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imtiyaz gahibi: ŞEVKET BiLGiN 
Başmuharrir ve umum! neşriyat müdürü: 

HAKKIOCAKOCLU ı 

ABONE ŞER A 1 T .--1 

Grevciler Başvekilin ha-
! kem/iğini kabul etmedi/er 

DEVAM MUDDE11 Türkiye için 

,l Senelik • . . • • • • 13()0 
Al~~ aylık • • . • • • 700 

Hariç lçın 

2800 1 

1300 

! Pari.•, 6 (ö.R) - Goodricb kimyevi sanayi 
I fabrikası ameJea.i yaptıktan mitinate bafvekilin 

l bUern kararını kabUI ctmemİflerdir. Grevciler 

1

, fabrikanın itçilere karıı ceza karan almaması 
noktaaında ısrar ediyorlar. 

t 

T E L E F O N : 2697 1 

• 
bu A 

vee c 

Şahane bir düğüne 
ha zırl anı vor .. 

ka un 

a 
Ve ile · 
azırlarna 

k-

bir 
tadır 

........................................ : mış spenciyarı ve tıbbi mlistahzarlar ka

Nafıa Vekili : nununun on altıncı maddesinin ve güm-.. 
: rük memurlnnnın bazılarına verilecek 

yem bedeli ve yemeklik hakkındaki ka
nunun birinci maddesinin değiştirilme-

sine dair kanun H'iyihalnriyle pamuk ip
likleri ve çimento gümrük resimlerinde 

tenzilat icrasınn dair hükiimelçe ittihaz 
olunan kararların tasdikine dair kanun 
Hlyihası k:ıbul <;dilmiştir. 

ŞEH1TLER1N AtLELERtNE 

B. M, Meclisinin yine busünkü toplan
tısındn vazife esnasında şehit olan ha
va yolları devlet işletme idaresi pilot-

larından Ekrem Ermek ile makinist Sa-

• ve 1 
• ek if Dl r 

OTOBOS RUHSAT!YELERt TAHKiKATI 
lstanhul, 6 (Yeni Alır muhaibrinden) - Otobüs ruhaatiyeai 

etrafında tahkikat neticelendi. Dahiliye Vekaletinin bu ite me
mur ettiği müfettişler fezlekelerini h!lzırlıyorlar. ~aporlarını ve
kalete vereceklerdir. Tahkikat neticesinin efl{i.rı umumiyeye bll~ 
dirilmesi muhtemeldir. 

htiyat kanal 
B LI ha valisini bir 

aciada n kurtardı 

Su b~kımna u§nyan yerler 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tuğyandan Rah 

manlar köprüsü sa
katlandı. Ödemiş
Adagide yolunda 
bir yarık husule 
geldi. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bir buçuk ııydan beri yağl§lı geçen 

havalann diln soğuğa çevirmesi, gerek 

sulnr knplamıştır. Gedizin suları da ya
vaş yavaş yatışınağa yüz tutmuştur. 
Eğer ihtiyat kanal açılmnmış olsaydı. 

Torbalı istikametinde geçen senelerden 
daha büyük bir flieia ile karşılaşmamak 
imkansız olacaktı. Kanal kısmen harap 
olm~tur. 

Dün resmi makamattan, tuğyan ~ 
leri hakkında bize V<'rilen malO.mat §'1-

dur: 
Yağmurların devamiyle başlıyan teh

like bertcırnf edilmiş gibidir. Yalnız 'l'l· 
re civarındaki Rahmanlar köprüsü hl· 
rnz sakatlanmıştır. üzerinden ağır yük
ler geçememektedir. 

Akalliye er Meseles· muıı değildir. Manisa dnğlnrında karların 
erimesiyle aeller devam etmektedir. Dün 
Menemen ovasındn bir kısım araziyi 

ödemi§ - Adngide yolunda da bir ya· 
nk husule gelmiştir. 

Havalar soğuğa çevirdiğinden vaz.iy& 
tin büsbUtiln düzelmesi Umlt ediliyor. 

Cenevrede çok ehemmiyetli görüş
eşkil edece f 

Macar Ba_şvckılı Daran!fi Maçar mebusanında .Macaristan polıtikcuını onla!ı11or 

insan kasabı 
' anın tağı ay suç 

a nuyor 
. Pnr~,, G(ö.R) - Vcidman cinayetle-ile tehdit etmiş. Lcblond öldiirüldU~U 

rı tahkıkatı Frnnsız umumi efldinnı da-ı akşam dn kÖ§kc biraz evvel avdet edin• 
lmn heyecan halinde tutmaktadır. Dün cc bir otomobilde Millionun, arkada di
vc bugün Vcldmnnın suç ortağı Colettc ğcr bir otomobilde Veidmanın gitUkle
Tricot sorguya çekilmiştir. C!olcttc Tri- rini görmüş. Yine tehditle susması İşa· 
cot sorgu hiıkiminc §imdiye kadar söy- ret edilmiş. Sonra bu kcşülerlnl eskJ 
lcıdiklerinin yalan olduğunu bildirerek fışıkı Jnn Blana da nnlatmış. 
iUraf yoluna girmiş ve bu itirafların ge- lki cani tarnfından Bn. Kellerin bl
cikmesine sebep olarak tn hem Veid- dürüldüğü de, Monmarterde bir otelde 
mandan, hem de Milllondan daimi ola- kaldıkları bir sırada, bir akşam Mi11io
rak titrediğini söylemiştir. nun getirdiği bir valizdeki kadın eş a-

Colette'in verdiği ifade V cidmnnın ci- sın dan anlamış. Bu eşya üzerinde m~. 
nayctle~lnde Millio.nun müşterek oldu- tulün inisynllcri vardı. Sonra Nantuaya 
ğunu gösterm~ktedır. Kadın Veidmanın Roger Millionln birlikte gittikleri zaman 
vilUısında gb.lıce dolaplnn kanştınrken hu valizi de beraber nlmışlar ki, filhakl
Amerlkan dansöz Jan Kovenln bir çek kn bavul orada bulunmuştur. Bu ifade 
deherlnl bulmuş ve clnayeU böylece sez- Millionu son derece ıığır vaziyete dil· 
~· :Vel~ kCJı~ jörijnce ölUm- oUrmektodir. 
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ERKE r/'' KADINI ANLAR MI? a 
·ciN a ar , 

a • 
Yeni Anketimiz 1 Bir Muamma mıdı!Z, e ş erı 

Sıhhat Bakanlığı, sıtma mücadele mın
takalarının sıtmaların tedavisinde oldu
ğu kadar, hastalık aşılayan sivrisinekle-

...... Dr. Cevat ...... 
Dağlı diyor ki: 

kadını '' Erkegin 
anlamasına imkan 
yoktur. Kadın aş
kın en mükemmel 
ve biricik timsali
dir. Bu timsal ebe
di bir muamma 
olarak yaratıldığı 
için, ebedi bir mu
amma olarak ka
lacaktır. 

937 nin ·ilk yedi aylık tahs·ıatı 
rin türemesine sebep olan küçük büyük 
b~t>ıklıklann da kurutulmasına azamt 
ehemmiyet ve itina göstermekte ve bir 
çok yerlerde suları ve birikintileri ıslah 

936 d 
•ı f ı d ederek muhite zarar verecek vaı:iyetle-

an yarım mı yon az a lr ıin:on:;ae::::~~ı:~~rAksaraydasobin 
iz.mir maliye dairesinin 937 yılı ça- .................. ..................... çıkan kanunla, beyanname ile mükellef dekar genişliğindeki Karasaz bataklığı 

l 
lışmalnrından elde edilen neticeler cid- Ay sonunda olanlar, kanunusanl ayının sonuna ka- l:urutulmu~ ve burada yeni bir göçmen 

l 
den verimli olmuştur. Hazine menfaati- • dar ruhsat ve unvan tezkereleri harcını köyü kurulmu~tur. Gene bu civarda Ulu-
ni ve halkın vergi mükellefiyetini bil- ihracat Ve ithalat beyannameli mükelleflerin verdikleri kışla - Kırgıl bataklığı kurutulmağa bnş-

I yük bir hassasiyetle takip eden def ter- [ • b mikdara iblağ etmek mecburiyetinde- lanmış ve Eşmelcaya bataklığının kurut-
darlık, 937 mnli yılının hazirandan, ilk tacir erıne eyan- dider. Vaziyetlerini yeni şek.le uydur- ma planı hazırlanmıştır. 

' 1 k" "h t" k d "lk cd" k makta ıs· tı'cal go'"stern:ıı'uenler ve geç ka- Bundan baııka Afyon Gazlıgöl ha-
anun ru aye ıne a ar geçen ı y 

1 name verme ve lanlar cezalı "erg"ı o'"d.Jemek mecburiye- mamları civar;ndaki ıslıih İRlerine de 
ayında vergi tahsilUtmı azami dereceye • ~ 

çıkarmıştır. ruhsat tezkeresi af- tinde kalacaklardır. Müddet, bu ayın ehemmiyetle devam edilmektedir. Bu-
937 senesinin ilk yedi ayında Izmir sonuna kadardır. ihracat ve ithalat ta- günlerde E.skişehlrdeki Sa:zova bataklığı 

~ merkezi ve mi.ilhakat dahil olmak üze- m"ak icin Veri/en cirleriyle borsada muamele gören mad- :.-rutulmaktadır. Mahıılli sağlık vaziye-

kanüm. Bu işin zeki ile alekası o!du_j re haliye ve sabıka vergilerin tahsilat mühlet hitam bu- deler üzerine iş yapan komisyoncular 1 tini bozan bu bataklığın kurutulduktan 
ğunu §Üpheli görenlerdenim. yekunu 5.100.000 küsur liradır. beyanname tanzimine mecburdurlar. sonra yerinde pek yakında Eskişehir hal-

Madam ki kalp duyguların merke- Bu yekun 936 yılının ayni aylarında /acaktır. Alaka- KAZAN YOKLAMALARI kının bir mesire yeri teşekkül edecektir. 
4 627 00" ı· "d' Y · b " Ik" Kazanç vergisi yoklama muamele le- Mücadele mıntakalannda Sivrihisar 

zidir ve madıım ki kadın bir merke- · • " ıra 1 1• anı ır sene evve ı- J [ k / 
· b l l Iz · d ·1 ar ar geç Q ma- rine İz.mirde ve mu""lhakatta bu··r.l·ik bı"r ve Aziziye mıntakalan hududunda 15 zin mevzuunu te•kil etmektedir, bi- ne nıs et e ya nız mır e yarım mı yon ;r 

•••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••.. :ı: d ı faaliyetle başlanmıştır. Kazalarda ve kilometrelik bir saha i~gal eden ve civa-
şunu önceden aöyliyeyim ki an- naenaleyh kedın, zekadan çok duy- lira bir tahsilat artması kayde i miştir malıdır• 

k. b · t ı..-ıkın t·..:ı· k d fni merkezde, tanzim edilen 'talimat daire- ıındaki köyler İçin bir beli olan Alikan 
ketin izi çok enteresan buldum. Er- gularla ilgilidir. ı, u vazıye ' 41 cuıye u re ı ...................... • ............... . 

1 k ·· 1 b' k'ld "f d tın kted"r na urırıyanlar iptal edilmiştir. sinde, çok mazbut bir şekilde yok.lama- bataklığının suları da muntazam kanal· kek, kadını anlar mı? Ben, bu yolda Duygular, uçsuz, bacaksız o du- ço guze ır şe ı e ı a e c e ı · - 1 
I .:r.-.1· ı b"' ""k b' · t' · · d Halkın vergi mükellefiyetini vaktinde lar yapılmakta, bu çalışmalarla hem lar içine alınarak ıslah edilmektedir. 

Yazılmıı olanlann., kopyesini değil ğuna göre tahlil edildikçe tahlile ih- ıwıye er uyu ır ın ızam ıçın e 
d tın ktc ld w 'b" b kn e ödiycbilmesi için vaktinde tebligat ya- halka :kolaylık hem de hazine menfaati Seyhan sıtma mücadele mıntakasınd• 

kendi• duygu ve du".Uincelerimi ya- ti•aç gösteren nesneler demektir. evam c e 0 ugu gı ısa 1 v r- s f :ır- ' 1 H pılmaktadır. göz önünde bulunduru1maktadır. Bütün ili kenin Erdemli köyü önündeki bü-za,.•mnt_ Bunlan anlamağa imlmn var mı? gilerin tahsilatı da hız anmıştır. arp k E 
-- k · · t_t:'._·ı·ı d k b k b' TüCCARLARIN RUHSAT TEZKE- maliye tahsil şubelerinde geceleri geç yü rdemli bataklığı da kurutulmakta-
Tab: .. t, kadın\ hayabn bir çi{'eg"'i Büyük bir •air: (Duygula."ID derin- azancı vergısı ansı. a ın an a an. . ır ı 

- ::r 'J' kk k d k kUn d h ld RESt vakitlere kadar çalışılmaktadır. Defter- cm. Memleketimizin en güzel limon, por-
olarak Yaratmıtbr. Bu çirek, rengi, lig"' i, onların rnübhe:niyctindedir) 1 ra nm, .yu an a 1 ye 3 a ı 1.r.. k ı b h ı · · h d 
kokusu, ve bütün durumu ile canlı diyor. Ben de aynı fikirdeyim. Ka- nca ır ısım arp az.ancı vergı e- 1 d d La 

:r ı A k b k h k l darlık makamı, geceleri tahsil şubeleri- la ıı. ve muz a çe erını i tiva e en bu 
• taks"tl b wl ·· Ithalat ve ihracat taciri olup ta son nin çalışmalarını kontrole başlamıştır. yer er e geçen sene e mes bataklığı 

bir ıiirdir. Biz, ıiiri birçok ıeyler an- dını anlruna~a çalı&mak, beyhude bir n ı ere ag anmış, mururu zamo.- kurutulmuştu. 

lamak için değil, bir çok ıeyler duy- zahmettir. Z ten tnbiat, kadını an- ı· d ç k kJ s f • h• d Sıhhat bakanlığının bu yıl da bu yer· 
mak için olrumıyor muyuz? işte ka- laşıhnal: için yar~lml§ değildir. Çün- a ıye en o çocu u e erı ısar a lerde ameliyata başlıyarak bir taraftan 

dın da öyledir. Bence kadın tahlil kü kadın, O§km en m~emmel v~ Mülk satın alanların Ailelere lka-amlye ve Ceza evinden kaçan memleketin sıhhatini kurtarmasını bir ta-
edildiği gün, bütün ıaksapelini kay- yegane tİmH!idir. Bu tımsal, ebedılı 1 d h 1 n -k madalyalar veriliyor m~hkQm lutuldu raftan da yurda münbit ve mahsuldar 
beder. Meçhuliyet bizi çeker. Bize bir muamrr.:ı o!nra!t yar=ı.tıldığı içi.'"l apu arı er a ver ec.. toprak parçaları kazandırmakta olduğu-
(malOmlar) denen anabtarlan ara- ~bedi bir muanı..-.ın ofarak kalacalc:- Maliyeden muhasebei hususiyeye dev- Uumumi hıfzıssıhha kanununun bir Evvelki gece Seferihisar ceza evinde nu memnuniyetle kaydetmek lazımdır. 
tan en zevkli İ§kence değil midir? hr. redilen emlakin müterakim vergilerinin maddesine göre çok çocuklu analara ile- bir firar hadisesi olmuştur. Yol parasını Bakanlllc, Kocaeli mıntakasında daha 

Ben, kadının anlqılmıyacağına Dr. CEVAT DAöLI ınuhasebei hususiyece ta.lep edilmesi yü- ramiye ve madalyc verilmesi icnp etmek- ödemediği için mevkuf bulunan Seferi· büyük. gayret sarf etmekte ve vilayetin 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lzünden, ~ü~n em~~n tapu muamd~ ~d~ Şmd~e kadar millhakat~n ve h~ann ~mü Keb~ mahalles~den Ta- utın ~d~ı ~prak kuma ma~ne~ ~e 

V • • t•kt~l J [ l J • / • ..J t k • 1 l l•'- d t b ·· merkezden müracaat edenlerin muame· ı· "'! R E k ı enı ıs ı u ma a - ıcra aıre erınae a ıp eri yapı nmıyor ve a .ma ar ar u yuıı:- ıp og u ecep şiyo • ceza evinin ta- bu işleri kökünden ıslah etmeye çalış· 

d .l k . l den Sızlanıyordu. leleri ikm. al edilerek Sıhhat VekUletine maktadır. 

l • b / vanındaki delikten kaçmak maksadiyle 
ye erı ası ıyor e ı ece lŞ er Defterdarlık makamı muhascbei hu- bildirilmişti. sokağa atlamışsa da nöbetçiler tarafın- Bu cümleden olarak bir taraftan Ada-

B k ıuklar t ..J. ··td kal B · d · 1 · d 'f h l İzmirde iki, Bergama, Tire ve Kuşa· d le" c··k b ki eş ve on uruş euavu en - azı ıcra aıre enn e şı a en yapı a- susiye müdürlüğü, sırf bir formalite yü- dan yakalanmıştır. Kendisi firara teşeb- pazarın a 1 0 çeören ata ığmın ku-
d ld_......__ · • a k ı -'-' l J • d d .. d 'd L . . "k' dasında yedi aileye elliser lira ikramiye ı ı ı d v f ırı uuau. sonra sıra on ve yınnı par - ca o an taAıp ta ep erın e amga res- d · • "sten mahkemeye verilecektir. ıutu maıına laş anmış iger tara tan da 
ı ıklara gel ... t.Mr, Darphane bu paralar mi ve harç alınmakta olduğu Adliye ba- zun en uzayıp gı en u ışı. ı ı aıre ''erilmesi Sıhhat Vekaletinden vilayete -o-- Akyazıdaki Uzun sögviit ve Yeniköy bıı-

""~... menafiine taalluk etmesi ve halkı alaka- . . 
i,..ln yeni şeldller dU .. Unmektedir. kanlığının nazarı dikkatini celbetmiş, şi- d . b ._ d 1 k Lildirilmiştir. Tahsısatları gelınce derhal A d t.ılclıklan teşcir edilmiş Akhisar ovasın• 
~ "'"!l ar etmemesı a~ımın an yo una oy- vrupa a 
Ö"-...ıı~ ... ı .. e göre yeni on ve yırm' i fahen yapılacak takip taleplerinin arzu· ikramiyeleri verilecektir. daki uzun kanal temizlenmiştir. 
&•~e;ILUM.L muşlardır. Bu suretle emlak satın nlanla-

paralıklar kü--'1,_. mikyasta ve sarı renk- hal mahiyetinde olmadığı için resme ve 930 senesinde meriyete giren bu ka- 'k d b , k 
"ır"""" I b l rın tapuları derhal verilecektir. Ancak, l flSQ z" lT an f te olacaktır. harca tabi tutulmamacıı elakadar ara i - nun mucibince, elli liralık ikramiyeye is- e 

dirilmiştir. vergi işi maliye vekaletince tetkik edi- tihkak kesbetmek için 9 30 senesinden BAŞT ~~PO 1. i §TE 1 
ha~~::~~~:~::::ı:~~~~=: rzLZ77JZIT-LTLYJZ7.7.0-J2ZZ)7/.P~ lerek bir karara bağlanacaktır. sonra çocuklarının altıya baliğ olduğunu ~nsma~::~i~=:~~tr~~Z~~~!dal pır.~fÇ ~~ 

k 
~ -=- tevsik etmek icap etmektedir. Bu tarih- - - -

meğe başlamıştır. Bunlarla yeni paralar Halkevi ös, esi ~ Vilayetin bütçe~i tc altı çocuğu bulunanlara madalyalar ve yahut diğer büyük bir şehirde *Dün Karşıyaka orta okulunda bir 
yirmi bin adet Uzerlnden yeni harfle is- '' verilmektedir. Bittabi bu madalyalann bulunacak ve Milletler Cemiyetine hadise olmuştur. Bir okul ögv retmenine 
ik.161 daly--! b·-·._tad fZZT..Lz::r':.LZTLZZZZZZ'LZ7-77J2.r.7/); Viltiyet daimi encümeni bu gece Vali tabi olrnıyacak bir teşekkül marife- h 

t w ma t21 8..5llWA ır. büyük bir kıymeti vardır .ve yurd sevgi- akarette bulunmaktan suçlu bir tale-
1 - Geçen sene Halkevinde başlan- Bay Fazlı Güleçin riyasetinde bir İçtima t" 1 1 kt V Z 1 d ı~ Eski bronz beş kuruşluklarla yUz pa- sinde, yurdun nüfusuna hizmet etmek ıy e yapı aca ır. · ee an ın P a- be evvela cürmü meşhut sonra as-

k kı le 1 gıç mandolin l:ursunu bitirenlere veya nktederek vilayet bütçesinin heyeti umu- nı bundan bar:ıka f' li 
ralıklar ve n1 el r para arın 1939 se- işinde bir ailenin gayretini göstermekte- ~ mansman ame- "ye cezaya verilmiştir. Mahkemesi 

mandolin nota ile çalanlara mahsus ol- · · - k b k 1 d l ı· · · ba J d 
nesi başından iubare teda ""iden kal mıyesını görüşere ütçeyi i ma e e- dir .Bu kanundan köylerde bliyük isti-ı ı~esı_nın Şam. asın an evvel umu- pazartesi günü görülecektir. 

n vu - mak üzere Halkevinde tamamlayıcı mau- -
dırılacağı Maliye vekaleti tarafından ilan cektir. Bundan sonra adi ve fevkalude Cadeler görülmektt:dir. mı hır ckonomık konferans toplan- * Kemer istasyonunda şoför muavi· 

dolin kursu açılmasına l::ırar verilmiştir. b 1 I 
cdı·t-:..4ı"r. bütrelerle bir senelik faaliyet raporu --=-- masını ve u top antıda talya ve ni Ahmet oğlu Mehmet, sarhoş olarak 

uu.•~· Ru kursun mabadı mandolin çalanların "'" r:' t• k - 1 ı Alın 
tabcttirilecektir. ,-ıs 1 agaç ar• • _an. yanın p.ara vermek suretiyle telefon köşküne girmiş ve muhabereyi 

teknik ve nazari noksanlanm tamamla· b k d --=-- Caziantcp fıstığının vilayetimiı:de de u l ı evletın yaşıyabilmelerine temin edemediğinden hiddetlenerek 
--=--

Tal ebelerin sacları , 
V _,klletçe ayni ,ekllde 
keallmelerl için karar 

verlldl 
Okul talebesin.in saçları günün en mU

hiin mevzularından birini teşkil etmek

tedir. Yapılan kontrollı.rdc bazı okul i

darelerin.in talebe saçlarını üç numara 

makine ile bazılannın da muhtelif şekil

lerde kestirdikleri görUlmüştür. 

Bu yüzden talebe velileri sık sık okul 

ve kültür direktö'rlerine şikayetler yap
maktadırlar. 

Bu şikayetler üzerine faaliyete geçen 

VekB.let talebenin hepsi bir şekilde saç

larını kestinneleri için bir formül tesbit 

etmişUr, bu formül yakında bütün kül
tUr direktörlerine bildirilecektir. 

yıp Hnlkevinde daimi bir mandolin or- 1 A l ] 1 d J 
Ağamemnun llıc 3 i ~r ı tamimine çalışılacaktır. Bazı menenkic:, ami o aca c ev etler ve rehineler mikrofonu duvara çarpmak surctile kır-

kestrnsının teşkilidir. Kuran iştirak etmek 1 ] d 
isteyenlerin l S / l / 9 38 cumartesi saat A~amcmnun ılıcalarında yapılacak c;itlenbik ve diğer ağaçlara aşılanarak ye· I verme erini . erpi~ etmektedir. Vel- mış ve yakalanmıştır. 

tiştirilmesi ve ihracı mümkün olacaktır. I hası~ bu teklıf Almanya ve italyaya * Kemerde Süm1eli sokağında Ka-
1.7·30 da Halkeviııe teşriflerini rica ede· ı yeni tesisat için bir müsabaka açılmıştı. Ziraat müdürlüaü bu işi tetkike başla- tatbık etmekte o1duklan otarşi sis- sımın kahvesinde Rizeli Hakkı, Ismail 

nz. Bu miisabakaya yedi mühendis iştirak mıştır. temlerini terketmelerini ve büyük Beyaz ve Halil oğlu Enver münakaşa ct-
2 - Halkevi Türkivede çıkan bütün, ederc:k birer proje göndermişlerdir. Mü- --=-- demokrasilere tabi olmalarını tavsi- • tikleri .ı;ırada, Hakkı Enverin· sol omu-

eserlerin mümkiin olduğu kadar fazlaj b k h - b . 1 . k'k b BlrlUde kaçmı~lar t k d k · M ı· ·• · 1 d b ki l , . . .. ısa a ·a eyetı u pro1e erı tet ı e aş- .,. 1 ye e me eme. tı. usso mı nın -zun an ıça a ağır surette yara amış-
satııması ve yayılması ışlerıyle mutem:ı- V Ze J ı 
d

. . 
1 1 

k b" . lamış•:r. Neticesi yakında ilan edilecek- Menemenin Asarlık köyünden Hamit an e audı kabul etmemesini tır. Yaralı hastaneye kaldırılmıştır. Suç-
ıyen meşgu o ııca ır neşrıyat me- l H 1 • • be b d 

1 
v 'hd . f 

1
• b l tir.· o~ u asan l1ozkurt, ayni köyden Meh- ıcap ettıren se p u ur. lu yakalarunıştır. 

mur ugu ı as etmış ve aa ıyete aş a- k B 1 
--=-- met ızı n. Hediyeyi kendi rızasiyle ka- ------------------------------mışbr. Eserlerinizin fazhı satılıp fazla. 1 

Ballkbank çırmış ve yakalanarak adliyeye verilmiş· 
okunmıısını isterseniz ikişer nüsha göıı- tir. 
dermek suretiyle lzmir Halkevi neşriyat Iktısat Vckiıleti tarafından bir Balık-
memurluğuna müracaat edilir. •bank projesi hazırlanmaktadır. Bu banka 

. 3 ~ Evimiz dil, tarih, ~d~biyat ko· I balık ihracatı ve balıkçılığın himayesi 
mıtesmın 7 / l /9 38 cuma gunu saat .'. 6-, ile uğraşacaktır. 
da haftalık toplantısı ve saat 17 de yon- B 1 _..ı: .• ..k 'd · d 1 
ı 1 1 d 1 e 1;."UJye, gumru ı aresın en a ına-
ıı..uru top nntısı var ır. 

3 _ Evimiz spor kolu komitesinin cak balık satışı ve mürakabesi yerine 
7 / l /9 38 cuma giinü tertip ettiği çaylı balık satışının hüle alınması yolunda te-
eğlentisi vardır. • şehbüslcr yapacaktır. 

--=--
Adliyede teftişler 

Adliye müiettişleri B. Faile ve Mus
tafa tarafından bir haftadanberl teftiş 

edilmekte olan sulh hukuk mahkemesi-
nin teftişatı nihnyet bulmuştur.Müfottiş
ler, dünden itibaren sulh ceza mahke
mesini teftişe başlamışlardır. 

EDEBi FIKRA: 

Milli kıyafetlerin •• • 
onenıı 

Dün Halkevinin bir toplanbf\ında, milli kıyafetleri.nıizden konuşulurken; 

mevzuu, layık olduğu önemle tahlil ve izah eden evin çalııkan ba§kanı baynn 
Şehime, bize ıu sevinçli haberi verd1: «Ayın yirmi ikinci cumartesi gecesi, milli 
kıyafetlerimizi canlandıran kostiimlü bir balo vereceğiz. Bu baloda, Türk zev
kinin yüksek tekiımülünü ve çeıidli ömeL:lerini göstenneğe çaltf8cağız b 

DAtMA GOZEL VE ZENGiN FILIMLER GöSTERMECI KENDiSiNE ITfiHAZ EDEN 
Beni yakından ilgilendiren bu lror.u üzerindeki dü~üncelcrimi kısaca l'BZı· 

1 yorum: Enerjik bıı,kanm çok yf'rinde düşündüğü ve bir karara bağladtğı bu 
balo, bir kaç bakımdan faydalıdar. TAYYA E s A 

BUGUN MEVSiMiN EN NEFiS VE EN GOZEL IKJ FiLMiNi T AKDtM EDiYOR 
MARIE BELL r>e HENRI ROLLAND 

GiBi iKi BUYUK SANA TKARlN ŞAHESERLERi 

SöZDE KIZ A 
T AMAMiYLE AHLAKI ve iÇTiMAi MUHTEŞEM AŞK FiLMi 

Bu filim mevzu itibariyle; serazat yatamağı asrilik zanneden bir genç kızın ibrete ~ayan akıbetini tasvir etmektedir ... 

AYRICA: 
GARY COOPER ve JEAN ARTHUR 

TARAFINDAN HAKKiYLE YARATILAN EN GUZEL FILtMLERI 

BA Ki R DELiKANLI 
... AŞK - HEYECAN - NEŞE VE ZEVK FiLMi 

iLAVETEN: P A R A M O U N T J O U R N A L 
SEANSLAR: Her gün SiJZDE KIZLAR 3.10 - 1.05 .. BAKIR DELiKANLI 5.05 - 9 da .• 

BAK.JR DELiKANLI ile ba,lar. 
Cumartesi, Pazar .eanılar 1 .05 de 

1 - tik İnsan yığınlarını medcnil~ştiren atalarm1a:, hiç ıüphe yok ki estetik 
ilminin de ilk yaratıcuıdD'lar. 

Dünyaya ilk örneği veren bu estetik Türle zevkinin tekamülü ile incelmit 
ve Türk karekterine uygun bir !lekİldt' ÇC!1İtlenmİftİr. 

Biz, Halkevinin vereceği kostüml\i baloda, gün geçtikçe inkif&f eden Türk 
estetiğinin canlı örneklerini görece&'iz. 

2 - Milli kıyafetlerimizi, AT ATORK Türkiyesinin kabul ettiği medeni lıı· 
yafetlerle birlikte ıeyrederken, Türk zevkinin cihan estetiğine ynptığı tesirleri 
görmek fırsatını kazanacağız. 

3 - Sanatkarlarımız, Türk estetik karekterini esaı tutmak fllrlile modern 
Türk kıyafetinin nasıl olması lôzımgeldiğini yakından mÜ§abede edeceklerdir. 

Kafasında terkip etmeğe çalııtığı milli kıyafeti dütünen aanatklr, mevzu• 
unun ana çizeilerini bu canlı modellerden alacaktır. 

4 - Kostümlü balo dünün övgüdeğcr Türk kabiliyetlerinden ilham alıp 
bu günün köprüsünden yarına ulaımak istiyen Türk gençliiine milli konular 
lizerinde bir tedkik ve mü,.bede fırsatı yaratacaktır. 

Ayın yirmi ikisinde verilmeıi kararlaşbnlan bu balo coceıinde zeybek ve 
diğer ulusal oyunlarımıza genit bir yer aynlması gecenin neıesi bakımından 
önemlidir • 

cHalkçayaz okunun gösterdiği ülküye doğru kuvvetle yürüyen 
lzmir Halkevini ve onun deierü bafkanı bayan Şebimeyi tebrik ederken, 
milli türkülerimizin milli sazlarımızla Çllhnacafrırıı müjdelerim. 

FUAT EDiP 
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Devlet Ziraat jşletmeleri kurumu 

Bono 
Gayrimübadil Bono
ları 20 liraya çıktı 

Layiha meclis ruznamesine alındı. Zi
raat işleri kurum idaresine girecektir 

lstanbul, 6 ('ı eni Asır muhabirin· 
den) - Gayri mübadiller bonolarının 
kıymetlendirilmesi için Maliye Vekale· 
tinde bir proje hazırlanmakta olduğun· 
dnn bonolar, yükselmeğe ba~lamış ve on 
dort liradan on doku7. lira on kuruşn fır. 
lan ı ı ır. 

Ankarn, G (Ycıu Asır - Telefonla) -
Devlet ziraat işleri kurumuna dair ka-

un lllyihası B. M. Meclisi ruznamesi
ne alınmıştır. Bu layihnya göre, her 
tUrlü ziraat işleri ile iştigal etmek tize
rc Ziraat vekaletine merbut bir cDe"•let 
7lrıuıt işletmeleri kurumu> teşkil olun
maktadır. Bu kurumun yapacağı işler 

H\yihnda zikredilmektedir. Buna göre, 

kurum, ziraat ekimlerini, usullcrını ve 

san'ntlannı gösterip yaymakta numune 

ve rehber olacaktır. Yeni ziraat işletme 

merkezleri ve ak-lyefor t<:sis ve idare 

edecektir. 

L.l.} ıhnda:kı bC' incı maddenin bırincı 
fıkı sı mucıbın~e de\'let ziraat işletme
leri kurumuna ıltihak edecek müessese
ler mcmurl:ırı IL!sında tensikat yapıla
caktır. Bunlardan bulunduklan dairede 
hizmet mi.iddrtleri üç seneyi ~avUz 
edenelere ç· lıştıkları müddetin beher 
senesi için hır r mnaş nisbctinde tazmi
nat verile<:cktır. 

Atina 
Şahane bir düğüne 

hazırlanıyor .. Bundan başkn silo ve ambar işleriyle 

uğraşacak silolar da '\'arant muamelesi 
yapacaktır. 

Akalliyetler Meselesi 
Atina, 6 (Hususi) -- Payitaht veliaht 

Prens Polun evlenme törenine hararet
le hnı.ırlnnı~ or. Yirmiden fada l abancı 

Prens ve prenses Atinaya gehnt'k üzere 
bulunuyorlar. Yunan hanedanından 

Prens Nikohının kız.ı olan düşes dö Kent 
Jcocnsı Dük dö Kent ile bugünlerde Ati· 
nada bulunacaktır. Dü{,rün şenlikleri 
için Yunnnistanın her tarafından Atina
ya halk heyetleri gelecektir. Yunan mil
leti bu vesile ile kral ve hanedana ba~
lan tısını gcistermek arzusundadır. 

Cenevrede çok ehemmiyetli görüş

Atatürk 
teşkil edecektir "" mege mevzu 

- BAŞTARAFI 1-tNCf SAHtFI.DE - ket etmesi oldukça güçtür. Me- hildirler ve kanun kadrosu dahilinde en BugUn Avrupanrn en 
Bükref sefiri geçen gün Roman- scla Macaristan bu vaziyeti ileri kısa bir mühlet :ıarfanda bu meseleyi bal- muktedir ve en cesur 
1a hariciye nazırı B. Strati Mines- sürerek yeni talepler dermeyan le çalı,acaklardır. 
ko ile mülakat ederek Romanya edebilir. Bükreşten bildirildiğine ROMANYA - ITALYA devlet adamıdır 
için akalliyetler mukavelesine uy- göre Goga kabinesi akalliyetlere - BAŞTARAFI 3 üNCü SAHlFEDE-
gun hareket etmenin muvafık ola· karşı serbestçe hareket etmekten • R~nuı, 6 (ö.R) -: Yeni Rumen ka. giltere orta Avrupa itlerine hiçbir 
cağını dostane bir ~ekilde hatır-ı doğabilecek tehlikeleri anlamağa bınesı, İtalya kralı ve ımparatoru nezdin- zaman bugün olduğu kadar yakm
latmı,tır. Bu mukaveleyi Romaı~· haşlamıştır. ~oman~ada -~k~l~i- d~ ~end~ini .~emsil kaydiyle ~omaya ye- lık duymamıştır. 
yanın serbest olarak imza etmış yellere k~rşı hır tazyık re~ımmın nı bır.sefır gondererek Habqutanın 1tal-I İtalyanın sarahatle lngiliz aleyh
olduğu hatırlatılmıştır. Bu muha- memleketm ne menfaatlerıne, ne yaya ılhakını zımnen kabul etJn4tir. ital- tarı bir siyaset takibinde ısrar el
vere esnasında akalliyetler mese- de adetlerine uygun düşmiyeceği- yan gazeteleri bu jesti memnuniyetle 1 mesi lngilterenin Pragdan Anka
leıinin muhtelif safhaları üzerin- nin takdir edileceği Fransız ma- karfılıımakt:ı ve iki memleket arasında l a kadar uzanan devletler gru. 
de durulmuştur. haf ilinde ümit edilmektedir . baılıyan yeni dostluk devrinin yakında ı~ay ile sıkı dostluk münasebetleri 

CENEVREDE GöROŞMELER RlJMEN KL\BINESt PROGRAMINI iki taraflı bir siyasi anlaf'Da imzasiylel·du • b' k t d h h • 
TET "'l , ETI'i 'k dil . 1 ı amesıne r a a a e emmı-y AP ACAKLAR K K tevsı e mış olacağını yazmaktadırlar. . . . l 

SOVYET SEFfRt iLE MUL' yet vermesını mucıp o mu~tur. 

Bu mesele hakkında on güne Bükref, 6 (ö.R) - NazD"lar meclisi --------- u r_eş ?gı ız ~e ırının ~man· AKATI B"k ı T f . . R 
·· · · · kabınesı nezdınde yaptıgı son kadar 88. Delbos ve Eden Cenev- dun akıam yenı kahınenın programını Londra, 6 (ö.R) - Exchanee Tele- ya .. . . • . • 

rede Romanya hariciye nazıriyle tatbik için alınması icap eden ilk ted- graph ajansının Bükreıten istihbarına gö. ı teşebl busk bud sıy1ase.t1ın hır nehcAesı uzun uzadıya görütmek fikrinde- birleri tetkik etm4tir Neşredilen t bl'~ b -'-' b jtayı ma ta ır. ngı tere, orta V· 
. .. .. .. • . e ıgc re a~vt:J\ıl B.Goga u sabah Sovyet Rus- d B lk 1 d R 

dırler. Bu muddet zarfında Rumen gorc koy halkının sıhhatıne mugayir gö- ya sefirini knbul ederek ke d' . 1 1 rupa a ve a an ar a omanın 
kabinesinin akalliyetler hakkm- ı•ülen ve Yahudiler tarafından idare edi- boylu go" .. .. t" n ısıy e uzun nüfuzunu arttırmak isteyen leteh-

ruşmuş ur. b" l . . . . . k' b k 
da ilk izhar ettiği temayülleri ye- len meyhanelerin lağvı için kanun dahi· PRAG MEMNUNDUR us e~ı?ı _ve me!~~smı. a ım ıra • -
niden gözden geçirmek fırsatını lindc tedbirler alacak bir komisyon tcş· ~a~ ışını kendı uzerme almış gı-
bulacaği ve daha mutedil bir ha- kil edilmiıtir. Prag, 6 ( ö.R) _ Romanya ba~vc- hıdır. 
r~et tarzı~a avdet edeceği ümit YAHUDiLERE KARŞI TEDBiR kili B. Aktavia Coganın Prağı ziyaret Tayyarelerimiz 
cdılmektedır. 

MACARIST AN FIRSAT 
BULABtLIR 

edeceii haberi burada memnuniyeti" v 
1 Umumi harp esnasında ve onu müte- kar§ılanmıftır. Yeni Rumen hükümetinin e iahdı arayor 

akip ruhsatım: olarak Romanyada yer- mü~terek menraatıerin korunması ıçın 
leımiş olan ve Rumen tibiiyetinden is- Ankara, 6 (A.A) - Rom nyn veli-

teşekkül eden küçük itilafa ve diğer it- nhdıru taşıyan torpidonun Karad,.,.nizde 
tifade hakkını haiz olmıyan ecnebilerin tifnklarına sadık kalacağı hakkındaki be- h 

.• . . . . . . • üküm süren bı.iyiık fırtına neticesi oln-
Fransız mahafilinin fikrine~ lahuyct vazıyetım yeıuden tetkik ıçın de yanat ilk dakikalardaki endifeleri dairt- r k ı..o b' 1. ı·t d d' 

R n mç ır ımnna muvasa a e eme ı-
omanyanın akalliyetler mukn- bir komisyon te~kil edilmiftir. Bu ko- m!fhr. Yeni Romanya hariciye nazın da ,.. . 

\'e esıni esaba katmadan hare· misyona dahiliye ve adliye nazırlan da- . ro ta ı e gortıfeCeKtır. .. . l ' h B K f .1 .• •. ı. • 1 gı Vl' g«'mıden hnb"r nlınnıııaclığı hükii-
melçe duyulması uzerıne derhal ~ahil 

Yude geçidinde 
Otobüs nakliyatını 
tehdit ediyorlar •.. 

Fılistiııde tcı·kif edıfon Araplar 

)'uda geçıdindt> 
Londra, 7 (ö.R) - Kudüsten bildi

ıiliyor: Kudüste i~leyen bir Yahudi oto
büsü dün akşam Jüdc dağlarının bir ge

çidinde hucuma uğramıştır. Muavin Ya
hudi polislerinden biri vahim surette ya
r lanmıştır. Hemen ayni saatte Kudüsün 
Geyva Şahor mnhalleBincle diğer bir ta· 
onuz olmuş, bir Yahudi aldığı ağır ya· 
ıaların tesiriyle ölmüştür. ı Iayfada bir 
ınahallede yapılan tcthişc,;i bir suikast 
Üzerine mahallenin diğer sakinleriyle 
birlikte ağır bir para cezasına maruz ka· 

lan Fransız kolonisi bu cezadan İstisna 

edilme3ini istemiş ''e mutasarrıf bu ta
lebi kabul etmiştir. 

Roma, 6 ( ö.R) - Kudüsten bildi· 
rildiğine göre He.,·ron ahalisi hükümet 
tarafından tahmil edilen 2 000 İngiliz 
lirnsı miktanndaki para cezasını tediye· 
yi kabul etmediğinden hükümet mağaza· 
lardııki ticaret emteaıını müsadere ede
rek bu parayı tahsil tehdidinde buluıı
mu,,.tur. Bunun üzerine mağazalar kapalı 
kalmıştır. Bu ceza telefon tellerinin ke· 
silmesi üzerine ıehre tahmil edilmiştir. 

Fransa lngiltereden borç almıyor 
Paris, 6 (ö.R) - Maliye nazııı B. Bonnct Londra piyuasında Fransa 

hükürneti heıabına bir istıkraz akdi için müzakere cereyan etmekte oldu~u 
lıab~rlerini tek.tip r.tmİ§tir. City mııhafili de bu haberi yalanlamışlardır. 

Soğuklar 
Şiddetle devam 

ediyor 
Istanbul. G (Yeni Asır - Telefonla)

Soğuklar şiddetle devam etmcJüedir. 
Bugünkü derece sıfır altında 1,8 san
tiğra<lı gösteriyordu. Karadenizde şid· 
detli fırtınalar devam etmesine ra[,'tllen 
mühim bir kaza olmamıştır. 

Balkanlarda yağan kardan Avrupa 
ekspresi bugi.in teehhürle gelmiştir. 

"ıltıyctlerc tebligat yapıldığı gibi bir 

torpido ınuhrıbi de Knradenizc açılarak 
taharriynta baslamışhr. 

Ayni zamanda d niz tayyareleri Boğa7. 

açıldnnno l.adnr uçarak Rumen torpido· 
ıunu rnştırmışlnrdır. 

Rumen hariciye 
nazırı 

Bükreş, 6 (A./\) - Hariciye nazırı 
Misesko pazar günü Prnğn hareket ede· 
cck ve oradıı paznrtı.-si günü de kaldık· 
tıın sonra Bclgrada uğrayacak ve ora
dan Cene,•reye gidecektir. 

Ingiltere - Italya 
Radyo propagandası 
üzerinde görüştüler 

Roma, 6 (Ö.R) - İtalyan g:ızeıcleri

ne göre geçen gün Jngiltere sefiriyle 
Kont Ciano arasında yapılan mülakat 
Fransız mahafıli tarafından ihtirazla 
karşılanml§tır. Fransız gazeteleri hoş
nutsuzluk göstermekte ve Fransanın iş
tiraki olmaksızın Londra ve Roma ara
sında bir mukareııeün imkansız oldu· 
ğunu yazmaktadırlar. 

Londra, G (Ö.R) - Hariciye nezareti 
müsteşarı Vansittarın Italyan maslahat
güzarı ile görüşmeleri Akdeniz mesele-

si hakkında Jngiltere - ltalyn nrasınd:ı 
görü meler tarihini yaklaştırmış degil
<lir. Ayni görü melerde iki tarafın Arap. 
ça radyo neşriyatı mc\'zuubahis olmuş 
ve Ingiliz radyosunun neşriy::ıtı propa
ganda mahiyetini 'la§ııruıdığı Italyan nıa
hafilince kabul olunmuştur. Iki memle
ketin radyolnrındn propagnndn mahiye
tinde n~ril atta bulunmıyarak yalnız 

haberleri vermekle iktifa etmeleri hak
kında bir Hilfıf imzasının 1rklif edilip 
edilmt'diği mnlUm değildir. 

Yahudi meyhaneleri de kaldırılıyor 
Bükre~, 6 (A.A) - Nazırlar meclisi kasabalarda Yahudi meyhanelerinin 

kaldırılmasına ait ahk,mı teabite memur bir komisyon teşkil etmiotir. 
Nazırlar meclisi harp esnasında ve harptan ıonra hiylc ile elde edilmiş olan 

tabiiyetlerin yeniden tetkiki mcu:lesini de tetkik etmittir. 
Nihayet meclis dev ete veyahut alcalliydlere ait olan bütün mektt-plude 

Rumen öğretmenler tarafından Rumen lisanı ile milli tarihin tedris t-dilnıc· 

ıine karar vermiştir. 

Delege Garonun dolabı 

Türklere müşkülat, Su
riyelilere kolaylık 

gösteriliyor ... 
lstnnbul, 6 (Yeni Asır - T elefonln) - Antakyadan bıldirili) or: Delege 

Rojc Gnronun riyasetinde ikinci deh toplanan Antak)a, lıkcnderun münfe· 
tİl hfıkimleri, Türkiyeden gelip tc niifusta mukııyyct olmı) an Hntnylı Türk· 
lerin tnleplcrinin reddedilmesini, fakat Suriyelilerin mahallelerinden alacakları 
bir ıahaddname uzerine muamelelerinin yapılmnsınn knrnt '\i ermişir. 

Oç senedenberi Antııkya nüfusunda kayıtlı olup. ta doğum yeri Antep gÖs• 
terilen Mehmet, gazozcu Ali ve 1hsanı•l Sancnk vııttmdaşlığına kabul için yap. 
tıklnrı müracaat doğum yeri J fotay ~österilmemiş olduğundan reddedilmıstir. 

Bir cinayet karşısında mı bulunuluyor ? 

Hasköy sahillerinde 
boğulmuş biri bulundu. 

lstanbul, 6 (Yeni Asır - T clefonln) - Hasköy ı hillcrinde bugün hüvi· 
yeti meçhul bir ceset bulunmuştur. Bu meçhul şahsın üz.eri aranını , hüviyetıni 
tcsbit edecek hiçbir vesika bulunmadığı gibi üzerinde parn da ) oktur. 

Vak'a mahallinde ve ölü üzerind: yapılım tetkikat. meçhul §alısın halatla 
boğulduktan sonra boynuna taş bağlnnarnk denize ntıldığı kanaatini vennic:tir. 
Tahkikata devnm olunmaktadır. 

Otobüs davası ayın on 
birine kaldı 

İstanbul, 6 (Yeni Asır - Telefonla) - Otobüs ruhsnti) eııi işinden Recai 
Nüzhet tarnfındnn Ahmet f"min Ya!mnn aleyhine nçılan da'a.}a bugün bi· 
tinci asli) e cezada başlanmıştır. 

B. Ahmet Emin Yalman 'e vekili B. Nuri mahk<'mede ha7.lr bulunuyor· 
lardı. Ynlnız ga.zctı.-nin neşriyat müdüıü hasta olduğu için mahkeme,> e gel· 
mell)İ~ti. Mahkeme, neşriyat müdürü,1ün ihzaren celbine ve muhakemenin 
de on bir kanunusanide gönilınesine karar \erdi. Bu işe nit diğer davalar da 
nyın on ikisinde görülecektir. 

B. Goga'nın sözleri 
Lehistanda memnuniyet uyandırdı 

Prag, 6 (AA) - Romanya hnriciye nnz.ırının küçiik itilaf lehinde bir 
tezahür addedilmekte olnn 2iyart"tİ hoıbcri biıyiık bir memnuniyetle karşı
lanmı,tır. B. Goganırı yeni Rumen kabinesinin luiçük itilafın müşterek men• 
faııtlerinin müdafaasına ve Romanyanın ittifaklar sisteminin idamcsine ihti• 
mnm edeceğini ,.c kendisinin 'elefleıi tarafından giri§ilmiş olnn taahhütlere 
bağlı hissetmekte olduğunu beyan etmiş bulunduğu hatırlatılmaktadır. 

B. Miscskonun Çckoslovakyanın prk ziyade taraftar olduğu Macarista" 
küçük itilaf mukareneti mc.,cle"İ haki ıııdn B. 1 fodzn ile görüııeceği muh-nk· 
kaktır. 

Romanya veliahtını Atinaya götü
ren torpido Karadenizde 

fırtınaya tutuldu 
Bükre~. 6 (A.A) - Prens Mişeli Aıinaya ~ötürmekte iken Karndeoıı:d: 

fİddC':lli bir fırtınaya tutulan Marin Reginn lldındaki Rumen torpidosu King 
Lcar İsmindeki 1ngiliz vapuru tarafından çekilmek suretiyle bu sabah salimen 
Kö!tenceye gelmiştir. 

Prens Mişel trenle Köstenceye gelmiştir. Buradan kara ) oli) le Atinn;ı. a gİ· 
dccektir. 

Romanyada buz tutmuş Tunada 
Haçı suya atma merasimi yapıldı 
Bi.ıkreş. 6 ( ö.R) - Ortodoks kili t>.siııin nnanelerinde"n olan haçı euyn 

ntma bayramı kralın huzurunda tesit ı:dilmiştir. Buz tutmuş olan Tunn.}a h1.1ç 
atıldıktan sonra kral ask<"rlcri tcftiıı t'lrni~tir. 

Bükreıı, 6 (ö.R) - Yahudilerin Çt'koslovakya.}n rnuhacer<"tinin önünü al· 
mak üzere Ç ekoslo\•akyayn gidect'k olanlara vize mecburi) eti tahmil edıl· 
miştir. Oiğer taraftan Yahudilerin ecnebi dövizlerini ve Rumen parasını ka· 
çınnamaları için huduttan geçen bütiirı kimseler ara tınlacaktır. 

lngiliz - Italya arasında görüşmeler 
Londra, 6 (A.A) - Evvelki gün B. Ciano ıle B. Porth arasında yapılmış 

olan görüşme Akdeniz me.sclc inin halli için lngiliz.lerle ltal} anlnr nrasındu 
yapılması mutnsavver olan müzakerelc-rin açılması tarihinı .} nklnştırmış görün
mektedir. 

B. Cianonun ltalyanın devletlerden Habeşistan lİzerindcki hükiimranlığ1• 
nı hukukan tanımasını İstememekte olduğunu tasrih etmekle beraber İtal
yanın hlikümranlık haklarından bir kısmı miınnziiinfih olmakta devam ettik
çe umumi bir müzakrre nçılma ınııı imkan ız olduğunu hl'yan etmiş oldltğu 
ıö,ı.lenmektedir. 

Stoyadinoviç'in B. • mesaj\ 
Belgrad, 6 (ö.R) - Başv,..kıl B Stovadinovır rad'ıkal l · ı ·w• h' b • • · • -. >ır ıgıne ıta <'n 

hır mcaaJ nl'~rederck Yugoııla \'yanın felnmet , e refahı irin m f 1 
· · .. h ..- nsru o an me-

ıaısıne muza erctlerioin devam cdecl'i!i kanaatini iz.har in · t' 
I' u~ ır. 
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)it 'AYFA : 4 - ~7 .. SON KANUN CUMA 1938 

en Hava teşkilitı Sovyetlerde 
Kafileden bir genç kaza 

• 
eserı olarak öldürüldü 

Nafıa 
kanun 

V ekileti bir 
hazırlamaktadır 

Son kurşuna dizilen 
sekiz şahsın hayatı 

Seferihisar, 8 (Hwust muhabirimiz-1 bıta haberdar ediliyor. Hadise yerine gi- - BAŞTARAFI 1-INCl SAHlFEDE -
den) - DUn ilçemizin Doğan bey n.ahi- diliyor. Mahallinde yapılan adlt tcıhkl- mez~{\~ i?arenin 93'. yıl~ malt bütç.esi
fed Gözetleme tepesi ormanlığında on 1 katlara Tahirin Talha oğlu Saidin mav- nln ıkincı faslı tcrtıplerınden tazmınat 
beJ yaşında bulunan Tahir Budaği ka- zerinden çıkan kurşunla öldüğü tesbit olar~k beşer b~ lira veri~e.!>i hakkm-
zaen öldUrmU§lerdir. ediliyor. S it derhal tevkif olunuyor. dakı knnun ldyilıası da mUzakere ve 
Doğan bey bölgesinde faz.lalaşan do-1 HAD1SEN1N DEDlKODUSU kabul edilmiştir. 

muzları itW etmek gayesiyle on kişiden B. REF1K 1NCEN1N TEKL1F1 
mürekkep bir kafile sabahleyin erken- Halk arasında Saidin eski bir mesele 
den ormanlığa gidiyorlar. Domuzların yüzünden Tahlri kasdi olarak öldürdü
onnanda olduklarını keşfediyorlar. ğil söyleniyorsa da adli tahkikatta böy-

Bu kanun layihasının heyeti umuıni
yesinin müzakeresi esnasında Refik ln
ce (Manisa) isim üzerinde kanun yap
maktansa mevcut kanuni ahkamın dev
let hava yollnrı pilotlarına da teşmil edil
mesini kabil gördüğünü söylemiş ve 
biitçe encümeni tarafından mevcut hük
mün niçin kabul edilmediği hakkında 

izahat istemiştir. 

lçlerinde en küçük olan Tahir Buda- le bir şey olmadığı ve sırf bir kaza ese
ğa ormana girmesini ve domudan Ur- rl olarak Tabirin öldürüldü~ tahakkuk 
kütmesinl eöyliyorlar. etmiştir. 

Tahlr Budak bu vaı:ifoyl deruhte edi- ŞAHtTI .. ER NE DlYOR 7 
yor. Domuzları UrkUtmeğe b~lıyor. Or
man içinde bulunan domuzlar gürültU-
1erl duyunca ormanın sağından 10lun
dAn sıçramağa başlıyorlar. Daha evvel
ce onnanuı etrafı çevrildiği için çıkan 

Ciomuz.lara ateş açılıyor. 
ACI BtR FERYAT lŞlTtLlYOR 

O esnada silth ~erine acı bir fer
yat karışıyor, k~uyorlar. Daha evvel
ce vıı.zlfe verdikleri Tabiri kanlar içeri
sinde buluyorlar. Derhal hadiseden za-

Şatlarda 
Soygunculuk 
yapanlar 
Bir müddettenberl limandaki şatların 

üzerinde bulunan baz.ı eşyaların meçhul 
eller tarafından ~ırıldığı ve bunun kim
ler tarafından yapıldığı anlaşılamıyordu. 
Nihayet alınan tertibat sayesinde bu hır
sızlıkların gUmrUk bekçilerinden Ömer, 
Ali ve arkadaşı tarafından yapıldığı tes
hit edil.m4tir. Haklarında yapılan evrak 
tekeınmill ettirilerek, tevkifleri talebiyle 

iddia makamı tarafından sorgu nöbetçi 
sulhceza mahkemesine gönderilmişler

dir. 
Dün geç vakıt suçlular mevcutlu ola

rak hfıkimin huzuruna çıkarılıp hüviyet
leri tesbit edildi Okunan kAğıtlara göre 
suçluların muhtelif zamanlarda gümrük
ten çıkarılıp şatlar ilzerine konan, kupa, 

tabak ve daha sair birçok ticaret eşyala
rını çal<Jıkları ve başkalarına sattıkları 
anl~ılıyordu. 

Hlkim suçlulara sordu: 
- Hırs1Zlık1an geldiniz. Ne diyeceksi

niz? 
- Bizim böyle şeylerle alakamız yok

tur. IItira ediyorlar. 

-:._ Acaip .. Demek şu dosyanın lçinde-
kl tahkikat evrakı, uydurma .. öyle mi? 

- Onun gibi birşey!. 
Hlkim suçlulardan Ömer ve Alinin 

tevkiflerlne ve diğerinin serbest bırakıl
masına karar vererek dosyayı iddia ma· 
kamına tevdi etmiştir. 

Hadise yerinde dinlenen şahitler Ha
delerinde hatayı ölen Tabirde buluyor
lar. Çünkü çocuğa daha evvelce verilen 
vazife mahalli gösteriliyor. Ve tertibat 
alınan tarafa geçmemesi söyleniyor. Fa
kat çocuk ormana girdiği zaman bu vc
rllen tcılimatı unutuyor. Ateş açılan ma
halle giriyor. Bu suretle Tahirin mües
sif bir kazaya kurban gittiğini beyan 
ediyorlar. Adli tahkikat devam etmek
tedir. 

iki sarhoş 
Bir gazino yu aitüst 

etmişler 
Evvelki gece şehrimizin bir gazinosun

da sarhoşluk \'C hakaret h,1disesinin cür
mü meşhudu yapılmış, suçluları nöbetçi 

mahkemeye gönderilmi-,lerdi. Mesele şu
dur: 

Biraz sarhoş olarak, gazinoya giren 
iki şahıs bir masada oturmuşlar ve içki 
içmeğe b\l§lamışlardır. 

KANUN HAZIRLANIYOR 

Bütçe encümeni mazbata muharriri 
Raif Karadeniz askeri hava şehitleri 

hakkında bir kanun mevcut olduğunu, 
hava yolları şehitleri hakkında ise 
böyle bir kanun )'apılmadığını, he
nüT. vekaleti aidcsince hazırlanmakta 

bulunduğunu yakında geleceğini ve bu 
kanun ya askeri hava şehitleri hakkın
daki kanuna benziyeccğini ve yahut 
başka hiikiimleri ihtiva edeceğini ve as
keri hava şehitleri hakkındaki kanunda 
dairei aidesinin bazı hükümleri d~iş
lirmek arzusunda bulunduğunu söyle
dikten sonra demiştir ki : 

Bu vaziyet karşısında bunun için büt
çe encümeniniz düşünmüş, bunlara der
hnl yardım yapılması lazımdır, demiş
tir. Bu yardım nasıl olabilir? Askeri ha
va şehitleri ailelerine tazminat olarak 

ne veriliyorsa onu aynen ve defaten ver
mek lazımdır. Hava işleri ve hava va
zifeleri ifa eden vatandaşların şevk ve 

Dansın en civcivli sırasında, bunlar- gayretlerini kırmamak için onlara dev
dnn biri bir su bardağını dansedenle.rin 1 letçe vakit geçirmeden yardım etmek 
üzerine fırlatmış, şangırtı fü.erine caz zarureti bulunduğu noktai nazarını göz 
durmu!; danseden çiftler arasında bir l öniinde tutan bütçe encüıneniniz daha 

~· karışıklık olmuştur. fazla bunu tehir edememiştir. 
Gazinonun şef garsonu kupa atılan RE1''1K lNCE 1ZAHAT 1STED1 

masayn geldiği zaman bunlardan biri, 

ceketine asılmış kul ima birşeyler mı
rıldanmıştır. Iddinya göre, bu mırıldan
ma ş:.-f garsona ka11ı hakaret iımiz söz
lerdir. 

Refik Ince {Manisa) tekrar söz alarhk 
sigorta meselesini ileri sürmüş ve hU-

kümelin haZırlamakta olduğu kanun 
hakkında tenvir edilmesini rica etmiş-

Hfıdisenin durusrn::ısı yapıldı. Müşteki tir. 
davasını anlattı. Ve kendilerini teskin Nafıa encümeni reisi Aziz Samih 11-
etmek istemişse de, bilakis hakarete ma

ruz kaldığını ve şikayeti Ur.erine hadise
ye zabıtanın el koydu~unu söyledi. 

Hiıkim suçlulara sordu: 
- Gazinoyu altüst ctıni;?Siniz? 

- Yalan! 

1 ladiscde bir de ı.ırar meselesi mevzu
ubahs olduğundan gazino sahibinin kim 
olduğunun allikndar makamdan sorul
masına karar verildi. 
Duruşmaya bugün de devam edilecek

tir. 

ter(Erzincan) sigorta meselesinin encü

mende görüşüldüğünü ve bu i~in yaza 
kadar hallolunacağını söylemiş ve gene
nıl Naci Eldeniz (Seyhan) tayyareciliktc 
nalzeme ihtiyacının her zaman temini 

-nümkün olduğunu ve fakat uçan in
sanların 7.amnnla yetişeceğini, ihtiyaç 
hfi-nl olunca elde bulunamıyacaklarını 
izahtan sonra ihtiyat tayyareci yetişti

ren müc.sseselerden biri olmak itibariy
le hava yolları pilotları için yapılmakta 
olan teklifin derhal kabulünü rica etm~ 

1:~:~e~g~ 
- Kuzum ~u on liralıit bana bozdu-

ruver. 

Kadın gitti. Dönüıte 1'ocasına yirmi 
beı kuruş getirdi. 

- Bu ne'? 

- Ne yapayım lcocdcığtm .. Kimse on 
liralığı bozmadı. Ben de mccburel\ sekiz 

liraya bir ıaph 175 kuruşa da bir çorap 

ald•m. 1 
GEÇEN Sf.NEKI DAHA DURUYOR ı 

f 
Adam y~ni yılın takvimini satıyordu. 1 

}'oldan geçen ihtiyar bir lı:adına bir ta- f 
ne uzattı. Kadın: 1 

istemem... Dedi. Daha geçen sene 1 
aldığım yepyeni duruyor ... 

YOZONDEN BELl.JI 

ve müteakiben Nafıa ve.kili Ali ~tin· 
kaya (Afyonkarahisar) kürsüye gelerek 
şu beyanatta bulunmtLŞtur : 

NAFIA VEK1L1N1N BEYANATI 

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

Ve bunlara ___ .....,. __ _ 
Sovyet mahkeme
sinde atfedilen suc-

• 
ların mahiyeti hak-
kında Pravdada 
çıkan bir yazı. 

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

rer çocukları vardı. Biz umumiyetle ha-
1 

va tcşkilfıtı için bir kanun hazırlamakta 

idik. Bu kazanın vukuu üzerine kanu- tıı. :; 
nu biran evvel yapmak ]üzwnunu his- f: .... 
setlik. Ancak bunların ailelerinin mus.-

1 
J .,.·~, ~ iti 

tarip, dü~kün bir vaz..iyette k.almamala- ~ _ .... ""- _....,., _ . 
#r- ~ 

rı için devlet namına derhal bir tazminat -- ~Yenukiclze - ..::i ' 

vermek lüzumunu hissettik. Ve askeri M k (M H) p d ıes· d os ova . - rav a ga.ze ın e 
tayyareciler hakkında olan kanunu esas cÇeka-Gepeo• teşlci!Atmın yirmi sene-
ittihaz ederek ve bütçemizdeki sigorta lik faaliyeti bak.kında M.Frimovski im
tahsisatını knrşılık göstererek beşer bin zasiyle neşredilen uzun bir makalede 
lira bir tazmiruıt vermeği kararlaştırmı~ kurşuna diz.ilen son sekiz phıs hakkında 
tık. Mesele bundan ibarettir. Derhal al- da şöyle bir izahat verilmektedir; 

Metelef ve Yenukidzc - aksi inkılapçı, 

Karahan 

Bu şahıs Larlıı ile birlikte memaliki eo
neblyede bulunan beyaz Rus teşek.küll .. 
riyle irtı'bat temin ederek, ahi inkıllpçı 
unsurlardan müte~kkil bir teşkilAt kur
muştur. 

Karahan, devletin fevkalAde milhl.ıq 

sırlarını faşist gizli teşkilatına satmak' 

suretiyle .senelerdenberi vatanına ihanet 
etmiştir. 

Halle dilşmanlarmın yardımiyle Sov· 
yet hizmetine sokulmıya muvaffak olu 
sabık Baron Şteyger, ecnebt gizli teşki• 

latına satılmıştır. Şteyger 1918 sencsln.c 
denberi casusluk işlerini fall bir suret
te yürütmlişf.ür. 

Şteyeerin casusluk işinde arka~ o
lan Tsukkerman, devletin sırrını ~ 
eden malfunatı ecnebi devletlerden biri
nin gizli teşkilatına satmakta devam et-lelerine yardım etmek mecburiyeti var

dır. Kanun dn hazırlanmaktadır. Ya
kında geliyor. 

miştir. 
Troçkist-Buharinist, casusluk: ve terör- Tam manasiyle mülteci, aksi inkı1Apçı 
cü!Uk teşkilatının en faal uzuvlarından- ve hain ohm Orahelaşvili Gilrcistanda 
dırlar. Yenukidze birçok seneler partiyi kapitalizmin ikamesi ve onu Sovyetler 

ve Sovyct halkının aldatarak ihanet iş- Birliğinden ayırmak için tnhripkAr işler 
lerini yürütmüştür. yürütmilştür. Bu gizli işleri, emperya· 

Ali Çetinknyanın beyanatından son
ra B. M. Meclisi cuma günli toplanmak 
üzere müzakerelerine nihayet verilmiş-
tir. 

Evvelce partiden matrut, lakin sonuna list devletlerden birinin erkanıharp mer 
kadar maskesi düşürülmiyen bu alçak keziyle sıkı münasebatta bulunmak su• 

Çı• nlıe ler fa.şist haydut, faşist devletlerden birinin rC?tiyle yapmıştır. Mevzuubahs erkAnı· 
erkanıharp merkeziyle sıkı münasebatta harp merkezi hesabına çalışarak, Sovyet 
bulunarak terörler hazırlamı~, gizli ve Gürcistandaki normal hayatı çığınndan 

Ric'at e d i y 0 r hainune işlerini yürütmüştür. çıkarmak maksadiyle zarar verici işleri 
Şeboldaef - eski Troçkist ve casustur. organize etmiştir. 

Par:is, 6 (Ö.R) - Tokyodan bildirili- ---------------------------
yor : Tiyençin·- Fukeu <lemiryolu bo-
yunca biri şimnlc, diğeri cenuba doğru 

ilerlemekte olan iki Japan kDlu şimdi 

birbirinden 60 kilometre mesafede bu
lunuyorlar. Kiang - Si eyaletinin şima
linde Fu - Çeuda bu iki kol birleşecek

tir. Çinliler Şantung vilayetinin cenubu 
garbisine doğru ricat halindedirler. 
Şanghay, 6 (Ö.R) - Japon sansör 

memurları saot 10.45 ten itibaren ecne
bi kablo şirketlerinin dairelerinde yerle
şerek muhaberatı kontrol etme~e başla
rnış1ardır. 

Suhunet derecesi 
Bölgemizde aoğuldar şiddetlenmeie 

başlamıştır. Dün alı.:şam sühunet derecesi 
( + 3) dü. Gece yarısından sonra aıfı

rın altında üç kadar dü§mÜJtür. 

BiR TORKO 

T e,bihim var öd ai'acı 

Kani bey baılar tacı 

Bu derdi ~nden kazandım 

Sensin bunun ilacı 
Alamadım arzumu Kani 
Süremedim zevldni kani 

T csbihim var mercandan 
Kahve içtim fincandan 
Al hançeri öldür beni 
Bende geçtim hu candan 
Alamadım an:umu ... 

Bahçelerde sedef var 

öleceğim meded yi.r 
Ben bu d~rdden ölürsf'.:ıı 
Senıin Lana yar 
Alamadım ... 

BtR ATA Sö7.0 

First Viyana Kahireyi yendi 

Brezilya ve Arjantin 
dünya kupasına giriyor 
Pari.'l. a (P. S) - 1938 dünya kupası 

için karşıl~mak üzere Brezilya ve Ar
jantin futbol takımları Parise gelecek
lerini bildirm~lerdir. Bu tumovada en 
büyUk ihtimaller Brezilya ve Atjaiıtin 
arasındadır. Bu iki ta1cım arasındaki 

karşılaşmalar bir formaliteden ibaret 
olacaktır. Yani iki takım da bugünkü 
şekilleriyle dünyanın en kuvvetli ta
kımlarıdır. 

KAHIRE MAÇI 

Kahire, 2 {P. S.) - Dünyanın en 
maruf prof esyonellerinde Fir.!>'t Viyana 
t.akunı, revanş maçında Kahire muhteli
tini sıfıra karşı üçle yenm~. Malum 
olduğu üzere ilk maç golsüz olarak be-

rabere n~icelenm~i. 

MTHYUS FRANSADA 

Paris, 2 (P. S.) - Dünyanın en nta• 

ruf merkez rnilhaclmi olan Mathyusua. 
Fransanın Metz takımına glrimiştlr., 

Fransız federasyonu bu oyuncunun b1l 
takıma girmesine müsaade etmiştir .. 

Mathyus senede 800 sterlin alacaktır, 
KOLOMB STADI 

Paris, 2 (P.S.) - Parisin 924 olimpt.. 

yadına sahne olan maruf Kolomb stadı. 
80 bin seyirciyi istiap •edecek fekllda 

genişletilmektedir. I~at üç ayda ik· 
mal edilecektir. 

J 

Roman yadaki • 
seçım 

Ve Fransız sağ gazetelerinin neşriyatı 
p A R 1 S, ( M. H. ) - ......•........ ··• I politikaya r.ıt 'bir politika takip etmek .. 
Fırkalar arasında akdedilmq bulunan tedtr. Tenkitlere gayet müsait 'bir mov· 

ittifak ve anlaşmaların gayri tabil ol- :ıu olduğundan ve oldukça fena gÖ7.le 
duğwıu yazan sal cenah gazetelerine görülen bir cCoterie> muhiti içinde ya
göre : Intihabat arefesinde ve esnasın- şamadığmdan kral Karol yeni meclisi 
da en berbat tecavüzler yapılmıştır. Ti.- mcbwıanda muhtelif sebepler yilziinı:leıı. 
tüleskonun namzetliğini koymuş oldu- bir çok düşmanlarla karşılaşacaktır~ 
ğu intihap dairesinde belediye reisi öl- Kral Karol tam manasiyle bir diktatör 
dilrUlmilştür. Köylüleri harekete eetir- olabilecek mi ve kuvvet istimal edebi· 
ınck, tevkif etmek ve övmek ve inti-

lecek mi? Kral Karolu tanıyanlar bun· 
dan şüphe etmektedirler. Diktatör ol· 

Kadın - Bo~una bo~una gitmıııım .. . 
Güzellik enstitüsü bugiin kapalı jmi~ .. . 

Karnının doymıyacağı ycrd~ :ı.çiı;imı 

1 
belli etme .. 

hap dairelerine se\•ketmek için jandar
ma kuvvetlerinden iki sınıf silah altına 
alınmıştır. Görünüşe nazaran halkın 

protestoları çok şiddetli olmuştur. Ekal
liyette kalanlar hükümetin .muvaffakı
yeti karşısında boyun eğmiyeceklerin
den bu fena havanın devam etmesi muh
temeldir. Kralın otoritesi azalmıştır. 

ması muhtemeldir, fakat oldukça ywnu· 
şak bir diktatör olacaktır. Meselenin en 
korkunç tarafı yeni meclisi mebusanda 
Roma - Berlin mihveri taraftarlarının Erkek - Söyl"m"ğe t•~ı-ı-t yok .. Yü

zünden belli ... 

BiR ÇARE 

- Kocamın işleri nasıl gidiyor bilmi
.) orum. Bana hiç bahsettiği yot. ... 

- Muhakkak öğrenmek istiyor 
na bir manto almasını söyle ... 

BiR MANi 

Güzellik şanın senin 
Gönül hayranın senin 
Emret de kurtulayım 
Ölüm fermanın senin 

Hırnz beni yatakta görünce öyle bir kaçtf kaçtı ki ... 
Zavallı .. Kimbilir ne kadar lrorkmcatur. 

f MEVLANADAN BiR PARÇA , 

1 cEv<t. ey v.,hğma topbğ•m • .eni koy·~ 
1 
betmeıııek sebebi kendiliğinden hasıl ol
du. Uyku geldi ve bizden seni alıp gÖ· 

türdü. 
Eyi uyu l.:i ben ta seher vaktine k.adar 

senin uykulu terkisi görlcrind~n müşteki, 
feryftd edeceğim> 

BtR BiLMECE. 

Sekiz. girer 
Dokuz çıkar 

(Cevahı yarın) 

Oiinkii b ilmecemiz: d naan> 

lkinci Karo} on yedi seneden beri bir 
nevi şahsi idare, bir nevi şahane faşiı.m 
tesisine çalışmaktadır. Kral kah milli 
köylü fırkasından, kah liberaller ara
sından seçtiği adamlarla C. Bratiano(ki 
buna karşı '.l'atareskoyu ortaya atmış
tır) ve Maniu (ki buruı karşı da Vaida 
Voivodu icat etmiştir.) gibi otorite sa
hibi adamlara karşı devleti idare etmek
tedir. Nitekim Titüleskonun yerine de 
kumanda idaresi U.tiplerinden birini 
getirmişti. Kral Karo1 böyleli.klc baba
sının ve hüYUk babaswın takip ettiği 

çoğalmış olmalarıdır. Bunların adedi 
yüz ellidir. Halbuki yeni meclis eskLd 
gibi 390 mebustan mürekkep değildir .. 

Daha azdır. Kral Maniu ve Dukayı (ki 
bu sonuncusunu HiLler taraftarları öl· 
dürmüşlerdir) ve otoritesinden hoşlan
madığı Titüleskoyu kırabilmek için Hi~ 
leriz.m taraftarlannı teşvik etmiş ve ya• 
hut hiç olmazsa bunlara karşı müsama• 
haknr davranmıştır. Adedi çok olan bil~ 
tün acarların dizginlerini kısmak için 
liberaller ile milli köylü fırkasının birw 
leşmelerine ihtiyaç vardır. Bu birleşme-o 
yi cKral adamları~ değil, hakiki şeflet 
vücuda geti.rehili:ı:ler. 
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Amerikayı Heyecana veren bir vak'a 
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91 Yazan: Kemalettin Şükrü 
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
T e~~y;~~-~······~ty ;f~i ...... h~~~~İığı 

Pasifik denizinde 1?'eçen bir ficia ace
ba hakikaten bir şakadan mı doğdu? 

New-Y ork 1 ikinci Kanun 

Simbatyos ve iki cellat davetli oldukları bu ziyafetin -Açıkdenizdeakıntıyakendinikoyu-
h • J ki •• "' ( t • vermiş bir küçük gemi gördüm. Mutta· ayattan nasıp a aca arı son gun ve son eg en ı sıl imdat ipretlcri veriyor, yardımlarına 

olacağını nasıl, nereden bilebilirlerdi... JO~::~ö~~·!~n;:~:~~~~e!:~~~:du.bir 
v • • • • A kaç saat dolaştıktan sonra Kalifomiya 

Teoıya bir müddet kendinden{ ve ıon gıda olacaguu nereden bıle-ı Zamanı gelmce iki cellidı kızlarl sahT deki üssülharekesine dönen bir 
' iki" d ·· ·· eki b 1 ın geçmİf, mazinin acı ve tatlı rüyala- bilirlerdi. ..- , o aya goturec er ve ura- Ameriknn tııyyarecisinin karaya ayak ba-

nna daimi! bir halde, babasının rea- *** 1 da onlnn büsbütün sızdırdılrt"?.n son- sar basmaz ilk sözü bu olmuştu. 
mi önünde diz çökmüt vaziyetinde T eosya, ziyafet servitine neza.ı-et ra çekilip gideceklerdi. ı Mesele tamik edilince cSan F ransis-
kaldı, etmek üzere en ıadıh adamı Glarak Vazifeleri bu kadardı. ko> nun zengin snnnyicilcrinden F oldin-

Fakat akpm yaldaııyordu. bildiği Sofiayı çağırdı. Ve bundan sonra da Teonvanm 1 ge aid bulunan zarif bir yattan günler-
Görülecek itleri, yapılacak hazır- Ondan h~ç bir şeyi nrtık. g.izli tut- köpek gibi sadılt uşaklan ife .ba§lı-1 denberi hiçbir haber alınmadığı anlaşıl-

ilıklar vardı. ~ı~ord~. Bı!haıı~a bu ge.ce .ıçın onun ye.caMardı. ı dı. cAnfgu ndını taşıyan yat on gün ev-

Bu alqam Simbatyosa ve Simbat- gıbı emın bır kimseye ihtıyncı v.ır- Esasen bahçede hazırlanmİ! iki! "el on knd~r genç ve pürneş~ kadın ve 
yoıla beraber bafvekil Bardaaın öl- dı. . mezar or. :: bekliyordu. erkeği hamılen San Pedro lımanından 
d .. ··•- . . . ak d iki" ll"d Teoıya ve Sof,a bat b:ı§a vererek s· b li hareket etmişti. 
uruuııeame ııtır e en ce a a ko tular •·e çnbuk anlııuı.tılar un atyo::a ge nce.. . 1 1 w 'lk .. ek k • af • nu~ " ~ • 1 Bu denız yo cu ugu ı once p zev -

zıy et venyordu. Teoıya Simbatyosla mP~gul ole- Teo:;ya onun hakkında ne suret- 1. wl 1. .. . k" d So ra oemi-
B • • d •• ' -.... l h ._ d v • d · h .. b" ı, c g ence ı ı;:ozu uyor u.. n ., u zıyafetm her bakım an mu- caktı e arcH.et e ecegme nır enuz ır l . .. . d h . l·nra bulut 

k • , . · . d ~ "ld" I nın uzerın en angı me!lum • 
emmel olması açın tertıbat alması Hipodromun çümbüş sala .. larm- karar vermış egı ı. . d h · b b t tt. 

11~---- " :r geç tı e er şeyı er n c ı. 
1U1ZUDC11. dan getirilecek altı kız da iki ceUSt- Belki bodrum 7.lndanı.. Belki bir KARA y A BiR BiR CE.5E.T 

Çünkü bu alqamki topl&ntı alel- la aiakalanacaklardı. hnnçer .. Belki de b l.t>ka bir §ey.. CIKARILDI 
ide bir toplantı değildi. içecekler .. lçireceklerdi. - BıTMEDl - _· ___ _ 

Teosya Vaaile aöz venniıti. Evvelki gün }'ıı.t s::ıhile çekilmiş bulu-

Cinayetlerinin meydana çıkması- F • ııA b k nuyordu. Tahlisiye romorkörleri kaza-
na mini olamak her tedbirleri ala- ransız D'1'1 l an asın• zede gemiyi kurtarmışlardı . Fakat yatın 
caldardı. ı ön güvertesinde Foldingi~. cesedi ~·a~-

ti. Yattakıler deh~et iı;inde idiler. Hiç 
biri Foldingin yardımına koşamadı. 

ölümle pençeleşen zavallı adamı kendi 
haline bıraktılar. 

E.5Kl KORSANLAR GlBt 

dım etmelerini is~i. iki adam verileq 
emre inkıyad eder gibi görUndUler. Ult 
fırsatta Morganın üzerine atıldılar. Mo• 
dern korsanı güzelce bağladıktan .onra 
hiç bir merasime lüzum görmeden de• 
nize yuvarladılar. 

Morgan denizin dalgalanna mukave• 
met etmede • boğuldu mu) Yoksa birax 
tırpındı mı ? Buna bakmadılar bile .. Bu 
it bitince kamaralarında kapalı olan yol• 
cuları serbest bıraktılar. Fakat işin vaha· 
meti zail olmamıştı .Ne Horn, ne de Sper• 
nak yatı idare etmesini bilmiyorlardL 
Gemiyi cereyanına bırakmak.tan baıtka 

çare yoktu. Bu halde rüzgar ve dalgalar 
küçük tekneyi daha açıklara mı sürük· 
liyecekti) ~,oksa sahile mi, kayalılkara 
mı atacaktı) Bunu kimse kestiremezdi. 

Homla arkadaşı ilk iıt olarak yattaki 
) olculıın tayine bağladılar. Oç günlült 
znhire1eri vardı. Bununla günlerce geçin· 
mek lilzımdı. 

On gün Osean Pasifikte dolaştılar. Bir 
gemi, kendilerini kurtaracak bir tayyare 
görmek ümidiyle gözlerini nihayetsiz 
ufuklardan ayırmadılar. Bir deniz tay• 
yaresini gördükleri zaman kalpleri ye• 
niden ümitle dolmuştu. Bu sayede kur· 
tuldular. 

BiR MOTHiŞ F AaANIN ŞAHiTLERi 

Bu tedbirlerin batında da auç or- d ı k ı 1 makta idi. Yolculardan bırı de cksıktı. Morgnn işte ilk kanlı heyecanı duy-
taldanrun vücutlarının ortadan kal- an maaş a an a pazan !'Onun koli rı iyice bağlandıktan sonra muştu. Bu kadarı onıı yetmiyordu. Yatın Müthiş facianın şahitleri olan yat yol· 
chnLnaaa ön aafta geliyordu. denize atıldığı anlaşılıyordu. Zabıta adı kumandasını eline almadan önce yatta- culan sahilde etraflarını alanların sual 

T B• b kum falı' ı ·ı ı b. k t k k' k kileri kendi kamaralarına kitledi. Bu va- tufaniyle ka,..,,(aRtılar. Hepsi yeniden ha· eo1ya, ızanıın u az ı- ı ' e sanıy a ır ·orsan ı va· ası ·arşısın· ·v· v 

teai aara,da kendi yanma gelip git- Fransız milli hanknsı, tedavüle çıkar- - Bilakis sahledir, bunu yapan da da bulunduğunu anlamıştı. Yapılan tah- ziyet iki gün sürdü. Morgan gördü ve yata ka\'llfmuş gibi idiler. Yalnız Mo· 
d x. • b k Ll t kl' tt haf ı k'k · · d' anladı ki denizcilik korsanlık kadar ko- dern Korsanın karısı Bayan Morgan gu"'l· tikçe Simbatyoıun baygın bakıtla- ıoı yem an no nrı a ı en mu aza benim. Işte size nynı numaralı bir bank- ı at şu netıceyı ver ı: 

nndaki manayı sezmİflİ. için muhtelif renklerde yaptınnışlır. not daha! Fakat, ben namuslu bir ada- MODERN BiR KORSANLIK lay iı değil... miyordu. O sadece vu sözleri söylediı 
Yat meçhul istikametlere doğru sü- - Bütün geçirdiğimiz vak· a hakikat• ..!L? ~ftead bütü; i.§ıkl~~Japtığı :ak;~ 1:.u, sa~l~~5rla~ ~~~~üd~re~k.ı mım. Ve ölünceye kadar da böyle yaşa- Zengin Folding az zaman evvel Jack rükleniyordu. Onu idare edebilmek için 1 tc bir ~akadan doğmuştur. 

5aul U amı a aynı yo an öte yeıse uşurecc ırşey e •ı ır. un an ınak. islerim. Hn1
' ıki kriz vnr iş yok M d d ·ı td " "dd" yardımcı kollara ihtiyacı vardı. Spernak Bir "•lı:a .• , iki ad•mın hayatına mal dünyaya boylatmak iıtiıcordu. k 1 l k l 1 ' . . organ a ın a mı yoner o ugunu ı ıa ~ .. 

evvel de çı arı an >an not ar taklit o u- Geçinl'miyonıın, &~:.ı let çekiyorum. Eğer: eden bir .adamla tanışmış bulunuyordu. ile Hornu tabliye ederek kendisine yar· olmuıı bulunuyor. 
~a-~Sun' batyoıubukanlı ~n~uu~~ilmi~.~buhl~ç~~~'- h dk 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~ ~• "2'- "' uana, ayalımt temin e ece bir aylık Jack Morgan hoşmeşrepti. Fazla ola- -

tahrik eden ..dece onun kendi hır- litJerl yapıldı. M d L k 
Si değil, Teoıyanın vaadedici tebeı- bağlarsanız hunclnn sonra bu gibi şeyler rak denize a~ık bulunuyordu. ag a pes o 
sümlm olmu .. tu. Evelleri banknotları taklit edenler pek yapmaımya söz veririm. 1 Denize aşık .. Bu da söı: mü) O daha u 

:r çoktu. Son senelerde bunların sayl5t a- · ı d ·· d b k 
Simbatyoa muvaffak olmuttu. zakiL Müdür, eksperleri çağırmış, banknot- f' ı erisini ü,,unmüş, mo em ir orsan 
Tabii mükifatını i.stiyecekti. !art tetkik ettirmiş. Eksperler, aslından olmak, korsanlığın bütün başdöndürücü 

Kalpazanlann en meşhuru (Bros) adlı h. f k 
1 

d .. 
1 

. \heyecanlarım ruhunda duymak hevesi-
Bardaaın damadı §İmdi iki bqlı birisidir. Bu adam. asil bir aileye men- ıç ar ı 0 mn ığını soy emışler. Bunun' ne kapılmııtı. 

seviniyordu. suplu. Muhteşem bir şatod:ı oturuyordu, ~erine sanalkfira islediği maaş ta \•eril- Milyonerliğine gelince bu bir uydur-

Çünkü ele geçireceği mükafat iki Atları, arabaları, hizmetçileri vardı. mış. . . ma masaldan ibaretti. Zira muazzam sev-
Romanya sarayından 

bqb olacaktı. Günün birinde, bu sanatkar banka!' velinin daha ilk dolanna bile Sllhip bu-
Kışın ziyafetler, balolar veriyor, yazm ı 

Evveli Vasilden istedigvi l!İbi yagv _ ıniıdUrünü görmek istemiş ve yanına! unmıyordu. 
- av eğlenceleri tertiı> ediyor, prensler gibi k d · k' Bu l · t b'· ı b ı d lı bir kuyruk koparacaktı. çı ınca ona emış ı: n acera ış e oy e aş a ı. 

ayrılıyor mu? büsbütün 
So ömi.ir siitüyordu. Herkesten hürmet ve _ Maaşımı artınnanızı lstcmiye gel- Folding, çok hoşuna giden yeni ar-

nra Teosyanm gizli vaadleri- riayet görüyordu. . . . ·-· . . 1 kadaşını tatmin etmek arzusu ile feci BVKREŞ, 1 ikinci kanun 
nin tatlı neticelerine kavu-caktı. dıııı zannetmeyınız. Vcrdıgınız para, ıh- b" tt t• 1 d . . ... 

:r- Bir güıı hirdenbirc ortadan kayboldu. . . . . 1 11 sure e ne ıce enen enız gezmtısını Roınunyada Faşist bir hilkümetin ik
tidar mcvkiine gelerek anUsimit ( Ya
hudi dilşmanı ) bir siyaset takibine ka
rar venniş bulurunnsı kral Karolla dost
luk münasebetleri malôm olan bayan 
Magda Lupc.skonun Romanyadan ayrıl
masını mucip olacak mıdır ? 

Bu iki hayal irinde kabına ııgv a- d ü.yaçları.mı .lcmıne kfıfı g. elıyor .. Y. alnızl hazırladı. Yatn, ayni zamanda hamile 
;y Nereye gittiği nnlaşılamadı. Bir ınüd el 

mıyan Simbatyosa Teoıya : sızden bır rıcam vnr. Delalet edını7- Ba-, olan Bn. Morgan ile müstakbel yavrusu-
sonra, cinayel mahkemesinde, maznun ı 

- Bu -L.--- Bardası öldüren iki na bir sanayi ma<laly~sı alını7..Zira, olur-
1 
na dadılık edecek olan Miss Elizi Ber-

1_ ~11 sandalyesinde g..i riildii. B T k 
&raedaıınla beraber ıizin memleket duğum evin kapıel5ında bir madalya var. do, n. urner ve se iz yaşındaki oğlu, 
• Meğer bu zat, tamam 500,000 altın 1 f t f J · S k F (d' · k ıçin yapt•aınız büyük vazifenin .ıuo.. Her zaman bıınn gösteriyor. Yanında kU- 0 ogra orı parna • 0 ıngın ya ın 

-o r- franklık hankn~l yapmış, bunları uzun 1 d ti d H d t d 1 • b 1 refine ve huıuıi bir yerde bir ziya- çüklük hissediyorum. 05 arın an om ave e ı mış u u-
f t müddettenb:::ri pi}•asada sürmekle m~ Ş . h . k d b k" b' nuyorlardı. Bayan Lupesko malum olduğu Uze

rc bir Yahudidir. Daha bir kaç hafta 
evvel yılbaşında Parisc hareket et
mek niyetinde olduğunu söylemekte idi. 
Fakat deveran eden bir şayiaya göre 
Bn. Lupeskoyu Başvekil Goganın bir 
mümessili ve krahn bir yaveri ziyaret 
ederek Romnnya toprağını kat'ı olarak 
ıterketmesi Hizllmunu kendisine tebliğ 

elmişlerdir. Bn. Lupcsko bugUnlerde 
Parise gelecektir. 

e vereceğim. Karanlık basar baa- iıp esız ya ın a u sanat ara ır I 
maz Hipodrum meydanındaki (Ka- gulmu'li.. madalya verilecek. Banknotların taklidi! AÇIK DENiZDE iLK TAARRUZ 

Son gelen Avrupa gazeteleri meşhur 
r~ akrep) meyhanesinde bulunun.. bir hakkakin F'raıısa milli bankasından Jl" kadar güç ise, gümüş paraların ta.k~idi, Aafge yatı aç~ınca beklenmiyen bir 
Sıze göndereceğim adamın pefini de o kadar kolaydır. G""cnlcrde Parıste. ha"dı"se oldu. Mor""n otomatı'k tabanca-taki ayda 3600 frank aldığı ve bu parayla gc- -:.- .. -

p edin. çindiğini yazıyorlar. yakalanan bir amelenin evi arandığı uı- sın• f"oldinge tevcih ederek: 

le: Dediği zaman, maktul bq•ekilin Bu sanalkfır hin frıı.nklık iki t:ıne ban- maıı birçok gümüş parnlar, kalıplar ele - Ceıniyi bana teslim et.. Yoksa 
ati( damadı az daha sevincinden geçiıildi. Yapılan sorguda, 5 sencdcnberi beynini dağıtırım dedi. 

çıldıracaktı. knot yapmış, Lıanka ıııtitlürüne gilmi], B k <l 

H "ki il" k .ı bul banknotu göstererek şu sötleri söylemiş: h 
kalp para yaılhğı ve bunları, gazele, tü-ı u v.a. a eğildi. Folding vaziyetin va-

emen ı ce at ar e.~a~ını - t" . 1 k l<l k d ğ 1 aıdetını, nasıl bir tuzağa dü§ürüldüğü-d _ Bu sahte değildir, değil mi ? un ve saıı·e a ara c en çı ar ı •ı ana- .. 1 U. nu an ay.arak mukavemete karar veren 
Onlara alqamki ziyafeti müjde- Banka müdürü banknotu alın baktık- şıldı. Kalpazan, bir gümüş frangııı ken- ı bir insan azmiyle hasmının üzerine atıl· 

lecli. tan sonra: <!isine on ı>araya mal olduğunu söyledi. 
1 dı. Bir göğüs göğüse boğu~ma oldu. Ni-

NELER ANLATILIYOR ? 

Herifler bu ziyafetin kendileri için - Evet, sahte değil. Muhakemesi neticesinde 10 sene kürek hayet pııtlıyan bir tabanca sesini Foldin- Bn. Lupcsko, çoktan beri halkın kür-
hayattan naıip alacaklan aon gece Demiş. cezasına çarpıldı. gin kanlar içinde yere serilmesi takip et- yozitesindcn kurtulınağa çalışıyordu .. 

,O'..hW?*&ıiıiW M•!li'QQiill™"_,zzzzzzr.LLıO görmedim. Resminden tışık oldum. Onu - Diye ınüracaat-;nı: Kız, pndiŞah~n bi- mck-istiyo; ve onu görmek-lçiO-de bu 

HALK MASALLARI şimdiye kadar kaç k~r sevmiş ise hep.ğ ricik kızı değil mi. Karıncadan bile mc- sefer hastalık bahane ediyordu. 
de onun aşkına kurban gitmiş. Be:ı de det umdukları için doktorum diye bu Padişah oğlanı çağırdı: 

Evvel Zaman 
içinde ~J 

Yazan: METiN ORBAY' 

3-

Evlenmekten korkan kız 
Genç p;ıdişah gide gide obür köye gi-ı· - Yerim de \'ar, yeınegiın de .. 

der. Orada kendisine larif edilen yerde Diyerek oğlanı içeriye alır. Iza7.. ikram 
kadıncağızı bulur. Evvela belli etmez. eder. Gece yemeklerini yedikten sonra 
Ona du tanrı misafiri geldiğini söyler.: padişah cebinden hir avuç altın çıkara-
lCadııı · 1 k k d ' .. .. k · ra en ı onune oyar. 

- Ah cvlndım, ben fakirim. Seni ıııi- Altınları görünce yüzü altın gibi sara-
t fir l'dc k . 1 d . c yerun ~·o ~. er. ran koca karıya : 
l Delılt.ınlı kadınuı ne kadar para c:ıu- - Nineciğim, der. Bu paraların hepsi 
1

1 
1 

oldu ~unu ogrendiya. Cebinden bir senin .. Fakat bir şartla .. Benim büyük 
il tıı çıkarır: bir derdim var. Çare bulacaksın .. 

: Bır kö~ede barınırım, der. Bu altı- - Ne imiş o derdin .. Sende bu kadar 
!1 

i1 
1 bir :ız l'kın •k p ynir falan bul. para olduktan sonra çare bulwımıyacak 

P rab r, 
• ı ız. dert olnıaı:.. 

I\: dın altını ,örüne• ihl..ri fal taşı gi
'.t a ılır. 

- Ben buranın padişahının kızına 

vuruldum. Onun yüzüniı bir kere hile 

hu yolda öliime razıyım. Yeler ki uğrun- yabancı adamı hemen alıp saraya gölür- - Kızımı ölilmden kurtardın, d~di. 
da öleceğim kızın yüzilnü bir kerre gö- dülcr ve hasta kızın yanına çıkardılar. Dile benden ne dilersin .. 
rcyiııı. işle hcniın senden i.stoolğiın bu. Kız, yatakla ve yan bayguı bir halde Delikanlı: 
Kadın çok düşündü : yatıyordu . Oğlan onu ,görünce fenalaştı, - Kızınızı isterim .. 
- Sen, dedi, çok eyi bir gence benzi- Az kaldı bayılacaktı. Dedi. Bu söz padişahı üzdU. öyle ya .. 

yoı·sun. Biraz güç ama senin için birşey Esasen ilıılctı, aıkı büııbütün ateıtlendi. Kızı bir türlii evlenmek istemiyordu. 
yaparım . Bu gece sabaha kadar uyu- - Aman, eledi. Hakikaten bu kızın - Oğlum, dedi. Benden başka ne is-
manı. Sen rahat et. Yarın konuşuruz. hali çok fena .. Onu böyle görünce bakın tersen isle fakat kızımı isteme. 

O gece sabaha kadar hakikalen kadın ben bile fena oldum. Fakat -bir çaresini - Neden? 
uytımadı. Birşeylcr yaptı. buluruz inşaallalı.. - Çünkü 0 şimdiye kadar kimseyi 

Sabahleyin genç padişah uyanınca o- Böyle söyliyerek cebindeki şi_şeyi çı- istemedi. Kimse ile evl nmiyor. Evlen-
muı eline bir şi~e su verdı: kanlı. Kıza yaklaştı. Ba~ını eliyle tuta- mckten korkuyor. 

- Al bu şişeyi, dedi. Senin sevdiğin rak kaldırdı. V şişe-Oeki suyun yarısını - Siz bir kerre kendisine sorun. F,ğer 
kız şimdi hastadır. On giindenberi bü- tkıza içirdi. Kız suyu içti ve bu suyu ve- bu sefer de istemezse ben de slzdcn baş-
tün doktorlar tedavi etliler, bir türlü eyi ren adama haktı. ka birşey istemem. 
olmadı. Kendine yabancı bir doktor süsü O anda kızın kalbine bir ateş düştU. Padişah kızının yanına gitti: 
vererek saraya git. Bu şişedeki suyu Delikanlı o gün saraydan hana dön- - Evladım, dedi. Artık eyi oldun, se-
sevgiline içir. Ü:;t taraf mı arlık düşün- dü. ni o genç doklor eyi elli. inadından vaz-
mc. Kız ceceyi eyi geçirdi. geç te seni ona vereyim. Ister misin?. 

Delikanlı sevinerek şişeyi aldı. Knlhindeki aşk ateşi onun biitün has- Kız babasının boynuna atıldı: 
Yola çıktl ve erlesi gün sevgilisinin Lalığmı geçirmişti. Ve bu sefer aşk has- - Hiç istemez olur muyum babacı-

bulunduğu şehre geldi. tası olmuştu. ğım .• dedi. Eğer sen heni ona vermese 
Bir hana misafir oldu. - Aman babacığım, bu delikanlı dok- idin ben kendimi öldUrecektim. Sana da 
O gün çarşıda dellilllar bağırıyor, pa- torun ilAcı hann cyj geldi. Onu bir daha söylemeğe utanıyordum. 

dişahın hasta olan kızına bir çare bula- getirelim. Bu haber tabii padişahı da sevindirdi. 
cak doktora ne isterse verilecegi bildi- Dedi. Heme.n hana haber gönderip Kırk gUn kırk gece düğün yaptılar. Me-
riliyordu. delikanlıyı tekrar çağırdılar. sut ve bahtiyar yaşndılar. Genç padişah 

Delikanlı: Velhasıl birkaç gün sonra kız ayağa t t.ı karısını aldı kendi memleketine ve 
- Ben doklorııın. kalktı ama daima doktoru yanında f(.Ör- orada ömrünün sonuna kadar yaşadı. 

Kızıl saçları siyaha boyanmıştı. Greta 
Gaı·bo gibi siyah gözlUk taşıyordu. 
Eğer yazılanlara inanmak lAzımsa blr 

zamanlar kralın kalbine hAklm olan ka· 
dını bizzat kral ve başvekil ziyaret ede-
rek kendisiyle dramatik bir millakatta 
bulunmuşlardır. Fakat halktan bir ka
dını sevdiği için kardeşi prens Nikola. 
ya karşı o kadar sert davranan kralın 
kendisini ilgilendiren bir kadın mesele
sinde daha rzaif, daha müsamahııklr 
davranması imkAnsızdı. Bahwıus ki bu 
kadın Rumen kanından da değildi. Bir 
kızıl saçlı yahudi idi. 

FALCILIKLAR ÇIKTI MI ? 

Kral Karol daha prens iken Magda 
Lupcsko ile bir aşk rabıtast tesis ettiği 
zaman bir çok diplomatlar kendi kendi· 
terine şu suali soruyorlardı : 

- Prensin bu kadınla milnasebeti blı 
.kapris, bir kuru heves mi, yoksa de
vamlı bir aşk mıdır ? 

içlerinden biri umumi tercddilllere 
cevap olarak : 

- Madam Magda Lupcsko Romanya• 
nuı madam Mainlenonudur, demişU. 

Filhakika tecrübeli diplomatın bu fal· 
eılığı tahakkuk elli. Uzwı zaman Ro
manya saraymın bir kabusu gibl görü· 
nen güzel yahudi kızı şimdi yalnız kra• 
lın kalbinden d{'ğil, Romanyadan da çı· 
kıyor. 

Mısır 
Kralının karısı 

peçeyi muhafaza 
edecek 

Kahire, 6 (A.A) - Kral Faruk di· 
ni müpvirlerin mütalaası veçhile zülfi· 
karın anıınevi peçeyi muhafaza etme
sine ve halk içine çıkmamasına karar ver· 
mi,tir. 

Buna binaen 20 Kanunusanide Kubbe 
sarayında yapılacak olan evlenme m::
rasimi tamamen basit olacaktır. 

Bütün Mısırda venlikler birkaç gün SÜ· 

recektir. Hiçbir yabancı davet edilme• 
miştir. Bununla beraber diplomatlar ak
şam üzeri sarayda verilecek ziyafete da
vet edıleceklerdir. 
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BÜYÜK VE T ARİHI MACERA TEFRİKAMIZ 
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N. O R BAV 

Canavar kasa Vaydman 
Kan dökmekten zevkalan tiplerden dit 

Çin sularında korsanlar devleti -------
Çin imparatorunun Üzerlerine sevkeltiği donanmayı 

Paris Cinayet 
Parisin sakin bir mahallesinde Şampo

liyon sokağında eski bir binanın ikinci 
knt balkonunda siyah bir 1nhta üzerine 
beyaz harflerle yazılm'ş bir le\·ha \•ar
dır: zaptettiler .. 800 gemiye 70,000 k·şilik deniz ordusuna 

sahiptiler. Her tarafı kasıp kavuruyorlardı ;~:~;.~c;i;i:!t~~; bir sofa ve bu so-
w . . . A • • fııya açılan üç kapı görülür. Kapıların 

yoktu. Rüzger, kastrga halinde es- rntorlugu ıçm hakıkı bır tehlike ya-

1 

yan tarafındaki kvhalnrda şunlar oku-
meğe b<ı§lıı.m!§tı. Yağmur bardaktan rattı. 1· ~b k nf Geçen asrın ba langıcındnyız. bo L _ . 1 • l· nur: ..cı oratuvnr, ·o erns salonu, u-

Eas 1 d ~nırcMmn y&ğıyordu. Hava kara- wadronl~r, ~ahıllerı knsıp w .c.vur- mumi kfıtip .. 

İkinci kısım -

enstitüsü müdürünün mühim sözleri 

( t n ia Company) kumpan- nuor, gece yal•lnı:.ıyordu. h la t t h J • ~ magıı, ne. ır egız rını u maga, er 1 Enstitünün müdü ü prof ·· M Ik 
yasının (Markiz~f Eli) gemisi, uuk Ne demır· 1 .... ı· v••dı, ne pu.,.!-'an ve b. . b t 1 k ·ı r esor e en 
__ ..1, f • · ~ ..... --nı ın onar on eıer op u gemı ere adlı birisidir Ve bütün <lu • t 1-
~ft se erını yapıyor. ne d~ yı'yecel.clerı'.. b'I h'" ·ı t t w b l d 1 ' · n,ı.aca anı 

G 
• ç· - ·L 'il • d M k - 1 e ucum ı.e ze.p e mege 3 § a ı ar· : mış bir ııd:ımdır. Amerikalılar kendisine 

cmı, m IWll erın e a e.oya iliklerine kad"• ıslanmııı. b=.r hald~ K l ku 'l · artl k alda kta ..... ~ - .. or~ a.'"'llı vve. erı 1 ~ 
1 
cAvrupamn Şarlok bölmesi> lakabını 

Y tma ·• dalgafo.nn keyfine kapılmıılar, kor- curetlerı de artıyordu. Yalnız denız ''ermişlerdir. 
Makao, Kantondan biraz uzakta ...... lnn:ı bulunduk'-- b·ır __ Lüı·n l.· .. - l w ·ı ·kt'f tın d'l 1 
de 

· d·ı ·b· b. '--- _... uın aan .... vurguncu ugu 1 e 1 1 a e e. 1 er: Berlin polis mektebinin eski müdüril 
ve nıze 1 gı 1 UZAnml§ ır IUIJ'a yalıklnrına dogw ru ıüriikleniyorlardı. K lru ti k h 1 

t k·ı tt'w • ı· b'a:l :-abaya l vve er ~ı anp ıe ır erı I olan bu zat bilfıhara Pari~e gelerek bu 
parçasının Cf ı e ıgı yanm unan Gl• •pul bu cı·varın " -dro:ılarla dolu l • • d K T 'li ...... ı..c: 1 e 1 1 ar. enstitiiyU açmıştır. Otuzdan fazla talc-
~~8;1idyiet. ın e, uan- un vı ~yetine ve onlann eller1°ne du'0 c.menm· de ne Ç' · t iha t h 1

• ıiw ~ ın ımpara oru n !e u KOr- 1 besi v&rdır. Tahsilini (Zürih) te yaptık-

Malmo, anlattıjımız devirde her dernek olduğunu biliyordu. t~nlara kar~ı harp açmaga karar ver- 'lan sonra 7.abıta mesleğine girmiş \'e 

ne kadar Portekizlilere tabi idiyıe de Ladronlu çok kuvvetli bir korsan dı. . . . ! uzun seneler çalışmıştır. Son yfü yılın 
halkın büyük bir ekıeriyeti Çi9li idi. tqkilitı idi. Bu ismi onlara Portekiz- Bu harp,_ <ıladr?nlar» ıçın tam hır en büylik, en kanşık işleriyle uğra.,.c;mı -

· 30 bin nufuıunun ancak bq binini liler l'ermiıti.l!zun: ~anlardanbe1i z.nfÇe~le ;etıcelendı. d kırk l 1ır. Bütün canileri, dolandırıcıları taiur. 
Portekizli ve yabancı tqkil ediyor- uzak fark denızlerını kasıp kavuru- m onanmasın an parça I Hırsızların bi.itün hislerini bilir. Pro!e-

du B ad h b
.. .. 'd ı· yorlardı. gemi korsanlar üzerine. . ıev.ked.ildi., sör kendi~ini 7jyaret eden bir gazeteci"e 

• ur a erıey, ulun ı are yer ı . Lad l b kı k • 
bir valinin elinde idi. Portekizliler ve 1 •• Glupulun ve hır avu~ tayf~ıını ron nr u r gemmın YD"IDJ ıe- div:>r ki: · 
yabancılar, oturdukları yerin kirau ıçındc ~u~un~~kları bu güç ''azıyet- kizini silahlan ile beraber zaptettiler. \ ·_ clknim mesleğimde bulunanların 
mahiyetinde her sene ağır vergiler te ve bır an ıçın bxrakarak okurları- Geri kalım. on iki gemi de ancak ka.ç- 1 hayatı pek gariptir. Zira, biz.ler her gün, 
vermekte idiler mıza bu «Ladronlar» hakkında biraz mak ıuretıyle yakalıınnı kurtarabıi- hnlk düşm~nlariyle temasta bulunuyo-

Çinlilere kar;ı yabancılar tarafın- malumat ~erelim. . eliler. 1 ruz. Bu scbl'plc dnimn maceralara maruz 
dan itlenen ıuçlann cezasını yerli Anlattıgımız te.rıhlen dört bq se- Bu zaferin «Udronlar» üzerinde kalırız. Size, birkaç ı:aka anlatayım. 
vali bizzat tayin ederd· ne evvel Mandarcn!ere isyan eden yaptığı m~~di ~~ ~c ~anevi tesiri 1 Ben, yazdanberi Prıristc bulunuyor-

Valinin nüfuzu ve ~dreti ka- bir takım Çinlile:- kendi aralannda nnlamak guç degıldır. Bır kerre ma- dum. Radyoda cinayetiere, cezalara nit 
dardı ki canı istediği zama !:hrin bir deniz haydutluğu çet~i kumıu§- neviyallannı kuvvetlcndirmi!, cür-

1 
birkaç konferans verdim. Temmuz nyın

duvarla ',.evrilm;• hududun~n kapı- lardı. ~unla~ i~k fuliyet sahası etlerini artırmıştı. Sonr:ı ele geçirdik-
1 
<la bir gün. oturduğum köşkün kapısı 

lannı ka~tır ,:C içeriden d1§8nya Koıen§ın sahıllerı oldu. leri yirmi sekiz harp gemisi onlar i- '.çalındı. Açtım. T<'miz geyinmiş, se\'imli 
ne de dJ.!arıd~n içeriye kimseyi hı- Kürekle işliyen mavonalarda ve cin ihmal edilmiyecek bir kuvvetti., bir delikanlı. Amerikadan henüz gcldi-
rakmazdı her mnvonnda kırk kisi olmak sure- Heriflerin bu zaf f!ri ise bürun Çine ğini, benimle bir iş hakkında gör~mck 

Bunlar .• ıiyueten Port kizin h~ _ tiyle meydana getirdikleri aoygun yayılmı§, her tarafta Ladronlara ilti-
1 istediğini söyledi. Hk evvel kendisinden 

lômiyeti ~ltında bulunbl Makao ~ filolan ile birçol< ticaret gemilerine hak için yeni bir gönüllü r.Jnnı baf- 1 şüphelenmedim. Içeriye davet ettim.Çok 
hakikatte bu hikun" • .. 11 knd hücum ettiler. Zaptettikleri gemiler- laml§tı. 11 serbest bir delikonlı idi. B~basının zen-

ıy... en ne a ar 1 1 d'l . ·ı ih k d • uzak bulunduğunu göıterir. eve ten ı erır~e ı t a .c en ınıan- Ladronlar hu ıuretle vurgun ıal- gin bir Amel"iknlı olduğunu , sergi müna-

(M--'..:!z-of El.) · · ı· d larla kuvvetlerı arttı. Çın toprakla- lanııtlarıru bütün Çin deni7.inde tesis 
1 
sebctiyle kendisini Pari~e gönderdigwini 

uaı - ı gemısı ıman an w .. j 
12 mil açıkta ufak bir adanın yanın- nnda açlıga duıenler, balıkçılar, ettiler. . ~ anlattı. Sonra, ba2.ı kimyevi ihtiraJarının 
da dunnustu. Mandaren}erin verdikleri cezalardan Öyle b, anlatacagımı::. vaka yılın- beratını satın almak istediğini söyledi. 

Kaptan- gemi zabjtJ .. ~ ... den b• • e kaçanlar, ıpten kazıktan kurtulanlar da., yani 1809 da 800 büyu ... k g_em .. i. j Muhat. bım biluük bir neuıket1e ko-
, -waau ırm kın akı La d 1-- 'I · ed0 b 1 ı.:. 1 k ,, Makaoya kadar giderek bir klavuz a n « n ron>> uu-a ı tıca ı- ın erce mavona ve 70 bın a..,ı ı nuşuyordu. Paris1eki Amerikan sefore-

rikalı olduğunu söyliyen, Almnnı, ne de 
:arkadaşını görebildim. 
Bir hafta sonra gazetelerde Amerikalı 

dansözün krıybolduğu haberlerini oku
dum. Hatırıma garip ziynretçilcrim gel
di. 
Karıma: Bu işe karışmıya snllıhiyetim 

yok. Fakat, o iki adamın parmağı oldu
ğuna eminim. Hissiyatım beni nadiren 
aldatır .. Ne sare ki elimde bir delil yok. 
d dim. 

abp gebneaini emretti. yorlardı. bir kuvvetle ideta müthiş bir korsan-! tinde çok tanıdıkları olduğundan bana 
Bu zabit Ri ... Glupuldu T-- O vaziyete geldiler ki deniz 1ar devleti kurmu§lardı. Çok geçmedi, polisler canavarın l erini 

, -:r- • -,..- h d ti ku 1 . ç· . Bf'l"ll•r 1 her husu ta yardımda bulunabileceğin- buldu. Kcndi!ini vaknladı. Gnz ... tclerde 
den tım•;;a kadar ıilihlı yedi tayfe- ay u arının vvet en m ımpa- - · 1 mr.D - d bah d d " " _ ~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~? oo ~~mu.Hatti:«Do~anmd~ r~~erini~~~e~~~~nı~m:B~ 
yıdaberaberinealaukgemininkot- Mısırlılar T .., k k buişlcaUikadnrbirgazcteciyakındage- ... v d 'k' .. d ....... 1 d •1 1 ereyag o usu nncıı;ı ay man, ı ıncı~ı e .ıul yon u. 
nama bindi. verilen vnzifeyi ifa i,.in lecektir .. > dcmi§ti. v d "th. b' 'd' K d' ~ ay man mu ış ır canı ır. en ıne 

Milyona gelince, o dn Vaydmon gı" 
bir serseri ... > 

ANNES1 lLE NASIL KARŞILAŞ'J1 

Kotil Veidmanın annesinin oğluıı• 

görmek üzere Almanya<lan ParÜ;;e ge1ı 
diğini yazmıştık. 

Paris - Söirın bir muharriri bu karşı' 
Jaşmnyı şöyle anlatıyor : 

Sahne bir çeyrek saat sürmüştü. Fııf 
ln degil. }.fııdrun Va dnıan ,siyahlar gt' 

yinmişti. Küçük fa'kııt güçlü kuvvetU. 
yüz.ti sapsan idi. Siyah şapkasının ııl
tıncLın bcynz ~çları görünüyordu. 

Jştc avuknUyle beraber sorgu hflki01' 
liğinin merdivenlerini çıkıyor. 

gemiden aynldı. Meslek icabı birçok kimselerin bu gibi n'-- h' ··ıd" 1.. d En 

1 
m u.:ıus ır co urrne usu u> var ır. -

Bu hidiıe 17 EyJul 1809 ıeneain- Lllln harflerlnl k•ıllan- Alm. anyad .. a siliih imalatı için para a-
1 
mürac.:atleri ı;ok. olduğu için ya. b.ancı-. seye kurşun sıkmak .. Vaydman bir tip- Adliye sarayının kapısını çoktan k,. 

de 1 du k 1 ti b 1 k h lk k h d h ı d F k t I 1 prun":lnrdı. Mütecessisler, bı'rbirle ._.a 
o uyor • ma 8 yor yıra ı mc uzerc _a tan yiyece \lSU-, un şup e enme _ım. . a. 3 • ~ ız~eyı tir: Bu tipteki dıniler kan dökmekten -.. J"lll' 

Glupul o gece Makaoda 1'a1dı. Kahire (Hususi) - Bir iki .~ene evvel sunda fedak!irlık ıstendiği maHlmdur. teL1ffuzu nazarı dıkkatimı celbettı. Şıve- k 1 il~k bu f el .sahneyi gönne~e ug"racıJ' - ı.ev a ırJar. Hiç bir vicdan azabı duy- 11 " 

Erteıi sabah ıemiyi limana sokacak Mısırdn Araplık ve Mısırlıhk münaktıta- Hariçten tedarik edilmesi mccburl olan si hiç te Anglo-Sakson c:ivesine benze- 1 Uf k b' · · bl d "1 y~lar. • • ~ mn2. ar. a ır para ıçın r a am o -
ldavuzu da beraberine alarak (Mar- l8J'ı olmuştu. bnzı gıda maddeleri, mesela 1ereyağı Na- miyordu. Sonra, ilk evvel Fransızca 5Öy- dürmekten çekinmezler. Vaydman nor- lşte Vaydmnn, kan te.r içinde buruilJ' 
lıiz-o-Eli)nin bulwıduiu yere doğ- Bugünlerde yin<' bu mesele mevzuu- zi Almanyasında lüks maddelerdendir. lemişti. Her halde bu adamın bir başka mnl bir adamdır. va~at derecede zekası" yor. Çii~ü biliy,or ki annesi hemen o~ 
ru açıldı. bahs olmaktadır. Bir Mısır1ı Alim bu Hakiki bir Nazi tereyağı yerine mutlaka maksadı vardı \'e Amerikalı de{,tildi. Ya- vardır. > cıkta. Daha bir kaç dakika olmadı )1 

Fakat birden mülhit bir ıia bubr- hususta cElşeyip> gazetesinde mühim margarin kullanmak. mecburiyetindedir. lan söyliyordu. Enstitil müdürü, caninin suç ortaklnrı annesini gürmeğe razi old~ . . Ona b' 
mqtı. bir makale neşrederek diyor ki: Fakat pastalarda tereyağı yerine kulla- Yalcın söyliyen, ynlan söylcmiye mec- hakkındaki fikirlerini de şöyle anlahnış- kararı verdirmek i_çin evvela hücr<'sin' 

Deniz de ini olarak kabarmıtb. •Biz Mısırlıyıu. Fravunların bize ya- nılan yağların ağır kokusu, en su katıl- bur olan bir adam şayanı itimat değildir. tır: götürmek ltb.ım gelmişti. 
lngiliz gemisi bu •azİyette ve bu- <ligfır bırktıkları kitabeler ve heykeller- mamış naz.ilerde bile milli pasta yiyebil-ı Kendisini bir denemek istedim. Birden- _ Şebeke tıpkı bir ticaret evi pren- Orada, kendisine hapishane elbiseli' 

h.mduğu yerde duramıyacağını anh- de gördüğümüz kıyafetler hala fellah mek imkanını bırakmadığı için "azifeye bire Almanca cevap verdim. Yabancının siplerl Uzerine kurulmuş. Jan Blan ser- r ini çıkarması ve yerine eski elbiseleri• 
yarak, tehlikeden kurtulmak için Mısırlılnr «Kıptiler> arasında yaşıyor- dnvet edilen Alman l ~myagcrlerl niha- halinden söylediğimi anladığını his.set- mayedar. ŞUphesiz bütün cinaye1lere va- ni geymesi söylendi. 
yelken açıp uzaldapnlflı. lar. Arnplar Mısıra geldikten sonra yal- yet bir çare bulmıya muvaffak olmuşlar- tim. Biraz bozulur gibi oldu. Kelktı, .gn- kıf .. Çete Amerikada, belki de Avrupada Sonra hep beraber bakimin odası~ 

Glupul, geminin bulunduğu yere nız yiiksek tabaka araplaştı. Türklerin, dır! zeteci ıırkadaşı gelince bana gönderece- teşkil edilmiş. Sermayedar cinayetlere çıkıldı. lşte müthiş facia orada ~reya' 
geldiği zaman onun yerinde yeller on sene evveline kadar dülerini yabancı Alrnnnyada §İmdi «tereyağı kokusu~ ğini söyledi. Çıktı gitti. biUill ~tirnk etmiyor. Yalnız lüzumunda etmeğe bn~ladı. 
eatijini gördü. sayılan arap harfleriyle yazdıklan gibi sntılmıya başlamıştır. Pastalara ve diğer Birkaç gün sonra gu gazeteci geldl. avukat ilcretJeri, hastane paralarını ve- - Vaydmnn! Annenin seni görmcııl 

Deniz gittikçe kabanyordu. blzim öz yaı.ımız bırakılmıştır. lcıkende- yenecek şeylere, yerli malı yağlardan Kendisiyle göril§tüm. Gazetecilikle alfı· riyor. Daha açık tabiriyle canileri c;igortn lfız.ım ! 
Vaziyet nazik ve tehlikeli idi. Bu- rin isti)fısından sonra Rum harfleriyle sonra bu kokudan birkaç damla kulla- kası olmadığını anladım. Bu mesleğe ait ediyor. - Jmknnı yok. 

na rağmen gemiyi aramağa koyul- yn:muığa başladık. Türklerin arapça nan Almanlar artık tereyağına hnsrcl hiç bir malumatı yoktu. Bana maruf bir Kolet oynak bir zevk kadınıdır. Oto- O zaman hıikim, ve nvukallar kendi-
dUlar. Fakat bir Ceviz kabuğu kadar harflerini ı:ıttığı gibi biz de bu arap harf- çekmekten kurtulmuşlardır. Bu koku- gazeteciyi gidip görmemizi teklif etti. mobillerde gezmek, ık geyinmek iste- sini aile sevgisi taralından tecrit etti]et• 
olan küçük kotranın Çin denizleri- lcri yerine ya eski Mısır veya Lfıtin harf- nun neden çık:ınldığı-ticari sır olduğu işlerimin çokluğundan bahis ile red yor. Bu, Uç cfuıinin zevk aletinden başka Çünltü Vnydmanın ailesini çolt evdi• 
nin bu gibi fırtınalarına tahammülü )erini kullanmalıyız. için- ifşn edilmemiştir. cevabı verdim. O günden sonra ne Ame- birşey &ğildir. ğini biliyorlardı. Çünkü Milyonun §" 

• ,~J..27JZZ'7J~.~.27.TL7-7~17L/7-ZZ/;ZJl!'"J!!f71.'T...u:77..PZ'Zl• O t:öz.leri <le hatırda idi. : .,. nu aramaia veya kartılamağa Bütün izci kampı bu felaketli mandan beri ( kiralıktır ) le•haaı 

P 
• ı · K d ·d 1 ki d k h b • k - Eğer bu müthiş canavar, annesinitı 

arls 1 a in gı en er, yüre erin e i üzüntüyü ~ erın elemi içinde çal andt. aıılı olduöu halde buraıını bir tu-
kl 1 J I h 

.. hu1.urunn çıkarsa bütün hakikati sö)" 
sa amıyor ardı. a c, i.li. hınç kırıyor: tan, kiralayan da olmamı,tı. 

Akan ıu kenarına geldikleri za- z il L · • d' • 1 B liyece.ktir. Çünkü annesini çok sever. 
- ava ı uıgı.. ıye ın eyor- u evin adı, dıvarının üzerinde Milyon yalım söylemem~ti. Çünktl 

man ortada Luigiden eser yoktu. du •.. Hem de en çok meıud oldugu- yazılı ı·dı·. (Ed•lvagı)... ı 1 .. V nydman dn nnnesini görmeğe raz.i o • 
ULLL:L7..sKY,.D'ZJ Seılendiler, çağırdılar.. bir anda kurban gitti. K. b 1 h b' d h 1 

C k 
ıracı u maması ıe e 1 e a - muştu. 

evap yo •.• VI k b . K d ın u evı uğursuz aaymaaından n ın içeri girdi. Oğlunu otururke.J' 
.. • • • Hepıinin de gözleri kaynatan ESiR ÇOCUK !Ü 

Gule oynaya yemeklerını yedı- Jak arkadaşlarına: ve köpükleşen bir akıntı ile kaya- ileri geliyordu. Filhakika iki üç yandnn gördü. Sonra bütün viicudu biı-
ler. - Korkmayın, dedi, o çok ted- . • Luigi Zerçiano'nun hu feci i.kı- ıene evvel burada bir adam zehir- yük -bir titreme ile .sallandı. Vaydmnı> 

Lul. ,,1• •• b. l'd. B b' k 1 nın dıbınde kaybolan ıuya bakı- beti muhitte derin tesirler bıraktı 1 • 1 k ..ıo·'ndu". Sonr"' sankı' uykuda ı'mı'ş nı''"' ,. ır ı ır. aıına ır aza ge mez. d · enmıf o an öpeğinin zinciri ile <• .. o P" 

- Off .• Dedi. Ne kadar <Ia çok Fakat L~iıi ıideli epi olmuttu yoSr u. k • d Ç I Gazeteler günlerce bu acıklı vaka boiulu bulunmuttu. llyağn kolktı. Ve başını önüne eğdi. 
d h·ı· d'. . . uyun enarm a.. amur u top- u"'zer· d t 1 d..ı ş· d" · ·· l' rd ıusa ım.. ve a a onmemıtlı. •• . . • • • . ın e ıa ır arca yazı yaz nar. Cahil köylüler ev·n 1 1 ım ı anncsı soy ıyo u : 

B·ır ı·zcı· •. y ,. d. rak uzerınde Luıgının ayak ızlerı n· w .. ı·· .. d · • 
1 

fey an ar, N" · b k d f 1 k ? avaf yava., en ıte uyanıyor- h .. k .d. y b d ır çocugun o umu aıma umu- emler tarafından iıga) edildiğini - ıçın u a ar ena ı yaptın. 
- Bende bira var.. du... enuz pe taze ı ı. anı atın a mi merhameti tahrik eder. Luigi .dd" d. l d G k b h l l Katil nefes bile almıyor. Fnknt ht' 
Bir diğer i:ı:ci: Uk önce yine Jak bu enditeli da çocu~un izci şapkası ile matraıı İçin de böyle oldu Her keı Kont ~ .kıadle ıyor ar kı. ere .du a 

1

1 Y<'e<ın içinde boğuluyor. Sonra §U ci.iJ11• 

B d 
- k h K 1 h. "ardı • ıtı a ar ve gere ıe eve gı en yo - 1 1 . d 

- en e ıogu şarap var. avayı yırttı. aptan arına ıta- • • ve Kontes Zerçianoya acıyordu ... I w . . e eTı uyuyor : 
Dedi. Lui2i "erinden kalktı: ben· Jak hınçkıra hmçkıra hünküre ç - d. · b l k • · arın ıarplıgı bu cıvardan kımıe- -Bu müthiş bir felakettir. Seni btl 

J • ' ' ocugun ceıe ını u ma ıçın "'a- • . . 
- Hayır istemem .• Dedi. Ben - Acaba Luigiyi kartılamağa hünküre ağlamağa batladı I b" .. l . · . nın geçmemesının en hatlıca se- felakete kim sürükledi? .. Cevap ver!. 

1 
- .d k • • . k • pı an ulun arattırma ar netıcesız 1 be 1 · d h · · ·d· V d . Ç d 

susuz ugumu stı erme ıçın nere- gıtse .nasıl olur?. Artık hiç füphe kalmamııtı. kaldı. Hatta bu hususta ikramiye P ~rın .en ı~ı ~ ı. .. ay man cevap vermıyor. ene-
ye başvuracağımı biliyorum. Dedı. Bu teklıf derhal kabul Luigi matrasını doldurmak irin b'l d d'ld·-. h ld il Eger dıkkatlı hır nazar son gun- titriyor. Hınçkırıkları boğuluyor. Faka~ 

Ve matrasını alarak g!tmeğe d'ld' "' 1 e vaa e 1 ıgı a e zava 1 1 d b · dk'k · 1 d bir tek kelime bile .söyliyemiyor. BeÖ' 
e . Bı ı.d . . k. • k d L'b eğilmiş fakat muvazenesini kay be- Luiginin cesedi bulunamadı. er e u evı te ı etmıt o ıay ı başladı. Jck seslendi: af a ızcı e ıpı ap anı ı • d k d" .. .dd l. onun zannedildiği gibi büıhütün baht anne göz yaşları içinde haykırıyol': 

- Nereye?. ld w h ld d" t b • . ere ıuya ufmut, tı et ı cere- •.••••• • . • • • • • • • - ÖJ'en, her şeyi itiraf etmelisin.' 
ran o ugu a e or eş ızcı, k I k 1 w I ~ k ı d v f k 

D 
· t d w b L • • · · •w• • 'k · yana apı mış ve aya ıgın a • Da:Y etegwinde otobüılerin oto- metru • 0 ma ıgının ar ına varır Bu .... fer Vaydmnn der,_-1 cevııp ve' 

- emın o ur ugumuz su a- uıgının gıttıgı ıstı ametı h.:ttu- ,,. ' ı • d. ;x; n.ı 
,ına.. Oradan matramı doldura- lar. tmda ölüm akıntııının kurbanı ol- mobillerin takip ettikleri yoldan 

1 1
• w • • riyor : 

cağım.. Tabii Jak ta beraberdi. mutlu. uzak ve ıapa bir yolda, ancak ke- Bu ugurauz evde kım oturabı- - BUtün hakikati itiraf ettim!. 
- Luigi dikkat et.. Oranın ne Kaynak ile kamp kurdukları yer Kayanın dibindeki korkunç Ö- çi yolları ile çıkılan bir tepede, eı- lirdi? Anne, çocuğunu kucaklamak istİ

1 

kadar tehlikeli bir yer old·::•.mu araaı haydi haydi on dakikalık bir lüm uçurumunun kenarına takıl- ki devirlerden ka1dıiı belli, fakat Vç kiti, Luigi takip eden üç Af- yor .. Fakat hnkim de heyecan içind~ 
biliyorsun.. yerdi. mıt olan Luiginin boyun atkııı bu- ,ağlamlığı bozulmamıt bir ev var- rikalı burıııını mesken ittihaz et- oir .. Buna mani oluyor. Anne, oğlun' 

- Merak etme Jak.. Halbuki Luigi gideli kırk bet nun en kuvvetli bir delili değil mi dı. Kapı ve pençereleri daima ka- mİf)erdi. titriyen dini uzatıyor. Vaydmnn he' 
Keklik s:ibi ıekerek eiderkell dakikadan fazla olmuttu. idi? palı olan bu evin kaoııında eoi za- - BiTMEDi- men kapıyor. lnliyor ve uzun uzun~ 

Naldeden: A. öZYAMAN 
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7 SON KANUN CUMA 1938 
== ı Z&a =---

Rumen Başvekili B. Gooa o Pravda'nın bir yazısı Greta 
dava 

• 
Garbo 

• 

Bükreş elçimizle uzuo 
müddet görüştü 

Bugünkü Beynelmilel 
vaziyette iyilik yok 

actı 
' Greta Gnrbo, dinlenmek için Ameri· 

ladan memleketi olan lsveçe geldi, fakat 
) ine baıı hoı değil ••• Şimdi, Amerika da 
bir adam aleyhine açtığı davayle meşgul. 

Adam da şimdi onun aleyhine bir dava 
açmış. Yakında bu iş için tekrar Ame· 

ANKARA RADYOSU: 
ÖlZlc neşriyatı: 

Saat 12.30-12.50 de muhtelif plak neş
riyatı, 12.50-13.15 tc Plak: Türk musild.d 
ve hallı: şarkıları, 13.15-13.30 da dahilt 
ve harici haberler. 

Bükreş, 6 (A.A) - Başvekil Goga J an.la.şmanın faydasını w. iki müttefik ,Un saat 11.45 te Türkiye orta elçisini memleket arasında yapılan mUzakerele
bbul ederek uzun müddet nezdinde alı- rin çok dostane bir hava içinde cereyan 
koymuştur. ettiğini tebarUz ettirmişler ve anlnşına-

Moakova, (M.H) - cPravdu gaze-,tir. rikaya dönmek mecburiyetinde kalaca· Akşam neşriyatı: 
lesinde cBeynelmilel icmab baılığı al- Fransız • Rumeıı 1;örüıımclerınin neti· Ki tahmin ediliyor. 
tında intişar eden uzun bir makalede gü- c.eııi hakkındaki resmi tebligat biraz baı· Davanın esası ve sebebi ıu: Saat 18.30-18.35 te plak neşriyatı, 18. 
nün mühim vakayii tahlil edilmekte ve ka akisler vermektedir. Maamafih, bir· Greta Garbonun asıl ismi Greta Gus- 35-19.00 da lngilizce ders, Azime lpelc. 

Saat 12.30 da Türkiye ve Romanya nın her iki memleketin menfaatlerini 
arasındaki ticaret münasebetlerini tan· koruduğunu söylemişlerdir. 

ezcümle ıöyle denilmektedir: çok ecnebi gazeteleri Delboııun Rumen tafsondur. Garbo ismini, sinemaya baı· 19.00-19.30 da Türk musikisi ve halk 
cBugünkü beynelmilel vaziyet hiç bir kralını Alman noktai nazarından, faıist ladıktan sonra almıştır. Halbuki, Ame• şarkıları, (Hikmet Riza ve ar:kadaşları)1 

i}·ileşme alameti göstermemektedir. Bu- Almanya ile anlaımak temayülünden rikada 250 senedenberi bir garbo ailesi 19.30-19.45 te Saat ayarı ve arapça neş· 
günkü beynelmilel vaziyetin lc.arakteria- vazgeçirmeğe muvaffak olabildiği hu- varmış. Fakat, ıimdiye kadar bu aileden riyat, 19.45-20.15 te Türk musikisi vı 
tik bir noktası varsa o da mütecaviz dev- susunda ıüphelerini izhar etmektedirler. kbiıru1e, hi~mimdiz.i çaldı diye •. G_reta .. Gar· halk şarkıları, (HalOk Recai ve arkadaş-

l1m eden yeni mukavele endii.!tri ve tl- Her iki taraf ta yeni anlaşmaların ak
oaret nezaretinde immlannuştır. Bu dine mUncer olan müzakerelerde göster
JnilnMebetle Türkiye orta elçisi Tanrı dikleri mUtekabil nnlay~ ve hüsnü ni
Över ile Romanya ticaret ve endüstri yetten dolayı heyeti murahhasalara tc
haz.ırt Glgurtu nutuklar teati ederek bu §Ckkür etmişlerdir. 

ı 1 . h 1 f 1· 1 "d lb y 1 d-'•-· .. .. el . o a ey me ava açmağı duşünmuş de- ları) 2015-20 30 d k nf p --t•-ct erın umma ı aa ıyet erı ir. ltalyan De osun uııos avya ıuu goruım en- • , · a o erans: anıuı.u-

Alman istilacıları lspanyol halkına karvı ne gelince, Y ugoslavyanın flııist İtalya ğildi.r. • . . log Nevzat, 20.30-21.00 de Saksofon solo 

ispanyada hapsedilen 
Fransız konsolosu 

harplerine nihayet vermemekte, yeni ye- ile yakınlaımalc temayülünü gösteren Bılakıs, Greta Garboyu kendı aılele· Nihat Esengin, 21,00..:21,15 te ajans ha
ni kuvvetler tahıit etmekte ve cümhu- Stoyadinoviçin Roma aeyahatinin bu gÖ· rinden olmamakla beraber, isimleri bir berlerl, 21,15-21,55 te Stüdyo salon or-

• 1 h olmak oolayısiyle uzaktan severlermiı.. kestrası. riyetçı spanyayı yeni Ücurnlarla tehdit rüşmelerden evvel vukubulmuı olması B ·ı . b - .. b I F'I G 
k d" l J ç· . . . I u aı enın ugun reısı u unan ı ar· ISTANBUI RADYOSU etme te ır er. aponyanın ıne larşı şayanı kayıthr. Stoyadınovıçın Delbos a b . . d k" d l d . .. ~ 
v h · 'd d h · d o ısının e ı a am geçen er e, bır gu- öX.le U"sriyat • yo.ptıgı arp gıtgı e a a zıya e geni§· vukubulan görüşmelerden sonra Alman· ıı·k ~. d _ . . • • 5 ....., ı. 

1 ı. d" J · d" ._ d . v 1 k ze ı ve mo a muessesesı açıyor, ısmını emeKte ır. aponya şım ıye Ka ar Çine yaya gıtmege hazırlanması da o du ça d G b .. . k H 
1

_

1 bir milyon kadar asker rıkarmı• bulun- k . 'k b' el d" e « ar o muesscsesı> oyuyor. a& t 

~ 1aris, 6 (Ö.R) - In.ında tevkif edi
len Fransız konsolosu B. Dufour hın 
~vlcuf bulunmaktadır., Komolos bele
~ye hl.nasında hapsedilmiştir. Dışarıdan 

:fenıek getirtmesine mlbaade edilmekle 
beraber bqka kiımelerle teması kat'iy
)'en memnudur. Franaız koMOlosu hak
kında ~1 nasyoııallstleri tarafın
(t.aıft açllan tahkikat askert mahkemeye 
verl1ınl§tJ.r. 

:P'ran5anın San - Sebastien kon.rolosu 
hUkUmetinln talimatlyle Paristen me
muriyet mahallJ.ne hareket etmiştir. Nas
yonalist ukert makamlan nezdinde Irun 
konsolosunun Hrbe9t bırakılması ve 
eon Franaı:ı: notasına cevap verilmesi 
için mUdahalede bulunacaktır. 

Parla, 6 (ö.R) - llkklnunda Cebelüt-

.. y kara terıstı ır mes e ır. d v.1 · ... M d k" ·1ı:· b k 1 k 
maktadır. egı mı ya' a em ı ı ı uçu asır ı 

nk k1 nd 1. ha Fransa hariciye vekilinin seyahatleri d G b d 1 ta açı arı a nasyona ıst rp ge- ltalya, 6 Sonteşrinde teşelkül eden soya ı ar o ur 
mileri tarafından tevkif edilen cFran- .. t n .. t ·zı hl k henüz bitıniı değildir. Lakin ıimdiden, Bu müesseııenin açılıı töreninde teref 

. . juç ara 1
• mu cca_vı er o u neticesin- D·lboıun VarRovada, Bükreıte ve Bel· 

Saat 12.30 da Plaıda Türk musikist. 
12.50 de havadis, lS,05 te Pllkla TilrJI 
musikisi, 13.30 da muhtelif plAk neşriyatı 

Aqam neşriyatı: 
dlı F bu vazı d B .. .. mevlciini de bizzat Greta Garboya ve-çoıS>. :ı ransız vapurun. un . - 1 e _cAntı· olıevık anlaşma. ya iltihak d F 

h l d k cd B graddaki görüıtncleri neticesin e ran· riyor ve gayet nazik bir mektupla, S 8 yetı a 5. evam etme t ır. u npur 1 etmıı oldu. 11 llkkiinunda ise ltalya, ... nın orta ve cenubu prki Avrupadaki ar· ant 1 .30 da plAkla dans musikisi. 
ki b" t h · d ki b" Y 8 1" T k .,_ tisti davet ediyor. 19,00 konferans, AlJ K!mi AkyUz ("'~ se z ın on acmın e es ır unan 1 er ın ve o yonun arzusunu yerine ge- ,·aziyeti takviye bulmuı denemez. F- '- G G b 1_ y-r 

d 14 "Ikk. nd An te · k ·· M"ll 1 C a.;at reta ar 0 s;wyorl l'Uk terbiyesi), 19.30 da Beyoğlu Halle .. vapuru ur. ı anu a vers n tırme uzere, ı et er emiyetinden çe- Demokratik _ Burjuva devletleri gerek 
1 k'ld" H b k'" "'ld . ·1 k d cBenim iımimi ne hakla kullanıyor· evi gösterit kolu tarafından bir tems:1 5500 'ton buğd:ıy ve 2200 ton e ma suyu ·ı 1

• ar 1 oru eyıcı er en i blok- ispanyada, gerekse uzak şarkta cademi ut 
J d·v . d 1 t1 d lıır~ > diye bağırıp çağırıyor ve hemen 19.55 te borsa haberleri, 20.00 de Neo-hami.ılesiyle hareket etmişti. Hamule arına •ger yenı ev e er c P etmek müdahale> siyasetini anudane bir suret- le 

c:ümburiye'tçi Ispanyayh gönderilecekti. J için bütün kuv~etlerini sarfetmektedir· mah emeye bir istida ile fil Garbo mcddln Rıza ve arkada~ları tarafmdaa 

V d 
_ı_: b" 59 ı.· -·d 'b ler. Bu hususta hılhassa Macaristan la Y te devam ettirmektedirler. Bundan mü- aleyhine cGarbo ismini ticarette bir ilet ı Türk musikisi ve halk şarkıları, 20.30 da 

apur a St:JUZ Ul ıt ve .,.ı~ı en ı a- ı 1 U· tccaviı:lerin mukavemet karşısında kal- olarak kullanma> auçundan dava açıyor. hava raporu 20.33 te Ömer Riza tarafm-
ret mürettebat vardır. Bunların hepsi gos avynyı hazırlamaktadırlar. ltalya, ~ Fil Garbo bundan tabii mUteessir olu- ' 

. . • Lehistanın hafi olarak mütecavizle bl madıklarını çıkarmak dogru olamu:. I dan arapça söylev, 20.45 te Bayan Mu-
Fransızdır: :vapurun .'~ydney>_ ı_ngılız kuna iltihakını kolaylaştırmağa çalı;ma~: 1 Kahraman. l.ı~anyol ha~.kı iki kıştır asi· ) ~r. Fakat, dnvayı. k_azanacağına emin·! zaffer Glilcr ve :ırkadaşlan tarafından 
vapuru gıbı hamulesın:n tetkıkınden tadır. lerin ve· ıstılacıların hucumlarım cesu- dır. Mahkemeye gıdıyor ve Garbo ia- Türk musikisi ve halk sarkılan (saat 
sonra s~best bırakılaycagı sanılıyordu .• ! Alman ve ltalyan faıistleriyle Japon rane bir ıurette kırmaktadır. minin kendi .. ailesinin iki yüz elli senelilr. I ayan)' 21,15 te ORKESTRA, 22,15 te 
Ha~buk: mensup o~ugu ~umpan~:ının 

1 
emperyalistleri hariç memleketlerdeki ı Çinde Japon aleyhtarı milli cephe ~oya~ı. ~ldugunu, bu h~kkı ~a~ımalc~ ajans haberleri, 22.30 da plakla sololar, 

24 ılkkanundan ben yaplıgı teşebbüsle-! tahripka·r . 1 . f 1 k . k vvetlenmekte ve gcni .. lemektedir. Ja- kendısının haklı bulundugunu ısbat edı- opera ve op"'ret pa 1 22 50 d y • ııt erıne az a uvvet vermı12 u " . " rç arı, ' e son 
re ragmen vapur hala bırakılmamıştır. 1 bulunmaktad 1 B""t"" ç· J 1 on ordularının ilerlemesine Tağmen, yor. Mahkeme de Fıl hakkında beraat haberler ve ert,. .. ı· g·· il 

ır a'!· u un ın apon ca- P • ..... un n programı. 
~~~~~~~~~~~----~~----------~~--~~d~~ed~u~m~aberak~~n-'h~~m~ndı~i~m~d~di~ J~b~~~~ AW~AIBUSW~~~BU 

S • d 1 Cümhurİyelçİ ııada üstü nçılıın faşist suikastının ip uç-'ponyaÇinhükümetinikarşısındadizçök- Fakat, §imdi kızmak sırası File gel- AKŞAMDlNLENEBtLECEK SEÇME 
urı ye e ları da Berlin ve Romaya kadar gitmek-1 türmeğe ve Japon ıeraitini kabul etmek miştir: Kendisini isim çalmak hrrsıılığı PROGRAM 

S fi el F t d" Ç k 1 k l 1 ile itham eden ve mahkemelere düşüren a arın a ransız C: ır. e os tWn po isi yüzlerce Alman mecburiyetinde bırakmağa muvaffak 

A 1 ki • • k"f k 1 artist aleyhine o da bir dava açıyor: SENFO Z 1 arın Vaziyeti l ça~usu tev ·ı etme tedir. Arap memle- c.lamamı:ıtır. Çin askerleri Japon • Çin . . . . . . • . NILER ar Varmış k J • d k" J ı · . . 1 • • . •• •• • • cGarbo ısmı henım aılemın ısmıdır, 1215 , et erın e 1 ta yan entrıkaları bırbırini mücadelC!ı tarıhınde gorulmıyen bır kah- . • ı Roma kısa d:ı1gası: Operada ve 
Şam, 8 (A.A)- Bay Cemil Mardam 

Suriye hllkUmeUnin azlıklar hakkında
ki hattı hareketini Fransız mümessille
riyle birlikte ıııarahaten tayin edilmi~ 

olduğunu blldi~ ve din azlıklarının 
va Fransız m~urlarının \1!'.Ziyeti hak
kındaki bUtUn endişeleri ortadan kaldır-

· · ı l · k d" 1 y . dıyor. Bu adı hu; hakkı olmadan alan ·ı '- n.{ k l Salamanka, 6 (A.A) - Franko ka- zıncu eme ta ~ıp etme te ır. ı arq?nlık ömegi göstermektedır. Birçok b" . . d I !" . l. . l"I ece"' se oniyi na i, 21,05: Varşova 
raı'gihının bir tebliğine göre nasyonalist-l Sulhu muhafaza f"tmek ve tecllvüzle- hallerde Japonlar tarafından ihata edi- Gırısı vacrııa 0

, a dsveç IBl\l'lıstbve lası ısmı senfonik konser, 22 Milano, Torino, Ro-
ri zararsız b" hal k k . . ı reta usta son UT. u se epe, hem k dal S f "k k (P 1 

ler T eruelde hareketlerine devam eda-1 ır e oyma ıçın gayret le~ Çin askerlerinin geriye çekilmekten beni haksız yere mahkeme ettiği için ma ısa gası: ... en om onser a • 
k d .. k . • sarfetmekte bulundukiımnı büyük b" •. . d k . l k b" siello, Respighi) re u~man mu avemetını kırmışlardır. h h" I ır ımtına e ere tam manasıy e te ır ne· -lşlerime mani olmak dolayısiyle- tazmi-

c.. h . . y v 1 n ış !'! beyan eden burjuva demokra~ 1 • • • • • HAFiF KONSERLER 
um urıyetçıler agır zayiata ugramışlar- t'k d 1 tl .. ·zı . f . •fer kalıncaya kadar çarpı~tıklan buna nat vcrmcsını hem de benım aılemın is-

7 
lO B 

1
. kıs d 

1 
K k ha 

d F k . ı ~ ı 1 • ev e er mutecnvı erın aalıvetleri . l . • . . . . . . , er ın a a gası: aı·ışı va 
ır. ran ocular yemden muhim mev- k d k d 1 · n nusa dır. Ayfl! umanda Çınlı çetelerın mını bırakmasını istenm.) l (S lS D ) 

9 
p . k 

1 •1 I • • 1 arşısın a ne yapma ta ır ar? Demok- l •. .. .. ar . ~ ev.runı ~O ans o onyal: 
tualt j.rin mu-ı_edA-ı· .. :n tatbı"kı'nden do- zı er e e geçırmışler ve düşmanın 5 avcı at"'• L~- • • d 1 1 . .. 1 ı_ ~ayısı da gunden gunc artmaktadır. Bu- Fil Garbo bu davayı açmağ" huu:la- PlAk 9 30 B rlin k d 1 k 

,, BB ~· - , i r lK ourıu' a ev et erı tecavuz ere s;a:· .. 0 • • a 1 e ısa a gası: As er! 
~ bUtUn m~lelerl tetkik etlik, de- "e 3 ke,.if tayyaresini qüşürmütlerdir. şı koylnamakla beraber, ekse.riya onu• t~~ ..... eypı?. ~ Hank~v. d~mıryo~u hava· nırken Greta Garbo da Avrupa yoluna konser J-0.45 Berlin kı!la dalgası halk 
.,...;.,Ü c;:,_l nk 6 (A - 1 "f b"J . lısmı çetecılik ha.rekatı ıstıla etmıt bulun- düZülmek ·· 1\ "k d ' • ··~ r. . ..,. ama a, .A) - I·ranko ita- ta tı ı e etmcktedttler. Buna misal ola-' k . .. .. uzere merı a an ~taıını, :ırtmtkisi 13 Paris kolohyal: Paris 13 Ber--"R... kil 'I:'- -1..- n1 1 le< ı . 1 . .. rma tadır. Bununla beraber Çın hukume- bavulunu ı h.t ö d Orl • b .. '""":ive "'ta.nsız: tGAuisye eriyle te.ş- rargahınan bir tebliğinde T erucl cephe· ıa spanya ı" erine ndemı mudahalc> . . . • . . • op ~. r. u. . un ıçın, ugun lin k1sa dalgası hafif ınusikisi (13.15 de-
r ik! m---'de Irak gtbl hareket . ede,_ği- "nd • d'l ı_ 1 · b h d lmesclesini göstermek kafidir. I tının clındc kafı derecede ıhtıyat mal- mahkeme kendı•ını Amerıkada bulup ça- ) 1310 B""'"'"-- 'k" 1615 B 

t:aCU '""" aı e esır e ı en ası.-:er erın u cep e e I · vamı . u~n:§ musı ı , rilnG 
nl s8 lemJrit.. Demokratik burjuva devletlerin Cin ~eme bulunmakta, Çin ordusu bozulma· iCıramıyor. fsveçe celp göndererek çaiı- Pr g . h fif "k" 

16 45 
B li 

· y i,- · · ispanyollardan ziyade ecnebi muharip- t • k' J .. 1 . • ~ • mış ve tam bir harp kabiliyetine malik nlacak veya gıyabında hüküm verile· a ve saıre, a musı 1' · er n 
Cevelu .. düru'"• mebusları du""n ı"l'- defa f • L l d ~ ·· 1 d'kl · b"ld" · ı ac 1 apon tecavuz erıne yegane ceva· ı 1 kısa dalgası musikill ve sözlü cen prog~ .. . . "" I e~ın u un uı:•.,·11 ııoy e ı · en ı ırı • .. v Hı unmaktadır. cek. .• ' :>' 

olarak parlamento içtımnında hazır bu- r.ıektedir j hı Bruksel konferansını toplantıya çagtr-f 1 1 ç· h Ilı: .. d 
1 1 

B d k d G G b ram. 17,15 Roma kısa dalgası. Karışık 
. . spanyo ve ın a ının muca e c e- u ava arşııın a reta ar onun k 

1unmuşlar<lır. c- h . . k .h h h 1 ınak olmuştur. Bu konferansta. Japon r' .,..n·, h Ik k""tl • . d .. t . 1 . • k d 
1 

T onscr, 17,15 Varşova: Koro havalan · um urıyelçı ararga ı emen emen . 1 ı ... ~ ı a u esın e mu ecavız erın ne yapac.agı mera e i iyor: azminat ' 

R , . .. h r . . d .. 1 iı.tilacılarını biraz düşünmeğe icbar ed~ küı>Uıhr" har'eka" ti k t ._ • 18.02 BtikrC§, Tandin orkestrası, (19.15 esmen mun a~ıran r ran&ıZ zabıtlerın en mu- . . .. 1 y- arına mu aveme ar- vereceıı; mi ve İsminden vazgeçecek mi? . . 
kk . 1 cek tek bır tedbır alınmamıştır. Boyle zusunun arttığını göstermektedir.> Bunu istikbal gösterecek 1.. kon..~rın devamı) 18,10 BU~, Radyo 

b•ıd• d•ı re cptır. j bir vaziyetten eonra Japon askerlerinin' orkestra$ı, 18,30 Graz, 19,10 Varşova, 
) JF ) er • ············· .................................... Şangbayın değil yalnız Çinliler mınta· ! l' l:. • • b • •• l karışık orkestra, 19,30 Bükreş, pllk 20. 

Roma, 6 (AA) -:- Stefani ajansı bil- t;·. B o R s ... A ]' J:nsında, hatta beynelmilel imtiyazlı m1:1·ı Rlncı ır şova ye 10 Kolonya: Bcrlioz: Dv~rak, J Straus, 
dirlyor : takalarında da tam ııalahiyetli bir sahip 20.25 Floraru, Napolı yeru plik repertu-

Romanya hükUmeti Romadaki Ro- olarak harel.:et etmelerine taaccüp edili/Fakat bu seferkicok ciddigözu .. kürvor varın~an, 20,30 Milano, Torino: Karışık 
ÜZÜM mH Uzak tarktitki vaziyet İ§te bu met· • J ınusikı 20.35 Va110va karl§ık orkestra 

manya orta elçisinin Italya kralı ve Ha- 688 inhisar idaresi 9.75 13.87 L:ezdedir. ı "" A~k ~oris ~i~euıal\~ şöva.lyesi de-ı niyorlardı. 21 1;-'~~zig muhtelif milletlerin düğün 
he,ı.tan imparatoruna hitap eden iti- 274 '()'. Kurumu 12. li. Avrupada vaziyet naaıldır? ıileri ıe· gıl. Şımdi kendısıne degılse bıle, ismi- Bu sırada, Alberti son derece sinirli musıkisi, 21 Kolonya: Orkestra, sopran 
ınat mektubu il!! tayinine karar verm.İf 170 K. Taner 14.75 15. len Avrupa devletlerinin üç taraflı mü-

1
11e bir rakip çıktı : Albcrt Şövalye. bir vaz.iyette sahnenin arka tarafında lceman, 21,30 Fıorans, Napoli, sahne mu-

oldutunu Itıalyanın Bükrcş orta elçisi· 124 M. j. Taranto 14. 15. 1 tccavizler blokunun teşekkülüne muka .. 1 . Mo:is Şüv~lye.~l~ ~bert ŞÖ\•alye bir- buldular. Tiyatronun sahneye koyucu- sik~, 21,30 ~oma, Bari: Karışık musiki 
ne re.men tebliğ ~tmiştir. 100 A. R. üzümcü H.75 14.75 bil vc-rdikleri cevap ne olmu~tur~ 1 b~rlerıne rakip gorunuyorlar, aı~n_a, ha· su olan Mısırlı merakla sordu : (Mılano, Torıno: keza}, 23,30 Peşte: Çl-

KrUV3ZÖrde 44 Alyot.i Bira. 14.50 15.501 Bu ct"vap Halifaksın Berlinc seyahati 
1 
~ik~~c hısundu·lar: Albert Morısın ye- - Niçin çıkmıyorsun? Haydi çabuk gan orkestrası. 

41 M. Beşikçi 12 50 13 37 ve bun11 takip eden lngiliz • FransıZ gö· gerudır. ol! Ahali seni bekliyor. OPERALAR, OPERETLER 

Y Be . · ıüımeleriyle ifade olunmuıtur. Halifak- AJbert Şövalye Ingilterede doğmuş- _Beni mi bekliyor? Hiç zannetmem. 12 Bcrlin kışa dalgrun: Fransız Supe.. 
angtD 23 Y. E. ncuya 10.50 14. •ın Berlin aeyahatinde Hitlerin ileri ıür· ~ur. Evvela Taymis gazetesinde çalışma- O kadar hakaretten sonra bir daha çı- nin eserlerinden operet musikisi, 13,IS 

Londra, 6 (A.A) _ Bue«n Portt- 146' Yele.un müş olduğu metalebat cetveli Londra· ~a başlamı§, sonra gazetede gördüğü bir ka ., Roma kısa dalgası, (Trovatore) operam 
125613 i 1 ilAn üz • l V• • d Y• ti : ... · r mıyım... 1515 B ]" k d l (Z nd z· mouth tez ... ihlarında bulunan Heae da. fngiJiz. efkan umumiycsinde heyecan enne mes egını cgış rm"ıl.ır. _ u-..: hakaret '· , er ın ısa a gası: ar u ım· 

• 197076 i 1 Alb rt" ed ".&CllU6' 
Mayn gemiainde bir clelı:tri.lc cereyanın- INCIR uyandırml§tır. e ın gazet e gördüğü bu ilan _ Görmediniz mi ? Birinci perdenin mer mann) operasından parçalar, 20,15 
Clan yan"ın çıkmı• ise de derhal ao"'n- lngiliz efkarı umumiycsinde heyecan şuydu : ıl BUkreş: Vagncrin (Meistersinger von 

• "' 550 B. Alazrak.'i 3.50 5.50 1 B sonunda bana na,, ıslık çaldılar.? 
'dürülmüştür. uyandıran bu metalebat, lngilterenin « i'r art~ aranı. ) .. ·or: .,, . Nilrenberg) operası 20.15 Prag Bratislav 

300 j. Taranto mah. ~. 4. So" unda bil k b rt t b 1 - Ha! Şimdi anlıyorum. Demek siz 1... 20 55 p V . 
Du··n de Birmingham Jtruva~0··run·· de b'ır idareci mahafilini zerre kadar sarama· " en yu ır a ıs u unan 1 kla k b h operet a~amı, . eşte, agneno 

... 289 Ş R tl 5 5 .b" • • · b o ıs ı rı endinize ir akaret saydı-yangın çıkmıı ve gemide mühim hasa- · em · · mııtır. Bu mahafilde: Almanyanın ken-
1 

ırı.sı ıçin öyle bir iş kaçırılacak fır- nız ? (Die Valküre) operasının 2 ve 3 perd~ 
200 A. H. Naıı>.lı 3. 3. di eski müstemlekeleri üzerindeki iddi-ı sa·t· mıydı? Albert hemen ilAnı veren lerl 21.55 Prag: Rus operetleri musikisi, rat yapm11tır. 17 U - Öyle değil mi ya7 

7 · Kurumu 5. 75 9. as.ını birkaç sene daha tehir ettirmesi 

1 

rnuess.ese.ye. gitti. K •. endisini. tak_ dim e.tti. 22 Roma Bari: Fucile'nin (Baron Karga) 
A - Evet, Avrupada olsanız haklısınız. 1516 YekQn ıçın ona orta ve cenubu •arki Avrup·a- rtist ıstıyen muesse.se hır tıyatro ıdi. isimli operet. 

eli öpüyor. ı " IlAn Fakat burası Mı.ır .. Burada halkın ıs-
d k f la d 122099 , da serbest hareket hakkını vermekliğe lizerlne yUzlerce kŞ müracaat et· ODA MUS1K1St Bitti. Biçare ka ın artı az ura- ı L 1n · · · U · · b 

123615 mütemayil bir cereyanın mevcudiyeti ol· mişti. Fakat Albert1, tercih ettiler: Çün- ıa. ça ıası pıyesı, artıs ennı eğendi- 11,15 Bf'rlin kısa dalgası: Küçük od• 
ınıyor. Sallanıyor .. Onu kollarından tut- 6/1/938 tarilıirıcle ,..ekirıl1cksiz üzüm fiati dukça sarih biT surette tesbit edilmi!tir. kil hu genç hem çok istidatlı görünü- ğine delildir. Yani bizde ıslık, alkış de-- muisikisi kon.._oııcri, 18.15 Varşova, Lelı 
mak lazım. Kapıya geldiği zaman blr > kt" H d' b k l" sah 

No. 7 12.50 lngiliz • Alman görüımeleri Pariııte yordu, hem de «Şövalye> gibi meşhur ıne ır. ay 1• ça u ge ın neye. oda rnu~ikisi (Sopran, piyano, keman. 
defa daha geri bakıyor : 8 13.25 tabii bir korku uyandırnuşbr. Alman· bir ismi vanlı! Albert Şövalye, vaziyeti bu suretle viyolonsel ) 22,10 Kolonya: Piyano ve 

- Bana mektup yaz oğlum! .. Bana No. 9 l 1.00 yaya orta ve cenubu tarki Avrupada Albert Şövalye Lo.ndradaki bu tiyat· öğreniyor ve tekrar ııahneye çıkarak .. kPmanla oda ve ev musikisi (Bach, Sch-
müınkün olduğu kadar çok yaz.. No. aerbest hareket hakkının verilme•İ -doi- roda az zamanda bUyük bir muvaHakı- Tekrar ıslık yağmuruna tutuluyor. Fa- bert, Hasse) 

Anne dışarı çıkınca Vaydman hınç- No. lO 
15

·
25 ıudan doğruya Fransanın emniyetine ve yet kazandı ve bir milddet sonra tiyat-- kat bu se!er, tabii, memnun oluyor. RESlTALLER 

kırıklar içinde boğuluyor. Onun da ta- No. 11 17·50 onun bu mıntakalardaki vaziyetine bir ro Kahireye bir trup gönderirken o da Ikinl'i Şövalye sinemada ilk defa ola-
Jıammülü son haddini bulmuş! Fakat bir No. 12 22.00 te.hdit demektir. Parisin bu düıünceleri· bu kafilenin içindeydi. rak cGece olacak> filminde rol almış· 
az sonra hücresine götürüldüğU zaman ni idrak -eden Londra Fransız başvekili Kahiredc Albertin başına bir hldise tır. Bu filimde Hubert Lori ile beraber 
süklıneti yeniden yerine gelmiştir. , .... Şotanla hariciye vekili Delboıu görüı· geldi : oynam14tır. 

Bu feci karşılaşmadan sonra bayan BONO mek üzere Londraya davet etmi§tir. cKilorrtetre taşları> isminde bir piyes- .Bundan sonra Madelen Karl ve Mari 
Vayda1'ı Paristc bir gün daha kalmak lngiliz • Fransı:t göriifmelerinin neti- te baş rolü almıştı. Bu, Londrada iken Tempestle beraber cKüçiik Katerina> 
istememiş, ve gece yarısını bir çeyrek c..t'!eri: Alman taraftarlarının, hakikatte onun en muvaffak olduğu rollerde biri filmini çevirmiştir. Ondan sonraki fi. 
geçe Frankfurt trenine binmiştir. Mübadil ve ııa:rri mübadil bo- Fr:lnsanın heıabına olan, küçük devlet· idi. Kahircde bunu daha iyi oynadığına liınlcrinden biri de cÇiftçinin karısı>dır. 

Hareketinden evvel de heyecanını nolan banka ve ıirket biue senet- ler hesabına Almanyaya nihayetsiz mü., 7.ahipti. Mods Şövalye ile Albert Şövalye ara-
~·enemiyerck ogluııa bil' mektup daha Jeri, Sivas • Erzurum dahili iatik- samahalar göstermek hususunda plan· Fakat, ikinci perde biter bitmez, sa- sında bir çok benzerllk buluyorlar. Fa-
yazmıştır. razı yüzde beı ve iki faizli hazine !arının tiddetle lcarıılandığını, lakin bu !onda bir ıslıktır başladı : Bi.itUn seyir- kat, ayrıldıkları büyük bir nokta da 

Mektup şudur : tahvilleri aatm alar. şiddetin beklenildiği cibi kat'i olmadıiı· ciler ıslık çalıyor, ayaklarını yere vu- vardır : 

10,30 Berliıı kısa dalgası: Ballad ve 
rapsodilcr (Brahms) 11,45 Berlin kısa 
dalgası: ş:ırkılar (Sopran) 18,35 Roma 
kısa dalgası Italyan halk şarkılan 20 Flo-

rans, Napoli şarkı ve karışık konser, 20 
Viynna Graz, Viyana şarkıları {Orkes
tra refakatiyle) 

DANS MUSIKtSI 

23 Flornns, Napoli (22.30 keza) 23,20 
Viyana, 23,35 Liiypzig (dans ve hafif mu
siki) 24.05 Peşte, 24,15 Milano, Toıino, 

- Zavallı yan·ucuğum, hala inana- Adres: tzmirde Kemeraltın- nı göstermi~tir. Bundan maada. gerek ruyorlardı, tepiniyorlardı. Birinci Şövalyeyi biz, dalma alaylı, • ................................................. . 
ınıyorum. Babana ne kadar vicdan aza- Londra görü~elerinin gerekse Delbo· Albert Şövalye Ml!nrlılarm tahkirine hafif ve §en rollerde gcirilri.iz. Halbuki, olan bu genç artistin, Şövalye ismini 
bı çektiğini söyliyeceğim. Ağladın! Se- da Hacı Haaan otelinde 60 ıun Var~ovadaki görüımelerinin netice- tahammül edemedi ve ikinci perdede yeğeni hiçte öyle değildir: Daima ciddi bütün şöhretiyle yaşıyacağı hakkında 
nl bir defa öpemedim bile.. numarada CAViT.. ı.inde Fransız harici siyasetinin kollektif I sahneye çıkmadı. Perde .açılmış, diğer rollere çıkar. Mesela, şi~diye kadar al- büyük bir ümit vermektedir. Fakat, 

Ve mektup şu yalvarışlarla bitmekte- T elefoo: 3903 ('mniyet ve Milletler Cemiyeti prenaip- t oyuncular ~eye gelmışU, f~kat b~ dığı roller arasında polis, doktor, asker Moris Şövalye, kendisine rakip çıkan 
dir: C.P.S. ].JS (33) S.7 !erine sadakat ve düaturuhdan muayyen .kahraman gorUnmiyordu. Seyırcller de rolleri vardır. t bu gençten - her ne kadar hısımı olsa 

- Danı yu e mi?. ' 1 , bir derecede yana kaçhiı tebarüz •tmit· sabırsızlanıyorlar, yine ıslık !jAlıp tepi- ŞO"hretin ilk basama!ına adım abruf da _ acaba memnun mu ? 
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Yenilen avsta 
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bulvarln'da Sağlık evi 

HASTANE A 

ı 

-5~ -
ran tarrıfmdan yeni- W.::=ftrmllF'~-..."""'l"'~!!!"ı~~::;-;;~_.r.-.:--zr;--~-----:..,...: .. 

den inıa ve tesis edi-
~ıc n k r,öı ) ~ ları ~ozlerinı yakıyordu. I Bon dö Şanza.. E.llısini de Sen Mişd len hu hastane İzmir 

Çocuk gibi kendini zayıf buluyor. Ümit- l:öprüsünr koy. Morover! Sen de Tam- ve civarının büyü.~ 
ı.izJ:k içinde hl"r scyın mahvolduğuna kıı- pelden yuz kişj ul . F.lli~ini yeni köprüye bir ihtiyacını ka:'§ıln- ;;~~;;,;· 
ni oluyordu. \diğer ellisini de (Dekol Vit) köprüsüne mıştır. En modern 

Sabahle) in gizlendiği yere tekrar dön-
1 
ı.oy. Ben de burada bulunan kuvvetle konforu haiz ve en 

md~ fıkri kendine nereden gelmişti'> 1 Notrdamın avlusunda bulunacağım. Paı-· mükemmel fenni teç-
Acaba dnhrı ne gibi bir ümidi vardı! 1 drıynn flitede imi§ .. Tek mil adayı mnhvc- hizatı haizdir. H~sta-
Bunları kestiremiyordu. ! c!ece~imi bibem yine bu adamı hu sc- lnnn temi:lik, istira-

B~lki de sade fnvstanın <lonüşünu fer elimden kaçırmı)acarım.. l lıt ve ihti.-nnınlanna 
b ki d 1 Em 1 1 d h 1 d r 1 1 ııon derece dikkat V* e ıyor u. · ri n nn ar er ıı ış:ırı ır adı .-ır. "' 

Onu görec~~. onun_1a k~~uşacaktı~. ı Beş dakika sonra Duk dö Giz nhmış itm;' cdilmckt~~ir. 
Pardaynnın ıse Parıse donmıyeccgın-

1 
süvari ıle otelden clışarı çıkıyordu. ı ... abul fernıll fev-

den emindi. Hal.~u.~i İ'<te .~~.u birden~i- Site} c gelince onlnn köprü başlıırınu kalndc ~vendir. Gece giindüz dni.mi doktoru bulunan müessese, müracaat 
ıc ve arabanın onundc yururken gar· ı dağıttı. Gelecek imdat kuvvetlerini bek 1 • edeceklerı her an kabul etl~r ve hastı:ılar diledikleri hekimler lru-afından teda-
muştü.. ]t"d i.. ,.j ettirilmektedir?er. 

* ' Oir sant sonra l<'nbih f'ttni!! olduğ•ı 
Morover, Pardaynnla fa,·stanın nasıl noktalar ku\vc:tli müfrnclcrlc ic~al c<lil

olup ıa beraberce Parise dönmelerini dü- 'miııti. 
şünmed .. i. Aralarında biı anlaşma olu:! Parlamento az, lan ise bu faaliyeti gü
clmaoıgını araştırmadı. Pardnvanı go· rüncc kendi aleyhlerinde bir hareket ha· 
JÜnce o da şehre döndü. Yolda bir sÜ·: :zırlanıyor zannına clu,ınüşlcr Vt" snravd-ı 
\; ar iye rastladı. Zorla atından indirdi. ı l·endilcrini müdaf nayn hazırlanmısl:rdı. 
Ata kendi bindi ve dolu dizgin Dük dö Çunkü Dük dö Giz ile nrnlnrı açıktı. 
Giz.in otdinin yolunu tuttu. _ B'tmedi _ 

Duk dö Giz burada, maiyeti ile be-
ınber müzakere halindr- idi. 

Morover, soluk soluğa ve sapsarı bi~ 
halde içtima odasının kapısını n~tı. Doğ
nıca Düke doi',rru ilerledi. 

- Monsenyör .. Dedi. Pardayan Pa-
ıi tedir. 

lhtiyar 
Kendin• "Haritai alemden,, 
kaldırmak tstlyen adam

dan dav 3 ediyor 
Diık dö GiL, izin almadan içeri gir~n Dün ikinci sulh ceza mahkt>mesinde 

hu adamı azarlamağa hazırlanırken Par- bir hakaret ve tehdit davasının duruş-
da}'an adını işitince sorardı. ması sırasında, müstc.-kı ıncvkiiodc bulu-

- Ne di>orsunuz? Diye bağırdı. nnn ihliynr bir z·t, d .. vas.nı oylece an· 
- Pardayan Paristedir. Diyorum. Cn latm~ga başladı-. 

l:uv'l.etli dü-şmnnınız, sı7.i Sarterdc inhi· ı - B.n•lcniz, bıliıdı harrc, baride ve 
zama uğratan herif "imdi Parısc- girdi. mutedıl. d" dolaş nış \ e bu s. "'ları değir
Onu gözümle gördüm. mende a gıl, ç~ktiı•.m bin bir turlu czn 

Bu haber. müzakC'Tede bulunanlar;l ve gordup,.im bin b r ç ~it cefa ve ~zap 
dehşet ve telaş ''erdi. ) olun~a ağarlını~ bulunuyorum. 

Dük dö Giz kendini toplam.ığn çnlı- - Baba .. Edcbı) atın liızumu yok .. S"-
~arnk sordu: ni nasıl khdit etti. Onu anlat? 

- Morover anlat.. Onu ne zaman, - Dönüp, dolaşıp oraya geleceğim, 
nasıl ve nerede ı:;ördün? Ve dahıı evvel yani demek isterim ki, lınyatımd:ı bir 

~-~cm:i~::vE=-mi:~r::zs~~~~z~~saa .. 

lzınir Enternasyonal Fuar komitesi 
riyasetinden: 

Kültürparkta inşa edilecek Ege mahsulleri müzesi kapalı zarflı 
münekasa ile 24/1/938 Pazal'tesi günü saat 16 da belediyede lz. 
mir Enternasyonal Fuarı komitesince ihale edilecektir. 

Ke~if bedeli 32208,92 teminat 2416 liradır. 
7~11-18 52 (31) 

~ee~a~-~~~~-~-~www~·~~R,• ' 
Doktor 

T evf i~ lütem 
Kula~, Boğaz, Burun 

hastahkları mütahassısı 

Merkez hasta.nesi kulak klıniği şefi 
Muayenehane: ikinci Beyler, Nu-

manzade ııokak (Eski Kültür liııesı 

karşısındn) Nu. 5 

Her giin 15 den itibaren hasta 
kabul eder. 

TELEFON: 3453 

!!5!!!!!!!!!A!! uwc 

Dr. Behcet Uz , 
Çocuk hastalıkları 

mütehassısı 
Hastalarını her gün saat 11.30 

dan 1 e kndar Beyler sokağında 

Ahenk matbaası yanındaki hususi 
muayenehanesinde kabul eder. 

Muayenehane Telefon No. 3990 
EV Telefon No. 2261 

Dr. Operatör 

ı.öyle.. Sen Pnrise geleli ne kadar olu- ferdin kalbini kırmış bir karganın ka-
J ori nına girmiş değilim. iZMIR BELEDIYEStNDEN: 

Morover: _ J.,i uzatma. 1 - iki bin iki yüz bir lira bedeli 
r ai~ i~ra~im 

- Parist" bir saat e\'vel geldim mon- - Uzatmıyorum, \·az.iyeli rnlatmak keşifli Halil RifatpB.§a caddesi üze-
ı;en} ör .. Buraya gelmek iizere lavaş ya- istıyorum.Bu adnm beni h:ıritai fılemden rinde Mustafa efendi sokağından 
, aş Monmarter kapısından ceçi) or· !'ilc-ccktni<;. Snnki bu Japon ben de Çin- Tire kaoı sokağına kadar 270 met
dum. Lartikten haber almak istiyordum. mişim gibi beni dı.ın.} .ı harit. sından kal- re kanalizasyon b~katiplikteki ke-

Biiıısi: dıracakmıc;' §if ve §ar~amesi veçhi ilde 14/ıkl/93k8 
- Lartik öldü .. Dedi. Kimin öldür- - De-ınek bu adam topuyla, tüfcnği cuma günü saat on ah a aç e -

Avdetle hastalarını öğleden 
evvel Fransız haıtanesinde öğ
leden sonra Birinci Beyler so
kağında di§ tabibi B. Mehmet 
Ali muayenehanesi altı katın
da kabul eder. 

1 - 13 (2206) du~ı.i de belli değıl.. ıle, tayyareı;iyle. don •. nmasiyle -:ana ilfını siltıne ile ihale edilecektir· iştirak 
Moro\'er: harp t>tmis C.ylt> mı? için yüz altmı§ b~ lira elli kuruJhik ~~=======~~::=~~~ 
_ Bana da öyle söylr-mişlerdi, dedi. - Her tarafta ii) le sciylı) ormuş'... muvakkat teminat makbuzu veya Mı~ .... 'do~ 

rnknt emin olmak İstiyordum. ·ı anı Lar- - Ama dahrı bırşey yok? banka teminat mektubu ile söylenen Ürolog - Operatör 
ti~in uint> yaklaştığım sırada bir de ııc - Yok, ya oluverirse! gün ve saatte encümene gelinir. 

vöreyim? Pardayan gayet tabii bir hal - o kadar evhama kapılma .. ? 2 - Oç bin üç yüz altı lira yet- Doktor 
ile Monmarter kapısından çıkını~ Parise Hakim bu d fu da .suçlu.ra sordu: mi§ kurut bedeli keJifli Damlacık 
gir miyor mu~ Ah monsenyör.. Onu - Müştekiyi di.ın) a hari.asından mı mal deresinde 63,50 metre boyda f t s 
gebt'rtmek İçin hemen oracıkta düellO)<I. ka}dıracaktııı? yapılacak kanalizasyon bB.§kitİplik- ua oyer 
davet arzusundan kendimi zor tuttum. - Yok canım. Benim bo)fo şeylere teki keşif ve fartnamesi veçhile 14/ 
Çünkü bu hak .. Ancak sizindi. Ben ar· ı ~~lıın ~rm~z. Ben ~ünya harilasiyle ~e- l /938 cuma günü saat on alhda açık 

k L ·-· r·ı· k gıl, sekız nufustan ıbarct çoluk ço::ugu- eksiltme ile ihale edı'lece'.· tır' . l•tır• ak tı artıgı ı an ço tan unutmuştum. . l ;; 

l lemen size haber vermek için burny.1 mun nafakasını lemin edecek haritayla için iki yüz kırk sekiz lira elli ku
koştum. Fakat şimdi hntırıma geldi. Sa- uğraşıyorum. Bu adam mutlakı aklını ruşluk muvakkat teminat makbuzu 
kın Lartiği öldüren de o olmasın .. Çün- bozmuş olacak. veya banka teminat mektubu ile 
kü Pardnyan fiİZe sadık olan adamları· Mi.işteki cevap ' rdi: söylenen gün ve saatte encümene 
nızı birer birer tt"mi.zlemei;:c nhdetmiş - Lchi.ilharnd. şuurum Ydind.!dir. gelinir. 

Merkez Hastanesi 
Bevliye mUtahassısı 

Muayene hane : !kinci Beyler, Nu

maınnde ııokak No. 1 7 (Eski Kül-
Ve fakat, heni hnrit<>i fılemdcn kaldır- B k görünüyor.. 3 - İn i i yüz elli lira bedeli tür li•csi karşı~ındaki çıkmaz) 

Diik Dö Giz dişlerini sıktı. makla bu ııdamın eline n~ geçecektir? ke•ifli Abdullah efendi mahallesin-
}J"k' · · d 1 · d d ~ Hasta kabul •aati: Her gün 15 den 

Pardnyannın böyle ve güpc gündfr.I' a ·ım ışı a ıa zıya e uzattırma ı ve de De:-e sokağından itibaren Abdul-
pen. asızca Parise girmek cüretini göster- kestirim olar&ık şahillerin cc>lplerinc ka- lah efendi sokağı ile birinci sokakta 
nıesi onu pek ziyade hiddetlendirmişti rar vcrt>rck muhakemeyi ba'}ka bir güne Abd IJ-L f d' ıkm k ~ 

talik etti. ve u un e en ı ç azı so agın-
Morover ise, her türlii hiirmet me· --=-- da ( 195) metre boyda kanalizasyon 

ısonra. 

•• •'l!!!!l!!27.l~·a..ı. ~!::ot 

rXZ/LZZLL.7.7ArT.ZZZ7./.L//.7./LLLZJ 

'falehc velilerine 
rnsimini unut.ırak olduğu yerde terter f D / "f/ k ba§katiplikteki keıif ve §artnamesi 
tepiniyordu: 1 e l er no san çh I / / Ders yılı içinde ilk ve orta okul ve i e 14 1 938 cuma günü saat 

- Acele etmek l:ızım .. Monsenyör.. Dünkii sayımızın ikinci sahıfesindc on altıda acık eksiltme ile ihale edi- öğrenic.ilerinin eski özel bir öğ~e~-
Di> ordu. <Adliye) c müessif b'r hadise mtikal et.! l kt. I t~. k . . d k d .. l' N men elınde olgunlıqtırmalarını ısli· 

1 ece ır. § ıra ıçm o san ort ı- lil · 1 · B h il H 
lı.tc bu ırada içeri bır oda uşağı gir- miştir> başlıklı yazının bazı kısımlarını rahk muvakkat teminat makbuzu N yen ve erın zmır ~. çec er . an 

di: tavz.ihn lüzum görüyoruz: ı b k . k b .1 ı...ı 4 numarada M. Z. muracaatlerı. . veya an a temmat me tu u ı e ı..ı 1 _ 6 ( 4) 
- Biri gelmiş .. Madam La PrensC'J Ptlhakıka B. cF <.'~ı bay~n <H> yı k:ı- söylenen gün ve aaatte encümene '.Z7.Z:ZZZT~..LZ;cz;c.rLLZ7.U'/L7/.ZJ 

F.nstadan bir mektup getirmiş.. · · d b' k ki t b.ld · 1 ı· · pısı onun e ır ı>r e e o o no ı en ı- ge mır ı·kt k' t · h'l 14/1 / 
D d. "l · k ·k· d · • · ı e ı far namesı veç ı e 

e ı. •' orover tıtreycrc · ı ı a ım gcrı ncrken gormi.ı~ \'C' ertesi günü karakola 28-4-7- 11 4561 (2351) 938 ·· ·· t 16 d k 
çelcıldi. .d 1 k" b 1 cuma gunu saa a açı 

gı er.rcK. şı Hycttc u unmuştur. Beher metre murabbaı altı yüz arttırma ile ihale edilecektir. İt· 
Çünkü cğt'r Dük dö Giz kendisinin H d h kk d 1 h 1 k t 1 

k.k 
.ı ıs" .. n ·.ın a ya. P. ~ an az.ır ı -. a. 1

• 1 kuruştan sekiz yüz seksen sekiz tir ak için 67 liralık muvakkat te-
l aHta ile olan gizli ittifakından haber· t, dd ) - t d -:ı ) 

ı a ı, mu eıumumı ıge ev 1 euı ınış- ,lira bedeli muhammenli Ahme t minat makbuzu veya banka temi-
c.J.ıı olursa mahvolduğu gündü. sc d{', toplanan delıllt>rin noksanlı"ı do- A~ k"' d 11 · · d t kt b ·ı ·· 1 ·· 

D"k ı · · t tt' "' ga mev un e ıncı a anın na me u u ı e ıoy enen gun ve 
u >ır ışar~ e. ı: . .. .. .. layısi)lc bunlnrın ikmali zımnında evrak 148 metre murabbaındaki 24/1 saatte encümene gelinir. 

Gelen adam ıçerı gırdı ve dukun onun- tekrar polise iade t>dılmistir. 1 I k - . 
t egı ı. .,... .. !1!!!!11!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.'!!!!!!'!!!!!!i!!!l!!!'!!!!!!!!!!!:'!!!!!'!'!!!ll!l!!!!ll!!!!!!!!~~!!'!!!l!!!!'!~!mıl!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!ilılıı!lıl.l.t d ~ Jd ' 1 .. savı ı arsasının satısı baş atıp· 29 4 7- 11 4569 (2356) 

= ;~:11~~-C)im mon enyör .. Madam ı~mir Esnaf ve Ahali bankasından: 
Lıı Pren~es bu sabah Paristen çıkmış· f İ • l • 1 h. 1 · • ( ~ 
1 d D

.. .. 
1 

•. 1 ki' d D" . l sım erıy e ısse senet erının numara arı afagıda yazılı olan hissedarlarımız hiueden mütevellit 
~r ı. onuş erını Je · l)Or um. onuli b b k' l · · ··d k · • 'ki • d 1 · d k• h• 

11 • d d 1 d b. _ , orç a ıye erını o eme ten ımtına ettı erın en e lerın e ı ısseler esas mukavelenamemizin on 
JO arımı a a am arımız nn ır çogu- k . · • dd • h .. k ·· ·· İ b ( k · 

d _ N.h p . se ızıncı ma esı u mune gore stan u ambıyo borsasında sattırılmış ve iptal olunmuftur. Sa-
nu agıtmıştım. ı ayet rcnsesın ara- t 1 l • h . 1 l · ·ı k • 

ın a an ara yenı ısse sene~ en verı ece tır. 
basını gördüm. Perdeleri kapalı idi. Tanı Sıra Hisse Hisse senet 
~anımdan geçerken perdenin aralığııı- No. Adet No. 
<lan şu kağıt r.\'ağımın ucuna düştü. Av
ni zamanda arabadan (Otel dö Giz) de
nilc.liğini de duydum. iste monsenyör· I 
Arabadan diışen ki1ğıt. . 1 

Dük dö Giz kağıdı acele açtı. 
Kurşun kal•mlc ve sümtlc ) azılmış ş~ 

f>atırlan okudu: 
,Siteyi muhasara edinİL. Pardayanı 

orayn gdirdim. F ... > 
Gi7. başını kaldırdı. 
- Hakkın varmış Moro\•er, dedi. 

dö Büsııi. Sntleden ) iiz ki~i ı:ıL - Ellisini 

1248 5 
1287 5 
1312 19 
1314 10 
1320 50 
1321 20 
1670,1675 6 
1695,1705 
1712 
3528 5 

1889;1893 
4453:4457 
429, l 719, 1782 
349 
406:410 
404,405 
4078,4086,41 ıo 
4139,4120, 
5233,5234 
1358:1362 

ismi ve adre~i 

lzmir 
)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

Çukur handa manifatura balador Bay Hulusi 
Eski mahkeme önünde saatçi Bay H. Etem 
Çukur handa komiı-yoncu Bay Abdullah Hüseyin 
Laz hanında askeri miiteahhidi Bay Şükrü · 
Y emif çartııında kereıteci Z. Bay Hüıeyin 
Gön hanında Kadı Zade Bay Hüsnü 
Tacir Bay Jsak Ruso. 

Bergama Altınova lılam oilu Bay Mehmet. 
(3'4) 

.--·--~ , 

RADYOLİN 
Güzelliği hem yaratan, 

hem tama~lıyan 
bir iksirdir 

Şu giizel çehreyi aydınlatan gü. 

neş, füphesiz, inci dişlerdir. La. 
kin o dişlere can veren de, fÜp• 

hesiz « R A D Y O L f N » dir. 

Siz de ayni güzelliği elde edebi. 
~aa:.:ııı lirsiniz. Fakat bunun için şart 

günde üç defa 

RADYOLİN 

ıabah, öğle ve aktnm her 

~ ~ yemekten ıonra günde 3 defıı 

ditlerinizi f ırçalayınız. 

AP ---!!..-

No. 1526 FOC No. 1511 FOC 
DAIMON markalı bu fenerler iki yüz metre mesafeyi göst~rir. 

Yapılı, itibariyle Pil sarfiyatıni derece ile alır. Pillerin uzun müd
det yanması ve bozulmaması bu fenerlerin ,öhretini arttırmıttır. 
Bekçilere, Polislere, bağcılara, rençbcrc ve her keıe tavsiye ede-
riz.. UMUM DEPOLARI : 

iz.mirde : Suluhan civarı No. 28/9 Hüınü Ôz iJdemifli •. 
latanbulda : Tahtakalede Jak Dekalo ve Şıı. 

IZMiR 
PamukMensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerll Pamufiundan At, Tayyare, Köpekba9, 

DeAlrmen, Geyik ve Leylak markalarmı havi hernevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avrupanın ayni tip 
men5ucatına fa\ktir. 

Telefon No. 2211 ve 3097 
TtAl"raf adresi: Bayrak 

lzmir mıntakası maadin 
bat bürosundan: 

irti-

Aydının Karapınar nahiyesinin Ekizdere köyünde Liğnit ma
deni aramak için kereıteci oğlu Rifat namına verilen 25/7 /935 
tarihli ve 1/15 sayılı ruhsatndmenin müddeti 19/9/937 tarihin· 
de bitmit ve nizami müddet içinde madenin ihalesine tetebhüs 
edilmediğinden ruhsatnamenin İptal edildiği ilan olunur. 

44 (30) 

lzmir defterdarlığından: 
Yunanli icar 

No. Lira 
286 Turan Menemen Cd. 208 taj numaralı arsa 6 
289 » » » 93 » » ev 24 
Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinin senelik icarına talip çık

madığından 3/1/938 tarihinden itibaren bir ay müddetle tem· 
dide bırakılmıttır. ihalesi 3/2/938 tarihinde saat 15 tedir. Talip· 
lerin varidat müdürlüğüne müracaatleri 39 (28) 

lzmir mıntakası maadin işleri irti
bat bürosundan: 

Denizlinin Tavas ve Ebecik köylerinde kömür madeni aramak 
için Ekrem ve Fatma namlarma verilip 19/9/937 tarihinde müd
deti biten 18/7 /937 tarihli ruhsatnamenin nizami müddet için· 
de ihalesine tetebbüs edilm~diğinden iptal edildiği ilan olunur. 

43 (29) 

ŞUBESI 

M.EIU{EZl : BERLJN 
Almanyada 175 Şube•l Meucutiur 

Sermaye ve ilıtiyat Akçeli 
165,000,000 RayhsmMk 

'IUrkiyetle ŞnbeJcri : ISTANBUJı Te 1.Z.MlR 
MıeırJa Şubeleri: RAlllHJ1: ve JSKltNDRRIYE 

Her ttirlü banka muarnelAtnı ifa ve kabul etler 



TURAN rabrikalara mamulfitıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde nhlmaktad11. Yalnız toptan sa
btlar için lzmlrde Gazi Bulvarmda 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 2a4 Telefon 3465 
- #fiW'Bll:rl 

Dima sabit daima tabii 

Juvantin saç boyaları 
tNGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarmda hazırlanan Ju

vantin aaç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamnmen ari 
olup saçlara tabii renklerini bahfeder. 

Juvantin saç boyaları kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmittir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi· 
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalarında arsıyınız. · 

iele 
l 

Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

Mi ELE 
Krema makinalari geldi 

Bu makinalar dünyanın her yerin
de sütçülük aleminde büyük töh· 
ret kazanmıt ve en verimli maki-

ne olarak tanınmıttır. 
Son sistem yeni modellerimiz 

g~lmittir. 

AYNI FABRIKANIN: lzmir umum •atıı depo•u: 
MIELE BiSiKLETLERi M. D. TIMUR ve A. KAUKI 
MIELE Hafif MOTOSiKLETLE- (Gazi Bulvarı Nu. 17 Telgraf: 

Ri... KAUKI - IZMIR} 
MlELE ELEKTRiK SOPORGE- Telefon 3858 

' LERI. . 

Fiab her l:eseva elveriŞH ' 
BGyük radyoların evsaf 

· ve kudretinae 
Lüks g6steri•ff 

bir radyo 

~ ..... 

LİRA \ra.E~K 
ALlNii! 

SPAltTON 
38 MODELi · .., 

SATIŞ YERİ: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR 
SAMAN iSKELESi (Büyük Karıliçalı Han) 

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

HAMBURG 
DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE 

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

BREMEN 
ERNST L. M. RUSS vapuru 5 ikin

ci kflnunda bekleniyor. Rottcrdam, Ham 
burg ve Bremen için yük alncaktır. 

KONYA vapuru 19 ikinci klnunda 
bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve 
Bremcn için yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LlNES 
The Export Steamship Corporation 

EXECUTIVE vapuru 12 ikinci kanun
da bekleniyor Nevyork için yük alacak
tır. 

STE ROY ALE HONGROISE 

Olivi Ve Şiire. 
LtMİTET 

Vapur acentası 
B(RINCİ KORDON REES 

BiNASI :rEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

TRENTINO vapuru birinci kdnunUJI 

sonunda Londra, Hull ve Anversten g4k 
lip yUk çıkaracak ve ayni zamandı 

Londra ve Hull için yUk alacaktır. 
ALGERIAN vapuru 17 ikinci kAnun-. 

da Londra, Hull ve Anversten gelip 
Londra ve HuU için yUk alacaktır. 

LlVERPOOL HATTI 

LESBIAN vapuru 26 birinci knnundı 
gelip Liverpool için yiik alacaktır. 

FLAMINIAN vapuru 12 ikinci kfinun· 

DANUBE MARITIME da Liverpool ın gelip yük çıkaracaktır 
TISZA motöril 11 ikinci kanunda BRlSTOL ve GLASGOV HATTI 

bekleniyor. Port - Sait ve Iskenderlyo FEDERlCO vapuru 28 birinci kanun• 

limanlarına yük alacaktır. da gelip Bristol ve Glasgov için yUX 
SERViCE MARITIME ROUMAIN alacaktır. 

BUCAREST 
AYDIN: Mehmet Gürer öDEMIŞ: Avni Güler DUROSTOR vapuru 16 birinci ka- DEUTSCHE LEVANTE - LtN1E 
SöKE: Süleyman Zeman AKHiSAR Hilmi Faiz · nunda Köstencc için hareket edecektir. CHlOS vapuru ikinci kanun lptlda-

~ DEN NORSKE MIDDELHA VSLINJE sında Hrunburg, Brcmen ve Anverst~ 
_.,- OSLO gelip yilk çıkaracak. -1.; • .. . . · ... "" ... ·- :..._,.. .~~ .... \ ·.; . .. . . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ MGOOAD~W~14i~clkb~ Tu~~m~u~~ilid~~~hl~ 
da bekleniyor. Dieppe ve Norveç umum den accnta mesullyet kabul etmez. 
limanlarına yük alacaktır. 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretile rekabet kabul et· 
me:ı fiatler dahilinde satılmaktadır. 

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

Norveçyanm halis Morina bahkyağıdır. iki 
defa süzülmüftÜr 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büyük Salepçioğlu Hanı karıısmda Baıdurak • lzmir 

. . . . . . . 
• 

ııııııııııııııaııııııııııaııııııaıııııııııııaıııııııııııııııcıııııııı: 

i•m·-±-al• ml'l1Dlili'Arıır!'!**El!flilm•l!l@Zl?P.IW&llElklı!:l!F#ım:l&r:ll,t!:ı:4:ıl'lll*IB----·· 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 
rz7Y.~Jr.J 

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

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahah bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthif ucuzdur. 
latanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. 

• m 
Eczacı Kemal Ka

mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeralb caddesi 
Beyler Sokağı köteai 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
fzmirden götürülecek 
en §ık en İnce ve en 
makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Kimilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese olmuş, kokuculuk 
alemini §a§ırtmıı bulunmaktadır. 
HilAI eczanesini, eczacı Kemal 

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

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

NORBURG vapuru 10 ikinci kanun TiRE SULH HUKUK MAHK& 
938 de bekleniyor. Anvers ( Doğru ) MESlNDEN : 
Hamburg ve Brcmen için yUk alacak- Sayı : 481/86 
tır. T" Vakıflar · ıre d • ekil' Ilôndakl hareket tarihleriyle nnv- 1 aresı V ı umu. 
lunlardaki değlşU<liklerden acenta me- misi Tire avukatlarından avukat 
suliyet kabul etmez. Ahmet Rasim Aynur tarafından Ti· 

Daha fazla tafsilat almak için Birin- re kazasının Ak k0ı\.unlu köyünden 
el Kordonda V. F. Henry V~n Der Zee Ali oğlu Mehmet Ali aleyhine Tire 
ve tCod. iln. v .. ':apurl ncentalıgına mUra- ıulh hukuk mahkemesine verdiği 6 
caa e mesı rıca o unur. 

TELEFON No. 2007/2008 eylul 937 tarihli dilekçesiyle vekili 

617.Z/.:·~, _Lztr/.27..HZZZZ:e ~ı ~m ·ı ~~l~::;:e~~~8:t =~s~~ 
deli icarından alacağı olan 272lira 
küsur kurfun tahsiline dair ikam~ 
olunan alacak davasında müddeia· .. 

MJT AT QREL leyhe tebligat ifa edildiği halde ia
batı vücut etmediğinden müddei ve. 

Adres - Beyler Numan zade kilinin gıyap ke.rannı havi davetiye
aokağı Ahenk matbaası yanın-
da. Numara: 23 nin lzmirde münte§İr Yeni Asır ga· 

Muayene saatleri : 10-12, zetesiyle ilanen tebligat icraama v4 

15,30 - 17. Telefon: 3434 müddei vekilinin vekaletnamesin6 
111'231 ~2ZZ"r~ alacak veaikaıına heıap puılasi ve 

Muhasip teslim makbuz1an icra doayuıni g& 

1 tirtmesine karar verilerek duruıma· 
arıya n ara nm 24 kanunusani 938 pazarteat 

Çok muktedir bir muhasip muza- günü saat ona bırakıldığından yapİ· 
af usul ile defter tutan müessese ve lan muamelelere L.A. •• • • d "ti · th 1 • . • """! gun ıçm e ı • 
~ı~are ane erde her g~n bır v~ya raz etmesi ve bu tarihi ilandan iti-
ıki saat çalıımak surebyle muhaaıp- bar ı......_ .. • • , • • 
lik deruhte eder. en ~ gun ıçinde ıltraz etmediif 

Mektupla tkiçeımelikte Cingöz takdirde bir daha mahkemeye kabul 
sokağında 18 numaraya .müracaat edilmiyeceğine dair keyfiyetin tel;-
edilmelidir. ligat makamına kaim olmak üzu. 

1 - 5 (26} ilin olunur. (32) 

Yazın insan 
kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

kendini 
üşütür! 

daha 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

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

icabında günde 3 kaıe alınabilir 

·1----------------------·-----

• 

6 Aydan 12 aya kadar 

TAKSiTLE 
HAVA GAZI TESISA Ti 

Y apı~masına hatlanmıttır. 
Hemen ıdareye müracaat ediniz. 

Ket ifler için Ücret alınmaz. 
idare: Belediye daireıi Biricni Katta. 

TELEFON: 2326 - • 
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SAlf A: 10 7 SON KANUN CUMA 1938 
E::oe- ------· w c. 

cı ar te ikededirler • 
1 a 

lngiltere aleyhindeki • 
neşrıyattan Japon askerleri cesaret alıyor 

.. 

Şangh y şok ki rı da e eyaz e de ·büy ··k bir 
nebi e te • e ı 

• 
1 o op a tı yapı mışt 

m ve telgraf
klar ır 

er • an teslihatı için bi milyar 
•• • ar uzer ne ac d lık evka Ade 

Vaşington, 6 (Ö.R) - Bahrl inşaat 

şefi amirnl Levcn ile bahriye müsteşa
rının ve mebusan meclisi bahriye ve 

1 finans komisyonları reislerinin iştirakiy
' 1 le Beyaz Evde yap:lan bir konferansta 

I
Ameıiknnın deniz inşaat programını in-
kişaf ettirmek üzere nlına-::ak tedbirler 

1 müzakere edilmiştir. 1939 senesi j~aat 
programı bundan altı ay evvel, yani 
Amerikan donanmasının dnha ziyade 
kuvvctlendirilmeı:i lüzumunu gösteren 

f son hudisclcrden evvel hazırlanmıştır. 
1 Bilyü'{ bir mikyas a1ruı bu hadiselerin 
1 evvelce kabul edilmi~ ola.'1 bahri prog-
1 ramı şimdi kifayetsiz gösterdiğini Bay 
l Rooscvelt bildirmiştir. Komi~·on yapıl
j ınasına bnşlanmış olan destroyer ve tah
l tclbahir inşaatına acele devama ve bun
! lan ra~ıalaştırmak için 938 bütçesine 
yeni tahsi.,at ilfıvcsin;:? ve !139 senesi bah
ri i~aat 1ahsisa~ımn ela Kongrede mü
nrk~şısın:ı ba~lanmadan evvel arttırıl

' masına karnr vzrmiştir. 
1 I SEFERL~ ARASINDA DEQ1Ş1KL1K 

1 Vnşin~to:ı, 6 (Ö.R) - Emniyetli kay
naklardan öğrenildiğine göre Reisicüm

İ hur B. Ro:ıs::vell Amerikan sefirleri nra-

!:llt&'!~~...:..::.1Jll ,ıf!U~.u;ııgı.~:ıo-..-._--_;:,.;.~,ow,~ ~. ~~ ~- 1 ~ sındaki t"'b::ddülc.t cetvelini bu hnfta 
Şanghaycla Japon çocukları Japon cıs!<: b:rii :ı~ ş~nlt: ıc.1 . .J.:n-... ı- l uyan .mcdisinc bil<lirc:cktir. Moskov:ı 

Lımdra, 6 (Ö.R) - Şanghaydan Röy- rafından tarcfedilmi§lerdir. Nantaod:ı ka- başındnn beri Çin sularında bulunmak-( sefiri B .Tozd D:ıvis Brükscle tayin cclil
ıer ajansına bildiriliyor : Bazı Japon lan Çinli mülteciler bir dehşet havası ta idi. Amiral Yornclin flaması dün ak-\miştir. Şimdiki Brüksel sefiri B. Gibson 
gazetelerinin Ingiltere aleyhinde yaptık- içinde yaşamaktadırlar. ~am Maniladan gelmi!J olan •Lizabct~ r' tekaüde nlın:ı~nktır. B. Jozef Kcnnedy 
Jarı hücumlar burada da tesirini gös- Faris, 6 (ö.R) - Şanghaydan bildi- kruvazörüne nakJcdilmistir. Lo tl r· l k B ı· f' li . . . . " n raya se ır o aca ve er ın se ır -
termeğe başlamış ve Şanghaydaki Ja- rılı~:or : Japon olorıte1en ~nghaylc ec- Şanghay, 6 (Ö.R} _ Kortfiçyiisün ah-. ğinc ele B. Vilson tayin edilecektir. Pa-
pon askerlerinin Avrupalılrıra karşı va- nebı memleketler ar2sındakı muhabere- fadından olan dük Fu _ Çang Japon ~-ı ris sefiri B. Villiam Bullifin vazifesini 
ziyetlerinde bir deği§iklik sez.ilmeğe baş- !eri kontrol etmek üwrc kablolar iize-
1.,mıctır. Son gu··nıerd"' ort"'"'a çıkan ba- . .. k v b·ıa· . ı· E galinden az evvel Şu - Fud:ın ayrılmış-! muhafaza edeceği an1aşılmaktadır. 

• • a s sa~ verı ece 

JAPONLARIN ENDİŞESİ YOKJ.!IUŞ 

Tokyo, 6 (Ö.R) - Rcisicümhur Ro<>4 
.. :. " .. ., rıne sansor ·oyacagını ı ırmış ır. c- tır. Bu zat şimdi Hankeuya hareket et-, ROOSEVELTIN HASMI 

ı.ı hadiselere dikkat edilmektedir. Yol- nebi kablo şirketleri bu muamelenin ,a-
miştir. R 6 (Ö R) al dan geçen bazı Avrupalılara söz atan Ja- kında yapılmasını beklemektedirler.. oma, · - 1t yan gazeteleri- sevcltin nutku Japonyada soğuk kanlı· 
. 

Roma, 6. (ö.R. >. - Toky.o<lnn bildir.i- ı Vaşington, 6 (Ö.R) - Te:nyiz mahkc-
pon askerleri vaziyetlerini değiştirme- Kumpanyalara Japon sansörlerin kum- 1 ne göre reisicümhur B. Rooseve1t fov- lıkla karşılanmıştır. «Hoçi> gazetesine 
dikleri takdirde kendilerini öldürecek- panua dairelerinde , erlcşecekleri bil- lıyor : Çın scfırı Korcdekı ve Formoz 1 mesi nzasından B. George Patovn teka- kala de sil~ Llanma masrafları ı·çı·n bı·r " .., ela d k' ç· k J h ı · · p illı göre Amerikan donanmasının arttın!·. 
leri tehdidinde bulunmuşlardır. Diğer dirilmictir. n sın a 1 ın onso os anc ennın c-: Ud hakkından istifade etmek istt:'diğini 

:ı k. d t • d'I hilk.. ti k b 1 l ı bir milyar dolarlık munzam tahsisatı ya- masından Japonva endicede degvildir .• 
1ar.ıftan Nan - Taoda yerleştirilmiş olan Şanghay, 6. (ö.R) - Sekizinci Amc- ın c csıs e ı en ume n a u c - bildirerek reisicümhura istifasını gön- ~ :ı 

t·v· b Jd zl · b v k v d · · B f 18 k d milyar dol:ırlık munzam tahsisatı ya- Amerikanın veni bahri inşaat programı 
mülteciler karargahı Uırruniyle Japonla- rikan filosu kumandnnı amiral Yornelin ıgı eş yı ı 1 yem ayragı çe mege ennıştır. u isti a son finun an " 
rın kontrolU altına alınmıştır. Kampın flamasını ta~ıyan cAugista> kruvazörü mecbur tutulmalarını Japon hükümeti itibaren muteber olacaktır. Bu zat bay kında ayan meclisinin tasvibine arzedc- Japonyaya karşı bir tehdit olmaktan z.i, 

millteciler karargfıhı tamamile Japonla- havuzda muayene edilmek üzere Şııng- nezdinde protesto etmiştir. Bu tazyik 1 Rooseveltin Ncv Deal adiyle gösterilen cektir. Italyan gazeteleri bunu Ameri- yadc Nev • Deal ekonomik siyasetinin 
]eri yerleştirilmiştir. Bir genç kız ba- haydan Manilaya hareket etmiştir. Bu üzerine Çin konsolosları bu yerlerdeki 1 ekonomik siya.setinin tımansız hasımla- .kadaki yeni ekonomik buhrana atfet- ifln.c;ını kendi umumi efkanndan gizle .. 
kım evindeki sörler Japon askerleri ta- kruvazör Çin - Japon m

0

uhasamatının vazifelerini terkedeccklerdir. rından biri idi. lstifası reisicüf!lhura mekte ve buhran salaha yüz tutmazsa meğe matuftur.Japonya Amerikan umu ... 

Fransa·da arti e 
e O 1 temyiz mahkemesindeki liberal ekseri- bu kafi gelemiyeceğini iddia etmektedir- mi efkarının kendisine karşı vaı.iyetint 1 şı 1 yeti takviye etmek imkıımm vc•ccckfü. le.. deği§fümeslni bekfomektedfr. 

partileri in lspanyol isiler· hücumla-
aka rını dün eye ilediler 

Sosyalist ve k m ··ııist 
birleşmesi 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bakkaliye 
Depolarının grev
ciler tarafından is 

~ 

gali hala devam 
etmektedir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pnris, 6 ( ö.R} - SoEyalist ve komÜ· 

ııist partilerinin birleşmesi meselesi etra
fında iki tarafın gazeteleri nra!lındn mü
nakaşa devam etmektedir. Komünist 
(Humanite> gazetesi şunları yazıyor: iki 
nmele partisi tek parti hn1inde birlcşmi!J 
olsalar ihtiyar işçilere tekaüt rn:ı~ı ve
rilmesi hakkındaki vaitlcr boş liif olmnk· 

etr fın •• 

'F 
ıh 
1 
1 f 
1 ı 
1 

1 

1 
1 

at bütün bu taarruzlar ezildi. C ·· m .. 
iyetç ·ıer yeni mevkiler işgal ett · r 

tan çıkar ve köylüler hakkında fıtıfetli L~o.ı Bl L n .: ı: ka~z,,~ları l 
Ye insani knnunlnrln ihtiyar i~ilerc işsiz- 1 kendiliğinden tesis edebileceklerine kn- Lir karnr vermek ÜzNe bir miting yap-
lik tazminatından aşağı olmıy:ıcak teka- 1 ııicfüler. mı lurdır. 

1 
üt bahşedecek bınunlar parlnmento ta- 1 f'E.rc Nouvclle> radikal sosyalH gn- Nakliynt nmeleleriyle bazı yeni muka-
rafından knbul edilmiş olurdu. iç ve dış zelesi İ!:e bu iki tem::yül arasmdn radi- \ c1der imza edilmişse de nakliyat grevı 
vaziyete halk cephe .. i programında yazılı kallere i:lüşen vazifeyi knydederek <lık- tı) ni vaziyeti muhafaza ediyor gibidir. 
meşru t<ılcplerin tahakkuku bu birliğin tatörlüğün ve demagojinin ayni derece- Bakkaliye depolarının grevciler turnfın
) apılmaı:ını emrediyor. Ducles' nun de- de düşman telakki edilmesi icap ettiği-ı dan İşgali. devam etm:~ledir. 7:a~>ıl~nın 
dil;i gibi birliğin tahakkukunu emreden ni ve iki makus kutup nnısında müvaze- zcrla tahlıyeye te;ıebbus etmesı ıhtıma
vaziyettir, hadiselerdir. Biz komünistler neyi ~is vazifesinin radikal sosynli<-t l:ne karşı grevciler müdafaa tertibatı al-
buna hazırız.> partisine ait olduğunu yazmaktadır. mı,Inrdır. 

cPopulnirel' Sosyalist gazetesi ıse Pnris, 6 ( ö.R} ==Grevlerin halli için Fakat yeni bir grev tehlikesi de baş-
komünistlerin cuzattıkları elin> samimi· devam eden gayretlere rağmen vaziyet- göstermiştir. Müzisyen kullımmıynn si
)etinden §Üphe etmekte ve sosyalist par- te bir değişiklik yoktur. Goodrich fnb- nemalardan nlınnn rüsumun arttırılması 
tisinin kendi telakkilerinde ısrar edece- ıikaları grevinin bitmesi için başvekil ve çalgıcı kullananların bilaki!! ödedik
ğini ynzmnktndır. Çünkü 'komiini,tlc· ~a- 8. Cheutemps hakem kararını vermiş v~ leri resimlerin azaltılması karnrı gale
mimi olsalardı esnsen sosyalist partisin- patronlarla işçileri yeni bir mukavele ya- yana ııebep olmuştur. Eğer 18 ııon kfı
den ayrılmazlardı. Sosyalistler işçi yı- parak artık buna riayet etmeğe davet et- nunn kadar bir anla~rna mümkün olmnz
üınlarının tek dü~mann lrnrııı tek hareketi mİşlİr. Grevciler bu teklifi tetkik ederek sa inema salonları kapanacaktır. 

. Temel m uharcbclcri cümhtıriyctçilcr siperlerde - Son resimler -

Mcıdrid, G (ö.R) - Milli müdafaa ne- olmuşlardır. Birisi yüzbaşı olmak üzere iki dUşman tayyaresi clüşürülmüştür .. 
zaretinin resmi tebliğidir : Şark or<lu- altı esir alınmıştır. Yıkılan binaların 1 Diğer cephelerde bildirilecek bir şey 
sµ : Düşman dün ynplığı gibi ayni isti- enkazı altında bir çok cesetler bulun- yoktur. 
kamette hücumlarını yenilemi.şUr. Fa-

1 
muştur. Mahzenlere iltica etmiş olan 

kat bu taarruzlar yine püskürtülmüştür. sivil ah::ılinin ve kadınlarla çocukların 
Asilerin 1076 ve 1062 tepeleri karşısın- kurtarılması için mesai sarfedilmekte-

da yaptıkları siperler tarafımızdan iş- dir. 
gal edilmiştir. Asilerin tayyare kuvvetleri büyük bir 

Salamnnka, 6 (Ö.R) - Nasyonalist 

tcblıği : Teruel mıntak::ısında nasyonalist 

kuvvetlcrin ileri hareketi devam etmek· 

tcdir. Düşmanın mukavemetini kırdık~ 

tan ve ağır zayiat verdirdikten sonra blı 
Teruel içinde Santa Klara manastı- faaliyet göstermişlerdir. Cümhudyet 

rının milhim bir kısmı cümhuriyct kuv- tayyareleri de ayni şekilde hareket et- çok mühim mevkileri ve üç avcı tayya• 

vetlerl tarafından işgal edilmiştir. HU- mişlerdir. Düşman t.ahşitdatı bombardı- resini düşürmüşlerdir. Diğer bir tnyya

kilmetçi1er el humbaralariyle hücuma man edilmiştir. öğleden sonra bir hava ı reye daha isabet vaki olduğu muhtemd· 

geçerek Lise binasını işgale muvaffak muharebesi olmuştur. Fiat sisteminde dir. 

• 


