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1 ! Galatasaray- Fener maçı 
! Fendrln hAklmlyetl alllnda 

geçen bu maçta Oalatasaray
lalar matlup oldular. 

F1ATt ( 5 ) KURUŞTIJR Cümhuriyetin ve Ciimhurlyet eserinin bekçisi, .eaba1ıları çıkar riya.si ga.tedir YENi ASIR Matbaasında baıılmİftır 

.H~Btay K-öylerine Baskın Yapıyorlar 
B. Delbosun Ankarayı • • 

zıyaretı 

Şubatta Balkan konseyinin top
olacaktır? lantısından 

.Balkan 
ittifakı 
Daima kuvvetlidir 

Rornanyadaki siyasi hadiselerin 
akisleri birçok tefsirlere yol açmıştır. 
Bilhassa faşist kaynaklar Goga kabi
nesinin iktidar mevkiine gelişini Fa
şizm mefkı1resinin bir zaferi gibi 
saymışlar, demokrasilerin zaafı kar
şısında milli varlıklarının inkişaahnı 
emniyet altında görmek istiyen mil
letlerin otoriter rejimi tercih ettikle
rini iddia etmişlerdir. 

Faşist alemin bu iddiası hakikate 
tevafuk ediyor mu} 

Bir kerre şurası muhakkaktır ki 
Rumen milletinin büyük ekseriyeti 
yapılan intihabatta Faşizm lehinde 
deği), aleyhinde rey vermi~tir. Şu 
halde bugünkü değişikliği milli ira
denin tam bir tezahürü saymak ka
bil değildir. Faşizm her yerdeki ka
rektcristik hususiyetini.yani milletin 
iradesine kıymet vermiyen, nüfuz 
ve kuvveti bir diktatörün elinde top
Jıyan mahiyetini belki Romanyada 
da göstermek istiyecektir. Ve belki 
parti kavgalarından usanmış olan 
Rumen milleti de zamanla otoriter 
rejime ahşacaktır. Bunlar bizi pek 
az alakadar eden şeylerdir. 

Fakat Romanyada otoriter bir re
jim değişikliğine doğru temayüller 
kaydedilmiştir diye bu dost memle
ketin dış politikasında Faşist devlet
lerin siyasi nufuzu altına gireceği
ni tehayyül etmek saçmadır. 

Böyle bir ihtimale yer verebilmek 

için Romanyanın coğrafi vaziyetine 
gözümüzü kapamak, Avrupada top
rak istatukosunun bozulmamasında 
bu memleketin büyük hayati menfa
atleri olduğunu büsbütün unut
mak lazımdır. Bu bakımdan biz 
Romanyanın dış politikasında ltal
ya - Almanya ile dostluklarını kuv
vetlendirmeğe çalışacağına inan
makla beraber ittifaklarından bir 
zerresını bile feda etmiyeceğine 
kaniii. Netekim başvekil Goga Ro
manyanın milletler cemiyetinden 
çekilmeği asla düşünmediğini mev
cut dostluklara, ittifaklara sadık ka
lacağını söylemekle bu kanaatimize 
kuvvet vermiştir. 

Balkan antantı Romanyadaki de
ğişiklikten müteessir olmıyacaktır. 
Bunun sebebi basittir. Zira Balkan 
paktı doktrin kavgalarına çoktan 
kapılarını kapamıştır. 

Şimdi Balkanlarda teressüm eden 
vaziyet şudur: 

Balkan milletleri umumiyetle bü
yük Avrupa davalarının dışında ka
larak, devamlı bir sulh havası 
içinde kendi inkişaflanna çalışmak 
azmindedirler. Şu halde Roman
yadaki değişikliğe rağmen iddia 
edebiliriz ki, iç politikada otori
ter bir rejim kurmayı istihdaf eden 
faaliyetler harici siyasetin vechele
rini değiştirmiyecektir. Bilhassa Bal
kan antantı Rumen siyasetinin mes
nedlerinden biri olmakta devam ede-
cektir. Önümüzdeki şubat ayı içinde 
'Ankarada Balkan konseyi toplana
caktır. Burada, Romanyanın yeni 
başvekili Bay Goganın Antanta bağ
lılığını şüphe ve tereddütlere yer bı
rakmıyacak şekilde göreceğiz. Bay 
Oktavia Goganın Romanya kabine
ııinin teşekkülü münasebetiyle baş· 
vekilimize çektiği telgraf bu dostlu-
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FRANSANJN 

Romanyaya harp 
rnalzernesisevkiya
tını durdurduğu· 

haberleri doğru de
ğildir. Fakat endi .. 

pıla~k görütmelere ~ir kat daha 
ehemmiyet vermektedır.» 

YERStZ ENDlŞELER 

Londra, 3 (ö.R) - Mali maha- / 
filde dola§all bazı rivayetlere göre 
Romanyadaki siyaai deği,iklik sebe
biyle Fransa bu ıpemleketten ala
cağı olan taksitlerin iıtif aaı hususun
da endifede imit ve ıilih aevkiyab
m keami9 imi9. Fakat bu haberler 
ciddi telikki edilmiyor. «Daily Te-

şe/er mevcuttur. legrapb» borçların tesviyesi hakkın: 
........... •· .......... ••• ... • .. •• .... •• da Rumen hükümetinin her hangı 

li;wımlb:~>" K~: •it 

Denizler kudurdu 

Kara ve Akdenizde va
purlar işliyemiyor Pariı, 3 (ö.R) - Bir Fransız ga- bir tesviye tekli dütünmesi mfun-ı' 

zetesi, Romanyada baı gösteren de- kün olsa bile endi9elerin §İmdilik 
ğiıikliğin siyasi Fransız mahfelle- yersiz ve manaıız olduğ~n~ ~ayd~!- • ..J. 
rinde uyandırdığı endİ§elere temas me1dedir. Bu hususta bır fıkir yu- Bir lngiliz vapuru karaya oturau 
ederken eliyor ki : «Fransız harici- rütmezden evvel Romanyada mali lstanbul, 3 (Huıusi) - Hava tekrar ;e birdenbire bozdu. Ha.-
ye nazırı bay De?bosun Ankarayı zi- vaziyetin ve ıiyaae~n nasıl inki§af raret derecesi dütüktür. Diin yağmağa batlıyan kar fa.aılalı bir 
yareti Balkan konseyinin An.karada edeceğini beklr.mek ıcap eder. ,ekilde bugün de de~am etmittir. Kar~d.enizde fırtına. yeni~en 
ıubat içinde vukubulacak toplantı- Londra, 3 ~ ö.R) - .~':ch~e bqlamıttır. Karadenıze, Marmara demzıne ve Akdenıze gıde· 
ınndan 11onra yapılma111 muhtemel- Telegrap~» aı.anı~na .. b.ıldırıl~ıgme · cek birçok vapurlar limandan hare~et e~e?"em~'lerdir. Fırtına 
dir. Bu ziyaret tarihi ağlebi ihtiına- B. I. Delbos göre sıhhı vazıyeb muhım ~yas- Marmara ve Ege denizinde de çok tıddetlıdır. Dun lmroz adası• 
1~ ~öre bu ay içinde Akvam konse. ~ürkiye h~riciy~ vekili.le görü,mele- ta iyiletmi§ ?lan anne kralıç~ Ital- na gitmek üzere hareket eden Tayyar vapuru Silivri önüne ~el· 
!ının toplantııınd~ hazır bulunmak rınde tes~ıt edılecektır. ~edoraey yada u~n bır seyahat Adevresı !e- diği zaman denizin kabaran ~alga~a~ına ~~rtı duramıyacagını 
uzere C:e.nevreye gıdecek olan Fran- m~f~U~~!' Romanyadaki kabine çinnek uzere 17 son k.~unda Bük- Rnlamıt ve geri dönınüttür· Bır lngı~ız g~~ı11 de Çanakka~e b~ 
sız harıcıye nazırı bay Delbosun degııikligınden sonra Ankarada ya- reıten hareket edecektır. _ _ ğazında karaya dütmüştür. Bu gemı lngılız bandıralı ve üç bın 

tonluk Arlan gemiıidir. Dalgalara kapılmıf, dümen. tutturama· 
mıt v.e )>oğazd• !Galata feneri» önünde karaya vurm~tur. Kaza· ''Jevodan ejderi,, ı 

Valansiye 
dehşette 

• 
cıvarını 

bıraktı 
Paris, 3 ( ö.R) - Valensiyadan bildirildiğine göre esrarengiz 

bir hayvan bu civar halkını dehşet içinde bırakmıttır. Birçok kim
selerin bu hayvan tarafmdan parçalandığı bildiriliyor. Bunu gö
renler çok büyük bir fey olduğunu ıöylüyorlar. Fransız gazete
leri bu münasebetle geçen asır içinde Fransada ortaya çıkan ve 
«Jevodan ejderi» adı verilen hayvanı hatılatıyorlar. Bu çok iri 
bir kurttu ve Fransanın Lozyer vilayetinde birçok kimseleri par
çalamı~, halkı dehtet içinde bırakm.19tı. Şimdi bahsedilen hayva· 
nın da buna benzer bir yırtıcı hayvan olmasına ihtimal verilmek
tedir. 

TERUEL HARBi 

B. Goga 
Rumen para~ının istik 
rarını (emin edecek 

Barselon, 3 ( ö.R) - Milli müdafaa nezareti tarafından tebliğ 
ediliyor: Dün bütün gün Teruel harici cephesi üzerinde müca
dele fiddetle devam etmif ve kuvvetlerimize müsait neticeler ver· 
mittir. Sağ cenahta birçok hücumlar püskürtülmüttür. Asilerin 
birinci hücumu esnasmda toplarımız düfman piyadesini atef al· 
tına alarak ağır zayiata uğralmıf lar ve. intizamsız bir fekilde rica- B. Goga 
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Radyo muharebesi başladı 
ltalyan propagandasına karşı lngil
tere mukabil tedbirler ittihaz etti 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ilk arapça neşri
yatta ara p alemi
nin tanınmış sima 

. ları bulundu, İngi
liz ... italyan müna 
sebetleri gittikçe ~ 
daha vahim bir saf ~ 
haya girmektedir ~ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~:~dra, 3 (ö.R) -Londra milli rad-

.. osunun bugün Arapça olarak başladığı 
I •d ~ 
havadis neşriyatının açılı, reamm e ır . ' ç . * -
~ok Arap ~hsiyetJeri ve bunlar ara- Londrada Traf alkar Ska r meydanından bir görüniiş 
• mda Yemen Jmamı Y ahyanm oğlu ha- b0 1 d t ·ı· bük' " • • R daki t nnm Arapça neıriyatla lngiltere aley m- en ve ngı a umetinm oma e • 
~ır bulunmuşlardır. da mal d ettiiiD- - SONU OÇONCO SAHiFEDE -

Londra, 3 c ö.R) _ ltalYan radyola- de Dropqan yap an evam 

- SONU OÇONCO SAHiFEDE -

Şehirler arası 

Telefon konuşmaları 
bir devre artırıldı 

••••••••• İZMİR ••••••••• Nafıa vekaleti posta, telgraf ve telefon. 
umum müdürlüğü, uzun zamandanberi 

• Jzmir - lstanbul • Ankara telefon dev• ---
..J telerini artırmak için incelemelerde bu-

Bursa ile ae görü- lunuyordu. Tetkikler neticelenmiş ve ı;" 
Şebiliyor, Balıke- ha.ta yeni bir devre ilave edilerek ça111-

• hnlmağa başlanmıştır. 

Manisa ile Bu suretle ikiye baliğ olan telefon dev-
• · sır ve 

telefon konuşma
larını sıklaştırmak 
icin daha iki devre , 

lüzum ilavesine 
görülmüştür, 

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

resiyle konuşmalarda büyük bir kolaylı& 
olmuş ve ihtiyaca daha büyük bit kolay• 
Jıkla cevap verilmeğe b~şlanmıştır. 

Bursaya bir müşedclede ileti konul· 
duğu gibi lzmir merkezine de bir kuran• 
portör aleti konulmuş ve faaliyete geçi
rilmiştir. Buraaya konulan mii§eclclede 
aleti sayesinde ses aayiatı kuvvetlendiril-

- SONU tKINCt SAHiFEDE -

Neler uyduruyorlar? 

"Zenginin parası fakirin 
• • 

çenesını yoruyor .. ,, 
Şu beş yüz bin liralık piyango talili

si, !kwıdura makinecisi Bay Mevlut 
hakkında iki giindcn beri çık.arılan şa
yialar o kadar tuhaf ve ~oktur ki insan 
bu şayiaların nasıl ~ıkarılıp büyütüldü
ğüne hayret etmekten kendini alamıyor. 
Pazar sayımızda i~arct ettiğimiz gibi 
B. McvlUt, cumartesi günü belki de öte
den beri mutadı şekilde dükkanını ka
pıyarak tatil yapmış ve ortalıkta görün
memiştir. 

Bu dükkanı kapayış ve ortalıkta bir 
kaç saat için görünmeyiş, bazı kimse
leri sebepsiz yere alakadar etmiş ola
cak ki, derhal bir yığın şayia çıktı : 

- B. Mevliit rahatsızlanmış. 
- B. MevlOdun şuurunda bozukluk 

hAsıl olmuş . 
Hakikatte, tedbirli bir adam olan B. 

- SONU lKıNCl SAH1FEDE - M. Mevlt1t 

) 
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~ ERKEK içiN KADIN ] 

ŞEHiR HABERlERi 
. . 
: .................. ~................... Bı·r Muamma mı Jlır.?= •. 
5 5 Yeni Anketimiz ~ a, • : :..................................... . 
~·····~~·:··~~~~~~······ 

~ Orbay diyor ki: 

iş kanunu 
" Uçüncü genel emir 
ayın on beşinde 

neşredilecek • • • • . 
• • 

• 
" Kadınla erkek l rşçnerin sa~mniyetini ıe-
arasında erkeğin ! min edecek olan i2 kanununun üçüncU 

iz mir adliyesi 
937 yılı içinde çok 

çahşm·ıştır • 
eyı 

• genel emri on b~ ikinci kWıunda ııeşre-
aç tığı kalın duvar- ~ dilmi§ bulunacaktır. üçlincü genel emir Müddeiumumilik makamı, 937 yılı' Müddeiumumiliğe 5549 ilam gelmiş, 

l l 
J k hazırlanmıştır. içinde IZmir adliyesinin başardığı lşler 1 bunların 5352 si infaz edilın.iştir. Müd-

ar mevcut O aU ça Bütiın işçileri ve iş yerlerini alBkadar ve gösterdiği faaliyet hakkında bir ista- deiumumiliğc gelen evraktan 1976 sı 
• erkek kadını anlı- eden üçUncü genel emir, muhtelif iş tistik haıırlamışhr. Bu istatistik, lzmir meşhut suçlar kanununa göre tak.ip 

veren yerlerle i şçilerin çalışmalarını adliyesinin çalışmalarını ve elde edilen edilerek intaç edilmiştir. 
yamıyacaktır. An- tanzim edecek bir mahiyet taşıyacaktır. sonuçları çok bariz bir şekilde meyda- Ağır ceza mahkemesine 481 dava gel-

' 

k 
• f • Şimdiye kadar iş kanunu kayıtlarından na koymaktadır. miş ve bunlardan 306 sı karara iktiran 

Of ma 18 ıyorsa• ı istifade edemiyen bazı müesseseler müs- etmiştir. Birinci, ikinci ve üçUncil asli-
Her şeyden evvel şunu söyliyebiliriz 

nlz Yıkın fu duvar- tahdimin.i de bu genel emirle saat kay- k" h t .. .. 1 k tatb" ye mahkemelerine 2859 dava dosyası 
· . ki d. • ı, meş u curum er anununun ı- 1 . b 1 2377 . k b x.ıa 

l 
dına gırece er ır. k' 1 ld d 'l ı· k . 'dir B ge mış, un arın sı arara a6 n-

arı · af . • 
1 

ka ıy e e e e ı en ne ıce ço ıyı . u • • •n ... Dığer tar tan ışçl sıgorta '!n nu- mıştır. 
......................................... onların arasında daglar kadar fark h 1 k 1 k .. .. .. .. d ki kanun hem suçluların bir lln evvel ta- Birinci hukuk mahkemesine 866 da-

Erkek arkadatl var. nu~a azır 1 0 ':'a uıere .onum~zd e kibini 'temin etmekte, hem de cUrüm 
Be seni daha çok akıllı ve daha o· k b"' .. ec1·ı ."> K d hazırım ayında bır devlet sıgorta ı are- va gelerek 518 zı hükme iktiran etml§-

n ıyere uyutm ı er mı a ı- ı . k 1 nk f 1" t kt' sayısını azalbnaktadır. tir. ikinci hukuk mahkemesine 3317 
.llZ suçlu zannederdim. Neden keneli nı anlamamak için ikinizin arasına 1 sı uru _ne ve aa ıye e ~cç_e~e .ır. k 937 ı · · "' ı · c Udd · _ k d' • b kad b' "th . ~ . Işçl sıgortaları kanunu, ışçıyı hır ço yı ı ıçınue zmır · m eıumu dava gelerek 2599 zu hakkında hüküm 
en mı u ar saçma ır 1 am 1 daha hayatı bıle anlamadıgı~ız bır bakımlardan sigorta edeceği için 0 nis- miliğine 9141 dava gelerek bunların verilmiştir. Ticaret mahkemesine 642 

altında bırakıyonun .• Neden hem- demde kadını anlamamak mıkrobu- . . . . .. . . · 1 · · «E k k kad la } I d l .,. 1 bette genış teşkılata ıhtıyaç gosterecek- 8378 ı.ı aıt oldukları mahkemelere ha- dava gelmiş ve 355 şi karara bağlanmış-
.~~ns erındın.. rb. e 

1
. mı an r mhı e> nuEaşkı akma kı adr mı Kr d • • . tir. Bu teşkilat bir banka teşkilatına vale edilmiştir. Yine ayni sene içinde tır. 

u~~ru~ ırwaınmMM~ - re &aql .• aın~nın~ın . . 1 hl'd ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; ,_ d' · k k . . . ı benı.ıyecek ve ayrı servıs er a ın e ça- -
yecanına K.en mı aptırara . ne zamandan ıtıbaren (Muamma) 1 k. B k · d · l · 1 ı~ A • el 

H I ... ba la b"I ' . . D ışaca tır. an anın ış aıre erıy e a a- •• t 
- ayır.. o maga ş mıştır, ı ır mısın. a- k l b 1 kt sansar e1nesın e 
Diyorsun •. Anlamİyor musun ki ha bir karış boyunla (Oğlanım .. ) a arı u unaca ır. I"' 

böyle bir iddiada bulunanlar seni diye böbürlendiğin sıralarda, kendi --=--
gözü bağla .. Dütüncetiz .. Hissiz bir yaııt kızların göz sulanmalarına~ ihracat e• d •• •• ı • 
adam yerine koyuyorlar •. Erkekler omuz silkmeye başladığın anda.. }f ara a gomu memış 
kendilerini_ m~u~ göstermek, anla- Anlamak istemiyerek terbiye V [ • J • 

Balkan 
ittifakı 
Daima kuvvetlidir 
- BAŞTARAFI 1-lNCt SAHtFEDE -
ğa ne kadar çok değer veritdiğini 
daha şimdiden gösteriyor. Balkan 
devletlerinin mÜ§terek siyaset cep
heleri sulhçu olmakta devam ede
cektir. Antanta dahil devletler• 
den birinin profatiıt veya antifaşiat 
bir siyaset takip etmeleri mevzuu
bahs olamaz. Sulh yolu bütün mil· 
lctlerle anla,ma, uzlaşma yoludur. 
Büyük dostluklar dürüst bir siyaset· 
ten doğabileceğine göre Balkan 
antanb bugüne kadar muvaffakıyet
le takip ettiği yoldan aynlmıyacak· 
ttr. Romanyadaki rejim değişildiği· 
ni Balkan antantmı felce uğratacak 
mahiyette zannedenler ne kadar al· 
danıyorlarsa nntantın ana hatlarda 
Lır siyaset değişikliğine ihtimal ve
renler de bu ittifakın ruhunu ve 
manasını o niabette anlamıyorlar. 
Balkanlar dünyaya iyi örnekler ver• 
mi~lerdir. Bu Örneklerden en mü· 
himmi rejim aynlıklarının sulh yo
lunda faydalı bir şekilde emek bir· 
fiği yapmağa asla mani olamıyaca• 
ğını isbat etmiş olmasıdır. 

ŞEVKET BiLGiN 

Birinci icrada 
Yılbaşı . dolayısiyle 

işler sekteye uğramadı 
Icra daireleri her sene yılbaşı mUna~ 

ıehctiyle bi.r kaç gün it sahipleri ile olan 
muameleslnl tatil eder- ve bu mUddet 

yıısızlıklarmı ortbat etmek ve kadı- edildiğin anlamak istememek için nontro ış erı 1 .. d b 1 d 
nı ~~~ e~ki kafa ile gö~ek iateclik- çalıştığı~ kadım nihayet «anltyamı- !hr~ç .~dil~e_k ~abı~ll.erin kontrol iı- o an uç cese u un u 
lerı ıçındır ki onu hır muamma d' . h t k t . lerı buyuk bır ıntizam ıçınde devam et- zarfında eski &enenin yeni seneye dev· 

1 '-k' _..ı• la yorum» ıye ıt am e me e senın 1 . •. 1 ._ 1 te 81t ı coıyor r. k kr~· . . b" h . . "} mektedır. Ozum ve palamutçu ar K;Ont:ro redilen. evrak ve doqalannın tasnlfi ile 
(Kadın) İn muamma kalmasıni ~ e. ıg~ı~ yenı k 1~. u~usıyet~ m~ ! memurlarının gösterdiği faaliyetten çok 

istiyorlar. ' _ayır •.. a ın er e,gı u va~ı.yet e ıı memnundur. Avrupanın muhtelif yerle- Ortada eski bir cinayet mi mevzuubahistir? meşgul olurdu. 
·· k K d k - b Izmlr birinci icrası bu aene güul biı 

Bu' hakikaten böyle midir > gonne ıstemez .. a ın er egı u ' rindeki. alıcılar, yeni tip üzümlerimizin Asansör mevki.inin arkasındaki tepe- Milddeiumumt muavini hay Cevat ve 
kad 1 b 1 k 1 harekette bulunmuş, memurlar yılbaşı 

Ve :.X.er lcadan cMuamma» ise ar an ayışsız ı m. e ... . arzu ~t.mez. 1nefasetinden memnuniyet beyan etmiı- terde oyun oynamakta olan rocuklar, adliye doktoru dUn mahallinde uzun uza cıs H d k b ld - k - ka " taUll yapmıyarak yent seneye devredi· 
onu bu mevlde koyan kimdir ? Bun-' ayatma este 1 ıgı er egı - r le:rdir. kayalıklar arasında insan kemikkri gö- dıya meşgul olmtJilardır. Şimdilik hA- lecek bütün dosyalarm muamelelerinJ 
lari hiç dü§tlndün mil ) d~n. bu .~~.dar mantakaız, aciz ve bil-\ Kontrol dairesi için Saman i!O.kelesin- rerek korkmuşlar, derhal soluğu kara- disenin mahiyeti tamamen karanlıktır. biUrmişler ve dUn birinci icra iş sahi~ 

En ehemmiyetsiz meseleler üze- gıslz. gorurse b.~~~:':n erkek hesabı- de, Kardiçalı hanında isticar edilen da-l kolda alarak keyfiyeti haber vermişler- Bittabi, bunun bir cinayet mahsulü olup lerinln nıilracaatlerinl kabule bııJlamı~ 
rinde bile kafa patlatan, muhakeme na yme kadın uzulur. 1 ire tefri~ cdilmi, ve memurlar burada dir. olmadığı henUz anlaşllamamıştır. 

' 1 ~ yür_üten sen, ey .. erkek arkad~ş, .~~- Kadın an~a~ılmaz .•.. Diy~rsun. 1 ç~l~~ağa haı~~mı~lar~ı~." ~ontr~l daire· Evvel~ zabıta, sonra da ad~iye hadi- Zabıta, bundan on lkl sene evvel bu- Birinci icrayı ashabı mesalihl dUşUn• 
yabna karıttırdıgm kadını, ıçtıgın Acaba anlamaga teşebbus ettın de ıının açılma toren~ önumuzdekı haft!l s~ ile alakadar olarak mahallinde tet- rada ölen ve bir araya gömülen üç .ld§l- me bakunından yaptığı bu güzel har~ 
sigara kadar anlamiyacak halde mi· mi böyle söyliyorsın .. Eski devirler- içinde yapılacaktır. kiklere başlanmıştır. nin mevcut olup olmadığım araştıracak- ketinden dolayı tebrik edttiz. 
sin) den bugüne gelinceye kadar kadın'i --=-- Filhakika Asansör mevkiinin arkasın- tır. --=-

Sen değil mi idin ki asırlarca ev- anlamak için ne yaptın söyler misin} Fuarda pavyon isti- daki tepede, kayalar arasında üç ayrı Bir iddiaya göre bu ölil kemikleri, Neler 
~1, dah~ iptidat devirlerde, ""a~~n Bilakis onu anlamamak için elinden car edenler • insana ait ölü kemikleri bulunmuştur. burada on sekiz .ene evvel mevcut olan 
ıle kendı arana aşılmaz duvarlar or- geleni esirgemedin. Kadını anla- . . , ~ Bunlar ayni rnezarm i~de gömUlmUş bir aile mezarlığının boıulmuıyle ve d J ? 
dün. Duvar diyorsam mecazi ma-ı k 0 , ki k d k · Fuar komıtesı Hun ak,am saat 16.30- Uç insandır. Illt tetkiklerin verdP·i tıe- bir araya konulmasiyle çıkm• ... 1r. Fakat Uy UfUY01 31 • ma . . na } a aşma eme tı. d . 0 Reh U 0 k 1 v d 5 ~· 
nada demiyorum. Hakiki duvarları, B d K d I k k d 1 a reıs r. c;et zun aş an ıgın a ticeye göre belki de on iki, on dört se- hu l.dclian. ın. ne derece doğru olduğu _ BAŞTARAFI ı-tNct SAHtFEDE _ 
ı. 6 • .h'-~ l ~ k deci' 1 un an.. a mı an ama ve a ına oplanarak 9 36 fuarına l'Iİt muhtelif jqlqri b il d ~ıd natta ıstı 1U1m an as ıyorum. ki k k d k k 1 · ne evvel ölmüşlerdir. e ı ee;• ır. Mevlut sıhhattedir ve dün sabah dilk· _ ... ya aşma tan o a ar ÇO mu OT-

1 

müzakere etmi~tir. 'Su hafta içinde 24 
Sen .. Kadını kapatlıgın kafesten . kuyordun? f ' r d . . . . .. Elektrı· kler T .. kk kftnına gelerek akşam geç vakte kadar 

k 
• • f d d 1 • • ırma. uar a pavyon ıslıc:ı.rı ıçın mura~ ur u şu 

açmaması ıçın onun etra ın a ar 1 y · . "dd' ·· k d . . çalLŞmış, yalntz hissesine dUşen parayı 
d.. .. · ki I b'l ~· k 1 me senın ı ıana gore a ını ı caat ctmı~tır. 

-;'e uşub~cesızka ını.!1 a a ı ecegdı a-1 anlıvan bazı erkekler vardır. --=-- Sabaha kadar yanzcak Yeni ytl faallyetlne başladı almak üzere bankaya kadar ihUynrı 
a, ar ted ır_ im &n!arm~ ba~ .vur ?~· Bunlar kadana hakim olan erkek- Şehı•rJer Türklcuşu kulilbUnün yeni yıl faaliye- za .. hn.ı. et etmiştir. B . . Mevlat daha. evv.el, 
'A k hı 1 l ara Sı Belediye, lzmİT -hrinin gece haya- ı b k 1 1 lrd ği i r ana zır arını geyıp, e ıne sı a- I ~ tine dünden itibaren başlarunışhr. Tale- uyu çe. para a.r e. me geç ı çın, 

h- - l h be "d k d"" d''"' .. 1 er.. l r k tına kavuoabilmesini temin için bazı ted- 25 bl li h 1 b tal k ını a ıp ar gt er en, on ugun Kadını anlamak .. Ona hakim ol- T e sron onuşmaları . v . . . he kaydı 937 yılınm son günü bittiği n ranın Si rıy e as anaca ve--
zaman onu yine bıraktığın yerde bu- mak mı demektir? Şu halde erkeği • bırlcr a~maga k~rar ve~mı,tır. ilk 11 ola- halde, gösterilen rağbet Uzerine daha 1 ya şu~:u~da arıularla karşılaşacak bir 
Jabilmek için nelere baş vurmadın. j v. A bır devre artırıldı ıak şehır elcktrık tenvıratının her yerde bir hafta uıatılın·~ır. Ve aym onuncu 1 zat d. egıldır. Ça. lışka· n· b. lr va.tan. daştır. 

anlıyan kadının da erkekegıne ha- b h k · '"l' 
Sanki o senin esirindi. Halbuki k' 1 · ·- · · f" f k b l - BAŞTARAFI 1-tNCI SAHiFEDE - sa ıı a adar devam etmesıne karar ve· güail takibe kaydı nihayet bularak key- Bız hu pyaaları ışıtince, ih. timal ver· 

ım o ması ıcap etttgını ut en a u ı · ı · b'L: ' ·ı · · B k kl be b T aen ona, onun kalbine sana bağlılık mekte ve Bursa da takviye edilerek net- rı mıı ve tat ı ıne geçı mıotır. u a· fiyet Türk Hava kurumu umum1 mer- meme e ra er ayyare pıyango mil· 
kuvvetini vermemiatin Sen onu bir et .. I·' k"k t d k" . . ld' !iğini muhafaza etmektedir. Ekibin ay- rardan, aabalun karanlığında işlerine git- kezine bildirilecektir. Bunu mUteakip düriyetini nrıyarak sorduk. Şayiaların 

:ır • -ıa · ı a §tı ur ı sen ışme ge ı- k 1 eli 
arkadq değil, bir keyif vasıtası ad- w i zaman kadını anlasılmaz bir mu- ni af!da konuşmaları temin edilmiştir. me mecburiyetinde olıın i,çilerin mem- bir sıhhiye heyeti iz.mire gelerek Türk ılç bir esasa lıtinat etme 'ğini memnu· 
detmiştin. Bu tekilde olan düşüncen il !mma telakki edersi; .. Ve yine işi- Gu suretle gündür. ve akpmv ticari mües- nun olacakları eüphesizdir. kuşuna kaydedilen talebeleri muayene niyetle öğrenclik. 
tab .__ l d A la 1 k 1 l ki k b 1 - Zenginin parası, fak.irin çenesini yo-ii sana ~dana an atma ı. n ta- ne geldiği 7.aman kadını anlamt' gö- sese er 0 ay 1 a onuşmaga a, amış- tı-'7'%;r~/il'Z2YJfi<r/~~ edecek ve ders1ere başlanacaktır. 
mazdı ve anlamak ta o zaman, o de-1 rünürsün.. !ardır. K k Hı b l ,., rarmış derler. Galiba bu, pek te haksıı 
virde işine .gelmezdi. Sen kadını se- ! Bunların ikisi de yersiz .. Kadın- . _Bursa vila~eti de bu ikinci dev~eAden üçü a er er Müşahede altına söylenmiş bir sör.: değildir. 
Yiyordun ve onu kendin için kilit la erkek arasmda yine senin tarafın- ı~tı.facle etmege başlamıştır. Bursa vılaye· ~/'.J7'J''JISUH'AB~---JJl'GEl'Y..n2 alındı -... ---......... ~-.....~~~~=-==-=-=::--.· 
üstüne kilit vurarak saklıyordun ya.1 dan açılmış kalın duvarlar m evcut tı~ın muhavereleri ı_im~ilik ls~~nb~~a .. in- • lzmi~ antikite müzeleri müdürü B. Sa- M. enemende Se.~di. Nasrullah maha.[- ~~ PQ!!I ~·[! 1 
Bu kafi deg" il mi idi ~ Anlamağa 1 ld k "k" • d b" b" . . . l hısar etmekte: lzmır ıle henuz goruşe- luheddın Kantar dün Aydına gitmittir. -.,;_. _ _ -~ _ 

· ·· . , o u ça ı ınız e ır ırmızı an ıya- k d' F k .b 1 0 d • . . . . .. . ı d t l{ ğl H••• / ne lüzum vardı) .• Amma o da sem 1 y kı b d l n· - meme te ır . a at tertı atı tamam o - , ra a asarıatıl::a ,,ıerını gozden geçıre- ~n e ~ uran ua:yın .o u ... -n ·~-
• f mazsınız. ı n u uvar arı.. ır d ... . . " h" . kt' mınde bır genç muptelıt oldugu ear a 1 

aevıyormu• Senden kalp duygula- b" . . . . . . .. .. O k ugu ıçın, mu ım hadıselerde posta, tel~ ce ır. • 1\1 • S '- ı. ·· " d •-:~ :.""" . l ırınızın ıçını gorun.. zaman a- f ı r . . . . • § vr 1. 1 k .. . . B lıaatalığmın fazlalaımaaından bir ualık. enemenın eyreK; K;Oyun e on ee~ .... 
nna uygun hareket beklıyormus. ... d k .. . tt•w. d ba ka era ve te e on ıdaresmın lZnıyle konuş- ı ayet me~tupçu u mumeyyıu . • ~ yatlarında Fatma isminde bir bz. 1'.endl 

. ~ ın er egı zanne agın en ş. k .. k'" d" B k 1 •. E · t f' D ... d h' .. yakınında bulunanlara aaldırrnaga b8.ffa-
Bunları umurlamıyordun bıle.. Ba- türlü görecek ve erkek te kadını ma mum un ur. u onuşma ar, mu- ~mm er ıan egırmen ere na ıye mu- b' d llkanl d " J • • • rızasiyle Ramazan Alttap 1'.aÇll\lfbr. iki 
zen o isyan ediyordu. Sen onun bu cmuamma• gibi görmekten kurtula- racaate bağlıdır. dürlüğüne tayin edilmiş ve dün vazifesine 1m

11!_ Mıçarel 1_e L 
1 u~ dznur~ ~~tldn- ıuçlu yaltalanmııtar. 

· ka dam ( · · B 1 it · bilb M · ı . 1 ereK em e-.el naıtanesın e muoıııne e ıayanına rşı dhanet» guını kt zmınn a ı esır ve usa amsa uaı amıştır. • § Bayındırda Lütfünün blıYelaanesln• 
'- -'- edd '" ca ır. ··ıA t' ·ı '- 1 ki t ki § J • h..... l'kl . BB M altına ahnmıtbr. 

Yapıfbrınada vurmada ter ut H t .. k L~ K '" be ' 1 aye ı 1 c ı;;onuşma arını sı aş uma zmır ~ım namzet ı erme u- de kumar oynayan Ahmet ve Mehmet • • • aya ar... ~r c oc e • oyunu . . . . . • . _ .. · · -------
etmıyordun .. Bazan da kadın hakı- d w "ld" D · b d k d ıçın daha ıkı devre ılavesıne hı.zum go· ı vaffak Adaman ve Eaat Alemdar tayin Bir dUzeltma para ve oyun kağıtlari,le yakalanarak 

egı ır. aıma u oyun a a ını .. 
1 

.. .. 
8 

cak 
katen isyan ederken ihanet te eder- cKör ebe• vaziyetinde ve gözü bağ- ru _mue.~ur. 11 an ba~ran~ .... n ı~nra 1 edilmitlerdir. B. Eaat müddeiumumilikte, Koakantri müsabakıumda ikinciliği ka- cürmü metbut mabkemeaıine verilmitler· 
di. O zaman sen : I la k l"kk' ed k ki b mumkun olacak ve Manııa vılayetı de B. Muvaffak ta birinci huk.ukda ataj gör- zanan B. Muıtafanın adı, yanlıılıkta Hıhı dir. Kahve muvakkaten zabttaca kapatd-

- Yahu .. O kadar iyi zannetti- ' od rah .. te 8 1 ~-n edr :.1 ere uk günü her aaatinde lunirle konUfAca.ktır. 1 
meie ba,lamttlardtr. olarak çdtmııtır. Ta.hih ederiz. 1 mııtır. 

.. . .. .. .. asır a ucum etmeıL egı acıma 
gım bu kadın bu kadar kotuluk yap- gerektir. Kadınlar bu mevkide bu-
sm .• inanılmaz fey.. I .. l · 1 k ki · 

Diye dert yanayordun.. Kadını dunkn_ı.agıbenası ıste~ez elrse edr e .. e~~ 
·· ı bö·. l -7- t '- e or e yapmagı, on ann a gozu 
şoy e veya y e ru..anne me11;.> onu v • 

1 
. . 

A 1 k d «.A la k . baglı olmasını ıstemez er.. Bızım 
« n am~ ~ mı ır, ve" •. n .ma ıs- RÖzlerimiz açıldı. Eckek arkadaş sen 
temek midın, bunu duıunmıyocdun d .. ·· ·· E · · l .. 
b·ı e gozunu aç.. ftnt an amaga ça-

ı e.. l 
Bu anlattaklarim ilk ye orta çağ ı~. · NADiDE ORBAY 

--=--erkek ve kadınlan içindir. O zaman 
dan bu zamana kadar ne inkılaplar 
olmada. Şiddetli yafmurlar 

Kadan - Erkek aruandaki duvar- Egenin hemen her yerinde şiddetli 
lar yıkıldı. istihkamlar yık.ılcla. Zih- yaimurlar devam etmektedir. " Enelki 
niyetler yıkılda. fak.at senin ona b- gece yağan yağmur esnasında Menemen· 
fanda verdiğin menfi düşünce ve de Kubilay mektebi civanrıa yddmm iaa· 
hüküm bir türlü yıkılmadı. • bet etmit: yalnız telefon mılkine9'. yan· 
Şu halde kadını eeoden ve eenı mııtır. Baıkaca zayiat yok.hu. 

icadından ayıran duvarlar eenin ka- tlllım-l9!1E1._1mmmmD'l••a; 
fanda ve kalbindedir. Bunda bir d: 1 Alakamız yoktur 
rec::eye kadar mazursun.. Oalıa ku- c _ T . End'' · Ki 

!!L ta . ._ L !L bile C&.;.ge ecım ye ustn avu-
ÇUI. yaf ıa.en, çocua. men ae- d 1 L- J L· 1 y · • zu• a ıy e çı .... r an •atap a eru 
na : 

Asır gazete •e müesscaesinin mad· 
- Bu oğlan çocuk .. Kızlara ben

di ve manevi hiçbir alaka• olma-
ı:enaez. 

- Oilanaan .. Akimi bapna top-

I& .• _ Onlar krz çocukları .. Seninle ._ ____ , ___ 1 s_.s .• 2_<~1•211> -• 
dığını gördüğümüz 

bildiririz. 
lüzum üzerine 

1938 SENESiNiN HAYIRLI VE UaURLU OLMASINI TEMENNi EDER 

TAYYARE SiNEMASI 
MUHTEREM MODAVIMLERINE IKt BOYOK Ve MUHTEŞEl\ı\ FiLiM 1 AKDiM EDPiOR 

R BALO B • 
1 

Atkın menfaat esasına istinat ettiiini. aiizellik Ye z••aa ı~tikten ıonra atkın de:. aöndüğami, gençlijiocle kencliaine yefa 
ıöıteren ittklann 1irmi tene IOlll'Uİ hallerini göıterea Ye bize .,kan euarıaı tuvir ve tahlil 

eden bu süze1 filim en büyük Fransız artiatleri 
HARRY BAUR .. llARIE BEL - PIERRE BLANCHAR - FERNANDEL. LOUIS JOfJVET. RAIMU. FRANÇOI ROSAY. 

P.IERRE RICHARD WILM 

AYRICA: 
Gibi dünyaca manaf sekiz aıtiat tarafından temıil edilmittir. 

ÇiNGENE 
Maruf Çiıan orkeatraıı tefi ROD SANDOR Ye tekmil müzika heyeti taTafındllll mükemmel bir surette teauil eclilmit çok 

zeng\o. çok nefiı muaiki ve nete filmi 
iLAVETEN PARAMOUNT JOURNAL 

SEANS SAATL~RI: Hereiin ÇiNGENE MELODiSi 2.25 - 6.05 - 9.45 .. BALO HATIRASI 3.45 -1.20 .• ~amla:r Cunaa:r· 
teli r>e Pazar pnleri .aat 12.30 Ja BALO HAT/RASi ile IHqlar. 
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4 SON KANUN SALI 1938 

Japon Dahiliye nazırı diyor ki 

YENi ASIR 

Romanya 
Başvekilinin Başve

kilimize telgrafı 
-<>---

SAYFA 3 

.S .ON HABER 

Hatay tahrikleri 
lngiltere Çine yardım ediyor. Bu yar-: d·;.:;:·;ı

2

;,::: . .,; :.~J:~::~::·.::': 
d h b d ı k rmaııdır it' t,Öyl~di\ii nutukta hıikümrtin progra

ımı arp pa asına a o sa ~1 m•:.~:',:~·;•";~.A) _ Homanya ka-

Paris, 3 { ö.R) - Japon dahiliye na- mesinde de hu nokta tamh edil mi tir. 1 Paris, ) ( Ö H) - Japon dahiliye na.1 hmeııinin te rkkülü mümı.-.rhrtivle baş-
- . l F' . J h · • · t' c-~imdi tarihte son derece büyük akis-, ıırının beyanatında şu fıkra da \ardır: 1, elal B Celal Bayar ile Romanya baş· 

Artıyor, çapulcular Türk 
köylerini basıyorlar 

~n amıra ızınu apon arıcı sıyase ı· ':i • • . • • .. • 

tıin maskcaini atan ve beyazlara kar~ı leri olacak dakikalar yacayoruz.. Bu ha- .. «Çı~~e ımdıl.:.ı mevcut _ola~ ~e~m hu- '~kili• B. Oktvian Cogn arasında "'ağı-
rneydan okuma mahiyetinde olan bir nu· diselerin nasıl bir sürntle inki~f edece-,k~tının-!!'nınd~ CC"nubı Çın ıçın de daki telgraflar teati olunmu tur. 

tuk aöylemiıtir. Amiral bu nutukla uzak ğini kimııe \ayin ede~e7. Çinde bey~zla- yakında Nan~in~e b:ış~n. b~.r .~ükum_ t Ekıelins Celal Bayar, 
prkta Japon siyasdinin hedeflerini gizli f rın hegemonyasına nıhayet vermek lazım kurulacak 'e ılerıde bu ıkı hukumet brr- Baıvekil, 
kapaklı bir nokta bırakmadan izah et- clır. Ben eminim ki bu hegemonyanın )eşeccklerdır. ANKARA 

inioıir. bitmesi Çinde bir adalet H insanlık dC"\'· •Çinden he) nz.ların boyunduruğu kal- IJaometlü hükümdaıım Mııje~te l.:ral 
Gazett:ciler amiralden ordudaki radi· ıi açacak ve hundan nctİ<"ede İneilizlt:rle k11cııktır. 13:.ınuıı aürııtlc knlkma~ı umu- .ı b d" d'l '- il,_ b 

d l ki d tarafınoan ana le\ ı e ı t'n .ıua IK. aş· 

Jı ftl unııurların .. ·ımal'ı Çinin Jııpon_va'-·a Amt:rikalılar n mt'mnun o aca. ar ır. • b" h b l 1 l ·1· F ı b 
u .. .. nıı ır ar t: ıe :>cp o el )1 ır. ·ıu.at . . .... 'f .. d h ow• ·11.: 

acdccr. ilhakını istt'mderinin mümkün Bı.: nokta iizerinde şimdilik daha fazla harp nasıl olsa çıkacaktır. Mukadder t lmu~vı~lı.gı ı. ıızı ~ı~ı e~u Kt'r. ellı8ım ı 
d h '- '- d b" 1 bir şey aöylt'meiie lüzum görmiyorum. .. . . ,.ndan ıtıharen Lu.> uk hır oruyucunun 

~lup olma ıiı aıuun a ır sua ıormu;· l.unun boyle olmasını emrdmı!'ltır. Bu- d h . d b ·.. . 
1 d · · k' kabında daha ısrarla bundan bahtf'dc· nıiın ve e :\ · sııye ın e ugun yenı 

Jaıdır. Amira emıştır ı: mın için biz hunu diişünmiyt"rek mille-

ş 1• ç· . h . k ,_t · · - ceğim. Sarılar iizerindf"n beyazların ho- . d'" .1 . w d tbiı hayata atılan Türk mill<"tİnt' Roman-- ima ı ının ususı ·araK erını goz tımızc uıen \azı eyı ) apmaga cvam 
inünde tutmak elzemdir. Bununla bera- yunduruğu kaybolmalıdır. Bu böyle ol- edeceğiz. :> :ının ıauıln'ıaz ıuretl<' muhafa7B ettiıi 
• , 1 ,_ mazııa umumibir harbe ıebep olacaktır.J ı· d 1 w 'f d · · '- } ) ı • 
~., orada lurulncak reJ"im •" ançuKuo ıe· 1 ·ı · ç· d ı_ k lıarart'I ı oıst ugun ı a uını &a >U e 111~ • ~~- « ngı terenın ıne :> aı ımını K~e 

d Japon na:ı.ırı bundan ıonra lngihtre· 1 d · d · 
ıa:minılen farklı olacak ve Çinlilerin il et· i.,;in onlarla harbe hazır olmalıyız. lngi- vni Elue ansını:ı an nca e enm. 
-,.. nin Çine ) aıdımından '<' bu yardımın ı l _ )uine intihale edere!.:. Çin milletinin aa- lizler Çindeld gayretlerinin boşluğunu Yakın bir mazinin çok i) i hatıra arı-

l.ırılma!lı lüzumundan bah!ldmiş ve de-
Midini temin edecektir. Şimdiki halde 
Çinde iki hükümet vardır: Pekin ve Nan
lin hültümetlui. F altat bir gün bu iki 
:bUkümel birle~uek bütün Çini idaresi 
ekuıa alacaktır. 

mi,tir ki: 
ırnlamalıdırlar. Fakat anlamazlar&& ve ...,1 )ad ederek E.k~elimııınu.dan yiık•ck 

cÇini mubn:t'mt'te tc~vik için lngil
lert' yardım clmelctedir. Bu yardımı, harp 
pahuına ela ol.a, kırmalc f'lzemdir.> 

onlarla ~arp t'tmck mecbmiyctin.<le ~- tnzi~lc;imin hbulünli dilerim. 

lırsak öyle umarım lı.i Amuilca onların Batvekil 
'. 

arkasına katılmıyacaktır. Çün\cii Ameri- OK1VIAN GOGA 

Dahiliye na:rnı 11mirel Fizinu Japon ka
hint"ı1İnin en ni.ifozlu İl%alarından biri olup 
l!İmdiyf' kadar ıergÜzeşt siyasetlerine en 
muarı..r: olarak tanındığı için bu beyana· 
tın çok derin 11ltisler uyandıracağı tahmin 
edilmektedir. 

l.alıların Çinde lngiliz1t:r irbi menfaade· Elueliıns Bay Ol<tvian Goga 
ri yoktur.> \ BatYdcil, ' · clnailiz •.,at vekili bizim Çinde hndi 

bvlı:inıize uyaun bir rejim kurmalı. i~te

«Jilimizi aöylemiştir. Bu doğru de~ildir. 
Bbim erzumuz Uz.alt Şarkta devamlı bir 
eultı tes!• etmektir. imparatorun emirna-

Bu beyanatı bildirr.n ajanı telgrafı bu- BOKREŞ 
nun Japon müdd<"iyatının aagari ve in· Hapnetlü kralınız. tarafından Ebelan· 

m\ feltillcrini teıbit etmekte olduğunu tımıza tevdi <'dilen yükselt va7ifeyi banıı 
kaydediyor. bildirmek için lütfen gönderdiğiniz tel-

Radyo muharebesi başladı 
ltalyan propagandasına karşı lngil
tere mukabil tedbirler ittihaz etti 

~raftan ve Şefimiz Ye memleketim hak
kında izhar buyurulnn ve Türk milleti-

nin ruhunda necip Romanya milletine 

~·u~ı ayni sadık make bulan çok dos· 
tant' his iyatınızdnn pek mütehMsİs ol

dum. 

- BAŞTARAFJ 1-INCI SAHtFEDE - Paris, 3 (ö.R) - Paris-Soir ra:ıelesi 
tebbüsleri neticesİ2 lı:aldıiından hükümet tnrilt~ede Arapça radyo ne,riyatuun 

.devlet radyoları vasıtasiyle muayyen açılmasında tnıiliz • ltalyan münasebet

Arapça ne,rİyata karar vcrmiftir. «Ti- )erinin yeniden girdiği rerfİıı]ik safbası-
••n ıaset .. i 'bu m&naaebetle ıunları ya· • L,_ t h" .. .. ·· .. ,.. - t 

z.İyetlerini tasdik etmeleridir. Yeni an
ht,manın asıl ıayesi Avrupa vaziyetini 
ıslah edecek yeni bir hava yaratmaktır. 
Sonkanun 1938 tarihinde ise ne okunu
yor? Günde İkt dda Alrdeni.ıı: dilleri-nan yenı - eza urunu ıoruyor. uaze e 

"!llOll: ... Jnptere ile halya U.a.in8a aktedilen nin ht-r biriyle ayn ayn tnciltere -&ley~ 
cMalı:O. propaJıandaya kartı mücade- G tl , A t'' t b" hinde radyo haberleri ~kle ltal-en emen s grcemen ın am ır sene 

le içİll propaıanda ya,ı>mak veya ba:ıı I ._. d • _-ı·ı . ld ya nihayet beklediiini bafma çelili. Bu-
-~ • l ·_ı f •1 ._ •. ~vve 3 son .anun a anza euı mıt o u- "Jlı: h'" •. b .. Lo d d • I .--yo ntıtnya anua nıı tereye ıuu11 ıos- ~ . • nun ı te.ıı:a uru uıun n ra a Jf e-

il L gunu hatırlatarak dıyor kı: w • id" 
len en nusumete husumetle mukabele et- meıe bafhyan Arapça radyo ıervıı ır. 
inek bahis mevzuu deiildir. Hükümetin «0 zaman Loadra ra.ıı:elelerinde le- ileride ayni aervia cenubt Amerika ciim-
J•pmalc İsledifi tudur lı:i inailiz milleti- ~düf edilen neıriyabn hülisaıı ıu idi: huriyetleri için 1ıpanyolca 'Ye Portekizce 
nln alabildiii haberleri diier milletler Dün Romada im.ıı:a edilen anlatma ile olarak ıeniılelilecelıtir. Fakat lnaiJtere 

de aynen alabilıinler. Bir propaaanda Londra ve Roma hükümetleri Haheı me- bunlara ltalyaya kartı huaumetli bir isti
)8Pmak makaadı takip edilmem.ektedir ıelesinden beri münasebetlerinde baııöı· kamet vermefi arzu etmemektedir. Bu· 
n harpten heri bütün dünyada emsali leren aerıinliğin izalesi için ilk adımı at- na raimen hiç ıüphesiıdir ki Londra ve 
tılıı ılk ıörüldüiü tekilde bir propqan- mıılardır. Bu anlqmanın hedefi iıtatü- Roma arasındüi bu radyo muharebesi 
~in lnıiltere wafından yapılmasını is- konun muhafaz.aıı, Akdenizde münaka- iki memleket arMJndaki münasebetleri 
leyen meauJ hiçbir inıiliz devlet adamı lalın emniyeti ve her üd tarahn kartdaldı daha si,ade ek,iteceketir. «Daily f.lu. 
7olatur.. olarak hu denizdeki menfaatlerini ve va- preau ıueteainin mütalia11 budur. 

Tavassut neticesiz kaldı 

Çan-Kay-Şek kuvvetleri 
taarru~a geçtiler 

Paria, 3 ( ö.R) - Hankeudan bildirildiğine aöre Marepl Çan-Kay-Şek.in 

•ttçme lrnvvetleri Hançe-Fu civarımlıt Japonlara 1car~ı mukabil taarruzuna de

'\am etmektedir. Bu lrnvYetler Hançe-Fu etrafına gelmil)leıdir. Bunların çe· 

virme hareketi kar ısında Japonların mevkilt:rinde tutunamıyacakları xanne· 

diliyor. 

Japonlar iıı<' _rical ed.cn Çinlileri takip edt"Jdt Çinı-Taonun y11rı mesafesine 

ıelmi§ olduklarını bildiriyorlar, • 

Amerika 
Ne kadar asker 
çıkarabilir? 

--0--
Vaşington, 3 (A.A) - Har•ye müs-

teşarı miralay Jonson ta-rafından Coast 
Arhlllery Journal gazetesine yazılan bir 
makalede §Öyle denilmektedir : 

Muhasemat yarın başladığı takdirde 
Amerika derhal 300 bin kişi, otuz gün 
.sonra da bir milyon 230 bin kişi çıkara
bilir. 1917 de 300 bin kişi silah altına 
alınmış ise de dört ay t1onra ancak 551 
bin ki~l t.-çhiz edilebilmiş idi. 

rksclansıııızdan en samimi tebrikleri

min kabulünü rica ederken mesaisinde 

ıam bir muvaffakıyet \t:menni etmei(e 

rniisarcal eder ve yüksek tazimlerimin 
l.abulünü dilerim. 

Baıvekil 

CELAL BAYAR 

Büyük şefin cevapları 
Ankara. 3 ~A.A) - Ri) a 

urrtttınf katipl~inden : 
icümhur 

Yeni sene münasebetiyle ) urdun her 

tarafından At:ıtürke vatandaşların yük
sek duygularını ve sanıimt temennileri-

ni bildiren bir çok tdgrafl:ır gelmekte
dir. 

Bundan çok mülrl~ si!' olan Atatürk 

\eşek.kürlerinin ve !aadet dileklerinin 

Anadolu Ajan.o;ı v:a~ıta.-:iyle ilctilme~ini 

emır buyurmuşlardır. 

lngilteı·e 
Ordusu motörleşiyor 
Londra, 3 (ö.R) - •Daily Herald> 

gazetesinin yazdıf:ına ı;:öre Ingiliz har-

biye ne:z.areti' ordunun bütün va.o;ıhılıırı

nı motörleştirmek ve makineleştirmek 

niyetindedir. Bütün hava müdafaa va-

ıtaları motörli.i olacak ve piyade 50n 

~crecc liÜr'ntli zırhlı otomobillerle teç-

hiz edilecektir. Topçuya gelince 

bin at yerine motörlü vasıtalar 
edilecektir. 

~ekiz 

ikame 

B. Goga 
Rumen parasının istik 
rarını temin edecek 

--0-

l!!tanhul, 3 (Yeni Asır muhabirinden) - Halayda leııatçılar d altında~ 

tahriklerine d~vam rdıyorlar. l.aronıın kafasından doğan ittihadı anasır ce· 
miyeti An tak) ada bır toplantı ) <".[ll> "e Arapların Hatay seçimine i tirak etmr · 
melerine karar "err!ı. Diğer tarı.hım Coconun idaresindeki çapulcular Türk 
köyleıini basarak SC'\'maktadı•lar. !\1~slemlekecilerin hu caniyane taarruz.lar 
karoı gösterdikleri ~ ayıtsızlık H .. •~y Türkleri üzerinde ndret uy andırmakta
dır. l lataylılar viındi bu ayın rrdimi günü Milletler Cemiyeti konseyiııde 
Tink taleb:nin müuıl.:eıesinde ıılı'1a1..a\.: neticeyi biiyuk hir merakla bekliyor· 
lar. Umumi kanaat mustemlekccilf"r0

n tıısallüılarına 8011 vcıeuk olan günle
rin ycskla,ıığı ınerke:ı:indedir. 

l lr.lay rürkleri yılbaşı ı,:ünü Bliyi k T urk önderi Aı. ıinke ~evgi, sa,rgı ve 
duygularını bildiren tr.hrik telgr.tO .• ıı çekmişlerdir. 

HATAY ANLAŞMASI 
Roma. 3 ( ö.R) - Suriyt"den nlınan haberleıe göre Suriye ha,vekili B. 

Cemil Mardanı Suriyt'nİn Tür1'İy! :fe ıııkı bir doııtluk '\' C karde,,lik havası 

İ•;in<le )aşaması kat'i bir ::.aruret o1d\•\!una inanmış bulunduieundan l latay an• 
ln~masının Suriye mebu&anında biran evvel tasdikini temine çalı§malttadır. 

Bu tasdik keyfiyeti ,ubat içinde Vl•kubulursıı lürkiyt: • Suriyt: 11ra11ında :>eni 
mü:ıııkerelerin çok verimli olac.ığı h.naati \ardır. 

Romanya ltalyanın Habeş istilasını 
resmen tanıyacak mı? 

Roma, 3 (ö.H) - Yeni R.>m11ma başvekili B. Coganın ltal.)an dostu 
!iyaııctinin ilk nişane!Iİ olarak bu~ıinlerde Romadaki Rumen sefirini deği,tir
mc:'k. aurdiyle oıaya yeni bir adir r,öndereceği ve bu !lefirin itimatnamesiıı· 
de ltalynn lcralmı Ha be İmparal ~~u olarak tanıyacağı haber '\erili:> or. Bu 
~ureıle Romanya lt,1lyanın Haheş ıstilasını re men tanımı olncaktır. 

Stalinin yeni unvanı 
Sovyetler birliği idare şefi olacak 
Londra, 3 ( ö.R) - Moskovnd.ın bildirildiğine göre Sıalin yakında So\ • 

yet Cümhurİyt>tlcri birliği idare şdi unvanını alacaktır. Yük ek mecliste kcn· 

diıine biTinci vatandaş unvanının YNİlmt>sİ lehinde de bir cereyan Yardır. 
Stalinin kati olara\t alacağı um an Sovyel Ru ~anın yeni parlamentosu olan 

bu meclisin vereceği karara baKlıdıı . 

B.Edenin on beş günlük istirahati 
etrafında yapılan tefsirler 

Ron •. 3 (ö.R) - Londrada c:ık.:ın .Sunda:> St"ııpatch> gazeteıi lngilıeıc 
lıariciye na:mı B. Ed~nin Fra.nııanın ı\kıl~niı: sahilinde birkaç harta iııirahat 
etmek üure aeyahate çıltmnııını ,.Jaylı bir ıekilde tefıir etmekte '\'e paşveki· 
)in hariciye nazırının ııhhatine çok tlüıkün ıöründuğüııü ya:ımaktadır. Çün· 
kü, bu gB7deye s;:Örr Akdeniz. •hilinde bir müddet kalmasını B. Edene tay. 
ıiyc edt'n doktM Ar değil, foka: B. Neville Chamberlain'dir. B. Edenin Fo· 
reing Office0 te bulunmıyacaiı on b~ş ~·i.ın zarfında R. Chamberlainin lngiltc· 
nnin harici •iyaselini daha rnhatc:a \ r daha akıllıcn idare ederek bekleneıı 
birçok anla mal11rı yapahilecek1ir Cnz.rte hu itibarin ba,vekilin, B. Edene 
çok otorite vermiş olan Bald\·ind .. ., d nha kumuz bir iya!İ olduğunu i bat 
elliğini yazıyor. 

Kadın tayyareci M.Hilsten haber yok 
Paris, 3 (ö.R) - Şamdan bıldiriliyor: C:ıak Şınktan a,·det ed~n me~hur 

Fıansız kadın tayyarecisi Maryse 1 M~ten !randan geçtiğinden heri habrr alı
namamıştır. Eier tayyareci çöldt: kı.ıraJ' a İnmek mecburi) rtindc kalmamışsa 
beltlenmiyen bir yerde konaklamıı olmaııı melhuzdur. Şam hnva mahafilinin 
fikrince cesur kadın tayyarr.cinin lı.\n dağlarında bir ) r.ıdt: mecburi olarak 
yere inmi~ olma!ı muht<"mcldir. Ş•1 tcıkdirdt' bir çok gün geçmeden kendi
ainden haber alınarnıyaeaktır. 

Denizler kudurdu 

Yine Nankinden Japon kaynagındım ııulh müzahrcleri ic;in dört Çin dele· 

gesinin Nankine geldiği lt>kzip edilmektl'dir. Japonlarla Çinlilerin arasını bul

mıık için Almanyanın ikinci tavas~ul tqebbüsü de netiuıiz lalmııtır. Japon· 

ların sulh fartları o kadar ağırdır ki t'n ıulhçu Çinliler için bile bunların ka

bulüne imkan görülmemelttedir. 

Belgrad Elçimiz 
Br.larad, 2 (A.A) - Baıvekil Ye ha· 

riciye nazırı B. Stoyadinoviç Türkiyenin 

Rorruı, 3 (Ö.R) - Romanya başvekili 
hay Gogn tarafından iktidar mevkiinP. 

Kara ve" Akdenizde va
purlar işliyemiyor 

. HOKOMET KONAClNI iŞGAL ETilLER 

Pariıı, 3 ( ö.R) _ J lavas ajansının Teruel muhabiri tarafınden bildirildi

Rine göre hükümet lcuv\ etleri Teruel hükumet konağını iMıal ederek cümhu

riyet bayrağını çektiklerini bildiriyor. Bu haber nasyonal ıoıyalistlerin Teru· 

eli geri aldıkları iddiasının esarn:ı:lığını gösll'rınt'ktt"dir. Bilakis cümhuri) et

çiler ~ehrin İçinde ilerlt>meğe devarıı t"tmektedirler. 

Mısırdaki siyasi hadiselerin yabancı 
gazetelere akseden türlü tefsirleri 

Lon<Ira, 3 (A.A) - Havas ajansının 

muhabiri bildırİ) or : 

gfüitermektedirler. 

Belıırad orta elçisi B. Ali Haydar Aktayı 
l.abu\ etmiştir. 

geçtiği sırada bay Mu.ssoliniye bildiri

len .seltımlara cevaben Dilı;enin gönder

diği 1elgrnf Rumen guetelerinin hepsi 

t.nrafından göze çarpat'ak bir şekilde 

gösterilmekte ve bilhassa B. Mus.solini-y ı}başında nin Italya ve Romanya orasında dost-

lzmlr postahaneslnden ça münasebetleri sıklaştırmak ve iki 

bir mllyon tebrik memleketin verimli i~ birliğini temin et-

karb geçti ek arzusu kaydedilmektedir. 

Yılba~ı, bizde iki .seneden beri reıı- Rumen gazetelerinde diğer taraftan 

men bir IH'\'i bayram hükmünil alınış- maliye nazırının beyanatı göze çarpmak

tır. Bütün medeni memleketlerde oldu- tadır. Bunda Rumen milli parnsı olan 

~u ~bi m~mleketin~'.zde de yılbaşını, leyin heor hücuma kar~ı müdafaa ve tak

te.brık, yenı yılın talıı ha~~ınd.~ tem~n- viye edileregi bildirilmektedir. 
nılerde bulunnıak lldet hukmune gır- h 

1 
.• 1 ·ııı 'l..ö 

Rumen cep es partı.sıy c mı .. y
mi~tir. 

- BAŞT ARAFI BIRINCt SAHiFEDE -
dan hemen haberdar edilen tahlisiye idareıi bu geminin imdadı 
na Alemdar vapurunu eöndermittir. Alemdar tahlisiye vapuru 
hali Arlam kurtarmağa çalıtmaktadır. 

tSTANBULDA BiR EV ÇöKTO 
İstanbul, 3 (Husuıi) - Son yağmurlardan Küçükpazarda Çi

lingir sokağında 27 numaralı aht•P evin arka tarafı çökmüttür. 
Evde Ahmet adında biri ve karısı ile çocukları vardı. Bunlara bir 
tey olmamıttır. Evin bir kısmı yıkıldığı için diğer kısmın tehlike 
arzetmesinden içindekiler çıkarı1mıtlardır. 

"Jevodan ejderi,, 
Mısırdaki !Jya i va1Jyetin bazı gaıc

~l~rce sureti tef~irı diplomatik ınaha
filleri hayrete dilşürmektedir. Bu ga
:ıetcler Mısırda hfısıl olan vaziyeti In
~lterc için bir hui~1et ve Jtalyan pro
)>8&andasının bir muvaff akıyeti ~!elinde 

Bu husu ta 53llhiyettar mahafiller 
Vafd partisi iktidar mevkiine geldi~i 
zaman Italyan nU(uzunun teşirleri hak
kında buna benı.er 1t>fsirlere tesadüf 
e<lılm~ olduğunu fakat hadiselerin bu 
iddia~ ı ,kat'i ııurctte tekzip t•tliğinı ha

tırlatmaktadırlar. 

Bu sene, bütün din bayramlarının fev- lU partisinin muhtelif vilayet teşkilatı 
kınde bir yeni yıl faaliyeti ıörUlmU~, ltöylil - Bıri5tiyan birliıi halinde ~ bir

piyasada, daha ziyade hUyük iş ıören hği yapmaktadırlar. MnlCım olduğu üze
mağazalarda faaliyet artnu~lır. Iı.mir I re yenl hUkUmet milli hıristiyan ve mil
postahanesinden bir n1ilyona yakın teb- H köylU partisinin n ;ı.ırlarınclan mlirek- I 
rik kartı 11ecın~tir. I krptlr. 

._ BAŞT ARAFI BtRINCI SAHiFEDE -
te mecbur eylemi,Icrdir. Gece bntlarken yapılan ikinci hücum pi· 
yademiz tarafından tiddctle tardedilmittir. Piyadelerimiz dü,_ 
manı silah menziline kadar yaklatmakta scrbeıt bıraktıktan son
ra hüyük zayiatla püskürlmütlerdir. Bunu takiben dütmamn yap
biı mükerrer hücumlar hep ayni akıbete uiramıthr. 

- - - - . -.. . 

• 
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a hancı Ya udile • • 
ıçın 

Vaydmanın anası Sarışın ın 

Kamutaya verilmiş bulunan kanun 
teklifinde gözetilen noktalar ..• 

Canavar oğlunu gör 
mek istiyor 

Vaziyeti şüpheli 
ğundan ·tevkif 

oldu
dildi 

Hariciye enciJmeninde tedkik edilmekte olan ...... Turkuvaz ...... dan sonra baş göstermiştir . 

teklifin esbabı mucibe layıhasını neşrediyoruz : Bayanın kontratı feshetmesi, bar sa
hiplerini gücendirmiş olacak ki derhal 
a!Akadar makama müracaat edilerek 
Elizabetin sahte bir nufusla seyahat et
tiği haber \'erilmifUr. Alınan tedbirler 
sayesinde hududa yakın bir yerde Eli· 
zabet tevkif edilerek lstanbula geUril· 
miştir. 

Manisa mebusu Sabri Toprak tarafın

dan B. Millet Meclisine ver~ olup 
bugün hariciye encümeni evrakı arasın
da bulunan kanun teklifinin esbabı mu
cibesincle şöyle deniyar : 

Avrupa& Yahudilere husumet ya

vaş yavaş taammilm ediyor, yayılıyor. 
Yahudiler kendilerine tahsis edilmiş 

olan Fillstinde de rahat ve huzur bula
mıyorlar. Oranın 11.'lıl sahipleri olan 
Araplar, memleketlerine olan tasarruf 
haklarını kaybetmemek için bir an mü
cadeleden fariğ kalmıyorlar. 

Yahudiler, gördükleri bu nefret ve 
husumetin sevk ~e tazyiki ile bul~duk-

• ları yerlerden yavaş yavaş kendilerine 
daha müsait bulurum memleketlere hic
ret edeceklerdir. Bu pek tabiidir. 

Avrupada Yahudiler için fevkalade 
müsait 

0

bir memleket te Türkiyedir. 
Yahudiler Türklyede gördükleri ser
bestiyi, hüsnü m uameleyi diğer hiç bir 
memleketle bulamazlar. 

'Meseli Tilrklyede Türk tabiiyetinde 
bulunall ' yahtıClller ıı-kt lisanları olan 
Thraniceyi konu~adıkları gibi mill1 
lisanları olan Türkçeyi de ağızlarına al
mazlar, konuşmazlar. 

içlerinde her vakit Türkçe konusan 
pek azdır. Müstunadrr. Bunlar da ba
lıkçı ve sair ;küçük esnaf içindedir. 

Yahudiler kendi araların& ve diğer 

anasır ile .oonebi bir lisan ile konuştuk
ları gibi halis, saf Türklere bile ekseri
ya ecn.,bi lisan ile hitap ederle'r. 

Yahudilerin hepsinin de Türkçe bil
dikleri halde Türkçe konuşmayıp ecne
bi lisanını kullanmalarının sebebi, hilc
ınetl : 

Kendl k endilerini Türklerden ayır
mak, Türklerden daha yüksek görün
mek batıl iman ve zehabıdır. 1

Türklü
ğü hor, hakir görmeleridir. 

Yahudiler böyle bir cür'cti Balkan
lardaki ~ğer memleketlerde, yahut Al
manya&, yahut Avrupanm . diğer bir 
memleketinde göstermİ!J olsalar, maruz 
kalacaklerı muemeleler tesrHilen ve 
lz.ih!an varestedir. , 

Halbuki memleketimizde bu cinai ha
reketlerind~n dolayı hiç bfr i taba hiçbir 
muameleye uğramamaktadırlar, bi!Akts 
yine ayni muameleyi görmektedirler. 
Yahudiler yalnız kendi aralarında Türk
çe konuşmamak, yalnız kendi araların
da ~cnebl lisanını kullanarak Tiirklerl 
tahkir il" kalmazlar. Memleketimize ge
len diğer yab•ncı ana51n da arkası sıra 
sürüklerler. ' 

· Işte bunun ban bir ırtisali beyaz Rus-
lardır. · 

Bu beyaz Ru,Iarın Istanbula ne bü
yük sefalet, ıstlfap lçiılde geldikleri 

malumdur. Türkler çarlıkla aralarında- rutinin ,imdiden vakit fevt etmiyerek 
ki siyasi husumeti asla düşünmiyerek u;lalıata çalı•makla b eraber bu ınulıitin 
Beyat Ru~lar hakkında her türlü mih- tevessüüne de a•lci meydan vermemek. 
manperverliğ i, şefkati göstermişlerdir. lazımdır. 

Bu. ~z Ruslar on altı sen~dir mem- ı ı 1 te bu mütalaal ara ve dü,üncelere 
leketımızd• bulunuyor. Bu muddet zal'- I mebni baiilı kanun liıyıhası tanzim kılın · 
fında Türkleşecekleri yerde Yahudilel'- mrııtır: 

le 1emasta bulunarak onları taklit el-ı Birinci maddede : Dünyanın her han
mi.ş lerdir, onlann kulland1kları ecnebl gi bir yerinden hicret etmek. isteyen Ya

llsanını istimal etmektedirler. ı hudilerin kabul olunmamaaı teklif olun· 
Tilrklerin ınihma.npcrv~rliklerine karşı muttur. 

hissetmeleri tabii olan şükran duygula- ikinci maddede: Memleketin ali men
r1nı TürkÇt" yerine ecnebi lisanı isti- faatleri düşünülerek profesör, güzel sa· 
mali ile, yani Tilrkleri tahkir ile eda et- natlar mütahas!ısı gi9i bir i1im ve fen
mekted.irler. de, nefis sanatlarda mütahassıs bulunan 

Hül.~ ıneınleketi :nize hariçten gc-
1 
Yahu~il.e:in istimaen Türk tabiiyetine ka .. 

len Turk ırkına men.sup olmıyan ana- bullerı ıçın ahklimı malısun. yazılmı,tır. 

sır m emleketimizde tavattun ettikleri Bunların kabulü h-.linde eılerinin ve <;o· 
zaman Türkleşmiyor, yahudileşiyor, culdannm da kabulleri tabüdfr. 
meml ek ete ınuzır oluyor. Üçüncü maddedt: Mus~t olm.ıyan 
Şu hale gö re i'nemlekctimiıe gelecek müalim ve gayri müslim diğer ecnebilo.-

hicret ed~cek olan yahudi muhacirlerin ri", ne tattla Türk tabiiyetine alınabile'- Paris, 1 (P.S.) - Canavar Vaydma-
de TÜrkle-:ıncyip j3hudilere iltihak ceği gösterilmiştir. n;n annesi dğlunu görmek için bu sabah 

• ki · •cb" d .. Parise geldi ve doğruca beraberinde ge· 
eaCCl' e rı ~ ıi ir. Dördüncii madCede: Kanuni Ve gayri 1 k . . . ... . . 
Votanda~ yah ıı dil ı'ı"İn Türkçe konuş- kanuni her hangi bir şekilde Türk tabii- len avu at ıle bırlıkta sorgu hakımıne 

mıvarak eenebi Jiııaıu kullanmadaki k I ,1 b ~- gitti. Oğlunu görmek istediğini ıöyledi. 
"' Yf'tindcn çı nuş 0 an Museviterin ir au.- Ha'.kim böyle bir müsaad~yi deThal vc-

inatları , ısrarları şüphesiz ileride çok ha asla Türk tabiiyetine alınmıyacağı 

Artist Elizabet nü
fu~ tezkeresini na· 
sıl tedarik etmiş? 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
El!zabet bir müddet Turkuvazda ça-

lıştıktan sonra bir gün Şama gideceği
ni söyliyerek kontratosunu bozmuştur. 

Bar sahipler! barlarına fazla müşteri 

celbeden bir kadın< kaçırmak isteme
diklerinden ilkönce kendisini bu fikir
den vaz geçlrm.eğe çalı'!l1lışlatsa da mu
vaffak olamam~lardrr. 

Elizabet Izınirde kendisi ile çok ya
ı<ından aliikalanan iki şıilısın yardımı 

sayesinde yolculuğa hurrlanmış ve şeh
rimizi terketntlştlr. 

Turkuvaz barına angaje 'edilen Eliza
bct adıiıda sarışın çok güzel bir kadirun 

l nufwı tezkeres1 mevcut olmadığından 
bar sahipleri kendisine bir nufus tezke
resi tedarik etmesini ihtar etınlşlerdl. 

Elizabetin hiç bir yerde kaydı olma
dığından Izmirden bir nufus tezkeresi 
tedarik edilmiş ve iddiay'a göre bunun 
için 75 lira kadar para sarfolunmuşlur. 

Fakat asıl şayanı dikkat hadise bun-

Sultan Ahmet dördUncli sulh c1'za 
mahkemesine tevdi edilen bu kadın 

hakkında tevkif kararı verilmiştir. Eli· 
zabet ifadesinde, bu hld.iscde kendisi
nin bir kabahati olmadıgmı, nufusun 

Turkuvaz barı sahipleri tarafından yet
miş beş liraya temin edildiğin! iddia et
ml-,tir. 

Bu iddianın ne dereceye kadar doğ
ru olduğunun anlaşılınası için mezkık 

mahkeme tarafından Tıırkuvu barı sa• 

hibinin ifadesine müracaat zarureu lıl
sıl olmuştur. 

Sultan Ahmet mahkemesi tarafından 
bay IhsAnın bilis!inab" ifadesinin alın

ması hak.kında t&limatname yaı.ılmııaı• 

na karar verilmiştir. 
BÜ ifadeye göre, Ellzabetin vaziyetl 

taayyün edecektir. Hldisenin ııazr.n 

dikkati celbeden mahiyeti a!Akadarlarca 
takip edilmektedir. elim ıstı rapı ara meydan vcr~cektir. der,.eclilmi~tir. re-ıYliyeceğ(ni bildirince zavallı kadın dü· 

ıup bayıld"ı. Güç hal ile kendine getiril· - .... --.... - - ...,,..,..--- ----------------..,..----....... --...... 
Şôyle ki: Be,inci maddede: Türk· ırkına men- Bı·r sabıkalı B. ve Bn.Canavar ~ di. Hiiıkim ya.nn veya öbür gün madamı Altı yüz ~nf'ye yattın bir zaman- T k k h 1 h 

sup ve ür çe onuşan mu acir erin k· Vaydmana oğlunu görme iznini vere-
dır yahudılerc ırk i lisanları olmı- ı b Jd 

ret ve tavattun erinin ser est o uğu gö, .. çektir. Oğlunun cinayetlerini ilk işitti'" I 
yan Ispanyolcayı unutturamadık. Hal- ·ı · 

terı mi~tır. zaman oİlu reddettiğini ıöyliyen bu za-
buki Elyan.- I rael i t mektepleri elli, a1t- Bunların da bulonduklan m•mlekotte • 

~·allı anne • şimdi analık hissi ile evli.dı-
mıo senede YahudiJ,.. re be.:i yüz küsur se

'l'rdir konu ukları Türkçeyi bıraktırmı~. 

l~panyolcadnn ba~ka di~er bir ecnebi 
lisanı ile ele konuşmayı öğrctmi,, bunu 
müthiş bir itiyad haline getirmiştir. 

yeyri $İy1'.si bir cürüm ve cinayetle mab- ~ı. belki de son de(a 1tÖrmektea kendinı 
kllm buluı"r.1nmalttırı l.1zırnc!ır, alamamıştır. 

Elyans lzrailit mekt•bi Yahudileri 
Türklük\en çıkarm1ş. Elyanı lzrailite il-

KANUN LA. YIHASININ ŞEKLi 
Madde 1 - Avrupadan. Filistinden, 

dünyanın her hanzi bir mıntaka.,ından 

hicret etmek İsteyen Musevilerin Türki-
yede tavattunlcrine a!la- müsaade olun· 

hak etmiş, memlekete gayri muvafık ~ir 1 E b• 1 b '" 1· d b 1 b' maz. .rnr- ı a uvf!. ın e u unan ır 

unsur yapmı• tır. Şüphe, i:t. tarihi hakikat- " · h" b' . ı. T" k t b"" t" 
vıu~evı ıç ır suretı.c ur a uye ıne 

ı~rdendir ki T ürk tabiiyetinde bulunan k b I 1 n u o unan1az. 
ı:ınasn:dan ~ hangi. biri bir ecnebi te-

kk ·· ı ·· b" b. "[ b " b' Madde 2 - 'll.ncak profesör gibi gü-f l u un, ı r t-cnr 1 nıı uzun, ır ecno ı 

les\rin alhft1l-ıtltttti ,,. ·r ürk vatt nlna rnut - ul ıanatlar erbabı ,gibi b.ir · ilimde, bir 

laka muzır o lmu1tur, muarra t :vermi1- fende veya güzd ıaııatlarıfa bihakktn 
mütahassıs olan :Musevilerin ,'.fürkiyede Hı . · . , 

"fürke,. kon~mJyan V'9' lüzumsuz ec- ) erleşmesine. Türk t~iiyctlr\~ girrn.esi

nd)İ li!llanı konu.,a n bu vatanrl a,la rı bu ne .y~lnız icra Vek.Jleri Heyetirairı bir.ka
tı:.hkiramiz hanerin~ ı-ü rkler de, bitt.hi rar mahsusu ile müsaa d e olunabilir. Bun· 

İ:.ir g.Ün tahanlmül edemiy .. t':ccklt-rdir. Ca- ların eşi ve çocuklari da ayl\i rpüaaad:. 

Y•I tabii, gayet haklı , gayet milli, ga- den istif adı:. ede;ı;ler1 .. , ••. , , 

Seferi hisarda 
Pehlivan ve deve 
gUreşlerl yapıldı 

Soferihi•ar. 2 (Hususi) - Kasabamız

da pehlivan güre~leri yapıldı. Bucalı 

Mehmet Akhisarlı Filizi yendi. Ömer 
pehlivan da ra"kibi Molla Mehmedi beş 

dijkika s\kiz saniyede mağlup e.tti .. 
, , .Deve güre !eri <l> alakalı oldu., Yö· 
rtik Ibrahimin devesiyle ı:frlalı Hasa
nın deve~i karşılaştı . Thrahlrrtln . devesi 
k'çtığmd.an Hasanın devesi galip ilan 
edildi. Ihlnci maç Civlk Alinin devesiy
le Urlali 'Hasarun deveM atasında yapd
cfı'. CI Jlİ( Alinin deve~! hndisirii has
mina 'bağlatarak mağlüp say;Jdı. • 

Yt':l vicdani olarak Yahudileri bu fena, Madde 3 - Musevi olmıya.n _müslim lftt; 0 '"nurlar. ~. 

Hayatının J6rtte üçü 
hapishanede geçmiş .. 

ikinci sulh ceza ha.kimi, mübaıirc şu 
emri verdi : 

- Jandannaya ıöyle .. Nezar<thane• 
den Yusufı.ı getirsin .. Aman dikkat et .. 

sin .. • Sabıkalı gelirken yine bi• yurdda· 
şın canını yakmasın~ 

I ferkes soruyordu: 
- Acaba bu adam kim) Sıimiinin 

gözleri koridora çevrildi. iki jandarma
nın nezareti altında bir adam mahkem~
rıin .hu~uruna çık&rıld~ . 

Hakirri sordU:- ' 1 

......, Sen kaç defa bıuayll geldin>. 
Beı, on defa! 
Hepsinde de mahkum oldun nıu} 
EvetJ , . . • , 

11akim dosyayı karıştırdı. Dört tane 
; 'f 1 

•ahıka fitini eline alarak: 
- Y~nkeıicilikten altı 'aya mahkı'ım 

oldun mu~ 
- Oldum .. TiirklüğU tahkir edici, itiyadlanndiln. su- ;.:ayri müslim diğer ecnebilerin Türk la- ., Ma...Jc{e 4 _ Her ne §ekilde.. ve ne su-

' >' - Hırsızlıktan doktıı ay cezanı ç~k· i&hliklarından va'Zgec;-irm('ğe m~n· c 'kal-, biiyctine girerek Türkiycde tavattun .re~le oluraa olsun Ti.i rk ta.biiyetinden çtk-
k kJ d tin mi} ı,ac.a ar ır. edebilmeleri, nihayet bir sı;ne sonra, be- nuş olan bir Musevi tekrar T_ürk tabiiye-

0 vakit Yahudiler bir takım uygunsuz 1 hemehal Türkçe konuşmayı taahhüt et- tine ahnamaz, memlekete girmesine de - Çektim . .. 
hareketler vücuda getireceklerdir. B.u su- m;leri ile de me,ruttur. Bu .müddetin ssla müsaade edilemez. - Yine yanlcesicilikten dokuz ay 

ti 1 k t" ·h k h b · k ' d "'"' k k k dl M dd 5 T" k k /hapse gidin mi) ' re e mem"" e ın a en ve uzuru ozu- ın ızasın a .ıur çe onuşmayıp en a e: _ ~r_ ır ına mensup ve ,;, . . • 

laraktır. Jisanları ile. yahut diğer bir .ecn~bi lisa-, l~s~nları Türkçe olanların Türkiyeye hic- l . - Cır~ı~ .. .. 
Memleketin huzur ve rahatı ve men· · ı k k d •d 1 T·· k l .. k" k hk" - Be~ıncı sarho~lugundan doban Hl ı e onuıma ta evam e en er ur ıet ve tavattun erı ıs an anunu a amı 

Bfr kavga yUzUnden 
mahkemeye dUf tUler 

Dün ikinci sulh c~za hakiminin buzu· 
runa bir bayanla bir bay çıkarıldı. Bay 
müşteki tarafına, bayan da suçlu san
dalyesine oturtuld!J. 

Hilklm, dosyanın üıerine bir göı gez-
dirdikten .wnra sordu : 

- Siz karı kocasınız del:il mi? 
- On be~ seneden berl.. 
- On beş sene gibi uzun bir hayatı· 

nız da var. Haydi sizi barıştırayım? 
Bay _aya~~ kalktı. Ve hiddetli bir ta• 

vırla : 

- Ne d din, barıştırmak mı . .At1aı. 
' . ,, .. . 
yazdıysa, bo~sun. Bu karıdaıi ne ~kU· 
ğimi b~n bilirim. ' BFn bunun yüz!lnO 
bile gÖrmek i..t'emiyorum. ' 

- On beş senel!k_ hayatı ne çabuW 
un utuyor.sun Uz? ' , 
. - Unutmak degil, aklıma bile getı"' 

mek istemiyorum. · ' 
- Pek ala öyle ise. Söy:idm nedir1 

' - Canavar! ' 
- Barışınamana ıebep bu soyadı :ol• 

sa gerek ? 
HAkim suçlu bayana hitap etti : 
- Tabii sen de kocana tlbllin.• Yanı 

senin de soyadın Canavar değil mi!· 

faati noktalarından bu fena Yahudi mu- tabiiyetinden, Türk memleketinden ih- dahilinde •erhestlir. gün yattın mı? _ 
------------------ - Yattım .. Bunları sormakta ne ma-

- Ama:ı efendim. Kocam nerede(, 
bulmuş.. Ko~ulara gideme~, bakl<at. 
dan bir şey alamaz oldum .. Komşulu 
bize gelirken; Canavarın evlne gidelim, 
diyorlar. Kapıdan da : •ırz:m!:Jllıaı'12:z:ıa:ı:ıı::ı:z:zız:Z!!':no-;n:ıZ11D7'.;ZV~i"77'l ~rrr/rr.1'7777u?Tr-2:77 T77 rr/ // 7 7 7 ,,..,, .'/ / ,r 7 ////// 7 /A.7v:;{T /T/T"/7T/L7.L/'./7Z77.T"/""/7 7,zr77 ' 

H •.. BiR AÇLIK REKORl' EN OOGRU HAREIT 

- Kuzum ,of ör .. Çok hızlı gitme .. . 
Hele .le.öteleri birdenbire dönüyorsun .. . 
Bir lı:aza olacak diye ödüm kopuyor. 

- Merak. etme bayım .. "Birıcy olmaz. 
Eğer korkuyor'An benim gibi yap .. 

NaıJ) 

- Küş,.Jeri dôn~rkcn gözleri,ni kapat. 

BiR TORKO 

Sabahın ~eher vaktinde 
Oturmuş kahve içer 

Bir elind• bülbül vudı• 

Bir eliyle ıtül seçer 
Ayda bir aelim verirdi 
Onu da vermez reçec 
Yılr safada hen cefada 
Hoıundu yir hoıundu 
Ko bir zaman böyle elt..tn 
Yino ı:önJüm hoıundu . 

YILAN VE ZEHiR 

Het' yılan zehirli değildir. Bunu anla .. 
mo.lr. için gözl•rine bakmak kafi.. Cözhc· 

b~kleri uzun çizgi şeklinde olan y11an- r 
lar zehirsiz, yuvarlak olan yılanlar da 
:tehirlidir 

MEVLANAOAN BiR PARÇA 

.1 

e r U n Sakın tahtakurularını açlıkt~n öldurme 
ı hevesine kapılmayın. Çünkü bu müz"iç 

•' 

~ . l 

mahluklar yemeden, hiçbir gıda alm>-
dan tam bir ~ene yaşarlar. 

. 
BiR DOZEL TME 

- iki ayda otomobilinizin altında 

tıon . altı kişi ezn1iş.sini~., , 

- Bir yanlı,lık var bay lı:.l::im nıU
saadeniıle düzelteyim. 

- Nas~ yanlış! ık) 

- Ben beş kiti ezdim. Birisi iki defa 
ezildi de ondan ahı diyorsunuz .. 

BiR M-'Nt 

Benim biçtiğim buğdayı 
Eller neye bağlıyor 

• B~nİm $c:Vdiğİm y•ri 

Eller neden alıyor. 

BiR CEVAP 

, - Bana Afrikada y~ayao alb vahşi 
hayvan •ayınız .. 

- Dürt arsJan v~ iki kaplan bay öğ-
retınen ... 

BiR ÇARE 

Yazın kuzu etinin 
it;in en ucuı çare nedir} 

- Kul:uyu dirl b~!'letnt"k . 

BiR BiLMECE 

na var efendim} 
- r-..-1Anası olmasa sorulmaz. Şunun 

h~pıini ole.uyalım da senin lc.inı olduğunu 
rr.illet tc anlasın hakim de> 

- Bayım .. Bunlar geldi, geçti. Şu 

işi kısa kesseniz olmaz mı} 
Bütün sabıkalar okundu. Henüz yirmi 

n~kiz yaşında bulunan yankesici Yueu
fun, hayatının dörtte üçünü ceza evinde 
geçirdiğj anlaşıldı. 

HAklm tekrar sordu : 

- Senin eerbeıt havadan, cüneı yü
zü görmekten hoılanmadığın anlaıılıyor. 

- Öyledir efendim hapishane bizim 
mele.anımızdır) 

Evrak okundu. Suçlunun, yine bir 
köylünün yanına y~laşarak elindeki 
kask.eti bir •iper yapıp para cüzdanın1 
•flrdığı anla,ıldı. 

Buna ne dersin~ 
- Yalan! 
- Hep yalan diyorsunuz ama, son~ 

ra hakikat oluyor .. 
- _Pek! verin ceza.tru) 
- l\cele değil... Biraz oabırlı o]) . 
Şahitlerin celplerine ve suçlunun sayı· 

! i Z sabdcalarının infaz edilip cdi.1mediii
nin aorulma.a.ına kara; verilerek. duruıma 
yakın bir güne talik edildi. 
~,,77 /7////./L.77771XZ"l...,..-2~.V'D'z'7'/'7'7"7~~·· -Ol! 

Halkevi köşesi 
V///./. Z/ /'"LX/L//ZX/Z.t:Zr.r/ -"A 
1 - Evimizde daktilo kursu açılmış-

ır . Kaydolunanların ve yeniden kaydo
lunmak isteyonlerin 5/ 1/ 938 ak~mı sa· 
r..t altıda Halkevine müracaatleri. 

Senin gözünün hin türlü sihiri var

uır. Yüzlerce, binerce can ona bağlıdır. 

Sevgilim, sen1n siyah saçların küfürdür. 

Din üe ay gibi olan yüzündür. Küfürle 
Kıya, et. . Bak, din ne pa rlak.> 

BiR ATA SöZO - . 
Hamu• ö:rlü, kadın ıözlü ıı:erek ı! Bira% evvel bi;i geldi. 

maa/e•ef evde Yok dedim. 
s:~: 

J : 

J<ivmek isteJiP.inliıf;yledi. Ben d~ .. ~ . 

Oı,ı deri gibi 
içi darı gibı 

(Cevabı yann) 
P-a zar gtinkü bilmecenliz : 

2 - Lise okullarına hazırlanmak. i..te
~ yen gençler i'c;in f clsefe kur•u açılmıo
' tır. Bu kursa devam etmek isteyenlerin 

Dumlupınar okuluna müracaatleri. 

3 - 5/ 8 938 Çarıamba günü ıaat 
18_. 30 da evimiz sosyal yardım komite .. 

ainin genel toplantısı --v a rdır. 

- Canavar evde misin ? 
Diye sorU}'orlar. 
- Derler ya. Kocan bulamamış bula· 

maınış ta bu adı almış. 
Hadise karı, koca arasında çıkan bh 

kavgaya aittir. Şahitlerin celplerine ka.ı 
rar verilerek duruşma başka bir _glin( 
talik edildi. 

lngiliı: gemilerinin 
ziyaretleri 

Ak.denizin kontrolüne memur olan in• 
giliz gemileri, sık sık. yakın limanlarıll\lz.t. 
uğrayarak Türk - lngiliz dostluğunu i.,. 
yit eder ıekilde doıtane ziyar.tler yap. 
maktadırlar. 

Evvelki ıriln öileden aonra lngili( 
Bahri S.fit filosunun cH.27> İ§a retli du. 
t:royeri Çeıme limanına gelerelc demir• 
lemi~tir. 

Destroyer süvariai, refakatinde a-eml 
zabitanı ve on ilc.i kadar lngiliz bahriy• 
neferiyle karaya çıkarak tehri gezmi1le.. 
dir. Ayni günün alqamt aaat 16, 30 da 
Çeımt:den ayrılarak. Jlıca limanına gel• 
miş ve geceyi orada geçirmi~lerdir. 

Tepecikte 
Yağmurların tesiri. 

Üç güdenberi geceli gündüzlü yağa~ 
yağmurlarqan Kahramanlar ve Tepecik 
muhitindeki ıokaklar berbat bir hale gel
miştir. Bilhassa Kahramanlarda aokalıl 

aralarında irili, ufaklı gölcüklerden .gelip, 
rıe('mek zorla~mı§tır. 

Sulardan bazı evlerin alt katı da mil• 
teessir olmuştur. 

Tepecikteki sokak aralarında, bilh .... 
sa eece vakitlt-rinde yürümek ve ceçmelt, 
ı:üçle,mi,tir. Bu muhit halkı belediye~ 
"Vatand aşla r ı bu gü~llikten kurtarm sın& 

bekl iyorlar. 
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Yazan: Kemalettin Şükrü. 
12.30 plakla Türk musikisi, 12.50 ha· 

vadis, 13.05 plkla Türk musikisi 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 3. 30 muhtelif plak neşriyatı 

Yaşasın 

u 

HALK MASALLARI 

Evvel Zaman 
'~=- içinde · ,,,,_, 

Yazan: METiN ORBAY 

s-

Ak§8J11 nqriyah 

1 7 inkılap dersi üniversiteden naklen 
Yusuf Kemal Tengirşenk, 18.30 plakla 
dans musikisi, 19 Bayan Muzaffer ve ar
kadaşları tarafından Türk musikisi, \ 9 
konferans Beyoğlu Halkevi namına Ni
zamettin Nazif (Kitap sevgisi), 19.55 
borsa haberleri, 20 klasik Türk musiki
si: Okuyan Nuri Halil, keman Reşat, ke- I 
mençe Kemal Niyazi, ut Sedat, tanbur I 
Dürrü, kanun Vecihe, Nısfiye Salahed
din Candan, 20.30 hava raporu, 20.33 
Ömer Rıza tarafından Arapça söylev, 
20.45 Vedia Rıza ve arkadaşlan tarafın
dan Türk musikisi ve halk şarkıları (Sa
at ııyarı), 21. 15 Orkestra, 22. 15 ajans 
haberleri, 22.30 plakla sololar, opera ve · 
operet parçalcm, 22.50 son haberler 

BUGUN AVRUPA iSTASYONLARIN-, 
DAN DINLENEBtLECEK SEÇME 

PROGRAM 
SENFONiLER: 

Fakat kızın ağlaması sevinçten değil, ı :__ Şevketlim; dedi'İer, -sen bilirsin ama 
kcderd<'ndi. V az geç bu serseri kızdan. Başına gelen 

Şimdi ne yapacaktı ? nimeti takdir etmiyor. Onu alıp ta ne 
O drgatçık> ı çok seviyordu. I yapacaksıruz. Memlekette kız mı yo'k .. 
Başını kaldırdı. 

1 
Hangisini isterseniz hepsi de yolunuza 

Gözlerindeki yaşı kurutmadan kurban.. . 
- Hayır, dedi, ben padişahın karısı Fakat bu sözler Padişahın kulağına 

olmak istemiyorum. İçinizde kim isterse girmedi. 
onun karısı olsun .. Bana zenginlik, sUs - Çabuk, nereye gitti ise arkasından 
müs lfızımw değil.. Benim fakirliğim için-; koşunuz ve tutup buraya getiriniz. 
de Irgalçıgım bana yeter. Emrini verdi. Saray uşakları, muha-

Bu sözler kadınları hayı·ete dilşürdü. ! fızları derhal yola seğirttiler. Kızı ku-
Bu kı7. aklını mı oynatmıştı. lübesinin önünde buldular. 
Hiç böyle devlet kuşu reddedilir mi - Haydi. .. Padişah seni çağırıyor. 

Trakya şehirleri 

Elektrik işine çok 
ehemmiyet veriyorlar 

Edirnede Aşıc1lık ve fidancılık kımı u talebeleri kurs biıwm önünde ... 

55 yaşında olan bayan Havva ile on 
dört sene evvel evlenmi~ler. Du on dört 

sene içinde hayatları daimi kavga için-

== 3 - Hayır ... Dedi. Ben bir §t!Y istemi
yorum. Benim kırık tarağım, çatlak 
çanağım ve çaputum bana yeter. Ben 
Irgatçığımla yaşıyorum. Ondan başka 
kirme ile yaşıyamam. 

Beni ondan ayınnayın .. 

Kızın bu kadar eiddetli muhabbeti 
duyan1arı müteessir etmişti. 

Fakat padi§ah müteessir olacak yerde 
gülüyordu. 

Kıza : 

- Babam dalına annemle böyle se

bepsiz kavga ederdi. Diyor. 

Kanlı vak'a gecesi odadaki Mdiseyt 

yegAne şahit olan bu çocuk diyor ]d : 

- O akşam babam, çalıştığı aşçı dük

kanından erken geldi. Evde annemle 

ben vardım. Ablam komşuda, kUçilk 

kardeşim de yandaki odada idi. 

Babamın üzerinde yine sinirlilik var

dı. Annem ona : 

- Yahu .. Dedi, neden işini bıraktıl' 

da geldin. Sonra işten çıkarsan çolulı 

çocuk halimiz ne olur. Bize kim bakar. 

Büyük kız da çalışmıyor. Zaten darda· 

yız. 

Bu sözler üzerine babam birden alev

lendi. Belinden sarı Baplı bir bıçak çı· 

kardı. -Yoksa hovardalarını mı bekli-

} ordun- diyerek annemin ar1'.asına .. vur
mağa başladı. Ben kurtarayım dedim .. 

Koca adamla nası) baş ederim. Hemen 
koştum polise haber verdim. 

- Sen anneni, mi çok seversin baba

nı mı ? 

- Yüzüme bak... - !kisini de severim amma .. Bu ~t• 

Dedi. Kız başını kaldırdı. Padişaha annem kabahatsız babam da haksız. 
baktı. 

1 R G A TCIK ... idi. Dediler. Kız gitmek istemedi. Aman yarabbi. Padişah ne kadar da 
Kandırmağa çalıştılar.. Zorla bir arabaya bindirdiler ve doğ• 

Muharririmiz livey babasının bir al'la· 

bi ve çılgın hareketi neticesi ho§ kalan 

11 
lrgatçığına benziyordu. Fakat başında 

d 
- Apda. ık ~tme .. Falan dedibrs~ del ruca saraya götürdüler. işkenbesi ve sırtında eski püskü ruba- yuvada iki karde§i ile haşhaşa kalmıı ba· 

- Sor um. ı cağım. kız ayak dıredı. Kız yolda giderken hep sağına, solu-
- Hayır .. Ba~kaları da olacak. Ha- Hemen koşarlar kıza müı' deci gi- B a· h f ]A ları ile lrgatçığını bir padişah olarak yan Zehra ile de görüşmüştüT. 

): e. n pa ışa a an viste. mem. . . ! na bakınıyor. lrgatçığıru görmek, on-. l l D görmek aklından bile geçmiyordu. Bayan b ah b" kk ) mamı iyı arayın. der er. ıyerek kırık taragı ıle çaput bezını 1 dan medet ummak istiyordu. oynunu m zun ır tevc ü 

Tekrar aradılar. Nihayet külhan - T aliin varmış .. Başına devlet koynuna sokup hamamdan çıktı. Padişahın huzuruna çıkınca başını Padişah : ile bükerek : 
yanındaki odada bizim kızı bularak kuşu konmuş .. Padişah seni karılığa Tabii meseleyi gidip padişaha haber önüne eğdi. - Senin Irgatçığın, dedi, benim kadar - Ne yapayım .. Bu da benim tecel-

eltım, unu, topıağı gösterdiler. alacak .. Derler. verdiler. 1ki gözü iki çeşme ağlamağa başladı. güzel mi ? lim .. Dem.İ§tir. Babam hapishanede .•. 
- Bunlar ne demektir. Dediler. Bunu duyunca kız renkten renge gir- - O bir deli kızdır, dediler. Hem de Padişah : Kız : Annem hastanede ... Ben işsizim... Bu 
Kız : di. Ne yapacağını şaşırdı. p<'k fakir bir şey .. Padişah {alin iste-f - Ne ağhyorsun .. Dedi .. Ben bu mem- - Güzel olsun, çirkin olsun ... Dedi. ik" k b B 

1 
ı çocu ta ana bakıyor. Ne yapaca-

- Bunu bilmiyecek ne var. De- Ağlamağa başladı. mcm. Benim lrgatçığım bana yeter di- · leketin kos koca pad.işiliıyıın. Bu saray ana gilze 
8

••• 

1 
ı ğımı ben de şaşırdım. 

di. Un gibi beyazdım. Altın gibi sa- Ağladığını görenler göz yaşlarını se- yor .. Al em ettik, kallem ettik.. Ne söy- ve bütün bu Ulke benim. Seni kendime - Peki .. Şayet kaybolursa sen Irgat-

d dil 1 ı 'kse bır· tu"'rı·· kand .. l-!ı.. B' k.ı 1 k k · · B" ı ıı çıx. n e l d ~--·- ? Öğrendiğimize göre kadının .... hhi va. tar ım, toprak gibi karardım. vincine ver er. . et ı u ıramaWl\. ır - arı yapma ıstiyonım. oy e çu ar 15ı ı ner s n en WillilSm.. .,. 

Bu cevabı padişaha götürürler.. _ Hakkı da var a .. Dedıler ... lnsan rık tarağı ile avuç kadar bir çaputu var-
1 
içinde değil ... ipekler ... altın sırma ~le- Kız : 7.İyetinde bir salah mevcuttur. Doktor· 

Padişah.. böyle fakir bir halden birden bıre Pa- dı. Onları koynuna soktu gitti. l meli elbiseler içinde yaşıyacabın. - Sol kolunun altında fındık kadar lar fazla konuşmasına izin vermemekte-

. _ Hah .. işte .. Der .. Benim iste- di~h karısı olacağını görürse elbette DediH?r. Ve sonra da sanki akıl öğ- Kız ba~ını kaldırmadan ve göz ya~la- bir beni var. Orasından tanının. dirler. Kat'i va:z.iyeti bir kaç gün son· 
dig· b rctmek ister ıibl : rım kesmeden • B,_~T'\ı ım cevap u •. Ben hu ~ "!la- ~aşırır. - uDAJ»J - ra belli olacaktır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---=-:-===-=~~~~~~~~ 
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Bulgar parlamentosunda lngiltere Yenilen F avsta 
Aleyhinde Bari rad- ------------Kral nazır lan mebuslar arasında yosunun neşriyatı Yazan: Mı,aı Zevako 

seçmezse vaziyet ne olacaktır? ln~:::::;:I ==~~!~~;~er ~öv::apkasını~ıkararak F:s~~ Favsta çtlgınca bir sevinç içudo o~ 

Knıl B<>N 
Sofya (M.H) - Sofya belediyesinin 

t.eşebblbtl Ue (Sofya fakir halkına kış 
yardımı) .DAm.l altmda halktan 850 bin 
leva l.oplaıınrıftır. Bulgar bankasmın 
buna ilaveten verd.iğl yüz elli bin leva 
ile bir milyon leva olan bu para, Uç bin 
fakir aileye un, elhise ve nakit halinde 
ve nıakhuz mukabilinde tevzi olunımış
tur. Devlet maden ocakları da b.kirlere 
ayrıca kömür dağrtınışttr. Hayır lies
seselcri- de ayrıca kt§lık çarııııı;ır ve el
biie tevzi etmiştir. 

Btıl.GARIS'l'ANr iŞGAL EDEN 
!ŞLER. 

Sofya (M.H) - cZorn gazetesi cye
ni yıl arifesiad Bulgarist~n b~lıklı 

yazısında hlikümetin son bır hafta zar
fınd iki önemli işle meşgul bulunduğu
nu Vl' yılb ındnn .. nce bunları bilfr
mek için '1lzaml gayret sarfetliğini yaz
makta ve· bunlardan birinin 1938 senesi 
devlet blltçesi, diğeı-inin .de mııbııs se-
çimi mıntaka.lariyle namzetler ÜZt:.'rin
deki. incelemeler olduğunu izah etmek
\edir. 

Paris - Repüblik gazetesine göre : yı selamladı. Lakin eğilmedi. seyrediyor ve mırıldanıyordu : ....... BULGAR GAZETELERİ ....... Geçen gün .A,vam kamarasında vaki olan Yavaş yava, o~dan sebze bahçesine - Ah deli! .•. Şimdi göreceksin. 
: : münakaşalar In.ciliz poliUkasıll4ll ciddi geçti. Bunları söyliyen yastığın Uzerine J;a· 
• B l k--,- 'k • d l k : kararlar almak arifesinde bulunduğu ve Favsta Pardayan giderken kendi ken- şını dayadı kaldı. u gar ız arının tarı ı iinya o ma : fakat bu kararlan almazdan evvel teen-

dine söyleniyordu : MOREVER 
için misyoner/er taraftndan kaçırıldık- ~ ni ile iıareket etmek istediği intihuıu -Ah ne olur?. Şıınıın arkasından ye- Pardayan, tepenin yamaçlarındaı 

b : husıı~ getirmektedir. ."•'ıp "-' k"reğ·ınuı· ortason• bir haneer l d •k " t d' r U • ner " .., ..,... - -- • inerken gözlerini uzaklara dikmİf Monl arın an Şl aye e IYO Ve mısyo : Bu münakaşaları mucip olan "başlıca I · · b't di' 
• sap asam 0 zaman ışı ı er ·· Marter kapısını teftiş eylemişti. More-PTopagan -'asının bitmesinı· istiyor/ar, :.· meselenin Italyan radyoların.dan Bari Lakin bu, faydasız bir dilekU. Par-aı ady ;o••-· Akde t ka ver ile birleşmek, bu.luş01ak için tayin ••••••u-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• r o ~,.on.unun nı:z:: mm. a - dayan bahçenin lçinden kayboldu. _ . . . 

to arasında bir ~ birliği kurmanın ~u.ım- ı rı hey~cana ıevketmiştir. «Slovo> gaze· ı sında ve bilhassa şi'.""ll Afrik~da lngil- Favsta etrafına bakındı. Istavrozun di- eyledıklerı saatın üzennden hayU za
kiln olamıya~ını,. mebw:ıara .~t hu-

1 
tesi cYirminci ·asırda esaret> başlığı ~~-ı te:e ve F'.ansa po~tikası ale_Yb.inde .yap- binde yatan iki ölüye gözleri illştl. Bıın- man geçmişti. 

kuk ve salfilı.iyeUenn tahdidi ının, de, tında şiddetli bir yazı neşrederek hu· tıgı nankorce neşrıyat oldugıınu ıddia !ar Famez lle Leonor idiler. Btrbitleri- Paroayan, manastırda cereyan eden 
paHamentonun kabineyi icontrol etmek kümetin bu muzır propaganda ile mü- j eden maliye nazırt kuvvetli sözler ne sarılmış dudak dlldağa yatıyorlardı. ı hildiselerden ~oreverin de haberdar 
hakkına malılc olma:;ını bertaraf eLmek 1 cadele etme•ini istemekte ve tek bir Bul· I sö_ylemiştir. Bil hususta bazt mi"".~ler Acı gülümseme FaTstsnıu dudaklarında bıılunduğuna lıüknıederelı: onu, lıııl'alar• 
olacağını yazdıktan ;ıoora ~yle dom~k-1 gar kızının kaybolması keyfi,.etinin Bul- 1 ga:;terellm : Bari radyosu Portekiz cıım- belirdi. Farneze bekaro.k llıl.ve etti : 1 da görcnıediğine hayret ebniyordu. Ken-
tedir : ı:;ar milleti için mühim bir milli kayıp ol-: hurt'tlisi Salazara karşı vaki olan sui- - Şu, biyanetinin cezasını çekti. Dl- ..; kendine söyleniyordu . 

ŞAHSt PROGRAMLAR duğunu hatırlattıktan sonra cHGkÜmet·'ı kasdın. Intelligence Service tarafından ğerlerine, hele şu alçak Röveniye ge- ~ Alıl.! .. Birbirimizi nerede olsa bu-
te, yirminci medeniyet asnn~1 S>fya gi- ilham edil":iş ~yc!inde olduğunu, lin.ce .. Onların da cezasını Sikst Kente !uruz. Cehennemin bucağına kaçsa onu 

- Madem ki siyasal partiler mulga- bi bir şehirde yukselen bu meşum esaret bu korkulugun kimseyt korkutamıyaca- havale ederun· . 
ı yine ben ele geçirecçğim. Şimdi bura-

dır ve yalnız şahıslar intihap edilecek- duvarlarını yıkacak kadar kuvnt yok ğını, Arap dünyasının bir ytrlıcı kuş Bıı sırada manastırın raloibesi sap !arda değildir. Tabii he şeyi biliyor. Bıı· 
tir, o halde t;~çüecek o~an bu kim.s•leri~ mudurh diye sormaktadır. 1 e~oizmine tabi hulıınduğunu, Fillıti!' ci- sarı bir.benizle ortaya. çıktı. Acı acı gün ışini bitirecektim. Biraz gecikti za• 
programları ne olabilir ve olsa bile le;t cUtro• gaz esi de <uzak memlel<et· uayetleriyle Suriye Jr.argaşalıklarırun sôyleniy.ordu : ı d' b' · 
bir şah.s tarafından ortaya atılan bir j lerde m naslna Jcap arak co.hibe olmak; tabii lıir aksüLlınelin tecellilerinden iba- _ Ah madam!.. Ne fel5k~tir bu ... , mrı yokünk .. Şun ıbesasd°': li ır Aşeykaroyadpa· 

" b' ''-de ed ı.· c: fy- , _ı '--'--' b" ı· 1 1 d - .1• . . Lo d j marn. Ç u ser est egı m. r an program ne gwı ır mana u..;:;ı ıJ~ı-ıüzere -ıo au&n a,,-~uan KJZ1&rın ır ııte· ret >U un ugunu lan etmıştir. r Yenildik Perişan olduk. .. I fak . de b l 
lir? Bu , la toda · · ·k p · k' J G nbo ~ı..:" tah d 1 1 ·· 

1 

gelen guzel kap anın re atin u il· . ıaurum yarın par men mev· sını ne~rcttı ten eonr:ı. anste ·ı an ra nıe l~t tın a yapı an Favsta homurdandı : 
cut mebusluuı edi kadar çok bir 1 D' Ark kız mektebinde talebe iken !can- • propagan.d ın, bu propagandayı yapan - Benim yenildiğimi size kim söyle- ~uyorwn. Fakat sarayın r kapısına •. ge-
program ıoükün.ı.in par1 ontoya t ı;>- 1dmlarek kaçırılan bir bo:ıka Bulııar kı- hlt:C.ôimot hangi hükiimet olrsa olsun, di. Ben biç mağl(lp olur muyum? Hay- lınce tBorısuvar madam.> diyeceg'.m., 
lanın im · 1ma ' V• "d' · · hil·' t ekt • B' · b' • "d 1 Hem .bir daha karşılaşnoaroak şartıyla ış o asını mucıp O z mı· • Z"Jnın .oa ıse91n1 ayc e m e ve· ' ır m•.ılh!:'m ol:slın olmasın, teşvık veya 1- di kızım, teessür senın aklı.nı başın an ... . 
hu vaZiyetten böyl~ öir endişeye düş- çok kııdanmız hükümet hetabına ;,te bu mayo gör:>ün görmesin, menfur bir şey almış .. Ben hiç bir zaman her şeyi ken- ondan uza_klaşacagtm. Karı, .yaman bır 
melı: ~oğn deijil midir? Yahut p rla- mektepte tahsil görüyor.~ demektedir. l olduğunu ve modem zaman inkişafları. disinden beklediğim şuurumu kaybet- milcadelecı ... Hem de çok glizel. •. 
m...toyıı teşkil en m.l!buslar, orada ZJRAA T JŞLER! Larnsmdan en berbat bir reıahürü ifade mem. Pardayan böylece k .. udi kendine .söy· 
muhtelif pôlıt.i.k partilu lulınde taıızru •Nir> gazete&ind. Kneia tecrübe is·· eylediğini aöylemiştir. Bu sözler df'rin _ Fakat ne demek ı.tiyorsıınuz ? lenerek Mont Marter yolunda ilttliyor· 
ededttse, o zaman gerek kabinenin ve "'•yoou direktörü cl<ıktor P. Rodomirof ve lüzumlu bir hüküm mesabıısindedir. _ Sizin bana ysptığmız hizmetler ta- du. Tam kubbnrıin altından geçerken, 
gerek parfamea nun vaziyeti ne ola- cllulgariotaa için mü.temleke .. > loa~lı~ı j ınameır yolundadır. Küçlik blr hadise I ileride bir çalı yığınının arkasıııdan 
caktır? · altında neşrettiği bir mab.le ile zaman J TUNA benim pl~iı.larım U_zerinde . !.§ t~.ir ya- 1 ateşler saçan bir çift göz Şövalyeyi t.-

BJR SUU:::AR GAZETESi NE- z•raan hudutları deği,mi~ ve nihayet yiiz pamaz. Bır kaç giln !şledığım ışın ge-
1 
kip eyliyordu. Bir aralık bıı adam aya• 

LER YAZIYOR ! üq milyon yüz kırk -altı bin iki yii7. d;-l IUiprUsU hakkında bir cikmesı sizin kabahatiniz değildiı. Bu- ğa kalktı. Düşündü. 
l<a.rlık bir a.razi halinde kalmı7 bulunan B I R I gün adamınızı sarayıma gönderiniz. Si- Bu adam Moreverdi. o da tıpkı Favs-

cUtro gazele.tıiud• cTuna Turlderi U gar- umen an aşması ze vaadodikn yarayı alsın. 
b.i-~ ~-•- ·~-'yodar• baclıklı bı'r bugünkü Bulg'<istanda altı ınilyon nü-, Atina (M. H.) - cVima> gazetesi, ta gibi 
~= """'"" "'~ ' • f k b 1 d • • K!Odinin yüzü gUldi.l. Yerlere kadar li' Ded. usun y~'aına t>. u vn ugu•u: vasat\ Tuna köprüsü lıakkın.da lakonik sütu- - De ... ı. 

yazı vardır. Gazete mulıarriderinden olarak kırk bir milyon dekar yerin i7len- d d ğ b' fıkrada d' or ki . e"ild.L Favı.'lanın ellerini tutarak öptü k d . G' . 
b. · Tun ı:.--~,P ._,,_ 7:.1 1· k••>ba nun a yaz ı ı ır ıy . 

1 
• 

1 
bildi di Morever Belnoya a ar gitmış, ızı.Q 

ırı . 8 
_,,_. ....., ...., "" - • m<kte oldu'iırnu ve L.una muhbil alt· . . . ve minnettar ıgını şöy e r : 

st belediye rebiyle görüşerek kasaba- .k. .1 d k . 1 d... . cYury:va ile RU-Se arasında ferıbot ış- _Siz yalnız kudret ve kuvvetin tim- kendisine verdiği vazifeleri tamame1 
mı"' l ı n1ı yon e 3nn 11 erJOc ıgtnı yaz· . Ş c_· hafaza _, 

nın oekonomik ve kültürel işleri hakkın- 'ıkt .. 1 b' . tat. t.'- le. let.mek üzere Romanya ve Bulg:ı.r13tan sali değil iluan ve lütufkarlığın da mü- yerine getirmişti. cnrı mıı uuen c. an sonra ~oy c ır t3 ıs ıro. verme ~ 1 
da aldiğı mallımatı ne'1'etmelctedtr. Be- tedır: ı devı..tleri anlaşmışlardır. Katarları bir cessec nümunesbini.z. askerlerin mikJarını, üçüncü Hanrinln 
lediye reisi kasabanın ekonomik du- Mezkür kırk bir milj'On dekarlık ara- yakadan vbıir yakaj'a nahl,,decek olan - Aldanıyorsunıız. Yaptığun ne lh-1 i,gal eylediği dairenin vaziyet.ini, J<rala 

r.umıından ~b.ooder~en b!r. ~~~r bir zi 19 36 yılı zarfında yedi yüz elli bin: ferıbotları, her iki .hükümet Alm~nya- san, na de lütuftur. Ben borçlarımı ödi-1 ve ~sker:~r.ın~- ne şe.kild~. ~cavilz olıı
ticaret lşehl-i olan Ziştevuun brı:mı teş- altı yüz on üç çiftçi t~Iafından işlen• ya ısmarlıyacaklardır. Bıı mes•lemn bu yorum. Bazısını para Ue bazısını da 

1 

nabilecegını ogr=nuş, bütün malü.matı 
kil eden Türk lullrnıuı >.iyadesiyle fa- .. B '- ' d .. , b' b' 93 , 1 şekilde halledilmesi bundan i..tifade. dostluk ile .. Falı:at bu esnad-ı intikamla- topladıktan sonra 21 birinci teşrin öğle 
k . ld • I l . b' mıştar. unUlr an yuz se~sen ır ın ) , , . 
ır 0 ugunu, >un arın vaktıyle ır k...- ı_,_ , · · d k --'- d '- b' edecek olanları memnun etmektedir rımı da asta unutmam ..• Ne ıs ... Ma- vakti Mont Marter kapısında ak . • . . • -.aııye yırnu e ar: ecgaen OlllUZ ın se· · 

reste 1ti are'tı ınerkeızı oLııı Zı;tııvıde kiz )-Üz otuz yedi kişiye yirmi - otuz dc· I Şimalden cenuba yapılacak olan nak- dam. Şu iki ölüyü manasttrın mezarlı- üzere Parise dönmiiştU. 
hartLJUık etmekte o.dukbı:ıru ve ~k~t ka.r: aek.en iki hin b~ yiiz doksan iki liy.lt işinde Yunanistan son liman< teş- ğına laytki veçb.ile defnediniz. Morever gittiği yoldan dönmüş, heı 
itoaannya ile Bu.lgaris~ aı· ·ındukı lı- ki 'ye otuz • kırk ddtar: y~ üç bin 

1 
kil <>tmekte olduğun.lan, bundan meın- - Yarın bu .va~~· bi~. olacaktı~. konak yerinde iyi bir yatak iyi yemek 

cart .,-,Unaseb~tl-r has •biyio ker'ı;t' ti- •·üz eUi beş k•}İye k.ırlc • elli dd-..ar: iki• nun. olmuştur. - Ala, haydi .sızın daıremze gidelim bulmaktan başka bir şey düşüıımemiş-
car linin sukut.un.lan 1nr1 T.ül'klerin .. b" d·· .. k k b' k' . .ıı· ı da şıı elbiseleriıı:ıi değiştireyim. da 

yuz on ın ort yuz ır ır ışıye l • ı Llkin bu işte her şeyden evvel Yu- ' . . . . " ti. Hizmetçilere karşL iyl vranıyor, 
ç<>k kaııa ~ g'>Çu k lnı, h·J11unla .. d k . d k d " h. _, .. b . Favsta, Klodimn datresıne dogru yll- . . ı_. .

1 
d .b, 

yu< e ar• 0 •an ort m "'tı yuz ._, nan ve Bülgar şimendifer hatları btr- .. . . otel sahiplerıne ..,ır ası ı:.a e gı ı mua-bP.raber b~1ediyenin aldığı tedhir~~r sa- " ard M ast e de yanı ba 
ki~iye yüz - il:i yüz dekar: on üç bin üç '' \•.+l.r'l liıl' B B 1 . tan . . f ruy 11• an ırın reıs sı - mele yapıyordu Artık dünyada biç bir 

yesinde vaktıyle hamallık edon bu bal- ı-üz kırk kişiye iki yüz - üç yüz dekar· ~ ı me ır. ıı _u garu; ı~ın .. ay- şında yürüyordu. Favstanın soğukkan- . y in b. 
kın ·ındi bıığcıiıga _atıldı ını v~ bii'yle- _ . . .. . . . . .. i dalı olacak ve Pernik maden komurle- 1 1 ~ .dde harika !dl Klodin hayref şeyden k.orkU-Sıı kalo1amıştı. a ız •r 

ve dort bın yedı yuz ıkı kı~ıye de uç ı . . _ . t tol cı n · . .. . .. . 

yuz e ar topra ısa et etmı~tır. "1 -s · .. . . .. 
tiki durumlarını dilzeltmel:t' ololııkla- _ d k k . b . . 1 rı, Yunan pıyasalarında muşterı ula- ieinde hunu dôô•ünüyordu l diişııncesı vardı. O ıia Pardayanın oldü· 
rını anl.rtmı:;; gaz· eeinın : Türkiyeye •1 h . .. b .. ·c . b' il 1 caktır. Favsta Klodinin yard.ıını ile geydiği ru!mesını gormekt. 

n u 3rrare goTe ugun çı tçı ır a c-ı 
hicret etinok iJt.~ıiyorl r 1nı? Sorusuna · . . fah k ._. h Bulga hükümelinin, Yunan hudutta- resml elbiseleri yine onun yarduniyle 20 Birinci teşrin akşamı Pari3e gir-

n-ın geçıam~ı Ye re a ya ın oır ~ya· 

BULGARS!TANDA PARLAMEN- da : h mazhar ohbime>i i;;ın !~aka! elli de· rına kadar demir döşemek için ikfüa çıkardı. Aşağıya indiği zaman kapının mô~ti. 
TO HAYATI - 1-layır .. do;!dnkları bu memlekett l"'r topra;ia ihtiyaç vard... Binaenaleyhj edecek.?~. ta.hsi33tı vermekten çekin- önünde Pardayanı _kendisini bekler bu:-J Erle.si ':"balı, erkend~n haz~ı .• 

cBulgar kadın birliği> organlığını l(a
pan cJ~ki Blas Kadın sesi> gazetesi 
de cY:iistakbel parlamente• başlığı ile 
yazdığı bir makalede padamenlo Ue ka
bine arasındaki durwnun nasıl oln:ıast 
meselesi bııslllW1da bir müddetten beri 
devam etmekte olan poleıniğe temas 
ederek vekillerin mebusların arasından 
seçilmiyerek doğrudan doğruya kral ta
rafından tayini keyfiyetinin kabine ile 
parlametı.lo araıwıda hiç bir rab~ ı.ıı
lanmadığına delalet edeceğini ve b~y. 
lelikle yalnız mebuslardan değil, ha
riçten de almaca k bu zevatla par lamen-

ko"""1arı Bulc rlaclı bs,ha Ye<erek döTt yüz bin çiftçinin yani çiftçölik yapan mıyecegını umıt ederiz. du. Prens Farnez ıle Metr Klodıı geti-
1 

Güzelce silıl.hlandı. Meşın. zırhlar üttrl· 
çalıtma.k ve burada ya malc ~radind&- ailenin eösterilen mihar top<1•ğa ihtiyacı 1 ren araba ve onlara refakat eden ada- ne elbiselerini geydi. Saatıne baktı. Da· 

dixler.Kanho.mttd tlaıw1e kadar Tiirk· var demektir. Bunlo.ra, topraksız olup tali maıına göre bunlardan araziye kalbede- mın hayvanı da orada idi. j ha tayin edilen zamana dört saat vard<. 
lede Bulgarlar rasınıia en ufak bir hl· bafkalımna güQdelıkle çalııan ve f..ltaı rek istifade olunamaz. Ost tarafta kalan Pardayan hayvanına atladı. Fav•t da LGkin ·yerinde duramıyordu. Hemen dış· 
dise bile olm. mı ıtır. Bunluın en büyük seneniıı her ı:nenim.inde İf bu.laauyan araziyi ziraate elverişli bir hale ıokmak arnbıya bindi. Parise doğru. yo~~na~. şarı çıktı. Mont Marter kapısına ko~a
lm•urları cahil olmoluı ve iptidai h>yat r.i!tQiler de kat.!acak ol nıa B lg Utan· ' bundaıı maada te>prağın verim kabiliye· P_ardayan arabanın on adın il~d l . e gı- rak her şeyi görebllecek bir tarasaııt 
tarzı yaşamal.::arır.lır, cevi'bını vermi~tir. da. .bir c Toprak açl•iı> mevcu.ttur. BY . . ... . .. diyordu. Fav•ta ar.abanın per e t"fl ara-

BULCAR K.IZLARI l t "rltı mak l d k k dokmek seeti. Otlarınaraııına oturdu. Yapralı:lar . · k d kJ -' ·ık · ıru r azıaı ır, ı an - s ndan onu gözetliYordıı Pardayanın > 
vauyet a-,ısm. & a. a gea.en ' çare ., .. siz.in ve hiç kimsenin mahnı ga!lbetmek· ı d h ·ed. d " !\ araaından kendisine. bir aralık açtı.. l§te 

KAÇlRlYOOLARMŞ lerunemelcte h1<lun n araziden istif,.de şehro girec:eğin en şüp e ıyor u. ...,..- !da 
- B ı · M ı k · o dakikadan beri yerinden kı01ı ma• Son z manJ.,da bu:ı Bulgar kı.zla.iı .. etmektir. Bunun yi.rroi iki milyon dekarı siz.ln u ganslan c. üstem e e• temın kin Şöva.lye şehrin kapısına gelince. en 

ııın misyonu pro ıandısa~ kapıla.ra.l< ormanlık, mükbaki kumı da naer'a, met- eylemek demektir. Bu cMüsteınleke> le· küçük bir tered<lü~ gö•tenneden köprü- rn~. Gözleri kapıya dikili idi. Öğleye 
ana •e babal.nm te.rkettikleri ve A,m,ı. rük yerler, suların ve •ellerin kapladığı rin zaptı için bittabi PlU'<IY• ihtiyaç var- yü geçti. Yolda Gizin adamlarına rastlı- doğru dakikaları saytnaia başladı. 
Likaya, Afri.kaya, Çine ve Avr1.1Pıı.mn ha- yerler v.s. ormanlara ilitmCAin do~u ol- dır. Hüküınetin, 1936 bütçesine bu mak- yabileceğini, onların kendisini tanıyabi- Gözünün önünde canlaııan lıayalier 
zı uzak yerleriadeki ma.naM:trl;\.rct rahibe mıyacağıoa ve m?vcut n\~"aların ise ili· sat için tahsisat lc.oymaıı ümit 'olunmak· leceklerinl asli diqüruniyerelc Siteye şw:_ılardL : 
aıfatiyle gittikl~ri hadiseleri umumi cfka· tiyao~ kifayet edecek bir halde l.ıulun· tadır. doğru yoluna devam eyledi. 1 - iletmedi -

~iiiiİÜzız4;z;,,,.....,.;;;:oc:ıı~ııc!0'!10!!'!0l;;ii!tjj;j-zanı İici7i,.i!i2~A~. ~~zRiiiıiioaıa;ıfiiiiiiiiittiiiaaGİ::swziiıİ~~-iiiİ:iiıir~w~-i; ... ~~· ~;;;..::..,.:;.:;:;;:;_....,.....ili m -;;,,-.-i,.-eıc-ddes-i vardı. Filha- Luigi-;i- ku-eakladı.. Luigi sevinçten inler gibi: 

P • ı · K d ANNECUıJM kika o büyük bir i,i ba,ardı. Kolay - Şimdi arfak böyle aaç111a~ra - Anne, necliim, dedi. 
r 

arls 1 a in Luici erteli sabah uyuıd iı da olmadı. Büyiiclüğiin ve anhya- kapılmıyorsun ya.. - Şimdi yavrum bundan ıonra 
zaman kulaihmn dibinde ta it ve bilecek teY!J-eye geldiii.ıı zatBAn - Hayır anneciğim. artık ıeni yanımızdan ayırmıyaca· 1 
ahenkli bir aeş duydu. bu işin ne kadar miikemmel bir it - Bizim konuttuklarımızdan ğız. Hep seninle daha yakından 

- BonjurLuigi. 1 olduğunu c~kai.n. Bütün bun- ıoielearduyd11n?. me,gal olacaitz. ŞimcliJ'e kadar 
• 

Nalded.aı A. öZYAMAN 

-26- Hayretle baktı. Gözlerini oiut· lar hep &enin için oluyor yanum. ı - Hemen .hemen biç birfey .. belki teninle o kadar metgul ola• 
turdu. inanamıyordu. Rüya ördii· Baban Ye ben tana miilı~ bir ser· Kulağıma gelen tektük sözlerden madık.Bunun sebebi, söyledim ya, 

- Anlıyor musun, dedi. Eğer - Haklı:an var, dedi. ğünü saııdı. Evet .. Bu bir ~ .. ya idi. vet bırakmai.a ç~yonu:. Dün bana ait olmıyarı teYler konuttu- babannın mühim itleri ve bu itler· 
o kadın birdenbire ölecek olursa Zerçiano sigarasının dımuı.nmı Fakat tatlı bir riiya.. gece de yine .bu it üzerine ko- ğ11 uzu aııladım. de benim ona yardım etmek~· 
ölümü ne kadar cinayet kokusu ta- tavana ıavurara!c: Anncıiodasuıa gel•iv ona(bon- nutuyorken aeni kapıda dinliyor - Meseli? buriyetim idi.Artık itleri bitti.Hat· 
tımıua bile kime faydası olacağı - Tabii, dedi. Ne zaman ha - jur) di)'Ordu. görelik. - Babam, size fenalık etmek ta sana bir de müjde vereceğim. 
ar ttınlır. Mazi detilir. Ve tahki- lrım yok ki zaten.. Gece onların gizli ve esrarlı ko-! - Vıı.1.1. · clialemiyordum a.-ı· istiyen birinden bahsediyordu. Fa- Yakında bir ıeyahata çıkacağız. 
kat bana.. Sana kadar uzar. - Y.alnız timdi yapacağımız nu mıı.ları ve sonra da ke di5iı:ıe 'Jleciğim. Diniemek için de gelme- kat bu kimse aynı zamanda sizden Seni de beraber götüreceğiz. 

Zerçİano kansının kolunu in- yeni birfey var. Oğlana kartı va- sert hareketl«i çocv"un yüreğin- mi1tim. Sadece size bonsuvar di• korkuyormuf.. - Sahi mi anneciği• .. Ne sa· 
raktı. Bir koltuğa oturdu. Bir •İ· ziyefmizi değiftinnekliğimiz la- de bir takım aıılifeler ve kafasın- yeeehtim ve •onra da... - Daha?.. adet?. Parite mi gideceiiz? 
gara yaktı. :<.ım. Bugüne kadar 011a lakayt ye da da tüııheler uyanchrmttlı. 1 Luigi sustu. Ratladığı cümleyi - Babam birkaç milyon değe- -Daha nereye gideceğimiz bel-

EYa, gö:derini yere dikmit ıu- M .. iz harekd ettik. Şimdi iıe çok Şimdi kartı.unda ve "lk defa ola- bitirmeğe cesaret edemedi. Kontes rinde bir servet ı-etirmif.. li değil .. Haydi .. Sen geyin de i%cl 
ıuyor, dü,ünüyordu. hU81lJJ ve alllilı Olacağ1Z ve an- ralc anneaio[n güler yüzünü gö-' ıarar etti: - Sonra, sonra.. kulübüne arkadatlannla oYJIA• 

EYa ııevdiii erkeğe körü körüne cak o zaman Luigiyi i~te:r:'miz rünı:e bütün üı:üntiileri ort..d n 1 - Evet.. Sonra da.. - Sonrası, hepsi bu kadar ... mağa git. Giderken de btıbaııa 
İtaat edecek kadınlardan değildi. yola aevkedebiliriz. kalktı. Kontes, çocuğ11n karyolası- 1 Hila müteredditti. Baktım ki bunlar beni alakadar bonjur demeği unutma. 
O, karar vermezden önce kocaa1- - Belki.. ,un kenarına oturdu. Eli ile batını\ - Söyle ya'ITUln.. Çe!ıineuk etmiyor, siz de çok meıgul•ünüz, Luiıti, kalbi sevinçten tatar gibi 
nın sözlerinin doğnı oldl!lğunıı e- - Belki değil mulıakk&k .. Ona 111e eaçlarını oktadı. ıbir ıey mi yoksa? rahatsız etmek istemedim. Odama çarparak giyindi. Yanakları duy• 
min olmak istiyoidu. ne kadar yakla,ınak hislerini o - Nasıl, eyi uyudun mu yay-ı Yavrum!.. dönüyordum, o zaman siz kapıyı duğu hiasin teıiri ile kızarınıftı. 

~·t~ .bunun İç~ndir ki onun ıöz- kadar L:olay ~ğurabil'riz. Eğer rum, ?~di.. • . • Bu k~me çocuğun s;:ıv~i_YC: m~~· açtınız .. Darılmadınız değil mi an- ~o~t Zerçiano çalıtma odasın· 
lennı mceden ınceye muha.keme haWumızdo. hır tüpheye 1tapılmı$ Luıgı, hala kendını tatkınlıktan uk kalbınde derhal tesırını goa. ne.. da ıdı. 
etti. Nihayet kanaat getirdi. iıe onu da uzaklattınnıt oluruz. alamama~ bir sevinç içinde m&rıl· ' terdi. - Hayır yavrum.. Maksadın Oğlunu bağrına basb. 

Hayatını aıyan·ete ortak ettiği, - Fena fikir değil.. dandı: ı -:Sizin ve babamın beni sev· bize bonsuvar demek değil mi idi? - Annen seyahat müjdesini 
tehlikeli ma.cera yolunda beraber - Sa.na itimat edersin deji.I - Anneciğim .• Anneciğim.. mediğinizden korkmuftum da .. O- Hem artık bundan bir daha bahs- sana söyledi mi, .dedi. 
yürüdüğü adama, kocasına yak- nıi? Vaziy i idare ederi.m ben.. - Dün aktam ıM·n biraz canı· nu ıormak iıtiyecelctian.. etmiyelim.. Evet baba .. 
lath. 1 - Sma t:omaıwm itimadunınııılı:tıkgaliba-yaw1J1D .. Fakatba-I - Zavallı yavrum .. Bak bak .. iki yüzlü bir tefkatle çocuğu M..nnunoldunmu? 

Ağır ve ciddi bir sesle: var. banın kendi i•leri hakkında bana Neler dütünüyormuf.. tekrar kucakladı. Pek çok .. 
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• 

Umumi Harp Olacakmış! .. Yağmur altında ve çamur içindeoy
y · d • · d ·ıı ti b • b. 1 . . nanan oyunlar tabü zeYkli olamazdı 
.• em y ıçın e m~ e .er 1.r ~r Aerını Doğanspor Yamanları 1-0, Üçok Ateşi 2-1 yendi 
ımha edeceklermış. Bırçok ıhtılaller u::..~:-.:..:::~ :.....-:=:.!"' .. ~.: ~m~-~~~ 

k h ı k k 
fiddetli bir yağmur, saha top kontrolü- N•ayet lüaüa en mühim ve aon mü- ~rdü. 

an l
·syan ar çı aca mış •Ü temin ettirmiyecek kadar boızuk. .• rıta- ..... 1c ••••• ..-ıc izere Oçok ve Ateş Nihayet OJlUUlll ortalarma d .. ~ 

- • • • kemlerimit bu sahayı nizami addettiler. takamlan aihaaa giSründükleri vakit ka- le yakanuıda verilen l,ir 1rikik ogru 

100 Sene Evel Bir 
Ve çocuklanmazı böyle bir ~da aJ'• leci NejadmWunmadıiı ve yerine ikin- dıuı Cemil beraberliii aüzel bir 7:: 
nııtmıya mecbur ettiler. Halbuki bnaa· ci takım kaleaiainin kondqğu b.vı«le min etmeie muvaffak oldu. 

111 

De ki 
tunizıce bu •ha hltböl 'O,,...._&ğa göriNU. tlejadtn ıelmemfıkteki mazere• Biraz sonra Ai:.lir güzel erıalnan to-p apas miş : aalih bir halde c:L;ğildi. Denecik maçlar tini bilmediiimiz için btandan bittabi pu hava hafif 'bir vunqla At kal • 
bitirildi yal Nasd ~tirHilleriai bir do balwedemiyece'ğiz. sokarak a-L -l:L!- t etol .......... - .... unamn. g ....... JJe g unu yap. 
oynayanlara sorunuz. Her ne ise gele- Hakem Yamanlardan Eaat idi. mağa muvaffak oldu. Calip • e~ 
lim dUakü ~aran cer~ ~anna.. '?- Atetliler b~. ~aba !1't yenik. vuiyete düoen ~er V.:: kUY• 

Saı..hlfı71Jl ..at ı 1 de De..mpor • dakibd• Oçok kaloea büyük bar teL1ik4 vetleriyle hücuına geçtiler. ömer iki d .. 
Al-.acak aruandaki maç 1 • O Aleaneak atlattı. Bu ttildikenin atlatılmuı Oçol Ea yakaladığı gol fınatlanndan iatifade 
lehine devam etmekte iken hakem Oçok· :kalesini aolılen kurtaramac:la. ()yunuıl edemedi. Uk devre bu netice ae bitti. 
tan Mustafa YaPn fiıddelli yağmur ,.Ü· betinci d•lıiilrMlnda Atet orta mub.cn..1 ikinci devrede vaziyet değipne(li. Heı 
züaden maçı tatile mec:bm bWı. Buma'i yerden attıiı !bir tatla takımma o:vunue iki tak.un tazyikten zi]ıade.. kuvate cJaa 
lik rnaçlaruun eomıaiil ~. hiricik golünü !bzaachrdL yanan bir oyun o)tn&dalu. Sabam bq 

S..t 13 ~ doina ~ hinz-~ Oçold~r ~il ~anada çam"!' vaziyetiride bqka türlü bereket e~ele-
ve .,hadalrı hudut çiqilen yeniden lr.ı- run fazlalagı '.)'iizünden .bir türlü top!lj rine maddeten imkan yoktu. Netic~ ver• 
re9'enmeai üeriaeı Doie ,..r • Yaman· kontrol edemedikleri aörülüyordu. 8' miyen bir didişmeden sonra oyun 'Oço
lar maçaea hüem Aıl-neaban Hauuun yüsden hakim OJQıUDal..a ıraimoa bil kun galibiyetiyle neticelendi. 
id..--e batlaadı ç...r dOIJ'uı ioin· tüwlil miieuat ı..ıa.& PINUIUVtililudırt A. OZCOR 

maçlan 
f:--er Galatasarayı 3-2 yendi 

Is Lik 

Milli kümeye Be
şiktaş, Fener:, G. 

Saray ve Güneş 
ayrıldı 

• 
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Brigit Helm'nin Romanı 
.. ,. · ıo,OOO sene evvel işlenen bir cinayet 

O, uç aya mahkum olmuştu. Ona de- bugün meydana çıkarıldı 
.. :~:·~.:;,~:·d::~~·· •. H;~:,:::·~:~ diler ki: "Güsta v F rölichi 
•Ben Pnn c gcldı 1ım zaman Almanya- Maktul, göğsüne bir kama yiyerek ölmüştü 
dan kovuldu demışlcrdi. Yalan ! lşte k d 
do~~:g~;u;~d1İ3erline gitmesi koc •• - arISID an ayırırsan 
cının çağırmasındnndır. 

Ilmin durmadan araştırmalar yaptığı 

sahalardan biri de yer altıdır. Burada, Bı·r o··ıu··, ve yanıbaşında 
ilk insanlara ait iskeletler aranıyor. 

-
Şimdi nrtık s,inemndan çekılıp evin

de, kocası ile, çocuğu ile beraber yaşa· 
yacakmış. 

affederiz ! ... Fakat, geçen gün böyle bir iskelet bu- k d ' 
lan alimler ayni zamanda, büyük birci- sagv lam bı·r kocalı a ın. 
nayetle de karşılaşmış oldular • 

:Fakat bugün Mnrlene Dictrichin de 
Almanyayn döneceğ~ haber veriliyor. 

Ve •Mnvi Melek> cNasyonal sosyali5"t 
oldu'> deniyor. 

Almanya kendi 
leketine mi 

artistlerini mem
topluyor? 

On bin sene evveline ait olduğu bu 
Noel gece.si, Ingilteredc, Lankaşirde- r 

insan iskeleti şimdiye kadar bulunanla-
ki bir poll.s karakoluna telefon ediyor

rın tam olanıdır ve şimdiye kadar da 
]ar : 

ilk olarak bulunmuş bir maktul iskele- _ Gölün kenarındaki kalafat hanga-
Marlen Dietrich lakında Avrupaya 

ı:eleceğini kendisj de söylemişti. 
"Brigit Helmle, Marlen Dietriclıin böyle 
bırbirinin arkasından Alınnnyala dön
mesi bir rivayete yol açıyor. 

Almanya artistlerini memlekete toplı
yor, diyorlar. 

Dietrichin Berlinde filim çevireceği 

haberi de bu ihtimale kuvvet veriyor. 
Her halde Almanya büyük san'atkar

ları kendi kucağında toplamak ve on
Jarln Alman sinemacılığını zenginleştir
mek arzwıuridadır. 

BRlGlT HELMtN ROMANI 
Brlgit Helmln hayatı ve sinema dün

yasındaki yaşadıp roman, beyaz perde 
yi terketmesi mUnasebeUyle §Öyle bir 
gözden geçiriliyor. 

Brigit Helm 1907 de doğmuştur. Bu 
hesapla bugün otuz yaşını bitirdi. Per
de .üzerinde ilk defa olarak ta onu 925 
te görmüştük. Demek ki bugüne kadar 
12 senelik bir aan'at hayatı \'ar. 

1925 te Brigit Helm Berlindeki bir 
gece yatısı mektebinde tahsilini bitir
miş ve o uunankl her genç kız gibi ar· 
tlst olmak Jstiyordu. 

Ayrii tarihte Frlç Lang ta c Metro-
polis> romanını çevirmeğe hazırlanı-

yordu. Fakat en bUyUk arzusu bu fı-

limde yeni bir arti!'tl san'ata ba§latmak· 

tidir. 
Ilk insanların yaşadığı }'erlerden beri 

<laha doğrusu ilk insanlara ait iskelet
lerin en fazla bulunduğu yer, Fransa
nın cenubi garbi taraflarıdır. Buralar
da son yapılan araştırmalada taş devri
ne, yani bundan on bin sene evveline 
ait bir ,insan iskeleti bulunmuştur. 

Bu insanın ya. adığı tarih tesbit et
mek iskeletin yanında bulunan bir ren 
geyiği kemiği ile mlimkün olmuştur : 
Ren geyiği A vruda buz devrinde yaşa
mıştır. 

Iskelet üzerinde yapılan tetkikatta 
tılimler bir cinayet karşısında oldukları-

nı görmil§lerdir. Evet, on bin sene ev
velki cinayet... Bugün meydana çıkı
yordu. 

I.skeletin ait olduğu adamın öldürül
düğü şundan anlaşılmıştır : 

Adam, iki büklüm bir vaziyettedir ve 
bu eğilmiş vaziyette, başını sağ eline 
almı~tır . 

iskeletin kaburga kemikleri arasında 

rından bir tüfenk sesi işittim. Cinayet 
var. 

Ve telefon ikapanıyor. Haberi veren 
kim olduğunu söylemiyor. Nöbetçi po
lis evvela tereddüt ediyor : Acaba bir 
bayram §akası mı? Fakat, hakikaten de 
bir cinayet olabilir. 

Komisere haber veriyor ve söylenilen 
yere polis memurları gönderiliyor. Han
gara giriyorlar ve el~rindeki elektrik 
fenerlerinin ışığı altında.... Yerde ya
tan bir adam görüyorlar. 

Bu sırada hangarın diğer bir kÖ§esin
dcn bir hınçkırık sesi duyuluyor : Ora
da da bir kadın ağlamaktadır. Yerdeki 

adam ölmüştür. Yanında duran bir av 
tüfenginin de ciruıyet aleti olduğu anla
§ılımaktadır. 

Kadın ifade veremiyecek bir vaziyet
tedir. Cinayetin na ıl olduğu ve mahi
yeti kadının ağzından ögrenilemiyor ... 

Yalnız, kadının hüviyeti tcsbit olunabi
liyor : Bu, Meri Dillon isminde bir genç 

Mary Evelyn DiUon 
maktadır. 

öldürülen de Con Smit isminde ve 
yliksek bir aileye mensup bir adamdır. 

da çakmak t ;...-:dan bir kama bulun- kadındır ve bir znbitin karısıdır. Yalnız 

C"nayet hnkkındn henüz tam bir ma· 
llımat alınamamıştır. Kim öldürdü? Ni· 
çin i>ldürdü? Yoksa katil yok mu? Hf\.. 
dise bir kauıdan mı ibaret.? 

maktadır. Bu da, cinayetin bu taş kama iki seneden beri kocac:mdan ayrı yaşa- Bu henüz. anla~ılamamıştır. 

ile yapıldığını göstermektedir. Kama
nın bulunduğu yer, bu cinayet aletinin 
zavallı adamın vücudunda pek derin bir 

ALMANY ADA HALKA NE. YJYECE- TAHTA KURULARI lLE HüKOMETl 
ôlNI HOKOMET öôRETIYOR DOLANDIRMAK 

yere kadar girdiğini ishal ediyor. Berlin gazetelerinin uzun uzadıya yaz-
Cinayetin nru;ıl olduğunu te<:bit et- tkııaaden kendi kendine yetmek um- dığı bir mesele var: tı. Bunun için bir gUn gazetelere ilan 

b mek te mümkündür : Mağarada yaşı- dcsini takip eden Almanya mill•te ne VakUle bir yahudi otelci, otelindeki veriyor ve ertesi gün lr çok cevaplar 
alıyor. 1 Bngıt Helm ya.a bu ndam dışarıdan bir ses duyuyor, yemetıi ve ne yememesi haklunda tavsi- tahta kurularından dolayı hükUmet aley· 
Bunların içinde bir cevap var ki, Fri- Buhran, Baden - Baden rczalcü, Pa- bir hikaye daha anlatırlar ki o çok üze· kendisini çağırıyorlar. Kapıdan dışarı yelerde bulunuyor. hine bir zarar 2.İyan davası açmıştı. OteJ. 

"ıkıyor. Diicmanı kapının dmnda pusu 1-1 f ·· ı · d t ,_ cinin iddiası ı::udur çi çok alAkadar ediyor : Mektubu yazan ra, Manolcsku, Şarkı SÖ) lıyen şehir, rinde durulacak bir şeydir : ır ~ • a tanın muayyen gun enn e e 11;ts- ır • 
rl kurmuı::tur. O dı•arı adımını atar at- '- k k Jd .. ı· _ı Harp zamanında icgal orduları bu otel· yaşlıca bir kadındır ve .. JsteniJen ar- Montekristo kontesi, Atlantid, GUzel Brigit Helm : •Hapse girmem!> yi· ır ,.. ıneaı; ve yeme yasa o ugu ma umaur. • :r 

1 
d maz hemen hüçum ediyor ve göğsüne T t w t "h d" _ı· de kalmıc:lardı. O znmana k:ldar otelin-fut namzedi olarak kızını tııkdim et- günlere veda, Va1rınsi) a yıldızı, Altın, ye §iktiyet etmeğe başlayı~ca ke~ isi- kamasını •aplı .. •or. « opu ere yaKına ercı e ıyoruz> aıye ,.. 

mektedir. Voronufin esrarı.. ne resmi veya yarı re~mi bır teklif ya- " "' me~hur lif ortaya atıldıktan sonra da, de bir tek 11ıhta kurusu olmadığı halde 

Marlcn Ditrich 

Mektubu Brigit Helmin annesi yaz- Bu filimlcrin çoğu Fransada çevril-
m1ştır. Çünkü, bir çok annelerin hila- miştir. Onun için Fransızlar Brigit Hel
f ına olarak, Bayan Helm kızının artist mi kendi yıldızlan gibi severler. Berli
olmnsını belki kendisinden lazla isti- ' ne gitmesine de bunun jçin üzülmiiş-
yordu. ]erdir. 

Brigit Helm cMetropolis> fılminde BERLtNDEKt MACERANIN BtR 
iki rol birden almıştır : Bir, Mari rolü, D1CER TARAFI 
bir de mUlıendisin icat ettiği makine in- Brigit Helınin Berlindeki Macerası 
ıınn rolü .. Fnkat, genç kız, bir tanesi malUmdur. 
bile tek başına zor olan bu {ilimlerin iki- Kendisinin kullandığı otomobille bir 
!fode de çok muvaffak oluyor ve bu- kauı yapıyor ve artisti Uç ay hapse mah
nunla, başka artistlerin on senede elde kum ediyorlar. 
f'demiyecckleri bir şöhret kazanıyor. işte, artistln Berlinden kovulduğu 

Bundan sonra Brigit Helm bilhassa şayiası da buradan çıkmıştır. Brigit 
eMeşum kadın> (Vamp) rollerine çık- Helm bu cezaya şiddetle itiraz etmiş, 
mıştır. •Adamotu> ve cNina Petrovna> hapishanede yatmamak için nyak dire
fılimlerinde bu rolleri çok kuvvetli miş ve en nihayet Almanyadan si.ir-
t emsil etmiştir. Dığcr fılimleri arasında 1 müşler. · 
da §Unlan Jıatırlı)abiliriz : 1 Fnk.at bu ceza me.selesl ill' alakadar 

1 ki Yaralanan adam geriye doğru bir iki hariçten aelecclc terf'yaoa, fazla para askerler çıktıktan sonra otelde tahta ku· pılm~. Demiş er : .. .. 
cSenin cezanı affedebiliriz. Yalnız bu- adım atıyor ve sonra, yarasına taham- gitmesin diye, hükümct halka kahvaltı- rusundan geçilmez olmuştur. 

nun için senden istediğimiz bir şey var: mUl edemiyerek, başını avucunun içi- larda tereyağ yerine reçd yemc1erini tav- Bu yüzden otelin şöhreti kalmamı;:, 
Gustav Frölihi kansından ayıracak· ne alıyor ve öne doğru yığılıyor. siye e<liyor. müşteriler yavaş yavaş e.ksllmiştir. Bu, 

1 l§te on bin sme evvelki cinayet böy- Bu iş için muhtelif usıtalarla yapılan harbın verdiği bir zarardır. BinaenAleyn 
sınB.~ri •t H ı b "f · t k)ı.t _..ı le olmll§tur ... Fakat katili meçhul. Bel- propagandalarda mesela ıöyle denilmek- otelcinin hükümettcn tazminat istemek gı e mc u va7.l eyı e u euen-

1 
• . 

1 . ün h ti •ı- · '--'L _..ı: ki bır giln onun da iskeleti bulunur.. tedir: .-Koyun eti çok. lüks birşeydir. Sı- hakkıdır. , er, artıs ayre uz.enne ucuı cu.ıyor-, 
lar : -=-- iır eti yemek yetişir. Hele domuz eti ara Otelci bu şekilde açtığı dava ile hUkU• 

cGustav Frölihin kansı Gitta Albar BOYUK BtR FRANSIZ BESTEKARI ııra yenmese de olur.> metten yüz bin liraya yakın para istl· 

Alman ırkından değildir. HÜ.kümet bu- öLDO En fa:ı.la propaganda patat~e aarfo- yor. Dava eski idare zamanında oluyor 
na muarız. Onun için, Güstavı kendine Fransanın bugünkü en büyük beste- lunuyor. '\le o zamanki mahkeme otelcinin lehin-
Aşı'k ederek kansından soğutmanı, on· lı:Ar)arından Moris Ravel geçen gün bir Çünkü bu ıcne Almanyada 52 milyon de karar veriyor. 
dan boşanarak seniı.·.. evlendirmeğe ameliyattan sonra, 62 yaşında olarak ton patates elde edılmiştir. Fakat Naayonal Sosyalistler hükümeti 

ölmUştUr. Halka balık yemeleri de tavsiye olu- ellerine aldıklan zaman, otelcinin d.'lva-
razi etmeni i tiyoruz.> 

Brigit Helm, bu teklifi 
dedi yor. 

Uzun müddettenberi beynindC'n rahat- nuyor. Fakat timdiki halde senede adam !'lnl reddediyorlar. Adam, evvelki hlikü· 
nefretle red- f 

sız bulunan Ravel dört senedir hiç bir baoına beş kilo balık düşmektedir. metin verdiği kanıra dayanarak cpara-

Kendisinden böyle ev bo arlık gibi 
fena bir hareket bekledikleri için adam
lara kızıyor. Onlnr da Brigit Helmi zor
la hapse yatırmak istiyorlar ve nihayet 
memleketten kovuyorlar. 

Bu, bir _şayia. Pek inanmak doğru de
ğil. Fakat, işin garip tarafı, Güstav 
Frölih bu hfıdi.scden biraz sonra Gitla 
Alpardnn boşanmıştır. 

Brigit Helm de şimdi, kendi yuvasın· 
da kocası Vayzbah1a beraber sakin bir 
hayata çekildi. 

Kimler eğleniyor, 
Kimler eğlenemiyor .. 
Bir Fransız gazetesi, bazı meşhur kim

selerin Noel gecesini nasıl geçirdikleri· 
'ni yazıyor. Bunda görlilüyor ki büyük 
iş adamları hiç istirahat etmemişlerdir. 

Meselfi, Fransız başveki1i, Şotan Noel 
gece.si . .ııaat ikiye kadar, yazı odasında 
meşgulmüş ve Paristeki son grevi hal
letmek için çare arıyormuş. 

Yeni hir rekor kırmış olan tayyareci 
Japi, TrablusUın uçarken motörü bo

ı:ulmu • geceyi tayyarcsiyle kucak ku
cağa geçirmiş. Ayni şekilde, yeni bir 
rekor kırmağa çıkan tnyyareci Mariz 
Bastie de Boenos Ayreste karantinede 
bekliyormuş. 

Eğlenenler yalnız işi olmıyan kimse
ler. Mcselfi, Vindsor dükü Franşadaki 
köşkürn:Je, eski lngiUz başvekili Loit 
Corç Fransanın cenup sahilindeki sı· 

cak bir şehirde, yine eski Ingiliz baş

vt'kili Con Saymenin de Monte Karloda 
eğlenmi lerdir. 
it güç sahibi in.sanlar ~ geçire~\ 

eser bestelemiyor. Bu da kmdisini has-I Halbuki F ranıada bir sene zarfında ısını>.. istemekte .~s~.ar ed.iyor ve hl'ıdis• 
talık tan daha fazla timidsizliğe diişürü- 1 yenen balık adam başınll 12, Japonyadıı bu gune kadar surup gelıyor. 
yordu. ~O kilodur. Bugün hükUmet, yahudinin davasını 

Moris Ravel son günlerde kendisini Bunun için timdi Almanyada fazla ba· bir kerre daha red etmekle kalmamış 
kaybetmişti. Uzun zamandanberi uzak- lık tutmalı: için teşkilat yapılıyor. ayni zamanda onun aleyhine bir dSva 
la~ış olduğu sanat dünyasından sonra, Almanyada çöplerin atılmadığı da açmıştır. 
bu hayata da gözlerini yumacağını anla- malümdur. Kağıt, oioe kırıkları, eıki el-1 Şimdi bütün :Berlin efkarıumumiyesl 
mışlardı. bise bez parçalan, kemik gibi ıeyler top- bu hadiseyi tyahudilerin yeni bir :iskan

Mori Ravel için son yazılan yazılar da !anıyor. Bunlar kimyahanelerde teşkil 1 <lalı> şeklinde görüyorlar ve otelciyi 
lke:ıdl:;inin istikbalde daha iyi anlaşıla- ettikleri maddelere ayrılarak yenilerinin ı •tahta kurµlarını alet ederek hükümetl 
ca1· b lyük bir 1>anntkAr olduğu kayde- yapılmasına kullanılıyor. Kemiklerden de I clolandırmnk istemekle> itham ediyor• 
diliyoı·. makine yağı, gliserin ve nitro geliserin gİ- lar. t 

-=-- bi maddeler çıkarılıyor. 
EVLENEN INGILIZ - YUNAN VE 

ALMAN - RUS PRENS VE 
PRENSESLERi 

BANKADAKi PARALARINI 
UNUTANLAR VAR 

Yunan veliahdı prens Pavlo ile Bruns- Unutkanlıkları ile nıeşhur bir çok kim 
vik hanedanından· prenses Frederika bu seler vardır amma, bankadaki paralarını 
ayın doku1.unda evlenecekler. unutan kimseye şimdiye kadar rast ge

Eski Ingiliz kraliçesi Viktoryanın to- linmemİ§tir. Böyle birisi olabileceği akla 
runu olduğu için prensesin evlenmesine bile gelmezdi. 
Ingiliz sarnyı izin vermiştir. Fakat, var! Hem de bir değil, on değil, 

Yunan sarayı uzun zamandan beri dü- tam iki bin kişi! Bu garip şey, tabii, Ame 
ğüne hazırlanıyor. f rikada oluyor. Işin tahkikatı şu: 

Diğer taraftan, eski Rus büyük Dü- Amerikan bankalarının son neşrettik· 
kası Kiril'in kızı prenses Kira eski Al-! leri bir listede, bankada paralarını unu
man imparatoru Kayser Vilhelmin oğlu 1 tanların sayıSl 1908 olarak gösteriliyor. 
prens Lui Ferdinand da yakında evle- 1 Bunlar, uzun zamandanberi, bankadaki 
necek. Fakat babası şimdiye kadar mu-1 paralarını arayıp sormamışlardır. Ne fa
vafakatını bildirmediği için düğün geçi iz.lerini almaya geliyorlarmış, ne parala
kalmıştır. rmı ... Banka bunları adreslerinde aramış 

Prens Ferdinand, Almanyada impa- bulamamış. 

ratorluk kurulacak olursa tahtına geçe-ı Paralarını bankada unutanlar 16 yaşın 
cek veliahttır. Amerikada tahsil görmüş daki bir çocuktan 99 yaşındaki bir ihti
Ford'un yanında çalışmıştır. Bugün de yara kadar muhtelif yaşta kimsefordir. 
mühendislik etmektedir. Hepsinin de bankadaki paraları pek ya

vakit bulamıyorlar. Eğlenceler ancak 
miras yedi asilzadelere ve eski -zm... 
n Jralıyor. 

bana atılır teY değil(lir. Kimisinin yüz
lerce liruı, kimisinin on binlerce lirası 
banbda uykuya dalmıştır. Bu paralar, 
ıUnden ,Une faizi artaralr, gittikçe ei§-

BlR HASTANIN lMDADINA KOŞAN 
IKI YILAN 

Bcrlinde iki çıngıraklı yılanın bir has-
tanın imdadına koşarak, adamı kurtar· 
dığı bildiriliyor: Hadise §Udur: 

Hasla bir adam ölecek bir vaziyette
dir. Doktor geliyor ve yaşaması için an

cak bir çare olduğunu söy]iyor. Fakat, 
hastaya verilmesi lAzımgelen ilaç o ci

varda yoktur ve uzaktan geürmek için 
de vakit müsait değildir. 

Bunun üzerine, doktor, ilacı kendisi 
yapmağa karar veriyor. Bunun için de 
iki çıngıraklı yılana ihtiyacı vardır. Çiln· 

k~i, hastaya lfizım olan ilaç bu yılanların 
zehirinden, hususi terkiplerle yapılmak-
tadır. • 

Doktor, kendisine heman iki çıngıraklı 
yılan bulunmasını isteyor. Kasabada her 
kes bu yılanları aramağa çalışıyor ve çok 
sürmeden bulup getiriyorlar. Doktor da 
ilAcını yapıp hastayı ölümden kurta
rıyor ... 

melde, kabarmaktadır. 
Şimdi Amerikan bankaları, paralarw 

unuilan bu adamları aramakla meuul.. 
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" Sevincin bir lfadesldlıa. 
'Gazel tte sıhhT dl~ler her' insanı zl1adt. 
1 
sile memnun eder. 
OOzellik ve sıhhatınrıt • muhafaza etme 

~isterseniz siz de emsalsız olan 

.. PERLOOENT" 
dl~ macununu kullanınız. Bundan etd 
'edeceUtnlz mOkemmel neticeden ç~ mem-• ........ nun olac:ak~ınız 

..... --...~. ~· _.. _., ........ or- ~,_.. * ·: ~ ~ ~ ... ~ ~cı(M -41..i-at . 

" ' 

TURAN .rabrikaları mauıulitıdar. Aynı zamanda Turan 
tuvalet aabunlarını, traş aa~unu ve kremi ile gU:ıellik krem
lerini kullanınıı:. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
ttılar için lımtrde Gaıi Bulvarında 25 numarad:ı um~~ acen
telik Nef'i Akyaulı •e J. C. Hemıiye mUracaat edınız. 

Posta Kut. 224 Telefon 3465 
•• ., *'*'" 1 ıp++ 

Dima sabit daima tabii 

Juvantin· saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuularmda hazırlanan Ju- · 

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 
olup saçlara tabii renklerini ha.bteder. 

Juvantin ıaç boyalan ·kumral v• .. siyah o~arak iki tabi.i re~ 
il.zerine tertip edilmittir. Gayet tabu ve sa.bıt olarak temın edı
len renk yıkanmak, terlemek hatti denize cirmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyet~ mukadır. 

Eczanelerde ve itrıyat maıualannda arayınız. 

·Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat . 

nazarına: 

Mi ELE 
Krema makinaları geldi 

Bu makinalar dünyanın her yerin
de ıütçülük aleminde büyük ,öb
rct kazanmıt ve en verimli maki-

ne olarak tanınmıfbr. 
Son sistem yeni modellerimiz 

gelmittir. 

AYNI FABRiKANIN: /zmir umum ıatış depoıu: 
MIELE BiSiKLETLERi M. D. TIMUR ve A. KAUKI 
MIELE Hafif MOTOSiKLETLE- (Gazi Bulvarı Nu. 17 Telgraf: 

Rl... KAUKI • IZMIR) 
MIELE ELEKTRiK SOPORGE- Telefon 3858 

LERI... . . 
' 

YENIASlR 

Fiatı her kesey elverişli 
B üyü k radyoların evsaf 

ve kudretinae 
Lüks c6sterişli 

bir radyo 

n ··-

LİRA VER.EREK 
ALINIZ 

SPARTO~ 
. 38 MODELi 

SATIŞ YERİ: 

SAHİPiNiN SESİ - İZMİR 
SAfl.~N iSKELESi (Büyük Kardiçalı HanJ 

AYDIN: Mehmet Gürer öDEMlŞ : Avni Güler 
SöKE: Süleyman Zeman AKHiSAR Hilmi F ai:: 

,,1. ' • • ..ı ->" . . . ~ . 

Yazın insan 
kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

kendini 
üşütür! 

daha 

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

HAMBURG 
DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE 

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

BREM:EN 
ERNST L . M. RUSS vapuru 5 ikin

ci .kanunda bekleniyor. Rotterdaın, Ham 
burg ve Bremen için yük alacaktır. 

KONYA vapuru 19 ikinci kanunda 
bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen için · yilk nlacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 

Fratelli perco 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAISE 
KUMP AJ::ı.'Y ASI 

DEUCALION vapuru limanımızda 

olup Rotterdam - Amstcrdam ve Hama 
burg limanf arı için yük almaktadJr. 

HERCULES vnpuru 5/ 1/ 938 de bek
lenmekte olup yilkilnü tahliyeden son· 
ra Burgas - Varnn ve Köstence için 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
NORRUNA vapuru 3/ 1 938 tarihin· 

de beklerunekle olup Rottcrdam - Ham· 
burg - Gdynia - Dantzig ve Danimark 

The Export Stearnshlp Corporation ve Baltık limımları için yük alacaktır. 
EXECUTIVE vapuru 12 ikinci kfuıun- ISA vapuru 18/1/ 938 tarihinden bek· 

da beklcniyor Nevyork için yUk nlacak- lenmekte olup Rotterdam - Hnmburg • 
tır. Gdynia - Danttlg - Danimark ve Bal· 

STE ROYALE HONGROISE tık limanları için yük alacaktır. 
DANUBE MARITIME SERViCE MARITIME ROUMAIN 

TISZA mot.örU l1 ikinci kanunda SUÇEA VA vapuru l / 1/ 938 tarihin,.. 

bekleniyor. Port - Sait va Iskenderlye de gelip Malta - Marsilyaya hareket 
limanlarına yilk alacaktır. edecektir. 

SERVICE MARITIME ROUMAIN ALBA JULIA vapuru 17/1 938 ta. 
BUCAREST rihlnde beklenmekte olup Malta- Mnr· 

DUROSTOR vapuru 16 birinci kA- sllya limanları için yUk ve yolcu kabul 
nunda Köstence için hareket edecektir. eder. 
DEN NORSKE MIDDELHA VSLINJE Daha fazla tnfsilô.t için lkincl Kordon-

OSLO da Tahmil ve Tahliye bin:ısı arkasında 
BAGHDAD motöri.i 14 ikinci kfuıun- FRATELLI SPERCO vapur acentalığı· 

da b ekleniyor. Dieppc ve Norveç umum na müracaat edilmesi rica olunur. 

limanlar,ınn yilk alacaktır. Telefon : 4lll - 4221 - 4142 - 2663 
ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 

N ORBURG vapuru 10 ikinci kanun oıı·vı· Ve Şiire 
938 de bekleniyor. Anvers ( Doğru ) · . • 
Hamburg ve B remen için yük nlacak- LlMİTET 

tırİıanda1d harek:et tarihleriyle nav- vapur acentası 
lunlardakl değişlktiklerden acenta me- BlRINCİ KORDON REES 
suliyct kabul etmez. . BiNASI TEL. 2443 

Daha fazla tafsiltıt almak için Birin- lllerman Lines Ltd. 
el K ordonda V. F. Henry Van Der Zee TRENTINO vapuru birinci ktlnunun 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına milra- sonunda Londra, .Hull ve~nversteıt ge-

caat edilmesi rica olunur. lip yUk çıkaracak ve a:,1tli 'Z.atnanda 
TELEFON No. 2007/ 2008 Londra ve Hull için yük alacaktır. 

BURDUR ASLIYE ·MAHKE- ALGERIAN vapuru 17 ikinci kanun· 
MES1NDEN : da Londra, Hull ve Anversten gelip 

Burdurda oturur tzmir)i Adil ka- Londra ve llull için yük alacaktır • 
rısı Fatma Hayriye tarafından ko- LIVERPOOL HATTI 
cası lzmirin Güzelyalı Nuri bey so- LESBIAN vapuru 26 birinci kanunda 
kağında 19 numaralı hanede Musta- ,çelip Liverpool için yük alacaktır, 

B · 1 k h r k 1" l . . .. .. .. d h l fa oğlu Adil aleyhine açılan ihtar ~LAMINI.AN vapuru 12 i~nci kAnun· 
u l le ı e a amet eı•ını gorur gormez er a davasında : Müddeirı.leyhin ikamet- da Liverpooldan ,gelip yük .çıkarocaktır. 

E: v z • N gabi meçhul olduğu için ilanen teb- BRl.STOL ve GLASGOV JiATTI 
) ligat yapılmasına karar verilmi§ ol- , FE'DERtCO vapuru 28 birinci kluıun• 

.duğundan müddeialeyhin muhake- da gelip Bristol ~ Gtasgov için ytlk 
menin muallak bulunduğu 25-1-938 alacaktır . 

. NEVROZIN Soğuk algıttbgihln fena 8,ktbetler ,doğurmasına tarihinde mahkemeye gelmediği ve- DEUTSOHE L EV ~N.r.E • l...tNtE 
.. mani olmakla beraber ·bütün ıstırapları, da djndi.rif. ya. bir vekil göndermediğiı talcdirde CHtGS vapuru iklnct tıtfi'nun 'lptidn.. 

lcabtnda güni:le 3 kafe P.l.uwbilir tebligat yapılım, sayılarak muhakel 'Sında Hhltıburg,' Bremen \.e Anvcrsten 
c 1 ~~~~~~"""':~~~~~!e'-~~~~~!!'e~~~, .~ meye gıyabında bqlanacağı ilan olu- •gelip yük çıkanfrak. , · 1 

ı; · s 1 nur. Tarih ve navlunlardakl değijlkİMcr.ı. E G E •1' . A K . · . ı:ı 1 - 2 (13) den neonla mesullyct kabul etmez. 

TELEFON No. 3270 
1 

~.~...J:~i..::J/~~~-~~--~-~;;:...,ı~ 

Muvaffakıyetimi temin eden sayan müırterilerime bir ıükran 
olmak üzere mevcut otomohillerime ilaveten bu ıene Paris Bey
rielmilel Otomobil Serniıinde birinciliği kazanan KREYSLER 
v~ PILEYMUT markanın 193.8. modellerin~en 7 tanesini daha 
ilave ettiğimi bildirm~kle kesbı feref eylerım. 

Mezkur marka modelleri eskilere nazaran daha konforlu, 
aaraıntalar• kartı huıuti tertibatı havi olması mütteTilerimi 
memnun edeceğine eminim. .. .. 

Her zaman olduiu gibi 3270 numaraya ıece ye gunduz tele~ 
fonla emirlerinize amade olduğumu arzederim. . . . 

Otomobillerim son derece lükı olmakla beraber fıatlerımız 
her yerden ehvendir. 

EGE TAKSi 
OTOMOBiLLERi ve OTOBVSLERI 

lnönü Caddeıi No. 12 
NECMEDDIN AKANSEL 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK. 
Maden kömürü 

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

Adres : Kestane paıarı Bardakçılar ıo\rak numara 12 
F: PERPINYAN Telefon : 3937 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeraltı caddesi 
Beyler Sokağı köıesi 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lzmirdcn götürülecek 
en tdc en ince ve en 
makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Ki.milin 

Bahar çiı·e«i . ~ e 
kolonyası 

olaCakbr. lzmirdc Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine çiddi yuruyen 
bir müeascee olmuı. kokuculuk 
alemini taıırtmı§ bulunmaktadır. 
Hilal eczanesini, eczacı Kemal 

Kemi~ iıindek.i ciddiyeti, kolon
yalarını 4:ımirlilerc sorunuz. 
Yakın ve ben.zer iıimlere aldam.m.· 
manız için tifeler üzerinde Keaqal 
Ki.mil adını rörmel\,siniı:. 

inhisarlar umum müdürlüğündenı 
1 - Aydında 'artnamc ve projesi mucibince yaptırılacak ka

ra barut deposu in~aatı 20/Xll/937 tarihinde ihale edilmediğin4 
den yeniden ve pazarlık usuliyle eksiltmeye konulmuttur. 

il - K~if bedeli 2695 lira 17 kurut ve muvakkat teminatı 
202,14 liradır. 

111 - Eksiltme 13/1/938 tarihine raıtlıyan Pertembe günil 
saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat fUbesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler 13 kurut bedel mukabilinde inbi. 
urlar umum müdürlüğü inşaat , ubesiyle Aydın bat müdürlüğün· 
den alınabilir. 

V - Eksiltmeye ittirak edeceklerin fenni evrak ve vesaiki 
inhiaular infaat tubcsine ibraz ederek münakasaya İftirak için 
aynca vesika almaları lazımdır. 
vı - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün v e saatte yüzde 

7.5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona 
gelmeleri ili.n olunur. «B.» «Ş605ıt 

28-3 ~11 4549 (2349) 

( 



SA"YrA: 10 YENi ASIR 
t 
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IZMIR ESNAF . VE AHALI BANKASINDAN : 
isimleriyle hisse senetlerinin numaral rı aşağıda yazılı olan hissedarlarımız hi seden mütevellit 

borç bakiyelerini ödemekten imtina ettiklerinden ellerindeki lıisse · r esas mukavelenamemizin on 
sekizinci maddesi hükmüne göre ı~tanbul K mhiyo borsasında sat:ırılmı• ve iptal olunmu~tur. Satın 
alanlara yeni hiue senetleri veri lecektir. 

Sıra Hisse Hisse hmi ''e adresi 
No. Adet No. 

11 
72 
77 

82 

149 
161 
191 

195 

290 
304 
499 
500 

501 

5 :1 

217 
220 
223 
241 

562 
563 

908 
925 

946 

954 
1192 

l 196 

1227 

1232 

1238 

1246 
1247 

1253 

1316 
1344 

1529 
1546 
1626 
1671 
1848 
1854 
1855 
1892 

1901 

1928 

1977 

2111 

2596 

1560 
1569 
1570 . 
1590 
1624 

1625 
2597 

2622 

2806 

2900 
2920 
2937 

2957 
2985 
3001 

3014 

3026 
3042 
3087 
3115 
3118 
3135 
3145 

3152 
3153 
3167 
3328 

• 3434 

5 
5 
5 

5 

5 
6 

20 

5 

6 
6 
5 
5 

5 

5 

10 
10 
10 
10 

s 
10 

5 

5 
5 

10 

5 
10 

5 

5 

5 

20 

50 
10 

10 

20 
5 

5 
5 
5 
3 
7 
5 
5 
7 

5 

5 

s 

5 

5 

5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 

5 

5 

6 
6 

16 

6 
6 
6 

8 

8 
6 

14 
6 
5 
s 
5 

5 
5 
5 
5 

6 

78-82 
277-281 
296-300 

320-308 
323 
521-525 
537-541 
47-47 

617-621 

818-823 
845-850 

1152-1155 
1156-1159 

1160-1163 

1312-1315 

64 
66 
69 
78 

1251-1255 
1256-1161 
4487-4490 
4681-4682 
4685-4687 
1626-1630 
2822-2836 

2861-2846 
451\-4516 
2867-2871 

165 

1759-1763 

1785-1789 

1874-1878 

238-239 

247-251 
252 

160 

421-422 
4767-4771 

3829·3833 
3866-3870 
4006-4010 
5187-5189 
4327-4333 
4340.4344 
4345-4349 
6541-8196 
7045-7046 
6542-1075 
1426-1425 
7051 
6549-6550 
6865 
6566-6877 
6565 
2260-2261 

742 
1216-1217 
2408 
3901-3905 
3914-3918 
3919-3923 
3953-3957 
5110-5114 

5105-5109 
1218-1219 
2409 
1236-1237 
2424 
8291-8300 
8326·8332 
1901 -1906 
1963-1968 
202 ve 

4823-4832 
1805 
2063-2068 
2147-2152 
2204-2209 

2236-2241 ve 
1822 
2268-2274 
2316-2321 

225-1804 
2484-2489 
2495-2499 
2556-2560 
2591 -295 

2626-2630 
2631 -2635 
2683-2687 
5188-5199 
3341 
5,209-5210 
5081 

· ı 

bmir 
)) 

» 

)) 

)) 

» 

J) 

)) 

» 
» 

» 

» 
» 
» 
J) 

J) 

» 
J) 
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» 
» 

» 

l> 

» 

» 

» 

J) 

» 
» 

)) 

)) 

» 

Menemen 
» 

lzmir 
» 

Menemen 
J) 

J) 

J) 

)) 

» 

Oıüm borsaımda simsar Bay Mizrahi 
Arastada Tuhafiyeci Alemdar Z. Bay Ziya 
Suluhan civarında No. 36 Hurdavatçı Bay Çiku· 
rd Bahar 
Kuı.uoğlu ('arfı~mda No. 21 Bay Şamuel Krcspin 

Şi•e ·tüccarlarınrf an lzahara Leon 
Arastada No. 280 Yaka Baharilya • 
Yeni manifaturacılar çar ısında Türkistan ticaret· 
hanesi sahibi Bay Hacı Hasan ve sürekası 
Yol bedesteninde No. 90 Manifat~racı Bay ibra
hiır. Etem 
Kadastro kfıtibi Bay Hüseyin Avni 
Ticaret mektebi müstahdemininden bayan Emine 

Kemeraltında Trabluzgarp lokantası sahibi B. Hasan 
Kemeraltında Tırabluzgarp lokantasında Bay 
Mehmet Bedevi 
Kemcraltında T ırabluzgarp lokantasında Bay Mu
harrem 
Balcılarda No. 212 Teceddüt tuhafiyesi Süleyman 
Sami 
Saraçlarda manifaturacı Nesim Bensinyor 
Alipafa caddesinde bakkal bay Cemal" 
Arastada 236. Numara Mustafa Nail 
Palancılar çarfısında No. 17 Mobileci Bay lsak 
Ben.iv an 
Yeoıif çar,ısındıı. Bohor Alazraki 

Balcılarda No. 182 tuhafiyeci Bay Uya Hayim 
Belediye kabilesi Güzide F ahamet 

Zahire borsasında simsar Avram Yaf e 
Hapishanede A}dının Be.pınar köyünden Veli oğ
lu Mustafa 
Hapishanede Urlalı Mehmet oğlu İbrahim 

Hapishanede Çesmeli Ali oğlu ince Mehmet 
~yeni çarşıda No. 1 O Hırdavatçı Manastırlı Bay Rı
fa t ve Şürekası 
Hükümet cadde.sinde tramvny mevkiinde No. 21 
Bay Feyzi Feridun 
Kestelli Cad. No. 57 Kuru yemİfÇİ bay Mehmet 
Şevki 
Tütün hanında Kilizmanlı Hatip zade Bay Rızn 
Süleyman 
Ciha.npalas oteli sahibi Hacı lhrahim zade Bay 
Mehmet ve mahdumları 
Sarıgöllü Bay Masan 
Kara Osman oğlu hanında No. 3 Sehzeçi zade 
Bay Ali Fuat 
Karataş Dokuz Eylul soka~mda No. 47 l:ılumbacı 
başı Bay Ali 
Silahçı Bay Mehmet Hilmi 
Kemeraltır.da Cevheri zade Bay Ahmet Hamdi 
ve Emir zade Halil lbrahim 
Avni mahallesinden manifaturacı Bay İbrahim 
Mermerli mahallesinden Bay Cevahir 
Tacir lsak Rusao 
Tacir hak Ruuo 
Helvacı köyünden Hacı Hafız zade Bay Mehmet 
Kesik köyden Molla Hasan oğlu Ali 
Kesik köyünden Yunus 
Ulucak muhtarı Veli hoca 

Ulucak Karapınarlı Demiroğlu Hasan 

Ulucak Hacı Veli oğlu Esat 
. 

Harman dalıdan Ali Kahya 

Seferi hisar Hızırlık mahallesinden Giritli Bay Co.f er 

Menemen 
» 
» 
)) 

» 

» 

J) 

Kınık 

» 

» 
» 
» 

» 

)) 

,, 
,) 
D 

D 

)) 

» 
» 
)) 

Bergama 

Bakkal Giritli Bay Muharrem 

Sasallı köyünden bay Arif 
Kaklıç köyünden Bay Kürt Hasan 
Kaklıç köyünden Bay Ahu Hasan 
Sey~ek' köyünden Bay Mehmet 
Emiralem köyünden Hasip oğlu Bay Hacı Hafız 
Mustafa 
Emiralem köyür1den Hatip oğlu Bay Hacı Mehmet 
Bakkal Giritli Bay Mehmet 

Pırançovalı Bay Molla Has n 

HBkkı oğlu Bay Turhan 

Poyr cık köyünden Bay Hatip Hacı Ahmet 
Aşağı mahalleden Cumalı köylü Bay Ahmet 
Yukarı mahalleden fabrikatör Bay Hüseyin Ulvi 
ve karde,i Mehmet 

Türk cedit mahallesinden Bay Latif çavuf 
Yukarı mahalleden Karga zade Bay Şükrü 
Yukarı mahalleden Hacı Ramazan Torunu Bay 
Melek 
Hacı Şabanlar mahallesinden Muhtar Leblebici 
Bay Mehmet ço.vuf 
Yeni cami mahallesinden Mollanın Bay Halil 
Büyük Oba köyünden çiftçi Bay Bayram 
Yukarı mahalleden Emetli damadı Bay Abdullo.h 
A,ağı mahalleden · belediye azasından Bay Rifat 
A~ağı mahalleden Karabey Hüseyin 
Aşağı mahalleden Ahmet oğlu Bay Mustafa 
Yukarı mahalleden Midillili Hasan oğlu Bay Ha
fız Mehmet 
Ataiı mahalleden nalbant İbrahim oğlu Hasan 
Aşağı mahalleden Çaramık oğlu 8. Mehmet Feyzi 
Cedit mahallesinden Dırazlı bay Ferhat 
Retadiye Şakranlı Bay Ali 

Aksekili Paputcu zade Bay Mehmet 

Sıra 
No. 

3453 
3495 
3510 

3521 

3523 
3534 
3538 
3746 

3843 

3979 
3988 

4007 

4020 

4208 

4340 
4369 
4450 
4452 
4496 
5448 
5449 

5454 
5456 
5461 
5474 

5494 
5495 

5499 
5501 

5502 
5503 
5511 
5516 
5519 
5521 
5522 
5523 
'5531 
5556 
5559 
5580 
5583 
5588 
5595 
5602 
5603 
5505 
5606 
5622 
5633 
5638 
5640 
5642 
5650 

5055 
5661 
5664 
5665 
5666 
5668 
5669 
5670 
5671 
5672 
5675 
5676 
5679 
5683 
5685 
5686 
5687 
5697 
5703 
5704 
5718 
5719 
5720 
5743 
5750 
5752 
5826 
6178 
6180 

6188 
6211 

€384 
6389 

6437 
6443 

6474 
6630 

6632 
6646 
6662 
6668 
6689 

6692 

6716 

6723 

Hisse 
Adet 

Hisse 
No. 

===ı... 1 

6 5256-5258 
5 8544-8548 

1 O 2348 ve 8773 
8777 

s 1342-1344 
ve 3768 

7 9229-9235 
6 9470-9475 
5 8784-8788 
8 8629-8636 

6 8962-8967 

7 8883-8889 
6 4769-4772 

5502-5505 
5508 

10 2359 

6 5509-5523 

5 1608, 1622, 
1646-1661 
1674 

5 3432-3441 
5 3494-3498 
5 3612-3616 
5 3619-3623 
5 3701-3705 
s 969-4371, 4372 
5 970-4377' 4378 

5 960,4352,4353 
5 962-4356, 4357 . 

10 2109 
5 917-1311, 1312 

5 937-1316, 1317 
5 916-1309, 1310 

5 920-4445 
6 919-990, 4460 

4461 
5 918-4456, 4457 
5 989-4458, 1314 
8 4373-4376 
5 . 961-3454, 3455 
5 946-1390, 1391 
5 2507-4266, 4267 
5 2506-4405, 4250 
5 968-4369, 43 70 
5 2634-2638 
s 944-1384, 1385 
5 2602-2606 
5 933-1329, 1330 
5 934-1342, 1343 
5 936-1347, 1348 
5 935-1344, 1345 
5 951-1399, 1400 
5 950-1397, 1398 
5 2512-4292, 4293 
5 976-4411, 4412 
5 97 4-4408, 4409 
9 980-4421. 4424 
5 983-4425, 4426 
5 956-4311, 4312 
s 983-4453, 4454 
5 993-4469, 4470 

5 992-4467, I' 468 
8 9816-9819 
6 9806-9808 
6 7741-7746 
6 7747-7752 
6 7735-7740 
8 7727-7734 
6 7721-7726 
6 9801-9803 
6 7715-7720 
6 2561-2566 
6 7780-7785 
8 801 
6 805 
5 807 
5 808 
5 809 
5 821 
5 829 
5 830 
s 847 
5 848 
5 849 
8 3373-3376 
5 1439-4275 
s 1728-4517 
5 1422-4259 
5 21/255539 
5 31/255548 

6 32/255549 
5 8309-8310 ve 

9229 
5 444-445, 1720 
8 485-486, 3943 

3944-3967, 3968 
5 344-345, 1712 
5 342-343, 1741 

11 
12 5253-5254 

5 
10 
10 

650 

6 4293-4298 
8 396-2601, 5203 

723 
12 

6 5287-5292 

6 5806-5811 
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Petriçli B y Ali Rıza 
Sil~ hçı Bay Hacı Mehmet 
Altınov~ ekmekçi Bay Mehmet çavut 

Altınova Bay H cı Nuri 

Altınova Abbaıl'ğa oğlu akir 
Altınova Abbaıağa oğlu Şakir 
Altınova talak oğlu Bay Mehmet 
Kozak Yukarı bey kariyesinden Halil oğlu İbra• 
him j' 
Turanlı pa~n kariyesinden Arif ağa oğlu Bay 
M~met . 
Turanlı Örenli kariyeıinden hay Niyazi 
Turanlı Bölcük kariyeıinden Hasan ağa zad~ 
Tevfik 

T uranh Bölcük kariyesinden Kara Hasan Zade 
Hafız Ali ı· 

Bölcük kariyesinden Edremitli Hasan oğlu MeJı. 
met : 
Cümhuriyet mahllesinden Sarraf Bohor Sahan 

A,aiı mah lleden Dağlı Hasan oğlu Süleyman 
Yukarı mahalleden bakkal Kara top Süleym n 
Denit Mehmet biraderi Bay Mustafa 
Hafız Mehmet 
Kiiçük Abdullahın Mehmet 
Yetil mahallede Arif oğlu Recep 
Yetil mahallede Tatkın oğullarından Hasan oğlu 
Hüseyin 
Yetil mahalleden Selim oilu Akif 
Çay mahallesinden F azh oğlu lımail 
Yetil mahallede kunduracı Oaman kalfa 
Cumaovası Kaıımpa'a mahallesinde Kara Mu.
taf a . 
Cumaovası Kemalpafa mahallesinden Bay Demir. 
Cumaovaıı Kaıımpafa mahallesinden Ali Uı\a 
oğlu Yusuf Çavıı~ 
Kölcük kariyeıinden Giritli İbrahim 

» » Ahmet oğlu Hasan 

» » Ahmet ağa zade B. ŞükrU 
» » Ahm'et ağ zade B. Mustafa 

Atıf bey mahallesinden Ahmet oğlu Ali 
'J etil mahalleden Hasan oğlu Hüseyin 

» » Hüseyin oğlu jandarma Hasan 
» » Kara Kahya oğlu Mehmet 

Atıf bey mahallesinden Salih oğlu Kamil 
Yetil mahallede Hafız Yusuf oğlu iımail Ho.kkl 
Keller köyünden Hamza oğlu Bay Hl\mza 
Bulgurcadan Mustafa oğlu İsmail 
Bulgurcadan Ali oğlu Hüseyin 
Kesik köyden Ahmet oğlu Hüseyin ı 

» » Mustafa oğlu Haya r 
» » Ali oğlu .Mustafa 
» · p Numan oğlu Mustafa 

Akça köyden Karabey oğlu Bay Ali 
Akça köyden Halil oğlu Bay Ömer 
Akça köyden Süleyman lbrahim oğlu Mehmet 
Körecede Molla Ahmet oğlu Bay Osman 

» Must2'fa oğlu Bay Nazmi 
» Mehmet oğlu Sait 
» Mehmet Ali oğlu Bay Mehmet 

Cumaovası Hacı Mehmet oğlu Halil lbrahlm 
Kölcükten Kürt oğlu Hasan 
Atıf bey mahallesinden Dülger oğullarından HU. 
aeyin oğlu Hüseyin 
Yetil mahalleden Zayim Hüseyin oğlu lımall 
Dere köyd1!n Hasan oğlu Habef Mehmet 
Dere köyden Sivri oğlu Mehmet 
Dere köyden Veli oğlu Mehmet 
Dere köyden Mustafa oğlu Kırlı Kerim 
Dere köyden Oaman oğlu Bay Ahmet 
Dere köyden Balaban oğlu Ömer 
Dere köyden Muhtar Kara Mehmet 
Dere köyden Tombul oğlu Bay Mehmet 
Dere köyden Ömer oğlu tbrahim 
Akça köyden Kantarcı Hasan oğlu Mustafa 
Akça köyden muhacir Mahmut oğlu Hamit 
Akça köyden Bekir oğlu Mehmet çavuf 
Bulgurcadan Ahmet oğlu Bay Refik 
Bulgurcadan Süleyman oğlu Muharrem 
lbrahim oğlu Mustafa onbatı 
Emin oğlu Arif 
Arif ağa zade Recep 
Süleyman oğlu Abdullah 
Adem oğlu Tahir 
Şahan oğlu Tahir 
Hasan oğlu lımail 
Hasan oğlu Hüsnü 
Bulgurcadan Osman oğlu Nuri 
Tayyare katibi İsmail Hakkı 
Borucu zad~ Tevfik 
Kadı zade Hüseyin 
Çambel köyünden Ömer Mehmet oğlu H mz 
Kemalpafa Çambel köyünden Musa bey o "lu BaJ: 
Ahmet 
Çambel kariyesinden Sarı oğlu Hamza 
Atağı Kızılcadan Bay Feyzi 

Kemer dere köyünden Molla Veli oğlu Ali 
Tahtakale mahallesinden manifaturacı Hacı Mua• 
lafa oğlu Bay Ali Rıza 
Dibekçi köyünden Hacı Ali oğlu Bay Mehmet 
Dibekli kariyesinden Kekeli oğullarından Haci 
Ali oğlu Halil 
Arnavut Şerafettin 
Bakkal Salih Yümlü 

Dıramalı oğlu Mehmet Osman 
Manifaturacı Mücelliy zade Hüseyin 
Helvacı Abdurrahman oğlu Bay Mehmet TevfiW 
Yeni köyden Ayan oğlu Halil 
Helvacı Abdurrahman oğlu Mahmut 

Aktar ve tuhafiyeci Hakkı 

ödemit bakkal Hasan oğlu Osman 

Ada~meden Sanan oğlu Bay .Mehmet 



Sira 
INo. 

Hisse 
Adet -

6731 
ij741 
8751 
8745 
6768 

= ~6 
6848 
6855 
~56 
:6879 
:«;881 
6884 
6754 
6890 
6984 
6987 
7125 

8215 
8295 
8303 
8304 
8308 
8309 
8310 
8617 
8653 
8654 
8868 

9043 

9044 
9048 

9047. 

9048 

9049 
9050 
9052 

9268 

9270 
9273 

9291 
9384 
9396 
9432 
9463 

9478 

9484 
9487 

9609 
9614 
9616 
9622 

9623 
9624 

9633 
9635 

9765 

9770 
9807 

9808 

9814 
9815 

9827 

9833 
988() 

9882 

9900 

9906 

9950 
9973 

12 
12 
20 
20 
40 
10 
l2 
12 
10 
12 
16 
12 

8 
10 
10 
10 
8 

12 
20 

10 
10 
20 
10 
20 
10 
10 
5 
5 
5 
5 

5 

s 
s 
s 
5 

s 
s 
5 

5 

5 
5 

6 
8 
6 
6 
8 

7 

5 
5 

5 
7 
8 
s 
5 
5 

5 
7 

5 

5 
5 

5 

5 
5 

6 

8 
5 

5 

5 

5 

5 
5 

10003 ıo 

12033 10 
10064 s 
10068 6 
10082 50 

10084 30 
10096 30 
10098 30 
10105 20 
10109 20 
10137 20 
10140 20 
10142 50 

1 10188 10 
. 10189 20 

10194 20 
10200 20 
10201 20 
10203 10 
10205 20 

Hiaae 
No. 

709 
721 
734-1089 
726·732 

4621-1034, 4627 

633 
635 
656 
658-1015 
687 

5097-5104 
694 
738-739, 4622 
643 
777 

5013-5024 
797-798 

2102-4970 
9251-9255 
925&9260 
5907-5995 
5998 
7406-9623 
9624 
1575-1579 
7416-9642 
9643 
7418-9646 
9647 
7474-9640 
9641 
850/5 
850/S 
7431-9638 
9639 
6452-1992 
5859 
5808-1499 
6500-1499 
6091 
1410-1412 
1464-1467 
1476-1478 
1449-1451 
8443-44 ve 
5825 
8960-8962 •e 
5843 
8401-8405 
8985-8986 Te 
5852 

9812-9819 

1036-1040 

9806-9807 
1075-1079 

1503-1504 
2807 
1505-1506 
2808 

1513-1514 
2714 
1523-1524 
2826-2831 
1536-1539 
1559-1560 
2837 
1562-1563 
2838 
1586-1587 

2845 
1597-1598 
2846 
5667-5671 

ı 0023-10024 
8014 
2764/67 
1206-1210 

12908-12912 
2717-2726 
2702-r708 
1234-1239 
1426 

12 
22 

28 
36 

1680 
78 
81 
85 

145 
10207-102111 
10280-10284 

153 
168 
162 
127 

9330-9339 
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Demirci Mehmet usta 
Dava vekili Ömer Sadi 
Kendir pazarında Demirci lsmail 
Kireçci Abdullah 
Adagide nahiyesinden Bay Mustafa 
Adagide bakkal Veli oğlu Mehmet 
Kirazdan bakkal Hasan oğlu Halit 
'Adagümeden Molla Mehmet oğlu Mehmet 
f'"ahmutce zade Refik 
Zürradan mütekait Mustafa 
btiklal bakkaliyesi sahibi M. Ni,azi 
Hancı Garip oğlu Abdurrahman 
Kirazdan Hacı Muıtaf a oğlu Ahmet 
Hamamcı Zade Ali Rıza 
Adagideden Hasan bey oğI.1.1 Bay lsmail 
Hacı Molla oğlu Bay Abdurrahman 
Arastada pabuççu Bay Ali Rıza 
Meşrutiyet mahallesinden Veli oğlu Hüseyin 
Kirazın Suludere köyijnden Hacı Molla oğlu Bay 
Ahmet 
Manifaturacı Mehmet c.~:ı oğlu Salih 
Eski cimi mahallesinden Kulalı Mustafa 
Demir tüccarı Bay lamail 
Fırmcı Emrullah 
Aksekili Kara Mustafa oğlu Ali 
Adalar nahiyesinden Hacı Bekir oğlu B. Durmut 
Yüzbatı zade Bay Jsmail 
~hallı kariyeıinden lbrahim çavuf 
Gerdeme kariyesinden Sabit o;Ju Salih 
Gerdeme köylinden Mehmet oğlu Mahmut 
Kesre köyünden Muıtaf a 

Çakal oğlu Hasan Hüseyin 

T epeköyden semerci Hakkı Usta 
» » Adalı Hasan 

» 

» 
» ,, 

)) 

» 

J> ,. 
» 

Or.man dayı oğlu Mustafa 

Hasan oğlu Abbu 

Muataf a oğlu Osman 
Mustafa oğlu Osman 
Semerci Hakkı usta 

Bezzaz Kaum 

Fıruıcı Giritli Ahmet 
Hacı Osman Z. bakkal Şükrü 

Belevi köyünden T abaki Mustafa 
Selçuk köyünden Şirinceli Osman 
Selçuk Ali bey zade Dede Mustafa Hilmi 
Germencikli Bay Mehmet Ali 
Şirinceden Giritli Tabak lbrahim 

Muhtar bay Demir 

Bakkal Niyazi » 
» Ahmet oğlu Demirci Mehmet 

. 
Çay mahallesinden Hamza oğlu Bay idris 
ince sokakta Bay Haris Ali 
Şadırvanlı çar,ıda ekmekçi Bay Nihat 
Büyük çarşıda bakkal bay Besim bey zade Bay 
Bekir 

» » » » » AH 
Yukarı mahallede hkandalaki lbrahim bey oğlu 
Bay Hüseyin 
Asımbey sokağında Osküplü Bay Recep 
Arapkirli sokakta demirci lbrahim oğlu Hasan 
Romanaki 
Mücellit sokağında kömürcü Bar Yunus 

Jtıklar köyünden Aylakcı oğlu Bay Mehmet 
Fazlı ağa oğlu Bay Hüsnü 

Bay Ihsan Kahya 

Refik zade Bay Mehmet 
Taşkafa Bay Mustafa Kahya 

Berber zo.de bakkal Hasan Basri 

Kavalalı Bay Mehmet Hilmi 
Yeni köyden Tuzcu Zade Bay Süleyman 

Refik bey zade Bay Mustafa Nedim 

Koca Mehmetler köyünden Hüseyin oğlu Bay 
Halim Çavuf 
Geren köyden Bay Yasa Ali 

Hafız Halil 
Dumlupınar köyijnden Bay Hacı Yusuf 

Sabık poliı bakkal. Hüsnü 

Koca ağa zade Bay Muataf a 
Meclisi idare azası Bay Ali 
Sait oğlu Bay Ahmet 
Hamidiyo mahallesinden Dıramala Ali 
Bay Veysel Şewet 
Sarı Manav zade Bay Ömer 
Kavaf Hasan 
KaYaf Yetim oğlu Bay Mehmet 
Sarraf Bay lsmail 
Demirci Bay lsmail 
Giritli çaycı Bay Ali 
Bakkal Giritli Bay Ahmet Hamdi 
Tüccardan Aron lsael 
Pazavant zade Bay Kamil 
Elmalı zade Bay SüleJID&ll Sami 

Koç oilu 

Sarı beyden Hacı Hasan oğlu Bay Hüıeyin 
Belediye reisi Bay Nuri 
Zahireci Bay Efref 
Gökyaka köyünden Sofu Zade bay Mehmet 
Yapıcı Hasan batÇaVUf oilu Giritli Ahmet 

, .................... ~ 
Dr. Behcet Uz • 
Çocuk hastalıkları 

mütehassısı 
Hastalarını her cUn saat 11.30 

dan l e kadar Beyler sokağında 

Ahenk matbaası yanındaki hususi 
muayenehanesinde :kabul eder. 

Muayenehane Telefon No. 3990 
EV Telefon No. 2261 , ______ _ 

IZMlR BELEDiYESiNDEN: 
1 - iki bin iki yüz bir lira bedeli 

keıifli Halil Rifalp&fa cadde1i üze. 
rinde Mustafa efendi sokağından 
Tire kapı sokağına kadar 270 met
re kanalizuyon bqki.tiplikteki ke
tif ve prtnamesi veçbile 14/1/938 
cuma günü saat on altıda açık ek
siltme ile ihale edilecektir. lıtirak 
için yüz altınıf bet lira elli kurU§luk 
muvakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelinir. 

2 - Oç bin üç yüz altı lira yet
mif kuru! bedeli keıiffi Damlacık 
mal deresinde 63,50 metre boyda 
yapılacak kanalizuyon bafkitiplik
teki ketif ve prtnameıi veçbile 14/ 
1 /938 cuma günü saat on altıda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. lttirak 
için iki yÜz kırk sekiz lira elli ku
rutluk muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu ile 
söyleuen gün ve saatte encümene 
gelinir. 

3 - Bin iki yüz elli lira bedeli 
ketifli Abdullah efendi mahallesin
de Dere sokağından itibaren Abdul
lah efendi sokağı ile birinci sokakta 
ve Abdullah efendi çıkmazı sokağın
da (195) metre boyda kanalizuyon 
bqki.tiplikteki kqif ve fUbtuneal 

veçlıile 14/1/938 cuma giinü saat 
on altıda açık eksiltme ile ihale edi
lecektir. lttirak için doksan dört li
ralık muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatte encümene 
gelinir. 

28 4 7-11 4561 (2351) 

...__ Beher metre mmabbai 
}'Üz kuruttan iki yüz elli do
kuz lira bedeli muhammenli 
85 inci adamn 259 metre aıu
rabbaındaki 42 ve 43 sayılı 

arsalarının ıabfı bat katiplikteki 
çartnamesi veçhile 11/1/938 Salı 
günü saat 16 da açık arttırma ile 
ihale edilecektir. lttirak için on 
dokuz lira elli kuru,luk muvakkat 

il Daimi Encümeninden: 
Buca kotu yerindeki tribün terasının roberoit ile kaplanmasi 

2703 lira bedel ile ve 15 gün müddetle açık eksiltmeye konuldu· 
ğundan isteklilerin 2490 sayılı yaıa hükümlerine göre hazırlaya· 
cakları teminatlariyle birlikte 17 /lkincikanun/938 Pazartesi gÜ· 
nü saat 11 de il daimi encümenine batvurmaları. 4589 (9)~ 

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

Sıhhat Balıkyağı i 
Norveçyanm halis Morina balıkyaiıdır. iki 

defa ıüzülmüttür 
ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büyük Salepçioğlu Hanı kartumda Batdurak - lzm.ir 

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

" 

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

Kayıtlı ve askılan vardır. AJrlıdll', tuleyi yakınlaftu'lr, uzaklat.
nr. Zabıtan ve polislere, bekçilere, aTcılara tavıiye ederiz. · 

----·- : ~ . . . -· .... ·,, . ... . . : 

BRISTOL 
· Beyoğlunda · 

OSMANiYE 
Sirkecide .. •• 

Bu her iki otelin müıteciri Türkiyenin en eıkl otelelal BA 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idareıiyle bütün Er 
halkına kendisini ıcvdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar. kendi evlerindeki rahati bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatlor müthit ucuzdur. 
latanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. 

teminat makbuzu veya banka te- IZMIR BiRiNCi iCRA ME-Jmenkul üzerinde her hangi bir te
minat mektubu ile söylenen gün MURLU<iUNDAN: kilde hak talebinde bulunan itbu 
ve saatte encümene gelinir. Zebraya borçlu Mehmedin bu ilanın tarihi netrinden itibaren 

24---4-6-8 4504 (2318) borcundan dolayı tahtı hacze alı- yirmi gün zarfında ellerindeki v&ı 

B h bb al .. nan Süvari mahallesinin Bardak- saikle birlikte dairemize milraca• 
e er metro mura aı b Y\IZ k .. d k~ · 405 d 11 ı • l" d . .. . çı so agm a cıın a a par- at erı azım ır. 

~uruttan ~ekız yuz sek~en aekız sel eski 23 yeni 19 numaralı 88 Akıi takdirde haklari tapu sici• 
lıra bedelı muhammenlı Ahmet metre murabbaında zemini tat bir lile sabit olmayan paraların pay· 
Ağa mevkiinde 11 inci adanın sofa afağıda bir oda bir kiler, iki latmasından hariç bırakılacaklar .. 
148 metre murabbaındaki 24/t oda bir büyük sofa ve bir küçük dır. 
sayılı arsasının salatı bat katip- bahçeyi ve derununda Halkapınar Yüzde iki buçuk dellaliye müt
likteki tartnamesi veçhile 14/1/ suyu ve elektrikle mücehhez bir teriye aittir. 
938 cuma ıünü saat 16 da açık bap ev 960 lira kıymeti muham- Sataf pefin para ile olup talip. 
arttırma ile ihale edilecektir ı.. mene ile 7 /2/938 tarihine müsa- lerin yüzde 7 .5 pey akçesini ve 
l • ak • • 67 1. l k akk • dif Pazartesi liinü saat on birde milli bir bankanın itibar mektu .. 
ır ıçın ıra ı muv at te- ~ • .., -
· t akb bank . açık arttırma ıuretayle aatılııa çı- bunu hamil bulunınalari lazımdır. 

mına m uzu veya a temı- kanlacakbr. $artname 25/1/938 tarihinden 
nat mektubu ile ıöylenen gün Te Bu arttırmada aabt bedeli mu. itibaren herkese a ak bulunduru· 
saatte encümene gelinir. hammen kıJJDetinin ,.UZde 75 ini lacaktar. ç 

29 4 7-11 4569 (2356) bulmadıiı takdirde en çok artb- Müterakim verıi, tanzifat vo 
Zabıtai belediye memuru alına· nın taabhüdl baki kalmak tartİY- tenviriyeden olan belediye rüsuma 

caktır. le ıabf on bet rüıı daha uzatala- arttırma bedelinden tenzil olunup 
Tal. 1 • 18 - · ·k 1 t rak ikinci arttırması 22/2/9'38 ta· 2762 Nu. lı vakıflar kanunu muci-

ıp erın yatını ı ma e - . • . • . 
mek ask r--· . b.f • l k tihme mUaadıf ıalı günü taat on bmce tedıyesi icap eden ta.iz be-

• ~;ı_ı~~-d ı ırmıt ? m~. • birde yapılacaiından bu arttırma· deli miltteriye aittir. 
ve orta 0 

• ~ ebıameaı goa- da dahi 1&bf bedeli muhammen Taliplerin icra münadisine v• 
termek tartıyle 8/1/938 Cumarte- kiymetinin ,üzde 75 ini bulmadıiı 38/6613 Nu. lı Closyaaına müra
si tünü zabıta bat memurluiuna takdirde en çok arttıran iıtekliıi- caatleri lüzumu illn olunur. 
müracaatleri. 9 (10) ne ihale olunacaktır. Bu gayri 7 (11) 

Sıra Hiue Hiue 
No. Adet No. 

10214 10 9340-9344 
10229 30 200 
10232 10 10217-102%1 
10235 10 10293-lozt7 
10251 30 203 
10267 12 1052-6086, 6087 
10474 8 445892/702 
10597 6 464 
10612 8 
10634 5 7044-7074, 7094 

8855 
10702 5 6974-6854 

6855 
10874 6 
10285 5 
9469 5 

ismi ve adreıi 

• 
• 
• 
• 
• 
» 

Karaburun 
Urla 

• 
• 
• 

Urgancı oğlu Bay Mehmet 
Filorinalı Şakir oğlu bay Salih 
Cinli zade bay Ali Rıza 
Camiikebir mahalle.inden mlifUl Bay Hasan Bani 
Gevgilli Bay lımail 
Nizam oilu bakkal Bay Halil 
Kaçük Bahçe k3yünden Yetim Hacı 
Mal müdürü Bay Nureddin 
Belediye tahsildan Bay Ahmet 
Doktor Kadri bey zade Hamit 

Çamlı köyden Hasan amca oğlu Bay ll>rahim 

Karaburun Müftü bay Halil 
Turgutlu Orta mahalleden kiremitçi Bay Nuri 
Kutadası Şirinceden saatçi Bay Hasan 



SAH1FE 12 ftNI ASIR 4 SON KANUN SAU 1938 

JaponYanın Cinde Yeni siyaseti 
Cinin 

t 
en mühim sehirlerini kendi sokuyor altına 

Çinin her tarafında hava 
~uharebeleri yapılıyor 

1 Mısırdaki siyasi Buhranın 
Londradaki akisleri 

Cenubi Çinden Honkon~a iltica eden 
Çinliler iki yüz elli biiıi buldu 

T rablus ve Bingazide ltalyanın 
tahşidatı emniyetsizlik uyandırıyor 

Mısınn motörlü kuvvetleri l 

Tokyo, 3 (ö.R) - cMohai> gazetesi 
Japonyanın Çinde takip etmek istediği 
yeni siya!etl göulen geçirirken Çinin 
ıimdiki halde Uç hAkimiyet altında· bu
lunduğunu müşahede ediyor. Birinci kl· 
sım doğrudan doğruya Japonyanın ha
kimiyeti altındadır. ikinci kısım şimdi 

Hankeuda bulunan Nankin milli hükü
metine tabidir. 'OçUncü kısım <la dış 

Mogolistaru ve Sain - Klang eyaletini 
ihtiva etmekte olup Sovyet Rusyanın 
hAkfmiyeti altındadır. Japon hlklmlyeti 
altındaki kısım şimali Çinin beş eyaleti 
ile merkez! Çinin Uç eyaletini ve Pekin, 
Tien - Çin, Şanghay. Nankin gibi Çi
nin en mUhlm bazı §ehlrlerint ihtiva ey
lemektedir. 
Japonyanın Çinde yakında başlıyaca

ğı yeni siyasetin ~ı Çin merkezi hU
kümetini tanımamak olacaktır. 

HANKEUDA 

Şanghay, 3 (Ö.R) - Hankeuda Çin 

Çindc Jcci sahnclcr .. Çocuklar ve ka-
dınlar açlıkla miicadelc ediyorlar 

merkezi hükümeti içinde bazı değişik
likler olduğu teeyyüt etmektedir. Milli 
hükümetin şimdiye kadar reisi olan 
mareşal Çan - Kay - Şek bütün gayre
tini asken hareketlerin idaresine has
retmek istediğinden hükümet riyasetin
den istifa etmiştir. Yerine maliye nazı
rı B. Kung hükİ.imet reisi olmuştur. &
riciye nazın da hükümct reis vekili 
mevkiine geçmiştir. 

HAVA MUHAREBELER! 

Tokyo, 3 (ö.R) - Domei njansının 

istihbarına göre Nan - Şi havalarında 

bir hava muharebesi olmuş ve bir Çin 
tayyarcısi <liişürülmüştür. Diğer bir çok 

'J!fX..-::"~=""' 
Londra, 3 (Ö.R) - Diplomasi maha-

f:.Iinde Mısır siyasi buhranına lngiltere 

ile alakadar olarak verilen mana ve ya
merkezlerde de hava muharebeleri ol- pılan tcfsMeri ~·anlış bulmaktadırlar. 

maktadır. '.Bu buhran bnulıırınca Italyanlan Arap 
HONG - KONG MOLTEC1LERLE duva ı üzerindeki propagandasının bir 
DOLDU zaferi gibi gösterilmekte ise de vaziyet 

bunu teyıt edecek şekilde değildir. Mı

sır filyasi vaziyetinin inkişafını takip 
edenler pek iyi hatırlarlar ki Vafdistler 

Hong - Kong, 3 (ö.R) - Cenubi Çin
den ve Kanton havalisinden Hong-Kong 
Ingiliz mıntakasına geçen Çinli mülte
cilerin mikdarı resmen 250 bin olarak iş başına geçerken de ayni tahminler 
tahmin ediliyor. Çin hastaneleri hasta- yürlitülmliştil. Ve hadiseler bunları tek
larln doludur. Bu c:cbeple bazı hastala- zip etti. Mısır ::iyasi buhranı Londrada 
rın eski hapishane binasına nakledilerek J.;aygılnr u~ an<lırmamış değildir. Fakat 
orada tedavi altına alınmaları zarureü bu kaygılı:r sadece istikrarı lngilterc 
hasıl olmuştur. Hiikümetin kolera sal- tnraf ından son derece arzu edilen bir 
gıniyle mücadele için geçen sene hazır- memlek tteki tesirleriyle mütenasiptir. 
lattığı barakalnra fakir mtiltetiler yer- Mısırda yapılan değişikliğin Ingiltere ile 
leştiril~tir. Zenginler ise otellerde v •

1 

mlinasebetler<le bir değişiklik neticesini 
ya eski binalarda yerleşmektedirler. \'erebil cğini zannettirecek hiç bir se
Şchrin böyle f evkalfıde bir nufusla dol- , 
muş olması iskan ve iaşe meselesini v 
güçleştirmiştir. Mültecilerin Hong-Kon- ar şova 
ga gelmeleri devam ettiğinden mahalli 
hükümetin kaygıları artmaktadır. 

hep yoktur. Salahiyetli kaynaklardan kalmamıştır. Bilhassa genç bir mernlc4 

alınan haberler bu husustn itimat telkin 1 kette bu gibi deği§ikliklerin sebep ola
etmek tedir. Muhakkaktır ki 1ta1yanın 1 bileceği ifratlardan içtinap edilmesin• 
siyaseti Mısıra büyük bir itimatsızlık 1 çalışmıştır. 

telkin etmektedir. Italyan gazetelerinde l Mısır hükümdarının şahsı Irtgiltere ile 
Trablusta ve Bingazideki askeri hare- dostane münasebetler için bir teminat
iketler hakkında yapılan gürliltillü neş- tır. Yeni başvekil Muhammet Mahmut 

rlyat ta b~ derin ~mniyetsizlik hissini paşaya gelince gençliğinden beri çok 
kuvvetlendırmektedir. zaman Ingilterede yaşamış olup burada 

Ayni salfıhiyetli şahsiyetlere göre, yi-
bir ~ok dostluklnr muhafaza etmiştir .• 

ne Mısır hUkümdarının Isllim dUnyasın-
da bir rol oynamak emeli beslemesinde Gerçi lngiltere de buhranın parlfımcnteı 
hayret edilecek bir şey yoktur. Fakat bir esas dahilinde hallini temenni et. 
bunu Jtalyan mancvralariyle alfıkalı miştir. Ve etmektedir. Fakat bu heı 
görmek güçtür. 

Mısır siyası buhranı esnasında lngi
ljz sefirinin mütemadiyen reyi alınmış
tır. lngiliz sefiri, Mısırın dahili işlerine 

hangi bir ecnebi nüfuzundan korktuğu 
için değildir. Mısır ile ittifak lngiliz ad· 
yasctinin esas noktalarından biridir. Bu 
itibarla bu memlekette bir istikrar ar-

her hangi bir şekilde miidahaleden çe- z.u edilir. Parltımenter bir idare Jse, 
kinmckle beraber, güçlükleri bertaraf müstebidane bir idareden ziyade, bu 
edecek şekilde fikirler vermekten geri istikrarın tcminatldır. 

- Belgrat - Bükreş 

Fransız parlamentosunda 
1938 bütçesi 54 milyar 739 milyon 
frank olarak kabul edilmiştir 

·Arasında bir Leh-Rumen-Yugoslav 
blokunun yapılacağı mevzuubahistir 

ltalyanlar Fransada 
neşrinde 

vaziyeti 
devam 

kötü gösterecek 
etmektedirler 

hG.!ıerler 

Paris, 3 (ö.R) - Fransanın 1938 
bütçesi üzerinde mebusan ve ayan mec
lieleri arasında mutabakat husulü gecik
tiğinden bütçe 30 saat taahhürle kabul 
edilebilmiştir. Anayasaya göre biitçe en 
geç 30 ilkkanun gecesi gece yansında 
l:abul edilmek icap ederdi. Bütçenin al
dığı son ve liat'i oekilde varidat yeku
nu 54 milyar 776 milyon frank, masraf 
yekOnu da 54 milyar, 379 milyon frank 
olup 5 7 milyon franklık varidar fazlası 
göze görünmckteCJir. 

Mebusan meclisi 11 Sonlmunda ye• 
niden toplanataktır. Bu, meclisin alelade 
devre ba§langıcı olup anayasaya göre bu 
ilk devrenin asgari beş gün devam et
mesi icap eder. 

Roma, 3 ( ö.R) - halyan gazeteleri 
Fransada dahili vıı:ıiycti tehlikeli göster
mek için mutat neşriyata devam ediyor· 

lar. Paris grevlerine bağlanan ümitler 
hoş çıktığından ve ihtilaflar hal yoluna Fransı:: maliye naztn B. Bonnet 

giıdiğindcn halynn gazeteleri «Epok> 
'\'e cMatin> gibi aağ cenah Fransız ga-

zetelerinden naklen komünistlerin gele
cek haf ta Par is maden snnayiinde yeni 

grevler tnhrik edeceklerini ve hu hare
ketleri ecnebilerin idare ettiklerini yazı
) orlar. 

Paris, 3 ( ö.R) - Başvekil B. Chau-

temps son grevlerle ortaya çıkan ihtilaf
lcrın halli için bizznt hakemlik yapmak-

tadır. Bunların en mühimmi Goodrich 
otomobil fabrikalarının grevine aittir. 

Başvekil gazetecilere ihtilaf hakkında 

fobrika direktörleriyle gÖrÜ§tüğiinü, ya-

rın da kimya sanayii i~çilerinin delegele· 
tini kabul edeceğini ve her iki tarafı 

memnun edecek şekilde ihtilafı halle ça

lışacağını bildirmi§tir. Baavekil kendi 
hükmü verilmedikçe Goodrich fabrika
lorında tekrar işe baalanmıyacağını tas
rih ctmi§tir. 

B. Ruzveltin bir nutku sulhun tcşkilat."1 bağlanması lüzumunu 

göstererek demiştir ki : cSulh ekseriya 

<lernokrasiden çıkmış olan Milletler ta-

ihtilaflar sulhçu vasıta
larla hal edilmelidir 

rafından veya bu milletler içinde teca

vliz ve tehdide maruz kalmaktadır. Fa-
kat demokrasi şimdi onu tanıınıyruı mil

letler arasında bile nihayet yeniden te

essiis edecektir.> 

Faris, 3 (Ö.R) - Amerika reisicüm

huru B. Roosevelt sulh teşkilatı ve si

lahlanmağa karşı mücadele hakkında 

bugün çok mUhim bir nutuk söylemiş-

Ekonomik vaz.iyetten bahsederken de-

Vaşington, 3 (ö.R) - Kongrenin açı- rniştir ki : cSermaye işçileri istismardan 
]ışı münasebetiyle söylediği nutukta re- vaz geçmelidir. Yoksa kapitalizm rejimi 

isicümhur Rooscvclt dahili ve harici si- kendi suiistlınali altında ezilecektir.> 
yasctten bahsetmiştir. Harici sahada B. B. RoosevclUn nulku tam metin ha-

tir. Bu saatte nutuk de\•am ettiğındcn Roosevelt ihtilMların sulhçu vasıtalarla linde gece yarısından sonra bildirilc-
nıetni henüz elde edilememiştir. halli :zarureti tizerinde israr etmi~ ve cektir. 

P<ıris, 3 (ö.R) - Rumen harici siya
setinin aldığı yeni istikamet Fransız si
yan mnhafiline endişeler vennek.ten ge
ri kalmamaktadır. Bükrcşten bildirildi
ğine göre Goga kabinesi Italya ile Ro
manya arasında bir dostluk paktı ak
detmek fikrindedir. Fakat Romanyanın 
Varşova sefiri tarafından Leh hariciye 
nazırı bay Beke D. Goga tarnfından biz
zat tasarlanmış bir proje verildiği ve 
bu projenin bir Leh - Rumen - Yugos
lnv blokunun tesisini istihdaf ettiği hak
kında çıkarılan haber Leh rnahafilinde 
tckz.ip edilmiştir. lyi haber alan maha

{i]den bildirildiğine göre Romanya se
firi bay Bek ile görüşmüş ise de bu 
mtilfıkatta böyle bir blok tesisi bahis 
mevzuu olmamıştır. 

Bununla beraber Leh gazeteleri BÜk
reşteki siyasi değişikliğe büyük ehem-

miyet veriyor ve Romanyadan gelen 
haberleri ilk sahifelerinde neşrediyor

lar. 

'Oç gazete : « Ekspres Porani > ve 
cKuryer Srevon> kraliçe Marinin Bük-

rcşten hareketi münasebetiyle yazdık
ları yazılardan dolayı toplattırılmışlar

dır. Diğer birisinin top1nnttırılmasına 

sebep te Romanyanın ekalliyetler hak
kıııdakr mukavelelerin hükümlerini -fes
hedeceğine dair verdiği haberdir. .. 

Roma, 3 (A.A) - Yeni Romanya 
başvekili Goganın bir telgrafına verdi
ği cev. pta Musso1ini ezcümle şöyle de
mektedir : 

Ekselansınızın Romalıların ahladı bu
lunmasına inzimam eden hali hazırdaki 

fımillcr iki miUct arasında feyizli bir tc~ 

riki mesaiyi mümkün kılacaktır. Eksc
Jfınsınızm krnl Karolun verdiği vazifeyi 

yiiklcnmek üzere bulunduğu şu sırada 
kendisine şahsi gdrüşmelerimizin lıir 

hatırası olarak sempatimin ifadesini ve 
samimi selamımı gönderiyorum. 

Roma, 3 (A.A) - Yeni Romanya 
başvekili B. Goga Mussoliniye gönder
diği bir mektupta faşist ltalya için hay
ranlığını beyan etmekte, iki memleket 

Bükreştcn bir 

arasındn samimi bir dostluk kurmak 
arJ.Usunu göstennektedir. 

Bu mektubu mevzuu bahseden Tri-
buna gazetesi diyor ki : 

Romanyada yepyeni bir vaziyet hflsll 
olmuştur. Bundan iki memleket arasın-

görünüş 

daki karşılıklı ve samimi bir teşriki me .. 
sai azmi doğmuştur. Kısa bir zamanda 
feyizli neticeler alınacaktır. Bugün dün
ya Versayda başlıyan feUiketli tarili 
devresinin kapandığına şahit olmakta
dır. • 

Yugoslavya Naibi Pr. Pol diyor ki 

Den).okrasi eyi birşeydir 
Fakat ben Yugoslavyayı tekrar fe
laketli particiliğe sürükliyemem 

Faris, 3 (A.A) - Jurnal gazetesi Yu

goslav naibi prens Pol ile yaptığı bir 
mültıkatı neşretmcktedir. Prens ezcüm-

le demiştir ki : 

Eski ananevi demokrasi memleketi 

olan Ingiltcrede oradaki parltunento re

jiminin her memlekette tatbik edilebi

leceği zannolunuyor. Bu her yerde 

milmklin ddildir. ~n pb.sen demokra-

si taraftarıyım. Fakat Yugoslavya kat'ı 
bir sulha muhtaç bulunduğu bir sıra· 
da bu memleketi tekrar parti kavgala4 

rına sürükJiyemem. Ben seciyeyi zekA 
ile ölçerim. Zcklı mükemmel bir şey• 

dir. Fakat parlak olduğu nisbette tehli
ke1i oluyor. Mesela Avnıpanm cenubun
da çok yük ek zekalar vardır. Fakat bu 
zeklilnrın nl ni zamanda sağlam bir seri
ye sahibi de olmaları lizırndır. 


