmalarını idare Karşıyakada, yalılar kısmında birçok c: 
men - yirminci kolordunun Konya E-l tf>r• b k andanhğına milU varlığın Galip bushuluıı co~kun ve tahasswı ıçın- kü elekt.rık santralı cıvanndan bugUnkU ediyor. işte benim on.a bağlılığımı bir lerdc a b ha kadar nefell dalr.ilte.lar g~ 

~,. ıauyc aş um ı ·sıa k d kt da · k d h •- id ··--" ta h "' 
2:g ısinden An karaya nakli emrini is- ilk &.leşin sesi olarak pcote tolar gönde- de idı. . . . . • . ı syon ar asın ıı~ çı - ı ve _o~~ .. n ıs- crre a ı.cy e v=ue o n atırala- çirıhui,tir. 
tihsal etmislerdl. .-ilmişti. Otoıııohıllcrıınlzden mdık. bıra~ vlıril- ta,won yolu ile buızunku meclu onum! n rım, daha n sfSvtlvebL\lriw.. ADNAN Bll.CEr 
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----------------------M nlarüzeri e at şetti • • 
1 or 

Şeytan adası 
Hapishanesini delen 

iki kisi kactı 
~ ' 

oe Luiz'in • yen maçı 

Kol·kak alça ar.. iye bağırdı. Sizin yerinize Alkapon da dahil olmak üzere Ameri
kanın en azılı havdutlarının hapsedildiği I • 1 
cŞeytan adası> diye tanılan Akatrez ha-
pishanesinden iki az.ılı mahkUm kaçma-

eınrim aitında bir avuç kadın olsaydı daha iyi iş görürdüm 
Anbarlar bom boştu. 

Gemide kimseler yoktu. 
lngiliz gemisinin lrnpdanı ku

durdu. 
Taifeler adanın kayaları tepesi

ne çıkarak arka koya baktılar. 
Oradaki lapanyol gemisinin ye

rinde yeller esiyordu. 
Korsanlar kurnaz hareket et

ıniıler, kendi gemilerini bırakmış
lar, onun yerine daha kuvvetli bir 
gemiye sahip olarak kaçmışlar, 
t"llerinden kurtulmu~lardı. 

* Mari Rid, Ann Bonney, Raekam 
ve Morison •• dört ha~lı bir aaadet 
içinde ya,ayorlardı. 

Fakat bu hayatlarmın sona ere
ceği giin yakındı. 

Serbest yafama günleri ıayılı 
idi. 

Her taraftan korsanlara karıtı 
,iddetli bir tazyık haşlamı~tr. 

1720 yılının Ağustos ayı idi. 
Raekamın gemisi ];>ir kac mü

him baskın yaptıkdan ~onra Jama
yik adr.sı civarında bulunuyordu. 

Şimdi gemide hakiki hakim ... 
Mari Rid ile Ann Bonneydi. 

Bütün korsanlar, kadın olduk
larını bilmedikleri onlara boyun 
eğiyorlardı. Kör körüne itaat gös-
teriyorlardı. & 

(Negril) burunu açıklarında u
zaktan bir gemi gördüler. 

Geminin vaziyeti dolgunca bir 
vurgun vaad ediyordu. 

Fakat Raekam, bir kaç çarpış
mada korsanların mühim kısmı 

. Nas.ıl ofon ölc~ek .. d~.ğille.r .miy-ı kor:_an gemisine çıktıkları zaman ğ:ı muv:ıffak olmuştur. . . 
dı ?. Bırka~ snath.k omur~erım ne- ı yeg.a~e karşıla~tıkları mukavemet 1 Bunlardan Ralph Roe adındaki muc
şe ıle ge~ırmelerı en dogru here- bu ıkı .~a~ın olmuştu; Askerler ~~- j r;m Okloyamada bir banka soyduğundan 
ket o!urou. ı lc.rı euchıklc z~ptec.e:-ek c!lerım, dolayı 99, Thcolore adındnkı mücrim ise 

B~u f~ir etrafında ~irl«:~.t~ler. ko!lar:~ı ~~ğ'ladılar. l Kalilomiyada bir çocuk kaçırma işinden 
Hepsı de ambarlara ınddc. · Şa- Marı Rrn: ı 50 sene ağır hapis cezasına n'ahkum bu-

rap fıçılarını devirdiler, içmeGC 1 - Alt, diye bağırdı., em~im al-~ lunuyorlardı. Mücrimler adadaki pek 
basladılar. ~tmda b~ h:ıydutlar yerme hır avuç l k ·nzibata rağmen etrafı bürüyen ke

Raekam da kamarasına kepan- kadın ':ls~ydı ben bilirdim size !:~ ıststcn istifade ederek sıvışmağa mu-
mış, düşünceye dalmıştı. 1 yapa.cagırr.t. · · ı vaffak olmuşlardır. 

G~vertede An B~ney, Ma.ri Ricl j Bu sözler;n manasını lngili~l~r Bu firar hadisesi Amerikada pek mil-
ve hır de genç Mo::uondan ba,ka 

1 

anlay<lmadılar. Nasıl anlayabılır- him bir alaka u ·andırmıştır. Çünkü ge
kimse yoktu. lerdi ki güçlükle başa çıktıkları 1 rek oradaki in:ibatın pek şiddetli, ge-

Kaptan Barnet bu vnzİyeti elin- hu gençler kadmdı ! · · · 1 rek adanın denize keskin uçurumlar ba-
de dürhin görüyordu. \ Haydutların gemisi Jamayın linde inen büyük bir kaya parçasından 

Mari Rid ambara ko,tu. 1 cde.::ma &ötürüf dü. (ibaret oluşu, bilhassa adanın etrafındaki 
Tayfaları harekete getirmek i=- Eurada muhakeme edilecekler- pek kuvvetli su cereyanları ve o sular 

tedr. d!.. 1 da köpek balıklarının çokluğu halka o-
Sözleri küfürle kar~ılandı. Jamayi!<in zenginleri An Bon- radan kurtulmanın imkansız olduğu ka-

. Mar.i Rid bunun üzerine iki eli-, ne1•i tanıddar. j naatini vermekte idi. Henüz ne şekilde 
nı cebme rnktu. Onun babası evvelce burada çlft- başarıldığı tayin edilemiyen bu kaçma 

iki tabanca çtka.rdı. ikisini del lik sahibi değil miydi? Bu itibar-'. h5.disesi efkarı umumiyenin kanaatini 
sarho, haydut kümesine boşalttı., la kurtarmak te~ebbüsünde bulun- adeta sarsmış bulunuyor. 

- Alçak korkaklar .. Diye ba- 1 dular. 1 Belalar bdası Alkaponenin de bir günün 
~ırdı. Attığı kur~unlardan dört Fakat yapılım teşebbüsler neti- birinde şimdiye kadar «kaçılman diye 
l{cnan yere serildi. ce vermedi.. 1 bilinen Şeytan adasından kaçmasından 

Heydutl:ır ölen arkada,larının Nihayet muhakeme günü 2eldi. korkanlar az değildir. Hapishane gardi-
cesetie:-İnc korku i~e baktılar. H:ç Başta Raelzam, Mari Rid, An yanları \'e G.-Mcr denilen sivil polisler 
biri~i yerir.::!e:ı. km:nidanmadr. Eor.ney ,.e Morison olduğ:ı halde adayı karış karış sarmışfar.sa da müc-

Cüret .. Cesaret artık onların lı~tün konanlar, h:alabalık bir sa-· rimlerin izlerini bulmağa muvaffak ola-
içinde ölmüftü.. m iin önünde hakim huzurunda! mamışlardır. 

Son demlerini yaşadıklarım bi- ha.vdutluklarının hesabını vere-! Firar hadisesinin akabinde hapishane 
liyorlardı. ce!derdi. 1 müdürti San Fransiskodaki sahil muha-

Kaptan Barnetin kuvvetleri - Bitmedi - İ faza motörlerine telsizle vaziyeti bildir-

Kaçakçılıkla 
mücadele 

" • , m.iştir. Şimdi muhafaza motörleri bütün 
Soguk kanlı ınsan/ar : 0 civar sahili ve denizini aramaktadırlar. 

nasıl seçiliyor? Hükürnet mücrimlerin ergeç ele geçeceği 
kanaatindedir. 

Anıcrikada, Nevyorkta en biiyük ~p<>rl Res.irn~e yuk.~r.~d~ zenci şampiyonunu 
karşılaşmalarından biri olan Madıson menaıerı ile goruşuyor. 
Skaxda boksör Joe Luiz Nataman ile Aşağıda yine Joe Luiz 2 şubatta ya
karşılaşacak. Şimdiden bu karşılaşma J p:c:ğı maç hakkında Mike Jakobsla gö-
için hazırlıklar başlamıştır. 1 ruşuyor. 

?l~üğü ~e ı:efmli mevdcu~k~ azka~ddığı Ankara, 31 (AA) - Gümrük mu
ıçm yenı .taı. e er te arı ıne a ar 1 hafa:ıa teo•kilatı geçen bir hafta içinde 
her bangı hır hücuma te~ehbüsten ik. · .. 1 .. 74 k ,_ ı 006 k 'I .. u"lı:: • • • ı .,ı o u. aça.;çı, ı o gumr 
<:ekinm.ek fikrınde ıdı. kaçağı, 6 kilo 500 gram uyuşturucu mad-

Tren hatlarında çalışan makasçıların, 

son derece soğuk kanlı olmaları lazım-

dır. Hele bir çok hatları idare eden ma-

kasçıların bu meziyete sahip olmaları 
elzemdir. 

--=-- ERK.EKLERE BEY AZ ESRARENGiZ BiR KALE ŞEKLiNDE· 

B ~ •• Kl BANKA VE MODORO ir gemı m uze d d ... \.: lktııadla ıiyasetin el ele yürüdüğü hu Her zaman kadın mo aın egııcce .. 
SMOKING ! 

- Bır müddet uslu oturmak ha- d 32 k"I · h" k ~ 6809 8 'et 
~. ı o ın ı11ar açagı. o 

nrlı olacak.. «akmak taşı, 25 Türk lirası, 4 silah ile 
Dedi. 

Fakat Ma:ri Rid ve An Bonney 7 kaçakçı hayvanı ele geçirmiştir. 

\1 fikre ittirak etmediler. Onlar 
izi• 1.dam olmadan da. i• görme
n, kabil olduğunu iddia ediyor
l•ldı. 
~reie konan bayrağı çekil

me.ten sremiye yaklattılar. Tam 
bu ıırada uzaktan bir harp gemi
ıi belirdi. 

Bu gemi, Raekamı arayan lngi
liz semisi idi. Korsanın kaçırdığı 
lıpanyol gemisini görünce tam
mıtb. 

Geminin kaptanı Barnetti. 
Derhal konanın üzerine yelken 

açtı. 

Vaziyet çok tehlikeli idi. 
Kaçmaktan batka çare yoktu. 
Ancak korsanların bu seferki 

lzmir ve Karadeniz 
mıntakasında 

portakalcılık 
Tiirkiyede portakal istihsali vasati yüz 

seksen, ila iki yüz milyon aded olup bu
nun 125 i!A 150 milyonu Mersin, Ada
na, Dörtyol ve Antalya havalisinden el
de edilmektedir. 

Izrnir mıntakasına gelince : Bu mın
takada portakal istihsali vasati 4 ila 5 
milyon adetti. İstihsal d~hili ihtiyaca te
kabül etmediğinden dolayı Mersin mın
takasından Ege mıntakasına külliyetli 
mikdarda portakal sevkedilmektedir. 
Karadeniz havalisinde ve bilhassa Rize 

değil ya 1 Bu sene erkek moda&ı a e· 1 d d günlerde Avrpayı siyasi met1eleleı de 
O U yor .... . alakadar ediyor: Bir yandan Londrad• 

Avusturya şimendüer idaresi, çabuk gıştı. . . . Orta Avnıpada ıiyaai temaalar yapılır .. 
Telsiz kAşiii Markoni tecrübelerinl : Parisle hır terzı erkeklere hır beyaz k b' d d L d Paı'uı v• sinirlenen insanların bu işi yapamıya

yacaklarını en iyi idrak etmiş idareler

den biridir. Bunun için makasçılığa ta-

en, ır yan an a on ra • 
cElettra> ismindeki yatında yapardı.. amoking modası çıkarmıılır. Bu moda 'Vaşington arasında iktıaadi görüımclet 
Geminin içi büyük bir laboratuvardı.. h .. "'h b 1 d ... ·ı Çu'"n'-ü uu- l . . enuz rag et u mU§ egı · & o uyor. 
Kendisı hemen daıma orada çalışır, tec- . 1_ ·ıd · B · 'b ı ·ıı t1 • ı. • 1 · •1-· .. . . . • . l . . lardanberi aşağı yukan aynı ıe .. ı e gı· u ıtı ar a, mı e enn nazıne en uun• 

lip olanlar çok ciddi ve ayni nisbette ori- rubelerını tatbı1Cte yatın telsiz ennı . . · · ı b kll tJ 
.. 1 b' . tih . •"b. t t l k d l kull d yİnmeğe aJıımıı olan erkekler birdenbire cı hır harıcıye nazır ığı veya &§Ve e 
Jına ır un ana La ı u uma ta ır ar. anır ı. . .. . vaziyetinde .. Maliyeleri idare edenlere de 

U k f 1 d ki b. · · t lsizl &ıyahtan beyaza donemıyorlaY. Makasçı namzedi. 25 çekmecesi bulu- za mesa e er e ır gemıyı e e .• .. . büyük bir eiyaei nazariyle haklıyor. 

b. d ) b .. .. • . ·ı '- 1 yürütmek hususundaki tecrübelerini de Anlattıklarına gore, boyle beyaz hır Bunlar arasında İngiltere milli ban1ta• nan ır o a ın onune getirı me.ıde ve . . . . ld k 
. . . . bu yattan ıdare etmişti emolcing ile bir baloya gıden ° u ça sının müdürü üzerinde durulacak adam• 

elıne hır anahtar verilmektedir. Bu 
Markoni öldükten sonra yat sahipsiz. meşhur bir aanatkann baıına bir vaka dır. Montago Norman ismindeki bu zat 

anahtar bir tek çekmeceyi açmaktaôır. kalmıştı. Fakat, fen tarihinde büyük gelmiş. Londranın en eararenaiz bir çehreei sayı• 
Fakat hangisini?. 1ıte bunu bulmak .)i- bir mevki işgal eden bu vapur bir gemi Baloda, danıa kaldırmak iatediği 1ı:a· lır. Ona bu mahiyeti veren, bilbaaaa, ban• 
zımdır. mezarlığında çilrümeğe bırakılamazdı. dına bakan artist kadının ıu hitabına ma- kanın eıırarengiz bir kale ıeklinde olma• 

Bir müddet u'"'1ıctık.tan sonra, nam- Şimdi, cElettra> nın telsiz müzesi ha- 1_ 1 sıdır. Hakikaten dıvarl8n tunç ve çelik 
... -Y ruz -.a mıı: 

zet, bu çekmeceyi açarak, içinde, ikinci line getirilmesi karar]:.!rtırılmı...tır. Bu- N b k ·.. ] ,, ' t olan lngiltere bankaaı krallığın belki en 
""')' i• - e a ıyoraun oy e, garaonr gı b" .. ,_ le I .d. 

anahtarı bulmaktadır. rada Markoninin lAboratuvarı olduğu uyu.: a e11 ır. 
gibi bırakılacak ve içinde, Markoninin İ§İni gör! Banka 169'4 ienesinde bir lıkoçyab 

Arkaamdaki bu beyaz ımokin" ile ken- f d · cJ 'I · · H • b" ·· telsiz üzerindeki 1ecrUbelerinde kullan- e tara ın an teaıs e ı mı,tı. usuıı JT mu~ 
dieini garsona benzetmekte kadını haklı essese olan bu bankaya, itibarı çekmek dığı Aletler ve diğer eşya muhafaza olu-

sıemilerinin aürati pek azdı. lngi
liz harp gemiıi pek az ıonra yan
larına gelecekti. 

Tabii, bu defa, bu ikinci anahtarın 

hangi çekmeceyi açtığını aramağa ç-:
lışma ktadır. 

mıntakasının şimal rüzg~rlarından ma- Ve böylece, yirmi beş çekmecenin 
sun kalan yerlerinde fazla mikdarda 

nacaktır. bulan adam, hiç aeaini çıkannamıt ve için, «lngilterc> kelimesini ilave eden 

Yat bir sahilde bağlı bulunacak ve gitmit bu garaon önİüğünü çılcararak ei- adam belk ... i bir ~.Ü~ buras'.nı~ devlet ban• 

portakal yetişmektedir. Senelik istihsal 
altmış ila yetmiş milyon arasındadır. Ri
ze portakalları ekseriya ulak boy.da ol· 

hepsi sırayla açılmaktadır. 

Siz de takdir edersiniz ki, bu işi ba

şarmak için cidden soğuk kanlı olmak 

. . . . . kası olacagını duıunmem11tı. 
arasıra b~ka memleketlere giderek, yah hır smolung gıyap gelmıı... Ç }''- d 

1 
. 1_ ] 

• e ıa. ve tunç ıvar ı esrarengu: .ıı;a e> 
seyyar sergi halinde, Markoninin eser- Bundan sonra erkeklerin pek beyaz b"' .. k b' h f lt ~ d F ı. t b uyu ır mu a aza a ınaa ır. 8&8 11 Carı>ıtmak ise imkansızdı. 

Bunu gören haydutlar ıon sa
atlerinin çaldıiını anladılar. 

... ·--.. -... - .. - ... 
makla beraber kalın kabukludur. yor. ıey vardır: 

a!ZiV7J2vw4-,-?Y"-,-------B~u-ra_d_a_b_u .. l,_u_n.;;a_n_k.ız-l•a•n•n"!!Z!!'lu11·a·t•-111c:e-~K"!!...ız~!!!!:~!!!!!!~~ı=~!!!!!!!~~~!!!ll•»..;.;h;.-.ep!'!!s!!!i~--h~;:!!!!!!!ıam\!!!!!!!!a!!!g!!!e~l'!!sı!!!·n!!!!.!!!"O~r!!!!a~d~a!!!o!!!n!!'.la~w-ra Banlc~da. ç~lışan bütün memurlar, .... 

Hlzımdır. 
lerini başkalarına da göstermeğe yarı- ı.mokinge heves etmiyecekleri anlatılı· ihtiyat tedbirlerinin en ba§ında gelen bit 
yacaktır. , : 1 1 Lltl 1 

HALK MASALLARI 

Evvel Zaman 
içinde _, 

Yazan: METiN ORBAY 
4-

IRGATCIK ••• 
Diye merak ederler. Soramazlar da .. 
Düğün lıazırlığı yapılırken padi~ah yi

ne ırgatçık kıyafetinde kulübeye döndü
ğü alcşam kıza : 

- Yann, der. şehre git .. Padi,ahm 
~arayında düğün hazırlığı var. Bir çok 
kadın ve kızlara pirinç ayıklatacaklar. 

Sen de onların arasına katıl. Pirinç ayık
larken bir I iki avuç ta koynuna &akla. 
Akşam çorba ynpnr içeriz. 

Kız da: 
- Peki, diyerek ertesi günü şehre gi

der. 
Kızcağız doğruca Padişahın sara

gitti. Şehrin bir çok kadın ve 

kızları burada toplanmış pirinç ayık
lıyorlardı. 

Padişahın kızı da onların arasına 
katıldı. Hem pirincin taşlarını ayık
lıyor hem de arasıra ufak bir avuç 
pirinç koynuna koyuyordu. 

Bir aralık padişah, yanında veziri 
i]e geldi. Tabii başından işkenhcsi
ni ve arkasından eski ve lime lime 
elbiselerini çıkarmış, sırmalı elbise
ler geymişti. 

Kız onu gördü. içini çekti. 
- Paditah benim ırgatçığıma ne 

kadar da benziyor. Dedi. Padi~ ise 
sert sesle vezirine : 

lerini arayın. Dedi. Belki pirinç ça- • - Hayır .. Dedi .. Ben senden ay- bir sual sorduracağım. Sualin ceva- hahları ıçerı gırerke,n ve aktamları dıtan 
hını kim verirse onu alacağım. De- çıkarken, gayet hauaı bir terazi ile tartı• lan vardır. Eğer çalan 

adamakıllı dövün. 

Kızın rengi ath. Koynuna koy
duğu pirinçleri çıkarıp atamazdı. 

Hepsinin üzeri arandı ve nihayet 
onun koynunda bir kaç avuç pirinç 
çıkh. Döveceklerdi. Bereket versin 
vezir : 

- Padişahım, decli, fakir bir kı
za benziyor. Belki ihtiyacı vardır ... 
Bu seferlik affedin. • 

Padişah ta : 
- Pek ala.. 
Diyerek çekilip gitti. Hemen so

yundu. Arkasına eski elbiselerini, 
başına da işkenbesini geçirerek ku
lübesine döndü. 

Kız daha evvel gelmişti. 
- Ne yaptın .. Pirinç aldın mı ) 
Diye sordu. 
z.ava11ı kız : 

- Ah ırgatçığım.. Dedi. Aldı~ 
amma .. Az kalsın dayak yeyecek
tim. Yakalandım. Ne hallere gir
elim bilsen .. Ben hiç böyle §Cyler ya
pacak kız mı idim. 

Jıgatçığm kaıları çatıldı. 
- Eğer memnun değilsen ı~ni 

babanın aarayına aöndereyim. .-!~ 

rılamam ırgatçığım.. Senin için her 
§eye katlanırım. 

- O halde yarın padişahın sara· 
yında üzüm ayıklanacak .• Yine dü
ğün hazırlağı için. Git oraya. Birkaç 
avuç üzüm sakla.. Hoşaf yaparız. 

Ne ise sözü uzatmıyalım, başınızı 
ağntmıyalım, bu defa da yine padi
§ah veziri ile geldi, üzüm çalan ol
masın diye kızların üstünü arattır
dı, kızı yakaladılar. Yine dövecek
leri sırada vezirin yardımı ile kur
tuldu. 

Üçüncü sefer ırgatçık kıza : 

- Yarın, dedi, yolda bulduğu
muz çaput parçası ile kırık taraği 
al. Hamama git. Hamamda bütün 
şehrin kadın ve kızları yıkanacaklar 
cümbüş olacakmış. Sen de bulun. 

Kız : 
- Kırık tarak ve çaputla hama

ma hiç nasıl gidilir diyecek oldu ise 
de çabuk vaz geçti. Çünkü hu söz
ler ırgatçığının canını sıkacaktı. 

Çaput parçası ile kırık tarağım 
alarak hamama gitti. 

Meğer padişah o gün için tehirde 
ilan ettirmiı. 

- Ne kadar evlenecek kiz varta 

lırlar.. Bundan ba~ka, bankanın etrafını 
mış. 

Kız hamama girince her tarafı ita- askerler bekler. 
)abalık ve güzel kızlarla dolu bul- lngiltere devlet bankası o kadar emin 

d olarak tanınmııbr ki, lngilizlerin dillerin• u. 
Onlar arasında eski püskü ruba- de ıu tabir daima kuJlanıhr; •lngiltere 

siyle görülmekten utandı. bankaaı gibi emniyette f:t 

Külhanın yanında ufak bir oda ADAM ILI< KA'R-ıs_J_N_l_BOŞAMIŞt 
varmış, oraya giderek saklandı. llk erkek olarak Adem, ilk kadın ola• 

Padişah, yani ırgatçık, soracağı lak ta Havva tanılır. Değil mi> Hayır. 
suale kendi kansının cevap verece- Bir F ranınz muharriri ( Mark Şadurn ) 
ğini biliyordu. eski din kitaplarını kan,tırmıı ve orada

Hamama baş kalfasini gönderdi. ki bir efsaneden, bunun doğru olmadığını 
Eline de bir altın, bir çanak un ve ~ıkarmıştır. 
biraz ela toprak verdi. Bu efsaneye göre, Allah Havvadan 

- Bunları hamamdaki kızlara evvel bir kadın daha yaratmıştır. Bu kn
sor. Ne cevap verirlerse bana getir. dımn iımi Lllitdir. Ve ilk erkek gibi o da 

Dedi. Baş kalfa her kese ayrı ay- balçık çamurundan yaratılmııtır. 
ri sordu. Adem ilk olarak Lllit'le evleniyor. Fa· 

Hepsi de işin inceliğini anlama- kat kendisi gibi topraktan yaratılmı~ olan 
dan : -yani kendisile müsavi bulunan- bu kn• 

- Altın.. dınla geçinememiş, en ıonuncla Allahı 
- Un.. ~ikayet ederek, boşanma kararı almııtır, 
- Toprak.. LiHt Ademden bo,anınca cehennemin 
Dediler. Padi§8h bu cevaplarİ du- 8levleri içinde yanıp kayboluyor. Allah 

yunca : da Ademe yeni bir kadın yaratıyor. Fa· 
- HamamClakilerin hepsine sor· lat, bu seferki 1'.adın ~Havva· Ademin 

dun mu ) kaburga kemiğinden halkediliyor. Bunıı'. 
Dedi. dan sonra da, Ademle yeni kansı hoıç• 

- 811MEDf - f geçiniyodar. 
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20 seneden beri Fran ada erkek kıyafetinde yaşıyan 
........................ l&Zi .. 

Parisin Erke 
futbol takımı kaptanı, boks, atletizm, 
yüzme, bisiklet şapiyonu, har artisti 

bir adam 
olan hu kadın: Noel gecesi Pariste 

öldürdü oe teokif edildi 

20 seneden beri erkek elbisesini çıkarmıyan ve meme
lerini kestiren bu kadın şimdi hapishanede fistan giyiyor 

Fransada yirmi seneden beri erkek 
kıyafetinde gezen bir kadın vardır . .,. 
Viyolet Morrls adında olan bu erkek ka~ 
dm senelerden beri Fransız matbuatı
nı ve Fransa umumi efkarını işgal eden 
ve bilyük spor hareketlerinin bir ÇQk
lannın başında bulunan bu erkek kadın 
Noel gecesi bir cinayet işlemiş.,. Ken
disine tecavüz eden bir sabı'kahyı ta
banca kurşunu ile öldürnıü~tür. 

Viyolet Morris, cinayeti nefsini mü
dalaa için yaptığını söylemektedir. Bu
na rağmen ve tahkikatın genişletilme
si ile varılacak neticeye kadar mevkuf 

tutulriıaktadır. 
Yirınl seneden beri daima erkek kı

yafetinde g~zm bu kadın tevkifhanede 
ve usulen, mecburen ilk defa olarak dn
slyetine mahsu.'! libası geyıniştir. Kadın 
olduğ~ için erkeklere mahsus te.vkifha
neye götürülemezdi ve kndın tevkifha-

haplar p~yda etmi~ti. 
Bunlar arasında tesviyeci o\on ve es

ki sabıkalılardan bit· de Kam vardı. 
Noel gecesi işt.e bu Kam, başka bir 

erkek, bir kadın ve bir de Viyolet Nay
yi caddesinde lUks bir lokantada yeyip 
içiyorlardı. Bir aralık aralannda bir 
münakaşa oldu. Müna~a şiddetlendi. 
Etrafta oturan müşterilerin rahatini bo
zacak vaziyet aldı. Lokanta palronu ih
tar mecburiyetini bile hissetmişti. 

Lokantadan çıktılar ve her kes yerl
nt- gitti. 

Fakat bir müddet son.ra Viyolettanın 
önünil Kam kesmiş ve ona hlicum et
mişti, 

Kavgaya tutuştular. Alt alta .. Üstüs
te geldiler. Adamakıllı boğuşuyorlardı. 

Viyolet diyor ki : 
- Bir aralık tabancamı çıkardım, 

korkutmak için havaya ateş ettim. K'l!T\ 

Çirkin kızları güzelleştiren 
yaldızlı orman masalı 

T ... Chatosunun gölgesinde bitınis 

olan küçük Kent ormanı daima yaldızla 

değildi. Kışın süsü le.ardı ve yaz.ın yeşil 

yaprakları kanatlı mahlılklara yuva va

zifesi görüyor. Fakat aıııl onu sonbahar· 

da görmek lazımdır 1.. O zaman küçük 

orman o kadar gÜTeldi ki 1 .. 
Küçük ormanın bütün efsanelerden 

güzel bir de efsanesi vardı. 

Bundan çok zaman evvel T .. şatosun
da Rozin isminde genç bir prense' Ylllfl~ 

yordu. 

Rozin güzel değildi. Jyi kalpli ve miJ,. 

fikti. Fakat dehşetli çirkindi, Bundan 

dolayı çok müteessirdi. Bir gün yıldızlı 
ormanda talihsizliğine ağlarken. bir ku-

~unun kendisine yaklaştığınl ve şöyle 

Lonu§tuğunu hayretle gördü: 

ıar lafiıyan yaldızlı orman olarak kal- tağından çok güzeldi. loten bozulmut 

rnışlı. kırmızı elleri ince ve beyazdı. Herkesin 

Mari efsaneyi biliyor, bazan Prenses alay ettiği yüzü mikelaqjın bi~ğiyle yon· 
Rozinin akıbetine gıptl\ ediyordu. Çün- tulmuş mermer parlaklığında idi. 

kü kalbinden sevgi ta§an yüzü çilli Mari, Felaketten haberdar olan Hektarken· 

&,ık olmak felaketine uğramıştı, f disi için ölenin baş ucuna gelmek zah· 

Bu çirkin hizmetçi ~to sahibinin oğlu I metinde bulundu. Efsaneyi bildiği için 
genç Hetan seviyordu. Marinin bu İşi neden yaptığım anlıyor 

Ne demek l.. Bir pis kız ümitlenmek ve heyecanlanıyordu. 
ciiretinde bulunmu§ ha... Ne cesaret... Kurbanının karşısında bulununca: 

Vo anide a\çak adam, komedilerin en 

fenasını oymımaya başladı. Fakat bir 
t(Ün genç şato sahibi, yorularak kendi-

ni başka eğlencelere verdi. Tatlı rüyala
rının y1kıldığını gören Mari, çok üzüldü. 
Sıcak yaşlar okıttıktan sonra yaldızlı or
manın efsanesini hatırladı. Neden golün 
kuvvt"tİni deneıniyecekti, Güzel olunc~ 
sevgilisinin kalbınt kauınacak ve onu 

yaptıklarına pi,man r.decekti. 

- Ne kadar güzelmiş, diye bağırdı, 
bunu evvelden nasıl görmedim) Öyley .. 
se kördüm!.. Bu kadar güzellik karşısın• 
da ) ere diz çöktü, ölünün soğuk eli üze .. 

rine hürmetle bir öpücük kodu ve etraf· 
takilerc ehemmiyet vermiyerek nedamet 
.} nşlan yanaklanndan yuvarlanırken, mı• 
nldandı: 

Affedersin .. Affedersin küçük Ma· 
rı ... 

J cYa~1arını kurut, prenses, Eros eana 
l ardım edecek. Bu gece, ay ışığında bu 

~ r.ölün sularında yıkan, oradan bahçeleri-

l nin cp ~el çiçeğinden d\\ha güzel ola

ıak çıkacaksın.> 

.... 
, ! • 

raşlı . 'l<' ~ ndığı po'r muwıffah."'l.yetleri 
sayesinde nihayet bu müsaadeyi· ~Me 
etti. 

Al'tık o hep .erkek kcyafeti , ile .do~
tJ,,. 
Yalnız bir iizµntüsü vardı : Memele

ri büyüktü. Erkek kostlimil altıİı.da'g!Sğ
·• sü kabarık cforuyordu. 

Bunun da ça'reSihi buldu. 
GQğsünü sargı ile ml bağladı diyecek

• siniz. 
Hayır, .. Bir operatöre gitti ve,._._ 'Me

melerini kestirdi. 
.Fransa kadın atletizm federasyonu, 

erkek c!blsesi geydi~l İçin ' o'iıu" aforoz 
etm~k ve stadlara girmesine maii.l . ol-

mak istedi. Bu sefer Viyoİet 'feder~~on 
aleyhine şiddetle hücum etti ~e dava bi
le açtı. Otomobile heves etti. Otom:obil 
.sporu ·yaptı, Otomobil yarışlaı:tınlia da 
erkeklere karşı birinci geldi, 

. nesinde erkek kırafetinde bul~namaz
dı. 

Sporun kadına en agır gelen taralı 

boks değil mi.. Buna da burnunu. so!nu. 
Eline geçirdiği eldivenlerin ıerefini an
şürmedL 

0

Bir çok maçlarda erkek ~akipleııini 
nakavt etti. 

Viyol~t Morrisin son d;Ia . ve böyle 
kanlı v.e ölümJU bir işte adının geçmesi Onu bilAhare Parls kabarelerinde şar-
F 

kıcı olarak gördüler. Vlyolet· bir· taraf-
~aruız matbuatını yine işgal etmiştir. 
Viyolet, aslen Arap kanı taşımaktadır, tan erkek kıyafetinde g.e.zerken diğer 

taraftan da kadınlık vaziyetinin icap 
Mi,isl.e~leke alayında bir binbaşı olan 

Motris onu bir köy harabesinde ve pek 
ettirdiği. bütUn hoppalıkiardan da l<en-

aldır!J etmedi. Ylne saldırdı. "Bunun 
üzerine bu sefer tabancayı dolu 6farak 
üzerine boşalttım. 

Kamın üstünde bir kama çıkmıştır,. 
Sab~alıdır. Viyolete neden· taarruz et,. 
mek istemiştir. Viyolet hakikaten mU· 

dafaai nefis vaziyetinde mi bu kanlı .lşi 
yapmıştır.? dini alamıyor. Eı:keklerle cümbüş ha-

kUç~ yaşta metruk bir halde hulm~. y.· .. tı Y""'ıyordu. . F .ıı· d b hkik t - -r ~ ra.nsız a"' ıyesi ~im i unu ta · e -
Alryıış .. Biiyülınü~. · On sekiz yaşına ge- Son zamanlarda Viyolet yeni yeni• ah- mektedir. 
Iin~e de h~una ~Uiii~n~vceola~k -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
alınıştı. 

Viyolet, her genç ktz gibi ate~li .. Gü- Gümüş fiatını · !Fare gibi boğulacaktı 
zirl ~ sı>ora hevesli idi. Kadınlar ara- Kurşun boru mütahassısı bir hU's1% 
sında ya l b" arttırdılar Nevyorkta bir binaya girer. Mahzenile-

pı an utün sporlarda, yüksek 
atlamalarda disk atmad , d . b. . . ki su borularını sökmeğe UFa~ır, Bir-

' a aıma ırıncı geliy"ordu. · Vaşinglon, 1 (A.A) - Ruzvelt Ame· den bire sular boşalmağa başlar. Hırsız 

Harbi umumi ·patlak vermişti. K~dın- ~ikada. madenlerden yeni çık.arılan ıü- şaşırır. Kapıya k0ı,c;ar. Kapalı. Meğet, 
Hirdan asker almıyorlardı·. mÜşÜn ons başına kıymetini 77,5 7 cent· hırsızın mahzene girdiğini gören bina 

Fakat Viyolet gönüllil sıfatı ile ve mo- ten 64,64 cente indirmiştir. Ruzvelt ve bekçisi .musluğu açmış, polise haber ver-

tosikleti ile İngiliz ordusunda çalıştı. Morgenthıı.u bu hususta hiç bir sebep miş. 
Ilk kocası ölınüştil. General Guronun Polisler gelirler, Yan beline kadar 

gösterınen'ı işlerdir. " 
akrabalarından hiri ile evlendi. Erkek -=- suya baia hu·sız1 yakalarlar. Eğer bi~ 
gibi yaşıyan .. Erkek gibi içen ve erkek Bulgaristanda af raz daha geçseydi, batan gemilerde bo-
gibi spor yapan bu genç kadın Paris ğulan fareler gibi boğulup gidecekti. 
oliınpiyatlarında bir çok rekorlar kırdı. Sofya, 1 (Hususi) - Eski parti li-F ı:L/7.7.// .ZZ/Y ,OCZXT/.Z7J'YZL'XLTLZJ 

ransa kadın futbol ekibinin kaptanı derlerinden bazıları ile parti mensupla- . 'f alehe velilerine 
oldu. En giiç ve çeün şartlar altında ya- nndan bir çok kimseler, kanun harici fa-

pılan hir çok bisiklet yarışlarını kazan- ~liyetlerinden dolayı hükü.met tarafın
dı. Bir çok müsabakalarda yüzm... b'ı-" dan Bulgaristanın muhtelif yerlerine nef • 
rincisi oldu. 

V · yedilmişlcrdi. 
at iyoletin büfün arzusu erkek elbise- . Noel münasebetiyle, hükümet bunla-

geyınektl. Kanun ınÜ""'ade"' buna h · · ff :W• • I · ..ı0•• ..... _ tnl' • . . '""' on nn epımı a ettıi:Jnı ve yer erıne ı:ı ,. .. 

nıydı. Müsaade almak i,.in. ,.ok. u•- b'I '-1 · • b'ld' • t" • ,,.,. -. • • ır. ı e<:eıııı; eranı ı ırm•ı ıt'. 

Derı yılı içinde ilk ve orta okul 
öğrenicilerinin es.ki özel bir ö:ret· 
men elinde olrunlatt.ınnalannı isti
yen veliJerin İzmir Bahçeciler Han 
4 numarada M. Z. müracaatleri. . 

1 • 6 (4) 

Rozin akwam gizlice şatodan çıktı ve 
rmanll ko§tu. T eredc:Iüt etmeden berrak 

u~a gırdi vo kuğunun emri mudl>i?.co 
.. :Ueudunu ve herkesin bakışlarını k ... -;ır

dığı zavallı yüzüni.l uzun uzadıya yık.a

dı. Sudan çıkınca Rozin kuğunun doğru 
söylediğini gördü. Prenseslerin en güzeli 

olmuotu, o kadar ki V enüsi.1 bile kıskan· 

dmıhilecekti. Roz.inin ·bundan sonı'a no 
kadar mesut olduiunu anlatmak lazım 

mı) Gi.izel bir senyörle evlendi ve bir
çok çocuiu oldu. 

. Fakat o nankör olmadı. Göl kenan· 
n~ tasavvur edilcmiyecek güzellikte bir O gece Mari, projesini tatbik etü. 

mabet inıa ettirdi. ~apı.sında aşk ma
budu Erosun bir heykeli de bulunuyor
du. 

Herkes uyuyunca gürültü!IÜZ kalktı ve 
kalbi çarparak ormana doğru ) ollandı, 

)ılZ sakallı, muhterem bir ihtiyar oldtL 

Fakat daima T .. şatosunda kaldı ve ken

disini ölecek kadar seven Marinin hatt

ı asiyle, hiç evlenmek istemeden yaşadL 1ıto yıldızlı ormanın efsanesi böyle 
cloitfu. -Bundan ıonra çirkin kızlar sev· 

tililerinln kalbini kazanmak iç.in mabet
te Erosa yalvarırlar ve sonra gölde yı· 
k:anır1ar. 

- Eros, kudretli ilah. bana gi.ız.cllik 

ver, diye yere diz çökerek haykırdı. 

içten gelen bir imanla gözleri aydınla

narak kalktı. · Suyun soğu'k temasından 
titreyerek göle girdi. 

Bana, hayatının ıonuna doğru Hektar 

tarafından anlatılan bu masal, acaba sa

hi mi? 

* Simdi ne güzel, ne de pren!ICll olan 

Biraz sonra su omu7larma kadar, ııon

r&. çenesine kadnr, da.ha sonra., 
F akaı ne olu.na olsun onu 'o kadar gü· 

zel buldum ki. size anlatmak arzusundan 

Marinin hikayesini dinleyiniz:. Mari T.. Ertesi giinii onu, uzun aramalardan kendimi alamadım. Eğer itimat etmez-

ptosunda Rozinin babasının ahfadın'dan sonra buldular. Vücudu u:ı:un otlar ta· seniz T .. e gidiniz. orada yal<lızlı orman 

olan bir senyörün hizmetçisi idi. Şato rafından tutulmuş ve ba7ıları da bacak· gölünü ve üzerinde yazın kertenkele1~ 
müteaddit defalar yıkılm~. yanını§, tek- !arına sarılmıştı. ölüm, onu hayr!t ha- rin uyudukları havberini göreceksiniz vo 

ratdan yapılmıştı. Yalnız kuçük orman, lincle yakalamıştı. O kadar değiştirmİ!!tİ T.. mezarlığında bir çam gö)g~sinde, 
yıkılmış mabedi, ıazlarla kaplı ve için· ki, mucizeyi görmek için uzaklardan ku .. üze.rinde şu yazılar bulunan cHektar. 

<le kuğular yerine yaban ördekleri bu- fUp gelenler, gözlerine inanamıyorlardı. 1841 • 922: Mari Sakur, 16 yaşında> 
l.u"'!na_n.,..g•ö•li.•ı' .i.le_ea•k•is•i•n•d•e•n-.dılııa.h,;,.a.f.azl_a_e_s-_..;K1111111ır...;,çi.:ç.ı.e;.;k.;.;.leriyle süsledikleri ölüm ;a. sade küçük bir de mezar ta,,ı vardır: 

Sözde Kızlar Bakir Delikanlı 

Daima heye..:tınlı fılimler temsilinde muvaffaluyet gösteren 
GAKr COOPE::R bu defa bize Bakir Delikanlı filmi ile sana· 
tındıı.kı kuv\"et ve maharetini bihakkın göstermiştir. 

Çok mÜe5<!İr bir • ~k hikayesini tıısvir eden bu güzel filim
de y::k<lijierini c;ılgrıca aeven iki &evdazedenin iftira yüzün· 
den c;ektilderi elem ve ıstırap ve bu iftirayı silmek için ıöa· 
terdikleri fedakarlığı göstermektedir. Azmü ıebat ıayesinde 
hayatta her zaman muvaffak olunabileeeğini bize anlatan 
bu muhim eseri bilhassa tavsiye ederiz. Yakında Tayyarede 
göreceiim:z bu filim lzınirde büyük. bir hadise te~k.il ede· 

cektir • 

M.-;,hur f ransız muharriri Viktor Marguritte tarafında11, 

yazılan Le.:ı Demies • Yierges eserinden iktibasen filme . ÇC• 

kilen ve büyük Fransız sanatkarları Marie Beli ve Hemi 

Roll md tarafından temsil edilen bu muhteşem filim: 

Aile ) uvasına erbut olmanın fazilet ve iyilıklerini gö .. 

terme!li 'e a:mlik iddıaiiyle yoldan çıkan ııenç kızlara mües. 

•İr b:r der.ı olmaşı itibariyle şayanı tav,İyedir. Pek yakmda 

T •n are ıin~mll.llnda ıöıterilecelc olan bu güzel filmi ti.aıdi
den karileıjmize tav11iye ederiz. 

1 
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T!Juua[et 
abunfarz 

-~tlcık 
birgösler4 
-~muşak 
veFfden 

TURAN rabrikalım rr.zmu'.ftıdır. Ayna zamanda 'l uran 
tuvalet ubunlarını, trnş sabunu ve krtmi ile gilzellik krem
lerini kullanınız. Her } erde ~atılmaktadır. Yalnız toptan sa
tıılar için lımirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyaıılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

o 

, 

Posta Kut. 224 TeSefan 34GS 

ırr 
ÔZACL 

TO Si 
En eski nasırları bile pek kısa bir ıamanda tamamen ve 

kökünden çıkarır. 
Umumi deposu: Jniiliı: Kanzuk eczanesi her eczanede bulunur. 

Ciddi ve müessir hir 11a411r ilacıdır. 

Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat · 

nazarına: 

o ELE ı 
Krema makinaları geldi 

Bu makinalnr dünyanın her yerin· 
de sütçülük aleminde hiiyük töh
ret kazanmış ve en verimli maki-

ne olarak tanınmıştır. 
Son sistem yeni modellerimiz 

gelmiştir. 

AYNI FABRiKAN iN: iz.mir umum satış deposu: 
MJELE BiSiKLETLERi M. D. TIMUR ve A. KAUKI 
MlELE Hafif MOTOSiKLETLE- (Gazi Bulvarı Nu. 17 Telgraf: 

Rt. .. KAUKI - JZMIR) 
MIELE ELEKTRiK SOPORGE- Telefon 3858 

LERI... 

YENtASIR 

Fiatl her keseye elverişli' 
Büyük radyotarın evsaf 

ve kudretinae 
Lüks gösterişli 

bir radyo 

LİRA VER.ER.EK 
ALINI'2 38MOD 

SATIŞ YERİ: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR 
SAMAN iSKELESi (Büyük Kmdiçalı Han) 

AYDIN: Mehmet Gürer öDEMIŞ: Avni Güler 
SöKE: Süleyman Zeman AKHiSAR Hilmi Faiz _, 

&•ımm..aa:mmmm--. .. mm .... :mm .. ._,._._._. 

6 Aydan 12 aya kadar 

TAKSiTLE 
HAVA GAZI TESİSATI 

Yapılmuına batlanmıtlır. 
Hemen idareye müracaat ediniz. 

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

HAMBURG 

• DEUTSCHE LEVANTE - LINIE 

HAMBURG, A. G. 

2 SON KANUN PAZAR 938 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAISE 
KUMPANYASI 

DEUCALION vapuru limnnımızda 

olup Rotterdam - Amsterdam ve Ham
burg limnnl rı için yük almaktad;r. 

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

lenmekte olup yükünU tahliyeden son· 
ra Burgas - Varna ve Köslencc için 

ve yük alacaktır. 

BREMEN 

lONIA vapuru 21 birinci kanunda 

bekleniyor. Rotterdam, Hamburg 

Bremen için yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 

Tbe Export Steamship Corporation 

EXMOUTH vapuru 11 birinci kanun-

da beklenl)'Or Ne...-york için yük alacak-

tır. 

EXffiIA vnpuru 24 birinci kanun

da bekleniyor. Ncvyork için ylik ala-

caktır. 

CARLTON vapuru 31 birinci kanun-

da bekleniyor. Ncvyork için l'Ü alacak-

tır. 

STE ROY ALE HONGRISE 

DA?\1UBE MARITIME 

TISZA motörü 13 birinci kanunda 

bekleniyor. Port - Salt ve Iskendcriye 

limanlanna yük alacaktır. 

SERVICE M.ARITIME ROUMAIN 
BUCAREST 

DUROSTOR vapuru 22 birinci kA

nundn Köstence için hareket edecektir. 

JOHNSTON VARREN LINES LTD. 

LIVERPOOL 

A VIEMORE vapuru Llverpool ve An

vers limanlarından yUk çıkaracak ve 26 

birinci kanunda Burgas, Varna ve Kös

tcnce için hareket edecektir. 

SVENSKA ORJENT LINIEN 
NORRUNA vapuru 3 1 938 tarihin· 

de beklenmekte olup Rottcrdam - Ham· 
burg - Gdynia - Dantug ve Danimark 
ve Baltık limanları için yük alacaktır. 

ISA vapuru 18 J 938 tarihinden bek· 
lenmekte olup Rotterdam - Hnmburg • 
Gdynia - Dantug - Danimark ve Bal
tık limanları için ~ük alacaktır. 

SERVICE MARITIME ROUMAIN 
SUÇEA VA vapuru l/l/938 tarihin· 

de gelip Malta - Marsilyaya harekel 
edecektir. 

ALBA JULIA \'npuru 17 /1/938 ta· 
rihinde beklenmekle olup Malta- Mar· 
silyn limanları için yük ve yolcu kabul 
eder. 

Daha faz.la tafsilat için lkinci Kordon
da Tahmil ve Tahliye binası arkasında 
FRA TELLI SPERCO vapur acentalığı .. 
na müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4111 - 4221 - 4142 - 2663 

Olivi Ve Şiire. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BlRINCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

DEN NORSKE MIDDELHAVSLINJE 

BAGHDAD motörü 14 ikinci kanun

C:lllE:'lm~mll~~:mıı:::ı-ım&ilillmı:zall:!llaı:m--•••••• da bekleniyor. Dicppe ve Norveç umum 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· limanlarına yük alacaktı~ 

Keşifler için ücret alınmaz. 
idare: Belediye dai~esi Biricni Katta. 

TELEFON: 2326 

TRENTINO vapuru birinci kanunun 
sonunda Londrn, HuII ve Anversten ge-o 
lip yük çıkaracak ve ayni :zamanda 
Londra ve Hull için yük alacaktır. 

ALGERIAN ...-apuru 17 ikinci kanun· 
da Londra, Hull ve Anvcrsten gelip 
Londra ve Hull için yük alacaktır. 

Yazın insan 
kolaylıkla 

N 
"" aşagrısı 

Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

l<endini 
üşütür! 

daha 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derha1 

NEV OZiN 
nlmak lazımdır 

NEVROZtN Soğulc: algınlığının fena. akıbetler doğurmasına 
mani olmakla beraber bütün ıstırapları da dindirir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 

• sar 
,.,.. k. ·ur ıye 

](ızılay Kuruınu 

·71 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en jyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak . içiniz 

TELEFON : 2067 

ARMEMEI\"T H. SCHULDT 

HAMBURG 

NORBURG vapuru 10 ikinci kanun 

938 de bekleniyor. Anvers ( Doğru ) 

Hamburg ve Bremen için yük alacak· 

tır. 

llandaki hareket tarihleriyle nav

lunlardnki değişikliklerden nccnta mc

suliyct kabul etmez.. 

Daha fazla taf sllat almak için Birin

ci Kordondn V. F. Henry Van Der Zee 

ve Co. n. v. Vapur acentalığına müra

caat cdilme!i rica olunur. 

TELEFON No. 2007/ 2008 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeraltı caddesi 
Beyler Sokağı kö§esi 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lzmirden götürüleceli 
en ıık en ince ve en 
makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal K8milin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacakbr. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yuruyen 
bir müessese olmuş, kokuculuk 
alemini şaşırtmış bulunmaktadır. 
Hilnl eczanesini, eczacı Kemal 

LIVERPOOL HATII 
LESBIAN vapuru 26 birinci künundı 

gelip Liverpool için yük alacaktır. 
FLAMINIAN vapuru 12 ikinci kanun· 

da Liverpooldan gelip yiık çıkaracaktır, 
BR1STOL ve GLASGOV HATTI 
FEDER1CO v:ıpuru 28 birinci kanun .. 

da gclıp Bristol ve Gl. gov için yük 
alacaktır. 

DEUTSCHE LEV ANTE • LlNlE 
CillOS vapuru ikinci kanun iptida· 

:anda Hamburg, Bremen ve Am•erstcn 
gelip yük çıkaracak. 

Tarih ve navlunlardaki deği§iklikler .. 
den ncenta mcsuliyet kabul etmez. 

Kamili işindeki ciddiyeti, kolon
yalarını lzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanma
manız için §işeler üzerinde Kemal 
Kamil adını görmelisiniz. 

Ziraat müdürlüğünden: 
Vilayet tarafından tesis edilecek okaliptüs fidanlığı için Çiğ· 

)iden lzmire veya Seydiköyünden lzmirc knd r olan yerlerden 
tren İstasyonlarına yakın olmak şartiyle iki yüz dekar kadar ara· 
zi pazarlıkla satın alınacaktıı·. Bu gibi arazi sahiplerinin birer 
yazı ile on beş gün içinde vilnyet daimi encümeni batkanlığınl'l 
müracaatleri ilan olunur. 25-29- 2-6- 4528 (2334) 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

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

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



- ·------·-· ·- - -.. _ .. ·-- -·· -·-.. -·-··· - - - - -

Avdetle hastalarını öğleden 
evvel Fransız hastanesinde öğ
leden sonra Birinci Beyler so
kağında dit tabibi B. Mehmet 
Ali muayenehanesi alb kabn
da kabul eder. 

ı - ı3 (2206) 

....ı• 

Ürolog - Operatör 

Doktor 

f uat Soyer 
Merkez Hastanesi 

Bevllya mUtahassısı 

Muayene hancı ikinci Beyler. Nu

nıanzado sokak No. 17 (Eaki Kül

tUr 1İae91 kartısındalti çılanaz) 

Hasta b.bul aaati ı Her gün 1 S den 

eonra. 

ı 937 SELANUÇ beynelmilel 
sergisi tarafından 

ALTIN MADALYA 
ile taltif edilmit olan 

AŞÇIBAŞI ınarka1ı 
LÜKS ve EKSTRA 
MAKARNALAR 

En iyi makc rnalardır. 
Siparitlerin doğruca fabrika

ya verilmesi rica olunur. 
• 3 ... -... cg 

iLAN 
SOKONl-VAKUM OYL KOM

PANi, INK. ŞlRKETINtN lzmir
de Oımanlı Bankasına ait binada 
teaiı edilmit olan tubeai 31 birin
ci kanun 1937 tarihinde kapatıl
mıttır. Bundan böyle mezkUr fir
kete ait petrol ve müstahsali.b iz. 
mirde sabık Sokoni yazıhaneain-•m•m' •-mm----- de Fevzi Pata Bulvarı 3 numa
rada kain EGE PETROL ŞiRKE-

Doktor 

T evf it Lütem 
Kulak, Bolaz, Burun 

hastallkları mUtahassısı 

Merkez bastanesl kulak kliniği tefi 

Muayenehaneı ikinci Beyler. Nu· 
manzade ıokak (EaJd Kültür lisetl 
karıınnda) Nu. 5 

Her gUn 1 S den itibaren huta 
kabul eder. 

TELEFON ı 3453 
l 

P aria faklilteainden diplomalı 
. Dit tablplerl 
Mtmlekd lıastanesl dış tabıbl 

, Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Haıtaf arını her gün sabah 

saat dokuzdan baılıyarak 
Beyler - Numan zade S, 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Ti (1. RAPOPORT, SALiH N~
RI RONA ve ŞOREKASI) tara· 
f ından 1 ikinci Kanun ı 938 tari
hinden itibaren satılacaktır. 

Kapatılan tube ile ali.kaıı ve 
hesabı .olanlarm tasfiye muamela
bna mezkur •irket memurların
dan olup lzmirde Alsancakta Ga
zi Kadınlar sokağında 7 numara· 
da ikamet eden Bay Con E. N. 
Rüg memur edilmi,, kendisine 
bavekaletname lazımgelen sala
hiyet verilmit olduğu ilan olu-
nur 

2- 5--8 4611 (3) 

lOlfiBTtmT 
MITAT OREL 

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

' Muayene saatleri : 10- 12, 
15,30 - 17. Telefon: 3434 

PZZZJ c:a:T..Lr/.7-7.7-7.ZZ.7-ZZZZF.L:LLXZl 

GA YRt MENKUL AÇIK ARTIIR
MA ILANI 

SALlHU tCRA MEMURLU
<lUNDAN: 

Salihlinin Gümii§ çayı mevkünde 
bir kıt'ada 6 ve yine bu bağa biti§ik 
bir kıt'ada iki dönüm ki ceman sekiz 

SALiHLi ASUYE HUKUK dönüm bağın beher dönümüne ye-
MAHKEMEStNDEN : minli ehli vukuflnr tarafmdan tak

dir olunan elli lira kıymeti mukad-

Telefon : 3921 .... __ __ 

GE T AKSI 
TELEFON 3270 

. 
. ;;~'::;;;:;ü·;;>'«~~,ı-=;..• . =u:;..;.... ___ ., ~ /~~ 
··- _... - ... ;,,;,:ı._,:~. 

Muvaffakıyetimi tem;n eden sayın mütlerilerime bir tükran 
olmak üzere mevcut otomobillerime ilaveten bu sene Paris Bey
nelmilel Otomobil Ser1risinde birinciliği kazanan K.REYSLER 
ve PILEYMUT markanın ı938 modellerinden 7 tanesini daha 
ilave ettiğimi bildirmekle kesbi •eref eylerim. 

MezkUr marka modelleri eskilere nazaran daha konforlu, 
ıaraınblara kartı husuıi tertibab havi olmuı mütterilerimi 
memnun edeceğine eminim. 

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

Otomobillerim son derece lüks olmakla beraber fiatlerimiz 
her yerden ehvendir. 

EGE TAKSi 
OTOMOBiLLERi ve OTOBtJSLERI 

lnönü CaJJeıi No. 12 
NECMEDDIN AKANBEL 

IZMiR 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: Izmirde Halkapınardadır. 

Yerll Pamu;)undan At, Tayyare, Köpekbaş, 
De§lrmen, Geyik ve Leylak markalarını havi bercevi 
Kabot bezi ima l eylemekte olup malları Avrupanın ayni tip 
mensucatma fa\ktir. 

Telefon No. 2211 ve 3097 
TtLI rat adresi : Bayrak Izmir 

• il daimi encümeninden: 
Vilayt-t yolları ihtiyacı için 5500 lira muhammen bedelle ve 

kapah zarf usuliyle eksiltmeye konulmut olan bir arazoza istekli 
çıkmadığmdan arazozun bir ay içinde pazarlıkla mübayaası ka
rarlaftırılmıflır. 

İsteklilerin 30/12/937 gününden itibaren 2490 sayılı yasa hü
kümlerine göre hazırlayacakları teminatlariyle birlikte her pa
zarteıi ve perşembe günleri saat 9 dan 12 ye kadar il Daimi En-

cümenine ba,vurmaları. 4588 ( 1) 

Devlet Demiryollarından: 
Moralı istasyonu civarındaki idaremize ait 70 dönüm tarla 

17 /1 /938 Pazartesi günü saat ıs de açık arttırm usuliyle Al· 
sancak 8 inci itletme kO!nisyonunda kiraya verilecektir. Muham
men uç senelik kira bedeli 210 liradır. isteklilerin yüzde yedi bu
cuk nisbetinde muvakkat teminat yatırmaları ve İfe girmeye 
manii kanuni bir halleri olmndığına dair beyannameler ve ara
nılan vesikalarla muayyen saatte komisyona müracaatleri la
zımdır. Şartnameler komisyondan ve Moralı istasyonundan pa· 
rasız alınır. 3-8 4612 (2) 

Dosya No. 421 deresiyle 22/9/936 tarihinde yapı-
Salihlinin Çapaklı köyünden Mah- lan. açık artt~ada yüzde yelmit AÇIK ARTnRMA lLANI p ' 

mut oğlu Huan Hüseyin tarafından bet• bulmadıgından ve borç 2280 SALIHU iCRA MEMURLU- Dr. Behcet Uz 
kansı Maniaanın Diltikir mahalle- numaralı kanuna tabi bulunduğun- <lUNDAN : , 
sinin Budakmen sokağında hamal dan borç bet seneye taksitlendiril- Kırveli köyünün Gümüf çayı mev
Nuri kızı Fatma aralarında yapd- mİJ ise de müddetinde taksiti tedi- ki inde çay Ah et yol ve demiryo-

edilmediğind0 en ı /2/938 t-....!L1• - • '. • m ' . makta olan L----- davuuıda ı ye arın 1 l ti N t it lan t u uugcuuua ··--.ıif .. .. t ı4 ıs t ih u ı e çevn e§e e a o ap 
ı D ikam i.h -L ne muaau gunu aaa - e a- , 

avacının etg ı m""\'Uul ol- 1 • kat'' • ılın-'- .. .. .... ı. kaydına göre SSı4 metre tahmınen 
"1uğunclan davetiyesi ilinen tebı::::. eı ıyyesı yap ... uzere ~ıa •• •• • ld .. __ ,_ 

""5 arttırma ile sablığa çıkanlmlflır. 35 donum mikdannda o ugu una: 
edilip phitleri dinlen.mit ve hakkın- Bu gayri menkule ait fU'lname tılan i§bu tarlanın dörtte üç biHeaı 
da gıyap karan ittihaz edilerek gı- dairemizin 257 numarab doayasiyle üç yeminli ehli vukuf ~dan 
yap kararının da ilinen tebliğine ilin tarihinden itibaren her kesin takdir edilen beher dönümü sekiz 

Çocuk hastalıkları 
mütehassısı 

Hastalarını her gün saat 11.30 
dan 1 e kadar Beyler sokağında 
Ahenk nuıtbaası yanındaki hususi 
muayenehanesinde kabul eder. 

Muayenehane Telefon No. 3990 
EV Telefon No. 2261 

karar verilmiı olmakla muhakeme görmesi için açıktır. lira kıymeti mukaddereıiyle sablığa ' 
20/1/938 perfeltlbe saat 11 e bı- ihale bedeli verilen mühlet içinde çıkarılml§tır. ---------..• 
ralalmıt olduğundan bu günde da- yatmlmadığı takdirde ihale feıh .ve Buna ait fartname ilin tarihinden TURGUUU tCRA MEMURLU-
vab L~t mahkemeye gelmediği yemden on bet günlük arttırmaya itibaren 806 ııumarab dosyamızla ÖUNDAN : 

RADYOLİN 
1 Güzelliği hem yaratar ... 

hem tamamlıyan 
bir iksirdir 

Şu güzel çehreyi aydınlatan gÜ• 

nef, tüphesiz, inci ditlerdir. La· 
kin o diılere can veren de, tüpe 
hesiz « R A D Y O L 1 N • dir, 

Siz 'Jc ayni güzelliği elde idebi
lir6iniz. Fakat banan için şart 

günde ii~ defa 

RADYOLİN 

ile sabah, öğle ve akfam her 
remekten ıonra ,.Unde 3 def( 

'ditlerlnizl f ırçalayınız. 

·;----::R'Jl~---------------------
Y ı l başı için alacağınız en güzel ve en 

makbule seçecek Hediye 

Otomatik GAR Q D Radyolarıdır 
Dünyanin en biiyük Ye en muhtqem Tapuna olan NORMANDt 

salonlarını da GAROD rad1olan tezyin etmektedir. 

SATIŞ Mimar Kemaleddin caddesi Nu. 

35 NiHAT KAR 

YERLER/ lnönü caddeıi HAMZA ROSTEM 

Portatif ANTENLER de gelmittir. 

1 • ıo (2303) 

........... :a• ....................... l!!lm ....... . 

BRISTOL 
Be yoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelciıi BA 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle biltün Ere 
halkına kendisini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu 
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthi, ucuzdur. 
lıtanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluşurlar. 

• m 

~··~···········~;·~-~-~~····~~~;~~~~;··············~ 
• • . . . . . . . Norveçyanm baliı Morina balıkyağıdır. iki 

defa süzülmüttür 
ŞERBET GiBi IÇILEBILl/!-

Hamdİ Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

• • • 
Büyük Salepçioğlu Ham karımnda Bqdmak - lzmir 5 

• ..................................................................... .: 

b çıkanlıp fark fiati ve sair zararlar herkes görebilir. 93? /ı9~ . 
~İr~li~~~~rm~~~e~t~•~~ ~gayn· ~l" b - 1/2/ T~~~·~~~-------------------------
takdirde Lır" daha mahkemeye ka a • • tah il 1 __ ,__.___ m un 18 fi Kara M..... "'l ··t" At• • uru·· • le-

muriyetimızce s o mıa~ır. 938 tarihine müsadif ·· ü saat 14- . . - ~ u 0 ~ mm m 
bul edilmiyerek gıyabında muhake- Daha fazla mal" lmak • • . . . ~ rıne ıpotekli 900 liraya borçlu ıu-

umat a ıstiyen- lS te Salihli ıcra daireamde satıla- ti' ka ,. ede .. h -L•-~ 
menin bitirileceği tebliğ makamına lerin numarası JUkarıda yazılı doı- caktır. re t •Y>:_ agv apse m~ 
kaim olmak·· ·lin eb•::::. ı. •• tm leri l" Mahmut oglu Hamzanın vasw ma-

uzere 1 en t .. oıu- r~ıza muracaat e e uzumu O gün yüzde yetmif betini bul- rifetiyle Seydi oğlu çiftliğinde Ku-
nur. (6) 1 ılin olunur. (7) madığı takdirde ihale on gün ıonra- ruçay mevkiinde 25 ağustos 340 ve 

ya talik ve on betinci günü olan ıG/ 25 numaralı tapuya bağh rehinin pa-
2/938 tarihine müsadif günü ayni raya tahviliyle malUınuDıudut yir
saatte yapılacak olan arttırmada en mi dokuz dönüm bağı beher dönü
çok arttıran& ihale edilir. mü 25 liradan ve altmıt dönüm tar-D oyçe Ori y ant bank 

DRESDNER BANK ŞUBESi 
IZMiB 

M.KIU{EZt : B.KIUJ N 
Almanyada 176 Şubesi Mevcutiur 

.Seı maye ve ihtiyat akçesi 
165,000,000 ltnyhamuk 

Tiirloyode Şnbeleri: lSTANBUL ve 1ZM1R 
:Mısırda ~ııholeri: l{AHlHJiJ ve JSKltNDKRlYK 

Hor türlii lınrıkn ınuarneHitnı Ha vo knhnl eder 
• • • • ~. •;(. • • t , .. 1 ' • ... 

lhale bedeli verilen mühlet için- lanın beher dönümü on liradan kıy
de verilmezse ihale feah ve on bet met takdir kılınmıt 1/ı/938 den 
gün için arttumaya çıkanbp yeni- itibaren 193 numaralı doay~ açık 
den ihale yapılacak ve fark fiati ve arttınnaya konulmuıtur. Yüzde ye-

• f1ar do... dan d ... di buçuk nisbetinde pey akceai ve 
aaır m~ra, . gnı o~ya banka teminatı verilmek ve ihalesin-
memurıyetmuzce alıcıdan tahsıl olu- d be .. üh" ·1 • • de L - .ı_ı•1 e on t gun m ı ıçın DCUet 

nur· .. . . ihaleyi vermediği takdirde ihalenin 
Daha fazla malumat almak ıatı· fesh ve yüzde beJ faizi ile bilu

' yenlerin numarası yazılı dosyamıza mum masarifi hükme hacet kalmak-
1 müracaat etmeleri ilan olunur. sızın 1 /2/9'38 salı günü aat.t 14-15 

1 (8) te St\blacağı ilan olunur. 1 

' 

No. 9268 S. P. R. B. No. 9260 S. P. R. B. 
DAIMON Markalı bu fenerler iki pilli ve üç yüz metreliktir_ 

Kayıtlı ve askıları vardır. Ayrlıdır, şuleyi yakınlaştırır, uz.aklat
rar. Zabıtan ve ooliılere, bekçilere, avcılara tavıive ederiz.. 



Cinliler şiddetle mukavemet ediyor 
... 

Ve Japon ordusuna şa~ırtıcı darbeler indiriyorlar 

Tokyoda endişe 
yet •t • 

1 

ve 
e 

asabi- 1 Asiler yine Teruelde bir 
zaf rde ba sediyor ar 

Japonlar Çini 
muktedir ola 

y 
adıkların 

n a at Cümhuriye çiler,Teruel elimiz
dedir ve elimizde kalacaktır, diyo:rlar 

Moskovn, 31 (A. 

A.) - Tos ajnnsı f 
bildiriyor: 

Gazeteler Han-
l:ovdan nldıkları 

a~ağıdaki malumatı 

'\'eriyorlar; 
Çinin bütün cep

helerde Jnponynya 
larşı gösterdikleri 
mu ka ve me te, Ja
pon ordusuna in
dirdikleri darbeler 
Tokyoda endi~e ve 
asabiyet uyandır

mışbr. Bu aaa.biyet 
bilhassa Sovyctler 
birliğinin Çine mü· 
him miktarda allith 
' 'C mühimmat afÖn• 
derdiği yolunda hn- Roma. 1 (ö.R) - ltalyan gazeteleri 
herler uydurularak şimdi Falanjist kaynaklardan (Aai kay· 
dltan umumiyeyi nalclardan) aldıkları haberlere atfen 

de asilerin T eruelde uğradıkları hezime· 
tin fevkalade tesirlerini silmek için bütün 

ihtiyat l•uvvetlerini kullanarak bu ıehri 
istirdada kalkıştıkları, aon günlerdeki 

rurdü. Jki tarafın zayiatı 30 binden fax• 
ladır. 

Falanjistler glı) a T eruelde kırktan 
fazla tank, birçok top ve--silüh aldıklarını Sovyetler aleyhine F ranko kuvvetlerinin T erucl ~ehrinde bir 

luşlmtmakla tezahür eaı;.o.. Çinli askerler ce•elleri topluyorlar.. ~afer kaza~dıklarını id~ia ediyorlar. B~ muharebelerde birçok aıi alaylann cüm- iddia ediyorlar. Maama!ih cümhuriyct• 
Halbuki resmt ·Japon makarnalı Ame- karşı Japonya ve Manc;;uko ile bir mua-ımaaıg{nı bildiriyor. Şanghay diplomatik liaherlere ınanmak kabılse Teruel ~hrı huriyetc;;ilerin öldürücü ateşi altında eri- ~iler hala Teruel harbının kendi lehleri• 

ıikadan, lngiltereden Fransadan, Alman- l.ede imzalaması. Bu son nokta Mançu- mahfillerinde kaydedil~iğine göre J_~-ıyen~den asilerin eline geçmiş, g_ünlerd.en- melerine rağmen mukabil taarruzlar yap- ne cereyan ettiğini bildirmektedirler. 
yadan ve halyadan Çine gelen harp kuonun Japonya tarafından ilhakının ponya tarafından kendı şeref ve prestıJ- I hen muhasara altında ol~n ası garnızo- tıklan fakat katlandıkları korkunç zayi- Hendaye, 1 (A.A) - Franko kuvvet-
Jevazımı yanında Sovyetlerin verdiği ta~d.ikini tazammun edecektir. )erine kar,ı do~rudan doğruya bir tahrik l nu artık ku~tulmuş .. • Aynı gazeteler T e• ata nisbetle elde ettikleri avantajın çok }erinin yanında bulunan Röyter ajan.sı-
miktann ne kadar az oldugvunu pe,·a-ıa-

3 
J . .h d V• b mahiyetinde olan bu hadise Ruıyada bü- rucl cephesınde cereyan eden harbın Is- h ld ., b ld . nın hususi muhabiri Sheepshanks ile ıı; _ nponyanın ıntı ap e ecegı :ı- ı . e emmiyetaiz o ugu i iniyor. k l b l h 

'-'ld ki h ] k 
1 

d d • • J . 1 yük infial ve heyecan uyandırdığından l panya harbının başlangıcından ben vu- Ameri a ı ir gazeteci Terue mu are-
"1 i eri a de kaldı ki rC$men ilanı harp zı no ta ar a aımı cıpon garnızon a- . • Salamanka, 1 (A.A) - Franko kıt'a- b k d ill k 
1 dk d b·· l b. ')H.. • b l d l Moskova hükümetinin Tokyo nezdinde ltubulan muharebelerın en kanlısı oldu- e mınta asın an otomob' e geçer en 

oma ı ça orta a oy e ır aı an tıcare- rının u un uru ması. ı - h f b. l .T. larının dün saat 16/ 30 da T erueli istirdat vurularak ölmüşlerdir. Muhabirle ga-
lini m'"'" d L b ] il J k 1 d f b'ld" . k tşiddetli teşebbüslerde bulunacağı mu- gunu, er tara tan on ın erce o u ve ettı'klerı' r-·men bı.ldı"rı"lmektedı"r • ..... e ece~ eyne mı e mu ave e e 4 - Japonya tarafındnn ı ırılece ı 1 ld - b" ·· h ..... t 'nJ b dik) · t b'] b. b"' k hakkak sayılıyor. Hadisenin Mo~kovada ):ara ı mevcut o ugunu, utun arp cep- ze ecı n ın erı o omo ı e ır o us 
yo tur. Tokyonun endişesine gelince bu bütün bölgdcrde askerlikten tecrit edil- _ . f' l J l T-· .... d .. ' lıe inin ceset yığınlariyle tüyler ürperten Franksiıtlerin şehirde muhasara altın- isabet ettiği zannolunmaktadır. In~ 
en ışe gaye mcvıu~ ma umata gore a- mış mıntn n nr ı neı. . . l b b. k h" }::jr manzara arzettiğini ilave ediyorlar maslahatgüzarı lıu aabııh erkenden key• 

d• t 1. ]• •• J . k 1 •hd lyarattıgı ın ıa apon e çı ıgı onun e nu- ı da bulunan garnizonla temasa geçmelc-
.. 1 d Al ınayış ere ae e ıyet verece ma ıyette ' ri büyük tezahürlere vesile olmuıtur. 

ponyanın aon gun er e manyaya ye- 5 - iç Mogolistanda Ç in hükümetin- h l • d S ti h""k"' ti Cümhuriyetçi İspanyanın ba,vekili Ber- fiyetten haberdar edilmişiir. isminin 
m iT tavassutta u unması ıçın musa·t den tamamen mustakıl hır hukumet ve ı.·· 1 b. h"d' . b .. t . gın ıle millı mudnfaa nazırını hamil olan Johnson olduğu anlaşılan Amerikalı ga· 
· b. b l . . _ . .. . . .. - 1 u unmuş ıse c ovye er u ume j • • • • Cümhuriyet kuvvetleri büyük miktar-

d · ~oy e ır a ısenın aşgos errnesıne da zayiat vermişlerdir. 
avranmaaiy1e tezahür elmekıedir. .;imııl Çininde de mahnlli muhtar hükü-ı d . f j bir tren Teruele hareket etmiş ise de zetecinin Nevyork spor mecmuasına 

mey an vermemış ır. Barselon, 1 (A.A) - Asilerin T eru-
Filhakika daha geçenlerde Alman el- metler teşkili. Japon kaynaklarının iddialarına bakı- fehrin tekrar asiler eline geçmesi üzeri- mensup olduğu öğrenilmişiir. Ayni oto. 

· · · bb 6 f h 1 · d"' w b ı. 1 · el istikametinde yaptıkları hücumlar tard b'ld b 1 A · t d çısının tavassut teıe üsünü Japon hü- - Çin tara ından ınp tazminatı f lırsa yangın doğrudan doğruya Çinlile- ne gen onmege mec ur .ıı;a mış imış.. mo ı e u unan ssocm e press mu• 
k.. · wb l 1. k ı kk 1 p · 1 (ö R) F 1 cdilmi• olmakla beraber cümhuriyet kıt'· h b' · N ·li d b ğ d 1 d umeh ig irar a .ıı;aroılamı~tır. Halbuki verilmesi, Çin npitülilsyonu ıa ında- . b' k d ki h k ti . . • arıs, . - · ranaız gazete erine y a ırı esı n e aca ın an yara an ı-

rın ır un a ama are e ennın esen- ' alan bazı noktalarda gerilemek mecbu- 1 
timdi Alman hükümetinin yaptı~ı tavas- ki yeni Japon teklifinin bugünlerde Al- d. b h.d. d t k. d"I k t ı Salamankadan gelen haberlerde Terue- ğı söylenmektedir. lngi tere maslahat· 

.. ır ve u a ıse e a ıp e ı en ma sa · · d k 1 1 d 
aut teldiEine Japonya muvafakat etmek- manya tarafından Çan-Kay-Şeke tevdü S ti . J 1 h" d .. 11.h i lin asiler tarafından istirdat edildiği bil- rıyetın e a mış ar ır. gü:ıarı obüsün cümhuriyetçilerin bulun-

• ovye en aponya a ey ın e muse a ( _ 1_ 

le kalmam., hatta aulh 'artlarını Mare- beklenmektedir. zir münazaaya sokmaktır. ,I dirilmekte idi. Cümhuriyetçi kaynaklar Salamanka, 1 A.A. ) - Fraıuı.o kuv- duğu istikametten geldiği kanaati hAsıl 
tal Çan-Kay-Şeke bildirmesini Almanya- Şanghay, ı (AA) _ Roytcr ajan- M k I (ÖR) T • b"l 1bu haberin uydurma olduğunu, Teruel vetleri Teruelde mühim miktarda harp olduğunu , fakat hadisenin bir kaza ese-

os ova, · - as aıansı 1 - h • · ·· h · t il 1. d Jd - malzemesi iO.tinam etmiılerdir. Şehir he- ri oldug~u §"'ph•"s·z b 1 d g-unu b""yan 
dan rica etm~tir. ~ının muhnbiri bildiriyor: d" . G 1 . H k d ald kl 1 ~e rının cum urıye ç ere ın e o ugunu, ., u ""ı u un u " 

B 
. . ırıyor: azete erın an eu an 1 a- sadece baz k'I · k"") .. men kamilen işgal edilmiştir. etmic:tir. Zanncdildiğine göre cesetler 

u f8rtlar ıunlardır. · Nankinden verilen bir Japon haberine h b l •· ç· k 1 • h 1 1 
mev 1 erın aev u cey' mu· "' 

ı Japonya • t cı·-· "b' b. ç· N k. d k' S f h n a er ere gore ın uvvet en mu te• I lahazalarla terkedildiğini bildiriyor. Yi- Roma, 1 ( ö.R) - Salamangadan Teruel civarında bir seyyar hastaneye 
- nın J8 e ıgı gı ı ır m göre 3n ın e ı ovyet ae aret anesi lif cephelerde Japonlara büyÜk xayiat .. h . . . . . 

Japon ekonomi anJa .. nasmın yap J b b d · I d' b. ff ,_ 1 _ 
1 

ne cum urıyetçılerın verdıklerı haberler· bildirildiğine göre T eruel harbı 60 saat nakledilmiştir. 
,,. ı ma- ugÜn İr yangın neticesin e tnmamiy e ver ıren ır muva aıuyet .ıı;nzanmııı ar- ---------------------- ----------------------

61· Bu anla,ma Çinin bütün tabii aevet- harap olmu .. tur. Yangının sebebi anla- dır. Çin ordusu organiza~yonlarını ikma- y M b k J 
lerine, gümriiklerine, harici ticaretine, ~ılnmnmıştır. Sefaret. memurlıınn Hanko- le hararetle çalı~maktadır. Memleketin enı· ısır a şve ı· ı· 
tayyarelerine ve münakalatına ~mil ola- va naklinden beri boş idi. her tarafından büyük kuvvetler mütema-
caktır. Şa gha 1 (ö R) R t . Ş d' l k 1 c· 1il · b. k n y, . - oy erın ang- ıyen ge me te o up _ ır.ı erın ır aç ay 

.. :.;:;~~"~:~:=:~.~ .. :"::.:~:~.7.:~ ~::.n:."~;k::\~·.~~::d.:~.~:~~·~n:::~: ~;";:,;~::~~.:;::~·:;~~;;.~~~" .ıı •• ;. Eski ha ş vekil in partisin in merkezini 

lngiliz politikası etrafında askeri kuvvetle işgal ettirdi 

dönen ha· erle 
lngiliz siyasetinin idaresini Çember

layn bizzat mı der hte ediyor? 
Londm, 31 (A.A) Gazeteler 

Fransayn gidecek olan B. Edenin yerine 
hariciyenin bizzat başvekil tarafından 

cJeruhte edilmesi kararının geçmişte mi
ıoali olmıynn bir karar olduğunu ve . B. 
Çemberlayinin uzak şark işini bizzat 
takip etmek arzusunda olduğunu kayde
diyorlar. 

Bununla beraber Deyli Meyi gazcte-
5j B. Çemberlayinin Avrupa tarzı tesvi-

yesi i,ini ileri götürmek ve İtalya ile dost
luk mümısebatının tekrar teessüsü hak
kındaki arzusunu yürütmek istediğini 
kaydediyor. 

Başvekilin hariciyeyi bizzat deruhte 
etmek kıırarı uazete muharrirleri arasın
da büyük bir hayretle karşılanmıştır. 
Çünkü umumiyet itibariyle B. Edenin lngiliz siyasetinin maruf simalarından Sir Con Simon ve 
işine. Lord Halifaks bakmaktadır. Bu I karısı Obford üniversitesinde 

tedbırde başvekilin harici işlere en Lü-ı Londra, 1 (Ö.R) - Nazırlar meclisi- 2 - Bu mevkie müsteşarlardan Sir 

yük ehemmiyeti atfettiğini isbat eden I nin bu sabahki toplantısında aşağıdaki Robert Vansittnr tayin olunmuştur. 
bir i,aret görülmekte ve bu kararın uznk 1 kararlar alınmıştı:• 3 - Sir Robert Van Sittardan açık 
tarlı: vaziyetindeki vehametten mülhem 1 - Kal-~~'ile bir diplomatk mü,avlr- kalan müsteşarlığa Sir Aleksandr tayin 
o1duKuna ıüphe edilmemektedir. lik rnr·/l ihdas olunmuştur. edilml:ıtir. 

Kahire, l (Ö.R} - Vafd partisi, kra

lın son kararı üzerine ittihaz edeceği 

vaziyeti kararlaştırmak üzere bir top

lantı yapacaktır. Vafdçılar Muhammed 

Mahmut paşa kabinesinin faaliyetine 

Kahircdcn b Cümhuriyetrılcri 

şiddetle muhalefet edeceklerdir. 
Vafdçılar reisi Nahas paşa partisinin 

noktai nazarını anlatmak ve faraftarla
riyle temaslarda bulunmak için Mısır 
şehirlerinde bir gezide bulunacaktır. 

Kahire, 1 (ö.R) - Muhammed Mah-

Yeni bir hava rekoru 
Roma, 1 (Ö.R) - Kumandan Stefa-ı metredir. 

ni bir ltalyan deniz tayyaresi ile Atlas Kumandan Stefani, (Lleutenont de 
Okyanusunu geçmeğe muvaffak. olmuş- Vaissean de Parls) Fransız tayyaresinin 
tur. Kndikslen hnrcket eden tayyare evvelce kazanmış olduğu rekoru yüz ki
Brezllyanın Karaballel limanına gel- lomctre farkia kırın~. Stefanl ve ar· 
ınlşt.ir. Tayyarenin saatte 260 kilometre lta~ları şimdi Rio De Janeiroda bulu
ilzerindeI\ katetti!i mesafe 7000 kilo- nuyorlar. 

mut paşa, Nahas paşanın reisi bulundu

ğu Vafd partisi merkezi umumisini as .. 

keri kuvvetlerine i§gal ettirmiştir. BU· 

tün Mısırda her nevi tezahürat ve nü

mayiş yasak edibniştir. 

Paris • • 
sergısı 

1938 de açılmıyacak 
Paris, 1 (Ö.R) - Ayan meclisi, Pa

ris sergisinin 938 senesinde yeniden

açılması için yapılan teklifi 73 reye kar· 

§t 224 reyle reddetmiştir. 


