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imtiyaz aa!ıibi: ŞEVKET BiLGiN 1 il 
Başmuharrir ye umumi neşriyat mUdUrU: 1 

JIAKKI OCAKOCLU 
A B O N E Ş E R AtT t 

,SOM,~, 
Vekiller Heyeti 

toplantısında 

DEVAM MODDE11 Türkiye için 

1 
Senelik • • • • • • • 1300 
Al:ı 011lık • • • • • • 700 

Hariç lçinl 
2800 
1300 

Ankara, 7 (Telefonla) - Vekiller Heyeti 
bugün BafveWette 8. Celil Bayann riyuetin
de toplanarak ı~ç nkte bdar rnüaakerelerde 
balunmuttur. 

·---------:'""'.'.~~~-----~------~~----T E L E F O N : 2697 

.-.==;;;;;;;;:;;;=-F-IA Tt ( 5 ) _K_UR_UŞ_TUR 
Cünıhuriyetin ve Cüm1ıurlyet eserlni-7' bekçili, aobo1ıltırı çıkar ıiycui gazetedir YENi ASIR Matbaasında baııJmittır 

- - ------- : 

Samsun treni k rlara saplandı 
de kar fırtı,asına !ürkçe ı::::~~::~i~~:~~±.f.:~~:::J 

tutularak arızaya uğradı 1 Konuşmıyanlar 
imdat treni 

~~----~~~~~~- ~ .................................. ! .... ... 

lngiltere Sivasta karın boyıi iki metreyi buldu Muallim,Doktor,Avukat 
Italya ile . . .-Anadoluda şiddetli bir kış başladı gazeteci olamıyacaklar 
anlaşamaz . 1 ....................................... . 

• • • : 1stanbul, 7 (Hususi) - Avru-
İngiltere, 937 yıiınırİ · ~on· ayları pada ba,lıyan, Balkanlarda geni,- Yabancı dil konu-

içinde ltalya· ile. anlaşmaya teŞebbüs leyen kar fır.tınası ve soğuk dal- b k 
etmi§ti. Hatti yapılan görüşmd~rin gaıı Anadolunun muhtelif yerle- fan/ar İr aya a 

. müsait bir safhada olauğundan bile . d d k d" . .. t . .... v· Jar hapı·s, 100 ıı·ra .ı.._·h . . .... rın e e en ını goı ermı~ır. ı- aı 
. va aetmrştı: • . d 1 h b 1 b. • 
· Roma - Berlin - Tokyo mihveri )ayetler en ge en a er e~ ırçoK ya kadar para Ce 

. kurulduktan sonra, ltalya , -Siyasi yerlerde bu ıene kı,m bıraz geç 
bir nümayiş şekli"nde olarak MilletJer ba,Iamıf olmasma rağmen fidc!et- zası görecekler 
cemiyetinden çekildiğini ilan etti. ' li bir çehre arzettiğini bildirmek- ...................................... . 
ltalyan radyolarında lngiltcre alcy- tedir. lıtanbul, 7 (HU8U8l) - Maıu.a aay-
hindeki propaganda neşriyatı geni~- 1 Sivas ile Çamlıbel arasındaki lavı B. Sabri Toprak tarafından Türk 
ledi. lngiltere, bu suretle ·anlad.. kı, h d ·k· tr d f 1 k vatandaılarından Türkçe yerine yabancı .. . sa a a ı ı me e en az a ar 
sulh yolunda .musbet hır anlaşmaya dil konUf&llların cez.alandm1maıı hak.-
varabilmek için şüphe götürmiyecek Jvardır. Samsundan A~karaya ha- lı:ında Büyük Millet Mecliıine verilmio 
kadar kuvvetli olmaktan başka ça- reket eden posta trenı yolda, kar olan kanun teklifi layıhaıınm tetkikina 
re yoktur. ihtiyaç halinde harekete~ fırtınasına tutu!mu:} ve nihayet meclis dahiliye ve adliye encümenle-
gcçmek imkanlarını elinde tutmıyan 325 inci kilometrede karlara sap- ıinde devam olunmaktadır. B. Sabri 
bir diplomaııiden muvaffakiyet bek-

1 
)anarak kalmı~tır. Derhal yola j treni de kar fırtınası yüzünden 1 be iki trenin kurtarılmaıı için ui- Toprağın teklif ettiği kanun llyıhaıına 

1ene~e~. . 1 bir imdat treni çıkarıldı. imdat {>-·--·· .. ,.~r~dı. Yolun açılması ve ra~lmaktadır. cöre milli ve u\ci dillerden ıayri ~cnebt 
Şım~ı .F oraynowfıs sulhçu de":letler j . , . . }'fi "" ~..,,~ . ·~· ;.fi • ZD• .. liaa~ın.ı. oturdu~u ev~ haricinde konuı-

cepheaını kurmaga çalışırken ımpa- t ·f ., · ; ~ , . . Bav Ru"'Fve ın bır T urk magı ıtıyat halıne getırenler 24 aaauen-
rato l ~ ··d f k I 1 ~ ' - fi .. ·· ,.~ 'J ., · K t b ka Abd"'lhal"k R da r ugun mu a aasını uvvet en- ' •. 'J· 'it: bir haftaya kadar hapis veya l O liradan amu ay aş m u 1 en 
dir~~~ :mevkiinde ?lanlar lngiliz 

1 
' ~ ) •J: ~ b l 00 liraya kadar para cezasına mahk\iın fabrikacılık, gazetecilik edemiyecekler• 

tarıhının en azametlı yarışına girmicı 't~; evanatı ı ki d B Ü •• d L 'l.Q 1 d. p b _, • l 
b 1 ] 

~ :~ 'J o aca ar ır. u c rum en maWL m o an- ar. ara cezasının yaruıı u au..,.an ıı e• 
u unuyor ar.. \ ı 1 1 '- • 

ıed~~·r~!~::~:~:gil:: ı lnkılibınızı .. mu~mAlik. dotktoı~u0~. avukaatlık. ytenlaeri ihkbar edıenmlere "Vcril
1
. ecektir. 

reye hu kadar şiddetle hücum edi- · 
yor~ İtalya ne istiyor ? 1 

lngilıere ile bir silôh tecrübesi ı B k h 1 ki 
Y•~:~;~::l~çu lngilıerenin gözleri 1 

J üyü ayran 1 a ·Bayramda lzmir nıuh-
~r;~:t~E~~:er:r;e~;ıı~:::::ı j takip ediyorum telitiyle oynıyacak 

Mussolini, Habeşistanı ilhak ettik- ! 
ten sonra ltalyanın toprakça tatmin 1 

edilmiş milletler zümresine girdiğini 1 
söylemişti. Bununla beraber Duce
nin sözlerinden, hnlyan gazetelerin- 1 

de arasıra okuduğumuz yazılanndan 1 
anlıyoruz ki kafasında cBir Sezan 1 
olmak hayalini basliyen diktatör 
için tatmin edilmeğe imkan yoktur. , 
En büyük felaket onun gururunu 
_okşıyan hareketlerden doğacaktır. 

fatanbul, 7 c Huıuıi) - Amerika Bir.letik dev
letleri Reiıicümhuru B. Ruzvelt, V atınatondan 
geçen bir Türk gazetecisini kabul etmif, Türki~e 
hakkındaki 5empatiıini izhar ederek demittir kı: 

_ Baıınıda çok büyük bir İn•an var. Az ~
man içinde memleketinizde v~ her •ahaJa yap~
larınızı büyük bir alalıa ve memnuniyetle takıp 
ediyorum. Atatürkün, küçük yavrum ile beraber 
çekilen reıimlerini, Türkiyeye ait bütün man~ra
ları bütün Jıallıınma eıerlerinin canlılığını göıte-

ltalya bir çöküntü bekliyor. ita]- ren' lotogralları gördükçe hayran oluyorum. 
Yan gazeteleri, Büyük Britanya im-

1 ~.;_~..2=-~:·:.----~S::..!::!:~!!::~;::~=:::_~;;;;~~~-_._.;;;;;;;;._;;;;;m;.;;__,-.,~;;;;;;;;;;;;;m;_..;;;;;;;;; ... iiiiiiiiiiiöiiiiiiiii• 

:w:~:!~ğ~dd~:~~::ı!~. ~at:~:ı Kedı·z h . . tug~ y· anı 
ham bir hayal peşinde olduklannı ne rının 
bildikleri halde halyan milletini 
avutmak için bu hülyayı beslemek- .:a•••llllİ•••••••••••••••••••••miiiM' 
te fayda görüyorlar. halya. rüyalar Tehlı.ke henu·· z zaı·ı olmuş sayılamaz aleminde yalnız değildir. Japonya 
da tıpkı onun gibi lngiliz müstem-

leke imparatorluğunun çökmC8İni Ko··yıu··ıer barı·kadlar kuruyorlar .• bekliyor. Japon Dahiliye nazırı As-
yada artık beyaz ırka yer kalmadığı- . . .. . . ............. • .................... . 

n
1 
.. ı s1ö~l~~ği za

1 
mdan Japon emper~~-.~~ Sal~~..:_=d~;::~~>: ~M~ı;;~; .. k~İ~~ ... köyle;i~ .. i;,.Jadınai 

ıst erını ışga e en muazzam ır l ı aul la ihata edilınit . D.. Man·- • • 

~rogramı gözlerimi~ ~nündEe canlan- ~~an :ıen yolculann IÖ~~.7'erine b~- ikoşuldu. Kızılay kanatlarını ac. tı5. 
ırmı§tır. Hedef bırdır : mperya- k 1 ul b.. · ı Kar •-·· )" ) d •• h l 1 ırsa, 1 ann UCunuy e apınar aO• : : 
ıst er unya egomonyasını pay aş- ... tik tind k bal. d bul : I I f ..ı_: 

k d d 
.. ı d" yu ıs ame e, uy u m e unan : Su haıkını haklmıda reımi ma umat alabilmek için le e onua:. 

ma sev asına üşmuş er ır. b·ır _ ·!I ... , bulunduguw kulübeden kurtula- • 1 · 
au.. :Manisa vilayetini bularak malumat rica ettik. Maniıa vi iyetı,: 

Terazinin bir gözüne 1ngiltereyi, 
bir gözüne ltalyayı koyunuz. Ara
daki azametli farkı derhal bulursu
nuz. lngiltere ne kadar zenainse ltal-

• o 

ya o nısbette fakirdir. lngilterenin 
menbaları ne kadar hudutsuz, ne 
kadar nihayetsizse ltalyanınkiler o 

mıyarak boğu)muftur. Yine bir habere ibize n.fağıdaki izahatı lütfetrni~tir: i 
göre ıular, bu aileyi sürüldemit, ceset- S «:Sizin de bilcli~iniz ~ibi Gediz tatmıttır, ıular henüz çekilme-; 
leri bile bulunmaml§lır· :mis olmakla beraber tehlike zail olmak üzeredir. Yağmurlar dur..: 

öte taraftan, bize verilen resmi ma- imu'f, hava soğuğa çevirmİftİr. S 
lfun&ta göre Gediz mmtakaıında henüz i Salihlinin Karapınar köyüyle Eıki ve Yeni Harmandalı köyi 
tehlike tamamen z.ail olmut bulunma- :terini sular ihata etrnistir. Buradaki köylünün vaziyeti emindir,: 
makla beraber, sularla ihata edilen köy- :imdatlarına yetisilmistir. 5 
ler halkı emniyettedir. Sular gittikçe çe- i Suların çekilmeye batlamasiyle birkaç gün içınde normal du-: 
l;ilmektedir. :rumun avdetine intizar edilebilir. Alınan tertibat sayesinde, da-: 

Bundan tiç gün evvel sandalla Gediz- Eha fena bir vaziyetin önürte geçilmittir. Kızılay Kurumu, yardı-: 
den geçmek isteyen bir köylü suların ima müheyya bir vaziyettedir. Bet kitiden ibaret bir ailenin, ıu-S 
hücumiyle, sandalla birlikte ıulara gö- Elarnı hucumiyle boğulduğu hakkında vilayete resmen malumat: 
mülmüıtü. Bu köylünün cesedi buluna- Everilmemittir. Yalnız bir kişinin ıandalıyle birlikte boğulduğu: 

Sanlaşılmaktadır. Belki de beş kitilik ailenin boğulduğu haberi,E 
mamt§br. Manisadan gelen bir telgraf iilk hsberden galat olıa gerektir.» i 
üzerine Menemen zabıtası, Gediz isti· :. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • •• • • • • • • •• •• ••• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • •• •• • • •• 
L.ametinde bu köylünün cesedini aramı}- mahdut bir kısım arazi ve tarlalar henÜ'~ bazı maddi tahnöata raimen, bamdolsun 

...... Bu Mac ...... : 
' . 

--o-- : 

Temsili mahiyette: 
olacak ve Ankara. 
lzmir, lstanbul fut 
bolunun ayni kuv 
vet karşısında ala 
cağı neticelerin mu 
kayesesini yapa 
caktır. 

Haber aldığımıza göre futbol fedec 
ruyonu, Yunan ve Türk •porculan ara• 
•ında daha •ıkı münasebetler tesisi için 
yt'niden bir tctebbüs yapmıştır. Federas· 
yonca davet edilen Atina •eçme takı

mı, bir ay sonra lstanbul, Jzmir ve An· 
karada birer temsili maç yapacaktır. 

Turneye çıkacak olan Atina muhtelit{ 
evvela lzmire gelerek, kurban bayramın
da lzmir muhteletiy]e bir karıılaıma ya
pacaktır. Yunanla sporcular lzmir tema• 
ıından sonra Ankaraya gidecek ve An· 
kara muhtelitiyle temsili bir maç yapa
caktır. Son karıılaıma latanbuldadır ve 
lıtanbul • Atina muhtelitlerini karıı kar
fıya getirecektir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ S<>llltJ ll(IJllCl 5"1ilf'E:[)E: -- ·-·-- --

Vakıflar idaresi 

imar faaliyetini durma
dan genişletiyor 

nisbctte mahduttur. Yalnız servet 
farkı bile çok şeyler ifade edebilir. 
Zira Samajeste para hala tek basına 
kuvveti yapa n ve yaratan varlıktır. 
ltalyanın lngiltereye hücumlarının 
ns~l sebebi işte budur. lta1ya yirmi 
mılyarlık bütçesinin yarısından faz
l~sını silahlanmıya ayırdığı halde ln
gıltere ile silahlanma yarışında baş 
~şa YÜrüycmiyeceğini, ltalyanm si-

hlanmak için sarfettiği her lirete 
mukabil lngilterenin on liret harca

- SOlllU IKllllCI SAHlFEDE: -
ŞEVKET BILGlN 

sa da izine rastlanaınaılllftır. Cesedin, sularla çevrili bulunmakla beraber, teb- ki bu banda nüfusça her hanıi bir •-
balçıklı toprakta bir yere aaplanmlf bu· like gitikçe zail olrDaktadır. Sular yavat yiat olmanuttJr. Vakıflar idarcei tarafından Mezarlık- ıtir .• Cazinonun kat'i kabul muamelesi bı 
lunnıuına ihtimal nriliyor. yavq çekilmektedir. ihtiyat Cellit kanabmn etrafmda tn· L.,ı mevlı.iinde inoa ettirilen gazinoya bir hafta yapJacaktır. 

MENEMElll KJSMllllDA MElllDERES KISMINDA rilımit W-n ... meln ,.. .......... luıt daha il&n edilmittlr. Bu kat üzeri- ValuAar idaresi, varidatın artması için 

Gedizin. Menemen ovuı kwmnda Mmdereain kuclurua ...._ ~ - SONU ıgJNCJ ~I - ne 7apd~ t~~neler. klra)'a ver~ - SONU OONCl SAHtFEDE -
~ 



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

: ERKEK, KADINI ANLAR MI? 

ERKEK İCİN J KADIN 
1 Bir Muamma mıdı!.Z, ' Yeni Anketimiz 

....... B. İbrahim ...... 
Toksöz 

ŞEHiR .11ABERLERi, 
Halıcılığımızın inkişafı 

Bir Türk ticaret heyeti bu maksatla 
Amerikada teşebbüsler yapacak .. 

ı-Jngiltere 
ltalya ile 
anlaşamaz ... 

- BAŞTARAFI 1-tNCl SAHtFEDE -
mağa muktedir olduğunu bilir. Bu 
kuvvet farkını doldurmak İtalyanın 
kudreti haricindedir. 

Bir kerre bu nokta anla§ıldıktan 
sonra ltalyanm niçin Akdenizdeki 
mevkiini bugünkü niıbetler dahilin
de muhafazaya çalıştığı kendiliğin
den meydana çıkar. 

Tehditkar nutukların para etmİ· 

"Yalnız kadın de
ğil, insan haddi za
tında bir muamma .. Danimarkaya halı, şarap ihrac için bir anlaşma yapıldı.~:~!:. günler gel~ceğinden korku-

Bu endişeler yeni bir İtalya tezi 

doğurmuıtur. Büyük devletlerin si· 
lahlanma davasında aynı mevkide, 
aynı kudrette olmalannı, yani lngil-

dır. Kadın genç ve Tü '.iye nezdinde bloke bulunan Da-ı Bu protokol, eski borçlara ait olmakla hah ihracatımızın artması için kuvvetli 

l 
nimnrka alaeaklannın tasfiyesini kolay- beraber Türkiye - Danimarka ticaretini leşebbüs~ere girişilmiştir. Bir hafta •~n-

güze[ olursa an a- ~ laştırmak üzere Danimarkayla hüküme- inkişaf ettirecek. b~ı k.ayıtlan. da ~tiva r~ Amerıkay~ hareke~ edecek olan Turk 

Şılmağa değer. Fa- timiz arasında Anke.rada bir protokolıl etmektedir .• Gerek ~~hısarlar ıda~eSl ve ~ıc.ar:t .h~~etı: Amerıkada halılarımızın 
· 1 d v h · · d k' ı·kad 1 gerek hususı teşebbuslerle tarap ıhraca- lStıhlakı ıçın ımk&.nlar arayacak ve kre· 

l d 
ımaz an ıgı şe rımız e ı a a ar ara . . . . bb" l · · kaf ihtiyar U f mı, bildirilmiştir. tımızın arttırılması etrafında Ötedenberi dıla .aatıtlar açın do teJC U. ero IJtnfC-

dı .. .. . .. . d' mevcut olan cereyan hızlandırılacaktır. cektır. 
aşağısını UŞÜn - Protokol hukumlerme gore, ımza e iJ. üzümlerimizden bir kısmının prap ha- Makine halılanna karşı son bir sene 

diği tarihten itibaren mer'i olmak üze- hnde istihlaki düşltnülmektedir. Bu su· içinde Amerikada mevcut olan itimat• 
mek bı.le ı·stemi"O· elk' 't o · k ihra ._, olan meçhuller aleminin derinli-, re, evv ı zamana aı anım:ır a • retle Danimarkaya hem ihracatımız, hem 9LZ!ık üzerine bazı anlaımalar yapılacağa 
rum,, diyor. ğini anlatmak istemiştir. insan ru- c:ıtından m

1
ütevcllit Tü~kt borçları ~r- de ithalatımız artacaktır. ve çok lcıymetli olan Türk halılanna ye-•l.................... ................ ... hu, insan ruhiyatı arzettiği fev- kiye menşe i şarnp ve a ılanmızın a- TORK HALILARI ni pazarlar bulunacağı ümit edilmekte· 

Fikret gÜzel bir tiirinde: kaladelikler bakımından ilimle-
1
nimarkaya ithali suretiyle neşet edecek Evvelce halı ihracatı itinde en başta dir. 

«Anlamak likre ait ol•a bile rin en naziki, en çok karıfık olam-
1 mebaliğle kredile edilecektir. gelen Türkiye, son seneler içinde bu mev- Evvelce Ford müessesesinin Türk ha-

Daymak elbetle ruha racidir dır. 1 Protokolun imzasmdan başlanmı§ olan kiini kaybetmiştir. Evvelce bizden en lı1arı için bir teşebbüsü vardı. Bir yeni· 
Ruh duyma%MI bil ki zayidir Siz «insan bilinen ve anlaşılan ıakaa muameleleri, bu muamelelerin baş- fazla halı çeken Amerika ve lngiltere lilr olmak üzere Türk halılarının otomo-
Ne lradar aarlı zihn ederıen et» bir mahluk mudur?» deseydiniz, 1 ladığı zaman mer'i bulunan hükümlere halı ihtiyacına başka memieketlerden bil aanayiine sokulması için baılıca Ame· 

Diyor. Bir renamın fırçasından kac kişi ıalahiyetle bu davadan 1 göre bitirilecektir. temin etmektedir. Bilhassa Amerikaya ıika firmalariyle temaslar yapılacaktır. 
'dökülen renklerle canlanan lev- bahsedebilecekti? ı ~--
hanın aerairini an amaktaki güç- Ben kendi heıabıma kadını an- M J J k . 
lüie inanan Fikret hayatta olup ta layamam. Onu en çok anlamağa ışı mışı uyur en 
sualinizle krtılatN.Ydı: «Erkek çalıftığım zaman bile ,a,ırtıcı . • • 
kadını anlayamaz.• cevabını ve- buhranlarla, İıyanlarla kartıla,tı- ___ .. ____________ _ 

rirdi. Hakikaten erkeklerin yiiz- ğımı hatırlarım. Od • ı k A • b• ı 
de dokıan dokuzu kadımn anla· Güzel, süslü bir vazoyu doldu- aya gıren ote atı J yastıg..., ın a 
ıılmaz bir mahluk olduğu fikrin- ran çiçekleri seyretmek, kokla- • 

dedirler. mnk hoştur. Fakat o çiçekler gü- d k e •• d 1 ? 
Ayniyle kadınlar da erkeği an- zelliklerini çabuk kaybederler. tın a J CUZ anı nası aşırmış• •• 

lamamıtlardar. Erkeği hakkıyle Soldukları, kurudukları zaman 
anladığını iddia edebilecek olan eski güzelliklerinden bir hatıra Keçecilerde Selçuk otelinde garip bir •••• ••• ••• • •• ••••••••••ea•••• .. •• ....... "': ille defa ıeytana uymuş, sabahın altısln-
kadı~ kadına anlayan erkek ka- bile latımazlar. Kadın da böyle- hırsızhk hadisesi olmuştur. Çalınan 325 /i-~.· da gizlice, esasen açık olan kapıClan üç 
d~ adır. Bu kartıl~lı. anlayıpız- dir •• G~nç iken güzel,~ ıev~~li,. hot 1 Otel müşterilerinden B. Haydar ismin· numaraya girmiı. B. Haydar uyku halin· 
lıgı neye hamletmehdır? cazıptır. Anlatılmaga, uzerınde de bir zat bu otele mürdcaat ederek ken- b / d K " : deymiş .• Fırsat bu fırsat, hemen elin( ya-

Sadece insanı anlamanın zor- durulmağa değeri vardır. Fakatldisi için bir oda istiyor. Otel .katibi, ote- ra U Un U. Q•s tak ıiltesinin altına uzatml§, cüzdanı ele 
luğuna.. bir kere ihtiyarladı mı .•• Atağıaı- 1 

lir. en iyi odalarından birini, 3 numaralı k '( d '/d • : r,eçirdiği gibi odadan fırlamış .. Kapımn 
insan batla batı~a ~ir iler:odir. nı dütünmek bile istemiyorum. 1 odayı kendisine veriyor. B. Haydann tip f e V l e l l S önünde cüzdanı tertemiz edince, belki 

Hem de her cephesı nufuz edılme- itte kadınları anlaşılmadıkla- yanında ve cüzdanında 32S lira kadar • de baııkasının --·1dı):.ı xehaln hud olur ' .........................•............... ,.._ . 
mit ıarlar tqıyan bir alem •• Siz rından tikiyete ıevkeden erkek para vardır. Evvela bu parayı otele tes- riyor ve tahkikata başlanıyor. Tahkikat diye kapının yanına fırlauvennif ... 
bu llemin kadın kıımanı ele alı- vefaaızlıimın ıebebi •• Erkek tab' · ' l!mi dü .. ünüyor, fakat bilahare vazgeçi- Kendisi hilkaten telt-la bir adammİ•. 1 w sırasında, otelde yatanlardan Hasan ta· "'il w 
yor, kadını anlamak kabil midir an güzelliğe, «ençliğe, ne.eye ta- yor. Bu kusuru kendiaini daima zararla kaqı-
diye aoruyonunuz. par .. Bunu bulamadığı gün huy. l

1 
Ccce geç vakit, yatağına giren B. Hay- yanlı ~!k.kb~t .bdir .. ifadebahveriyor. alB. lb~a~~~ laıtırmıı .. Parayı cebine yerleştirince ao-

Anl k k ı• · · b d l l _ı bah kiz.i• d ole "ati ını un sa aaat tı uçua. l ama e ımeaının, ura a &uz afır veya soysuz afır zannet- <J.ar, sa m saat ee n e uyanıyor. 1 d B H d k ld uğu, ekmekçi lbrabim oğla Raifin dilk· 
b ••t•• • ı•w• .. 1 ... 1 . T b• • hAk• . d . 'c·· d k d v v I d sıra arın a, . ay arın yatma ta o u· '-~- d I l . I u un genıt ıgı, fUIDU u ı e ortaya meyan.. a ıatın a ım ıra eııne uz anını oy ugu yatagının a tın a 1UU11D a a mıı. para an tomarıy e, ıay-

t ld w et:1• ş h 1 Ab• I l • 1 il •W• • .. d d 1 d ğu 3 numaradan çıkarken gördüğünü bu d B R •f a ı ıgını zann ıyonım. u a - ta ı 0 ara< aynı yolda araştırma- ye er estıgını, cuz an an eser o ma ı· . . v• ma an . aı e uzatmıı: 
de hangi babayiğit: «Ben kadını farına devam eder. Bu çok hodbin 1 cını görüyor. Kendisi telaşla dışarı çı· e:.~ad~v~e~.m~. hır t.o~ar para soktuııunu - Şunlan salda, demiı .. Uzım olun-
anlarım. Kadın ruhunun incelikle- bir mütalaadır. Bilirim. Fakat ha- ' kınca, bir köıede cüzdanını buluyor. Fa- gordugunu soylemıştır. ca alının .. 
rine, aerairine üfuz edebilirm.» kikati söylemek lnzımıa vaziyet 1 kat içerisi bomboıtur. Paralar alınmış Otel katibi Mahmu~ tazyik ediliyor, Raif te paralan aaklayıvermiı .. 
diyebilir? budur. Erkek kadının ruhunu an- 1 ve cüzdan mühmel bir şekilde atılmış· parayı nereye koydugu soruluyor. Kl- Hadise bu ıekilde, hemen bütün te· 

Kadının kadın olması onu mu- lamaz.. Anlayamaz.. O ekseriya 1 tır. tip, bundan sonra bülbül gibi her şeyi fcrruatiyle tenevvür edince, B. Raiften 
a?1ma yapm~t değildir. insan had- onun dıt görünüşü ile alakadar-! B. Haydar evvela otel katibi Rasim anlatıyor. paralar alınmış ve aahibinc iade edilmiı
dı zatında bır muammadır. O ka- dır. fç görünüşe gelince bu çok 1 oğlu Mahmuda, ondan sonra da zabıta·! Meğer otel katibi Mahmudun böyle tir. Suçlu, hırsızlılc maddesinden ıulh ce
dar ki meşhur ilim Aleksi Karel zahmetli bir iştir. Herkesin bece- 1ya müracaat ediyor. Hırsızlığı haber ve· i !ere karışmak adeti değilmif, ömründe zaya verilmi!f ve tevkif edilmiıtir. 
cŞu bilinmiyen inıan• adlı ese- remiyeceği bir İf... 't 
rinde hep, henüz el ıürülmemif IBRAHIM TOKSiJZ Vak.flar idaresi 

tere, F ranea ve Amerikanın teslihat
larını azaltmalarına mukabil Faşist 
devletlerin aradıkları müsavat dere
cesini buluncaya kadar silahlarını ar-

tırmalarını istiyorlar. F aıist ltalya
nın bu dileği yerini bulacak olsa in· 

sanlığın ne kadar feci bir vaziyete 
düşeceğini anlamak için Habqietan• 

la Çinin akibetini habrlamak yeter. 
Eğer taarruz zihniyeti kat'i bir §e• 

kilde mahkum edilseydi, eğer bey• 
nelmilel münasebetlerde hak ve ada· 
let mefhumunun yeri olsaydı, eğer 
mevcut anlaşmalar, muahedeler 

beynelmilel kanunlar hükmüne gi4 

rebilseydi bugünkü endişelerden hig 
biri varit olmazdı. Ezici, harap edi-

ci bir zihniyet harekatında serbest 
oldukça en Akilane yol mutaamzm 

ümitlerini kıracak kadar kuvvetli 
olmaktır. .. 

Bugünkü şartlar içinde lngilter4 
ltalya ile anla§<lmaz. ltalya için an· 

lafmanm ilk şartı lngilterenin muaz
zam te.lihatıru durdurması olabilir. 

Bunu hatıra getirmek kabil olmadi
ğına göre bütün anla§ma haberlerini 

ömürsüz teşebbüsler ,eklinde telek· 
ki etmeğe mecburuz. 

ŞEVKET BlLGIN 

Şatlara 
Muaallat olan 

hırsızlar 
Muhtelif zamanlarda ptlarla nakle'di· 

len ticaret e§Yaaından bir kısminm kay• 

bolduğu hakkında gümrük idaretıine b_!-ı 

zi tikayetler yapılmaktay.dı. Yapılan tah· 

kikatta geçenlerde bu işi yapanlardan 
bir kısmı yakalanmııtı. 

Zabıta, bu İJ üzerinde ciddi bir ftt-

kiJde durarak, pt hırsız.lığının bir, iltl 

şahsın işi olmayıp bir tebeke taraf andan 

ATINA TAKIMI - BAŞT ARAFI 1-tNCt SAHiFEDE -

bazı yeni inşaat yaptırmıya karar vermiş· 
tir. 9 3 7 yılının ilk yedi ayında vakıflar 

- BAŞT ~ 1-INCt SAHtFEDE :-ı meydana getirmek mümkünse de ideal I idaresinin varidatı, bir sene evvelkine 
Merke.zı Avrupanın en maruf futbol bir hücum hattı meydana getirmek he- niSbetle yüzde 30 nishetinde artmışbr. 

Kediz nehrinin tuğyanı 
idare edildiğini meydana çılcarmııbr. 

- BAŞTARAFI 1-tNCI SAHiFEDE _ Naime, Tulum ve Kubat köylerinin, Bu işin elebaıılarmdan olan bekçi Sü· 
l<i setler, ıulann hücumiyle yıkdnut, IU· Mendereı sulamun coımasiyle teblilede leyman, çalınan CJYayı Edip oğlu Ah'· 

lar kanala hücum etmİftİr. olduiunu eörünce. muvakbten kö,.lü- medc teslim ediyor, Ahmet te Yako vı 

takunlariyle sık sık temaslar yapan Yu- ı · k~ ·b'd' B l"kl d 1 l · 
nan a. up en, ayrı ayn T urk kulüpleri k , e d k. . · · Ü k k" 

'Lut·· I . _ ı men mı nnslZ cı ı ar. u ııene ı · er e I Varidatın artmasında, sene erden6erı 

d d A h 
pe a:.c: oynayan r ua ın geçen sene ı boı olan bınalann tamır ettır ere ıra· 

ayarın a rr. tina mu tclitinde Pire ve 1 
Ati. I d ,1 oyunlarını çıkarıp çıkarmıyacağı şimdi- ya verilmesi ve yeni in~ııt ta tesir yııp· 

nanın en seçme oyuncu arı var ır. ız· J'k h ld .. 

1 mirin de yabancı olmadığı Yunanlı oyun- 1 meç u ur. mı§tır. Sabıkadan olan alacaklar kolay· 
culann, bir arada ve lzmir sahasında Ha.f ~~t~ı. fenn sayıln~az: ~dil ve En-ılıkla, ceste ceste tahsil edilmektedir. 
lzmir muhtelitiyle yapacakları biricik ver gıbı ıkı as oyuncu şımdüik Lu hattın Birgideki Aydmoğlu Mehmet bey ca· 
maçın buyük bir Blaka ile ka!Jt(anacağı nemzedidirler. Müdafaaada Admım da .. 

1 
k . . k ·n h 

--ı h · d' k b t · 1 1 . h' . d mııne yapı nca tamırata aıt ~ı er a· 
~P csu: ır. ay e mış o mamız, zmır mµ ıtın e en 1 

Ne kadar yazık ki, fzmir muhtcliti bir Zl\yıf tarafımız olan iki beki bulmakta zırlanarak genel direktörlüğe gönderil· 

sene evvelki ~~yetinde d~il.dir. Vahap mü~lilatla karıılaflllamızı mümkün kı- J nıişt~~· . Urlad~~i eski camilerden Kapan 
İstanbulda Şı§h takımına ıntısap etmiş- labılır. Bununla beraber lzmirin çıkara· camıının tamırıne yakında başlanacaktır. 
tir. Hakkı ve Fuat formalarını kay'het· cağı muhtelitin. lıtanbul ayarında biri Ke,fi hazulanmtttır. 
mişlerdir. muhtelit olacağım tahmin etmek. pek 1 Salepçioğlu camünde de bazı tamirat 

lzmir muhtelit. · · · d b' f h ı •Çin zm e ır orvet te ayal olmaaa gerektir. yapılacaktır. Keşifleri hazırdır. 

. . . ~ ... 

Tire jandarma komutanlıimdan, Men- nün ovaya inmesini menetm.İf .ve bu aa- Yuda adlarında iki satıcı Clelaletiyle bq 

dereain tahribatı hakkmda elde ettifinü telle bazı ihtiyat tedbirleri almştır. cıyalan satarak i~e ciddi bir §lrket ıek· 
malümat ıu merkezdedir: Ayni zamanda üç köy lıalln, jandar· lini veriyorlardı. 

Kanalda ihtiyati tedbirler alm- manm yardnniyle sabahlara kadar çah- Tahkikatın aldığı ~ekle göre, bu ıe-

ınaıiyle aular çekilmeğe bqlıımqb.r. çarak, barikatlar ve seti« vücuda ge- Lekeye dahü bulunan bekçi Ahmet Ça
Rabmanlar köprüsü istikametine hücum tinnek ıuretiyle ber hangi bir ıu baskı- vUf, Yuda, Yako yalı:alannııılardır, ,Yi

eden sular, köprünün altındaki dört bet nına karp «mini tedbirlen ~tardır. ne bu ııebekeye dahil bulunduklari an. 
metrelik istinat duvarlannı oymUf olup Bu barikatlar çOk İfe yaramtt ve sular ı ı .. '"k b-'L-:ı • d öm 

il~ ı bal. d kına'- d aıı an gumru tat ca'rlerın en er 
şc ~e ın e a ıda ll'. b aet1 • del · • B ti • 

• . , • • • u en emem.&flir. u ıure e, cı- oğlu Ali, lostromo Veyıel ve Halil oğlu 
Mahmutlar cıvanndaki tarihı, eski bır vardaki dört köy muhtemel ve ı.:ı... .. .ı, ö d k ı ı d """"'ua mer e ya a anmıı ar ır. 

lı:öprü sulann bücuınuyle çökerek ıöz- bir felaketten kwtarılmqbr. So d ~ k ı b •· ı n era ya a anan u uç suç unun 
den kaybOlmuıtur. Tire ovası henüz teh- BiR KöYLO DONARAK öLDO 1 . d L_ h • pd _ 1.: 

Jikededir. Şiddetli yağmarlann durmuiyle Ege- ev erın e zaınfaca ta amyat ya ara& 

KöYLOMOZ BARtKATLAR KURDU nm malıtelif yerlerinde tiddetli toğuklar 61 lira kıymetinde muhtelif cinsten .hır· 
Tire jandarma komutanlığı, Subafa, baılamqbr. Tirede kömür, ihtiyaca cevap ıızlık eıyaları bulunmUJtur. Bu eualar• 

"eremiyecek kadar azdll'. dan bir kısmının §İtcci Alber, elbincl 

DAJMA GOZEL VE ZENGiN FILIMLER GöSTERMECI KENDiSiNE PRENSİP ITTJHAZ EDEN 

Evvelki geceki aotukfar eınaamda n. Ilafael ve manifaturacı Avniye ait ol

rede Ahmet isminde bir köylü doRNak: duldan anlaıılmlftır. 

TAYYARE SiNEMASI 
BUGOr I MEVSiMiN EN NEFiS VE EN GOZEL IKt FiLMiNi T AKDiM EDiYOR 

MARIE BELL oe HENRI ROLLAND 
GiBi iKi BOYOK SANA TK.ARIN ŞAHESERLERi 

SöZDE KIZLAR 
T AMAMIYLE AHLAKI Ye iÇTiMAi MUHTEŞEM AŞK FiLMi 

p.. filim menu itibariyle; serizat ,.,.. ... ;. asrilik zaancclen bir genç kızın ibrete 9ayan akıbetini tasvir etmektedir ... 

AYRICA: 
GARY COOPER oe JEAN ARTHUR 

ölmÜ§tür. Ancak, bu iıte çok mühim olan daha 
Tire beJediyesİ bu vaziyet kartuanda bir nokta vardır ki, bunlardan gümrük' 

faaliyete seçerek Tıreye getirilen kömür- kaçağı olanlardır. Bunlar, gümrük lda· 
lerin toptancılar vuıtasiyle aablmuım resince tetlük edilecek. kaçak etyalari 
meaetmİf ve ,;..danna muhafuaıtnda ça1ıınlar, kaçakçılık noktasından da tak.ip 
halka perakende olarak kilo• bet im- edileceklerdir. 

nqtaa aaltu'nuft1r. üat.ikir yapMfar eler· -=--
hal mal.kemeye •erilmeldedir. Halkevi haftalık aile 
Belediye encümeninde toplantılarına baflıyor 

--=--

HAK.KiYLE YARATILAN EN GOZEL FILJMLERI 

Belediye daimi encümeni dün öğleden 
ıonra reisin baılı:anlığında içtima ederek 
belediye fen heyeti tarafından encüme
ne havale edilen bazı inşaat planlarım 
tetlik ve tahsisatlarmı kabul etmİftİr, 

Halkcvi geçen sene olduğu gibl bu 

sene <le haltahk aile toplantılarına haf" 
layacaıktır. Makıadımız, mevcut ahenk 

ve samimiyet çevresi içinde gör~llp ta· 
nqmak ve eğlenmektir. • 

1 R DELiKANLI 
AŞK - HEYECAN - NF.ŞE VE ZEVK FiLMi 

ILA VETEN: 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 .• Camarte•i, Poz.ar .eanalar 1.05 de 

• BAKIR DELiKANLI ile baflar. 
!ttf1t:. 

-=--
Kumar oynatmış 

ilk toplantımıza 9/1/938 pazar günü. 

saat be~e başlıyacağız. 'O'ye1eriml% bu 

Tirede Mustafa ve Arifin ltahvebane- toplantılara kendilerine evvelce veril

lerinde alenen kumar oynatıldıiı t.etıbit mi§ olan daimi davetiyelerle gelecekler

edilerek euçlular mahkemeye ven1miı· I dir. Bu aile toplant.ılan her hafta tek· 
tir. Tiro :zabıta11 iki kahvehaneyi de b;. 

1 radanacağından evimiz, bUtUn ilye ai-
rer ay mikldetle bpatmqtır. ı lelerimize ac&ktır. 



jc&;,,r J =a:z 

Hamidiye 

Ziraat kurumu kanunu 
Büy:ık bir deniz 

' seyahatine çıkıyor 

Kamutayda dün kabul edildi 
Halkbankaları kanunu da encümenlerde konuşulacak 
Ankarn, 7 (A.A)- B. M. Meclisi müzakeıe ve kabul olunmuş, askeri ta-lrına sermaye \eritmesine dair kanun la

~ugün Fikret Silayın reisliğinde toplan- yinat \'C yem kanununun bazı maddde- ıyıhnsının dört encümenden müntehap 
~. l 935 tarihli harcırah kararname- rinin deği§tirilmesi hakkında.ki kanuna iiçer azadan muteşckkil muhtelit bir cn

)İn~ mü~eyycl. kanun la}~hnlarının ger~ bir mad de ilavesine d air kanun liıyıha· J cüm~ndl" mü~r.kercsi kabul ed:lmiş~ir. 
~crilmesıne daır başvekalet tczkereııı 1 sının b irinci müzakeresi yapılmıştır. T urk ı~emı ı..urtarmıı nnonım §ırketi 
okunmuş, inhisarlar umum müdürlüğü B M ~" 1. . • b .. k.. l teşkili hakkındaki kanunla müteşekkil 

k 
.. v • • ı""ec ısının ugun u top antı~ın-

te aut ıınndıiı hakkındaki kanunun ye· . . . . . T . v şirketin tasfiyesi \'e imtiyaz mevzuunu 
'd· · dd • . r . . 

1
.. l da ıktısat vekılı Şakır Kesebır clmdagııı ıncı ma camın te smne uzum o ma· teşkil eden h;7meılerden iktısat vekaleti-

tC"klifi üzerine ruznamede bulunan dev• 
dığına dair mazbata ve barut v e mevad
dı infiliıkiye fioenk ve mühimmat "e nv 
)açması inhisarları m uvakkat idaresinin 
!Ve yüksek mühendis mektebinin 19 3 3 
mali yılı hesabı kat"i kanun layıhaları 

Suriye -
Jet ziraat iş l etmeleri kurumu hakkmda 

kanun layıhası müstacclC"n müza\.ere Ye 

kabul edilmiş yine ilttıut ''ckilinin teklifi 
üzern,. halk bankaları ve halk sandıkla-

ne bağlı hiıkmi sahsiyeti haiı. bir idareye 
devri hakkındnki kanun Hiyıha~ı hütçe 
encümenine iade edilmi~Lir. 

B. M. Meclisi prı:tarlı:si günü toplana-
cnktır. 

Fransa arasında 

İstanbul, 7 (Tclcfcmla) - Hamidiyc 
mektep gcmısi m3~ ıs ayı içinde büyük 
bir deniz seyahatine çıkacaktır. IIami
diyc, Yunan ve Yugoslav limanlarını zi
l arC't ettikten sonrn Akdeniz sahillt-rin-
dc <lnha bazı limanlarn uğrıyncak Cebe-
1üt1arıktan geçecek \'e lngiltereye gide

cektir. 
Mayıstan agustosa kadar sürecek olan 

bu dört aylık deniz seyahati, denizcile
rimiz için çok faydalı olacn.ktır. Diğer 
taraftan hUkümct yelkenli bir mektep 
ganisi inşasını dn derpiş etmektedir. 

Toprak kanunu 
üzerinde çalışma 
Ankara, 7 (Telefonla) - Ziraat veka

leti, iopr.ık kanunu projesi tizerindeki 
tcıtlciklerini bitinnek ilzcredir. Bu tet
kikler ikamutnym kış tatil devresine ye-
't4emediği takdirde, şubatta Meclic;e ve-

rilecektir. 

Ba~kanlar arası 
turistik konseyi 

"'....,.....,....S'j 

Muahedenin tatbiki icin ~ ,;; ~ 
görüşmeler devam edij,or tı'. 

Anknra, 7 (Telefonla) - Balkanl4r 
arası turi~bk !konseyinin Belgraddn top
lan~cak gelecek içtimaı için Türkofis bu 

' hususta derpiş edilen anlaşmanın tat

Pru-is, 7 (ö .R) - Şamdan bildirili
yor : Şamda Fransa fevknlüdc komise-

Jiyle Surlye hUkilmetinin mümessilleri 
arasında Fransız - Suriye muahedesinin 

tatbiki teforrüatını tesbit maksadiyle 

muhavereler ccr<'yan etmektedir. Bu 

tesbit mumnelc.si Paristc B. Francois de 
Tessanln Suriye başvekili B. Cemil 1\far

dam arasında yapılan muhavereler çer

~vcsi dahilinde olacaktır. Ik müzakere-

yeceğ"ini ve ahkamı şahsiye reJımuıı, 

nufus muameleleri ve dini adli salahi
yetleri teshil etmek lazım gelecektir. 
Cemaatler arasındaki münasebetler ve 
dahili idare kanununun 1atbüd tasrih 
edil ccktir. Diger taraftan Suriye dev
letil le tnşriki mesaiye memur edilecek 
Fraru;ız tl'knisycnler heyetinin nasıl te
şekkül edece i de ta~ in olunacaktır. 

Paris, 7 (A.A) - Şamdan bildirildi
ğine göre Fransız fevkalade komiseri ile 

ler Noelden sonra başlamış ve yılbaşın- Suri~ e hükümet mi.imessilleri arasında 
dmı tince tntil edilmişti. Diln yeniden Fransa - Suriye munhcd ~inin tatbiki 

lbaşlıyan müzakerelere bugün de devam 
cdılrni.ştir. Bunlaı ın daha on beş gün 

ıkııdnr devam edeceği tahının edılmek
tedir. 

Müzakereler sadece Fransız - Surive 

JllU.-ıhedesi hUkümlerinin iatbıkine ;it 

pratik tefcrrüat fizcrinde cer~·an ede
cektir. Ekalliyetler rejinünin nasıl :işli-

hususunda müzakerelere ba§lanmıştır. 
Ikl hafta kndar sürecek olan bu gorilş-

mcler esnasında bilhassn ekalliyetler 
mesc>lcsi ile idare ve <lini hukuk mese
leleri mevzuubahis edilcce1dir. 

Suriy~ devleti servislerinde 
mütahassısları kullanılması q,,-ı 
görü ulecektir. 

Aden bölgesinden ayrılarak Ara
histana· verilecek toprak meselesi 
londra, 7 ( ö.R) - Aden civanndıı 

. 100 bin mil murabbaı arazinin birkaç ay 
--------------------------------beddülatını lngiltere hiç bir suretle ka

bul edemez. lngiliz '\·e t1alyan hükümet· 

lerinin Akdenizde mevcut arazi Ya7iye· 

tini muhafaza etmek taahhüdünü aldık-

biki etrafındaki hazırlıklarına başla-
nuştır. 

Kont Volpi 
BeJgradda 

Belgrad, 7 (A.A) - Gcçmi~ asırlnr
da Jt.nlyan portrelerini tertip etmek üze
re üç giln e\•vel Br1 da g<'1mi~ olan 

hal,} an de'>l t nazırı kont Volpi dün naip 
prms Pol taratından kabul edilmiştir. 
Bnşvekil Sto) adinoviç Kont Volpinin 

şerefine bir öğle yemeği vernıiştir. 
Kont Volpi diin nkşam Belgraddruı 

hareket etmiştir. 

Çin 
Tayyarelerinin 
Bir muvaf fakiyeti 

Han~Keu, 7 (A.A) - Resmi tebliğ: 
Dun Hankov cjvarmdn ' ukua gelen 

çnrpışmalnr eonund şayanı knyıt neti· 
celer elde edilememi~tir. Çin takviye kıt· 
elnrı 'Cientang nehrini geçerek hücum 
hııttına va ıl olmuşlardır. 

Dün V uhu tnyyııre karargahını bom· 
bnrdıman eden Çin t nyyııreleri altı dü~

ınan tayyaresini tahrip etmişlerdir. Çin 
tan. relerinin pazartesi günü Vuhu ci
vıınnda evvelce söylendifii gibi bir değil 
iki Japon topc;ekerini batırdığı teeyyüt 
etmiştir. İki hafta süren hir sükun devre· 
!inden ııonra Anuhei Vekiangsunun fi· 
mnlinde muhasamnta tekrnr haşlanmı~-

evvel ne;redilen nlcliı.de bir nazırlar mec

lisi emirnnmcsiyle Arabistandan alına

rek lngiltereye ilhak edildiği hakkındd 

aylık mecmualardan birinde intişar eden 

bir makale üzerine diploma.tik mahafil

de §Urası tasrih ediliyor ki: Bahsedilen 

meclis emirname i bu arazinin ö tedenbe
ri Aden mahmiyesine ait olduğunu ha
tırlatmakla iktifa etmişt ir. Binaenaleyh 
mesele mevcut bir vaziyetin tasrihinden 
ibaret olup yeni bir ilhrık mahiyetinde 
değildir. lngiliz hükümetinin fikrince bu 
beyanat şu noktayı tasrih etmektir kiAra
Listanın bu kısmında diğer devletlerin is
tihdaf edebilecekleri her hangi arazi te· 

ları 19 3 7 son kanun 1 giliz - ltal.> an an· ur. 

Deniz silih1anması yeni 
bir yarışa mı giriyor? 

laması lngilterenin Hadramut üzerinde· 

ki haklarının teyidini hiç hir suretle de· 
ğiştircmez. 

B. V. Zeland 

Raporunu B. Çem
berlayne verdi 

-0--

Tokyo, 7 (A.A) - Domei njansır .. 'l 
Ticnt inden bildirildiğine göre, dün Tien· 
tsinin 125 kilometre cenubunda. Kufau
yi zapteden Japon kıt'aları halen Tsinn
nm 30 kilometre cenubunda Tsauhsioni 
ele geçirmişlerdir. Bu Japon kıt'aları ce
nup istiknmetiııde yüriimclerine devam 
ediyorlar. Cenubi Snntungdeki Japon kı· 
tal arı da Tsinan Tsingtno <lcmiryolu bo
} unca ilerlemektedir. 

Berlin, 7 (ö.R) - Alman gazeteleri 

ltalyanın otuz beş bin tonluk yeni iki 
::ı.ırhlı kruvazör inşnsı kararını takdirle 

ikarşılamaktadır. Italynnın çelik ve de
miri hariçten tedarik etmesi bu gayrete 

rinde a.sltı tesiri olamıyacağım knydcdi- Roma, 7 (ö. R) - Eski Belçika ba~· 

yorlnr. Çünkü Almanyanın deniz inşa- vekili B. V nn Zecland beynelmilel eko· 

MotörHi kıt' al ar Çin kıt' al arını ecri 
püskürtmüşl«"r ve Tsingtaun 250 kilo
metre gıırbındn kain Centieni zaptetmiş
lerdir. 

bir kat daha kıymet vcrmc>ktedir. Al

ınan gazeteleri Italyanın bnhri teslihn

ıtında tmnami~ le serbest olduğunu ve 
hiç bir devlete hiç bir mukavele ile bağ

lı olmadığını kaydediyorlar. Yeni ya
pacngı 35 bin tonluk iki zırhlı kruvazör-

atı 1935 senesi haziranında Londrada 

Von Rıbbentrop tarafından imza edilen 
Ingiliz - Alınan deniz anlaşması muci

b ince lngiliz kuvvetlerine bağlıdır ve 
A lman deniz kuvvetleri Inglliz deniz 

kuvvetlerinin yüzd ı:ı otuz beşini geçe· 

mez. Bununla beraber Ingilterenin ye

ni bahri inşaa t programı şcbebiylc AI
manyanın da ayni nlsbet dahilinde ken-

di filosunu kuvvetlendirecek tedbirler 

alacnğı ve inşaata girişeceği bildiril

mektc>dir. 

Italyruı matbuatı Italyan bahri inşaa-

nomik " azİ) etin ıslahı çareleri hakkında, 
Fransa ve lnciltC"re namına giriştiği tnh· 
kikat neticesine ait raporunu bu ak§am 

İngiliz: başvekiline verecektir. Paristen 
Lildirldğine göre cEcho de Peris> g a · 

zetc-.i bu net iceler hakkında şimdiden 

bn:tı ihtiraz kayıtları serdetmektedir. Bu 
razetenin istihbaratına bakılırsa B. Van 

Her yerin kendine 
bir şöhreti var 

Dünyanın en knlabalık yeri Çinde 
Kvantung c>yaletidir. l<ilomelrc murnb
baına 384 insan isabet c>der. En ı:ız in-

ı.an yaşayan ;>er d e Mor,olistanm Tuv11 
Zecland Almanya ve Fransa ara~ınd :ı J ·d eya etı ir. Kilometre murabbaına 4 
siyasi her tiirlii mülahazalardan mÜ!ııta· insa n düşer. En çok yağmur yağan 
kil hi r teknik i~ birliğ i teusÜ5Ünü i~te- dört insan düşer. En çok yağmur yağan 
yecektir ki Fransnnın böyle hayırsız bir yer cenubi A frikada Debund mınt.nka
i~ bi rliğini kabul cdebilme:5İne imkan ıdır. Mir metreye senede 1017 santim 
} oktur. yağmur yağar ve en az yağmur ) ağan 

le ltalya yakında 35 bin tonluk dört 
::ı.ı rhlı sahibi olacaktır. Bunlar birinci 

ıınıf gemilerdir. Bu harp gemilerinin 
hilhnssa Akdeniz hnvznsını alakadar et

tiği kaydediliyor. tını Ingiltcre ve Amerikanın munzzam l.ondra, 7 (ö.R ) - lngiltere ,.e Fran- yer de Kahiredir. Metreye .senede 2-3 
deniz teslüıatiylc karşılaştırarak haklı sn tarnfından umumi ekonomik vaziyetin santim yagmur yağdığı tesbit edilmiş-

nın Almanyanın deniz programı üze- göstermc>kte<lirler. ı~lulıı için bl"ynelmilel bir anltc te memur tir. 
Almnn gazeteleri bu Italyan inşaatı-

~----------------~--------~~~-~~--~~~~~-edilm~ ~~ ~~ Bdç~abqv~ili R ~~k~~~nm~~~etAmff~~ 
Van Zeelıınd tahkikatının neticelerini dn Vapuminglir. 

Tabancaların alevleri, bataklıkların çamurları, 
hayatın esrarı içinde yaratılan filim 

DÜŞMANI KADIN 
AMERiKA POLtSINtN MUCADELELERI. .. 
HALK 

Kalpleri tutuf turan, insanları büyüleyen atk ve ihtiras filmi 

HAT 

b ildirmek üzere Londracla bulunmakta· ilir S<'nede bin kişiden 13,8 ki~i cv

dır. Sabah B. Neville Chamberlain ta- lcnınelc tedir. En az evlenilen yer de yi
ıafından kabul edildikten sonra B. Van ne Amerikadn Gvntemaladır. En çok ev-
7.eelaııcl öğle yeme~ini lngiliz haşveki- l eııilen yer hinde yirmi sekiz ile San Do
lıyll" Lirliktt' yemiştir. Eski Belçika baş• ıningo. En az evlenilen memleket k bin
vckili Londrada bulunduğu müodet zar· de. 1, 3 ile Avusturyadır. 
fında İngiliz hükümctinin başlıca ekono· içkiden en çok insan ölen yer binde 
mi miişaviri sir Fredcrik Labrougt ile de 0,4 ile Portogalye, en nz ölen yer on 
temas edecektir. Diğer taraftan İ ngil iz l.inde 6.05 ile lsveçtir. E.n çok katil ha· 

FRED AST/RE_ GINGER ROGERS h~zinesinin muhtelif §ah i>etleriyle gö-ıdis,.sı binde bir ile Amerika, en ıız Hol-

TORKÇE FOKS DONY A HAV ADISLER1 1 riışecektir. B. Van Zeeland dün akşam ltmdn. en çok h izmetçi olan memleket 
Belçika se farethanesinde yemek yemiş lyüzde 13 ile Danim11rka, en az hizmet-

TOP 

B U GÜN hepsi LALE sinemasında \'e tahmin edildiğine göre ilk bazı te• çisi olan m emlelcet )UZde 0.6 ile Türki-
-- maslarn !ırııat Lulmu:tur. lyrdir. 
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Seyhan yükseldi 
Adana ovasını su bastı 

• 
Adana, 7 (Hususi) - Sc}hnn nehri huguıı durt metre )Ükseldi. Butlİ:• 

Seyhan ovası su içinde kaldı. Münakalat durdu. Hnlk, endişe içindedir. Scy· 
hanın yükselmesinin artacağı \'e biiyı.ik felaketlerle karşıla~mnk ihtimali Ada· 
nalılnn haklı olnrnk üzüntü \'e endioeye düşürmektedir. 

Türkiye • Rumen 
Ticaret anlaşması 

Ayın 15 inde meri yete • • 
gırıyor 

İstanbul, 7 (Hususi) - lktı!'lat H.kiılcti müste;orı Bay Faik Kurdoğlunun 
riya~tinde, Maliye Vekaleti nakit i~lc.ri umum müdürü B. Halit Nazminin de 
dahil bulunduğu bir he} etimiz Romanya ile ticaret anlaşmasını imza etmek 
üzere Bükreşc gitmişti. Anlaşmanın imzasından sonra şehrimize dönen heyd 
reisi B. Faik Kurdoğlu gazetecile;e be} anatta bulunnralc • nlaşmanın ikinci 
kanunun on beşinde meriyete gırecrğıni r.öylemiştir. 

B. Faik Kurdoğlu Romanya ile ) apılan ıınlasınanın esasları hakkındıı \ e 

Romanya ile ticari nıünasebele ~İrmek isteyen ti.iccnrlarımıza lstanbul Ticaret 
Oda!lında izahat verdi. Kendisi yarın (bugün) Ankıırnya hareket edec«"ktir. 

Filistin tedhişleri geniş 
ölçüde devam ediyor 

Roma, 7 ( ö.R) - Filistinden cell"n haberler lngiliz beyaz kitabının neşri 
Ye Londrnda Arapça radyo neşriyatına başlanma ı hiıdisclerinin Arapları tes• 
kin edemedicini gö termektedir. Tedhiş hareketleri 'iısi mikyasta devam et• 
mektedir. Ncz.aret kasabasında hükümet ileri gelenleri davrt <'derek a ılerin 
tecrit edilmeleri 'e yakalanmaları için lıarekC'te girişildi~ini \•e ahalinin on• 
lata hiç bir suretle yardım etmemr.!i lüzumunu iht •• r etmiştir. 

Alman - Fransız gençleri bir ara
da '{)e Almaıı gençlik kampında 
Berlin, 7 (ö .R) -Almanya spor müsteşarı B. Valder "\on Strat dün ôi':le· 

den eonrıı Grand-Hotelde 1 O günden beri bir gençlik k. mpında berabu(. s 
) a~amııı olan Alman ve Fransız g,,nçlik mÜmC"ssillcrini kabul etmiştir. Frnıı· 
Eız gençlerini eelamladılttan sonra müsteşar 19 38 sene inde her millete men· 
sup binlerce gencin Alman,> nda bel.:lerıcliğini ve mesut ve sulha kavuşmuş bir 
Avrupa kurmak için Alman genı;J.ifüle İş birli~i .> apacaklnrını söylemiştir. Na
zı r g~ecek senr. Alınanynnın 1000 f· nııısır. gencini misafir etmekle babti> .-r 
olacagını vr. bunların F ransa ve Almanya genç nl" illerinin J'• bı'rl•v• · · Al .. ıgı ıçm • -
manyada ne kadar sevinç ve n~e olduğunu göreceklerini il:ıve cimi tir . 

Çekoslovakyada Almanca nes-, 
riyat yapan bir radyo istasyonu 

Berlin, 7 (ö.R) - Alman ~al'Ctt"lcri Çekoslo.,.ak,>anın lngiltereden örnek 
nlarak Almanca neşriyat yapımık iıı.ere Bohem) ndn kuvvrtli bir rad.> 0 i tas
yonu kurmat1ını tenkit etmektedirler. <.AngriH:> gaz.ete i ~iddetli bir makale· 
!İnde bunun Çekoslovakyadnki Almnnlar nezdinde propaganda yapmak için 
bir mane\•rn olduğunu, fak11t tamaıni} le faydası:r. olduğunu, zira Südetlerin 
bu Çekoslovak istasyonunu dinlrm:kt('n ııncak ıkılacnklarını yaı:mnktadır 

K. Ciano'nun Büdapeşte se yahatı 
Buda peşte, 7 ( ö.R) - Roma protokolunu imza eden de, letlerin konfe

ransı münasebetiyle ltalya hariciye nazırının ) akında Budapeştede bulunaca· 
ğını ka.> deden gazeteler Kont Ciano hakkınd it yi;li yazılar yazmakta ve 
halkın da kendisine bü.> ük bir istikbal .> apııcağını bildirmektedirler. 

Yunan 
Atin ada 

veliahdı 

parlak 
ve nisanlısı , 

karsı/andılar 
t 

A tinn, 1 (Ö.R) - Veliaht prt:n" Pol ve nişanlısı prenses de Hnnovre Ati· 
ııaya gelmişler ' e parlnk şckildf' karşılanmışlardır. 

Yeni bir hava rekoru tasavvuru 
Londrıı, 1 (ö.R) - lngiliz ta,nareci zabitlerinden Hudson lngiltere • 

Avusturalya arasında yeni bir hava ~ckoru kurmcık ni} etindedir. Eski reko1 

tayyareci Scott tarafından tesis e<lılıni tir. Bu tayynrcci 19 34 ilk teşrinindc 
beraberinde merhum Black olduğu lı.ılde Loııdr.ı - Mclburn .>olunu 2 gün 
22 saatte katetmi,ıi. 

F ransada nüfus 
leler tehlike 

azalıyor. Gaze .. 
çanı çalıyorlar 

BNlin, 7 (ö.H) - N. D. n. Jan 1 l"r.ın ad son n< edılen i totistiklere 
göre niifusun son tohrirJcn beri 50.000 derece~indc azaldı~ını ka) delmekte· 
dir. Bazı Paris gazetelerinde nufu, az .. lı~ı dola.> ısi; le t•hlil:e çanı çalınmakta· 
dır. t 1 empn gazetl"si •zaruri inkıl.lp erlcvha ı ultında .> azdıoı bir mak,1• 

lede nÜfu meselesinde rransndu &O~\ al bir inkılÜba lurnm olduğunu ÔSkr• 
mcktedir. Mebuslardan Saint - Jt:ı:-t P:ıris-Soir <'a•ete~ı'nd• l k ) 

• v .., .. ' >ır ma .ı e neşre-
derek ~ençlerı c'>lenmege tcş\ ik içi:ı hükümet t rnfından bır 1 d ~ ~ • e) yapı ma ıgı-

nı \ 'e 5 0.000 gene; 1 ransızın evlenm<"k için hükümı:-t tııraf ındnn k ~•·ı · · 1 · • • enuı l"ttnı 
uma) e edece~ tedbirler alınmn•ını hekh:dil.lerıni ~ azmııktadır. 
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Tarihten yapraklar: 
.........•..................•.... ' 

Ka,ıdiye muhasarasında 
Narlıde e lga istanda 

·rürkler, Kandiye müda- I~am kararı nakz Askerlik ve fjnans işleri 

~!~!.! ... ~~~ .... ~~.!!~~~~~~~~ ........... :~:::.~~~~:~7:~.:~:~:~~=~~i~:~: ~fya ~!R) ~~ ~~~~~k~~e 3~2~ :~ ~ ü~re. 
BQ yük Harpte E lünil vermeje muvafakat etmişlerdi. : miyece yapılan tetlcilder ıuçlu lehine çık .. betiyle Harbiye nazırı general Lukof 34 bin 157 si kasabalarda, 1470 i kadın 

...., : Tilrkiyede bu gazın yapıhnası için terti- /brahimin yeniden nııştır. ordu mensuplarına hitaben bir tamim ve 36169 zu erkek olmak üzere, 37666 
--- bat alınmıştı. Fakat çok gülünç olan te- Heyeti umumiye, bazı sebepler dola· göndererek 937 senesinin Bulgar ordusu sı köylerde çalışmakta.dır. 

Ordumuza karşı şcbbüs, esasen tatbikat sahasına da geç- duruşması başladı. > ısile tasdik kararını bozmuş. duru,ma·' için çok müsait bir sene olarak geçtiğini, Bulgaristanda sınaatçıları şöyle sırah· 
hangi cephelerde memiş, yapılan cüz'l miktarda gaz, bir h E nın yeniden yapılması zımnında evrakı 937nin, Bulgar ordusunun ik.işafına ya- yabiliriz: 

defa bu işi merak ederek Istanbuldaki B. Ma mut sat ağır ecza mnhkemcıine yollamıştır. ramış bulunan bir yıl sıfatiyle Bulgar lkisi kadın olmak üzere 1380 abacı. 
• zehirli gaz kulla- laboratuvara gelen Enver (Paşa) nın bu davada j brahi- Dün bu eski davanın duruımasına askerlik tarihine intikal edeceğini, 937 1340 arabacı (araba kerestesi yapan U5< 

? gözlerini yaşartmaktan başka birşeye E ağır cezada ba~lanmıştır. Suçlunun sor· ye ayak basıldığı gilnlerde beslenen ü- ta), 21 i kadın olmak üzere 4272 berber, 
nılmıştır. Biz ne yaramamıştır. Bu işin daha gülünç olan : min müdaf aacını gusu yeniden yapılmıştır. Müddeiumum1 mitlerin birer hayal olmadığını ve biitün 2113 fıçıcı, 171 i kadın olmak üzere 2112 

Yolda mukabele et- tarafı da şudur: .E deruhte etmı·sıı·r. ... muavini B. Şevki Suner, heyeti umumi- iimi.tlerin tahakkuk etmiş bulunduğunu aşçı, 1147 çömlekçi, biri kadın o1m.a1ı: 
Daha fazla brom tedarik etmek imkan- · b k I b i b "tib l k-'\ · Bul " 1005 k 1 d'"rdü kad lm-ı.. .k? ............................ :............ .rcnın ozına ararına uyuması mec ur ve u ı ara mez ur senenın gar uzere a aycı, o ın o -

mİşfr • 1arı araştırılırken, her hangi bir zatın ak- Bundan iki yıl evvel Narlı dere köyü olduğunu söylemiştir. Mahkeme de, boz· ordusu için bir inan ve muvaffakıyet se- üzere 1566 ktirkçU ve kalpakçı,• 2167 d~ 
....................................... lına BahrilutLa brom bulunduğu gelerek civarında sazlıklar arasında bir cinayet ma kararına ittiba ettikten sonra suçlu· nesi olduğunu söylem.iştir. Generale gö- mirci ustası( 3018 araba demlrclıi, 1605 
Evliya Çelebi ~nhatnamesi tetkik oradan brom getinnek düşüniilmüştür. olmuş, kasap Mustafa adında bir adam. nun isticvabı yapılmıştır. re 937 senesi zarfında Bulgar askeri hem araba yapan usta, 233 Ü erkek 1385 1 

olunursa görUlUr ki Kendiye muhasara- Bahrilılttaki bromun nasıl çıkarılacağı pusu kurulmak suretile ,.e çifte tüfenı;ile lbrahim, cebini karıştırdı. cüzdanının ruhan yükselerek gıptayı çekecek bir kadın olmak üze.re 1618 kaduı terı.i.sl, 
ıında gerek Ti.i.r1kler ve gerek Kandiye- hakkında hiç malumat sahibi olmıyan öldürülmüştü. içinden bir kart çılc.araralc, mahkeme bat· hale gelmiş ve hem de tesbit edilen plin on biri kadın olmak üzere 6090 erkek 
yi muhafaza edenler birbirlerine karşı Başkumandanlık, orada bulunan ordu- Bu işin failleri olarak ayni köyden kanına verdi ,-e: mucibince çalışarak bütün projeleri re- terzisi, 

434 
ü kadın olmak üzere 1So1 

:tehirli ga:ı kullanmışlardır. nun eczacılığını yapma.!;:ta olan Bay Li- Bektaş oğlu Hiiseyin ile oğlu lbrahim ya- - Avukatım, eski adliye vekili Mah- aliteye inkılap etUrm~ye muvaffak ol- trikotaj makinesi işçisi, dördü kadın ol• 
Evliya Çelebi diyor ki: cKaleyl zapt- gor'a (Şimdi profesör olup Izmir Kız li-ı kalanaral: agv ır ceza mahkemesine veril- mut Esaddir. Kartında yazılı olduğu gün· muştur. Bu ise Bulgar orousunun yük-

1 b mak üzere 4824 kasap, 5281 kunduracı, etmek için ordumuz yer altından bir til- sesi kimya öğretmenidir)cBahri utta u- rnişlerdi. Durucma sırasında, suçlulardan de ı;elecek ve benim hukukumu muhafa· sek bir dislplhlle blitUn harp hazırlıkla-
1 k 1 rak I " 2389 nalbant, 3616 dülger, 2131 möble-o nel açmıştır. Maksat bu tünel vasıtasiyle unan bromJarm serinn çı arı a S· Hüseyin. cczn evinde ölmüGtÜ. za edecektir. Dedi. rını mütekamil bir surette yapmış bu-

b 1 k 1 kl b "' ci, 1482 marangoz, 1128 tenekeci, on hl~ Kandiy<min içerisine girmektir. Düşman tan ula gönderi mesi> ı ı ı ir emir Yapılıın inccll"mcler sonunda. lbrahi- Kart tedkik ~dildi. Filhakika Bay lunduğuna delalet etmektedir. Son za-
:ı.. k b ı b · ı h · B L" d Balı ·ı~·t M h r:-- d b le ~ ri rkadın olmak üzere 2630 ekmekçi, di• da ııuruç yapma için öy e ir tiınc a- vermış ve ay ıgor a rı u un su- min taammüden katilden idamına hükürn n mut ı::.sa . u artınaa !brahimin manlarda yapılan askeri :manevralarda 

urlamağa b~lamı.ştı. Bu iki tünel tesa- lariyle do!durdu~u bir çok fıçıları Istan- olunmuştu. vekaletini aldığını ve bu ayın yedisinde ordu mensuplarını bu çalışma ve mu- ğer sınaatçılar : 431 kadın ve 14 bin 
dUf kabilinden birbirleriyle birleştiler. bula göndermiştir. Suçlu bu hüknıü temyiz etmiş. birinci r.elerek müdafaaaını yapacağını bildirdi- vaffak olma işlerinin bir çelengi telakki 173 erkek. 
Ve bizim erlerle dtj..şmal} erleri karşı Galiçyacta Ruslar orada bulunan iki cc.za dairesince yapılan tedkikat, •uçlu- i:i görüldü. edilebilir. Bununla beraber, 1937 yılın- 1ŞÇ1LER ARASINDA OKUMA 
karşıya çıktılar. Birbirlerini tünelden fırknınıza bir kaç kerre klor atmışlardır.! mın all"vhinc tecelli ederek idama dair Mahkeme de nakz dairesinde gerek dakl bütUn muvffakıyetlerin bir NlSBET.l 
kovmak için her iki taraf ta kiikürt, zift Ancak öldi.irüci.i tesir yapmamışlardır. ı verilen hüküm tasdik olunm~'itu. Bu hük- fııhidlere, gerekse suçlunun vekili olarak başlangıç sayılmaları 11\7.ımdır. Bu baş- Bunlardan 102 sf kadın olmak Ur.ero 
ıkatran yakarak (boğucu dumanlar) hu- Cenup ceplıemzide bize karsı lngili1J !' mii:ı kamut yca t:udiki hakkında birinci gösterdiği cıki Adliye vekili Mahmut !angıç, kudretli ve yaratıcı bir ordunun 3263 Ü okuyup yazma bilmiyendir k{ 

ıule getirdiler. Hangi tarafm dumanı I tarafınd~n gaz kullanıld•ğı iddiası şimdi-! ceza dairesi tarafından evrak temyiı: ba~ Esada tebli2at yapılmak üzere duru~ma· doğmaya başadığmı miljdcleyen mutlu mevcudun yüzde 4.5 nu teşkil eder. 
daha nıi.lessir olursa öbür tarafı~ erleri I ye kadar tnmamile mali'ım değildir. 1936 müddciumumiliğin.- ıtöndcrilmişti. rıın ayni güne talikine le.arar verdi. bir başlangıçtır. Diğerlerinin tahsil derecelerine gelin• 
bundan müteessir olarak kaçmaga ba~-

1 
senesi Eylülünde (WissC'n un<l Wehr) S h .. fd 
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General Lukof, 1937 yılının Bulgar ce : 1881 l k dın olmak üzere 53199 u 

hk '77Z?7.7.7Z'77'JT.C/7ZZ777~ rd ı · dalı ·mı· b" 1m ı·lk tahsillerini bitirmemis, 848 i kadın ladılar.ıo mecmuasında general Krt>SS von Kres- ar os ma um o u 1 1 o usu çın a verı ı ır sene o a- -.: 
Kınm mu?arebesinde de zehirli gaz senstein yaz nış olduğu bir makalede Fi· Dün bir !lerhoşluk ve hakaret hadise- ff a/keVİ köşesi sını temenni cderk:11 ordunun yeni da- olmak üzere 10706 ld§i ilk tahsillerini 

kullanıldığı ıddia olunmaktadır. Kırım listin cephesındc Gazz muharebelerinde sinin cürmü meşhudu yapılmıştır. vaları tahnkkuk ettırmesinl ve muvaffa- bili~ olanlardır. Orta tahsillerini bi· 
muharebesine iştirlik etmiş olan Türk Ingilizlerin bize knrrı gnz l:ullandığıpı J Me5 cle şudur: 111!2'7..azrLZ77~~ kıyetine olan lnaniyle Çar'ın övünmesi- tinncm~ olanlar, 450 si kadın olmak 
ordusunun da hu zehirli gaz harbı ile j "dd" d" d B .. . lA f 7..cnit garajında c;alısan şoför Çakır 1 - Geçen sene Ha1kevlnde başlan- ne layık bir terekkt ve tekS.mül hamlesi üzere 3567 kişidir. Bu, mevcudun yüz.• 

A 1 ı ıa c ıyor u. unun uzerınc azımge- • d li k b 1 ·· t ini d"l kt 1938 1 d ı.~~ı l t k'l - 3 alakadar olduğu muhakkaktır. Ya mz 1 k 1 d. d bb"" b Mehmet arkacla'.llan arasında ısululuğu gıç man o ·n ursunu itirerı ere veya gos ermes ı eme e ve: < yı ı- c ·~ n eş ı c..'Uer. 
bu hıınısta elde edilen malılmat çok nok- len ınak nbm nr nez dm c teşek usad ttcla y u-; ile tnnın:nı~tır. B~ şoför dün fazla sarho, mandolin nota ile çalanlara mahsll.! ol- nın bütün im'kAnlarmdan sert ve büyük Orta tahsillerini bltrmiş olanlar, 119 u 
__ .;ı unara unun ne creceye a ar ogrıı ' terekki adımlarlyle istifade etmeliyiz> kadın olamak üzere 954 kişidir. Ynnl ~ır. ld y t kl b b 1 1 olm\l!ı ve B!':raama otobüslerinde çalı~an ma.k üzere Halkevinde tamamlayıcı 

1878 Türk-Rus seferinde Rusların bize 0 ı,ıgunu araş. ırma · .• a era er, ge. n~ra -. .sofo'"r 1-Jasana ,.~trıııctır. demektedir. mevcudun yüzde 10,3 nisbetinl teşkil 
• - ,... v mandolin kursu açılmasına karar veril-

karc:ı --'-iri! ga ... ku1landıgyıııı ı"ddia "'den <len de hu iddıaya saık olan key!ıyetlc>rı 1 I' d ı ı~ı ı· ., A FINANS iŞLERİ ederler . .... ~ ,. " • . . . . >11n an a ınıın r a!!an po ıııe "'u:ayctte miştir. 

mu··etlı'f vardır. General S!>dad cördu- sordum. Nctıccde hakıkaten lngılızlerın h 1 lk' f ı· 1 b b Hükilmet 1938 bUtçesini tesbit ve ka- Yüksek tahsillerini bitirmemiş olanlar - kul y ı u unn uştur. ·ı tara po ıs e ere er Bu kursun maksadı mandolin çalan-
muzda terekkt Umdelerl.> adlı nserı"nde gaz landıgı meydan:ı cıktı. I ı. k 1 · J 1 k r·· l l\1 1 bOl etmiştir. Bütçe tasdik edilmek üzere sekizi kadın olmak üzere 56 kişidir. Ya· 

~ ~ .. ara 0 a gıc er er ·en, şo or <:.a ~ır c ı~ !arın teknik ve nnzarl noksanlarını ta-
bu hususu iddia etmektefür. Ancak in- Ingiliz gencrnli Wavell (Filistin Se-

1 
met. kendini kaybetmiş ve ağ7.ına gelen .krala gönderilmiştir. Ve yeni yılın ilk ııi yüzde 0.1 nisbetindedir. 

feri) adlı kitabının 43 üncü sahifesinde küfürleri. re•rni bir memur muvacehe- mamlayıp Halkevinde daimt bir ınan- gününden itibaren tatbik saha.sına gire- Yüksek tahsillerini bitinn.iş olanla\' 
aynen şöyle söylemektedir: cGazze mu- 1 

• d t dolin orkestrasının teşkilidir. Kursa il- cektir. Maalıaza gazeteler henüz bUfçe da albsı kadın olm~ üzere 79 ~ldir. 
ceden inceye yapılan araştırmalar, husu
le gelen zehirli gazların eyi yanrruımış 

mermilerden çıktığını da göstermiştir. 
O zaman Hk ·defa olarak (pikrik asit) 
harplerde kullanıhnağa başlanmıştır.Da
ha ta,mamiyle saf bir surette elde edile-

miyen bu madde mermilerde eyi yanmı
yor ve bir çok azot oksitleri husule geti-

riyordu. Bu maddeler de boğucu gazlar 
kadar zehirlidir. 

BUyi.ik harpta Ingiliz ve Fransızlar 
Çanakkalede zehirli gaz kullanmadılar. 
Burada da iyi pntlamıyan bazı mer:mlle
rin çıkardıkları azot oksitleri zehirli gaz 
zannolunmuş ve Çanak.kalede düşmanın 

zehirli gaz kullandığı iddia olunmuş ise 
de hakikatte gaz kullanılamam~tır. Fa
ıkat buna mukabil Türık ordusu Çanak
ikalede göz yaşı getiren gazlardan birini 
tecrübe emeği düşünmüştilr. 

22 Nisan 1915 te Almanlar ilk defa 
cYpres> cephesinde büyUk mikyasta gaz 
ıl"llllanınca, müttefik Almanranın yeni 
harp usulü tarafımız.dan da tetkik olun-

nn c savurmu~ ur. 
harcbesinde tar:-imıızdan iki veni silah I B 1 d '"b t . l_ Ak• h tirak etmek istiyenler 15/1/938 cumar- mu'karreratını ne~retmiyorlar. iBu, her Yani yilıde 0.1 nisbetindedir. 

· u suç ar an no e çı na ım uzuruna i 'b fl .ı:· 1 .t.. 
kullanılmıstır. Buular da tıın1:t ve gaz... k 1 1 ~ı·· d 1 tesi saat 1 i,30 da Halkevine teşrifleri ri- halde, resml gazete ile ilan edildikten Sıruıa'tçı an soy ti ar e şoy e~ sıra-

t cı arı an suç unun oun uruşma"ı yapı • • 
dır.> 85 inci snhifod-. aynen şunlar yazı- C: k M h c{" h 

1 
ca olunur. sonra yapılacaktır. 1938 bütçesinde mil- lıyabiliriz : 

lıdır·. cGazze muhar"'b"'sı"nd" bı0 '."., ı"ç"ınd" mı~tır. .ıı ır e me ın a ve tavrı, lt müdafaa faslının önemli bir surette ÇO· 64754 Bulgar, 3196 Türk, 623 çlngen& " '° ... - ... J d · h h ı k k 2 - lfalkevi Türkiyede çı.kan bütiln 
;en isıniıı enüı: me mur u · geçi•me te l ld v la lm ktad 1327 Ermeni, 1086 Yahudi ve 837 muh-gaz ve sis bulunan mermiler ku1landık.> • n~erlerın" milmkun"" olduguv ık.adar fazla ğa tı ıgı an şı a ır. 
clduğıı"u gösteriyordu. .._, 

88 inci sahifede ~ul\lıtr yazılıdır: «1$ul- satılması ve yayılması işleriyle mlite- lŞ HA YATI telif. 
l ld y 1 kl ı Hakim suçluya sordu: Bulgari;;landa kar sınaatçı vardır ? Bulgaristanda müstakil şahıslara alf anmış o lt'~umuz gaz ve an . ar az o - madiyen m~gul olacak bir neşr.iyat me- .. 
duğundım bir ne Lice elde edilemedi>. - Daha ayılmadın mı~ Bulgar istastistik umum müdür1Uğü- 56303 _,ınaat milessesesi, 3641 ortakh sı• 

Ingiliz generallerinden George l\Iac.n- - lnaan buraya gelir de ayılmaz olur murluğu ihdas etmiş ve faaliyete başla- nün 15.9.936 tarihinde yaptığı bir sayıma naat mUesı cscsi, 233 kooperatif ve 55 
unn'ın yazmış olduğu (BüyU!t harpte ı pıu? Amma do~rusunu i<1tcrscn b'inu mıştır. göre Bulgaristanda o tarihe kadar tesbit aksiyoner şirket halinde olınak Uzer• 
.Mısır ve Filistiııde y.ıpılnn harekat) adlı lıarmıını~n. . . Eserlerinizin fazla satılıp fazla okun- edilen mi.lsta.kil sınaatçı adedi 71 bin ceman yekfuı 69.232 imalathane vardır. 

• .,'>8 · · h"( · d 1 - Davı:ıy" ne dıyeceksın? masını isterseniz iki§er nüsha gönder- 823 l,.;~ 1·dir. Bunların 68 bin 408 i erkek, Bütün bu müesseselerde usta, kalfa, çı .. esenn .,_ ıncı sa. ı esın e nynen şun ar . . . AAj 

yazılıdır: c.Filistin cephesinde 4000 gaz - Bıına ıftıra edıyor.. mck suretiyle Izmir Halkevi neşriyat 3415 i kadındır. Kasaba ve köylerde ça- rak ve nmcle sıfatiyle çalışanların sa· 
· · f tt"k 3~6 hifed Şahitler dinlendi. Suçlunun yedt gün meınurlug;una mUracaat edilir. l•..,.,<>kta olan bu sınaaf,.ılardan, 1945 i yısı 134.932 ki:ı:sidir. mernusı sar e ı >, :ı ıncı sa e ay- ..... ,_ ~ 

heosine ~ derhal tevkifine karar verildi. 
nen şunlar yazılıdır: cGazze muharebe- 3 - 8/1/938 cuınarte.<i günü evimiz 

Suçlu: 
sinde düşmana 40 dakika gaz atılmıştır. 
Gaz mermileri bilhasısa AH Muhtar cep
hesinde ormanlık araziye saklanmış olan 
Türk topçusuna karşı kullanılmıştır. 

General V.K. na göre bil.im zayiatımız 
sıfır idi. Çünkü ikinci Ga1.ze muharebe· 
sinin cereyan ettiği 19 Nisan 1917 de ha
va dehşetli sıcaktı. Atılan mermilerden 

- Bu kadar ııcele olacağını bilseydim, 
aya~ımı tetik alırdım .. Neyse bu da ge· 
çeri 

Dedi vo ceza evine gönderinldi. 

müze ve sergi komitesi ile güzel s.an'at
lar komitesinin umumi toplantısı ve 

temsil komitesinin haftalık toplantısı 
vardır. 

yordu. · lerdir. 
Şimdi Genel Kurmay ikinci. başkanı 'l'Urk ordusuna karşı İngilizlerin ha§ka 

Vera Bergman 
muştur. Almanlar bize, vaki olan müra- çıkan gaz derhal havaya karışıyor ve 
caaltmız üzerine, yalnız brom aseton ga- ordumuz üzerinde hiç bir tesir yapını-

hulunan Orgeneral Asım Gündüz dahi yerde gaz atmadıkları tahmin olunınak
lngilizlerin tesirsiz olmak şartiyle bu tadır. 
muharebede gaz kullandığını söylemiş- Dr. N. R. K. 

Brigit Helmin rakibi mi? 
....,..'Pil 'C 'GU.Li'~J.~.77.aıU7.Y.Yj.Z-/Y'.//ZLZ//./!.7.Y.7.f//7 /./1Z7.T/.XL':t:7/J.;,c/7J'7 ///7,~=-z:.:Z~Zi~:;i".;ı~'Y7J==z~'ZZ1=~=~~=7:=2"~===~=~==:ız~z~z~z~~ ... ,~ 

MEVLANADAN BiR PARÇA ~ H ~ . . ~ MA 'JLffi 

<Bizim serho§luğumuz ou kırmızı p- e r g u n N Akan.:ım. çağlaınazdım 
. rapdan değildir. Bizim şarabımız sevda Gülerdim, ağlamazdım 

kadehinden başka yerde yoktur. N Bileydim aynlık var 
< Sen, benim kadehimi lcırmağa ve 07.7.'""/L"/...7-7"J.'.7/T...c.:&ZZTJ!'.7-"/' ... 0:.~7.?!;r.·~-.E77.T.;l'7.7.7..77%7.i~ Sana bel bnğlamazdım 

~arnbıını dükmeğe geldin. Fııkı:ıt ben o 
türlü mc'Stİm ki şarabım meydanda de
l:ildir. 

BiR TOH.KO ı' 
lndim gittim has bahçeye, yol ıW.0ndmı 
Ayağıma diken battı, gül sandım 
O vefasızı ben kendime yar sandun 
Yavrum Haliıncm her yanı alaylı 
Ciiı:el sevmesi beyim kolay mı) 

Halimemin avlusunda mısın 
Halimeyi gelen geçen...ısırı 

Hlimem de nizamların esiri 
Yavrum Halimem .. . 

J {alimcnin avlusunda dibeği 
Halimenin ııyvn giLi göbeği 
1 lalim!':nin mermer gibi yürc.ğ" 

Y ıı.vrum Halimem ... 

IP UCU 

Kadın kılıgına girmiş olduğu halde 
yaknlanınnsı dogrusu zabıtanın büyük 
bir muvaffakıyeti. Nasıl anlamı~lar aca
ba? .. 

- Kadın elbisesi satan bir mağazanın 
önünden geçerken durup camekandaki
le~ bakmamış! 

ı . 
ı . 

Siz galiba •iyah derili.iniz? 
Neden anladınız? 

- v / ~ft~~ 1 ·~-""' -.---... . -·~.ıt- ..!..·r-l 

Kp_f!'!J.manız beycrz inıanlara benzemiyor Ja ondan .. 

Ah üzüm parmak gibi 
Sevdiğim kaymak gibi 

Beni yardan ayıran 
Devrilsin kavak gibi 

Al yaka ınavi yaka 
Tevbe ettim ben hakka 

lki gÖ7.Üm dört oldu 
Yoluna boka baka 

Çimenler bitti felek 
Bülbüller öttü felek 

Ben sevdim eller aldı 

Keyfin yetti mi felek 

BiR ATA SöZO 

Kadına dii2kün olma aklını, kü3kün ol

ma kazunı devirir. 

BiR BiLMECE 

Kuyruklu kumbara 

Sıçradı yımara 

(Cevabı: yarın) 

Dünkii bilmecemiı:in cevabı: 
el lavan eli. 

Vera Bergman için Brigit Helmin ikinci bir ccildi sanisiı diyorlar ve onu 
Brigit Helmden daha cii.zel ve naha kudretli buluyorlar. Hem de ondan da
ha cençtir. Az zamanda ve birdenbire parlayan bu yıldızın büyük bir istikbali 
olduğu ıimdiden tahmin edilmektedir. Resmimiz Vera Bergmanı en son filim· 

, lerinden birinde ve ea sizel bir poawada aöst.Vor. 
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92- Yazan: Kemalettin Şükrü 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BIZANS SARAYININ, iÇ YUZU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Evlit aşkı, yavru muhabbeti •. 
Bir anayı, her türlü hisleri ayak altına alarak en büyük 

fedakarlığa sevkedecek kuvvet ve en yüksek 
kadınlık meziyeti değil mi idi? 

s a e A 

sıyası buhran 
Kral Faruk bir diktatör olmak 

• 
vermış bulunuyor? •• • 

mı kararını 
-------------------P aris 6 (M.H.) -Fransı7. gazetleri Mı- F 

.sırdcvkl politik buhran meselesini büyük :...... ransız ...... : 
bir dikkatle takip et.mektcdirler. Bu E J • •• : 
mevzu etrafında, şimdilik, yalnız sağ ve i gazete erıne gore s 

zata ağreınan venn~niştir. Sir Milne La
mpson hüküıneU ve kralı ilidala sev'k
elmiye uğraşmakta ise de vaki gayretle
rinden bir netice hasLI olmamaktadır. . . 

mutedil sol cenah gazetelerinde neşriyat : : cEpoque> gazelesine göre: Ve{d, kra· 

ve mUt.alealara tesadüf olumnaktadır. E Mısırda eski saray, s luı gençliğinden istifade ederek kendi 
Mutedil sol cenah gazellerinden bazıları • lehinde bir nevi dlklatörlük tesis etmek 
ve müfrit sol cenah Mısır hadiselerine S SUf fan rJe rJezirf er istemektedir. Fakat kral büylik bir pe>-
henUz temas etmemektedirler. Aşağıda : "k / pülarile sahibi bulunuyor. Bu yüzden 
okunacağı veçhile cTemps> Mısır hadi- E entrı a arı uyan- geçen gUn genç lalebefor az kalsın maU

seleri ve Amilleri hakkında dikkate de- • ki ~ • k • ye nazırını Iinc ediyorlardı .. Kral cmavl 
Bütün tertibat hazırdı. 1 Sofia salonda pek seyrek görün- 1 ğu değil mi idi? w al·"' t e ·ekte ve mütalealar ma a, r aşızm IS· 
Sal Z• f · k• k 'd' ı A Etk · d V ·ı· ger m uma v rn. göınlcklilen tc~kilfıtırun lôğvuu talep on.. ıya et aalonu, yıne eı ı me te ı ı. mma arına a aıı ın su- . .ı t ktcd' • • • c/ı k • 

L •• ..k b ·ı l v .f . d d 'd' ~ k Fak k D w .SeI<uC. nıc ır. rJesı ıçın e es l şar ct.ınic:~ de Vcfd buna mnıu' olmıya ka' ouyu ve mu tetem maıuı ı e o - azı esı •far a ı ı. reta arıaı. at çocu .• oga- 8 t t 'ht'l"{uı imtiyaı.la· - r- ,. 

d k Ald w ı· ·· h k k k w .d. u gaze e, mevcu t 1 .ı • k b l k kışmıştır Nalın•s paşa bu teı::kı'l~lın t • 
U ça zengindi. lgl ta ımata gore are et ca ÇOCU reamen ÇOCUgu l ı. h f t ek · t' en kralla bu f U ma tayız. • "" ~ et nr 
Sofia tertibata nazaret ediyor- ediyor ve kurulan tuzağm muvaf. Bu çocuğun erkek mi kız mı ~ın~ mu a a7.a le ınk ıs ;~ • tnk'p eden .................. spor teşkilatı haline geUrilmcsini krala 

(1 f k. . • . ı· d 1 · ·· ımtiyazlan nza tma eme ııu 1 '"klif ctm~tir. Kral bunu knbul cbne-
u. yaordıy0e.ll ıçm e ın en ge enı yapı· doğacağı. timdiden b

0

elli olmazdı. Vefd ~-.,ı-.ıa d.....:n *.>lr ınUcad. :.ıeJ. en. i
0

le- 'ta/ya •ıısır ha"dı·-

"

. d 1 l d d 1 .._...., ™' .... • _ l l ırı ı ıniştir. Mısır hadiseleri ıkarşısında Jt.at-
ıpo rom ıa af arm an er en- B l b b S f' .. Erkek bıle olsa Vasal be.çkuımn ri geldiğini üniversıte gcnçlıgınm ıkiyc 

mit fakat seçilerek derlenmİf altı ununa era er o ıanm goz- · • d .. lb t k d' .. ' .11 • • h .. se/erİni büyük ala- • yan matbuatının Nnhas paşaya karşı 
kız, aeag .. ıda, halayıklar odasında, l . h k d 'd' pıçm en once e e en ı oz ev- böLündUğunü, Mısır mı etırun enuz son sUnlerdc gayet şiddetli neşriyatta 

,. erVı e.P1• baekpıl. a 1 dı. tadını düşünürdü. Hem yaş itiba. tam bir olgunluk gösteremediğini, Vef· k ·ı k • d" bulunması tabii bir şeydir. Roma Nahruı 
cünbüte davet zamanını bekliyor- uı ı ıyor u. · 1 S f' .. b k' I ·ı· 1 · M al e ta !p e ıyor • lardı. S 1 • • 1 .. rıy e o ıanın çocugu u mev ıe.. din demagoji yaptığını, ngı ız erın ısır paşayı Mısır üzerindeki Ingiliz boyun-

ene erınk gleb~mdıf bo makstı~a rag- Bu hakka daha ziyade müstahaktı hndiselcrin .. karşı gayet büyük bir dik- t 'e kendı" duruğunu ipka clmekfo itham etmekte-
Salonda, Sofia ve Teosya yalı- men onun a m e ıra ıgı yara · . . I' ı propa-
d h A IA b"tü" t r-. . uh f Sofiayı, içinde bulunduğu bü kat ve alaka gösterdıklerıru, Mısır ve dir. lngillerc sükönet tavsiy~inden baş-

nız ı.. a a u n aze ıgım m a aza • gandasını genişlet-
T-eosya, eıki gözdesinin gözüne ediyordu. yük elem ve ıztırap içinde yegane havalesinde ltalyanl nn gayet ~iddetli bir ka birşey yapmamaktadır. Maama!ih 

baktı. Hele bu gece ve bu geceki ziya- teselli eden nokta işte bu idi. Ingiliz aleyhtarlığı propagandası yapmak meğe çalışıyor•• krnl ile Vefd rasındaki gerginlik gide-

- Tıpkı .• Tıpkı "aıil için yan.. fet eski hatıraları büsbütün taze- Evlad aşkı .. yavru muhabbeti .• ta olduklarını yaznıııktadıedr. cEc~dod dtl~ rilmiş değildir. Londra ve Roma arasın· 
Y ' r p h "ht' 1t>f d & n erse şı c ' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• d t · l'k d 1 · ~ rd d tığımız bazarhğı habrlabyor. lemit ve genç kadının yarala yüre- itte bir kndını, bir o.nayı, her aris• u ı ıw ın ev .. 

1 
.. ld ğ 1 nm propaganda işlerindcı miitchassıs bir a mevcu gergın 1 

a 11 e evam tr. 
Bu gece •• değil mi Sofia .. dedi. ğini yakmıştı. türlü hisleri ayak altına alar;Jc ak.islerde bulunması mu~kun o. uA~dn- zatı Kıthireye sefir göndemıesinin Italy~ Mısmn müsliimıın hare etinin merke· 
Sôfia, gamlı bakıtları ile Teoı· Oğlu .. Sevgilisinin hatırası. en büyük fedakirhğa sevkedecttlc giliz-MtSır ittifakının Ingıltcrenın d k~ ca takip olunan gayeyi Lcharüz ettirdiği zi olmakta olduğunu ve binneticc şimaU 

)'ayı allzdü. O büyüyecek .. Ve belki de Bi· kuvvet .. Kadınlıgw ın en bu"yu'·k me-- nizdc, Kızıldenizde ve Yukın A.sy. 8• a 1 Afrikadnki Fransız miisteınlekelerini 
1 d b t fikrindedir, «Epoque> dahi lta1yanların ,_ı d 

- Evet, dedi, tıpkı o geceye... zans tahtında babaımdan ıonra ziyet ve kuvveti burada değil mi !kuvvetinin esas ~ur ar.ın ~ mnı eş- Af rikndaki kuvvetli rnev:kilcrinl tebarüz ı.eı.1 it eylediğini, Nnhas paşanın sukutu 
Yalnız bu rece.. 

0 
ıece oı'bı· b·ır yer. alacakta. idi zaten... kil etliği, Mısır hll<fo;elcrı faşıst Italyanut ile itidalin SLLkut elm~ sayılabileceğini, 

e. lb 'ğl ttal etUmıekte vo Italya karşısında Mısırın N h 
kurban yerine Uç kurban verece- Vasilin resmen ve kanuni çocu- _ BITMEDl _ da dikkat nazarlarını ce etti • ya- nazik bir vaziyette bulunduğunu kayd- a as paşanın rnüsalemcılkA.rane msviye 
ğ" tarzları arıyanların mümessili, mükem-
ız... R d d ki ek etmektedir. ltalyan gazetelerinin Nahas 1 T eoıya irkilmedi. Sakin cevap k • ~ e • me ve ncı.muslu bir adam olduğunu ya-

verdi: omany a a 1 egı şı 1 Paşaya karşı şiddetli hücumlarda bulun- zan mutedil: oldnn cRcpubligue:. ga7.ele-
maları dikkate şaynmlır. cRepublique.t 

- Muhakkak olan iki kurban sine göre: Nahas paşa sarny, Ezher üni-
Nahas Paşayı mcthelınekte ve Mısır hn-

ve belki de ... üç ... ikisinin yeri ha- versitcsi ctraf mda toplanmış olan müs-
di.selerinin şarkın ezeli ruhiyatını yaşat- l" ı 

tır •• Oçüncüye gelince.. fhtimal- s f d uman ü ema ve Avrupaya kafa tutmak 
dir ki makineli merdivenden bod- o ya , an ı •• •• •~ • tığını beyan eylemektedir. Mutedil snğ istiyen genç tafobeler gibi üç bUyük 

rum odaaım ziyaret eder .• Bu .. E- •• • mevcudiyetin husumetini celbetmiştir. nası gorunuyor eni cenahtan cEre Nouvclle> Mısır hi\disc-

ger bu nece Vasil buraya gel'rıe !eriyle Italyanın Libyadaki tahşidatı ara- Buhrana sebep olan kraldır. 17 y .. ı::ında 
0 zama: dütünülecek mesele .• Sa- J•DtJ•habat N• d ı kt ? sında münasebelter hulmaktadır. olan bu genç kralın ilk hareketi d'ikta-

c
yeeg!1.11me.l.mezae kararımı tatbik ede- ısan a mı yapı aca ır e Sağ<lan cEcho de Pnris> gazetesine gö- törce bir hareket olmuştur. Parlamento· 

_ re: Vefd Mısır meclisi mebusanındaki da kahir bir ekseriyete sahip olan bir 
Teosya k b • k Sofya 5 (M. H .) - Romanya h~ad't· :•••••••••••u••n••••n••••••••••••••u · · h h ı. · 'l k t kl'- ı· ·>32 ınebusun 183 w" ıU ve 11 yand-'-ı' 132 11a ır an sustu tan . • demokrasısı u arcı.eh ı e ço e ıı.e t " i.l 111\ başvekil krnlın şahsi iradesiyle mağlup 

sonra devam etti t selen Bulgar baımını geni~ mikyasta il- : u trO,YQ go" re bir hata yapmıştır. Mamafi bunun tashihi azadan 94 UnU sinesinde toplamıştır. Bu edılıniş bulunuyor. 
- Sofia., Dikkat et.. Bu aefer gilendirme.ktedi. ~asyonal hiriıtiyan : henüz mümkündür. Müteakip intihaplar- ihtilaf <ievam edecek oİursa derin akisler Mısır hfidiselcl'indcn iki ders almalı· 

bodruma girecek Vaail değil Va- partisinin iktidar mevkiine geçmesinin : B G :/k / da .. politik.partiler bu gu.·n.kü neticelerden de bulunması tab.iidi.'rlngiltc. re ,ile.MtSır\Y•Z. Evveli\; Mısırda eski saray, sultan 
silin düşmanıdır. Va·ı·ı.· kurta'rmı b.üyuk bir ha}'retle ve bir emrivaki şek· • • oga ı iş o a- bb h 1 l kb ld b k d t tt fak 1 it Ak ..,. .. f mutene t o ur arsa ıstı a e u a- arasın a mcvcu ı ı ngı ererun -~ve \'Czirler entrikaları uyanmakta ve 
olmakla bilmiyerek hem ona, hem imde karşılandığı gizlenmemektedir. rak Demir mu ha- bil hatalar işlenmiı olmaz. Bu gün Coga dcni1.de, Kızıldenizde ve Şarkl Asyada- 1 bUliln bunlar ezeU şark istibdadına mah-
ken~ine, hem bana ve hem de Bi- Utro cazetest b şmuharriri Cospodin ve Kuuının mecliste kendilerine taraftar ki kuvvetinin esas WlSur'larından biridir. sus olan kokuları saçmakladtrlar. Fa-
zanaa iyilik ettin. Simbat w Tanef, Bay Coganın ilk i, olarak Kod- fızlar reisi Kodre- . arııyacaklarına ve Lulacaklanna §Üphe On b"" milyonluk nüfusuyle Mısır en şizm gibi mockm bir klsvc Jçinde eski 
ku 

yos eger k . . y. • k 
1 

~ 
rtuluraa yalnız Ve.sil değil, he- ıeanuyu vurma tstıyccegını ve ·ra dan bir ölüm yoktur. Bu durum karşısmda Naayonal tkuvvctll nrap devletidir. Bilhnssa Türki- ve ezeli şarkı bulmaktayız. lnsan kendi-

Pİmiz için felaket olur. bıı.şlıyarak en geri bir partİLana kadar anuya sr.ranistlere terettüp eden vazife, de· yenin hilafeti lnğvetıncsinden ve lftiklcş- ni Bayezit ve saray devrinde sanıyor. 
Bu ıözler, Sofianın Üz&inde, bütün Rumenlerin, çelik miğferlilerin darbesi indirecek.. mokrnsi cepheııini sağlam esaslara kur- ıncsln<le.n beri Mısır mUslümanlık diin- Mutedil soldan cEr Nouvclle• gaze-

~ki hltıralar'i canlandırmaıı ha· bıı~mda olarak Bııy Kodreanunun par- mak suretiyle takviye etmektir. Coganın yasında hliyilk bir ıılifuza maliktir. Ka- tcsine göre: Mısır dahili vaziyeti normal 
mından derin bir teair bıraktı lamentoya 70 mehusla girmesini hay- lir•• Al manyaya olan sempatisi her kesçe ma· hirede panarap ve hatta Panislamizm ce- bir cereyan takip etmekten uzaktır. Bil-
fçini çekti.. • ıetlc karşıladıklarını, hu iki partinin bir- •••••••• .. •••••n•••••H•••............. hım bulunduğundan Romanyadaki bu reyımlarının vUcutbulmakırı mümkün- llkis dahili vaziyet kar:fimıştır. Vaziyetin 
Nerede idi 0 günler.. birine gaye itibarile çok y kın bulunma- cağını ve ana yasa hükümlerine tamamen tebeddülün Avrupııda sarsıntılar yapmn· dür. Umum! bir herctimcrç içinde Italya ı ikanşmasuu icap eden sebep, yalnız 
~~tke .• k&,ke Vasili kurtarma- !arına rağmen bunların ayn nyn yollard,1 sadık kalacağını öylediğini yazmakta· s• gayet tabiidir. Hatta Cogn partisinin iınparatorluğunwı iki ucunun Mı,.;;ırda I memleketin mUdnfaası gayesini değil 

ja ıdı •. ona bu derece kalbini bağ- yüriidüklerini, Coganm krolm itimadı- dır. fıırik alameti de, Alınanyndaki gibi, birleşebileceği rüyası içinde bulurum daha bazı gizli gnycler takip eden tcşe.k-
amaıa idi.. na, diğerinin i_re Rumen milletinin mis- Kambana gazetesi de yeni Rumen ka- tKınk Haç:. tır ve bu, elbette bir tesa- Ilalya dnhi Mısır ile çok yakından alilkn- küllere istinat eden tahriklerdir. Bir ta-

M
Falcat elinden ne gelebilirdi ki .• tik lıislerine istinat ettiklerini ve Ru- hinesinin her lıafta derin bir emrivaki düf eseri değildy. Müfrit nnsyonal bir dar Lulunmaktndır. Harptan sonra Mısı-' raftan Italyanların Habeşiskında ve Lib

ukadder ne iıe o ••• olacaktı.. men gençliğinin çok yüksek bir ide- şeklinde karşılandığını ya?..yor ve: cçün· politikanın lideri olmasm rağmen Bul- rın dahili işlerinin cereyanm:ı hflkirn 0 •
1 l•n<la ~·aplıkları lahjidat, diğer taraftan 

'tr alle biln kaydü şart Kodeanuya bağ- kü mevcut reylerin ancak yüzde onunu garistıınla do tane münasebat tesisi ta- lan üç kuvvet var.dır. Bunlar da Vefd, '.da Filistin hl\di.selerl ve şimali Afril-.. a 

d Şarap kupaları dolup botalayor- lı bulunduğunu ve bu itibarla çelik miğ- olan ve Rornanyada en müfrit fa,istle- raftan olduğu söylenen Coganın iktidar Snray ve lngilterodir. Ingiltere ve Vefd tahrikleri ve Mısır hadiseleri arasında, 
u... ferlilerin Romnnyada şuurlu ve yüksek ıin fırkast olan Nasyonnl - 1 {iristiyanlar mevkiine geçmesi, Bulgarlar için de en· ltalyayı müşterek düşman addetmekte I nz çi:Mt bir münasebet bulmamak kahil 
Sofra,.., ı:İyafeti idare eden Te- bir kuvvet teşkil cyledilı::lerini ve binaen- pıutieinin iktidara uctirilmesi nazarı dik- teresan bir hadisedir. ve ona karşı durabilmek gayesiyle bir- j değiWir. Eden'in, Italyamn Filistin vo 

oıya idi. aleyh Coga ile Kodeanu ıuasmda müt- kati çekecek kadar gariptir.> diyor. Ca- birleriyle anlaşmış bulunmaktadırlar. 1 arapça konuşan memleketlerde yaptığı 
Simbatyoı, onun ranmda oturu· hi, bir ölüm - dirim müı::adelesi ha,- zeteye göre hu netice gayet tabiidir .ve ç in harbı masrafını Kral Faruk milletinin hakiki hükümdarı 1 

lngiliz aleyhtarı propaganda ha'kkmds 
Yordu. lıyacağını yazmaktadu. bunda Romanyadaki siyasi partilerin cYeşil gömlekliler> ve Ezher mUslüman Italyanuı Londra sefirinin dikkat nazıu 
I Barda11n canına kıyan iki cel- YENi iNTiHAP NiSANDA MD bir çok guruplııra ayrılmıı olması ve bir kapatmak için üniversitesi talebeleri bulunmaktadır. ı ruıı celbclmesi hu hususta kafi bir delil· 
la: masamn yanlarında ve karşı- sosyal ve politik kuvvetin mevcut bulun· Tokyo, 7 (A.A) - Asalıi gazetesi har- Milli Mısır üniversitesi talebeleri arasın- ı dır. cStampa:t gnclcsinin Mısır kralı 
1 h yer almıtlardi. Dnea gazetesi de Bul[;ar tclgnıf ajan- maması amil olmu~tur. Böyle bir kuvvet biye ve bahriye nazırlarının Çin harbi- da ayrılık mevcuttur. Italyanın cYeşil, lehinde ve Nnhas paşa aleyhindeki n~ 
Sağ ve sollarını birer kadm sar- sına atfen intihap! rda ana yas:ıya uygun mevcut olll!lydı memleket idaresinin dü- nin m~aflarını karşılamak üı.ere dört gvmlekliler> c para verdiği zannedilmek-! riyalı da aydınlatıcı mahiyettedir. 

hllftı. olmıyan bazı usulsüzlükler yapıldığı için menini kuvvetli elinde bulundurur ve bu milyar yeni tecavüz cdeock olan fev- tcdir. ltalya, propaganda işlerinde mü· 
Açıkta kalan iki kadm iıe iki Nisan ayında seçimin tekrar yapılaca- gün Romanya bir çoklarının dediği gibi lkatade bir bütçe projesinin tevdi ede- .t.ehassıs bulunan bir zatı Kalıireye sefir rıa-.-8--_-0--_-R ___ s ______ A-~ , .. J::--

taraf a f_arap dağıtıyorlardı. ğını ve Coganın da buna mani olmwa- meçhuliyetlere tevdi olunmazdı. Rumen cclclerini uınnetıncktedır. göndermek istemişse de hUkünıet b_u I . _ ~ 
,crz =c e 
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BÜYÜK VE T ARiHi MACERA TEFRiKAMIZ Vaydmanın anası anlatıyor 

Kadın korsanlar 
......................................................... 

Bu zavalh ana canavar oğlunun küçük 
- 29- Yazan: N. ORBAY 

O, Korsaiılar imparatoriçesi olmuştu 
Binlerce korsan gemisinin 

kadın sevdiği delikanlıyı da 
başına geçen bu Çinli 
kendisine • 

muavın yaptı 
Korsanların bu muazzam filosu çocuğun Jefliğini l<abul etmiyecekle- 'ı ıanlar da amiraUerinin ölümü ile ta-

alb kola ayrılrnı§lı. Kendilerine göre rine emindi. §ırmı!lardı. 
bayrakları da vardı. Bu bayrak kır- *** Fakat Pau kendini o kadar aptalca 
mızı, sarı, yeıil, mavi, giyah ve be- Migters Şing korsanlar aalt.ınatı- öldüren edaınlardan değildi. O ölme-
yaz renklerin birletmesinden hasıl nı kocasından daha büyük bir usta- mişli. 
olma bir bayraktı. lıkla idare etti. Kuvvetleri arttı. Gün Hatta yaralanmamııtı bile .. 

Her kolun ayn bir amirah vardı. geçtikçe ziyadeleıen tebaaları için Harbiye nazırının tabancasına sa-
Her yere hep beraber giderlerdi. A- hususi kanunlar bile çıkardı. Kor- rılchğını görmü§, maksadım sezmit 
miralJar vurgun vurmakta, vurgun sanlar devletinin mükemmel bir de I ve at~ edeceği sırada yere kapan
aramakta birbirleriyle yan§ ederler-ı muhasebe dairesini kurdu. Fakirlere mı§tı. 
di. ve balıkçılara dokunulmamasını şart Silahın patlaması ile Paunwı yere 

Korsanların şefleri arasında en ko§lu. Bö.ylece bütün sahil fakir hal- dütmesi aynı zamana rastladığı için 
mqhuru Şing-Yih'di. Filhakika kor- kının ve bütün balıkçıların muhab- Çinliler kadu korsanlar da onun vu
aanların nerede büyük bir zaferi, ne- betlerini kazandı. Artık yiyecek ve rulduğuna ve öldüğüne inanmıtlar-
rede mühim bir vurgunu olmuıaa cebhane sıkıntısı çekmiyorlardı. dı. 

yaştaki 
Birbiri ardınn sıraladığı korkunç ci

nayetleriyle Faris ve bütün dünyayı he
yecana düşürmüş olan Vaydmanın Al
manyada bulunan annesi, oğlunu, belki 
de son bir defa görmek maksadiyle Pa
rise gelmiştir. Oğlunun, ölüme mahkfun 
olduğunu önceden bilmenin bir anne 
kalbi için ne tahammül edilmez bir acı 
olduğu kolayca tasnvvur edilebilir. Bu 
acıy::ı, dünyaya getirdiği \'e bin meşak
katle büyiittüğü insanın. bir ~ kim
~elerin hayatına kasdctmiş a711ı bir ca
ni hiiviyetine bürünilşünden ve bütün 1 
ailenin namusunu lekeleyişin<len do-ı 

ğan korkunç ıstırabı ilave ediniz, ma
dam Vaydmanın nasıl bir ruhi halel j 
içinde bulunduğunu biraz gözünüzün 1 
önüne getirebilirsiniz. 

Namuslu ve temiz bir orta ha1Ji aile- . 
den olnn bu zavallı kqdın, başlarına ge
tirdiği !elciketlerden dolayı oğluna bed
dualar etmekten geri kalmamakla bera
ber ana kalbinden büc:bütün sıyrılmac:1-

bu zaferi hazırlı yan ve vurgunu te- Kısa zamanda bu zeki kadın mü- Karu.ıkhktan igtifade ederek ye-
7 na imkfın olmıyan sevgisinin emrine i1a-

min eden hep Şing-Yih olurdu. l;emmel bir idareci .. Bir şef olduğu- rinden fırladı. Tabancasını Harbiye at ederek, lkatil olmakla kendisine olar! 

-
Niha.yet onu b. ütün f. ilonun umu- nu ispat etti .. Ufakte.fek vurg.unlara nazırının gırtl"aına dayadı. Bir ta•_ b 1 lı - yakınlığını kay etmiyen çocuğunu gör-

mı. amıra , ya~ı tekmıl korsanların ~akmıyordu bıle. Daıma zengın par- raftan da korsanlara ölmediğini göı- mek için ta Parise kadar g~Jmiştir. 
tefı olarak aeçtıler. tıler arıyor ve buluyordu. terecek narayı bastı. Vaydman evvela annesini görmek is-çok mağrur ve haris olan Şing- ç· · 1 · Ç' ı·· l b" · . .. .. . ~. m zen~ın erı, . ın uccar an u- Şaşırma ıırası bu sefer Çın asker- tememiş, fakat sorgu hakiminin 1srarı y: bu ";tvkiıe .Y~kı~lmce ~ah~ ~u- yük bir f eliketle karıılll!tıklarmı lerine gelmiati. Korsanlar pek çabuk üzerine buna raı.i olmağa mecbur kal
~ B eme e:. ~§ın ~ o,maga. ş ~- gördüler. imparatora şikayetler yağ- imparatorluk fibsunun hakkından mış, ve ana oğul , adliyenin bir odasın-

• u =k enÇ? e? atında Çıne h~- maia bqladı. geldiler. da, on beş dakika müddetle birbirleri:: 
clwnd e • de. ' . ıkn ımpa~ato:unu ta :ı- Nihayet İmparator Çin Harbiye Filodan üç gemi batırıldı. On be§ ni görmüşlerdir. 
ın anın ınne ve yerıne ımparator · nazın general Koolang-Lin'i?ki ay- • • ı d. T b'· · ı · ba 
la _ı_ k d' k h · ı · gemı egır a t'l ı. a u eıır enn - Vaydmımın annesi ile olan göri\şme-

o rnK et? ı geçme edefı vardı. nı zamanda Bahriye nazırhiin ve d da H b' d 
Belki d 

:.· •ın a ar ıye nazırı var ı ~ni de diinkü sayımızda yazmıştık. 
e muvaffak ofacakt!. Fakat Cinde kahramanlığı ile büyük töh- T - • • • • • h ,_ · d 

b • f rt M ·· th · b · f · • d l - . . Pau Çinin bu me§hur kahraman Bır F ransıı. gazetecısı are.~etın ~n ev-

bırl ı dm~.. u • ~ ır .. ırtınba, ıçın e ret kazanını§ bır generaldı - Ladron- kuma~dan,na. ı vel bu yanık kalpli ana ile görüşerek 
u un u~u gemıyı rnurette "'h ve lann te.ıı'p ve t kil' e e u tt' · Avrupayı büyük bir so0u.~ dal0ası aarar ve yalnı% dag·ları de· .. u en m m m r e 1• • • • ihtısaslarını tesbite mu\'affak olmuştur. 0 0 

k_en~isi ~le beraber Çin denizinin de- *** .. -:- ~y K~~lang-Lln .. declı. Sem Parisin miitevazi bir oteline müstear ğil, fehirleri de karlar baatırrrken kıı ıporları da lırsatı kaybet-
nnlıklerıne gömdü. ç· d .1 k 1 f. oldurmıyecegım. Sana hayatını ba- memelıte ve yüksek dağlarm lıarlı ainelerine yaslanmlJ büyük 

Şeflerinin beklenmedik bir za- l ın onanması 1 e orsan arın ı- ğıılıyorum. bir isim altındn inmiş olan Madam Vayd- kayak otelleri tıklım hklım dolmaktadır. Bir tarafta ıoğuktan 
da 1 La 

1 
osu çarpıflt manı Eazeteci şöyle 1arif ediyor : 

man ö ümü dronları çok mü- M' t Ş: k I k General baıım kaldırdı: donan inıanların yanında diğer tara/tan soğuğu, karı, bu:.ıu hi-
t • tt" K d'I • . b" f ıı ers ıng, orsan arın mer ez M h . be . . . h k - Kısa boylu, §İşrnanca vücudu, ak ecuır e ı en ı erme yem ır ıe - er ametın mm ıçın a a- çe sayan ıporcuların neıeli c·üretleri hakilıaten hayrete 1ayandır. 

k lizı. d yaptıkları adada idi Filoyu muavini sarJarı, astragan '-akalı mantosiyle bun- L 
aeçme ~ m ı. p .d· ed' d · rettir. ölümü tercih ediyorum. dedi. :ı " Reımimiz bir Rayak otelinin teraçasından alınmııtır. 
it M't ş· bö I auı are ~M ~ • ra ~rnank~ük~rjuv~an~tam~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

M! te ıŞs. ers ahıng y eldproBpagank - Genearl Koolang-Lin, gemmnı Pau, Çin Harbiye nazırını dıri diri miyle ayni bir tip .. ]eri görülüyordu, ve bunlar bizim çok 1 Bize çok çektirmiş olmasına rağmen 
ıs era ıng ı neye atı '· u a- k I . I . . . .. . Miste"'• Şing'e götürmek ve bu ıu-

d k 1 k 1 
_ • oraan arın amıra gemısının uzerı- - Suallerime cevap vermeğe onu ikna canmıızı sıkıyordu. Çünkü biz namuslu gidişinden milteessirdim. Fakat bir ta .. 

ın orsan an ve orsan tı?ı çok eyı .. ••tt"' iki . t retle korsanlar arasındaki •öhretini 
bil• d D . k ne yuru u gemı çarpı• ı :s- etmekte gürlük rekiuorum. Ve nihayet insanlarız.. raftan memleket değic:tirmesi, bir taraf· 

ıyor u. auna oc:aıı ile beraber Sa h • .. th. ldu T • bir kat daha artırmak istemiıti. :ı :ı " ~ ve • • l ak l ram mu lf o • buna karar verince, beni hayran hıra- Bir arkadaşın guya hediye ettiği bir tan da yaşının ilerlemesiyle ahlilının 
onun muavın .. 1 0 ar. ça ıtmı,tı. Bu ıırada Harb"ıye n• ..... tabanca- Fakat kor••n amır' lam' uzn•u ma- kan bı'r vakar ··e agvır başlılıkla cevap ö d J K ba """'"" .... - • ib~iklet hikfıyesi, bizi jeni, bu mües- üze eceği ümidini besliyordum. 

ocaaının ttıgı gemıde bulunma- • f t b" • ·ı kam da k ldı r··nkü 
b• -ı· .. l b" .. ıını çekerek korsanların amırah Pau- ru a ırı ı e ın a • ~u veriyor. Bir çoklarının böyle bir halde seseden alarak disipline daha fatla üç sene sonra Öjen Vaydman 2.lmme-

maaı ır ti ı ve guze ır tesaduf ese- · ld · 1 K lan · · ri id" B d Allah tar fınd ya nıtan a ı ve ate§ ettı. genera oo g-Lln bır hamlede yapabilecl"kleri gibi, bana oğlunun, ada- ehemmiyet veren hu~i bir .mektebe ı tinde bir mahkumiyet olarak kovulmUf 
ı. u a onun a an p .. "k d'' ·· belind ki kılın ı_:::.. bu mevki )" k .. "ld .. - .. .. • au yuzu oyun yere U§tu. e cı ııyırmif ve gırlaag.- leün koruması lazım gelen bir dell ol- vermeğe mecbur etti. Aynca her akşam bir adanı sıfatiyle Hamburga iniyordu. 

e ayı goru ugunu ıspat Ç' k ti • _ .. _A ul ı la ı ak k d' o '')dü' .. ru• o d ki etme • "d'? ın uvve en vAll!ı uma ar na sap ıyar en mı o rmut • duğunu söylemiyor. Onun kendisine ne eve döndükçe onu sıkıştırıyorduk. Fa- ra a · maceralarından evine hiç 
•-tz mMı • 11 ı. • bö' I korıanlann Üzerlerine atıldılar.Kor- -BiTMEDi- kaear meşakkatler çektirmi' olduğunu .Irat kötü insiyakları o kadar kuvvetliy- haber vermemiş, fakat sükutu ,Upbeler 
~ e ıı en mg y e propagan-

~la k~ fi~uınm~~k~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~d~~ru~~~~~ B~~~kdi~~eyet~~~s~~~M~~ırm~~D~~~~ro~~~ 
ayn ayn elde etti. değilse bile, göz yaşsız yapacaktır. ve kmd~ini muayene ettirme~e karar ver- hafta namusiyle yaşıyor. Bir Amerikalı 

Nihayet konanlar eski teflcrinin Bir alimin bir keşfi göz yaşlan, kirpikleri ucunda birikince elik. zengin aile, Jngilizce bildiği için kendi .. 
kanımı kenidlerine tef seçtiler. Mis- Adeta utanarak bunları silecektir. Bu hekimin koyduğu te§his sarihti : sini şoför olarak yanlarına alıyorlar. 
ten Şing kendiıine muavin ve kor- Ilk sualime cevap vererek diyor ki : Yegane çocuğumuz bir anormal ve ruh Fakat bir müddet .sonra Vaydmaıı heın 
sanlık İmparatorluğunun Batvekili!. y ki • k • -Biz kimler miyiz ? Frankfurtun hastası idi. Onu ipnotizme ile tedavjye müşterilerini, hem de hlirriyetini kay-

~ ta Pau adında birini intihap eme erı . sıca yerıne :~::ı::!~ ~:~:~~erl~ .:~ 11~~ ~ması da kayde değer ki hır- =yor. Şeyfanın sesine Y?ne uymur 

Pau genç, güzel ve tilili bir deli- ki • • l milddetle bir kadın moda ticarethane- aız.Jıklar yapma.sına rağmen o uunanlar Diğer iki haydutla birlikte Rie&tha1 
bnh idi. SOU a pışırme yo U sinde memurdu, fakat yahudilere ait Vaydman asla şiddet eserl göstermez- ptosuna girmiştir. Maksadı zengin k~ 

n_L _ - 'le beraL-- di. Meılrtepte arkadaclariy]e kav0 a etti- aap tüccarının o"'1ınıu çalmak ve on bin 
DUJUI ı uer balık avlarlar- olan ticarethane lıviçreye nakledilince '$ e !>' 

ken Şing-Yih tarahndan yakalan- işinden ayrılmak mecburiyetinde kaldı. iinl hiç işitmedim. mark fidye istemekti. 
mqb. O zaman Şing-Yihin kanımın Avusturyalı bir ilim bütün kömür ve Bilirıiniz ki, radyom gibi maddeler· Bir müddet iş aradı, nihayet dostları Tenbel, ahlfvksız, fakat çak zeki bir Madam Vaydnuı.n bu meselenin bU· 
çok botuna giden bu genç, kadının cdunculara top attıracak bir keşifte bu- den böyle, son derece kuv-vetli ve ~ok onu bi.iyük bir bahkçıhk müessesesine çocuk olan Vaydman, 17 yaşında iken tün te!errüatını bilmektedir: 
tavassut ve delaleti ile pek çabuk 1undu. Her ~eyi hiç ateıe lüzum olma- esrarengiz tesiri görülen ıoık dalgaları muhasip olarak yerleştirdiler, §imdi ora- ilci .sene askeri hizmetten muaf tutar bir - Çocuğu bulamamışlar. O zam.an 
yükselmişti. Aynı zamanda Miıtera dan piıiriyor 1 çıkar. Jıte, alimin keıfine göre, bu rad- da çalışmaktadır. diploma elde etmiştir. Babası o zaman hizmetçi kadını aıkıştırmağa başlamışlar. 
Şing, daha kocaımın sağlığında bu Alimin keıfi tatbilc edilirse eti buz do- yom ıııklarının lueadan daha kısa dalga- Madam Vaydman, oğlunun en küçük onu kendi müessesesine alıyor. Fakat Kadın oğluma •Mutbakta ıüt yanıyor> 
güzel delilcanlı ile i!ini pİfİrmifti. )ahından, balığı sudan çıkarmadan pi- lan, her hangi bir çiy madde üzerine yaştan beri :kendisine en büyük endişe- bu iş hoşuna gitmediği için Öjeni Vayd- diye haykırmış oğlum da gidip ateşi 
Şimdi ıerbest kaldıktan ve bütün ıirip yemek hbil olacak. Ke~fin esası nkeettiriline, o maddede tıpkı ateşte pi§· ler vennekten geri Juılmamış olduğunu man orada duramıyor, ona daha geniş söndi.imıi.iş. Bu nokta fena kalpli bit 
koraanlann da tefi olduktan ıonra ıu: miş bir değişiklik hasıl olur. Ve meseli gizlemiyor. Harp esnasında, B. Vayd- ufuklar IAzımdır. Bir katolik hayır oe- insan olmadığına bir delil gibi görül· 
onu kendisine muavin yapmakta te- Yiyecekleri hararet yerine soğukla pi- et, hakikaten pişmiş et ıekline girer. man askere gidince kendisi de dışarıda miyetfuin yardımiyle Kanadada kendi- müştür. 
reddüt etmedi. şirmek. Bunun için kullanJan ıey de Yalnız soğukla pişirilen yiyeceğin bit çall§tığından oğlunu Kolonyadaki akra- sine bir ziraat işçiliği buluyor. Öjen, Madam Riefsthalle masajcı ka• 

ı· Miıterı Şing bu delikanh ile rea- odun, kömür, hava gazı veya elektrik kusuru vardır. Yemekler bu usulle pişi- baları yanına göndermiştir. Annesi anlatıyor : dını da bağlnmış, hatta bu kadının çan• 
men evlenmek tedbirsizliğinde bu- harareti değil, kısadan daha kııa (ultra- ıilecek olur!a hep •oğuk yemek yiyece- - Daha on ya§ında yoktu ki, diyor, - Baba.$iyle beraber onu Hamburga tasında bulduğu elli markı da almıştı .. 
lunmadı Çünkü korsanların bir g k ) lı: d 1 1 d V• verdiğimiz iJ:k mektepte baz.ı fena hal- kadar te=i ettik ve vapura bindirdik .. Fakat kadın «Bütün param bundan iba· • enç ısa ışı a ga an ır. gıı;.. ·ıu d 

1 
b h 

www :wcı•a:w.~~~~3!!!!!~!! •ll!l~mıJl!ll~mll!!.!mlm!!m!llm!!llmlm•m•••~~Sl!••••••••m••l!!l!!l••.-ll!.8~111-_.•_.•!19 rettir> iye ağ ayınca ırakmıştır. Ma • # '7:7:"./.72/'2'XZT.Xh.'W:TZZ'~ rinden biridir. Ben de bu kanuna uy- cunu kaldırdı. maklannı dudaklarına götürmiiJler- keme reisi onu bu hareketinden dolayı 

P • ı · K d mağa mecburum. Bu haydutlara bir Ve bu halının kalkan ucwıun al- di. tebrik etmiştir. arls 1 a in izcinin ne olduğunu göstermeliyim. bnda, duvarın tahta böbnetiDde ıöz Oçü de bu hareketle siyahlı kadı- Oğlum bir kadın avukat tarafından 
Luigi böyle dütünerek yerinden kadar bir delik meydana çıktı. Siyah- na: pek fona müdafaa edildi. Aksi halde b1J 

kalktı. Odanın kö,eıinde, bir para- h kadın, oturduğu yerden acele kalk- - Suı!.. kooar uzun zaman hapse mahköm oJ.. 
'-~44"4 ,,;t Nakleden: A. öZYAMAN _m~ 181UPYJ"?!WI vana arkasında bir lavabo vardı. b. Duvara yaklqtı ve gözünü açık Demek istiyorlardı. mıyacak ve Milyonla Blan girmeden 

_ J O _ Orada elini yüzünü adamakıllı yı- deliğe yapııtırdı. Hiç birteY söylemi- Kadın, istemiye İltemiye duvar- evvel hapishaneyi terketmiş olacaktı. 
1 kadı. Sonra masanın ba§ına, kendi yordu. dan aynldı. dütünceli, dalgın ve Hapishanede örnek telakki edilen bir 

Bu üç adam .. _Bu üç gölge bu bir tekilde dö,enmit ve bir petrol İçin hazırlanmıt olduğu tüpheıiz ye- Fakat ıık sık nefes alıtı büyük bir gamh yerine oturdu. Uzwı müddet mahpustu. Onun için kendisine klitüp-
evde oturduklarını kimseye belli lambası ile aydınlatılmıf bir oda- mek muumın batına geçti. heycan içinde olduğunu göateriyor- dudaklan arasından mınlh halinde hane memurluğu vazifesini vermişlerdi. 
etmiyorlar, pençereleri açmıyorlar da .. Bir portatif karyolada yatı- du. Elini, beyaz elini kalbine bastır- fU kelimeler döküldü: Zamanını Fransızca öğrenmekle geçiri· 
İçerde J{ıık yakmıyorlar ve üzer le- yordu: Bu sırada ve Luiginin bulunduğu mıttı. Dudaktan titriyordu. - Ne kadar da güzel!.. yordu. 
rine verilmit olan Luigiyi muhaf a- Burası nereıi idi? odanın yanındaki odada üç Afrikalı, Kirpiklerinin ucunda beliren yq Oç Afrikalı, bir in bile elden bı- Bu sayede Paris sergisinde tercilman 
za vazifelerini büyük bir dikkatle Masa üzerinde hazırlannııt du- tamamen siyahlar geyİrunİf ve yü- damlacıklan gözleri önüne buharlı rakmadıklan büyük tazim hisleri ile olarak vazife bulmuştur. Bu haberi ver· 
yapıyorlardı. ran yemekler, yemi,ler, bir fİfe zünü yine kalın ve siyah bir peçe ile bir perde geriyordu. kadının önünde diz çöktüler ve de- mc-k için bize mektup yazmıştır. Sevini· 

Cünkü Luigi ölmemitti.. süt kendisi için miydi? ÖrtmÜf bir kadının önünde ve ona Bakıyordu. rin bir hürmetle ellerini öptüler. yordu. öyle sanıyorum ki işsiz kalma· 
O burada, bu üç kifinin nezareti Luigi kendini çabuk topladı. kar§ı hünnetin de üstünde bir vazi- öbür odada, yemek masa.sının üı- Siyahlı kadın, üçüne de: ::nydı bunlar başına gelmiyeceltti. 

ellında idi... Vaziyeti anlamıftı. yet alarak duruyorlardı. tüne dirseklerini dayamıı dalgın dü- - Mersi... VAYDMAN KOLETI DE YARA-
Çocuk nasıl tuzağa düşmüştü.. - Beni çaldılar, dedi.Bu muhak- Yüzündeki peçe kadının simasını tünen çocuğa bakıyordu. Demek suretiyle mukabele ettj, LAMIŞ .. 

Onu sessiz aadnsız nasıl yakala- kak .. Ve para için çaldılar. Tabii göstermiyordu. Kendini zor tuttuğu belli idi. Yü- DIVANIHARP Kolotin !kocası olnn M. Triko, sorgıı 
mıtlar ve kaçırmıtlardı? zengin Kont Zerçianonun oğlunu Konuıuyorlardı. Daha doğrusu zünde sevinç ile elemin karıımuuı- Vll hakiminin suallerine v~rdiği revaplat"' 

Cüretli inıanlarm elinde klorür ba§l~a ne için kaçınrlar. Babamdan kadın konuıuyordu. Fakat konuıtu- dan hasıl olma bir ifade vardı. Luiginin bu feci ikibeti ve bu da bir gUn Koletin bacağı sarılı olara1' 
d'etil ile ıılatılmış bir pamuk bu para igtİyecekler. Annem ve babam ğu lisan Fransızca değildi. Tatlı, mu- Deliğin bulunduğu duvara ıanki ıuretle ortadan kaybolması Montrö yanına geldiğini söylemiştir. Sebebini 
iti pek kolay görebilirdi. Ondan timdi artık beni seviyorlar. Tabii az siki gibi ahenkli, latif bir dil ile ko- bütün vücudu ile yapıtmıtb. halkını Zerçiyano ailesi hesabına sormuş ve Kolet ona, Ln Vulzi villasın· 
Eonrada yine güçlü kuvvetli üc a- zamanda bu heriflerin elinden kur- nu,uyordu. Çocuğa seslenmek, bir fCyler aöy- mütee11ir ederken kont ve kontes te da geçen şiddetli bir münakaşadan son· 
damın elinde 13 yaşında bir ç~cu- tarular. Burada geçireceğim hayat Tıpkı Fas bahçelerinin ay ııığı gi- lemek istiyordu. evlitlannın bu feci i.kibetinden mü- ra Vnydmnnın kızarak kendisini kova· 
ğun ve gece karanlığında götürül- uzun sürmez. Beni kaçıranlar timdi bi tiiriyetini ta§ıyan bir ifade tarzı Ona ne aöyliyebilirdi?. tevellit teeuürlerini her kese kartı laınış ve nrknsından ateş ederek baca· 
meai.. kaçırılması hiç te güç de- beni korkmu§, ağlar sızlar vaziyette vardı. Bu sırada eline hürmetkar bir el çok büyük bir elem içinde bulunduk- ğından yaralanıl§ olduğunu söylemiştir· 
iildi. göreceklerini ümit ederler. Halbuki Siyahlı kadın, her halde L:onuttu- dokundu. 1arını göıtennek ıuretiye ızhu edi- Bu beyanat üzerine adliye hekimi J{o-

Luigi kendine geldiği zaman ben izciyim. Bir izci güçlük ve tehli- ğu dil ile bir ıual aormuf olmalı ki Oç ad~dan biri yanına gehnifti. yorlardı. Hakikatte iae bu feci neti- Jeti muayene için gönderilmiş ve haki• 
Lili rüyada imiş gibi idi. ke l<ar§ııında güler. lshk çalar. Bu üç Afrikalıdan biri duvara yaklqb. Arkasına baktı. ceden mütee11İr değil fakat endiıe1i katen kadının bacağında kapanını~ bit 

Ne olmuatu? nerede idi? basit izci kanununun belli batlı maddele- Duvan kapbyan kalın hahnın bir u- Oç Afrikalı da avni hareketle par- idiler. 1 yara izi görülm~tür . 
• 



avsta 
..................... cmmilm::r: .. • 

Yazan: Mlşel Zevako , ________ l ____________________ .. ı 
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Romanya 
Y ahudiİeri için 

Amerika "Ben karıs-.. , n· mam •• ,, ıyor 

·ıtalyanın 938 
• 
ınşaat programı 

Roma, 7 (ö.R) - Düçe ile bahriye yaretlerin siyast mahiyette olmadığını 
nazırı arasında Venezz.ia sarayında ya- beyan etmektedirler. Ingiliz ve Fransız Roma, 7 (ö.R) - Paristen bildirildi-

SITEDE ÇARPIŞMA Bir çokları da korkudan evlerine ka- ğine göre Romanyanın Italyan impara- pılan mülftk.atta Italyanm 938 senesi diplomatları Italyan hariciye nazırını 
Dük dö Giz bir kişiyi yakalamak için paruyorlardı. torluğunu zunnan tasdik etmiş olması Pa bahri ~t programı tesbit edilmiştir .. sadece yeni yılı tebrik etmek maksadly-

dört yüz kişiyi ayaklandırmken bu he- Pardayanın Kalander sokağında bir riste pek fena karşılanıruştır. Bu suret- Bu program her biri 35 hin tonluk iki le ziyaret etmişlerdir. Nazır ile iki dip
yecana bilmiyerck sebebiyet veren Par- eskici dü'kkanı gözüne çarptı. Eskici le hareketten Bükreş hlikilmetini cay- zırhlı, l2 torpido ve bir çok denizaltı lomat fırsattan istifade ederek beynelmi
dayan bunların hiç farkında değildi. O, ko11kudan acele dükkanmı kapıyordu. dırmak için Fransız ve Ingiliz elçileri gemilerinin tezgaha konulmasını göz lel vaziyeti umumi şekilde tetkik etmlş-

ANKARA RADYOSU: 
Öi!Ie n~riyatı: 

Saat 13.30-13.50 de muhtelif plak neş
riyatı, 13.50·14.45 te plak: Türk musikisi 
ve halk şarkıları, 14.15-14.30 dahilt ve 
harici haberfor, 16.30 dan itibaren müzik 
Öğretmen mektebinden naklen Cttmlı.ur 
başkanlığı Florınanik orkestra keyetinin 
konseı·i. Şet Praetorrius, 

Akşam neşriyatı: 
Favstanın arabruıının önUnde siteye gir- Şövalye : tarafından yapılmış olan teşebbüslerin önünde bulundurmaktadır. Yapılacak !erdir. Fakat bir Ingiliz - Fransız teşeb-
mi.J demir kapılı korkunç evin önünde - Dur! Sana yardım edeyim : neticesiz kaldığı bazı gazeteler tarafın- iki yeni zırhlıdan birine <Roma>, diğeri- büsü mevzuubahis değildir. ltalyıı. ile Sa.at 18.30·18.35 te plak neşriyatı, ıs.. 
aurmll§tu. Beygirinden indi. Arabadan Diyerek herifin yardımına koştu. Se- dan tees.5üfle kaydedilmektedir. ne clmpere> adı verilecektir. Fransız - ngiliz grubu arasındaki mil- 35-19.10 da Çocuklara Karagöz: (Ktiçlik 
inmesi için kolunu Favstaya uz.atlı. Fil- bebi yalnız adamcağıza acıdığından de- Roma, 7 (Ö.R} - Bükreşten bildiri- Tokyodan bildirildiğine göre Japon nasebetlerde değişiklik yoktur. Ali>, 19.10-19.35 te Türk musikisi va 
halrika bu gi.lzel kadın bir kaç saniye ğikli. Bu vesile ile eskiciden pazı şeyler liyor : Amerika hariciye nazırı B. Cor- gazeteleri Ingiliz ve Amerikan den.iz San Diego, 7 {A.A) - Kaliforniya halk şarkıları. (Hikmet Rıza Sesgör ve 
onun koluna dayandı. Sonra yola atlı- öğrenmeğe çalışacaktır. Fırsattan isti- deli Hull Romanya yahudilerinin mil- ıteslihatı üzerine son zamanlardan daha Hava adalarının müdafaasını takviye arkadaşları), 19.35-19.50 de saat ayarı ve 
yarak kapıya doğru ilerledi. Pardayan fade ederek sordu : dafaasım Birleşik devletlerin üzc.lari- hızlı bir teslihat rekabetinin açıldığını etmek üzere 1938 senesinde 42 bombar- arapça n~riyat, 19.50-20.15 te Türk mu ... 
kapının tokmağını vurdu. Çıkan ses da- - Ne oluyor baba ? ne alması için Ingiliz ve Fransız diplo- ve diğer bahri devletlerin de buna işti- d.tinan w k~il tayyaresi bu adalara gi- si.kisi ve halk şarkıları, (Servet Adn.ıuı 
hilde uğultular çlluırırken şövalyenin - Vallahi buna şeytanın bile aklı er- masisinin teşebbüslerini kat'i bir şekil- ı11.1<.e mecbur olacaklarını ya.zmaktadıı- d~~klerdir. 18. tayyare ve yUz kişilik ve arkadaşları), 20.15-20.30 da Hkuk{ 
yüreği titredi. O, bu gUrii.ltülerin ya- ıp.ez. Gerçi Sen Liğin kurulması, kra- <le reddetmiştir. Amerika hariciye nazı- lar. murettebattan ıbaret ilk grup 19 son ıkonuşma: Hukuk ilmini yayma kurumu. 
ba.ncı.sı değildi. Korkunç hatıralar gö-

1 

lın kovuhnası bizi çok memnun etti am- rı Balkanlardaki vaziyeti Birleşik dev- Roma, 7 (A.A) - Havas ajansının kanunda buradan hareket edecektir. 12 tarafından, 20.30-21.00 de Türk m.usikl.sl 
zünün önün.de canlandı. Kapı açılınca ma, şu arkası önü ikesilmiyen heyecan- !etlerin karıştırmak istemediklerini ve muhabiri bildiriyor : tayyareden mürekıkep olacak olan ikin- ve halk şarkıları. (SallhetUn ve arka
Favsta dik dik Pardayana baktı ve de- lar da bizi bitiriyor. Karım bu yüzden Rumen milletinin ancak kendisine ait Diplomat•k mahfeller Pertd ve Blon- ci grup ta temmuz .sonunda veya ağus- daşları), 21.00-21.15 te ajans haberleri, 
di ki : hastalanarak yatağa dilştü. olan bir meseleye ıkarışmağa asJ.:l salabi- del tarafından Kont Cianoya yapılan zi- to .. başlangıcında gldece~ir. 21.15-21.55 te Stüdyo orkestrasL 

- Acaba .sarayunda biraz dinlenmek - Sitenin böyle hücwna uğramasının yeti olmadığını bildirmcıktedir. '"'!"~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~!il!!!!!~~~!!! 

F d ıd k 
lSTANBUL RADYOSU 

'çin ricada bulunabilir miyim ? sebebini biliyor musun? Çekoslovakyaya gelince, Goga hükii- ' ransa 
1
• ea en uza öğle neşriyatı: 

Bir saniye kadar Pardayan cesaretin - Zannedersmn buraya bir kaç Pro- metinin Prag tarafından teveccühle kar-
son haddine varmak istedi. Fakat demir testan saklanmış. Onları arıyorlar. şılanmadığı muhakkak olmakla beraber 

kafes lçi.ride geçirdiği korkunç dakika- - Teşekkür ederim. Işin aslını bana Çekoslovak hükümeti yahudilerin hi· bı·r po·ıı•tı• ka gu•• tmelı•dı•r 
lar itimadını sarstı. Manalı bir gülüm- öğrettiniz. mayesi için Foraynofis ve Kedorsey ta· 
seme ile cevap verdi : - Bakınız işte evleri aramağa başla· rafından verilen emirlere bu defa itaat 

_ Ma<lam! Çok. mükemmel olan sa- dı1ar. Allahım bize acısın. etmemiş ve bu işe karışmak istememiş· 
raymıztn içini çok iyi biliyorum. Yeni- Eskici hemen evine sokuldu. Acele tir. Çekoslovak hüklirneti Romanyaclakl Eıki Fran•ız Başvekili Flande- Fakat itiraf etmeli ki. bu iş, Londra - Pa
Ôen ziyaret eylemekJe yeni bir şey ka- etmekte ve korkmakta hakkı va.rdı.Çün- 1 yahudilerin Çekoslovakyaya mu.hacere.- nin «La Tribün dö Nasyon» gaze- riı - Moskova mihverinden ziyade Ber· 

ıı:anm~ olmıyacağım. Benim burada, bu kü araştırma maksadlyle evlere giren 1 ti ihtimalini göz önünde tutarak hu.dut- teıinde çıkm~ olan makalesi, sağ- lin - Roma - Tokyo mihveri tıı.rahndan 
saray içinde başıma gelen çevirme ha-1 Gizin askerleti yükte hafif bahada ağır lardan baş göstermesi melhuz bir akı- cılarm, F ransanın dış politikasın- daha 7.İyade muvaffakıyetle yapılmak
reketlni tekra.rlaimak istemem. Geceyi ne bulurlarsa alıyor, bu yolla fakirler nın önünU almak üzere tedbirler almıs· da takip edilmesini istedikleri iı- tadır. Londrada, Almanyayı Berlin - Ro· 
yıldızlarm altında geçirmek istiyorum. zengin oluyorlardı. tır. ~ tikameti göstermek bakımından ma - Tokyp mihverinden ayırmak ümi-

- Yıldızların size yardımcı olmasını Bu yağmalara alışkın olan kayıkçılar Berlin, 7 (A.A) - Bu sabahki Ber· dikkate layıktır. di muhafaza edilmektedir. Paris Romayı 
dilerim. da askerlerin arkasından ayrılmıyorlar- lin gazeteleri Goga hükümetinin Yahu- Enternasyonal ı1ahada hadiseler, bir~ gruptan ayırmanın daha kolay olacağı 

Favsta içeri gimıiyor bir kaç daki· _1 di aleyehtarı politikasını protesto ı·çın' kaç aydanberi o kadar çok ve mühimdir kanaatindedir. Berlin de, Londra - Paris 
ı.~ uı. Pardayan da bu akının içine kanştL 1 ka daha Ş9valyeyl oyalamağa ça""i'ıyor- Bükreşte yapılan Ingiliz t-cşehbu.s" ·u" h- ı-_ ki bazı görüş1t-rin yeniden gözden geçi· mihverinden Londrayı uzakla§hrmaya 

Onlarla beraber yürüyordu. cı.l\. 
du. kında uzun yazılar neşrediyorlar. rilmesini lüzumlu kılmaktadır. İngiltere çalışıyor. Roma tarafında da, Parisle bir 

Pardayan yakasını kurta,nnak arzu- Bir aralık kendi adının da ağızlarda Volki§er Beobalıtcr gazetesi ezcüm- ve Fransa, ananevi politikalannı Millet· yakınlaşma tasavvurunun vücudu tahmin 
sundıa oldu~dan lakırdıyı keserek dolaştığını işitti. Pardayan birden bi- le diyor ki : Jer Cemiy~ine istinat ettiriyorlardı. Tal· ('diliyor. Fakat, her halde Berlinin şid· 
sordu ; re titredi. Demek aranan kendisi idi. Geçen yıllar esnasında IngilterEl_nin bikat~aki .b~.zı ~suller müstesna, paktın detli bir muahe~e~i üzerine hu hareket 

- :Madam! Bu be_;rglrl ne yapac:ğım? I ~e~1:~ bu t~rti.~at bu gürültü hep ken- Cenevre muahedelerine dayanarak ekal_lprcnsıpl erı uzerınde tamamen mutabık derhal frenlenrnıştır. 
- ister dostluk hediyesi, ister hır ha- disı ıçındi. Önune yanlarına, arkasına liye tle r lehinde müdahalede bulundu-! olarak, Avrupanın iki büyük demokra- Bu ilan edilmemi~ harbın ön safhasın· 

lıra olarak m~afaza ediniz. bir baktı. Askerler ilerliyorlardı. Pençe· ğunu hiç gör medik. Çekoslovak.yada e- sisi, enternasyonal münasebetlerde hak da, İngiliz hükümeti, asırlık bir ananeye 
-: Maattee.s.suf :11adam, be~ o kadar relerden yan bellerine kadar sarkan in-l di milyon Çek üç nıilyon Almana :rşı ı ve adaleli kar~ılıklı saygı içinde muhafa- uyarak, yeni bir uzlaşma gayretinde bu· 

fakrr bir a.silzadeyım kl ne evım' ne de sanlar bunlaı·ı seyrediyordu. Boş bir bütün devlet iktidarındaki vasıtalarla 2 a ve muahedelerin tarafların serbestçe lunuyor. Lord Halifakıın misyonu, Hit· 
ahı.nm var. Benim de bir b~ek hayva-1 arsa ortasında pcnçerclel"i sıkı sıkı ka· iınha siyaseti tatbikine devanı etmeıkte-1 muvafakati ile değişmesi esaslarını ha- l~rin «milletlerin dinamizmi> doktriniy· 

Saat 12.30 da pWtla Türk musikbf.. 
12.50 de havadis, 13.05 te plAkla TUrll 
musikisi, 13.30 da muhtelif plak netriyatl. 

Akşam ne§riyalı: 

Saat 18.30 da plAkla dans musiJdsr. 
19.00 da Safiye: Piyano va keman refa .. 
katiyle, 19.30 da Konferans: Selim Sun 
Tarcan (Malıll Gazi), 19.55 te borsa ha .. 
berlerl, 20.00 de Sadi ve arkadaşları ta .. 
rafından Türk musikisi ve hallt şarkılan 
20.30 da hava raporu, 20.35 te Ömer RLza 
tarafından arapça söylev, 20.45 te Sema .. 
hat Özdenses ve arka~ları tarafından 
Türk musikisi ve halk .şarkıları (saat a .. 
yarı), 21.15 te ORKESTRA, 22.15 te 
ajans haberleri, 22.30 da plakla sololar, 
opera ve operet parçalan, 22.50 de son 
haberler ve ertesi gilnkü program. 

AVRUPA iSTASYONLARINDAN BU 
AKŞAM DtNLENEBlLECEK SEÇMl{ 

PROGRAM 

SENFONILER 
nun var. Eğıer bunu almaklıgımı emre- k 1 b ' • d' G ık· k 1 k · · d · d ı h d ı · ·ı_ı·v· d k · · · 
d 

1 panmış apa ı ır ev gözüne m~ti. Pen- ır. eçen on sekir. yıl zarfında ınuhte-- ım ı ma ıçın aıma ostça gayret et· f!' mua e e erın atatıır. ıgı o trınmı te· 19,15 BUkreş: Senfonik konser. 
erseniz, mutlaka o zavallı hayvanı da 1 . ;s ı·r · 1 d ' l'< d k b' · k ,__ d -
ı.,..ı. __ , ölUmm . çere en kapalı olan bu evin kapısının l ı 'Avtupa milli grupları Cenevreye bin mış er ır. ı e ece ır zcmın arama maK3a ını HAF!F KONSERLER 

aç ıautuı e mahklı.m etmiŞ olurum. ., k w k . · ı T "h b Ik' l k k' 1918 d .. · · K b 
Art

·'- .. . . aran oldugunu da gördi.i. Çok korkunç adar şıkayet ve muhtıra göndermişler· arı e · ı an ataca tır ı, e gutmüş görünüyor. imse unu açıkça 
u;. musaadehızl yalvarıydrum · • b. . d ' B 

1 
ı · k .. b' k . .. "n)"w .. 1 . f k bah 1 M l 7.10 Berlin kısa dalgası: Hafta son•' 

P kl 
.. .. . . . · ır vazıyete dlişmüşti.i. Lakin kurtuluş l ır. un arın ancak ellisi mü.za'k fo ga ıp çı an ve ~zıcı ır as ·en ustu uge soy emıyor, a at mevzuu s o an j - ... 

- e mosyo artık sızı :ro l _ L 1 ı konseri, (8,15 devamı) 9.20 Paris kolon• 
. ' ,:r_mıyo- 1 yolu yoktu. Çaresiz. yava;; :r~vas bu eve 1 edilmiş ve buhla:rdruı da yalnız hfusı sanip olan bu iki devlet, sulh muahede· et er cemiyeti paktını tadil etmek hakkın 
ıum. Olurlar olsun Çok teşe kür ede--t • • , , • IH kk b. ı · · · t 'k •w . h" d w• l w yal: Plak, 10 Berlin kısa dalgası: Daıu · dourlı .._.·l·ıru"d" K t' ' t ı· .. . a ında ır karar verihni<ıtir B !;i- ~rının ~uı ematı surette ı;ıgnenmesı a· eııışmez ııert İgini yumuıatmak, yeni bir 

• rim · , J ~ ., u. ı,ı ıyyen. e, a<: gostermı· • ~ · " ı . . .. .. . • . . musik' · l3 p · k I t pı~,_ 13B . yor cooukk 1 1 w h r' ı kay-etlerden bir tanesine bile In"Htere- 1 dıselerınc karıtı buyuk. bır .alıcenaplıkla Avıupanın orğlln!Zllsyonuna kuvvet po- ısı, arıs o onya : cu., el'• 
F _,_ ~ d. L" k' k ka'. • ~ " an ı ıgını mu a azaya ça ı- 0 ıh '- lin kL'>a dalgas Hafif "ki (1415 d &V:ııwıı. sarayına gır ı. a ın apı - b w _. k ' l d"'k" nin müzaheret cltlğini ve yahut şiı'ridi arex;et etmi~lerdir. lngiltere ve Frar.· tansiyelini de teşrik dmektir. ı: musı • · e-

k Şö ı , . . . . şıyor, una ragmen sogu tor er o u· 1 . . . . . vamı) 13 10 a··k PI""kT k hl 
panmadı ça va ye kend1sını eıhnl-' d . • ı ı Romanyada yahudiler lehinde yaptığı lianın bırleşık maddı kuvvctlerının A\'TU• Dazılan, Milletler Cemiydi paktında . u reş: d a şar ı ta o-

örmi d · .... . _. bi h 1 yor u. ı d h.k. · h f d Iarı) 14.25 devamı) 15.15 Berlin kısa dal 
yette g yor u . ..cuu. r ücuma uğ-1 B' ' ı: hl'k l 1 . , ' v ı · ı giÖi sür'alle müdahale ettiğini görme- r-a a a ıınıyeti mu a aza ettiği mü • ifade edilmi~ olan idealden muvakkaten 

L.-.~.ı:..; '.l ır COK le ı e er at atmasına ragmen d M'll 1 C · . . ga.sı· Ask i b d 16 15 o •. , ramayı oeo.ıuıyOl'uu. Buhutıla ·beraber b d r' k · d' , . ' ~ .. . · . . dik. Bize tekrar ekalliyetler muahede- . etçe, 1 et er emıyetı memnunıyet ve kısmen fedl\karlıkta bulunmaya Fran- · er an o, · s~·ova, Brüno 
J• ıi e a en ısının ae ıruınevıvetı bo-1 1 v · · b · k·ıd ı . ld w Prag· HafiL :tnu 1ki 17 H b L" şöyle dUşUndu : 

1 
. . .. :

1
, l'. · }eriyle zaman altına alınmış olan h11ku- , encı ır §e 1 e ça ış.ı ve sanı ıgm· sanın muvafakat etmemesini istiyorlar, · ı sı • am urg, üyp-

• ' .. 'D- d ..,..t- d ali zu du. Kendı kendıne so?' endi. ku . . elan fazla fır$atlarda kltvgaların .. .. . • .zig, Bre.slau, Sopı-an, tenor, Ksüofon ve 
- ~n e 'r""" eviui.mlı ol um •g ba. ş· d~ . 1 .:tl· !;! t' · b'l b . b beşerden bahsedılıyor. Daha son ay- 1 onune aynı kımseler ona, Avrupanın jandar-

B 
L d - ıın ı ış uı ı. '-ley an ı e eru u l k d kal seçmeye ve sulh\! idameye muvaffak ol 1 k .saire 17 4.0 V 1•k . _,,_,_, 

' ugUn hayatını .ıı.:urtardığım bir · ka m km'• •· • V ara a ar Ingilte:r~nin müteaddit e - d B • ması oma şerefli fakat teh1ikeli vazife· ' · arşova, P a mu~i (18. 
L-L'~-.,, b" kad r ı·ı...• T .... _ li çı azdan kurtaramaz. Şey lanın benim li ti . h kk d b h k k ıl · u. u da manevi kuvvetlerin, ne kadar · · t ki 'f d' J 15 :Keza) l 8.05 Bükreş, pııık muhtelif 
uaıuunıua u: ar .rena uurıer· ı=S - . . • • .. · . . ye erı a ın a u u u a nas rı· .. .. ı;mı e ı e ıyor ar. a 

Y bu. ml , ışıme karışacagı da şupheh ya.. t tt• . . . .. .. I buyuk olurııa olsun, askeri kuvvete is· Fran f . b milletlerin köylii dansları, 18.30 Pe<:te.• e ır . • · aye e ıgını goruyoruı. sanın men aatı u seşe uymayı ,.. 

Ge . b' rt k .. .+..~ N Böylece gözüne ilişen •evin kapısın- B 1· B ..., . . . ..,,u lınat etmek zaruretinde bulunduğuna mı gerektiriyor-. Çigan havaları, 18.35 Roma kısa dalgası·· 
rçı ıraz se on~~~· anıma. e ·d · . . . d' · _ er ıner orsen .r. cıtunq .aynı me,... 1 k b' d 1.1 k'I d K . .. 1 ' • 

• •w an ıçerı gır 1, I para ır e ı teş ı e er. uvvetın us- K 11·1 d ,_ I . . Kar k k l yapayım .. Benltn nezaketsızlığhne ver- . . . . hakkında şunları yazıyor : . f' r·w.. c d V• • • 'b' ld w .. arşı IK 1 yar ım pad arının tatbıkı, ışı onser, 9.15 LAyp.zig: Mandolin 
sin. Karşısı.pdakı evın pençeresınden ba- Zahirde Londr"da haıliselerin mahi· u~ ugu tara . e~ı~tırır gı ı o ugu gun, IMilletler Cemiyeti paktında yazılı müte· ve armonik musikisi, 19.15 Varşova, Çi .. 

ğırıyorlardı · w .. Mılletltr Cemıyetı vahim bir tehdide ma· · k Ih" 1.v. . . . 
Nefsine bu ağır tarizleri yapan Par- · · . yeti hakkında hiç bir fikir Qlmad1gı go- k ld . . . . . _ 1 cavıze ·arşı e ır ıgı garantisıne ıstinat gan heyeti 20.10 Laypı.ig: Plak konseri 

. _ Sakın oraya girmeyıniz. .. .. • .. .. . . . l . ı uz a ı ve cemıyetın şımdılık, azala· 'k F b Ik· b . . .. . . ' dayan Sen nehrinin kenarından yavaş ı ruluyor. Romanya hukumetının roıl etı • . . . . ettı çe, ransa e ı u tehlıkeyı uzerı· 20.10 Vıyana asker bandosu 20 20 Prag 
p da b la .k ı k di • · k rının emnıyetını garantı etmekten aciz l b"I d' k ' · • 

yava~ yüriiye yUrUye Notrdam. köprü- ar yan un ra . u a verme ·· parazit mevcudiyetlerden kurt.arıt en 1 • • w .. 1 ne a a ı r 1• , eza: 20.30 Roma Bari: Karıcıık mus"-• 
. . J • ·ro· ,_ k d I 'd b . • • on mevkıde bulundugunu soylemek cc· p . .. . . . ~ · uı..ı. 

silne geldı. Tam bu sırada elH ·k.i§llik çen gı 1 .... apıyı apa 1• .çen e u-, hır meşru müdafaa hareketi yaptıgı an- ~ . . .. .•. . . . ratık tecrube bu garantılerın bır ha- (MilAno Torino kez ) 20 35 y· 
I } t 1 · la d h k . r saretinı goslerdıgı ıçın B. Nevıl Çenl· ld 'b ld v • 

1 a • · ıyazıa. 
bir müfreze burada yer alıyordu. Şö- . urun.ası mu l eme msan ra a ay ır-( laşılmak istenilmiyor. Bunun bir tenuz- . . . 1 ya en ı aret o ugumı göstermi~ olduğu G . Ş 1 M k 

, ma mız . . y .. .. • • • ıberlaynı takdır etmelıyız. . . . .. . . . raz. ramme ve acar or estrası, 
valye bulunduğu yemen bunları gör- Y ... • . • lik hare-ketı oldugu gorulmek lstenil.vıı- 1 ·ı· . F ·ıı 1 . ıçın Fransa sadece ıdeoloJık hır pohtıka· 21 Kolonya: 011kestra tenor Sopran, 

, .. . . . , - Hey ... Ev sahıplen ; Benden kork- or , ngı ız 'e ransıı: mı et erı, yavaş ya- da ısrar edemez. 1 
' 

mıyordu. Yalnız koprilye zıncırler ge- dı : • y · · . . ' _.va~. kendi cemiyetlerinin garantisini Mil·! v· saksofon, Ba.ı;-bariton, armonik, 21Var~ 
rildiği gözüne çarptı. Ihtiyatlı ö1ma.k , . ' . peulsche. Algomcme gazetf.'Sl Yfı.Zl ıletler Cemiyetine bırakabilecekleri k • Ne de olsa ıulhu harpla de~ıl, fakat şova: Karışık konser 21.30 Roma Bari 
IA ld'v· · CI" " "d'" -BITMEDl - yor · ana ısulhia uzlaştırmak mevzuu bahıstir ' ' 
azım ge ıgını uşunu u. · " .:• • ,. .'.. aline varmı,lardı. Btı hayalden u a . karışık Jnusikl, (Milano Torino keza) 

Sola döndü. Jovineri caddesine geldi . Bülkrc.ş demarşı kat ıyyen artuısl se- 13 1 H . 
1 

Y nı~ Fransada ve harıı,;te kamoyu, Fransız ' · 8 k [ 40 · • [ b w ' F' cı 0 muştur. uııusıy e onları mali yü- )° 'k · 'k 22.45 Bükreş· Hafif musiki nakli 23 Ro--
Buralarda da hususi tertibat alındığını arı l Ve nışan l epforden degil heni.iz aç1k bulunan. ',ı- 1 k" w I . ' • · . . • po ıtı asının ıstı !\metinde yapılması ge· . · • 
gör.dil. Bunun sebebini öğrenmek için h d . ı listin meselesine sıkı bir surelte merbut la::~ır 0 

an ~u~~zam ve kesıf hır. sıl~h- rekli değişikliğin ehemmiyetini ölçebi· ma, Barı, karışık konser, 23.10 Peşte:. 
G

. · rmalannı ta« sk 
1 1 

k ya U l bulunması muhtemel mülahazalardan 1 d h gkaywret~ .gostermek mecbunyetın- melidir. Uvertur, vals ve operet musikisi, 23.30 
ızın a ,.ıyan a er er e o- .. . . . 1 .e ıra tıgı ıçın.. Bununla birlik b v • v p . O . nuşmak ta işine gelmiyordu. Geriye Londra gazetelerinde okunduğuna mulhemdir. Belkı de Ingıltere bu de- her ı'k' .

11
· . . .. .. le, u Eger, Fransa, Avrupa donkışotlugu rag. peret, vals ve fantazıler. 

. .. V r . k. k 40 ı . l F·ı· . . l . . 1 ı mı et ıçın ııomurge hudutlan m~ d b'l k l h k . ih . döndU. "üniversiteye girmeği düşünüd .. gore arşova po ısı, se ız,, arısı ve marşıy e ı ıstmın taksimi mese esının sele . k .-

1 
ene ı ece o an are etı tere etmış OPERALAR, OPERETLER 

· l 1 ki 'th dil b' Leh ta k' k 1 -' " "l · ·· · sı ortaya onulmuııtur. 1 d b F ·ıı · · · • 1" Yüz adım ileride bir süvari müfrezesiyle nışan ısı oma a l am e en ır mamen a ım aıuığı goı·u mesı uzen- Al • . o say ı, u, ranıız mı etı ıçın azamı ~.15 Romn kısa dalgası, Mascagni'nin 
daha karşılaştı. · yahudisini tevkif etmiştir. ne endişeye düşen Filistin yahı.i.dilerini beri ~~~ya.nın m~kadderatı.nı elıne al~lı I haddinde silahlanmak ve askerleşmek Jü.I (L'Amico Fritz) operası, 14.45 Roma kı· 

- Hay Allah belasmı versin! Bana Bu adam her izdivaç dolayısiyle bir yat~tırdığını dü~ünmektedir. d • b.'t ke~ın a~s~yonunu. dı~katle takıp 1 zvmu manasını ifade ederdi ve Fransız sa dalgası: (Trovatore) o 16 45 
· h ı· . 1 . C' en ır ımse ırın cMeın Kam f .. .11 • . b . . perası, . kit kaybettiriyorlar Ben bugünü Si- ay ı trahoma almış bulunuyor. Nışan· Bel'lın, 7 (A.A) - Romanyadaki ekal- ll'f· . . " ' P > mu· mı etının, u gayreti yalnız kendı teca· Berlin kısa <lalgası O t .k. 

va , land v k.ı la d . !' ~ ı ının tarıf ettiği politik prensipler·n .. ki . . v· • pere musı Le;! 
fode geçirmek istemiyordum. Moreveri ıgı z r a kendıne para vermek ıyetler meselesi hakkında Ingiltt?re _ve metodik . . .. ı ı vuze maruz topra arı ıçın degıl. fakat (Frarız Süppc) 21.30 Florans Na li-

' ' 1 • • • • suretiyle ayrılmışlardır. Fransa tarafından Bükre nezdinde ya· .. ve .. ısrarl~. ta.tbıkınden şuphe et· ı harptan önceki ittifaklardan çok daha gi· ,. .. .. . '. po · 
bekletme~ ıstemezdi~. Decli:.: Bu yahudi kendisine •seyyar komis- t pılan son· teşebbtis Beri! matbuatında mele mumk~n degıldır. ıift ve çok daha umumileştirilmiş bir İt· Leo Fail ~n (Islan ~ul gülu)' JSLmli ope· 

Bu tertıbalın kendı aleyhine alınmış yoncu silsil vermektedır' ı·tı'razla k ı t Bu prensıplcrle Milletler Cemiyeti tifak sistemi dolay•·ı"y) h h . b' ret, 22 Mılano, Torıno, Roma kısa dalga-
• w • • • • d · · arşı.anmış ır. . . . ı ... e er angı ır . .,. , . 

oldugunu bır dakıka b* hatınn an ge- . Sekiz ayrı ev sahibi olduguw halde ka M tb t b" "k d k .... 1 . k:. ill Prensıplerı nrasındakı zıddıyet meydan- başka memlekete karsı ya I k h sı. Zandonaı ın (Ekebu nın suvarisi) 
. . .. . d' . · Parise - a ua uyu emo rası enn uç t dadı Ş . . . . . . . . ~ pı aca mu te- . . 1. 
ç~~ıyordu. Çunkil ~en ısı~ . rılarının hiç biri bundan haberdar de- <levletlerin işlerine müdahale ettlklerini r. u. halde ıstıkbal bızı ıkı ıhtımal 1 ınd bir tecavüze müdahalede bulunmak ısım ı operet. ·, 
dondüğiindcn k~msenın haberı. yokbtu.. ğildiler. ,,, ileri sürmektedir. k.a.~şısdında bulunduruyor: Kuvvetlerin J için yaptığını bilmesi ve anlaması lazım- ODA MUStKlSt 
Haber l}lmış bulunsalar bile Sıtede u- - -- muca elesi, uzlaşma.. dı.. 17 15 R , . oma kısa dalgası: Oda musikisi 
lun.duğunu nereden öğrenebileceklerdi? Almanyayı terkeden Amerika sefiri diyor ki: Muhakkak harbı intaç etmesi icap et- Buna karoılık. Fransa, müstakbel Av- konser, 19.25 Viyana: Ev musikisi 
~akit kaybetmemek için Bariyeri S~ miyen kuvvetlerin mücadelesi başlamış· rupa münasebetlerinin, geniş surette e· RESlTALLER 

kagına doğru yürüdü. Bu istikametteki lır. Totaliter devletlerde maddi ve ma- nileştirilmiş bir Milletler Cemiyetinde ~e· 13.15 Roma kısa dalgası: Şarkılı Ital-

Sen Mişel köprüleri de tutulmuştu. Ka:- lrk kı.nlerı· gu··du··zen bı·r nevi b~tün kuvvetlerin seferberliği he· ııiden organize edilmesi Ve uzlaştırıl~a· yan musikisi , 16.30 Ber'lin kısa dalgası, 
şı. tarafa geç~ek imkanlarının selb~- me~. bıtmiş gibidir. Demokrasiler.::le ise <ı• i,ine iştirak etmeyi tercih ederse, dip· Brahms'm ballad ve Rapsodileri, (Piya-
mış bulundugunu gören Şövalye Sıte- henuz başlıyor. Şimdi mesele, bu umumi lomasisinde ideolojik mahiyetteki huııu- no) 18.15 Milfino, Torino : Piyano kon-

de hapis kaldığına hükmeyledi. Nihayet yerde • • olabı•ıı•r? seferberlik halinin yaratılmak istenen met, muhalef"t ve müdafaaları terket· 
nehri yiizcrck geçmekten başka çare ne ışı m kcvvct sistemi meydana gelmeden. öl- mesi icap eder. seri, 20 Florans, Napoli: Şarkılı konser , 
'- . 20.25 Bükreş: Piyano resitali (Beetho-
ıK.almamıştı. Lakin rıhtıma yaklaşınca nıe~ı mümkün olup olmıyacağını bilmek· Fransız dış politikaııının aylardan be· 
buralarda garip ."(nrip hareketlerin baş tedır. Bu takdirde müvazene §U veya bu ri, ltalyaya ve İııpanyaya kar~ı Anu· ven, Brahın~. Debussy) 22.45 Viyana: 
gösterdiğini görcfü. Notrdaın köprüsiln- Londra, 7 (A.A) - Röyter ajansının f D~~d. geçen yo.~ N~r~nbcrgte ~azi tarafın lehine olarak bozulmuş olacak- pada vaziyetimizi zayıflatmak:an geri Vi,yolonsel resilali (Piyano refakatiyle) 
den Şanje köpriisüne kadar rıhtıma si- muhabiri bildiriyor : parti.sının kongresıne ıştırak etmek ıste- hr. Fransa ve Jngilerede sulhcular mali kalmıyan bo~ bir ideolojinin tahakkümü DANS MUStK!St 
lahlı askerler dizilmişti. ı Vazifesini terkederek Alınanyadan mediği zaman bu hareketinin bir çok r;üçlüklerin ftalyada faşizm, Almanyad 4 altında bulundu~unu söylem k müba- 18.15 Roına, Bari, 19.50 Peşte, 21.15 

Yavaş yava~ Sit<.'ye doğru ilerliyorlar-ı gelen ve Almanyayı ~i~in terketti~i ~n~~. ş_ah:!ycile.ri tar~~.dan . tasvip Nazizm rejimlerini diişürebileceğine ina· l~ga olmaz. Fransa, her zaman~an ziya· Bükreş, :?2 Laypzig, 23: Varşo\•a, 23.:lO 
dı. izah eden Amerika sefın Dodd demış- edıldigını soylemış ve buyuk mıkyasta nıyorlar. Öte yandan diktatörlüklerde de, bugün tek kalmak tehlikesini gÖL~ Berlin, Kolonya (Hans Bund orkestrası) 
Tanınmak tehlikesi de baş göstermiş· tir ki : yapılan harp hazırlıklarının mat."111 ne- parlamentocu demokrasilerin zafını ve alamıyacak bir vaziyettedir. 23.30 Napoli, Florans. 

ti. _Din serbestliği yasak olan entellek- 1icesi harp olabileceğini kaydetmiştir. Fransada bir ihtilal hareketini hesaba On beı sene süren ideafüıt politika MUHTELiF 

Bu hareket a.nlatıyordu ki birini bas- tücl te~ebbils ve .~ekJiflere. müs.aa~~ ~il- . ~odd Al.~ıanyanın büyük iş ~damla-! k.~tmaktadırl~r. Bir tarafa mensup ki.i. r,~lhu. ~ağlamlaştırmış veya Fransız em~ 19.15 Roma kısa dalgası: Arapça ha• 
tırınak, yakalamak istiyorlardı. Kadın- miyen ve her gun nk kinlen. gudül~~ r~:> ~e scın~:> ~ gr~plarını beyneı:nılel teş· I çuk devl~tlerı o rırup~a~ ayırarak kendi r.ıyetını kuvvetlendirmiş değildir. F ra.n- herler, ve musiki 20.45 Bari: Türkçe mü• 
lar, erkekler acele acele k()<;uıı.uyorlar-1 geniş bir mıntakada bir Amerıka mu- rıki mesaının luzwnunu takdir etme-1 grubuna ılhak etmek ıçın diplomatik fa. sa bunu görmeye ve ·vatanp sah b .k. 21 
• .ıı_ • -:: 1 kl h . aı· h erverce re· a e ve musı ı, .20 Bari: Rumca ha-
w. nessilinin ne işi olabilir ? me e it am etmlstir. , lYeter er iki tarafca ilerletilmektedir. alist olmaya ba~ltYor. her ve musi.ld. 

.. 
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Sabıkalı 
Şerefli ve namuslu 

olduğundan 
bahsediyor 

--0--

Daha geçen gün ceza evinden salıve
rilf'n Mnlatyalı Nuri dun de bitpaznnndn. 
rikiden husumeti olan bir adnm:ı rnstln
mış ve küfurler savurarak hakarette bu
lunmuştur. 

Meşhut suçlar kanununa tevfikan nÖ· 
betçi sulh ceza mahkemesine gönderilen, 
euçlunun duruşması yapılmıştır. 

Nuri hadisenin kuru bir iftirndan ihn
ret olduğunu ~öyledi. 

Hakim suçluya sordu: 
- Haniya ~en bir dııhn burnya gclmi

. yecei'.,.Jne söz vermiştin? 
Nuri : 
- Bay hi:lkim, şu henim sabıka des · 

!anıma bir defa gö:ı: nt .. E~er bu destn
nımdıı hırsızlık gibi ve}n şunun, bunun 
ın ve namusuna tecavüz gibi bir suçum 
\arsa, bana en ağır cezayı ver .. Ben sa-
bıkalıyım .. Sabıkam dn, ötekini, berikini 
yaralamak ve kızdırırlarsa afzımdan laf 

1 
kaçırmaktır. Ben namuslu bir snbıkalıyım 
bununla iftihar ederim. 

- Maşallah ... b~ da modern bir mü
dnfan desene? 

- 7 yaşında bir çocuk gibi masumum. 
Çoluk çocuk aç .. Salıversen ne olur Ban
lci .• Hiç olmazsa cez evinden bir adanı 
r.oksanlaşır ! 

_.._ Az ıınbırlı ol bal.alım) 

• 

• 

Mevkufen muhakemesi görülen suçlu- i 
nun sabıkasının ııorulmasına karar veri· 
lcrC"k duruşma bugüne talik edıldi. Dekalün1en lambası asgari bir istihlak teınin eder. 
c:;e w EPfii+li# 

Endi.stri 
YENt ESERLER: 

Türkiye de fen 'e sanat mefkürcsint• 

öI<SURENLERE VE 
GöCOS NEZLELERtNE 

ve İ5Çİ kültürüne çalıcan bu kıymetli der- B h hb e er metre mu:::a aı 
ı inin 23 üncü yılının 4 üncü wyısı çık-

yüz kuruştan il:i yüz elli do-
mıştır. kuz lira bedeli muhammenli 

içinde: (Büyük fobrikalarımızda işr.i S:l inci adanın 259 metre mu
meslek kursları - Modern sesli sinema 

ı·ahbaınde.ki 42 ve 43 sayılı 
lilimleri - Tayyare dizel motörü - arsalarının satışı ha~ katiplikteki 
1 fükiyede cam ve şişe endüstrisi - şartnamesi veçhile 11 /1 /938 Salı 
Tayyare motörleri - Pratik motör ba- günü saat 16 dn açık arttırma ile 

1 
hisleri - Radyo dersleri - Pratık elek ihnle edilec<>ktir. J .. tira.l:: için on 
trikçi - Maden kaplamııcılığı - Do- dokuz lira elli kurusluk r.rnvakkat 

1 
kumacılık - işçinin riyazi bilgic-i ve hiz- temin;ıt makbuzu veya bmka te
mct masası) gibi bilumum İ«çi usta 'c minat mel:tubu ile r.öyienen. gün 

trknisyenler itin çok foiddi '\{' prutik >n- ve sr.atte en=ürne:ıe ~el"nir. ' 
:ninr \'ardır. Tavsiye ederiz. 24-4--$--8 4504 (2318) ı 

,~ ... .-..... mıe1m11a:::ıız::ıa 

Dr. Behcet Uz 
9 

Cocuk hastalıkları 
' 

mütehassısı 
Hastalarını her gün saat 11.30 

dan 1 e kadar Beyler sokağında 

Ahenk matbaası yanındaki hususi 
muayenehanesinde kabul eder. 

Muayenehane Telefon No. 3990 
EV Tele.fon No. 2261 

1 - Seneli'< kirası ~c; yüz beş li
ra bcclcli muh:ımrnenli Hu:-davatçı- 1 

larda 8 sayılı me.oruA:.nın bir senelik 1 
kirası bas kC.tip'ikteT·i r:artn:ırnesi 

veçhile 2E / 1/938 sah günü t::ıat 
on altıda açık arttrrma ile ihde cdi- ' 

r7Z/J.L7/.7.//h~7ZZ//.7.ZZL///7J.J~ tayılı anasının satışı baş katip
'f a leh{-' velilt .. rine ~ lıkıeki şartnamesi veçhile 251111 

D 1 •. d "Jk k 1 938 salı günü saat on nltıda açık j ers yı ı ıçın e ı ve orta o u . . . · i · ··- · ·ı · . k" •• 1 b' ··- arttırma ıle ıhale edılecektır. 11tı- I 
ogrenıcı erının es ı oze ır ogret- :-..; . . . · 
men elinde olgunlaştırmalnrmı isti- ~ rak _ıçın kırk altı lıralık muvakkat 
yen velilerin İz.mir Bahçeciler Han ~ temınat makbuzu veya banka te-
4 numarada M. Z. müracaatleri. ~ minat mektubu ile söylenen gün 

l • 6 ( 4) t:S ve saatte encümene gelinir. 
fl:"/'"'"..O'..z77.7.f/.Z.7J.7.h':7./.7/.7'//,/,l'/7.J 8 - 13 - 18 - 21 (35) 54 

lZMtR SULH HUKUK HAKiM-' - Beş bin beş yüz otuz yedi li-
UctNDEN : ra otuz dört kuru~ bedeli keşifli 

' GIY AP KARARI Tevfik Rüştü Aras Bulvara üzerin-
Müddeialeyh lzmirde Mahmudiye de 22 sayılı adad:ı yaptırılacak ço

mahallesinde Leblebici sokağında 9 I~ ~uk hasta~esi~in etr~ duvarl~rının 
numaralı evde oturmakta iken ha- ınfası ve uzerıne demır boru ıle tel 
len adresi meçhul bulunan §Oför Sü-! çekilmesi baş ı~atipliktel<i şartname
leyman oğlu Hüsnü tarafına : 1 si veçhile 25/1 /938 salı günü saat 

lzmir Tramvay ve Elektrik Türl: on altıda açık eksiltme ile ihale edi

Anonim şirket~ tarafından aleyhini-,1 l~cekti~. iştirak için dört yüz on _be! 
ze açılan tazmınat davasında göste- lıra ellı ~urutluk muvakkat temınat 

rilen .a~r~ste bulunmadığınızdan ve j makbuzu veya banka teminat mek

adresınızın de meçhul olduğu anla- tubu ile sövlenen gün ve saatte en
tıldıktan sonra gazete ile ilan su- cümene gelir-ir. 
retiyle vaki davete muayyen günde 8 - 13 - 18 - 21 36 (68) 

İcabet etmediğiniz için hazır bulunan -iC&MAtLsst w+::ı••tasw••c 

a!aca~lı şirket vel<ilinin ~~~ehi veç-1 tZMlR AHKAMI ŞAHStYE 
hıle sıze gıyap kararı teblıgıne mah- SULH HUKUK MAHKEMEStN
kemece karar verilmiştir.Muhakeme I DEN : 

28/ 1 /938 tarihine müsadif cuma J Mahmudiye mahallesinin Muhtar 
g~nü sa~t 14 de talik edilmiştir. _o I Hasan ağa sokağında 36 numarad~ 
gun dahı mahkemede bulunmadıgı- 1 öz dayıları yanında bulunan Nurı 
nız takdirde bir daha mahkemeye Fettah çocukları 339 doğumlu Mü
kabul edilmiyeceğiniz tebliğ maka- 1 zeyyen ile 927 doğumlu Ali Hik
mına kaim olmak üzere ilin olu-' mele dayıları Ali Osmanın vasi la-
nur. Dosya No. 937 /2837 dir. ı yin edildiği ilan olunur. · 

38 (64) 37 (66) 

KATRAN HAKKI EKREM 

lzmir Gazi bulvarında Sağlık evi 

HUSUSi HASTANE 
Oııerntör Milat Ba- .,,.::nı:ıı;ıw 

ran tarafından yeni
den in;a ve tesis edi
le:ı b:.ı hıı.stanc izmi:
ve civarının büyük 
bir ihtiyncını kar~ıla

mı§lır. En modern 
honforu haiz ve en 
mükemmel fenni teç
hizatı ll!lizdir. Hnsta
ları:ı lemi:ılik, İııtira

h:ıt ve ihtimamlarına 

son c!erece dild<at ve 
itina edilmektedir. 

Kabul şeraiti fev
kalade ehvendir. Gece 

Şehitler 
Posta 

Fabrikaları 
Şirketi 

Caddesi IVIakara Sokak 
Kutusu tz& lzmlr 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaster· 
lenir, katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FIATLERlMlZI lSTEYINIZ 
H. 1. Ç. -

inhisarlar umum müdürlüğünden: 
1 - Aydında tartname ve projesi mucibince yaptırılacak ka

ra barut deposu in~aah 20/XII./937 tarihinde ihale edilmediğin
den yeniden ve pazarlık usuliylc eksiltmeye konulmu,tur. 

il - Keşif bedeli 2695 lira 17 kurut ve muvakkat teminatı 
202, 14 liradır. 

111 - Eksiltme 13/1/938 tarihine raitlıyan Pertembe günü 
saat 16 da Kabata~ta Levazım ve Mübayaat fUbesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler l 3 kurut bedel mukabilinde inhi
sarlar umum müdürlüğü intaat fUhesiyle Aydın bat müdürlüğün
den alınabilir. 

V - Eksiltmeye ittirak edeceklerin fenni evrak ve vesaiki 
inhisarlar in~aat ~ubesine ibraz ederek münakasaya iftirak için 
ayrıca vesika almaları lazımdır. 

VI - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 
7.5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona 
gelmeleri ilan olunur. «B.» ·:< 8605» 

28-3-8-11 4549 (2349) 

tZMIR AHKAMI ŞAHStYE 1 ilan tarihinden itibaren bir ay için
SULH HUKUK MAHKEMESlN-

1 

de alacak ve vereceklerini mahke-
DEN : I' ka d . 1 • k • k meye ge ıp y etlırme erı a sı ta -

İzmire tabi Cumaovası nahiyesi- . d ""dd · ·· 
• O wl k"" .. d 15/7/937 dır e mu et geçtıkten sonra mura-mn g ananası oyun e . 

tarihinde ölen Şamalı oğullarından caat edenlerin müracaatlerinin ka-

Ahmet Oğlu Haaanın terekesi mah- nunen nazara alınmıyacaiı ilan 
kemece yazılmı4tır. ölüden alacaklı- olunur. 
lar veya ölüye vereceklikr varsa 39 ( 63) 

- ===ne .... 

RADYOLİN 
Güzelliği hem yaratan, 

hem tamamlıyan 
bir iksirdir 

Şu güzel çehreyi aydınlatan giı
nef, tüphesiz, inci di,lerdir. La
kin o dişlere can veren de, fÜP" 

hesiz « R A D Y O L t N » dir. 

Siz Cle ayni güzelliği elde edebi. 
lirainiz. Fakat bunun için ıar( 

günde üç defa 

. 
RADYOLIN 

ile sabah, öğle ve aktam licr 
yemekten ıonra günde 3 def .. 

ditlcrinizi fırçalayınız. 

No. 1626 FOC No. l 611 FOC 
DAIMON marka bu fenerler iki yüz elli metre mesafeyi göa

terir. Ayarlıdır. Şuleyi dağıtır ve toplar. Yıldırım DAJMON mar
ka yassı pille yanan bu fenerlerin siyah ve renklileri vardır 1936 
senesi icadı olan bu fenerler çok beğenilmiş ve takdir edilmiştir. 
Herkese tavsiye ederiz. UMUM DEPOLARI : 

lzmirde : Suluhan civarı No. 28/9 Hüsnü Öz Ödemişli .• 
İstanhulda : T ahtaknlede Jak Dekalo ve Ş11. 

~ --
EGE TAKSi 
TELEFON No. 3270 

Muvaff akıyetimi temi.n eden sayın mü,terilerime bir tükran 
olmak üzere mevcut otomobillerime ilaveten bu sene Paris Bey
nelmilel Otomobil Sergisinde birinciliği kazanan KREYSLER 
ve PILEYMUT markanın 1938 modellerinden 7 tanesini daha 
ili.ve ettiğimi bildirmekle kesbi teref eylerim. 

Mezkur marka modelleri eskilere nazaran daha konforlu, 
sarsıntılara kartı hususi tertibatı havi olması mü,terilerimi 
memnun edeceğine eminim. 

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

Otomobillerim son derece lüks olmakla beraber fiatlerimiz 
her yerden ehvendir. 

EGE TAKSi 
OTOMOBiLLERI ve OTOBVSLERI 

lnönü Caddesi No. 12 
NECMEDDIN AKANSEL 

T.C. Ziraat bankası lzmir şlibesin· 
den: 

Arazi satışı 
Bankamizca Çiğli köyünden Hacı Mustafa oğlu Mustafa ça· 

VUftan tef evvüz edilen köy civarında fark an eski Gediz mecrası 
ve tarik garben Kürt oğlu M~hmet fİmalen Arap Mehmet, cenu
ben Hüseyin tarlaları ile mahdut 10,798 dekar tarla her türlü 
\'erıi ve dellaliyesi mütteriye ait olmak tartiyle açık arttırma ile 
satılftcaktır. Arttırma 21/1/938 Cuma günü saat on betle ban
kamizda yapılacaktır. Sürül~n pey haddi layıkla bulunmadığı 
takdirde bankamızca satıf g~ri bırakılabilir. Daha fazla izahat 
almak isteyenlerin bankamıza müracaatleri ilan olunur. 

42 (67) 

Menemen belediye riyasetinden: 
Çocuk bahçesinde l>elediyece yaptırılan gazinonun ikmali İn· 

fasına ait 2165 lira 6 kurutluk it 5/1/938 tarihinden itibaren on 
bet ıün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan talip olanların 
20/1/938 Per,emhe günü saat 15 de Belediye encümenine müra-
caatleri ilin olunur. 41 (56) 

ı 



•l•ZI ı*•mak art.k bir Hlfet d••· 
zire oarrt kabl11 kırat .... olan PERLO
DENT dit macunu bu kDffett Grtff• 
blderaMf(ter. 

oldulu gibi, 

TURAN rUrikalan ID&lll~ibchr. Ay.Dl zamanda 'l uran 
ta•.W •••larm1, traı eabuau we kHmi ile güzellik krem
..._ lnlll•amı. Her yerde sablmaldadır. Yamız toptan sa
bflm' ipa ı..&rde Ga&i S..lvannda 25 numarada umum acen
telik N9''i Akyudı ye J. C. Helll9i1e müracaat edinir. 

Poela Kut. aa. Telefon 34&5 

KREM . BALSAMIN 

Kamral, Hftfl•, eımer iter tene te•atak ~den yeglne nhhl 
kremlerdir. Cildi besler, çit, leke ve sivilceleri kimilen izale 
edel'. Yanm aıırdanberi kibar mahfeDerin takdir ile kulJandikları 
nM gllzeUik kremleridir. 

Krem Balsamin d6rt ıekilde takdim edilir: 

Fiatı her •-Y• elveritli 
Bir• ra"rol&ren ....t 

· ve lcudretinie · 
Lüks a6eterit~ ..... ,. 

. SPARTON 
~~~K 38 MODEU J 

SATIŞ YERi: , 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR 
SAMAN iSKELESi (Biiyilı X.li"6lı Han) 

AYDIN: Mehmet Gürer öDEMIŞ: ATili Güler 
SöKE: Süleyman Zeman ADUSAR Hilmi Fitiz 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins l<ömür perakende -etile rekabet bbal et
mez fiatler dahilinde .satılmaktadır. 

Adres : Kestane pazan Bardakçılar sokak umara 12 
F. PERPJNY AN Telefon : 3937 

~········· ····~~~~ .. ~~····~~-~·~~-~~~····· .. ······i 
. . 

Norveçyanın baliı Moriu bahkyajıclır. iki 
defa ıüzülmüttür 

ŞERBET GiBi IÇILEBIUR • 

Hamdi Nüzhet Çançar ~ 
• • 

i Sıhhat eczanesi ~ 
• • • • • • : ~ S.lepçiollm Hm. kart-anda .......... - bmlr : . ...... . 
• • ..................................................................... .: 

l ............ rml .................. . 

BRISTOL 
Be yoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müteciri Tiirldyenin en eıki otelciıl BA 
MER LOTFO'dlr. 43 H11elik tecrübeli idaresiyle biffiln Ege 

~a&&ııua kendiaiai ındirmittir· 
Otellerinde misafir kal.eler, ken4i efteriatleld rahati ..... 
Birçok lmamiyetleriae illwta fiatter miitlait 9CllZ 1 . 
htanbalda llıütm Ese •e bmirliler ... oteUenle .............. 

1 - Krem Balaami• 1•ih gece için penbe ,. • .Jdi C' -zacı Kemal KaA. 
2 - Krem Balıamio yaj'ıız gllndllz için beyn renkl C.C 
3 - Krem balaamİD acı badem gece için penbe reoldl mı·ı Aktaşın 

- Krem Balıamin ıcı badem ... clea 1'iaı be,_ ...a 
-----~~-~~-~~n•w•k•e•a•a•ae9~~~-~-u.b.~-~~~-.~aharçiç~i 

Çiftlik, Süthane ve bü- K ı 
tün köylülerin dikkat o onyası 

nazarına: Merl&ai Kemenlta cwW-' 

MiELE 
Krema malôaalari pldi 

Bum •. aler JI JE ... ,..... 

de • •• I' · le .. ı• ... • • g m.......ı ret•• , ..... -....... _ _. 
.... nırb Jr. 

S..ıklı ,.. ••• 1 ..• 
• 

1 \lir. 
M!!'~' ,. ABlttlC.A#llf: IRflil 1 1 .......... , 
~ llS&l.ETLEIU M. D. TMJR • A. CAUKI 
IUa.j Hafif MOTOSm.ETLE- (Gmi B IWI il& iT Telsnf: 

KAllD-P ) 
SOPORGE- Telefon 3858 

Be,twSolailWt-i 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
ı . ' alt•W rdi ........... 

il .. • • lisı 5 -.-.. .r-----
Bahar ~ 

koloay-. 
• 4••. •• .• Hlll " • ı P-li .•. lali ciılıliıeli. ......_._ 
.......... tiwiw c:iılıll ,.i;w ,.h - ı. l r - -
Lir •irıu• ...... lı' '' Y.._,., -ıı' ' cıUn -
Alenıi-i ~ INıh.:mehwler. mum için....., ._iade 'Kmlıl 
Hııal eczan~ eczaca ICenaal Kimi ...... a&ııtdei• 

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

HAMBURG 
DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE 

HAMBURG,, A. G. 

Olivi Ve Şüre. 
LıMITE1' 

Vapur acentası 
BiRJNCl KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. An.AS LEVAN'l'lı: - LINIE, .A.G. 

BREMEN 'I'REN'nNO vapuru birinci klnunur. 

EftNST L. M. RUSS vapuru S ik'tn- wumda Londra. Hull n An•enteaı tee
et Wnunda bekleniyor. Rotterdaıa, 1Wn lip yilk çıkaracak ve ayni umanda 

buıs ve Bremeın iç1a ,.Dk .a.cakttt. Lonitn Te Hull lçha ,ek elac'*"•r. 
KONYA •...-ına 11 !kinci klauMa ALGERIAN \'apuru 1f ikinci linun

beklenlyor. kottenlmn, Hamburg ve 
n "-' Uk ı kt da Londra, Hu11 ve Anversten gelip vremen '"'kın y a aca ır. 

AM11UCAN BXPORT LINBS Londra •e Hull 1,ın yük alacaktır . 

The Expmt Steamsh~ Cerporation LIVERPOOL HATn 
EXECUTIVE vapuru 12 ikinci klmun- LESBIAN vapura 26 birinci kanunda 

4- ltNJaüyOl' ""'°"'içle S'1ık alaeü- ge!ip Uveıpoo! tçtn yUk alacaktır. 
ttr. FLAMINI.A N vapuru 12 ilduci klnun· 

STE ROYAiı: BONGROISK 
DANUBE MARITIME da Li.-erpool~ın gelip Filk ç.ıklıracaktır. 

TISZA motöril 11 ikinci Ununda BWSTOL ve GLASGOV HATI'I 
be1den.or. Pol't - Salt ye Iakemerl,ye FEDEIUCO vapuna P.8 birim klnun. 
Uman1anna yUk alacalctır. da gelip Bristol ve Glasgov lçin yük 

SERViCE MAltm'M1!: ROUMAIM alacaktır. 
BUCARBST 

DUBDSTO& ~apwru 1i Wriac1 kA- DEUTSCHE LEVANTI: - L1NtE 
...... rwenee IÇ.tD ~drcelıllr. cmos vapuru ildnct klnun tptlcfa. 

DDf NORSlal: lllDna.BAVSLDUE sında Hamburg, Bremen ve· Anverateıa 
OSLO gelip yük çıkaracak. 

BAGBDAD motöril H i1dııd. kanun- Tarih •• navlunlarCWd ~ 
da bekleniyor. Dieppe ve Nmveç umum den aceııta nı~et kabul etme&. 1 
limanJanaa yük alacaktır. 
Aımao:rcT R SCHUIDT 

HAllBURG 
NORBUBG •apuru 11 ikinci klaun 

931 de ~. Anven ( Doina ) 
Hmıburs n Bremen için yUk .ıae.k
tır. 

Dlndakt laareket tarilderi7'e nav
lualardald i~m acesata me
lllllyet kabul etmez. 

Daha fazla ta&dlt almak 'çJa Birin
ci Kordııııada V. P. Bm17 Van Der Zee 
,. Co. L •· Vapar -=entalpı mlra
caat eıfil-eel rica olunur. 

T!.LEFOM No. 2807/2008 

. 
MITAT OREL 

Ac1rea - Be1ler Numan zade 
sokağı Ahenk matbaası yanm
c1a. Mumara: 23 

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

Yazın insan 
kolaylıkla 

Nezle 
Başağnsı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

1 LAN 
Steaua Romana Petrol sanayi 
Ano.iaı tirbai laaiıde Gazi 
balvannda 14 IMMradakİ fU· 
beaini 31 t.irinci kimm 937 ta
rihinde kapehmfbr, Bmwlan 
höyle mezkUr fiıbte llit petrol 
ftl miiet•bMlib : 

Gui a.ıw--. 13 • ..,,.,._ 
da Telefon numaruı 3737 

Gazi Bulvarmda 14 ......_.._ 
da TeW011 numarua 22162 
~., Ga1ia t.nlwlaa 1 

ikinci Wı -1938._ ~en 
Nılll.tMtır. M.i.tt!IWI .. "iıt. 
rilerin ........ mİIİli ~ 
ni ,..._wl.ki .._. •• deri 
ft bpablm ..... ile hesabı 
olan1ann tas&,. • 11ımeleaine 
meı:kir tirbt 1ne111wlwaırdan 
Bay H. A. Wtlur waem• edil
-it olıl.ia illa alaam. 

kendini 
üşütür! 

daha 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lhımclır 

NEVRODN SoPlt ............. ,.._ e1ı • ıd. daimwen.a 
mini el• Ma ....._ M1t1i1a ısbrapı... .. tlWiril • 

lee6ctwlıı .... 3 .... •••lıilir 

Devlet Demiryollarından: 
...._.. ...,_ d•••ald Waremize ait 71 •ıaım tmla 

17/1/IM ..__. - eaat il .le 9Pk ......._. a..ıi,te Al
ııamk 8 iacıl i1htr11 •• ı · ; wla ldıra,. .,..iLııcllEtiw IL+sm 
--........... :leli 110 ..... ldek!ileria ,...;.~ ... 
aıık d'6ıtinlla munlrbt h =•t 7abrmalan Ye • • 
maaii .__, INr he'lwi eher•ima dair L.-----~ IU'meJe ...... w ,_ .... _ VV7 ................ 

•• a...-- WJJ~ •alto komiıyona müraceatl.i li
:nmcbr • .Ş..Uameler komia,_dan 98 Morala ia~-- _ _. 
-··- -•---- ... J ..... an ... ·-- ...... 3--1 4811 (2, 



SA 'Yf"A : 10 
~ - 8 SON KANUN CUMARTESi 9 

Cing-Tao •• • 
uzerıne ilerlemektedirler 

Japon tay yare/eri Kiyan ÇoYu bombardıman ettiler 

Sovyet Rusya Çine 200 l Fransada yeni grevler 
harp tayyaresi gönderdi Şotan tebliğinde sosyal sulhun iadesi 

Japon generalleri. _lngı·ltere ı·ıe_ bı·r lüzumund~~ ........ ~~~.~~.!mektedir •• 
_ P aris, 7 (Ö.R) - Başvekil B. Chau- liği altında bir içtimaa davet cbniştir ... 

{c temps yeniden grevler yapılması sure- Bu hitabe Bu münasebetle Patronlar genel konfe-ı 

harp ı•htı·malı·nrlen b h d. la tiyle patronlar ve işçiler arasında ken- derasyonu reisine gönderdiği mcktuıı 
"'6 a se ı o r r dini gösteren şiddetli ihtilaflar dolayı- şudur : 

--------------- siyle şu tebJiği neşretmiştir: !ngilterede. derin clş ihtilaflarının gıttikçc nrlma!.>t, 

Hankeo üzerine tayyareler tekrar cehennemi bombalarını yağdırdılar •Şu son haftalar zarfında iş ihtilafla- k · l p grevlerin vüs'ati ve ~ebep olduğu kay-
rı çoktan beri misli görülmemiş bir şid- a IS er yaptı• at naşma Fransız. ekonomisine hesap edi-

Tokyo, 7 (ö.R) - cAsahi> gazete
m Şanghay beynelmilel imti~çlı mın

tnkasmdaki belediye meclisinin tama
miyle bir lnailiz organizmaeı haline gir· 
diğini yazmakta ve bu eebeplo Japon
yanın b u medi.te Japon nüfuzunun art
tınlmasını istediğini bildiTmektedir. Ma
lı.alede ileri ıürülen en esaslı mütalaa şu
dur: Japonya Şanghayın biricik hakimi
dir ve beynelmilel imtiyazlı mıntakanın 
ayrı bir hükümraniyet dairesi teşkil et
mesi artık hükümden dü~müı sayılabilir. 

KlAO..ÇOYU YAKTILAR 
Londra, 7 (ö.R) - Çing-Taodan 

Reuter ajansına bildiriliyor: Japon tay
yareleri Şan-Tung vilayetinde ve Çing
Taonun 40 kilometre ıimali garbisinde 
Kiao-Çoyu bombardıman etmişlerdir. 

Kiao-Çoda bazı misyonerler" bulunmakta 
~~ . 

dc1le yeniden canlanmıştır. Bu hal ronfarfa işçiler ara lemiye.cek kadar zarar vermektedir. Hü-
memleketin refah ve huzuru için tehli- • kilmet bu vaziyetin devamına miisaads 

keli bir variyet ihdas etmektedir. Bn srndaki ihtilafın edemez ve buna nihayet vermek için 
sebeple daha uzun müddet devamı im- tedbir almak kararındadır. Patronlar~ 
kansızdır. Patron ve işçi teşkilatı karş:- şiddetli bir şekil bu meseledeki hislerini bilirim. Grevlerl 

1ık1ı olara'k mesuliyCli birbirine yükle- almasından endişe gayri . meşru bulmakta, ba~ kaynaşma,. 
mektedirler. Bir taraftan hakem karar- laroan şikftyet etmekıle ve siyasi tesir .. 
ıarına ve ~ndr"a hürriyetine karşı hür- ediliyor. Hala bir ıcrle gTev yapıldığını jleri rurmektedir, 
met gösterilmesi reddedilmekte, diğer ler. Fakat diğer taraftan işçi teşkilatı 

taraftan mülkiyet haklarına tecavüz hal sureti buluna da patronların kollektif mukaveleleri 

edilerek sistematik tahrikfit yapıl.ma3c- madı. Bütün sine yenilemek is~e&nden ve işçilere kar .. 
tadır. Memlekette ::osyal sulhun iade- şı bazı ce:r.a tedbide.ri tatbikine kalkışa.-
sinin elzem okluğu muhakkaktır. ma salonlarının ka rak sendika hakkını iptal etmek iste• 

Hükümet mali variyeti düzelttikten pılarınt kapatma diıklerinden şikAyetçidirler. Böylece ih"' 
sonra §imdi ekonomik vaziyeti düzelt- tilaflann devamı ve yenilenmesi yerina 
meğc çalışmak uriusundadır. Bunun farı muhtemeldir. patron ve işçi teşkilatı mtimessillerini11 

için de sosyal sulh ve huzura ihtiyaç var- · ·••••••1t•••1t••1111 • 1111 .............. • açık ve hulfıslu bir müzakere için kar-

Tokyo, 7 ( ö.R) - cAsahi> gazete- 1 

dır. Bu ~ebeple hükümet her iki tara- U.ümetin aldığı vaziyete karşı icap eden şılaşmaları ve ihtilafların önünü alaca':-, 
f::ı k~unlara rinyct etmeleri ve yeni tedbirleri kararlaştırmak Ü7.ere hususi onları azaltacak, vukuu halinde de sui .. 
anla~alar c.kdederek artık bunlara bir içtima yapacağını bildirmiştir. Di- han hallini kolaylaştıracak çareleri ara~ 

Japon "llQZt rlart (NlQ"11ÇU~i )11iıı istklali S CTcft"lle yapılan m~asimde btıl1Lm!yOTlaT ~ f r~ft k"l• b" )'•• d 1 
~ kat'i surette riayeti kabul e} lemeleri ger ara wn patron teş ı atı ır ıgı e t.Jrma arı daha muvafıktır. Sizin mtiştc-. 

~inin İstihbarına göre Çin harbı masraf· 
lannı karşılamak üzere Japon harbiye 
ve bahriye nazırları yakında dört milyar 
yenden fazla fevkalade tahsisatı ihtiva 
eden fevkalade bir bütçe projesini diyet 
meclisinin tasdikine arzedecekJerdir. 

HAN-KEU'YU YENiDEN 
BOMBARDIMAN ETftLER 

Roma, 7 ( ö.R) - Şanghaydan bil-
dirildiğine göre Han-Keu Japon hava 
kuvvetleri atrafından yeniden bombar-
dıman edilmi~ ve tersaneleri tahrip olun
muştur. Bu harekete 2 3 Japon tayyn
resı İştirak etmiştir. Bu bombardıman-

Japon tayyarelerinin müdah&lesi ve ha- 1 Sugiyama ve Y o mai Çin hükümetinin 
va bataryalarının şiddetli ateşi karşıs.m-I sdh tasavvurları hakkında müzakereler
da 11Üratle dönerek üslerine sığınmağa} de bulunmuşlardır. 
mecbur kalmışlardır. Japonlar Han-Keu Bundan sonra neşredilen bir tebliğde 
ı;e Fu-Çangın bombardımanı neticesi Jnponyanın maksadı uzak farkta sulhu 
olarak Çinlilerin 14 tayyaresini tahrip et- temin etmekten ibaret olduğu hatırlatıl· 
tiklerini jddi~ ~diyorlar. makta fakat Çinliler hatalarını düzelt-

ÇING~TAONUN DOŞMESi mek İstediklerini <ıçıkça göstermedikleri 
Tokyo, 7 (ö.R) - Japon ordusu müddetçe Japonların askeri harekata de

ÇingTao şehrini Sin-Nana bağlıyan de- vam edecekleri tauih edilmck.tedir. 
miryolu boyunca Çing-Taoya doğru iler· 1NGtLTERE il.E HARBA 
}emektedir. Bu ~ehrin yakında İşgali HAZIRMIŞLAR 

bekleniyor. Tokyo, 7 (AA) - lngiletre ile ı:ra-
Tokyo, 7 ( öR) - Japon maliye müs- ponya arasında çıkması muhtemel bir 

r... .... iy~ - ~ harp hakkında sekiz Japon ger.erali ara-
r 'J j Eında geçende yapılan müzakereleri td-

l
. 8.İr eden Hinode mecmuası diyor ki: 

Bu generaller uzak ~arktaki hak ve 
menfaatlerini müdafaa etmek için !ıkı

betini tehlikeye koymak istemiyen in· 
ciltereyi mağlup etmek için silaha sarıl
mak lazımgelmediği kanaatindedirler. 
Japonya için mühim olan nokta kendi-

zaruretini miist~celen gösterir. Sosyal kendi gazetesinde bir nota neşrederek rek fikriniz de bu merkezde ise kendi .. 
sulhun devamına kaygılanan hükümet hükümetin beyanatını gazetelerden öğ- nizin ve bazı arkada~arınızın önümüz
bu suretle akdedilecek yeni anlaşmala- rendiğini bildirmekte ve ihtiva ettiği deki çarşamba günü yapılacak ilk içti· 
ra kanun mücyyi~si vennok üzere prensipler hakkında ihtiraz. kayıtları maa iŞtiraki kabul edip eimediğiniı.l bil• 
bunları m ebusan meclisinin tasvibine koymaktadır. diriniz. Bu içtimaa umumi sendikala1 
arz.edecektir. Bundan sonra hangi sını- Londra, 7 (Ö.R) - Fransa başvekili konfederasyonu mümessilleriyle istih, 
fa mensup olurlarsa olsunlar bütün va- B. Chau1emps'ın endüstriyel sulh le- salde hissesi olan orta sınıflar mtimes• 
tandaşlar kanunun hükümranyieti kar- hindeki hibıbesi Ingiltcrede derin akis- silJeri de iştirak edeceklerdir. Hüküm~ 
şısında eğilmelidirler. Bu elzem olan ler uyandırmıştır. Bu beya~t yalnız tin hakemliği ve milletin kontrolü al• 

neticeye varmak i(}in hükümet bütün muhafazakar gazeteler tarafından değil, tında karşılıklı bir münakaşanın sosyal 
mesuliyetim oraya atacaktır.» Ingiliz işçiler konseyinin \'e travayist sulha ve umumun refahına yanyacalc 

Gaz.eteler başvokilin bu beyanname- partisinin bn~lıca gazetesi olan cDaily yeni bir iş nizamı hazırlamağa yanyaca• 
sini mensup oldukları parti 'Ve tema- Herald> tarafından da tasvip edilmekte- ğından eminim.» 

dnin mücadeleye hazır 

f'Östermekten ibarettir. 

yüllere göre m~htelü ~ekilde karşıla- dir. Bu gazete şunları yazıyor : c Bay Başvekil umumi mesai konfedcrasyo.. 
nuşlardır. Konıünic;t cHu:n;ınito diyor Chautemps işçilcı·in ve patronların ken- nu reisi B. Leon Jouhan ile orta ve kil· 
iki : dşçilf'.r ve pa1ronlar arasındaki kar- di mümessilleri tarafından kollektif mu- çük endüstri ve teknisyenler birlikleri· 
şılı:klı tanhhUtlerin kanını müeyyidesini kaveleler altına vazedilen imzalara ria- ne de buna benz.cr mektup1a-r gönderoi. 
alması hususun-da biz. de mutabıkız. Bu yet etmelerini istemektedir. Bu milra- Başvekil müzakereye intizaren grev 
teşebbüse el uzatırız. Fakat patronların caat yersizliği tasdik edilmiş olan son vaziyetinde bir değişiklik yoktur. Bak· 
politikacıları ~imdiden bu anlaşmalara grevleroen sonra gelmektedir. Grev kaliye depoları ve kamyon garajları da· 
işçiler aleyhinde bir va1Jyct vermeğe haıkkı h er mcmlekeHe adaletsizliğe kar- ima grevcilerin işgali halindedir. Bazı 
ve onların müktesep haklannı geri al- şı en esaslı bir himayedir. Fakn't her garaj sahipleri grevcilerin taleplerini 
mağa çalışıyorlar.> ha.k gibi bunun da mcsuliyet hissi göz- kabul etmektense nakliyat işini terket-

bulunduğunu ~Ere NouveJle> hükümete her kesi den kaçırılmaksızın tatbiki icap eder.. meği tercih edeceklerini bildirmekte ve 

BiR HADlSE 
ıkanuna riayete mecbur edecek, FranEa- Fransız işçileri şunu göz. önünde tutma- greve iştirak edenlere karşı ceza hak~ 
da nizam ve C'mniyeti koruyacak vasıta- lıdırlar ki yersiz grevler netice itibariy- kını muhafaza etmek istemektedirler .. 

Şanghay, 7 (A.A) - lngiliz çavu~u lnr vermek için parlamentoda uzun mü- le demokrasi aleyhinde ve sosyalizm Bunlar ancak yüzde iki nisbetinde işçi .. 
Tumer bir Çinliye karşı hoyratça hare- za.kerelere ihtiyaç olmıyacağını yazı- aleyhinde bir harekettir. Zira bunlardan lere yol vereceklerini bildiriyorlarsa da 
ket eden bir Japon neferine ihtarda bu- b 1 fk 1 yor. izar o an umumi e ar ni layet kendini işten çıkaracakları kimselerin sendika .. 

cHomme Libre> ise patronlar ve işçi- sağ cenah partilerinin kollan arasına lnr mümessillerei arasından seçileceği 
ler arasında yeni anlaşnalara teşebbüs atar.> muhakkaktır. Işçiler de bunu reddet-
edilmcsinin bütün sosyal aynlıkları ve Ingiliz sosyalist gazetesinin bu ma- mektedirler. 

Tokyoda ltalyan sefiri ve Japon hariciye uazın bir törende 

lunmuştu. Japon, çavu,un burnuna bir 
yumruk atarak; sen bize ne karışıyorsun, 
diye bağırmıştır. O :.caınım Japon as'ker· 

leri lngiliz müdafaa mıntakasına girerek 
Tumeri yakalamışlar ve onu bir müddet 
ıürükledikten sonra yere atarak yum
ıuklamışlardır. Polis müfettişi Vost mü
dahale ederek T urnerin serbest bırakıl-

hırsları yeniden körükliyece!,rini, bir ne- kalesi çok dikkat uyandınnıştır. Sinema ~letme direktörleri de 14 son 
ticeye vrumanm gilç olduğunu kaydede- Faris, 7 (ö.R) - Fransada patronlar- kanunda toplanarak belki de salonl:mnı 
rek bu nazik işte hükümcte muvaffakı- la işçiler arasındaki ihtilflfların ya çok kapamağa karar vereceklerdir. Zira hü• 
yet temenni ediyor. şiddetli bir şekil alacağı, yahut yeni bir kümet çalgıcı kuJlanmıyan sinemaların 

Roma, 7 (Ö.R) - Paristen bifdiril- uzlaşmaya doğru gidileceği anlaşılmak- ödedikleri resimleri yüzde 25 arttırma• 
diğine göre Fransada sosyal sulh ve ni- tadır. Bu uzlaşma teşebbüsü başvekil B. ğa, çalgıcı kullananları ise ayni mik· 
zamın istikrarı için başvekil tarafından Chautemps tarafından yapılıyor. Baş- yasta az.altmağa karar vermiştir. Sine. 
patron ve işçi teşkilatına yapılan hitap vekil işçilerle patronlar arasındaki mü- macılar diyorlar ki : Öyle ise neden ti• 
pek müsait şekilde karşılanmamıştır... nasebetlere yeni bir şekil vermek üze- yatro direktör1eri de perde arasında 

işçi sendikaları umumi birliğinin Faris re patronlar birliğiyle işçiler ve orta sı- canbazlar veya soytariler işletmeğe mec
şubcsi şiddetli bir tebliğ neşrederek hü- nıllar mümessillerini hükümetin hakem- bur tutulmıyorlar ? 

ların tevalisi Japon hükümetinin Han
Keu üzerine taarruzu son şiddetle devam 
ettirmek ve Kuo-Mintang hükümetini, 
her nereye çekilirse çekilsin, orada takip 
etmek azminde olduğunu göstermekte
d ir. J aponlar buna sebep olarak bu hü-

kümetin artık komünist nüfuzu alhnda 
olduğunu ve Japonyanın ise Çinden ko
münizmi def etmek gayesini takip eyle
diğini ileri sürmek tedirler. 

Roma, 7 (ö.R) - Salamankadan 
bildirildiğine göre soğuklar ispanyada 
esaslı hareketlere mani olmaktadır. C e
ıoiş mikyasta muharebe olmamakta, yal
mz hava kuvvetleri büyük faaliyet gös
termektedirler. 

SOVYETLER BOMBARDIMAN 
TA YY ARELERI GöNDERMJŞLER 

Ş:ınghay, 7 (ö.R) - Japon kayna
i;ındnn bildirildiğine göre Sovyetlerin 
Çine yar<lımlan gittikçe genişlemektedir. 
Sovycl pilotlarından 5 00 Ü şimdi Çin 

teşarı Pekinde tesis edilen Çin muvakkat 
hükümetinin mürakipliğine tayin edil-
miştir. 

ÇtN tNKIY AD ETMEZSE ÇOK iLERi 
GtDECEKLERM!Ş .• 

Tokyo, 7 (A.A) - Konoye, Hirota 

masını istemiştir. Japonlar cevap olarak 

Voitu da dövmeğe başlamışlardır. Ne
ticede Jngiliz polislerinin her ikisi de 

serbest bırakılmışlardır. Polis komiseri
nin J apon makamları nezdinde hadiseyi 
protesto etmesi b eklenilmektedir. 

•.............................................•• ·············· · ···············~··········· ·································································· ···························· ······································ 
Barselon, 7 (Ö.R) - Milli müdafaa 

n~zaretinin resmi tebliğidir: Şark ordu

su: T eruelde muharebe her gün a rtan bir 
mikyasta şiddetle devam etmektedir. 

Harplar fasılasız bir surette birbirini ta· 
kip ediyor. Fakat bu mıntakadaki hare-

katta dü,man mukabil hücumlarının ta
mamiyle akamete uğradığı söylenebilir. 

Asilerin mukabil taarruza geçtikleri son 
mıntakalarda muharebe şimdiye kadar 
misli görülmemiş derecede oiddetli ol

muş, fakat evvelki muharebelerdeki ne· 
ticeye, yani bütün taarruzların püskürtül-
mesine müncer olmuştur. Birçok batar· 

yalarla yapılan şiddetli bir hombardı-

iSPANYA JÇ HARBiNDE SON VAZIYET 

Harp şiddetini artırıyor 
"' 

Çarpışmalar fasılasız surette ve 
birbirini takip etmektedir .. 

yarelerimiz hava muharebelerinde düş• 

manın iki avcı tayyare~ini düıürcrck h i9 
zayiata uğramadan üslerine avdet e t• 
mişlerdir. 

Paris, 7 (ö. R) - Barselondan b;l
dirildiğine göre mütemad iyen takviye 
kuvvetleri a{an a"ilerin T eruele karıı hü· 

cumlan tesirsiz kalmaktadır. Cümhuri .. 
yet p iyade kuvvetleri müthiş top ve tay• 
yare ateşi ve piyade hücumları karııısın• 

da emsalsiz bir mukavemet göstermiş, 

bir tek karış yer bile terketmemiştir. 

Düşman çok ağır znyinta uğramıştır. 

Romıi, 7 (ö.R) - ltalyan gazetele• 

ordu:mnun hizmetinde olup bundan bnıı
kı Sovyet Ruwa Çine bedava olarak mı:.ndan v tayyarelerin iki nnat cümhu-
200 bombardıman tayyaresi vermi:ıtir. riyet mevkilerini bomba yağmuruna tut

Vilndivostoktn tesis edilen hususi hir mnlarından sonra birçok tankların hi

Sovyet pilotaj mektebinde birçok Çinli mnycsi altında T erucl istikametinde yn

ri Pariste çıkan cJournnl.t den naklen 
ciimhuriyet hüküıneti tarafından Madrid 

•:va ahalisinin tahliyesine karar- verildi· 
ğini iddia ediyorlar. Bu haberlere inan-

mak caizse tahliye 4 şubat tarihine ka· 

dar ikmal edilecek ve payıtahtta yalnız tayyareciler yetiştirilmektedir. 

1 

pılan asi hücumları ndicesb: ?;almıştır. 
askerler ve askeri hizmetlerde vazifeleri 

La Haye, 7 (ö.R) - Hollandnnın Tayyarelerimiz d~şman tayyarelerini çe- olanlar kalacaktır. Ahali tren ve otokar· 

Hollanda Hindistanınlla Japonyaya kar- ' kilmeğe mecbur etmişler ve toplarımız larln günde otuzar bin kişilik kafileler 
fı nskeri tedbirler aldıih hakkında Lon· da müessir ateşleriyle hasmı gerilemeiic halinde tahliye edilecek ve nakledile· 

<hada çıkan cEvening Standnrd> tara· icbar etmişlerdir. Düşman iki tank hı- cekleri yerlerde kendilerine erzak vo 
fından verilen haber ımlfıhiyetli kaynak- rakmıştır. Piyade ateşimizin şiddeti knr· mahrukat tayınlnrı temin edilecektir. 

lardan tekzip edilmi:ı1tir. f ~ısında düşman karmakarışık bir şekil- ,«Journab Madrid bombardıı.1anına alw 
Roma, 7 (ö.R) - Şanghaydan bil- de çekilmiııtir. İspanyol Cümhuriyetçileri Teruelde mış olan sivil ahalinin Barselon tarnf•n· 

diril~iğinc gör: 4 Çin t~yyar~i Nankin 1 Salamank~, 7 ( ö.R) .- ~~syonalist J n~ıntakasında düşm~nın mukavemeti ye· ı' rakkileri deva~ ~tmiştir. Düım~n tnr~- Jmiı olan ba~ı ~evzileri İşgal e ttik ve bu- ı clan ve~len ~u kararı hiç beklemem tk • 
lizennde uçmaga te1«=bbua etmışlerse d e gene1 karargahının resmı teblıgı: Teruel nıden kınlmıı ve kıt alanınızın parlak te· fından kuvvetlı har aurette tahkim edıl- ıada terkedılmış cesetler bulduk. T ay- te oldugunu ılüve ediyor. 


