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• Amerika süvari kuvvetle-
rini motörleştiriyor 

Nevyork, 31 -Amerika hükümeti süvari kuvvet 1 
]erini motörleştirmeğe karar vermiştir. 286 lık 
zırhlı hücum arabaları bu maksatla kullanıla
caktır. 

B. Aras B. telbosla 
FRANSIZ GAZETELER! DIYQLAR Ki: 

eı Hatay meselesi 
şekilde hal edilmet 

iyi bir 
•• uz ere 

latanbuldan bir görünii~ 

Banka 
Direktörlerimiz 

Vafdcılar 
iz mir telefonu 

Şiddetli neşriyat 
yapıyorlar 

Satınalma mukavelesi 
imzalandıktan sonra ... 
1,200,000 liraya satın alınan 
tesisat senede 60,000 lira ile 

20 yılda ödenecektir 
lzmir otomatik telefon tirketinin hükümetimizce l!ltın alınm~ıı~ 

na dair mukaveleyi imza etmek üzere Ankaraya gıden beledıye 
daimi encümeni üyesinden eczacı B. Faik Ener ve firket müdürü 
B. Rapp avdet etmiflerdir. B. Faik, bir muharririmize fU izahatı 
vermittir: 

- cSizin de bildiğiniz gibi, otomatik 
telefon tirketinin nafıa vekiletince aatm 
ıılmmaıma dair olan müzak~er sami
mi bir hava içerisinde cereyan ederek , ~~~fj 
hüsnü suretle neticelenmif, mukavelena-ı 

1 menin imzasına ait olan merasim de ay· 
1 ni aamimi hava içinde JeçmİJtİr. 1 mil-! 
yon 200.000 liraya aatın alınan teaiaat J 

20 yılda, her yıl 60.000 lira ödenmek I 
auretiyle itfa edilecektir. Mukavele ile, 
otomatik telefon ıirk, _ ait beaabat 1 

1 
ikinci Kanun 938 tarihinden itibaren 

Mahmut Pqa • ı 
devlete emaneten ıirket memur an tara-

Kahire, 3 1 (Hususi) - Bahreyn şe- fmd utulacak fakat fiilen 1 Şubattan 
hi Hicaz kralı lbnissuud tarafından ka- an t lzm" t '

1
_, d 1 t · 1 til• 

itibaren ır e aonu ev e çe lf e ~-bul edildikten !onra ziyaretlerini yapmış· ı 

tır.Suriycnin maliye nazırı da birkaç gün- Do•• yçland 
denberi Mekkede bulunmaktadır. 

Kahire. 31 (Hu.•usl) - Vafd partisi- 1 
ne mensup gazeteler Ezhar medresesi ve iki de niza tı 
rektörünün eseri tahriki olan hili.fet ko.. d 
medy .... aleyhinde n•~riy•lt• bulunuyor- Lizbon a 
lar. Cihad gazeteıi bu münaaebetle neş- l d 

t·•· b" ak I d d" or k"ı· cEzharcı- Lizbon 31 {ö.R) - cDeutsch an > ret ıgı ır rn a c e ıy · . ah" d 
1 K 1 F k h kk nda cEmirilmü- Alman kruvazörü ile ikı tahtelb ır en 
ann ra. aru a ı 1 . L" b ı· 

· · t"b" · · k !la malan bir ıesadilf . mürekkep bir filoblla ız on ımanına mının> a ırını u n , d · · .. h 
eaeri değildir. Bu ıuretle makaatlannı lgelmiıtir. Filo kuma~ ~nı rewcu"? ur 

d k 1 d tarafından kabul edilmııbr. Gazetecıler~ mey ana oymu§ ar ır.> il b 
{Cihad), Mısır kralına halife unvanı· ı relalcümhur General Karmona e ~f" 

ı.. M h• b" Lazan• vekil S..lazar hakkında hayranlığını bıl-nı verme ten ısıJ"ın JÇ ır tCJ a 

- Y >&ıJSl O!;ONÇO SAHIFEJ)E -:-_ - .SONU OCONCO SAHiFEDE -::-_ ~rmletlr. 

Nafıa .. •ekili nıuka-cleııi ın ::aZ.yor 

cektir. Şirketin tasfiye muamelesine ba~
lanmak üzeredir.• 

TESELLOM iŞi 
Şirketin tesellüm muamelesini yap· 

mak üzere lstanbul telefon müdürü B. 
Niyazi ile nafıa vekaleti muamelat mÜ• 
dürü B. Tevfik ıehrimize gel.mqlerdir. 
Bugünden itibaren ıirkeıte teslim • te
sellüm muamelesine batlıyacaklardır. 

Haber ııldığımıza göre lmıir telefonu 
kadrosu nafıa vekiletinre ikmal edilin-
ceye kadar B. Niyazi lmıir müdürlüğünü 
vekileten ifa edecektir. B. Tevfik İle 

- SONU iKiNCi SAHiFEDE -
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BA y KEŞŞAF İGOT DİYOR Kİ: 
"Nefis bir bayan tarafından seoildiğinin 
farkında olmıyan erkek bir def ine üzerinde 

oturduğu halde açlıktan şikayet eden 
f ahir kadar zaoallıdır .,, 

Tek cepheli sevgilerden bir Gaadet 
doğmaaına ihtimal vermediğim iç:n sev
meden sevilenin veya sevilmeden seve
nin içli bir zevk duymasına sebep gör· 
miyorum. Saadet ve onun alameti olan 
ruhi sevinç ancak kartılıklı sevgilerden 
doğar. 

Sevmek için sevilmeği, sevilmek için 
de sevmeği bilmek lazımdır. 

Gerçi kar.ılık beklemeden sevebile
ceğimiz teyler de olabilir: 

Bir çiçek .. Bir ku,, bir kuzu, insan ira· 
desine mutlak surette kendini teslim et
mit olan bütün canlı varlıklar en derin 
bir manevi zevk uyandıracak surette se

vilebilir. Fakat iç varlığında fUUru bazan harekete getiren bazıı.n 
~Ueclen çıkaran bir kudretin sahibi olan kadın veya erkek için 
kupkuru bir ıevilmenin, karttlıksız bir .,kın ne manası vardır, ne 
dez.em ... 

Filhakika tek taraflı sevgile kurulan yuvalar çoktur. 

Böylelerinde hikim olan ruh değildir, maddi vadıktır. Bir ta· 
raf yalnız araya tapmıttır. Diğeri de parasının verdiği kuvvet 
ve cesaretle kalbini bir ruhsuz mankene vemıittir. 

Sevilmedikleri, sevilmelerine imki.n olmadığını bildikleri hal
de bir muhayyel atkın kölesi olan bahtsızlara gelince onları de
niz kenarında at9' yakarak balığın denizden çıkmasını ve b.va· 
ya girmesini bekleyen meczuba benzetirim. 

Ya bilmiyerek sevilenlere ne diyeceğiz? 
Bay, kendisini tanıyan harekatını heyecanla takip eden bir ne

flı bayan tarafından sevil mi, olabilir. 

Bayan qkını iluas edemiyecek kadar çekingense bu gizli a,k. 
tan t..t.,...d•• nl--·--- --•--•- -- .t-•· .... :_ •"--..... "'.&-& .... ı\ı_t..~ eatta1'tterın 
kurumut dallannda en hatin kalp fırbnala.rı ıılık çalıyor. 
Bir de bunun akıi dütünülebilir. Müz'iç, aevilmeğe layık olmıyan 
bir adamın ıırnatık atkıyle kartıl&fmak bir üzüntüdür, bir bela
dır. 

Atkı tatlı baf lıyan kabusla neticelenen bir riiyaya benzetenler 
vardır. Bununla beraber herkes sevmek ister. Herkes sevilmek 
ister. Hele bir gencin kalbi bir sevgiler definesidir. Onun .. ,kı 
hiç tükenmez. 

Ben bir taraflı sevgilerin ikisini de iyi bulmıyorum. Ancak kar
tılıklı bir sevgiden bir saadet ümidi bekliyorum. Y azıms, afkı ve 
kadını en kudretli terennüm etmit olan ince çi.irimiz Celil Sa
hir'in atağıdaki mısralariyle son veriyorum: 

Birbirini aecıen ilri ruha elem dok.anmaz, 
Tabiatte her ne cıaraa hep Qfkut kuludur. 
Hayat gamlı bir kitaptır bir b4J1ına ok:ı,,maz, 
Her yaprağı bafka acı bir dert ile doludur. 

Secıifiniz .• Secımiyerek YOfOYanlar ölüdür, 
Aık inaanuı yüreğini ayduılatan güneftir. 
Secıifiniz.. Ôniinüze yeıil bir yol açılauı, 
Kalbinize muhabbetin çiçekleri aaçılaın. 

Tire - A. KEŞŞAF IGOT 

• 

Vedi mahkOm Denizliye 
göndeı-lldl 

İzmir ceza evindeki mahkümlardan 

1 
yedi kişi Denizli hapishanesine nalr.leda
~lcrdir • 

--<>--
B. Muhittin 

Çeşme kazası muhasebe kô.tibi B. Mu-
hiddin, görülen lüzum 
emrine alınmıttlr. 

üzerine vcki.let 

OÇ GONDENBERI 

TAYYARE SiNEMASINDA 
MUHTEŞEM SALONUNU DOLDURAN SAYIN MODAVIM

LERIMIZIN T AKDIRLE SEYRETTIKLER 

HUGE.TTE. DUFLOS cıe JE.AN PIE.RRE. AUMONUN 

TEMSiL ETTiKLERi 

ÇALI KUŞU 
HlSSI VE iÇTiMAi BOYOK FiLiM iLE 

JOAN CRAVFOR. CLARK KABLE. 
T ARAFlNDAN TEMSiL E.DILE.N 

NüL YOLU G •• o 
FIUMLERINI GöRDOôONOZDE SIZ DE TAK 
DIR EDECEK VE ALKIŞLAYACAKSINIZ ... 

AYRICA: PARAMOUNT JOURNAL 

Seanslar her «iin: ÇALI KUŞU 2.40 - 5.35 - 9 da.. Gönül YOLU 4.10 ve 7.3S de .• Bııgün ıaat 1 de Gönül Yola ile batlıyacaktir. 
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FIKRA 

Terbiye usulleri 
"' Bizler cezalı mekteplerde cambazhane terbiyesi ile yetittiği· 

miz için, galiba, çocuklarımızı kıakanıyoruz. Çünkü yeni terbiyo 
müeaselerimizde ne falaka, ne değnek, ne izinsiz, ne de tevkif 
var. Arkadatlarımızın bu rejime dönülmek fikrinde olduklarını 
zannetmiyoruz. 1 

Bugün bazı misallerini gördüğümüz talebe cinayetlerinin, vak• 
tiyle zındanda hapse kadar cezaların en kötülerini tatbik edeıı 
mekteplerde yapıldığını acaba hatırlayor muyuz? 

Niçin Türk çocuğunun mutlak ceza ile, döğülerek söğülerekı 
yahut, haysiyet ve hürriyeti kırılarak, terbiye edilmeğe layık ol· 
duğunu tasavvur ediyoruz? Eğer bu cihanda, insan terefine hür· 
met eden bir terbiye usulü tatbik olunan cemiyetler varsa, niçin 
biz de onlar içinde olmıyalım? 

itte Boğaziçi tepelerinde iki kollej var. Birinde ekseriyet Türk 
kızlarında, diğerinde ekseriyet Türk çocuklarıodadır. insanca 
terbiye, bu mekteplerde Türk çocuklanna tatbik olunabilir de, 
acaba, niçin bizim liselerimizde ayni millet evli.dlarına tatbik 
olunamaz? 

Bakınız, bir hüküm verip kesip atmıyorum: Çünkü terbiye da• 
valannın zahirde herkes tarafından anlatıldığı zannolunupta, 
bilakis, mütahassısları pek az olan ince ve güç davalar olduğunıı 
bilmekteyim. 

Olsa olsa bir dileğim olabilir: Türk çocuklarım, eğer müın• 
künae, haysiyet ve teref hi11ini esas tutan insanca bir terbiye ile 
yetittirmek 1 

Bizim izinaizli, tevkifli idadilerde yetitcnlerle bugün ıerbeat 
terbiyeli liselerde yetitmif olanları, mümkün olaydı da, bir kar
tılattırabilaeydik ! Likin mütemadiyen fena yet ittiğimizi, ve l'O' 
- mütemadiyen, yeni nesilleri bizden batka türlü yetittirmek I&.• 
zım olduiuna aiFliyenler de bizler değil miyiz? 

O:(TAY 



üyiik önder 
Yalovada 

Paktın 16 ıncı maddesi 
~ARAA-1-iNCt SAHtFEJ>E -

Devletlerin kimi korkudan kimi ümit-

thrimizin büyiik istikbalini 
en Ata türkün l,u ıef erki zi
erinde tehirlerinin imarı 

~gösterdikleri büyük alakadan 
~bir ıevinç içinde bulunmak
Har. Yeni fabrikamızın çar
ft>a günü (yarın) bizzat Büyük 
ier tarafından r.çılmau muhte-

~ir. 
~~~~~~~---sizlikten zecri tedbirleri istemiyor Ezher medresesi 

oyunlarına karsı 
ita/yanın tekrar Mil- -aAŞTARAFI 1 -ıNctsAHtFEDE-

-;~~evre, 31 (ö R) B .. .. ... _ıim · - ugunun en Al 
tlıtın isl:ı~l~si Milletler cemiyeti pak- man ')IQ ile 
lider k . ıçı~ teşkil edilçn yirmi se
On alt Ofnitesındeki müzakerelerdir 
~ın ın~~ .?1addeye karşı şiddetli b~~ 

~caiını. ancak bundan büyük zarar-

/etler Cemiyetine dönmesi ıcin köreceğini. b öyle düşüncesizce sözle-
, tağJzlardan çıkarılması bile M11ırın 

IC>rulrn ·· t ·· 1 ~ıniYet' uş ur. Bazı devletler M. 
hle..ı _ıne sadakatları azaldığından di-

zecri tedbirlerin ilga edileceg .. ı' ıaek menfaatlerine mugayir olduğu-
iiaydettikten •onra diyor ki: 

• , ıse vaz· ' ftu IUretl ıyetten korktuklarından 
- •ltın e hareket etmişlerdir. Bunlar 
illik ~ llladd~ye göre mesela ekon<r 
-.ı tedbırlerin tatbikinin aza 

muhakkak go .. ru··ıu·· yor 1-tqimi sülalesine mensup olan bir 
\ kralının M~ır kl'ahilı halife olarak 

lü Milletler cemiyeti tarafından ihtiyaç Avusturya siyaseti bu mcsı:>lede bu amasına imkan var mtc:lır} lran ve 
halinde müdahale jmkanını kapamadığı usulden ayrılmıştır. Bu da tehlikeye ~anistanın muasır politikaları tama

ve hattA bu müdahaleye aza olmıyan maruz devletlerin on altıncı maddenin n kılınç ve kuvvet üzerine iııtinat tt

memleketlerin dahi iştirak edebilecelt- terkinden ne kadar zararlı çıkacakları- k te, dini akidelere dayanmak lüzu-

L etler için . h . • 
..., ki hu . ı hyarı olmasını istiyor-
)~ıg hakıkatte M. Cemiyetinin da-
1-ı d 

1

1 
esasları ihlal etmiş olur. Diğer 

.ı.ı_ • e egasyonlar da M. Cemiyetinin 

leri tasrih edilmiştir. nı göstermektedir. inu duymamaktadırlar.> 
Öğleden sonraki celsede Ingiliz dele- Ayni gazete, vaktiyle lbniıısuuda höy

gesi on altıncı maddenin ihtiva ettiği bir teklif yapıldığı halde onun bunu 
prensiplerin terkine muarız bulunmuş- ~dettiğini. Yemenin kendisini zaten 
tur. Leh delegesi karışık beyanatta bu- ıife telakki ettiğini kaydederek fı~·er
lunarak Cemiyetin bütün dünyaya şa- erin taldp ettikleri yolun ne kadar ha

mil olmasını istemiştir. Arjantin delege- lı ~duğunu yazmaktadır. 

-ııa alenu·· 
lai ee-· -·""iUmul olmasını istiyorlar. Ya-

•11lYete · . elan d gırmemış veya çekilmis 
"'..ı._ evletlerin i~tiraki temin edilmeli' 
ıır-.t .Al . 
~ manya ve. ltal~·anın avdeti için 
'-lıt.&ı-. Ş ıeert tedbırlerın ilgası muhak
tı lnadd u halde her iki talep on altın
.ıu-. enin. terki neticesine varmakta-

laveç dele · 
-.dd . gesı bay Umden on altıncı 

enın tatb"k· · lb . 1 ının mecburi olmaması-
llteınişt· 

~Ytti lıas ır. Fakat Isvcç milletler cc-
~te k 1 olduğu için mütearrıza karşı 
tbıi ~~ ha.reket imkanını ve meşnıtiye 

etmıyor.Yani bu meddenin kabu 

Isveç delegesi de ileride konsey ve 
Asamblede ls\'içre için mutlak bitaraf
lık hakkını müdafaa hakkını muhafaza 

etmekle beraber on altıncı maddenin 
tatbikinin ihtiyari olmasını istemiştir. 

Hollanda delegesi daha şiddetli dav
ranmış, bölünmez sulh prensibinin iflas 

ettiğini ve her devletin kendi sulhu için 

kaygılanması lazım geleceğini, yani 
«Herkes kendine, Allah herk~> siste-

mine dönmek icap edeceğini söylemiş
tir. 

Fakat Avusturya delegesi müzakere
nin talikini istemiştir ki çok manidardır. 
Zira direktiflC'rini daima Romadan alan 

lf abeşistanda ita/yanlar 
rahat yüzü görmüyorlar 

si mevcut prensibi kat'i olarak fahrip -•---

etmeğe lüzum olmadığını. belki daha Hata" meselesi 
iyi şartların husulü beklenirken mu- T 
vakkat bir rejim kabul edilebileceg~ini - B\ŞTARAFI 1-INCI SAHiFEDE-
.. 1 · B.Edenin hareketinden beri Ingiliz 

soy emıştir. Çekoslovak delegesi komi-
teyi Milletler Cemiyetinin esas prensi- le~dasyonuna riyaset eden .. hariciye 
bini terketmemeğe davet tın• ti nti~şarı Lord Cranburn da dun akşam 

e ış r. B f d · k b 1 d k · 1 Müı.akerelerin neticesi yann 1 T . m enı a u E.' ere aynı mese c 
ngı ız t._..J d .. .. .. t .. 

ve Fransız delegelerinin müdahal · uz..,.n e goruşmuş ur. 
den sonra anlasılacaktır. esın- Bris, 30 (A.A) - Anadolu ajansı-

S.Rusya 
Vladivostokta 

Dünyanın en büyük 
deniz .. .. .. ussunu 
yapıyormuş 

nıı~ıususi muhabiri bildiriyor : 
~men bütün g. zetele-r Hatay intiha

ba1 ile ıne crul komi~onun şubat sonla
rırfa birer T .irk \'e Fransız rnurahhas
laı!lın da iştiraki ile toplanarak intihap 
~i~sünde tadilat :ı,. apacağına dair ha
beı memnuniyetle kaydediyorlar. 

]etil Parjsien di:ı,. or ki : 
Jcselc <'n iyi bir surette hall dilm \ 

youndadır. 

Tokyo, 31 (ö.R) - Harbinden bil
dirildiğine göre Rusya, Viladivrıstokta 
dünyanın en Lüyük deniz üslerinde:ı bi
Uni yapmaja -kanır va~tir. Burada 
15 bin ilq 'JO bin tonluk :zırhlıl!Uln ba-
için birçok mıTyarıar -ı.aı .,,.,... - • 

.. e Journal Ccnevrede Türk ve Fran
sı7 murahhaslarının b yanatlarında iki 
m mleket arasındaki dostluk bağlanna 
k~"lllet veren sözlerini tebarüz ettirmek

'3.ir. 
F~ıılı:!'l .;ruıkal ine:~" b::şv '.il Celal 

rada gösterilen iyi kabu1ü ve DelboStin 
Ankarayı ziyaretine dair haberin Tür
kiye matbuatında nasıl iyi karş:ılandı
ğını hatırlatarak diyor ki : 

mi' bulunmaktadırlar. 

Habeş imparatoriçesi Kııdüse dön('rken ağlt:JOT ... 

l..ondra, 30 (A.A) _ Sunday Tiıncs 

1 

miştir. Ticar<t durgundur. Yerliler an
~tesi llabeşistanın fethinden beri ilk cak kfVldi ihti~ açlarına yetecek kadar 
~olarak bu mıntakadaki vaziyet. iRUhsalde bulunmaktadır. ltalyan me
l! 1nda endişeler izhar etmekt9 dtr... murlarının müstemleke idaresindeki 

\l gaz.ete ezcümle diyor ki : tecrübesizlikleri dolayısiyle vaziyet bü-
ltalyanların Habeşislanda maruz kal- tün büttin vahimleilıJliştir. Şurada bu

lrıata kta oldukları ciddi iktısadi ınüsküla- rada esasen içtinabı kabil olmıyan mün-. " 'ba aıt tafsilat bize salahiyettar bir men- ferit zayiat vukubulmakta olmasına ve 
ki dan gelmiştir. Bu tafsiltı.t gösteriyor SomaH Eritre askerlerinden bazılarının 
le ~abeşistan Italyanın mamul madde- kaçmakta olmalarına ragmen .işgalin her 

l'i için bir pi~ asa teşkil etmeksizin hangi bir .surette tehlikeye maruz bu
:nun Parasını ve vesaitini kendine çe- lunduğunu gösterecek hiç bir alfunet 

..!!!., fakirleşmiş bir mıntaka haline gel- yoktur. 

Bir Fransız 
dilcisi öldü 
~aria, 31 {ö.R) - Fransız dilcile
f en Fcrdinand Brunon 70 yaşında ve
-t et · · ~ ınıştır. Kayıtlar akademisi azasın-

idi F . lA lAh f '- · ransız ım aııının ıs a ına tara -
t olan b d'l · · k "d l · · ~ u ı cı gramerın aı e erını 
-ntık R esaslarına dayanarak izah etme-

li~ Çalışırdı. Akademi tarafından neı;re
en.,gaınere karşı yaptığı tenkitler aka-

/tal yadaki ini ilak 
kurbanları 

Roma, 31 (Ö.R) - Italyan mühimmat 
fabrikasındaki infilak kurbanları yirmi 
altı ölüdiir. Altı işçiden haber alınma
mıştır. Bunlar da enkaz altında kalmış
sa 32 ölü olacaktır. Yüzlerce amele de 
hastanelerde 1cdavidedir. - -------------demi zararına olarak büyük gürültülere 

sebep olmuştu. 

' Şehir Gazinosunda 
Sayın lzmir halkının gösterdiği 

Fılansa 
Belçika Milli takı
mını 3-5 yendi 

Paris, 31 (Ö.R) - Parisin Colomb 
stadyumunda Fransa ve Belçika milli 
futbol takımları arasında yapılan maç 
5 - 3 Fransanın galtbiyetiyle neticelen
miştir. Fransa - Lüksemburg ikinci ta
kımlarının maçını da yine Fransa 4 - O 

kazanmıştır. 

Fransanın aldığı ıızlnşıcı va1.iyct Tür
kiye - Franc:a ve Türkiye - Suriye mü
misebet1erinin daha iyi inkişafına müsa
it reyian;u lıc zırlaınaga yardım edecek
tir. 

Le Tan gazetesinin muhabirı Cenev-

reden şunları yazı~ or : 
Bazı <'"nebi matbuatının mahsus va

him bir şekil aldığını haber verdikleri 
mc ~le dostane göriişınelerle kolaylaşan 
mükemmel bir istikamet almıştır. 

Bir Irak projesi 
Filistini lr ak idaresi 
altına almayı güdüyor 

. SON HABER 

Hatay seçim işi 
lsveç delegesi raporunu 

konseye verdi 
Cenevre, 31 ( ö.R) - Konaeyin öileden sonraki celsesinde lııveç delegesi 

B. Umden Hatay intihabatı meselesinde münaaip gördüiü teknik hal sure• 
tini konııeye bildirmi,tir. Gerek Türk ve aerek F ranııız delegelerinin kabulün• 

den sonra konsey B. Umdenin raporunu kabul etmiştir. 
Cenevre, 31 ( ö•R) - Bu sabah Çin meselesi hakkında bir karar sureti 

bulmak için lngiliz, Fransız. Rus ve Çin delegeleri arasında İçtimalar. olmu,. 
tur. Çin hükümeti teklif edilen metni kabul ec:lip ettnediiini henüz ·biJ.dwme• 

miftir. Netice belki yarın belli olacaktır . 

lspanyol isileri 
Tank ve tayyarelerle 

yeni bir hücumyaptılar 
Barııelon. 31 (ö.R) - Resmi teblii: Ş.rk ordusunda faaliyet olmamıttır. 

Aregon cephe.inde dütman şafak vakti tankların ve tayyarelerin himayesi 
altında hücuma geçerek bazı mevzilerimizi zapta muvaHak olmuşsa da bun· 

lann bir kııımı mukabil hücumla geri alınm14tır. 
Sevil, 31 ( ö.R ) - Sevil radyosunda general Kiepo de Lliano, Grenada 

cephesindeki naıyonaliııt hücumunun 20 kilometre genişliğinde bir hatta ya• 
pıldığını aöylemiştir. Nasyonalistler 120 esir, 1 O mitralyöz. birçok silah va 
mühimmat almışlardır. Düşman harp sahneııinde 200 den fazla ccııet bırak• 
mıştır. 

Barselon, 31 ( Ö. R) - Pazar günü bilhassa cephe arkası şehirlerinin bom· 
bardımaniyle geçmiştir. Asilerin üç filotillası Barselon şehri üzerinde üç defa 
uçarak 400 bomba atmışlar ve 155 kişinin ölümüne sebep olmuılardır. Bun• 
}arın 4 7 ııi çocuk, 45 kadın ve 63 erkektir. 

Yugoslav dış siyaseti 
Ve eski Yugoslav nazırının sözleri 

Belgrad, 31 (ö.R) - Eski nazırlardan B. Yankoviç başvekil B. Stoyadi
n...,içia sulh siyasetini takdir ve tasvip eden bir nutuk söylemiştir. Bu nutka 
göre Dr. Milan Stoyadino,·için faaliyeti üç safhadan geçmiştir. Bunların bi· 
rincisi Yugoslavya ve Bulgaristan arasında aktedilen dostluk Ye ademi teca
vüz paktı idi. !kinci merhale Adriyatik dr-nizinde sulhu temin eden ltalyan • 
Yugoslav paktı olmuş, üçuncüsü de Yugoslavya ve AJman) a arasında yakın· 
lık şeklinde kendini göstermiştir. Yugoslav harici ticar~ti de bu siyasetten 
istihılle trd.ıek YugoslavyaJUD Almanya ve ltalyayA iluacatı ~ -müsa"t 
dır etmıı ve Yugosıa~n liıa ~ ... ..:;;...:;..__)? ""',. ,,,. f!l...tli.o., .ziırt,tetlerinden 
hu için t...U..~ vefA harici bir siyase_t t"kip eyliyece(iini teyıt ey emiihr, 

Sovyet Rusya ağır endüstri planı 
Moslwva, 31 (ö.R) - Ağır endüstri halk komiseri B. Kaganoviç 1938 

ııeneııi içinde ağır endüstri planının tatbiki için direktiflerini neşretmiştir. 
Neşredilen istatistiklere göre a~ır endüstri planı 19 3 7 senesinde kırmetinin 
yüzde 88, 9 u niabetinde tahakkuk etmiştir. Plandan bilhassa geride kal~n 
bakır ve çimento endüıtrileridir. 19 38 planı muhtr-lif ağır endüstri şubeleri 
için ıu iııtihsalit hudutlarını tayin etmektc.-dir: Elektrik 34 milyar kilovat, ma
den kömürü 129 milyon ton, petrol endı.istrisi 3 3 buçuk milyon ton, demir 
32 milyon ton, dökme 39 milyon ton, çelik 15,6 mii)on ton. lamine 12,6 
milyon ton, çimento 6 milyon 250 bin ton. 

lsviçrede komünistlik referandumu 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bern, 31 ( ö.R) - Doğrudan doğruya veya bilvasıta komünist teşkilatı· 
na menııup cemiyet ve teıekküllerin ve umumi olarak faaliyeti umumi niza· 
ma aykırı beynelmilel mahiyette teşekküllerin feshi için yapılan referandum 
bunların feshi ve men·i lehinde 35.000 rey temin etmiştir. Aleyhte verilen rey• 

ler 3000 dir. Reyiam Lozan kantonu dahilinde yapılmıştır. 

8. Hodza 60cı yıldönümü kutlayor 
Prag, 31 ( ö.R) - B. Edouard Beneiin reiaicümhurluğa intihabından. 

yani üç seneden fazla bir zamandanberi Çekoslovakya başvekaletini liyakatle 
idare etmekte olan B. Milan Hodza bugün 60 yaşına girişini kutlamıfbr. 

nazırının nutku Fransız maliye 
Arnııterdam, 31 (ö.R) - Tahta varis olacak bir prenııesin doğmaaı tere• 

fine Amsterdam borsası bugün tatil yapmıttır. 
Paris, 31 (ö.R) - Maliye nazırı B. Paul Marchandeau Fransada mali 

vaziyetin ıslahı için milli istihsalin her sahada artması zarureti üzerinde ısru 
etmiştir: Ancak o vakit bütçe yekunu millet için tahammül edilecek bir nis
bet olur. Her ne istikamete bakaak ve meseleyi her hangi safhası içinde tel• 
kik etsek ıörürüz ki ancak memleketin çalışması vatandaşları hayalı ve dev• 
lelin taahhütleri için lüzumlu olan kaynaklan temin edebilir. Bunun için 
mesele siyaııi olmaktan ziyade sosyaldir. 

çağıdı Sovyetler Bükreş sefirini 
Romarrya da 'Moskova elçisini çağırdı 

yüksek alaka dolayısile 

Bükreş, 21 (ö.R) - Sovyetlerin Bukl'eş sefiri B. Mişel Ostrovski kendi 
arzusuyle hükümeti tarafından geri ça~ırı]maııı üzerine Rumen hukümeti de 
Moskova sefirini geri çağırmıştır. Yerine bir başkasının mı tayin cdıleceği, 
yoksa Sovyel sefarethanesi gibi Rumen aefarethanesinin de bir maslahatgü-

Bağdattan bir manzara h t zar tarafından mı idare edileceği malum değildır. 
b kalacak ancak bundan sonra mu acere 

Bağdat, 28 (M.H) - Irak mat uatı ' . d"l k -----a.a-------~-------------!!B. 

Bu defa 

Celbedllen on dört artistin lftlraklle 
yeprenl numaralar· 

Matine saatlerl: Yalnız Pazar gUnU saat 17 de 

8Uvareler her aktam a1 de batl•r 

MUdUrlr•t 

eski hariciye nazm olup halihazırda Mı- edecek olanların miktan tahdıt e ı ece - lsfanbul elekfrı'k şı'rketı'n 1'n h .. k ., sırda bulunan Nuri El-Said paşanın Ah- tir. Irak gazeteleri bu miktar meselesi U U • 
durrahman şehbenderle görüştükten üzerinde aynca duru)orlar. Eğer muha- alınması muhtemel 
sonra Filistin meııeleııinin halli hakkında cereti kabul edilecek olan Yahudilerin metce satın 
kaleme aldığı bir projeden ehemmiyet- adedi bir milyon olursa, hu. fazla mikta- 1 tanbul' 31 (Hususi) - Nafıa lerinde tehlike olduğundan bo-
le bahsetmektedir. ın A b" r~· ekonomık bakımdan 1 

' ki ki · · b · . r rap 11 ıgıne . . jVekili B. Ali Çetinkaya dün ıa- zu u arın tamın ve fe emn 11-
Bu projeye göre, Filistin ve Maveraı zarar vermesinden çekınıyorlar. b h k I h . . l · lahı İçin altı yılda 15 milyon lira 

Erdun Irakla birleterek Irak hülı:ümda- . .. . El s · d a e ıpres e te rımıze ge mıf- ~ .. . Irak ıazetelerıne gore Nurı - aı 1 . • • • • aarf olunacagını ıoyledı. 
rı Gaziyülevvelin idare9inde bir hükü- P projeııini tamamladıktan 90nra tır. latanbul elektrık tı.rket.ınm, Müzakereler neticesinde lıtan-
met vücuda aetirilecelttır. Böylece te- aıa . . h!!I- 1 ki fl k 
tekkül edecek yeıd hükümet dabllind• Londraya gidecek ve lnsilız devlet ri- üaümetçe yapı an te 1 erı •- bul elektrik tirketinin devletçe 

dil li " • temasta bulunacaktır. 1 bul ettii ini, tebekenin bir çok yer- alınmasına yol •,.ılmıt gibidir. 
ıimdin kac:lar Fi1ietine ıelen Y abu er ca u -r 



a:;SUZ l YENIXS!K '!. !P 

.r.y~ .. ~e .. 'i:i~r çalışın -
\ a ı anlatıyor Horoz işıkı 

"Horozum öttüğü zaman Nehav•t Büyük bir hızla devam etmekte~i~ 
1!~~~'!1:-Saba' da kar~!ndi~~!~~n~!l~lri Kizım Dirik köprüsünün yapısı bı~tı 

--~1- anı ••••••••• Bı'rgiin ········-= ıtn t t': N"h ıh ın tt'n T k bu ·\: ...... QMr1'aklm "vumı fU ~ atma- a s e ... m. ı aye ırsız =e ı Edirne 28 (Hususi) - ra yanın - 'it.<'. .. 

it bqladıı -o-- E adında bir sabıkalı olduğunuıdun. tün yolları yapılmakta, köprü ve men-

- Kırk bq y~ındayım. Ufaktan beri LJ zaklardan bir ses E Kendisini yakalattım. fezleri de onarılmaktadır. Asfalt yol U· 
lioroz meraklısıyım. Bazı kimseler, Ho- : - Şimdi horoz nerede? zerinde onarılan eski köprülerden baş-
f9%UD kılıAına, kıyafetine, endamına, duymuş.• Çalınan : ... - Evimde .. Mubafoza altın< ka diğer yollarda da büyük köprüler 

rengine, bazıları da pehlivanlığına, bo- • horozunun sesi. - Bugün satılsa kaç para cc yapılmaktadır. . 
luJmasına meraklıdırlar. Ben, horoz- - Meraklısı için beş liradvirmi Bilyük Kavak köprüsü de bitmlştır. 
ların yalnız: sesine Aşık.mı. Tıpkı güzel Hemen araştırmış' beş liraya kadar yolu vardır.enim Havza ile UzunköprU arasında yapıl-
aese, gazele, cnrkıya meftun olan insan- h için değeri bu bedelin be.ş r.nden makta olnn betonarme köprünün inşa-

:r soruşturmuş, ır- \ ı kt d Res lar gibi... [ failadır! sına hararetle devam o unma a ır. -
Denizli cinsinden bir horozum vardı. sızı yaka atmağa - Horozu getir de bir kıym~dir mini gönderdiğim bu köprünün yapılma-

Sesi g\Ueldl. Her yarım saatte bir öter- ettirelim. \ sında F.,dirne valisi bay Niyazi Merge· 
dl. öttüğü vakıtta da meşhur hanende- muvaffak of muş.. - Onun kıymeti, öttüğü zamlnla- nin cidden değerli gayreti sebketmiş· 
ı 'hl N ha d Hi H. '-~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ı_ kd' ki tir er gı , e ven , caz, ıcazıw.n cılır! Bu horoza :Ktymet ta ır~ce · K" 0 .. , __ k-oprüsU 

meçhul bir adam tarafından satıldığını " B k" ·· e c azım ırı...., 
kUrdl, Acemaşiran ve daha sair makam- vukuf ehlinin biraz <la ınakamdımla· u opruy ka 

1 
t 1 dığı ha 

kıl d lira, hatü'ı yüz liraya bile vermezdim. d ·ım · ·ıayctçe rar a<= ır ı -]ardan dolaşır Saba'da karar ar ı. ması lazımdır! eru esı vı :s 
,__,__ h d kik Bir gün eve geldim. Sokak kapısının her alınmıştır. Saat 'oaJUiutca, er ötüşil tam üç a a - Bu biçim erbabı vuı..ufu M~n T k 1t 

d 
kilidini kırılmış gördüm. !çeriye girdi- i"' Edime (Hususi) - ra ya umun 

ıllrer. Nihayet kıç üstü oturur u. bulmalı? · 1·v• t yln 1-l'"vsa ile Uzuköprü 
11 ı . d mu""fet•ı'c:lı'gvı• Zı"raat muş·· avır ıgıne a ... 

ğim zaman, zava ı torozumun yerın e d k ...,1 ı • "' 

yeni yapılan «Kazım Dirik» kö~ 
1 Şubatta ikinci kurs ~çılacak <J ~ 

Gezişinde, yem yeyişinde, su içişinde, 

kümese girişlnde nazara çarpan bir baş
kalık vardı. 

Eşini yanından ayırmazdı. Saşka ta
vukların · semtine uğramazdı. Horozuma 
"göz koyan çoktu. On lira kadar veren 
.b\ılundu. Fakat ben horozumu değil on 

yeller estiğini gördüm. Etrafta aradım. 
- Ben te ari · ~erim. 
Suçluya tebligat yapılamadığı frül-

'.lşi karakola haber verdim. Tahkikat dü. Badehu icabı <J.üşünü}mek ü~ ev-
falan .. Fakat hotoz yok. velcmirde suçlunun sorgusu yamak 

Geçen gün mahalle arasından geçiyor- için naınııvı yerticlen celpname \ilrıl-
dwn, benim horoı.umun sesi idi.. masına karar verllfü. Duruşmaynaşka 

Sordum soruşturdum.. Horozumun bir gün devam edilecektir. 

Trakyanın diğer yerlerınden bu}ctit• 
yirmi genç nalbant devam edece 

Lüleburgazd~ ı 
Bir k6 y muallim•" 
boğarak 6ldürdii~ 

Sansar nere e? Bir sabıkalı 
Lüleburgaz. 28 (Hususi) - ı<.ılf1 

dan vazifesi başına dönmekte olan~ 
sayık köyü yanında Çimdi gölU b ~~ 
ki tepede Kumsayık öğretmeni :a. ti' 
iki meçhul şahıs tarafından parasın'~ 
maan boğulmuş ve Çimdi gölUne • 

Seksenden fazla tavuk 
çalmış. Şimdi aranıyor 

Hapishaneden çrkarçk
maz b r ·ça~ta çaldğn

dan yakalandı . .' mıştır. ~f 
Bu caniyane cinayetin kur lı~ 

" ren köylUler hemen jandannayıı. 
Evvelki gün lıükümet civarına garip 

1 

. ~ . :. ~ vermişlerdir. ··1'uıJ 
bir yankesicilik hadisesi tesbit fümiş- . ... a (Damızlık) Müddeiumuml Feridun ile hu (>rl 
tir. . . . . .. inanlı Aygır d~pos.~nda hır tonluk Çak:~a~d~r~:~anın muhtelif yerle- doktoru ve jnndarına kumandanı 
Komıser Bay Tahmn eşı. yanıtla ku- edilen Ziraat vekaletı ınutahassıslarm- n_ıektc 'ıb d imtihanlarına yet mahalline gitmişlerdir. ~ 

Geçenlerde birinci, ikinci Aziziye ma
hallelerinde ve Sinekli civarında bir Ta
vuk hırsızı tliremişti. Bir sansar gibi 
günde beş, on tane ev dolaşıyor, her evin 
kUmesinden tiçteıı aşağı, sekizden yu
karı olmamak üzere tavuk aşırıyorclu. 
Zaten tamamiyle işji ve amele sınıfına 
meruup olan bu muhit halkı akşam ev
lerine döndilklerl znrnan, tavuklarının 
çalındığını görüyorlar. Fakat hırsızı bir 

·UlKllffiii, Amenkan cfasindcn olan ta-
ıvuklarınm Sineklide bakkal Nasuhun 

" bahçesinde yilz.l~rce tavuk arasında do-
, , lqtığını görmüş, iş çorap söküğü gibi 

aökülerek çalınan bütün tavukların bu 
kilçilk çiftlikte dolaşmakta oldukları an
laşılmıştır. 

Zabıta bakkal Nasuhu, hırsızlık malı 
almaktan suçlu olarak asliye birinci ce
za mahkemesine yollıımışbr. 

Dün bu davanın duruşması yapıldı .. 
Muhakeme safahatı çok enteresan oldu. 
Tavukları çalınan karılı, erkekli on beş 
davacı ile suçlu mahkemede hazır bu
lundu. 

Davacılar, çalınan tavuklarının adet-

leriyle, bugünkü değer fiaUerini söyle
diler. Bazıları, tam, bazıları noksan ola
rak karakol tarafından tavuklnnnın iade 
edildiğiı:.i ifade ettiler. 

Bazıları da, çalınan tavuklarının yeri
ne karakol tarafından başka başka · ta
vukların verilmiş olduğunu söylediler. 
Davacılara htıkim Kemal şu suali sordu: 

- Size ait olmıyan tavukları ne diye 
aldınız? 
bilirdiniz? 

- Verdiler! 

• b .:..ı .... t.Al~ .... -

Bir suçlu şu cevabı verdi: 
- Ben bu tavukları 45 - ::>O kuruştan 

aldım. Hırsızlık malı olduğunu bilmi
yordum. Eğer bilseydim, t ıvukları mey
danda gezdirir miydim? Ben tanınmış 
bir adamım, bciyle Şl'ylere tenezzül et-
mem. 

Hesap ynpıldıı bir hafta içinde bu mu
hitten tam 83 tane t_.vuğun çalındığı an
laşıldı. 

Şimdi bir taraf.tan hırsız aranacak, di
ğ"r taraftan da şahiUer celbedilerek 
dinlenecektir. Duruşma haşlrn bir güne 
bırakıldı. 

Karsta cüzamlılar için 
bir hastane yapılıyor 

çük çocuğu olduğu halde, hüki.irt.l kar-
1 
dan B.Şevkct Ar~ bu sabah Edirneye ge- rınden 19 genç nal atnih ınl yarın sona Yapılan çok sıkı bir takibat ve .Jıl 

. . . . .. ·· d dün baslanmıştır. ın an arı t ıa~ 
şısında Alı Galıbın pnstahanest otun en lerck va:t.ifesine ba~1 amıştır. • hl' t 1 rl verilecektir. kat neticesinde caniler 24 saa. . te~ 

1 
KAN erecek ve e ıye name e }ı:niŞ 

geçerken yankesici Kerim, paya.ın ya- NALBANT MEKTEBiNDEN ÇI G lb tlar köylerine dönünce o ele geçirilmiş ve adliyeye verı ıJi' 
nın:ı sokularak mantosunun cıbinden T~AKY ALI GENÇLER bö~lnç ~a alnbantb .. c:ısı ve bilgili sanat- Caniler Kumsayık köyünden ıopl\l ~ 

(ll ") Nalb'ınt mek- genın na """' ı1· k" ünd ııusı:nc 
çantasını aşırmıştır. 4in farkına vatan j Edirne 28 ususı - • . ~ .. karları olacaktu:. Nalbant mektebinde met ile Müse ım oy en ~ 
bayan, o sırada oradan geçmekt olan tebinde1d kursla üç aydanberı crs gor-

polis AlaetUne keyfiyeti anlalm.şlır. •• d ·1 h )o' 
Yankesiqi, hükumetin kor.şısndaki T '-.. ll ft. v~rı ·~n a 

parkın i2inc gir:~rckguuer:"arasın~~k- a ~K nnr ~ w:: r: 
bulunmamıştır. Meşlıuden nöbetçi 
sulh ce7.aya sevkcdilcn suçluya h~kim 
sordu: ' 

- Hapishane<ı-en yeni çıkmışsnı? 

- Evet! 

·- Demek ııslnnınadm? 

- Hıuoır! 

- Bir de hayır diyorsun, senin gibi-ı 

leıi ne: yapmalı? 

- D nizc atmalı! 

- Neden? 

- Sab\ka1ıyız diye bize iş vermiyor

lar da ondan .. Açlıktan geberecek de-
ğilim ya .. 

- s_,n ınüdafaan nedir? 

80 yetim ve fakir mektep talebesini~ 
yedirme ve giydirmelerini temin ett1 

sevindirdi. ,ıf 

Gerçi ilçemizde milteadclit batotar oJi 
rilmişse de bu seferki verilen balo ~ 
kabul cdilmiyecek derecede ctrafb a• 
zırlıklarla yapılmış ve okul kapıJl <f 
bahçesi elektrik ziyasiyle siis1cnıll1~ 
balo tam bir zevk ve nezahetle ı;a 
kadar devam etmiştir. ~ 

Okul salonu pek mükemmel bir .• ııef 
te süsltiydü. Bol elektrik renkli şe~f 

- Paraya görl! ceza vermenizi iste- le yapıldığından uzun salon çok c.a \,; 
ınekten ibarettir! Bu süslü :salona en ziyade öneıı1 ,.ı 

- Suçun sabittir, altı ay müddetle ,.., tY ren ATATORK köşesi idi ve bUtı»" ııf' 
hapsine.. vetlilerin takdirlerini toplıyordU· ):J 

- Merhamet bay reLcı.. de geniş ve zengindi. -ııt 

- Acele etme .. Aynı neviden işlen- 1 Balodan elde edilen 250 lira h' )~ 
miş ve infaz edilmiş sabıkan bulunduğu I yokıul ve yetim çoculı:ların yediril~" 

Kars (Hususi) - lğdırda 25 yatak1ı Vali bu mevzu etrafında söz söyler- için Uç ayın zammiyle dokuz ay mtiddet- karşılığı olarak okul hesabına de"1' 
bir hastane açılacaktır. Karsta adetleri ken, demiştir ki c:Umumi meclis, hiç biri le hapsine ve derhal tevkifine.. .•.. .. T&§köpr~de verilen baloda bulunanlar miştir. • ır 
yetmiş, sekseni bulan cilzzamlılar için şey yapmamıs ve yalnız cüzzmlıları kur- Ta;ı .... opru (Hususi) - Ilçemız okulun- Başta kıymetli Ilbayımız Avni Doğan Hayırseverliği ile tanınan ve biıll ~ 
de bir hastane yapılarak halkla rabıta- tarrna kararı~ı vermiş, dahi olsa, me.m-. tir. Bütçe miktarı geçen seneye nazaran daki 80 yetim ve y~ksul talebenin yedir- ve llbay muavini, mektupçu, emniyet timai varlığa götüren ilçebayımU: f'l~ 
ları kesilecek ve şimdiye kadar tatbik leket hesabına en güzel ve en büyük 83 bin lira fa7Jadır. Ayrıca yine Kars I me ve geydirme işlerine sarf edilmek ü- ve d~vair direktörl:ri da~il ol_duğu halde Dalokayla baloyu bu şekilde tertIP ~ 
edilmekte olan usul hilafına, bunlar ar- bir karar vermiş olur.> Umuml mecliste memleket hastanesinin tevsi edilmesine I zere Halkevinin himayesi altında çocuk 70 ~ıleden ~a~ hır kafıle vılayet mer-

1 

Halk partisi, Uray, okul ~kanliı 
tık cüz7.amlılara mahsus köye gönderil- vilayet bütçesi adi ve fevkalade olmak' de karnr verilmiştir. Yedi aylık tahsilat esirgeme grubu adiyle okul salonunda kezınden 4.:> kılometre uzakta bulunan takdirle yAde borçluyum. 
miyccektir. üzere 503 bin lira olarak kabul edilmiş-• miktarı yüzde yetmiş he§i bulmuştur. j 15-16/ 1/938 gecesi bir balo verilmiştir. I ilçemize teşrifleri biT. Taşköprülüleri çok KEMAL StUS'ffL' 

v;.~JO.XZZZ?.7.7J..7ZT.777ZZ.ZT..L7.7.7.7~7:XL/."r/.Trn~/.7..Y.7.777:'.t:7.'o.X'L77~.J:T.7i/~:.U'"AU:7.7JfJO~~ltO') ı 
MANiLER , H . . BiR TORKO 

~::·;7d~:~;:ü•~n:n. ) e r g u n ;:~~~. i:u:'~~~~ .. 
Sabah yıldızı gibi Kötü yarin elinden 
Dikmişim gözüm ııana · .. ~ Ömrümü hiç eyledim. 

\smada üzüme bak 
Beynime benzime bak 
l lcr ne- kndar sevmezsen 
Gülerek yüzüme bale 

Bahçelerde kılın var 

N~ tatlıca dilin var 
Açtı göıüm seni ı::ördü 
Senden baska kimim var 

Bahçderde hurmayım 
Y c~il bnşlı turnny:m 
Senden başka seversem 
Gençliğime doymayını 

BiR ATA SöZO 

Adam adama yük olmaz 
Can ~övdeye mal olmaz. 

~··· • bnyalarınızda çöl resimlerini n .. rJe-:ı diicrlerinden daha 
pahalı satıyorsunuz? 

- Çölde su az bulunur da on!lan ... 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••11111111•111111••••••••••• ııııcıııııaıııı••• 

MEVLANADA BiR PARÇA meı: de ne eder) Biiklüm büklüm olan 
saçını Öperse taıma.. Danlma.. Divane, 

<..\şık, tevazu göstermez de ne yıı- zencirlerini ısırmazsn, çiğnemezse ne ya
pabilir) Geceleri senin olduğun )'t're gel- par) .. > 

Eğilin serviler 
Doğrulun sunalar 
Süzülün yosmo.1 r 

Cevizin içi kmnk 
Gönlüm yarden ayrılmr_ 
Ayrılmak birşey değil 

Müşkül dayanıp durm .. k 
F ~ilin sen·iler 
Doğrulun sunalar 
Süzülün yosmalar. 

BiR BİLMECE 

Dir top gümüşündür 
Al saçına iliştir 
Arif isen bilirsin 
O bir yapraksız. yemiıtir. 

Cevabı: Y ann 
Pazar günkil bilmecemizt Körülc. 

'ı'a.s!~öprüde geydirilen fokir mektep çocuklnrı..... ~ 

--~~~~~--~~------~~~------__., 
Yağmurlar 

Evvelki gece Egenin muhtelif yerle
rinde başlıyan şiddetli ve sürekU yağ

murlar dün akşama kadar fasılasız ola

rak devam etmiştir. Hnmdolsun ki ha
sar yoktur. 

Kemalpaşada yangtf1d· 
Gece vnlcti Kemalpaşanın Hilal ':,İ' 

desinde tütün inhisar idaresi mü~·~,ıı' 
latından olan bir binarıın damınd•11 

) .ı" 
"4ıı> 

gın çıktıHt ·görül mü~ ve söndürülrııtl• 
Yangın bir sigaradan çıkmıştır. 
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Halkevleri bayramı 

l\lenıleketimizde ilk yapılaı kayak 

• 
ıcın 
' 

• 

trzurum 3 müsabakası çok parlak oldu 
girel'b ' O (A,A) - Kış mevsimine 

ı eri :t 
llıakta 

1 
nurumda her hafta yapıl-

ııas1 d.,
0 

an SJ><>r günlerinin en müstes-
un b'· "k \'"~ dünk" uyu bir heyecanla yapıldı .. 

cıı işr u spor hareketlerine 200 spor
SJ>orl ırak etti. Erzurumda yapılan kış 

arı tene\ ., . 'b ilk rvu ıh ariyle Türkiyedc 
defa Ya ıl 

15,000 kişi, sıfırın altındc 20 derece 
soğuğa rağmen sonuna kalar se~retti 

Gördüğü 
güzel 

işleri belirten 
hazırladı 

bütün 
bir rapor 

Jzmit, 30 (AA) - Halkcvi şubat larda bulunmakta ve müsabakalar ter• 
içinde kutlanacak olan halkevleri yıl tip edilmektedir. 
dönümü gününe bu sene her seneden da- içtimai yardım ve inlti~f cephemm 
ha zengin ve alakalı bir programla ha- halkevinin yüksek insani bir kurum ol· 
zırlanmaktadır. Bu itibarla halkevindc duğu hissini bütün köylü ve şehirli hal
bir yıl içindeki çalışmaları belirten bir kımıza en kat'i şekilde ifade ve iabat et• 
rapor hazırlanmıştır. miştir. Bugün belki ~şi ender bulunan 

Raporda kaydolunan çalışmaların ana modern bir polikliniği vardır. Her gün 
hatları şunlardır: muhtelif hastalara bakılır. bütün haml-

lzmit halkevi Türk halk kültürünün yetli ve kıymetli dolttorlarımız burad. 
dan dah P mıştır, denebilir. Erzurum-
lelere a evvel kış sporları yapan böl
Jnu'Valf n~ıaran Erzurum un gösterdiği 
lan... a ıyet büyük takdirlerle karı;ı-

başlandı. Bu yarışa ii~ kuliiple mek- kaynağı olmak için çalışma sahalarını belli günlerde ikiıer saat ödev almak eu-
lepliler iştirak etmiştir. Yerler buz ol-

1 
k k • • önemli ıekilde arttırmaktadır. Halkın retiyle yurdııeverliğin nümunesini ver· 

duğu için müsabıklar güçli.iklerle karşı- 200 spoı·cu ayak/:ııza ve patınaı ulusal terbiye ve içtimai ıeviyelerini id- mektedirler. 

q•IŞhr li Ik a 
Gj•· • a ın kış sporlarına göster-

laşıyorlardı, Birinciliği Erzurum giica rak ettirecek mevzular üzerinde son alh Y ok.ullara yardımda bulunmalı:, Jtim. 
sporcuları kazandılar. ıyQTlSIQTlnda bü yik fflUVQf fakı yet- ay zarfında 21 ltonferana verilmiıtir. Bil- seııizleri korumak, çalı2kan gençlere okw-i! rağbet f k • 

1.:_, • ev aladedir, On on beş bin 
~ı SOguk sıf 
cılın ırın altında yirmiye vakın 

5000 metrelik kar koşusuna 25 J;enç , ' 1 hassa mahat için müsahabe tarzı çok ma ve tahsil imkanını aramalı: en büylll 

iştirak etti. Birinciliği liseliler aldı. j ler elde ettiler Alılar tarafından !verimli bulunduğundan ayrıca bu yol- bir vazife telakki edilmektedir. 
tür.asına rağmen sokaklara döküİmüş- Bundan başka küçükler arasında pa- • da yürünülmektedir. Folklor üzerinde Halk.evinin timdi bir daktilo kuma 

ten ve yer kızağı müsabak_~ıarı yapıldı, ı cekilen (.Ski, ya .. ~ı ve SOOO met- çal!fmalar devam etmekte ve dilim_az~n açıhnııtır. 60 talebe yazı yazm•UJH öl· lıfüsabak 1 
böı a ara saat 14.30 da vali ve 
ıl•·~ed başkanı Ha§im Işcanın rumayesi 

Son ve en hevecanlı musabaka atlı- , 'J • y bütün yurddatlar tarafından luymetının renmektcdir. Bunlar muhtelif dairelerde 

lar tarafından ç;~,ilen sk.i ~üsaba~alan l relik kar kOŞUSU C k heyecanlı oldu takdirine çalııılmaktadır. Halkevinin it bulmaktadırlar. lnıilizce öğrenen .. -.n a bü "k b dı. Ön Yu ir resmi geçitle başlan-
rj J de bando gidiyordu. Merasim ye-

oldu. Buna beş musabık ıştirak etti. Ne- , t devamlı çalıımalan lzmiti bir müzik tch- kurs talebesi vardır. 

-•ı.~~an Cümhuriyet caddesinde ordu 
1icede dağ· kl!lübii birinciliği kazandı. ri yapmaştır. Elliden fazla keman öiren- Halkevi kitap sarayı bugün üzerinde 

·••-etti • 
·rene §1 Orgeneral Kazım Orbay, Kor 
ili 'r tal Muzaffer Ergüder, General Zih

. bit «>rdeınir, bir çok mümtaz ze\'at \'e 

Türkiyede ilk defa yapılan bu müsa- kayakçılığın \'C sporun ehemmiye1i hak- JOş sporlarının Erzurumda gördüğü mekte olan talebeye halkevi binası dar önemle çalqılan bir şubedir. 1550 cN 
baka sporu seven Erzurumlular tarafın- kında gençlerle hasbıhalde bulundu, -ağ>et tahminin çok fevkinde ve çok gelmektedir. Halkevinde muaiki öğre· kadar kitabı vardır. Bunların ciltlenmell 
dan adım adım takip edildi, Müteakiben Orgeneral Kazım Orbay ümt verici bir saJhadadır.Spor bölgesi- nenlerden müteıellil 20 kiıilik dinlenir bitirilmiş olduğundan taınif işi yapılmak· 

Müsabakalar birin~ilerine Belediye kı!:a bir nutukla kayakçılığın faydaları- nirspor günü olarak yapacağı cumarte- bir orltcstra mefdana gelmittir. Olduk- ta ve kitap sarayının intizamı temin edJJ• 
salonunda Orgeneral KfııJm Orbay hc-1 nı anlattı, Gördüğü intizam ve allıkadan si ıünlerini halk sabırsızlıkla beklemek- 1 ça kuvvetli halkevi bandosu kıymetli bir melttedir. 1'> Çok bayanlar yer almışlardı. 

~"'1eJ• k 
...., a ayakla mukavemet ~·arışına c'·'yeJcrini nrdL Vali Haşim lşt>an da I dolayı sevjn!ini bildfrdi, te-r. teşekküldür. Elliden fazla bir koro he- Köylülerimize ~er haftanın cuma l(ÜD

yeti munzam çalJJmalarının iyi netice
lerini iz.mit halkına iabat etmektedir. 
Halkevi gençler arasında musikiye mü
uit olanlan teşvik etmekte onlara pa
rasız lteman ve hoca temin etmektedir. 
Milli müzik üzerinde ça1ışmalar ve kon
ıeder tertip edilmektedir. Halk.evi sah
nenin büyük ehemmiyetini göz önünde 
tutarak bu alanda kuvvetli hamlelerini 
göstermiıtir. Bir taraftan müsteit lzmit 
gençliğini sahneye davet ederken diğer 
taraftan da başka temsil heyetlerinin cel
bine teşebbüs etmiş ve bundan da çok 

iyi neticeler almıştır. Halen Jzmitte haf
tanın her cumartesi ve pazar günleri hal
' -- :L: ..:~--1 -L.... ar•n halkeYİnİD 
sı on bini afkındır. 

Bayram 
MaçlaTına hazır
lık için yapılan 

Türkiye başpehlivanı 
Avrupaya hareket etti 

lstanbul, 31 (Hususi) - Türkiye baş ln3:lteredeki rakipleri aarsında ~ehri-
pehlivanı Tekirdağlı Hüseyin, semplon mize gelm:ş olan Hintli Feddal Mehme-maclar 

• ekııpresiyle şehrimizden Avrupa.ya hare· din kardeşi ile. yine iııtanbulda gürcşle-

Alsancak 
Seremoni yaparak 
hüknıen galip 

ilan edildi 
k -=-- ket etmektedir. I rini gördüğümüz Vanclervelt en mühim- ---o-

ola-UArh~n bayramında §ehrimize gelecek Organizatör Aıım v.. ~ıki pehlivan- leridir. 
- tin '- "' Alsancakla Demirspor pazar günü, lik 

t~Jiti a ınuntelit takımı ile lzmir muh- lanmızdan Cemalle birlikte •cyahat rt- Fransa ve lngiltetP.dcki güreşlerden v , ••• d . 
1

_ l 

1 araaında yapılacak maça hatfi'ınt melle oıan ı rauu•-g-<• • • ,._,... • ınaçlarında yagmur yuzun en gen -.a -
cı lbalı: · ,. ··ı · d lıt I~ 1.o~r ,.if: Üzere pazar günü Alaancak saha- dan doğruca Parİ!e rcidecek ' 'e oradakı turu mesı e mu eme bul·, uemırspor, ııaauu v, .... ,..ı..r... • ..ıL--'11"'..J. •• 
~ , l d w t k,J.'ıde latan a 
1 

a lrıulıtelif kutüplerimizden oyuncu· büyük güreş müsabakalarına girecektir. yahatı yapı ama rs;ı a k d b" dan bu maç Alaancaiın 1ahada 9Cremo-
ar • . d"' k M u<;., .• ına ve ora a ır la _:-mda ( A) ve ( B) suretın<le teş- Al Pcrreirra, Dankalof, De-glan, Ri- 'k~ner en ıaır: da düşünülmektedir. ni yapmasiyle neticelendi ve AlNneak 

""llilcn iL• •-'- b' t aolo .. ibi c!ünyaca tanınmış güreşçilerle 1 1 meç yapmı> d hükmen aa)ip sa·-1dL Haftaya lzmir A t.tJ 1&1 ~ım ır maç yapmıt ır. ,. ., .. ., l·'· ilk defa memleket ışına • yu 

•ç, kuliiplerimizin seçme oyuncuları· yapacağı karşıla.,malardaki Rlacağı neti- Butun buk~ d ~ı H '· . . p . t y-a- muhteliti ile Aydın muhteliti ve lzmir 
"- • . ., . H'. k ıoe ır ag ı useyının arıs e 

lltirakiyle yapıldığı için zevkli cere· ıcelerden ronra T urk baııpehlıvanı uıe· çı a~ ., l d k' 1:~-1erden ıonra I B muhtel iti de Manisa muhteliti ile lz-
)-.ı • . k d b' k ~lll;ı gurcş er e ı ne .., .. 

• ctnUı ve (B) muhteliti, (A) muh- yin, Londraya gıdecc • ora 8 ır ı;o ı r· . k mirde karplapcaklardır. 
~litLı ... . l' .. I kt • bellı olaca tır. 
, 111 , • 3 yenmiftir. chemmıyet ı gureş er yapaca ır, _ 

Avrupada 
·Kış ve kayak 
SPORLARI 

-0---

Kıı ve kayak sporları her sene gittik

çe •rtan bir rağbetle kar;ıılaşıyor, Vakıa 
lar ii"' • d 1 'h" l d -.erın e kayma spor arının tarı ı o -
ıaltÇa eskidir. Bununla beraber son beş 

«>n 
d .. tene zarfında bu spor da mazhar ol-
• ll(lu İnkişafı ha~ döndürücü bir sfaatle 
ilerle · . 
L 11\ıttır, Orta ·ve şimal Avrupasının 
ııqırlı d "l ,. 1 · h·ıı · l" · ag arı, yaz gun erı sa ı erın p aı· 

1-rı 'kadar ziyn:-ctçi ve sporcu toplamak
tadır. 

Bilhassa kadınların ltcndilerini esir-
•eıned- d'V• b l •• •ı d k .... n ver ıgı u spor ar yuzun en 

• lrdenb· · ı • d v 1- •• 1 · k ~ ıre zengın eımıı ag ~oy eıı pc 
) tur. Bugün birçok şehirlerin dağ baş-
faranda Ve karlar arasında her türlü lton-

, oru ile mükemmel oteller ve eğlence 
)erleri Yapılmıştır. Ayrıca bir dağ tepe-
•İQden d'V d v • k 1 ıger ag tepesıne o ayca geç-
!Qelı:. İçin cElderih denilen tel üzerin

de kayar havai nakil vasıtaları gittikçe 
te"•çtad ır. 
) liaft.aın tatil günleri tren kumpar.ya

•tı karlı -dağlar.a akın eden halk için hu
ll\aai <kar trenleri> de t&.hrik etmekte
dirler K 
n , · ıı sporları, yalnız kayak ıporu-
ll ınh:..~ k . . L .. t\i •oar etmeme te, patınn), uz us-

r' nde hokey gibi muhtelif spor ~ekllle· 
ırıe de bürünmektedir. 

lı. Reırnimiz, kadın, erkek, çoluk çocuk 
lf eğl"nceleriııin sıhhat verici neşeleri· 

ne Iterıd·ı , . l k d ki ., 1İy ı erını nası aptır ı arını goste-

Sinema Ye balo halkevinin tehrin ih
tiyacına göre daima elde tuttuğu bir 
ödev halindedir. Halkevinin apor aaha
ıındalti çalışmaları her taraftan a1kıı 

toplıyan bir harekettir. Sporun nevine 
göre müıteit gençlere kulüplere yardım-

leri pazar münaaebetiyle parasız allkall'. 
mevzularla sinema gösterilmekt~dir. 

Ha1kevi mahalli tarihi izerleri derlemek~ 
te ve bunların korunması hususunda ç~ 
büyük bir titizlik göııtermektedir. 

----:---
Alır aıklet dUnıa 
bok• famplıonıuıu 

Şmeling - Luiz 

Haziranda kar-
ıılaşıyor 

belli eoecea. _,,... ···--
da Nnyorkta Alman fAJftpİyonu ~ 
Şmeling ile zenci )'Ulllrulu;u Coe ...... 
arasında yapılacalı:br. Bu müaabak ... 
galibi de yine haziran içindeki Maka Bir• 
Cim Bradok maçını kazananla ka,...Ja. 

tAcaktır. 
4 

'e or. Bu sporlan bilhassa kadınların pek 
1b ~eleri, kar ve kayak modasının da 
..:dana .gelmesine sebep olmuştur. Kim 
.... \>elkı de böyle bir modanın ı;ıkmal!I 

• ah iUtt 6a MaltiJol altla Jıüçiilı lıalOTı 12 yllfuula bir lıayalc falflpİyona olan Ancıncl«, 
SaiJalıi Teaim Sa:zy Demoll pati?"jJa bir rüraalanai. YOi' yo~:. h,.bay ile '8t yan lannan ~oiini 6ii7ilı 6ir,.... 11e .JtJaat içinde YtıfGlllGlıtaJarlOT • 

llllan kara karşı ısındırmaştır. MahiJol .. Bu mnrıt fiil.~· ile birlilde. Snt MB• ':=!H..,,:,... an • .,. i 6ir •"İa1ı mı lıayalı .,,_. ~·~; 711nında BOTbara Hattona Nl1imli tebeuiimleri .,. 
SaiJalıi yauOTlalc , ... m J1111yanın en.~ w::..= ltariWı 6ir )'IJ'nl o«'? Y •rnıl• ıt.lı Jdlann milyoıwr citalılOTı Elimbel Ba•rwr ue lıoecuı .. 

hyalı laya/eti ile ıörii~ Alfta Sail IColıt ~ _ , llCllf 7"11 
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Kadın korsanlar 
17 Yaşında çete reisi -47- Yazan: N. ORBAY 

Havsala almaz bir ahlcik fcicias . .. .. btı 
Korsanlar soydukları geminin güvertesinde pıhtılaşıış Bir bakkal kadını bıçakl~ ol~u~~n. 

J~nks1• an kanı -~~erinde ş~ra~ . ve kadının çocuk ( Kara el çetesı }~!'~~~ .. !~!.. ... 
başlı 0fjJSJOe kend1lefJ01 atmışlardı Fransada Puy de Dome vilayeti ci- zun geldiğuu duşurunuşler. . .d Kepengi yarııı' 

t hkemes·ı biri 17 diğ" eri 18 ya- Bunun üzerine Genest : pısını ıçerı en açıyor. 

Altı koraanın kendi gemilerine 
doğru gekliğint gören zavallılar fer
yadı arttınhlar. 

Gelenler korsanlar değil, ölümdü. 
Kadınlar kocalarına ıanlml§lar, 

ağlatıyorlardı. Konanlar sabah yıl
tlızmın güvertesine büyük bir vah
tetle saldırdılar. 

Kollar kopuyor, kafalar uçuyor, 
çığlıklar, inlemeler göle yüzüne yük
seliyordu. Bu vall§i savlet kartısın
ila kurtulabilenler bir köşeye sak
landılar. 

naye rna . . "ld.. 1· k ldırıyor . . . . · b ı - Bakkal bayan Berıerı o ure un.. a · r 
tılan üzerinde bu sarh ... heriflerin 1 Gözleri fal •··ı gibi açıldı. şında ıki katılın muhakernesıne aş a- dı Al d• ;. ve bu Genest içeri gicer girmez bıçağınl ç "'"'T Wllo!' Onun parasl var r. trtz ... m..., -1nor.' 

ellerinde ve kollarında ölümden be- Benito dö S 0 to elini belincleta- ınıştır. teklif kabul edilmiştir. karıp kadına saldırıyor. Kadınc.,;-~· 
ter bir acının, bir hakaretin tasvir bııncaş•nm kabzeıir.e dayamlJar- Bu genç katil ço~ukd~aki~ cinayl etlerdaini - Ne yapıyorsun .. Ne yapmak 

. ....___ ldul ı1ann d d 'ı.ş\ed'klen· zaman şun , yaş arın n KadıncağL'z:< Genest öldürecek, parayı • S d U . oldun! 
edılmez kulUQl\t o ar. f da uruyor u. 1 

.. •• . . k d yorsun çocugu_ m.. en e mı Lıt 

H d !ar 1 il 
, bır' birer yaş daha kuçuk ıdıler. Bruhat alacak, Jödi de gözcUIU e e· 1 . k Ge t b çar..nt ..-

ay ut ;o an erasınoa - Artık yeter, h-ıreket za.nı . D'" . d o k Diye söy enır en nes ı &-; . .,~· 
. . -•~'-'- U ka . Asli katil Genesttır. ıgen e suç r- ce . k d • ı arak 01<> 

mengene gibı a~n zava ı - geldı... 22 kanunusani 937 günü akşamı için kaç kerre a mcagıza sap ıy 
dınlann anbarlardakı kocalarının ad- H d' · b tağı. · · . . . rüyor. 
lann h kı h 

._ .. ti I - ay ı lf aıına... Genest 17 yaşındakıdir. Polis ve cı- randevu venyorlar. Bruhat ve Genesi DUkklndan 8000 !ra.nk çalıyorfar. • 
ı ay ra ayK•ra soy yor ar, B İ4 ı.,.. e deme! olduiıtu ' k k \ d kır 

ha lan kab 1 ede • • • u ının n ' \ nayet romanlarını o uya o uya, mace- buluşuyorlar Jödi her nedense son a- Sonra kadının ölUsUnU ortada bıra 
vaa ın u mıyecegı ıena- h · d bili lard · d · 

d 
.__. . b tl d art epsı e yor 1• ra ftlimlerini seyrede ede bır hay ut ve ktkada ve belki de korkusundan cay•· dükkana a•a• vererek kaçıyorlar. . . 

1 et ve enaet=ını u aure e e ır- B 'to 00. Sot j . . l k das k ...,., "" 
1 1 d 

!!nt onun soygun ve haydut çel.esi reısı o ma sev ma a- yor, gelmiyor. Ateşi gören itfaiye hemen yetiş',. 
m14 o uycr ar ı. · · · b 1• 1. r 

insanlık ve ahlak namına utanç vurgun a stemının af p anı §U ı: j pılmışlır. Genest : ve cinayet bu suretle meydana çık ;o~ 
.. b _ 1_ h ·• • k d - Ancak ölülerdir ki aöz iCli- Maksadını Jödi ve Bruhat adlı ve on Varsın gelmesin. Biz ikimiz kili- Katiller, cinayet mahallinde ve Y'b·' 

verıcı u .,.uısın sar O§ orıısı ne a ar I V d . b I 1 d ·ki k d ş a da aç - • 
d 

iti. vemez er. e o auna u p anı ıt- altışar yaş arın a 1 ar a a ın - yiz. Diyor. gın söndürülürken seyrediyorlar ve 
Birkaç dakika içinde güvertede 

kan içinde yüzen ceaellerle alh kor
aandan başka kimse kalmamıftı. 

evame. bik ki . d" kal 
Haydutlar bir taraftan k:ıdın bir . v~ ~.a P .~bnlf, soy ugu geıre- mı;tır. Vakit geç .. Bakkal diikkAıu. ~P 1• sırada Jödiyi görüyorlar. 

taraftan şarap iki b:ışh bir ejderin r~ ~ulun murette~tın~ paladan e- Bu üç çocuk bir çete teşkil elmi.'jler Genesi dükkanın kepenklerLru vuru- Genesi ona : . ilİ 
tahriki i!e içtik.;;e ctvıtıyorlar, COf· çirdikten aonra gemılen yakarak a- '" Amerikanvari öteye beriye tehdit yor. - Sen gelmedin amma .. Biz ~ 
tukça İçiyorlardı. tırmıttı. mekluplart göndererek para istemeğe Bayan Berjer sesleniy?r : ı sensiz gördük. Al sana auma payı y(I$ 

Artık o hale ~elmiJlerdi ki, l..-unıl- Şimdi de, ~yle hArel:'!t edece1<t başlamışlardır. Mektuplara da (Kara el _ Kim o!... \frank diyor. . tl-
Kadın korsan, kendi gemisinin 

güverteıinden tealendi : 

danmağa mecalleri kalmamıJh. - Haydi 1§ başına.. çetesi) diye imza atıyorlarm~. - Benim... Ben Genest. .. Şimdi cinayet mahkemesmde. (lell ~,. 
M klupbrı gönd.rdıklerl yerlerden ha ka il Jödi' d •-'-çılık ... 

•-te tam bu aırada, tepelerinde Derken de bunu söylemek istir<t- _ Ha ... Sen misin .•• Dur da açayun. ve Bru t t • . e ya...... , 

- Haydi, timdi soyguna başla
Jtn. 

Sabah, Yıldızi'nin biltün kıymetli 
hamuleıinin korlan gemisine aktar
mui iki aaat ıürdü. Bütün korsan-

q t•hditleı:ilıe cevap gelmeyince bu işin h k edil ktedlrl t 
göle ...lörler gibi bir ~ı, küfürlü bir du. le 1• Kadıncağız tanıdığı Geneste istediği- ÇU ile mu a eme me e · ~ . .., 

.. - ..-- .... r.. sökmediğini, başka bir yol tutma ..- _.--
ses duydular: -BITmı:.ul-

lar kendilerini bu ite vermiJlerdi.Ni- s eden kt" mdı" r?. Jan Lora, yirmi iki yaşında güzel bir 
hayet kaaap kadın: U ÇU kızdır. Krözöcle (Galeri Modern) tuha-

- Şimdi, dedi. Kevfinize balo.- !iye mağazası müdürünü, yani patronu-
ıÜz. lngiliz gemisindeki şaı"!lplan içi- H nu usturayla öldürdüğü için muhake-

Genç bir kız 
nb:. Kaptan müsaade ediyor. M •• ft • ı 

Benito dö Soto, metresi ile bera- u erı o an asan mı ın~~~n~r:ar;ında bulunan Saan şehri 
her ve kendi kamaraslnda bugünkü hakimlerinin halline çalıştıkları mese-

kanb vurgun ,erefine kendilerini iğ- yoksa Behaettı·n mı·dı·r~. le şu: Genç ktz bu cinayeti niçin işle-
renç bir cünbüte verirlerken bütün mişlir ? 
konanlar da Sabah Yıldızının güver- Sakin, aklı başında bir kızın böyle 
teainde j,....egve L--laddar. Ve lngi- b · ı· masına sebep 

ıız• .,--•-"m.-ın" • .,.~ııın-1 da kendilerın' e Bir kimseye suç tasni ve isnat etmek seyinle Bahaeddmin suçlu ve Hasauıı müthiş ir emaye ı yap 

baştan Arkadaşını 
cıkardığı içın 
'~~~~~~~~~~~~ 

• 

DIClllUI ~ 1 ne? .. Eski patronunun boğazım kesme-
hizm-"e mecbur ettı"ler. ağır bir cezayı ınüatelzemdir. davacı stfaliyle sorgu arı yapıldı. lmak 

'" 1 ..r si, bir arkad~ının intikamını a is-
H --1"-- artık adama'-llı kafalan Böyle olduğu halde. Giimüldür kö- Hakim B. Ramazan suç ulardan na- 'f eruaer Ki tcme~inden ileri gelmiş. Genç kLzın L a-

tlibiiJem:alerdi. Jıir aralık HÇI •z yünde oturan Bahaeddin adında bir :;a- san HlJ.Seyine hitaben: 1 
lat """ b' • h ...., U hıs, hiç bir Ş>yden habu v• malômalı - Şu işin doğrusunu anlat! desine boktlırsa öyle: cPatro~~c ~r-

Patronunun boğazını 
~ ... tiAa11ı 

ustura ile 
alıııtf 

ka n gördüğü azrnetı ayah e ntm•"~" .... _. 1~ • •• ..ı ___ ..... .. ..... u ... ve uuıuııaJ. '-"U'a zavallıyı hem terketti, na çatan bu sattct kıza yol verdi. 
Bm~~ağın içinde fİşe lcınit- v~- adamın hapishanocl• uzun müddet mev- - Bahaeddin gec yarısı beni kakhrdı h•rn de mai!'.azaö.ld işinden çtkardı:t Genç kız, bu sebepten eski patronun-
İIL Haydut bunu görünce kamuını kuf kalmasına s•hep olmuştu. Nihayet• on lira bahşiş vereceğini' ve uzatlığt si- Diyor. Arkacı"" &evgi.;i, adam öldür-

dal l t il. t · H b t k '-' • ı k h k m• .. ~e hak verdirı'r ,,.. •. dan inlikaın mı aLnak istiyordu! Meç-çekerek yerinden fırladı; a e ece ı e m•~ a>an erae azan- gara K<1gıt arını a ve apısının üzerine ~ ' 
_ Vay •• Beni cam kırığı ile öl- mı:;lı. Hiidi.scyi biraz ~rılat.:ılım: saklamamı soyledi ve p~rayt da verdi, Faciada bir (Kahram-tık ) gören- hul. .. 

dürmek mi istedin? Bahaeddin Gümül:lür köyünde kah- Ben de sakladuu! \er de var. Sonra genç kızın "'rabetin- Malôm olan, dostlarından biri için bir 
'd· R b ı • b b l k b l d oda takımı almak bahanesiyle ınağaza-Dtyerek kamasın( zavallı aıçınİn vecı ır. enç er iıt ve or or i yap- - Ka u etmeseydin oLnaz mıy;lı? en, içkiye iptilasından bahsedenı-. de 

omuzuna aapladı. maktadır. Adı goç•n Ha.;•n, bu köy<le - Ölümle tehdit elli' çok ... Erkek, elbise geyindiğini, babas. ya gittiğidir. Bunlara baktıktan sonra 
Yaradan çıkardığı kanlı bıçağı bu bir kahve açmtş. ı::ahaeddmin müşt~ri- - Yoksa, şımdi on lirayı patronun nın meyhanesinde tezgılh başına geçti- ..,üdürü gönnek isi.emiş. Müdür, meşgul 

sefer adamcağızın kalbine saplıya- leri bu kahveye d•vama baı;lam"ttır. Hruand>n aldığın için mi böyle söyli- ğıni, kadeh kadeh içki içtiğini, hazan oldu;,, cevabım vermi.'j. Bunun üzerine 
cakti. Müşterilerinin biru ıh;•r kahve.>in- yorsun• • kendini bilmiyecek derecede sarhoş ol- genç kız "lağazadan çıkını}, bir ustura 

Tam bu ail'ada, haydutlar arasın- den çekildiğini gören Bahaeddin, rakibi 1 - Hayır, hen Hasanın yıllıkçı hizmet- du,,:unu, bu s>rbo~lukları esnasında satın alarak tt'-.ar dönmüş. Bu sırada, 
dan bir aea: Ha&anın kahvesini kapaLtırmak için bir 1 kiirıyım, yedıgim, iı;ti~im. ayrı.. bir çok delilikler yaptığını söyliyenler bir ınüşl.eri teşyi •..,n müdürü görün-

ğazına saplantı} ... 
öl· Müdür, yere düşmüş ve az ı;onra 

m~ .• 
Jan, kanlı usturayı elinden ataralı 

tezg8hların üzerindeki şeyleri kırıı>" 
ğa başla~. Polls memurları mUşkuJal
la kendisini yakalamışlar. Sormuşlar: 

- Bu vahşice cinayeı.e sebep ne T • 
- Patronun eski metresi ve en ı;evgl· 

li arkadaşll'\1 (Matild Marlo) nun ınti· 
kamını almak isi.edim. 

Genç kız, sorgu hll.kimine de ayni ce
vabı ve~tir. Bakalım lıll.kimlerin l<•' 
rarı ne olacak? - Haydi, diye bağırdı. Haydi. hile düşünmuştur. 1 Ondan tarafa çtkınağa mecburiyetim de yok değil.. ce hemen üzerine ahlara·~ usturayı bo-

Şimdi aıra kadınlara geldi. Eğlence- Btr gece yarısı Hasanın kahve.sine gc- yoktur. Acaba bu cinayeti sarhoşken mi, sar- -----------------------------"" 
mizin tamam olmaaı için kıtdmlar- len Bahaeddin, kahvede uyumak olan Hakim diğer suçlu Bahaeddine sordu: h"'lluk !.esiriyle mi yaptı' 1 J' d J V • 
dan da tatmalıyu:. on dört yaşındaki hizmetkarı Hasan Hü- - Nasıl q bu? yoVrdauk.liFyaleka, (tGmaal':ai

2
M
3 

odın•~:"u.)ru··d.ehı'ççayl0ışkt-- Y ay ma n J an ft.OVenı 
Bu vall§i ve iğrenç nira üzerine seyini uykudan kaldırmış ve çocu~u - Bunların hepsi yalan ve iftiradır. ı; uu 

bütün haydutlar' aarhot çığhklıın tehdit etmek! b3raber, on lira karşılığı Kz;kançlığı yapan ı;ıü.şteki Hasan.dır Bu ~tad-ndt_·_na-ıs· na_b_kil_e""n_de_nist_' __ nhi_e·_dc-di.ıre.-t-iıl·e-,n"_"_lnas_· -nş_uni _va_e._is_·bn-ua--t 1 nasıl bog\J dug\J un u an la ttı içinde: olarak, kahvenin muayyen taraClarına Hasan, açlığı kahve ile, köy halkını in-
- Horra.... kaçak sigara ka~ıdı koydurmuştur. hisarına almak için, beni suçlu mevkiine 
Diye baiırdılar. Atçıyı öldürecek Bahaeddın bu defa muhbir vaziyetine di.ı ·urmek isliyor. elliğini dava ve iddıa ederken, bugün de 

olan haydut ta onlara iltihak etti. girerek zabıtaya malumat vermiş, araş- Maluma ya' Küçük yaşta olanların suçlu Bahaeddin, Hasanın kendisine suç ' ' Uyuyordu. Gırtlag"'ını sıktım. ~aka 
Bundan aorıra geminin güvertesinde tırmada kağıtlar bulunmuş, Hasan sor- cezası da az olur. Hasan, hizmetçi olan isnat ettiğini iddia etmiştir. Acaba bu işte "/ 
geçen aahneyi y•:rmağıı kalemin ah- guya çekilerek l<'vkiI edılmı-,ti. bu çocuğu kandırın~ ve bana iftirada kim suçludur1 Davanın mahiyeti, h3ki- d ., ., ü/d,. 
lilo. müsait değildir. Dün üçüncü asliye ceza mılıkemesin- bulundurmuştur. Sigara kilğıdından fa- min na?rı dikkatini celbetti. Şahitlerin yapıyorum San ı Ve YUZUme g t111 

Kocalan anbarlara aİnmİf olan de ıuç ionat ve tasniıne dair olan bu dava lan haberim yoktur! celplerine karar verilerek duruşma baş- Paris, 28 (P.S.) - Vaydman dün ha- Jan Dö Koveni nasıl boğduğunu anlat• 
l:adınlar, güvertenin İnaan kanı pıh- nın duruşmasına başlandı. Hasan Hu- 1 Sımdı mesele çatallaştı, Hasan, Baha- ka bir güne talik edildi. kim Bcrry önünde Amerikalı şantöz mış ve şöyle demiştir. 
, i;;;;;;;jiiii;;i· ii'=-~~ı;...~· n~dar."· ~ı;~;;.i·-nil=e~t:an~ı:ft~ı.!!!!!!!!!!...,,!!!!!!!!!!"'.ı~iddar:· ~e~re~i;ı~· ~değ~-iiı't ~m~i~y~im:"". tOrad~:i:a~y;,apı~-~t~ırm;'!';.;.,;,ar;".d~a~y;,apacagun~~-;'!'."". !!!!!!!!!!.;.,_ 

Parl. sıı· Kadın Bu adamı Luigi için hem muha- lan itleri yakından görmek ve yerin- - (0) nun orada mı olduğun-
faza hem de hoca olarak angaje et-' de kararlar verınek icap ediyor. dan tüııbe ediyorsun 7 
ti. i Sizi de beraber götürmek isterdim - Öyle zannediyorum. futa bu-

Maamafih Limeratoyna Luiginin' ama, bu aeyabat hem yorucu hem de lunan emin bir adamundan bir mek-
1-ı # hakiki vaziyetini tabii aöylememif-' tehlikeli olınaa ihtimali var. tup aldun. Pariali kadına köpek aa-

- 47 _ terdi. Limeratoyn, ~~.iıınolarla be-j Limentoyn bunu duyunca sevin- d~i ~~-~ğlı ~lan üç faslın~ hü-
raber otunıyor, Lwguun yanında cinden az lalam deli dinne olacak- vıyetini ogrenm.IJ. Onlar Magmum 

sebeple ters giden tilümizden he- le ya •• Çocuklanru çalan htraızlum bulunuyordu. r b. adında eski ve çok zengin bir kabile 
m - -:'-"yet etınemelivi•. x..ı... de- ikinci bir t-..u.,:.::-- mini olmak 1 • • -"'-· -· _.. ,- "T"" . . . . ~"'. ftte bu beraberlik içinde herif Zer- 1 Meaen..'ini belli o:leceği korkıuu reıaınin ~ uğ.u ~· 
ğil mi doktor. ıçın tamı ve Y« deii§tırmelrten bat- çianonun kansı Evaya fena halde içinde: Kontesin gözlerinde feylanİ bir 

Buuey taadilı: etti : ka ~ nr mı ~-1 . . •. . tutuldu. 1 - Luigi.. dedi. wl ıöyle senin- ~ ~: . • • 
- H•!dnnız var Madam... Zerçianolann böyle ,_ değqtır- Onu elde etmek için ideta kudu- le dolaplım, biraz hava alalım - Şinıdı anlıyorum, dedı. (Mag-

IU melerinin mühim bir sebebi daha ruyordu. ı V Ua beraber uzaı.ıa; !ar mum) denilen bu kabile reisi fasın 
BiR OÇONCO HAYDUT vardı. Daha doğrusu bu auretle ha- fakat ..,. __ • .__ ______ ~- _ b" • ze ~u ._ __ arkalanndantı bir. Fransızlar tarafından istiliaı aıruın-

Petrol .ı.::1armm bir köıeainde reket etınİf imalarına P ·ti kad L.UÇJallO..........,.... ıran. «ÇUUto ~nıann da .. th. ücadele • ih 
._. ceaed" . 0 

ka..L...'-·· 'd:., ı- bile aynlmadığı için Evayı yalnız' müddet balc.ıktan aonra kamına ~ :;j.ı:. . K etm" }':.lecn ka-

MO~-g~Vgi ~~ındileabir ~~!,~ çov~ mndaha mm olmT..........,.lardın paoc:ı-: bulmanın imlıı:inı yoktu. 1 döndü: ~etOeıır ı fifti. lll'fl una wzı • e -
~ ... aıu:a memnun llf •· ana Nih b' .. • .• ._ . \ B adı ded' V-'-" • tı. zaman uta bu unan aenın ea-

cuklan gelmİf yerletmiPınfi. kadının ölmediğine ve yqadığma e- ·~et ır gun tiliı 1<endıne yar-, • - u '?a: ı. ....,.. emt- ki kannın babası çok nüfuzlu idi. 
Hemen haber verelim ki Vilder- mindiler. dım ett~. l nım ama, Lugırun tamamen ona bt- Onu ölümden kurtardı. Fransa.ya 

vald'lar z_.iıınolardan L--kuı de- ş::_L_:_ Morırtan ceaedini k..,..- Zerçıano, onun yanında kansına: 1 rakılmuını el& uyıt0n ve tedbirli gör- L-"lı kald e •eneral Lujot" . d 
' -,.. ~ uın,_,. -.- Ben ded' s· "ddet izi . B 'tibarla • b -.t- ~ ' v "' eyın e 

ğildiler. TabiiçocuktaLuigiidi ranlar üç faslı idi. - ' ı. ır m~ • • .er-\ mıyorum. 1 1 aeru ur......, kıymetli bir muavini oldu. Bahaları-
Zerçiano, Pariali kadını telefonla Niçin kaçırmıalardı?. den unklasmak mecbunyetindeyım. onun batındı bırakıyorum. Yoksa nı ölümden kurtaran adamın kızma 

hudut Fransız Zabttuına haber ver- Burası meçhul olmakla beraber Eva aordu: . • . beraber götüıürdüm. Kontes, başı- kartı kabile reisinin çocuklarının 
dilden aorıra belki icap eder de ken- Muhakkak olan onun ,imdi lıem - ~erey;.~·d~ek~ız ~. nı tuviplrir oidi : gösterdiği sadakat pek tabiidir. Böy-
disini de tahit olarak sorguya çeker- sağ hem de serbest bulunmuı ol-

1 
•• :....: aaa.ld ızrute g ecegım. - Çünkü, her hangi bir t~hlike lece mirınet borçlarını ödemİf olu-

ler ve bu yüzden üzerine ıüpbe geti- maaı idi. ...._,ah ı: anında sen kındi başına istediğin yorlar. 
rir korkusu içinde derhal Montrö- Bu bakımdan Luigiyi bü,.;ik bir - Ne güzel ve e~lenceli bir ııe- tedbiri alabilir in. Zereiano acı acı ~ldü. 
den kallanl§, ideta kaçar gibi bura- dikkatle muhafaza etmeleri lizundı. yahat yapacaksınız baba!.. 1 - Hakkın vu.. - Evet, dedi. fakat bu «borç 
ya gelmifti. Zerçiano, Limerstoyn iamiode Al- - Güzel seyahat ama oğlum, - Ben de, Futa bulunacağım ödeme. leri o lcadar uzun aünoiye-

Bu hareketini mazur göstermek ına.nyadan koğulmuş ve bir çok fÜp- eğlenceli değil. Bıı bir İt aeyııbati.. kua zamandllllistifade ederek orada cek. 
1çin de bir b~e uyt!urmuttu. Öy- he!i islerde lekelen.ınit otuz bet Yat- (Fas petrplları ıirlı:eti} ~in . meı:lisi mtılüm olan neıele üzerinde arat-1 -BITMEDl-

- Ben, ilkönce yalan söyledim. Şiın• 
di doğrusunu söyliyorum. O gün JaO 

Dö Kovenle ben gündüz uzun müddei 

konuşarak bahçede dolaştık. Hava sı· 

caklı. Fakat akşam üstü biraz serinlef• 
mişli. Gece bastırdığı zaman Jan uyku• 

su geldiğinden bahisle divanın üzerin• 
biraz uzanmak isledi ve uzandı. Ben de 
karşısında idim. Bir aralık param olm•· 

dığmı düşündüm. Halbuki bu kızın pa• 

rıısı vardı. Ver desem vermiyecelctl• 

Zorla alsam beni ele verecekti. Onu ol· 
dürmeği kararlaştırdım. Yanma yakla~
ttn1. 

Gözlerini açarak bana haklı. Ellerim· 
le gırtlağım tuttum. Şaka yapıyoruın 

zannederek gülümsedi. Parmaklarun• 
sıklun. Bütün kuvvetimi elletime ver· 

miştirn. Jan yumrukları ile karnım• 

vurmağa başladı. O vurdukça ben d• 

gırtlağını sıkıyordum. Nihayet avuçl•· 
runl açlığun zaman o cansız olarak 
yere yıkıldı. 

Kasap, soğukkanlılıkla yaptığt bu iti
raftan sonra Milyonla müvacehe edil· 

eli. ll!lilyon bu cinayell.en haberi olmad•· 
ğuu söyliyordu. Vaydman ise ; 

- Nasıl haberi yok ... D fe bağırdı .. 

Hem o kadar haberi vardı ki aldığunt> 
parayt b~raber taksim etlık. 
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ortadan kalkarsa 
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L~.~~:~.·-.. ~~:~'.~~...J PiÇ KURUSU 
v~~~~?-M EM::ırlilla!amım:~-ımwraıum:ımvmmıı~Ya~;;;:;;,,.:,:;:;ş;a:; Fransız gazeteleri bu ihtimal 

BiZANS SARA YINiN"""j"Ç""""YüZU"""""""""""""" etrafında neler düşünüyorlar? 
~f~f~~ ~~-"-n-~-~-~-1-~-.-h-~---------D-----------s-in_i_o_~_y_a_k_o_y_d_u_n_n_~-k~~~ 

B fa d t 1 • • ··tat =·········· u"nya ········· :L f l '--d 'le • , ünya gaze e ~mn mu ea ve bi.&.i için daha az a garanti owuı ı ça 

. ı~ans tahtına geçmek sevdasını kafasına koyan Bizans1ı!:·~1ın:r!e::~oi:"ğt~: • .=~ ~Su/hunun atisi na- ~:n\~:;~l~:::sb~::~~:.v: 
asılzade A ngel ~ k · · ·· d ·· k f . 1 d. d bültenlerinden alınmaktadır: : c . çakları geri gelirebiLnek emniyetine - a ının gece gun lf Z a asın ışgaı e ıyor u d 'ITIHATI'AN .KU~'VET DO~A~!: : mrna enevreyı vat'.mak daha doğru değil midir? 

~Ha,...., ben dünyamn en zeki bana· b l Arab Pari• gazetelerı, mılletler cemıyetının k U V Ve t / endirmek ikinci. karar ise, basit bir emri vlld 
kaz deiil# en senem en aptalı en _·Kiradan •İze ne kadar borcu- rra u ur. ay~ da biner •• Attnümüzdelci toplantm hakkında makale· malıiyelinde dahi olsa, Habe§istan Im-

lcafaL. adanuJUll. ' ' ded. a.. • • • • !er ne§retmektedirler. düşünülecek çare- • paratorluğunun tanınması meselesini or-
- Neden? muHz var, ı. Panayobs, geveze ev salıibını da Maten gazetesi diyor ki: taya koydurm..unak:tır.• 

F.d ayretle yüzüne baktun. ha . ad • 1 tm k ' ed. B iki la /erin en müessı·r .. -:- İrnedeki Ermeni kizini bir - Neden aord . zı!' . e soy e. e ıst ı. e . cFransa ve Ingiltcre, Cenevrede bu- FRANSIZ - 1NGlL1Z GöROŞ BlRLICt 
tiirlu bulanıadun da ondan.: - Bo .. ~uz, ... ~edım. . zın Edımede bır yavuklusu falaı günkü vaziyeti idame hedefini takip ey- olanıdır. cwulhun Över gazetesi diyor ki: 

Aıııelild ce.-ap :...-...-..1! alnız kirrcumu ~~yecegım_: dedı ve I vardı da onun tarafından kaçanlmı liyeceklir. Fakat aynı zamanda, bu iki Ji 
Cözl • V....-uııcuı. y asını degıl yaphgım para tı . .. a"tı•sı•nı• mı·ııetler Ce• «Fransız ve lngili~ müşterek değil fa-enni hali el' lindelli tut dımlar f lu. ' . • devlet bazı cemıyet azalarını ve ezcum-
~ deftere .ı:L:....~eB, edeft •dol- yarp ınt edaz ıyb leldv~rdı. Fakat ev sahibi böyle birtey bi le küç,i.ik devletlerin duyduktan kaygı· kat müşabih beyanatta bulunacaklar-
d UUUD-r..... u en - arayı ner en u ugunu aor ed'W' • •. ıec1· mı·yetı·nı·n a"tı·sı·n dır. Ild memleket, milletler cemiyeti .uran bütün ,.._, __ ,_._ L-~-'--

1
._, dwn.. - m tgınt soy. ı. • tar karşısında da bunlara tamamiy.le • 

t>in.L :ı-11&11W.& uaunuan O d d Hakikat k f h paktında idamesini isliyecelderi 16 ıncı 
--~ en çok kalbinde yer tutanı, _ Allah .. d d" ded' - : e a. en ço na lıigane kalmıyacaklardır. Maama ı , Jı n ayırmak im 

madde hakkında ne tanda söz söyfey~ tıt IOrl afla Edimedeki --'- id. Ert • __ L!:!n er ... •w.'· muslu bır hayat Y&§lyordu. Aç kalı milletler cemiyetinin zayıflamasından e -
k b

• ••• ..,.... ı. esı No111U1 eve gıltigım zaman yorlardı ki ... · t hn. . .k k .. d cekleri hususunda tam sure~ mutabık 
lla ır "•-an so ... - gl!....d'•ğü• • &.-... b ld A , M-..ye mınne e ıyoı ve hassaten faal komşuların gıttı çe ansı., ır: 

-
0 •&&• v.-· u ve evı ~ u um lqa b lard y in .., • kalmıştır. Ingiltere Fransanın mUuhe-

eı>ey l'Üçlüklerden sonra n!L_yet ev ve d!ı.... • b •. "kmb.ana pbaar9:y
1

1 1• a r- •asıra dediğim gibi yı kuvvetlenmesinden kaygı duyan küçük ....................................... . 
L._ - . ... llUl - r llllen sonra uyu ır ara ı e nama gelır· di K b h' im .. . . BB Ed kaldınnıyacaktır. ispanya dramının veı reU ile, Habeşistan meselesirtde, ciddi 
'OÇQQıe Vaidiyle elde ettiği ve b' k Ed" ed ık . . I H · ızt uraya ıç ge E devletler ınuınessıllcnne, . en ve 
~ koYnuna girdild ıc: .;;- ~ ~? ç :tp gıtm~ er. er halde di. Sadece evlerine gittiğim zama: Delbos, itlihnttan kuvvet doğar tarzın- Çin - Japon anlaşmazlığının kabahaU, sur:lte ve hemen vaziyet almak niyetin· 
,tiii bu lazı L_ edeen sonra .__Ylb. - zengın ır~ yerde.., bır vurgun vur- bir iki defa gördüm. Bir defasınd da cevap vereceklerdir.» bu enternasyonal organizmc yüklene- dedır.> 
:.ıı_ .. bfaauer n nae onun 1U1 ın- mus olm lar. ...ı;.lıvordu Sebebın· 1• ---~ •• 1 d 
qe •e ---»- kenef• • d b•lmed•w• V . . - :r • ltUl'UUm, soy• HAŞARILARIN GER! DöNMELERl maz vaziyette bulunması a, sistemin TEK ÇARE 
ı ... Llil wta. .• • • ııı e ı ıgı e ev sahibı, Panayotise bunları medı". Maaınafih.. -""' edemed - b ku 1 b 1 led' 1 , Nl BEKLtYELtM maz vaziyeelte bulunması da, sistemin Pöple diyor ki: 
lll1t•tu. ıgı ır vvet eyer u - söy ıkten,_ sonra da ilave elmİftİ: • Bir teY ıöyleme:~ :,.ter gibi olmu kabahatleri arasında değiklir. Bu vau-

"-T Tab - 1 '--- ..:."L -r Ekselsiyor diyor ki: •Eğer büyüle devletler hakikaten mil-
D-L - - - 11.. nsanın onun KIZ• 5sul sonra ıusmuttu yelin müsebbibi, bu sistemden istifade-

ol&rak~uun. ölümü w-ii,.ünden. i.ni güzel ku:ı olu-· elbet kolay kolav 1 • --BITMEDI- cEüer bir ideolojik blok varsa. muhak· h .f d k teller cemiyetini mUdafaa etmek ve kil-
i:' ..I!_ " - ·- ,,, "' d sini bilıniyenler ve ya ut istı a e etme 

'elın• a;.,wmeden ..... ı..... Hazansa kak ki bu blok milletler cemiyeti için e çük devletleri yeniden bir araya topla-
L-...1_ ,,. ·-.,"Y" T - ıı · ı · · istemiyenlerdir.• 

)' Jf, ~ hebaanm konağına e • k e s· e - değildir. Filhakika, mi et er ccınıyetın· malc niyetinde iseler, bir tek çare vardır 

~Bir ... faratftan.~kenclL __ .de_ •• _ Bonadaba. .._~~w~-1 u~. ' • ıye ~~ıye de her türli.i hükümetler ve rejimler TOTALiTER HOKOMETLERiN ve o da bu bilyUk devletlerin slyaseUe--
~ auca llUllllK -......,- • temsil olunmaktadır. Milletler cemiyeU TAKTIQI rinl cezri surette değişUrme~ri ve kol• 
.___ - • mı -·-·m eg- lizerinde hemen sıcağı sıcağına bir ame-
~lerine ........ Eko dö Pari diyor ki: lelctif emniyet si•temine istinat ettimı.e--
ı._ ...L Yerirken diğer taraf- tiyat tatbik etmek çok tehlikelidir.Pak- cTotaliler hükümetler, her hangi bir leridir. Ak.si takdirde ayr1it1t muhak .. 

fUJun 1UU geniş birte~me iınkaıllarmt kat't surette kaktır.• ~ 'lll F.dimedeld Ermem· •--nı du··- El b h • • A k tın ıslahı hakkındaki görüşmeler, küçük 

k ekten uak kalmamqta. 1 şe ap mu arrırı n a büylik bütün devletlerin huzuru ile ya- öldürmek için, tehdit, manevra, korkut--
DÜNYA SULHUNUN ATlSl L_ iZ hem güzel, hem namuslu • pılın:ilıdır. Bugünkü şartlar içinde ya-

"tan de f-1..:!_~ k 1 · · l ma gibi her türlü vasıtalardan istifade 
... ._ • nAİıuİ. Onu güçlükle ve an- • • b. 1 pılaca ıer şey, cenuyetı namevcut ar eylemektedir. Fakat bu hareket hallı, Ernuvel diyor ki: 
-. ~if Lir inlnda elde ..:::.· • dü. ra t lehine değiştirmek değil, fakat yıkmak 
a:: ij e.~mı - ın l a arını yazıyor totaliter devletlere, her halde Alınan ve ~ .. ul\ Y, or> kendiainin zenııhn oldugu"' _ • • neticesini verecektir. En eyisi ınuhak-•• b lnı ·-o-· ltalyan tayyarecilerinin açık şehirleri 

cTolaliter devletlerin fena niyetleri· 
nin tahakkuk etmesine mani olabilecek 

ı eden tealim olan bu kızın kak ki, hu haşarıların geri dönme..;ini 
lervetine tami ederek -•---~ kızlar~ beklemektir.> bombardıman elliği böyle bir zamanda 

tek şey milletler cemiyeti müessesesinin 
esasını te kil eden milletler arasındaki t&-~ dalı ~· Şam 23 (MJI) - «El Şebab• gazetesi. kün olduğunu ila\'<.! etti. • bir avantaj venniyecektir.:. 

du. a sadak olacağım umuyor- n1n muharriri Mehmet Esref Elkatip CENEVRE ORTADAN KALKARSA sanüttür. Totaliter devletlerin ise. Millet• 
ter cemiyetinin esasını ~kil eden kol-

~ Yanından ayrılmadan evvel diğer biı 
il Un Ü k l · · A k Jurnal diyor ki: 

t'Lr -'--hk - . ç c ma a esını, n arada yaptığı sual sordtun. Ve Türkiye Cu'"mhurı'yetı h 
""""5e ça..,...m ların h ani l cFransız hüküıneli arcket tarzını ln· 

CENEVRE KUVVI<.."TLENMELIDIR 

lektif emniyetin organize editmesi' ve ~lık'-- ba • ov a ann .siyasl görüşmelere tahsis etmiştir. Mu- ile mandater Fransız hükütll(!ti arasında· 
.. ıan aonu yatlannda bat- h . d . k' S 1 t' . . • k k giltere ile taın bir anlaşma halinde tcs-toat- bö le hi _Lıı._ ı_ -- arrır ıyor ı : ._ eya ıa ımın sıyası ıs- i eyi dostluk mukavelesinin nede'" 

ı:ı_. -..... y ı noauuan Ange- .. bit etmiştir. Bu hattı hareketin tutul-

Popüler gazetesi diyor ki: 
cEğer milleller c~miyeti paktın.da bir taksim kabul etmez sulh prensibinin tat• 

~İn L'-~- , • • .: mına başladmu ve Türk siyasi ricalini fesholunduğunu. sordum. Buna şu c' bva1'l 
ue&ar hayatı ıçın de bar do- .... u masına yol açan sebepler şunlardır: 

nUnı noktas ziyaret eltim. Evvern. Matbuat umum verdi: tBu muahede, henüz bakidir. 

değişiklik yapılacaksa, hu, cemiyeti bık olunması keyfayetlerinden :ziyado 
zayıflatacak değiL fakat daha ziyade korktuktarı başka birşey yoktur. DUnya 
kuvvetlendirecek ınahiyelte olınahdır. sulhunun Misi, Milletler cemiyetinin Ati-- ı obiblltrdl. Aualan ,._.~ rnuaunugun gınuu. ···~····-~~ o·-s • 

hy .:~ ~a onu arattırmak olan uzun ınükij.leıneyi bıllhara nakle.,. 
up urtnak. •.ıtedı. • , 1 dece~im. Sonra Emniyrl umum ınü~ür~ 
•• anayotm bu maksatla Edımeyel Bay Şükrü ile göriışlt.ıın. Onunla sıyası 

tond d' . er ı. bir konuşmada buluntluın. Fakilt ahvalı 
l>uıE:ıasen Edirnede onunla ~I ha~ıra dolayısiyle bu konu~mamızın ne
~ urunuıtu. Sadak adamı. ~~ı şredilmeıne ini şaı·L koydu. 

llt tanıyor. Oturduklan evı bıli- Hariciye genel sekreteri Bay Numan 
)'o~u. • . •w• Menemencioğlu ile görüşmek temini için 
E: an~yotis Ed~e~e gel~ıgı zaman Emniyet umum ıniidürüne deltllet et
~~nı kızının evmın yennde yeller ınesini rica cllinı. Harici~·e vekaletinde 

ea••::.,ni .. d" d B gor u. ... • genel sekre~rin çalışma o asına girdi· 
U, esasen ev degil, ~ dq ğim zaman kendimi cEl Şebah• gazetesi 

~l ailesinde harap ve iki göz bir namına takdim ettim. Ve Beyrutta uğra
l(U "L - •d• 

Uue ı ı. dığı rahatsızlıktan şifa bulduğu için teb-
lar Sahibi tarafından yı~lmıf, yeri rik etliııı. Bu rahatsızlık 1'üı:kiye - Su
d la olm~ftu. Panayotia komtu~- riye müuıkeratının kesilmcsme sebep 
.,:;' t~t yaptı. Kazın, an~~ ı~ olmuştu. Bay Numan Mencmcncioğ!u. 
li ~ bır .. g~ nereden geld~dn- beni nezaketle kabul etti ve. cEl. ~eba~• 
td~ıyen buyuk b~ ~~ı:·.~ınere~ gazetesini ve onun Suriye ınıllelinı~ hız
E: ?'lleden çıkıp gıttıklerını ogrendı. metinde i gal ettiği yi.ikse.k mevkiı tak· 
\'uı sahibini buldu. dir ettiğini söyledi ve soracağım sual-
0 da bir teY bilmiyordu. Iere cevap vereceğini anlattı. Kendisine 
Bir akp.m üstü. dedi. Ktzın ana- suallerimi söyledim. Biraz düşündü son

la >'anıma geldi. Fakir insanlardı.Ye- ra bu suallere cevap vermek için tetki
j.ece.k e~~kleri yoktu. Elae~ya ge- katla bulunmak ve Heyeti. v.e~iley.~ ke~-
ır. kendmne yanlım ederdun. Bu fiyeti arzetınek lfızııngeldığını soyledı. 
ıefe~ de yine yardım istemek için Sonra Istanbuldan avdet cdınce tekrar 
teldı zannettim. görüşmemizi istedi. Ancak o vakıt sor
...!_ara Yermek üzere idim ki kadm duğwn suallere cevap vermenin müm-

HALK 

Evvel Zaman. 
içinde 

Yazan: METiN ORBA'f 

9-

Kocasına sadık kadın 
b• ~~~~---~~---~~---' 
g~i·lca~ın zihnime, gönlüme giremez.Sev· nun olur musun? Ve görilrsen tanıyabi-
•• 

1 Dıdanımın hayali dainıa gö?:ümiln lir misin? 
on·· 

Undedir.Onun ziyaından bir tilrlu·· nıU- B ı b · b" · .. ·· d ki u söz eri itinr ıtırmez yuzun e 
t~elli olamıyorum. Onun için diri diri nikabı kaldırdı. Kiimil Didnnı görüp lA· 

ı:orrıüJ .. ld w • d D h l d 1 ld lar l' l ınuş o ugu yere gıderelc orada hn· nı ı. er a sarmllŞ o aş 0 u · 
d ı.ıııın ~ ı 1unn kadar ağlamak niyetin- * 
CYıın. a d Çektikleri bütün L<ıtırapları bir un a 
Didan kocasının bu derece sadakatini unuttular. Karı koca hayatının, fesatçı-

l:u~cl g~o b' · • dd tt•x· · .. ' ki k • ç ır carıyeyı re c ı0ını gor- ların, kard~ bile olsa, soktu arı un· ::d klc pek ziyade memnun ve müftehir dakla yıkılaınıyacağı, sarsıntıların mu
u, dl'di ki: 

vakk:tt olacağı ve ftaltikatin anlaıdması 
C\>:: ·Ö!üıni.ıne hu kadar esef ettiğin zev. ile yuvalarının daha fazla sağlamlaıaca· 
ita , ıa ei hayat buyurmasını cenabıhak· ğını andılar. 

Yalvar.ırsam onu sağ görmekle ıneın- BuracLı, bu adada ümi.uledııin sonuna 

Milletler cemiyetinin ortadan kaldırıl· 
.sonra fo.sh:!dilmiş olacakt;~. Bu n;Üddet nşıklık sebeplerinden hiç birini ortadan 
zarfında her iki tarafın lehine olarak (Ji-

- • • • • i _,,.:::-~"::":.'.:r.~ıuı~ ... :..: .. ~-~§:~=:~:_ __ lendir.ilmiyorsa her halde olduğu giOi 
hırakılınalıdır. Fransız hükümeUnin gö
rUşü de esasen bu merkezdedır.• Garp cephesinde yeni 

birşey yok muharriri 
ğer bir muahcdenin akdedilchilme.sıni 
temenni ederiı;. Suriye Başvekili bay 
Cemil Mardam Türkiyeden geçeceği sı
rada bu ziyaretten i.stifade ederek Su
riye ve Turkiye arasında bir ınuahcde
nin akdi için yeniden müzakerelere gi
rişeceğini yeni muahedenin gerek Türk· 
ler gerekse Suriyeliler için hayırlı olma
sını temenni ederim. Müzakeratta mu
vaffak olacağımızı da ümit ediyorum. 
Çünkü benimle Cemil Mardam arasında 
sıkı rabıtalar vardır ve hunlar daha ii'c 

mektep .;;ıralarında teessüs elınİitir. 

Hilsnü niyelinıize inanınız. Şurasını 

ayrıca tasrih edeyim ki Suriye Başve
kili Ankaraya gelmeden evvel «El ~,_ 
hah• gazetesinin ve diğer Suriye gale
telerinin eyi. yazılar neşretmelerini dllc
mekleyiın. 

El Şebab gazetesinin dördüncü maka
lesi Türkiye kültür enstitülerine tahsis 
edilmiştir. Bu makale gazetenin 13.1 
1938 tarihli nüshn.,;ında çıkmıştır. 

Gazete diyor ki: dsınet Iııönü ensti
tüsünün müdiresi mal<hnallı ve ciddi 
bir bayandır. Bu müessese hakkında ve 
müessesenin gerek Türk genç kızlarını 

Sabırlı Aşık 
.&ki zamanda Çin padişahı bulunan 

«Şah Rıdvan• pek ziyade av uıeraklısı 
idi. Bir gün yine ava çıkmış, sahralarda, 
ormanlarda dola,şıyonlu. Birdenbire a· 
yaklarında altın halkalar bulunan bir 
Ceylana tesadüf etti. 

Böyle bir av pek ziyade hoşuna gitU. 
Ele geçirmek için atını doludızgin Cey· 
lanın üzerine koyuverdi. LAkin Ceylan 
fevkalade süraUe bir dakika içinde gG-

zünden kayboldu. Şah Rıdvan bir müd
det arkasından gitti ise de bir daha iıini 
keşfedemediğl için meyusen ölede beri· 
de dolaşmağa başladı. 

Derken bir çeşmeye tesadüf etti. Çeş
menin arkasında güzel bir çayu· vardı. 
Oraya gidince Ceyliinın orada yatmış 

olduğunu gördü ve tekrar atını üzerine 
slirdü. 

Ceylan Rıdvan Şahın yaklaştığını gö· 
rünce kalktı, kuş gibi uçarak çeşmenin 
yalağı içine daldı, yine gözden kaybol· 
du. 
Rıdvan Şah büyUlt hayretlere düşlü. 

Hemen atından indi, suyun içine baktı, 

öleyeberiye koştu, çeşmenin her taraf mı 
aradı, fakat CeylAndan eser göremedı. 
Bu hale kendi i gibi maiyetinde bulu-

eyi yeli~linnek gerek onlara yeni hayat 
yolunu açmak için "3rfedilen gayretler· 
den ınuntauun neticeler alındığını anlat;.. 
tı. Sonra Mısırlı meşhur Arap yazgam 
Hüda Şuravi'nin bu enstiti.iyü ziyaret 
elü~i ı.aınan büyük hayranlık gösterdi
~ini ve Mısırlı talebelerin kabul edilme
sini dilediğini söyledi. Bu yolda Türkiye 
ve MLSır hükümelleri arasında muhabe-
reler yapılmış ve Uç Mısırlı kız Enstitü 
lisesine karı.şmışlır. Bunlar inşirah 

El-Rafıi, Ay~e Fezenli ve Mı.inire Dervi~ 
adlarındadır. 

Müdireye Suriye genç kızlarını talebe 
olarak kabul edip edemiyeceğini sor
dum. Bu bapta yapılacak ınütalebenin 
eyi karşıl~acağınt fakat şimdiye kadar 
bu yönde bir cereyanı muhabere olma
dığını bildirdi. 

Türk kalkınınası hakkındaki tetkikle-
rime devam ettim. Gördüğüme göre, 
Türk hüküıneti ricali Türkiyede analfa
betizıni. ortadan kaldırmak için son de
recede gayret etmektedir. Böyle esaslı , 
bir meselede gösterilen himmet Türk 
milletinin canh ve uyanık olduğunu 
gösteriyor. 

nan veziri Muhsin ile diğer hademesi de 
son derece hayret eltiler. 
Şah pek çok düşündükten sonra mai

yetine: 
- Bu gördüğümüz: hayvan hakikatte 

Ceylln cinsinden değildir. Belki Ceylan 
sO.reline girmiş bir peridir. Avcılarla 

eğlenıneğe çıkmış olacak! 
Demesi üzerine hepsi sözUnU tasdik 

ettiler. 
Uikin Şah Rıdvan bu i.şe fevkalAde 

merak elli ve mutlaka işin hakikatini 
anlamağa karar verdi. Gözlerini bir tür· 
li.i çeşmeden ayıramıyor, arada sırada 
derin derin ah çekiyordu. 

Nihayet vezirinden maada bUtUn mai
yetinin geri dönmesini emretti. Yalnız 
kaldıktan zaman veziri Muhsine o gece 
orada kalmalarını ve mutlaka periyi tek

Er Nu\•el diyor ki: 

«Çok uyanık davraıunak lnzundır. Zi
ra milletler cemiyetine karşı hUcum, 
aynı zamanda sulha karşı dn bir hucum· 
dur.• 
FRANSA V .E INGlLTERENtN ROLÜ 

Paris gazeteleri, Fransız - İngiliz gö
rüşmeled ve milletler cemiyeti konse
yinin toplantısı ile meşgul olmaktadır. 

Epok gazetesi diyor ki: 

cFransa ile 1ngiltercnin oynanacak 
büyük rolü vardır. Totaliter devletlerin 
yeni tahriplerinin önüne geçmek için, 
Fransa ve lngilterenin, tereddüt halin
de hulunanlara yeniden itimat telkin et
meleri lô.zımdır. Bertin - Roma mihveri 
ancak Paris - Londra mihverinin kendi 

E.Remark 
Boşadığı karısı 

ile evlendi 
• 

Geçen cumartesi günü Sen Moristeı 
(Gaı;p cephesinde yeni bir şey yok) ad-

lı eseri 1ile laııuunış maruf muharrir E. 
Reınarkın üç buçuk sene evvel boşadı-

ğt karısı il~ tekrar evlendiği haber alın-
kuvvetini göstermesi suretiyle, nötrali- mıştır. 

ze edilebilir.• Remark : 
IKI KARAR - Biz demiş, vakıA üç buçuk ene ev· 

Jurnal gazetesi diyor ki: vel bo§annıışllk. Fakat yine o zaman• 

dkisi de menfi olmak üzere iki karar, dan beri asla birbirimize dost olınaktao 
bütün vaziyete hakimdir. ayrılmadık. Şimdi bayatınıw tekrar bir-

Bu kararlardan ilki, pakt metni ve lcştiriyoruz ve ben bundan çok mem
ezcilınle meşhur 16 ıncı madde mesele- nuıı, mesudum. 

Şah vezir ile. böylece uyurlarken ku- Büyillc bir meydandan geçtiler. AlA ki .. 
taklarına EevkalAde muhrik ve müeMir 1 ıimlerle döşenmij, bir divanhaneye gir
scslerle l&Uf bir ahenk geldi. Uyandı· diler. Orada da kimse görmedikleri için 
lar. Acaba nedir? Diyerek bakındılar. geçtiler, gayet büyük bir salona vardı· 

Karşılannda gayet büyük ve muh~em 
bir saray gördüler. Içerisinde sayısız 
mumlar yanıyor, ortalığı tarif edlLnez 
bir derecede tenvir ediyordu. 

Derin bir taaccüp ve i.iUğrap içinde 
ıkaldılar. Rıdvan Şah vezirine sordu: 

- Acaba bu nedir? 
- Efendim, bizim bu gördüğümüz ta

bü veya sun't birşey değildir. Muhakkak 
cinlerin, perilerin bir alametidir. Bunun 

için bizim burada durmamız caiz değil· 
dir. Bu gördüğUmUz saray ihtimal ki bir 
sihir eseridir. Mahza efendiıni celb için 
yapılm~ır. 

lar. 
Bu salonun ortasında bir altın taht 

vardı. Tahtın üzerinde güzelli!l ortalığı 
nura garkeden müstesna blr kız oturu
yordu. Şah ta, vezir de bu manzara U:r:e-
rine ~ırıp kaldılar. 

Bu dilber kızın etraf ana penbe ipek· 
ten, inci ile işlennı~ esvap geyen ve birt 
birinden güzel olan altmış kadar cariye 

oturmuştu. Kiml saz çalıyor, kimi oku· 
yor, taht üzerindeki kızı eğlendiriyorlar
dı. 

Şah Rıdvan, salonun ortasına doğru 
yürüdü. Cariyeler ise bu iki yabancı 
adamı görUnce sustular. 

Şah Rıdvan tahl Uzerindeki gUı.el kı· 
za şöyle hitap etti: 

rar göreceğinin kalbine doğduğunu söy- - Ne olursa olsun şu sarayın içine 
ledi. Birlikle çimen üzerine oturdular. girip ne olduğunu anlamalıyız. Ben 
Akşama kadar Ceylanın sözün\i ettiler. bundan zerre kadar korkmam. Sen hana 

Gece olduktan sonra bir aralık Şahın beyhude korku vermek istiyorsun. - Ey aktlları yağına eden ve Çin pa· 
uykusu geldi, vezirine : Vezir Şahın bu husustaki sebatını an- dişahını aşkmıza esir eden dilber! Siı 

- Ben artık oturamıyacağım. Biraz layınca dedi ki: kimsiniz? Ve isminiz nedir? LUlfen ben-
İslirahat edeyim. Sen uyuma. Gözünil - Madam ki efendimin efkAn bu denize beyan buyurunuz! 
çeşmeden ayınna. Şayel bl..rşey görürsen merkezdedir, ben de efendiınden asla Kız Rıdvan Şahın bu sözUne tebessUm 
beni derhal uyandır. ayrılmam. Heı· halde beraber bulunaca- ederek şu mukabelede bulundu: 

Diyerek çimen üzerine uzanıp yatb. ğını. - Ben öyle bir CeylA.nım ki arslan. 
Vezir Şahın emri mu~ibince çeşmeye ~lktıl.81:'. ~rayın muazzam kapısına lları meftun ederim. Işte hugUn gördUğü· 
bakmağa başladı. Ukın çok geçmedi. { oogru yüruduler. nüz ve tutmak islediğiniz Ceylan benim. 
O da uykuya dald.t. ~p.: açtldı. Serbestçe içeriye girdiler. _ BlTMF.Dl _ 
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Iki küçük bayan orasında : 
- Dün rıkşam bir konsere iştirn'kt

tim ve bır şnrkı söyledim. Şnrkı) ı i
tirdiğim zamnn salondakilerin hepsi ı
ğınmığa başladılar : cBaşka bir tan. 
Başko bir tane ... ~ 

o 

e 

Metin on, Sevim sekiz yaşında.. mış dn nltındn !'en kalmı~ ın r.ihi ne dü-
fkisi de çok iyi arltada~tı. ~nüyorsun. 
Her gün beraber oynayorlar. Arama Met:n hiç yalan !Ö) lt'.mczdi. 

birbirlerinin evlerine de gidiyorlardı. ' Babl\sınn: 
Metinin bnbaeı ile annesi oğullarının - Bucün, dedi. o_> nnrken Sc, im ben-

Scvim gibi terbiyeli ve sevimli bir kızla •

1 
den baymm hediycııi i<ted:. 

lwnuşmasından memnundular. - Tabii ister. O senin hem hiçuğiin 
Sevimin anneııi ile babası da küçük hem de en eevdiğin, en iyi aık. da;ın cJe-

)'avrulannın Metin gibi bir arkadaşı ol- 1 ğil mi~ • 
rnnııından seviniyorlardı. ı 1 - Amma anısıra bıınn hükmetmek 

iki arkadaş, aruıra oyun .Yüzünden istiyor, emir veriyor cibi konu uyor ve .. 
dnnlıyorlarsn da bu dargınlıkları sabun Çimdik atıyor ... 
köpüğü gibi çabuk geçiyordu. Babası güldii. 

Bir gün yine her günkü gibi Metin :le 
1 

- Eğer, dedi, İns::m hediye} i h. yn
Sevim oynarlarken Sevim Metine: l tında hiç dnnlmadığı İnsanlnrn ven cek 

- Bayram geliyor .. Dedi. Bakalım olsa hediye verecek kimse hulnmıız. Öy-

bana ne hediJ·e vereceksin le mi detiil mi lıı•rıı• 1'1"'"""6 tc-· • _ .. ,......... ...... uV, n.. uu ;.ı.·.,t UH ... lllU1l iiilil • guteretc aıttı. 

~eçmiyordu. - Babanın hakkı vnr oğlum ... Dedi. 
O, şimdiye kadar hep hediye a1mağa Sevime iyi bir hediye dmalısın. 

ılışmış, kimseye de hediye Yermemişıi. Metin ~ordu: 
Sevimin bu sözü birnz canını sıkar gİ· - Peki ummn • Baba .. Brnim hediye 

bi oldu. alacak param yok. 

Sonra dütünenk koltuklan kabnrclı. - Paran olmnyınra ödünç <ılının. Bi-
Öy]eya .. Hediyeyi büyükler küçüklere liyorsun ki ben .. enin karnende her ders-

ferirdi. 1 ten alacai:(ın bir (pek iyi) için !!ana bir 
Demek o büyük bir adam olmuıtu ki lira veriyorum. Şimdi gelecek karnendc-

hediye İstiyorlardı. ki (pek İyi) lere mııhsuben sona bir lira 
Kaşlarını ciddi bir suretle çath. avans verchilirim. 
- Her halde bir ~ey du··~.u-nu-r·u·z b"- Mctı"n b" )" 1 b b ~ u , ır ırnyı ıı ınca ıı ...... ına sor-

lalım ... 
Dedi. 

O akşam yemekde Metinin dalgınlı· 
ğını gören ba baın: 

- Ne o yavrum, dedi. Dü~ya yıkıl· 

du: 

- Runun hepsini mi Sevime alııca
ğım hediyeye harcayacağım. Bnna bir ey 
J.cılmıyacak mı? 

- Artık orasını sen bilirsin. Beğene· 

- Başka bir şarkı mı istediler, yoa 
ba~ka bir şarkıcı mı ? 

ceğin ve hoşa gidecek hediyenin üst~ 
den r- ";\ .-·tnrsa kendin harca ... ırsı;'I. 

Met:n ı rte~i günü Sevimi gürün 
müjddcdi. 

- Si'na bu bn,;ram gü= l hir l ~di; 
alacnt_ım Sc\ im .. 

- Sahi mi Metin ... 
- Neden yalnn olsun. Bunun içi 

bnbam bnna bir lira verdi. lnanmn:LSa 
i~tc bı:k.. 

Sc,;min r:öz!eri 'cvincindcn parladı. 
- Oh ne iyi .. Ne iyi. 
- Söyle bakal ım ~imdi na .. ıl bir h 

diyr isterııin} 

Sevim dü~ündü. 

- Sen, dedi. o bir lirayı bıır.a vt:r, 
Ben bakkalda güzel "eyler gördüm. Be
ğendiğimi nlınm. Daha iyi... • 

- Olur ::ımma bayrama vnkıt var. 
- Olsun, zamanından erken \'erilen 

hediyeler daha makbule geçer. 
Metin, İ!.lemiye istemiye t..linc!e 

tuğu tr.) ı ~eYime uzattı. 

* Ertesi günü ) ine buluştular. 
Se,•im, Metini görünce: koşarak 

nına gitti. 

- Bil!en Metin, dedi, çukulatalar n( 
hdar ncfieti. 

- Bir liralık ı;ukulata mı ı;)dın} 
- Ya .. Kocame.n bir kutu doluwu çu· 

kulata .. Amma çok güzeldi. Bak bir ta
ne de eann gctiI<lim. Aç ağzını, yum ğö. 
zünü ... . 

Metin gözünü yumdu. Ağ1.ını açtı. 
s~v:m onun ağzına bir çul:ulatn par-

Ç&"ı toktu. 
Metin çuku!ateyı iki çiğnemede yuttu. 
- Ne çnbuk ta yuttun ... 

- Hnkilrnten nefis ~ey mi~.. Beı;kn 
yok mu} 

• .a,u .. ue_n neınnnı ycdım. tlır ta· 
neııini rnna r. klamı,tJm, 

* Ak!nm sofrada babaıı Metine rnr· 
Ju: 

- Sevim ne '4lmış .. 
- Çukulnta almış baba .• 
- Paranın hepsi ile mi} 
Metin ağlar gibi bir sesle: 
- Evet .. Hepsi ile .. 
- Vay obur kız vay .. Maamalih daha 

fena bir şey alabilirdi. Afiyet olsun. 
Memnun olmuş ya .. 

- Evet olmuş .. 
- Tabii sen de memnunsun .. 
- Evet .. Ben de memnunum .. Fakat 

bnna bir tane yerine iki tnnc çukulata 
verseydi daha çok memnun olacaktım. 

Çocuklar : Bu resmi sulu veya kalem boyası ile, denizi açık maviye, ba1ık1arı da zevkinize göre çe~itli 
renklere boyadığınız 7..aman hocıunuza gidecek bir (Tablo) meydana gctirmis oh.usunuz. Bir kerre tecrübe 
ediniz! •. 

1 ŞUBAT SALI 193ts ' . 

Önümüzdeki cumartesi ak,amı Kızılayın yıllık balosu vardır. Balo bermutad hükümet ıalonla4 

rmda verilecektir. Bu yıl, yapdan hazırlıklara göre, Kızılay balosunun yaratacağı nefe ve te,hir ede·. 
ceği zarafetler bakımından diğer yıJlara üstün olacağı muhakkaktır. Şehrin ileri gelen bayanları 
ıenenin en muhteşem balo~u için tuvaletlerine fevkalade itina ed~yorlar. 1938 kıtlık ıuvare elbise4 

)erinin geçen sayılarımızda kapalı modellerini vermistik. Bugün de Pariı zar af et ıergiainde birinci• 
lik kıı.zanmı, olan bir modeli veriyoruz. Fazla dekolteyi ayni bir dömikapla örten bu modeli ba
yanların çok beğeneceklerine eminiz. Yanda beyaz bir Hermin kürk ıuvare elbiıeıinin büyük ca:ı:İ• 
besini tamamlamaktadır. 

22 yıl 
bitirilen 

sonra 
satranc • Bundan tam yirmi iki sene evvel ln-

giltere bahriyesine mensup mtilaz.im Mc 
Namee ile binbaşı James G. Rogesrs bir 
satranç oyununa başlamışlar, fakat az 
sonra ikisi de ayrı gemilere tayin edil
dikleri için oyunu mektuplaşarak iler
letmcğc mecbur kalmışlnrdır. Bu sıra
da iki zabitin mensup oldukları gemiler 
ayrı nyrı sahalarda harbe iştirak etmiş, 
buna rağmen oyun durmamıştır. MüH'ı
zim Mc Nnmee, oyunun seyrini tam 
kendi lehine çevirdiği bir sırada binba~ı 
Rogcrse yazdığı mektupların birdenbire 
arkası kesilmiştir. Binbaşı bu siikCıta 
akıl crdircmemokle beraber, taşların 
vaz.iyetini de dettiştirmemiş, büyük bir 
sabırla arkadaşından haber belklemistir. 
B ir müddet sonra mülaz.imin harple. öl
düğü anlaşılmıştır. Binbaşı Rogesr ar
kadaşını:ı hatırasına hürmeten şatranç 
tahtrısını ayni vaziyette bırakmıştır. 

O sıralarda mü?azim Mc. Namee'in 
daha beşikte bir kızı vardı. Şimdi yir
mi üç yaŞJnda güzel bir bayan olan bu 

Şarkı mı? Şarkıcı mı? Yumurtadan tavuk 
- Gazetelerden birinin, genç ve gü- mu, horoz mu C, rka• 

zel bir satıcı kıza ihtiyaç olduğu husu-
sunda yazdığı bir ilanı okuyan bir kız, cak, belli olacak 
ilanı veren müessesenin adresine fotoğ- Doktor w. P. Funk adındn bir .Ariıe-

rafını gönderdi. riknlı tarafından kaşfedilen bir clcktriM 
Birkaç gün sonra da, mağazada boş 

bir yer bulunduğunu, bunun için mağa-

zaya gelmesinin icap ettiğini bildiren bir 
mektup aldı. Bunun üzerine sevinçle 
nıağa1.a sahibinin yanına gitti. O da, ken
disine şöyle dedi : 

- Daha evvel gelmeniz. Hizımdı. 
- Niçin bayım, yoksa boş yer kalma-

dı mı? • 
- Hayır, fakat fotoğrafınızın alınmış 

olduğu devirde gelmeliydiniz. 

kız tamam 22 sene sonra 400 küsur mil 
yol katederek Hull'dan Londraya gel
miş ve oyuna babasının bıraktığı yer
den başlıyarak bir tek harekette parti· 
yi kazanmJ§tır. 

Ingillere bahriyesinin şimdi ileri ge
len zabitanından biri olan Rogers, arka
daşının kızını görUncc güz yaşlarını 

znptedememiştir. 

ıfıakinası yumurtaların cinsiyetini ta· 
yin etmektedir. Yumurtalar hususi bir 
masaya clizilmekte ve her yumuı1anın 

üzerinde bir elektron geçirilerek husu· 
le gelen sesle civcivin tavuk mu, yahut 
horoz mu olacagı anlaşılmaktadır. Bu 
yeni icnt kümes hayvanatı yetiştirenle-
ri pek sevindirmiştir. 

Sapka yüzünden 
- Baba, bu kadnr ndnmın saçsız ol~ 

malarına sebep şapkalar mıdır~ 
- Evet oğlum, kanlarının şapkalari 

yüzünden! 

Aynanın da 
fenası var 
Otomobilde: 
Bayan - Bu yandaki ayna pek fena 

doğrusu.. insan, arkadan gelen araba .. 
lardan başka bir ıey görmiyor 1 

TÜR~ çocuGu Ve iLK MEKTEP TALEBE
SINE öGüTLER AGAÇ SEZGiSi 

Bir ağaç altındasın, her dalı bin bir çiçek, 
Gün gelip bu çiçekler sana yemiş verecek. 
En yükselt dallarında bunların olgunları 
Gozünü onhıra dik, nlçaklarındnn el çek 
Yavrum, bunun çaresi, okuyup öğrenmekti!" 
Yoksa hep boşa gider, ;ektiğin emek! • 
Bilgi en büyük kuvvet, yaşayıp yaşatmakta; 
Faknt faydasız kalır, temiz olmazsa yürek! 
Sevmeğe ha la yavrum, ananın kucağında, 
Vatana sevgin, bağın her şeyden iisti.in gerek. 
Kafanda bılgi dolu, yürekte sevgilerin, 
Yiirü, engel tanıma yolunda döndürecek. 
Göziin yukarıda olsun, gönlün yücclikJcrdc, 
Başın dimdik, yüzün ak, alnın açık, güzün pek. 
Yere düşen, kirlenen hiç bir şeye eğilme, 
Şahin ol, yılan olma-, sürünmeklir <'ğilınek! 
Her ülküye emekle, çalışmakla erilir, 
Bahtiyarlık dilersen ömilr sür didinerek. 
Yücel yavrum, Türklüğün her ümidi sendedir; 
Vatan demek ııen demek. sen · demek vatan demek. 

. ll J\SAN - ALI YVCEL 

- Hastalık gibi mühim .sebcopler olmadan sakın mekte
be gitmemezlık etme. 

- Mektebe giderken yollarda gecikme .. Sağa sola bakı-4 
narak ders saatini kaçırma!. 

- Sınıfta yalnız öğretmeninin yüzüne bnk ve kulak:arı~ 
nı onun sözlerine ver .. Başka_ şeyle meşgul olma!. 

- Bir sual sorulduğu vakit işitilir ve anlaşılır şekilde ce
vap ver .. 

- Anlamadığın bir şey için sormaktan, izahat islemek· 
ten çekinme. 

- Arkadaşlarınla kavga etme, bağıra bağıra konuşma 
ve a!;}fı hiç bir yere ve hiç kimseye taş atma! 

- Sıraya geldikten sonra sesini çıkarına ve sıranın inti· 
zammı bozma!. 

- Bir emir verildiği veya azarlandığın 1.aman ne karşı
lık ver, ne de mınldan!. 

- Evde annen, baban, mektepte öğretmenin başkasiylc 
konuşurlarken laf arasına girme.. Söyliyeceğin sözü, sora· 
c:ığın suali on1arın konuşmalarının bitmelerine bırak. 

- Rast geleceğin zorluklar karşısında cesaretini k1rı11u. 
- Haksız oldul?un zaman haksızlıi:ını bil ve inat etJne, 
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_.._.________ da ileri. ,, 

Kadınlardan biri: Pardl\yan, işte bunları düşüne düşüne 
Paris, 31 (Ö.R) - Ispanyada htikü

mctçiler Madriı.lin Karabanşel ı1e Est· 
ramodore cephelerinde, nasyonalistler 
Andaluzya cephesinde ilerlediklerini 
bildirmektedirler. 

- Burada otel falan yok. Parise dönüyordu. 
Cevabını verdi. O zaman ıövalye: 2 3 
- içinizde on ekü kzanmak isteyen BELOV A 

,.ok rnu) Dedi. 1 Pardnyan Karneze gönderilen mek-
0 :taman deminki kadın: tubu elde etmek için koşarken Dük dö 
- Ben, dedi.. Eğer maksad bu sü- Giz, muht~em bir alayın orttmnda Belo- Barselon, 31 (ö.R) - Barselonun son 

bornbardıınanı neticesinde şimdiye ka
dar 147 ceset çıkarılmıştır. 7i si çocuk
lardır. Barselon hilkümeti bu vahşiya
ne bombardımanların her iki taraf tan 
terkini teklif etmişse de general rran
ko namına şu cevap verilmiştir : cls
panyay ı temsil eden şerurlcrdeki binalar 
değildir. General Frankonun dahiyane 
fikirleridir. Harp halinaeyiz. ölüleri çiğ
nemek te lnzım gelse ileri.• 

.\.ariyl 'b1_"'- d • L • b • • d w 'd" d he . ill1U1 ve te avı ctmelll ıae u ışı vaya ogru gı ıyor u. 
il Üzerime alırım. Bu sırada üç tabakaya mensup me· 
- Nerede oturuyoraun ~ buslar üçüncü Hanrinin milletle yapa· 

(f ~adın, önünde ahalinin toplanmış ol- cağı mi.izakeresine iştirak it"İn Belvaya 
• ugu bir kulübeyi gösterdi. lakın ediyorlardı. 

Yaralı attan indirildi. Kulübenin önü- Dük dö Cizin emniyet tertibatı mü-
he RÖtUrüldil. kemmeldi. 

Kulühede bir yatağa yatırıldL Morovcr ona kral Hanrinin kuvveti 
Pardayan aordu: hakkında adam akıllı malumat vermiş-
- Buralarda bir doktor veya bir cer- ti ... 

hıh falan yok mu} Kralın kuvveti, bir çok muharebelerde 
-~Hayır., Fakat bir büyÜci var. kahramanlıklar gö&termiş m~hur ku-
- Büyücü mü? mandan Kriyon·un idaresinde ve oldulr.:-

~ - Evet .• Her §eyden malQmat verir. ça mühimdi. 
bl~aları tedavi eder. Yaralara, berelere Kriyonun a keri. şato ile şehri i~gnl 
lıtar. ediyordu. 

1 Bu llrada vakadan haberdar olan ve Askerini öteye beriye dağıhp zafa 

Kısa 
Dalgalar 

DÜy.. .. l.• k I 
. Ucu denilen adam da kuWbeden içe- uğyııtacağınıı Belovayı kuvvetli mr iŞ a Burun nezlesı· 

h girdi. haline sokmuştu. 
Yaralının yanına çöktü. Kral adam akıllı muhafn7.a altında idi. • • d • 

Pn Sargıları çözdü. Yarayı muayene etti. Hattiı icap ederse taarruz bjlc edebi· 1Çl0 te 3 Vl 
dalcilta 80nra muayenesini bitinni~. lirdi. • • • 

.argtlan tekrar sarara\: ayağa kalkmıştı. Giz, maiyeti ile Bdovaya ,girdi. ça f eSI ) m) Ş 
Pardayan: Bu anda F!'~nsa kral!, şatod ki 1'u~ 
- Yaralı haklcında fikriniz nedir? susi daİrC$indc, Tt"Jlb'İ atmış hir halde 
Diye ıordu. oturuyordu. 
- Yara tehlikeli .. Fakat iyi olacak.. Bu dairede r,<'nİ~ bir ıı.ılo!l hulundu-
- Öyle mi) ğunu ve salonun buyü"k bir kapısının 

.:ardayanın kafasından derhal ıimşek bir merdivene açıldığım söyİiyelim. 
tı 1 bir dU,Uncc geçti. Bu merdiven .bir ~ıırnçaya iniyordu. 

--0-

Paris. 31 (ö.R) - Bastondan lıil'f· 
riliyor: Meşhur Ncw encland me<lical 

tenler doktorları bunın nezlesine Jı:a ı 

kısa dalgaların en iyi tedavi çaresi ol-

duğunu, bu huswıta yapılan tecrübeler n 
mükemmel neticeler verdiğini bildi~~-. ~ler ınecruh iyi olacak olursa hcman Üçüncü Hanri asabiyetle uidip geli-

aıdıp Aleltaandr Farnezi bulacak, mek- ~·or, arasıra şatonun avlusuna veya bü- tir. Yeni tedavi usulü hastaya hiçbir .:rah-
.hıbun muhteviyatını oifahen söyliyecek- yük kapıya doğru bir göı. atıyordu. met 'ermemektedir. Simdiye kadar al-
lı. Bu 81Uree o uman çekilen bütün zah- Kral, Dük dö Gizi bekliyordu. tı yüzden fazla tecrübe muva(fo.kıyetle 
~t "• eziyetler bop sldocekti. Taraçada tepeden tırnağa kadar si- neticelenmiştir. 

BUyUcUyU bir kenara çekti. lahlı elli l\aılzade duruyordu. -=--
- Mecruhun iyi olacağından emın Bir bölük lsviçre nskeri avluyu i!rnal Bahar hazırlıkları 

ıhliain) etmişti. 
Dedi. Merdivenler kral tarafdar) asılzade- llkbahnr mevsimi yaklaştığı için zir • 
- Son derec. eminim. lerle dolmuştu. at dairesince ilkbahar ekimi hazırlıkları· 

;--- Fakat ben arkadaıımın hemen yo- Hepsinin de asık suratlarından. Dük :na başlanmı,tır. lstanbul ve diğer r..'ila-
a çıltrnaıını istiyorum. dö Gizin gelm~itıden pek de hayırlı bir yctlerden meyva fidanları cetinlercl: 

• - Eğer sekiz gün geçmeden yatağın- netice bek1emediklcri anlaşılıyord1,1. köylüye tevzi edilçc.ektir. 
dl\ı\ çıbl'a& ölitt. Eier :bir aydan evvel Nihayet Katerin Dömediçi (sevt;ili "c 
~~e hlkana telı13'e yeruden bat- un y~ğenuııiii !.!yıkı ve(thll~bul iı;;n 
RO.terlr. Eler iki ay geçmeden ata bin· her şey hazırdır.) elemişti. 
tllefe lr.alkıııraa ne olacağını bilmem. S londa yirmi asılzade, gözleri kralın 

lld ay. göiJerinde emir bekliyorlardı, 
. Bu müddet Pardayanın istediğinden Hanri birden: 
daha Çoktu. · - Birun nerede).. Dah!:l dönmedi 

BUYÜcüye bir ekil uzattı. mi~ · 
lierif ı Diye ııordu. Mar~oal Birol\: 

- Buradayım Majeste ... 
- Burada mısın .. s~ni burada bulun-

n Benim, dedi, paraya ihtiyacım yok. 

mıyacak diye ndeta korkuyordum. Çün-
kü sana sekiz gün izin vermiştim. 

Kayseridcn yoncn tohumu. Denizlid o 
r fı:;bğtr Ordud n eoyi"> M"ni.ad n 

Amerikan çubuğu, Bursadan müşkif e 

ve kurd, l!!tanbuldan micltet. Bayınd r
dan pek, ıflergamndan kozak ilxüm ci s-

feri gctirtileeektir. Sofra üzümlerinin 
hem da'hili istihlak, hem de ihracata ytı· 

rarlı olu;ıu bakımından tdces:;ürüne c:r
lışılacaktır. Bu iizi.imler gayet dıt"anılilı 
ve ambalaja elveri~lid:r. 

--:::::-

T ahsiliit nıüdürlüğu 
alılcçıların haetalannı tedavi ettiğim 

~ınarı Ücret mukabilinde bana balık ve 
a rne)t Verirler. 
k Yaralarını teda~i cttiiim oduncular da İzmir defterdarlığı tahsilat müdürü B. 

•ılıJc odunumu temin ederler. ğini haber aldım. Ona hürmetlerimi arz Kadri Emre. Ankara defterdarlığı tah-
- Evet .. Fakat mösyö Gizin gclece-

Pardayan parayı cebine koyarken: için bundan münasip bir fırsat bulamı- ailat mÜdürlüğ\inc nakledilmiştir. 
- Na tuhaf adam... yaeağım korkusu ile ko§Rrnk yıldırım gi- Ankara defterdarlığı tahsilat müdürü 

B Diye nura1dandı. bi aüratle geldim ve ... Görüyorsunuz ki B. Müeyyet Or, vazifesinde gösterdiği 
ÜyUcU d" t " t d 'd ı 1 tam vaktinde yetic:tim. • or gun e avı en ıonra ta - ' muvaffakıyete binaen. maa~ına on lira 

Yanın Yata ının tehlikesini atlattı. - BiTMEDi - zam edilmek ıureti.vle bir derece terfi 

Çİr:~rdayan bu Cfört günü kulübede ge- A J h --o--b / J ettirilerek lzmir defterdarlığı tahsilat 
le 1 Ve Yaraladığı adamın ölüm lehli- z aa a oğu uyorau müdürlüğüne tayin edilmi~tir. Bu :ıat r,a

h:inkden kurta1duğunu görünce oradan Tiryanda değirmeninden köyüne git- lı~kan bir m:tl memurudur. Tebrik ede· 
re et etti. mek üzere arabaıiyle geçen Mehmet oğ- · p. ~ 

a.rıse dönüyordu. lu Arif, Fetr<'k çayından geçtiği sırada 
~rada görlilecek iki i~i vardı. sularının hilcumilc hayvanlarının ve ken 

l)··ı_"vc)a Moreveri bulacak, ıonra da disinin hayatı tehlikeye dü§mÜ~tür. Jan
Utt d" C l'erd 0 izi, serbest görü~bileceği bir dannalar, büyük bir fedakarlıkla araba-
..., c kubracaktı. cıyı kurtarmışlardır. 

Prens Seyfettinin 
milyarlık 

ed. ~enlerde vefat 

f erı Prens Sey- ~:::ı 
etuni 

fr n bir milyar 
<lnga baliğ olan 

tnııazuırn serveti- · 
~ ievarUs ınesele-
1 l\ıııstrda son se

lleler· 
ı ın en heyecan-
ı bir d 
~ avasına se-
<litp 01nıak üzere
l'a • l\ııısır knnunln-

• 
mır ası 

bir 

• 
Hollanda Veliahtı 

nihayet kız 
doğurdu 

-BAŞTARAFI 1-INCt SAHtFEDE

ren beklentiden sonra bu haber üzerine 
bUtün memlekette derin sevinç tezahü
ratı baş göstermiştir. Doğum haberi ve
ıilir verilmez, önceden alınmış olan ted-

birler sayesinde mesut Mdise bir kaç 
dakika içinde bütün memlekete yayıl
mıştır. Bi.ltün şehir ve kasabalarda mu
tad olan 51 pnre topla doğum selamlan-

mıştır. Liınan!arda vapurlann, fabrika
ların diidükleri çalmakta, Kilise çanla-

rı en şiddetli bir surette hadiseyi ilan 
etmekte ve kutlamakta idiler. Telsiz te
lefon doğum haberini derhal bütün 

ınuc·b· si ı ınce pret -
n serv t' r e ı şu su-
l'tle tnks· 

tnı ım edil-
~tir : 

tıin l>rens Seyfetti
?'l annesi prenses 

memlekete yaymış, çocukların umumi 
, se\ince iştirak edebilmeleri için mek

tepler her tarafta tatil edilmiştir. Bir 
çok ticari müesseseler de habe:::-i alır 

evcivan 300 ·1-
l'on h mı 
sea ' etn..<tlresi pren 
tnij Şivekar 500 

~On 'ki 20() • ı yeğeni 

ll4 l'nilyon frank 
cakıardır 
l>rens· · 

ba_yan ~ zevcesi Preıı.&es ~i vekar ve Prens Seyfettin 
ll İsa .U!vıye, şimdi avukatı bay Isına- lunuyor. Mı~lı' hUkUıneti prensesin iz· 
il~ du;ıe kocasının mirasından kendisi- divacını tanımanııştır. Bakalım mahke-

en hakkı talep için Kahirede bu- ıne ne ,karar verecektir~ 

1 
almaz mi!U bayram işareti olarak ma

l ğazalarını kapamışlaı· ve memurlarına 
tatil vermişlerdir. Bütün resmi daireler 

1 donandığı gibi ekser evlerin üzerlerin-

1 

de de milli renkler dalgalanmaktadır. 
Bu akşam Amsterdamda büyük mey

i danda yığın halinde bir halk sevinç te-
zahürU yapılacaktır. Belediye sarayı on 
binlerce lAmba ile tenvir edilecek ve be
lediye reisi tariht Unifotmaslyle Beled1ı· 
)'G balkonundan mesut Mdiseyi resmen 
bildireeektir. · 

. l=ı.ad o .··· 
ANKARA RADYOSU: 
Öğle neşriyatı: 

Saat 12.30-12.50 de muhtelif plak neş
riyatı, 12.50-13.15 te Plak: Türk musi
kisi ve halk şarkıları, 13. 15-13.30 da da
hili ve harici haberler. 
Akşam neşriyatı: 

Saat 18.30-19.00 da muhtelif plak ncş- ' 
riyntı, 19.00-19.30 da Tiirk musikisi ve 
halk şarkılnrı (M.Karmdaş ve arkada§
ları), 19.30-19.45 te saat ayarı ve arapça 
neşriyat, 19.45-20.10 da Türk musikisi 
ve halk şarkıları (Servet Adnan ve ar
kadaşları), 20.15-20.30 da Sıhhi konU§ma 
l>rof. Dr. S. Kamil Tokgöz, 20.30-21.00-
de plakla dans musikisi, 21.00-21.15 te 
ajans hnberleri, 21.l::i-21.55 te stüdyo sa
lon orkestrası. 

ISTANBUL RADYOSU: 

öğle neşriyatı: 

Saat 12.30 da plakla Türk musikisi, 
12.50 de havadis, 13.05 te plakla Türk 
ınusii::isi, 13.~0 da muhtelif plak neşri
yatı. 

Akşam neşriyatı : 

Saat 18.00 de Istanbul konservatuvarı 

--v. .. ~ .' ... . . ...., 
HoROS 

Markasına Dikkat 

·. . ·. ·.. ;,.'. 

KABIZLwK 
HAZIMSIZLIK 

MİDE 
EKŞtLtK ve YANMALARINI 

giderir. Son derece teksif 
edÜmİJ bir tuzdur. 

MiDE ve BARSAKLA· 
RI alııtırmaz.. 

Ağızdaki fena kokuyu 
ve tatsızlığı defeder. Mü· 

rnasil müstahzarlardan daha çabuk 
daha kolay ve daha kat'i tesir eder. 

:.::-:::SİlllİIBIİ&Jka maikalan aşrarla reddediniz. 

1938 S ENES 1 HARiKASI 

BRONZ (İDEAL) 
DIŞ FIRÇASJDIR 

Her eczane ve tuhafiye mcığazasından arayınız 
(189) 

tZMIR BELEDiYESiNDEN : zu ile aöylenen gün ve aaatte encü-
1 __. Beher metre murabbaı iki mene aelinir. 

talebesi konseri, Fransız tiyatrosundan 
naklen, 19.00 ela ekonomi ve artırma ku
rumu namına konferans, Iş bankasın

dan 'Nejat. 19.30 da Konforans: Beyoğlu 
Halkevi namına Zingal orman şirketi 
umuıni mütlürU Tevfik Ali (ağaç sevgi
si), 19.55 te borsa Haber1eri, 20.00 de 
klasik Türk musikisi: Okuyan Nuri lla
fü, Keman Reşat, kemençe Kemal Ni
yazi, tanbur Dürrü Turan, kanun Veci
he, Nısfiye Salahittin Candan, Ut Sedat, 
20.30 dn hava raporu, 20.33 te Ömer Rıza 
tarafından nrapça söylev, 20.45 te Radife 
ve arkadaşları tarafından türk musikisi 
ve halk şarkıları, (saat ayarı), '21.is te 
Bay Muuıffer Ilkar ve arkadaşları ta
rafından türk musikisi ve halk şarkıları, 
21.50 de orkestra. 22.45 te ajans haber· 
leri, 23.00 te plakla sololar, opera ve o
peret parçaları, 23.20 de son haberler 

'yüz kunıştan üç yüz seksen iki lira 29-1 4 8 313 (174) 
bedeli muhammenli 65 inci adanın 1 - Belediye tarafından iıleti· 
191 metre murabbaındaki 115 sayı- lecek «4» veya «6» silindirli tam 
lı arsasının satııı bq kitiplikteki dizel motörlü 24 kitilik oturma 
§artnamesi veçhile 18/2/938 cuma yerli ve on iki kişi ayakta dura· 
günü saat 16 da açık arttırma ile 

1 
cak sahanlıklı ve fehir içi yolla· 

ihale edilecektir. tıtir~k için 29 li-{rında çalışan tiplerden olmak üze
ralık muvakkat t,uıınat makbuzu re 10 adet komple trambüı ti· 
veya banlca teminat mektubu ile 1 pinde otobüs kapah zarfla müna• 
söylenen gÜn ve saatte encümene kasaya konmuştur. 
gelinir. 2 - Beherinin bedeli muham-

ve ertesi günün programı. 

2 - Oç yüz aitmiş lira muham- meni gijmrük, muamele, belediye, 
men ~eli keşifli bayındırlık saha- tahliye, Kordon ve istihlak resim 
sında Gazi ve Fevzi paşa bulvarları ve ücretleri belediyeye ait olmak 
arasında Poyraz sokağındaki moloz- üzere lzmir belediyesinin Alsan· 
lann kaldırılarak yolun açılması bat c:aktaki otobüs garajında teslimi 
katiplikteki ,artnamesi veçhile 18/ •artiyle sekiz bin bet yüz liradır. 
2/938 cuma günü saat 16 da açık Hepsinin bedeli «85.00(b liradır. 

B!J AKŞAM AVRUPA ISTASYONLA- arttırma ile ihale edilecektir. iştirak 3 - Mali ve fenni şartnamele
RINDAN DlNLENEBlLECEK SEÇl\ıIE için yirmi yedi liralık muvakkat te- ri posta bedeli hariç dört lira yİr· 

PROGRAM minııt makbuzu veya barıka temi- mi beş kuruş bedel mukabilinde 
SENFON1LER: nat mektubu ile söylenen gün ve sa- lzmir belediyesi makine ve elek. 
(Brahms), 21,30 devamı, Piyano ve atte encümene gelinir. trik mühendisliğinden tedarik edi. 

orkestra, 22 Varşova, senfonik konser. 3 -Yüz yetmif iki lira otuz yedi lir. Taşradan isteyenler şarbıamt 
HAFiF KONSERLER: kuru§ m~hammen bedeli kqifli ve posta ücretini pe4İn göndermec 
0.45 Paı1s itolunyul: 11liı'k, 1.10 Deılin 1 Kahramanlar Küpec:.i oğlu M>kaitnda lidirler. 

kısa dalgnsı, karışık n'ı'U~iki (8.15 ae~rn- , 104 sayılı evin enkazı müteahhide 4 - ihale 8 Su'hat 938 Salı gÜ• 
mı) 9.20 Paris kolonyal: plak: 9.30 Bc-ı·- ait olma~ üzere yıkılması İ§i baıki- nü saat on altıda lzmir belediyeal 
lin kısa dalgası, ı1tüçük ~alk konseri, 1 ~iplikteki §a~.tn.~mesi veçhile 18/2/ daimi encümenince ya~ılacaktır. 
(9.45: neşeli musiki) 10.30 Faris kolon- 938 cuma gunu saat 16 da açık art- 5 - Muvakkat temınat 637lf 
yal: Plak, 13 Paris kolonyal: Plak, '13 l tırma ile ihale edilecektir. liradır. 
Berlin kısa dalgası. Hafif ll!usikl (14.15 • l~~irak için 13 .liral~~ muva~~t . 6 - .. Nakden. v~rilecek te~İn~t 
devamı) 13.10 Bükres orkestra ll.30 temınat makbuzu ıle soylenen gun akçeıı ıhale tarıliınden aıgarı hır 
devamı, 14.15 Pari kolonyal: 'Konser l ve. saatte encümene gelinir. gün evvel belediyeden alınacak fit 
nakli, 15 keı.a, 15.15 Berlin kısa dalgası 1--4-8--15 336 (185) mukabilinde it bankasına yabrt• 
orkestra, 17 Llypzig Balalayka ve piyn- - Yapı yerlerinde, fenni hesap- lacaktır. _ 
no düosu. 17.10 Prağ, Brüno, orkestra larla ruhsatnamelerin bir lavhaya 7 - Teklif yapacak firmamn 
17.15 Vnrşova: karışık musiki konser, asıh olarak bulundurulmasına ve ay- otobüsler hakkındaki tartnamede 
20 Peşte: Radyo orkestrası (Çaykovski kır. hareket edenlerden bet lira mak- yazılı maddeler ile birlikte bilü
Poldini Rajter v.s.) 20.40 Viyana: Zil- tu ceza alınmasına dair tenbihname- mum kataloğ ve teknik resimlcr-
rih - ~iyana arasında orkestra konser ye madde ili.ve edilmitlir. le brofür, plan ve izahnameleri 
süiti, 21.30 Peşte: Plfık, 21.40 Viyana: 335 (184) . ve ~edek ~~rça kata.loğunu v~ ~i-
Modern Bıılladlar. 22 Prng Rn<lyo orkes- - Belediyede açık bazı memurı- at lıstelerını vermesı mecburıdır. 
trası (Fibich, Strauss) 22.30 Peşte, Çigan yeller vardır. Ap.ğıdaki evsafı hi.iz 8 - ht?r~k i_çin _2490. sayılı k.a• 
orkestrası: 22.40 Viyana. Büyük kon- kimseler vesikalariyle birlikte niha- n~nun t~rıfı daıresınd~ ıhzar e~ıl
ser 22.45 Bükreş Lokantadan konser yet 28/2/938 günü akşamına ka- mıf teklıf mektupları lhale tarıhi 
nakli, 23.40 Lfıyp~ig: Hafif musiki ve 1 dar her gün hesap işleri müdürlüğü- olan 8 Şubat Sah gÜn~ i.zami ~a· 
<lnns. ı ne müracaat edebilirler. , al. o?w.bc,e k~dar .l~mır beledıye 

1 - En a~ğı eski idadi veya Li- re11lıgme verılmelıdır. 
OPERALAR, OPERETLER: se mezunu olmak «Şahadetname ib- 24-11-21-1 4503 (2316) 
12 Berlin kısa dalgası, operet konseri artt » Be, yüz yirmi üç lira bedeli kqil-

16 razı f ır. li C'. f --'- w 
.30 Paris kısa dalgası, Molierein cTar- 2 _ Askerlik hizmetini ikmal et- , ~re pafa aarmı.-; mezarlığınm 

tuffe• (Mürai) isimli tiyatro piyesi 19.15 • b 1 k daha bir loammm bahçeye kalbi için 
.. mış u unma • fı 

Bukreş. operet plAkları, 20.10 Uypzig 3 _ y aıı 25 ten aıaği, 35 ten etra na yapbrılacak muhafaza du-
Donizettiıtln cLucia de Lammermoon kari 1 ak varı 15/2/938 salı günü saat on aJ. 
operası. yu 4 -Sd:h: v~ ahliki düzgün ol- ~da aç~ eksiltme ile ~le ecli~ecek· 

RESiTALLER: ak tir. Keııf ve prlnamelen bedeli mu-
10.45 Berlin kısa dalgası: Keman ve m • l d B--"--'l d d'v kabilinde bat mühendislikten teda-

Bun ar arasın a aıı&a ar a ıger "k a·1· 1 . k . . doku li 
virtöz piyano musikisi 18.15 Varşova: mali müeueaatta çalıtmlf bulunan- rı e .ı ll'. fbra ıçın otuz ~ -
Şarkı .:.-esitaü (Piyano ve bariton) 18.25 lar tercih olunur. ra ellı kuruıh.ık muvakka! temınat 
Graz, Viyana: Piyano sonatları (Weber) NOT: Yukarıda yazılı eveafı ha- makb~ .~eya ban~a temınat mek-
18.~0 Prag: Piyano konseri, 19.20 Lft- 1 iz olmıyanlann yapacak1an müraca- t~bu ıle soy~e?en gun ve saatte en-
ypzıg: Şarkılar (0.Wolf, Brahms). 20.05 atleri nazara alınmıyacaktır. cumene gelmır. 
Bükreş, Bcethovenden piyano - keman 1-8-15 326 (182) 27-1--5-8- 287 (160) 
sonatları 21 Peşte: Piyano: Piyano - şar- Tek ve çift yük araba sahipleri- '"*" '" W 

kı (Mncar - Fransız artistik programı) nin nazan dikkatine : Türk genci muha-
DANS l\IUSIKISI Belediye sınırı dahilinde işliyen 
18.30 Peşte 23, Varşova. 23.15 Prag veya hariçten ıehre giren tek veya 

Brüno vesaire. 23.20 Viyana, Graz 23·40 çift e.th yük arabalarının tekerlekle
Laypzig Hamburg. rinin geniJliği yedi buçuk santimden 

qağı olmıyacağına ve bu santimden 

sıp aranıyor 

11••-131•m11-------·~- qağı olan arabatannda çalııtmlmı-

BONO yacağına dair 11/11/936 tarihinde 

Lisanı a§İna usulü Ticariyeye va') 
kıf tecrübeli bir muhasip aranmak; 

le.dır. Almanca ve lngilizce bilenler 
tercih edilir. 

Mübadil ve gayri mübadil bo· 
nolan banka ve tirket hisse aenet

lcri, Sivaı • Erzurum dahili istik-
razı yüzde bq ve iki faizli hazine 
tahvilleri sabn alır. 

Adreı: hmirde Kemereltın
da Hacı Haıan otelinde 60 
numarada CA VIT .• 

Telef on: 3903 
C.P.S. 1-15 '(33) S.7 

verilmi§ olan müddet bitmek üzere
dir. 

Araba sahiplerinin §İmdiden ted-

ADRES : ikinci Kordon Şapha
ne sokak No. 20 
S.7 l -6 «155» 

bir almaları ilan olunur. --------------
30 - 1 - 2 319 (178) AHKAMI ŞAHSiYE SULH 
Beher metre murabbai elli ku- HUKUK MAHKEMESiNDEN : 

ru,tan elli sekiz lira be§ kuruı be- 935 te ölen kolacı Ahmet Feridin 
deli muhammenli 94 aayıh adanın varisi vnrsa üç ayda ve alacaklı11 
116,10 metre murabbaındaki 27 varsa tarihi ilindan itibaren bir ay 
aayıh araası bq katiplikteki §arlna- içinde mahkemeye müracaat etme
mesi veçhile 15/2/938 &alı günü aa- dikleri takdirde ölünün metrukatı .. 
at on •itada açık arttırma ile ihale nın hazineye devredileceği ilin olu
edilecektir. lıtirak için dört lira elli 1 nur. 
kurutluk muvakkat teminat makbu- 332 (180) 



Birinci rrHntaka tapu sicil muhaf!z
lığından: 

Değirmendere nahiyesinin Köyiçi Çakırlar mevkiinde kain, 
tarkan dere, garben yol, şimalen Mehmet on b~ı veresesi, ev ve 
bahçesi , cenuben HaJil çavuş oğlu İbrahim bahçesiyle mahdut 
eski ölçü ile iki dönüm yeni ölçü ile 1838 metre murabbaı ve Ha
lil Baf oğlu Hüseyine ait bir kıt'a bahçenin tapu lcaydı buluna-

, 

madığından ve veresesi bu kere bu gayri menkulün İntikaline ta- r-J 

)ip olduklarından senetsiz tasarruf ahkamına göre tasarruf cihe
tinin tesbiti ve hudutlarının tayini için 10 Şubat 938 Pertembe 
günü mahalline gidileceğinden bu gayri menkulde ha,kaca ta
aarruf iddiaaında bulunanlar varsa tahkikat günü mahallinde 
bulunmaları veyahut da İfbu on gün zarfında İzmir birinci mm
taka tapu muhafızlığına müracaatleri ilan olunur. 

330 (183) 
M il& --·--•«> 

lzmir Defterdarlığından: 
icar Nu. 
297 Şehitler Yalı sokak 3 Nu. lı ev 1 seneliği 
299 Girit hanında 32/45 Nu. lı mağaza 1 seneliği 
300 Mersinli Pınar deresi mevkiinde takriben 3000 dö

nüm arazi dahilindeki otlakiyenin yalnız iki aylığı 
301 1 inci Kordonda deniz banyoları tamiratı müsteciri-

Lira 
100 
35 

40 

ne ait olmak üzere iki seneliği 240 
Yukarıda yazılı emvalin icara verilmek üzere 15 gün müddetle 

açık arttırmaya konulmuştur. ihalesi 7 /2/938 tarihinde pazartesi 
günü saat 15 dedir. Taliplerin milli emlak müdürlüğüne müra-
caatleri. 227 (123) 

· ... -................................ 1J•7E7Z .... •-=---~-.... lll'!'C&l!Jll .. ~,=~ 1 Yurt Şarapları 1 
Her nevi pnıplarını zevk sahibi 

muhterem miiJterilerine takdim 
eder. 

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

Satı~ yeri: Yol bedesten ağzında 
tütüncü Bay Etem Ruhi. 

ı - 13 ( ı 62) 
.e•*ASAW, • .,.,...~ift':.- r 

IZMlR SiCilt TtCARET ME
MURLUcUNDAN : 

lzmirde Büyü?~ Arap hanında 5 
numarada deri ticaretini yapz.n mü
&eccel Hulusi Zcral ve ortakları de- i 
ri Türk kollektif şirketi sermayesi
nin tenkisine mütedair beyanname- ' 
si ticaret kanunu hükümlerine gö-
re sicilin 2175 numarasına kayıt ve 
tescil edildiği ilan olunur. 

lzmir Sicili Ticaret memurluğu 
Resmi mühürü ve F. T enik 

ımzası 

1 : BEYANNAME 
lzmir ikinci noterliğince yazılan 

26/2/937 t:ırih ve 1898 sayılı mu
kavelename ile lzmirde Büyük Arap 
hanında deri vesair mallar iizerine 
Ticaret eylemek üzere lmyc!uğumuz 1 

~ ~ 

91EMEN9 

ELEKTRi K 
MOTORLERI 

Sana) ic!e 5.~ rıı-ııs J\lotör \ c 
malzemesini kullan~n rahat eder 

M. TEVFI{( 
BAYKENT 

METALLUM 
lambaları deposu 
Pcştemalcılar 77 /79 

Telefon : 3332 
llD~Cll!;;ı,::;;Jn:.;Jll'Jl.;t~~,~ 

yirmi be§ bin lira sermaye ile teşkil GJ'l!. 4c;;;c.:aı 

ve ızmir sicili t~caretini~_.19~5 nu- Dr. Behcet Uz 
marasında tescıl eylcdı~ımız «Hu- ' 
lüsi Zeral ve ortaklarrn De::i Türl: Çocuk hasta/ ıkları 
kollektif şirketimizin 15/1 / 938 ta-
rihine tadar nakit ve hissei temettü mütehassısı 
ile tezyit edilen sermayelerden görü- E t ~ rını h r r,lin s:ı:ıt l 1.30 
len hesap neticesinde tenzil eyledi- dan l c ,,ad r B~yl r '"O~<:ığında 
ğimiz zarardan kalan «22413» yir- Ahenk matb :ı ı ycmınd, ki husu~i l! 

mi iki bin dört yüz on üç Türk lirz.- mu, yen' han~ ind' kabul eder. 
sandan «11551» lirası - bizlerden Muayl'nehane Telefon No. 3990 
Halil Berkit - ve «6701 » lirası da EV T lefon No. 2261 

HAY#E11i'h 
f.İUR 

ı 
A,. ·' 
·\Al. : ı 

TÜRKİYE ' 

~BANKASrf 
Hava l<urunıu lzmir şubesindeııı 

Kurban bayramınde lzmir ve lzmire bcğlı kamun ve kö} İei' 
halkının lmrumumuza bağı~layacağı kurban derileriyle kurban 
harsakları satılmak üzere eyrı nyn müze.yedeye çıkarılmıştır. 
kafi ihaleleri 4/2/938 Cuma günü saat 16 da yapılacağından İs· 
teklilerin şeraiti görmek ve fi~t ,·ermek için her gün karşılıklı 
artcırr.ıaya istirak için de ihale günü saat J 5 te şubemize uğr~
maları ve İzl"'lir bölgesindehi şubelerin deri barsak şartnameleri 
dahi getirilmi~ olduğundan isteklilerin hu şubeler şeraitini de 
~ubemizde görebilecekle:i ilan olunur. 

21--26--1 183 (115) 

1938 lzmir enternasyonal Fuarı 
Dünyanın en güzel v~ en karlı nlış ve:rİf yeridir. 

Söke 

UCUZSEYAHA~BOLECLENCE 
2{> Acusrgs - 20 EYLOL 

J~20--27-1-3 53 

malmüdürlüğünden: · 

(76) 

Hazineye ait Kabahayit Dalyaniyle eski Menderes nğzı Özba~ı 
Menderes ağzı Batnas Menderes ağzı dnlyanlarmın ve Yoran, 
Akbük deniz açıklarının balık avlemak hakkıyle yüzde on iki 
saydiye resimleri ve Serçin - Sakız burnu dalyaniyle Kemer çift
lii!i azmaklarının yüzde on iki &aydiye resimleri 1 Mart 938 ta
rihinden 28 Şubat 941 tarihine l:&dar üç sene müddetle iltiza.mll 
verilmek üzere 17 ikinci Kanun 938 Pazartesi gününden 7 Şubat 
~38 Pazartesi günü saat dörtte ihaleleri yapılmak üzere yirmi 
gün müddetle müzayedeye çık:ırılmıştır. Talip olanların yüzde 
yedi buçuk muvakkat teminntle.riyle Söke mal müdürlüğüne mü-
racaatleri ilcan olunur. 22- 25-28--1 223 (126) bizlerden Hulusi Zera1 - e ve«4161» ı '-•aawçe ***NJ3'17F""»tı:I 

lira ve 40 kuruşu da - bizlerden Rüs- ı 

tem Berkit - e ait olduğunu beyan-, Foça c. nrru··ddeı·umunıı·ı.· ... o-ı·nden·. 
la mezkur mukavelenamemiz mu- T ~ • h ~ 
cibince eskisi gibi ayni mevzu üze-! a Sil 1 Kesifname mucibince iki yüz elli lira tahmin edilen Foça ceza 
rine ticaretimize devam eylediğimiz- i G 1 · • 25 30 J - evind~ yapılacak cüz'i tamirat ve tadilatın ihalesi 16/2/938 çar-
d t. t k 150 . . aze emızın \'e . .ınunusa- \ 

en ıcare anununun ıncı • . . -ı ~amba günü saat 10 da icra edılmek üzere münakasaya konulmuş 
maddesi hükmünce herayı tescil m 938 tarıhlerınde Emlv.rt Bankası- olduğundan to.lip olanların mezkür günde münakasaya iştirak et-
.aşağıdaki imzalarunızın lasdik:ni ri-

1 

na ait ilanlarında ~~::misa bağları- mek, ,artname ve ke~ifnameyi görmek üzere muhammen bedelin 
ca ede:iz. 1 mn ihale günü pazartesi } azılacal< yüzde yedi buçuk teminat parası ve ehliyetnameleriyle birlikte 

izmır Karşıyakasımn Nuh bey so- yerde cuma olarak çıktığından tas- f oça müddeiumumilik dairesinde teşekkiH edecek komisyona 
kağında 20 numaralı evde oturanı' hih olunur. müracaatleri ilan olunur. 1-3-6-9 (325 (181) 
Tüccardan Halil Berkit ve Hu- , •JiERP -- = --=s & Eri • = - - = 

lusi ZeraL 
lzmircle F niı.paşa mahallesinin 
Türbe sokağında 18 numarada j 
:muki1?1 tücca .. dan Rüstem Berkit 
Adedı umumi 11 
Adedi hususi 1/2 
Dairede okunup manası anlatılan 1 

i bu 26/ 1 /938 tarihli beyanname-! 
deki un'lianla birlikte kullanılan mü-, 
hür ve imzalar n zat ve hiiviyetleri 
dairece maruf H ılüsi Zeral ve or
takları Deri Türk kollel..'tif sirkeli 
ıeriklerinrlen bay Halil Berkit ve 
Hulusi Zeral ile Rüstem Berkilin 
olup her biri mürderecatını tama
men kabul ve il. .. nr eyledikten son
ra unvanı sirketJe b<>rabcr bizzat j 
koyduklarını tasd;k edel'İ:ı. Bin do- ı 
kuz yüz oluz tekiz yılı i!.inci ı~An!.1"1 
r.ymm y;rmi altıncı çarşamba ~ünü. 

İzmir Ocüncü Noter vekili Feh
mi T enik ir.ıza ve mühürü resmisi 
Adedi umumi 11 
Adedi hususi 1 /2 
işbu bevann:ıme suretinin dosvrı

mızda saklı 26/1 /938 ltt.l'İh ve No
lu aslına uygun olduğu bittetkil~ an
laıılmakla tasdik kılındı. Bin dokuz 
yüz otuz sekiz senesi yirmi a!tıncı 
çarşamba ~nü. 

lzmir Oçüncü Noter vekili Feh
mi Tenik imza ve mühürü resmni 

331 (186) 

YILDIZ 
KADIN DİKİŞLERİ ve 
ŞAPKALAR/ atelyesi 
Bayanlar! 
Sizlerin yüksek gıyım zevkinizin 

inceliklerini tatmin edecek dik~, atel· 
yesi açıldı .. 

Bayram için aipari~lerinizi acele ediniz. 

P ARiS, LONDRA, VtY ANA MODALA· 
RJNJN YOKSEK MODELLERi TAKIP 

VE TATBiK EDiLiR. 

M. ETİMAN 
ve SAİME ÖZGÔREN 
.PARIS DiKiŞ AKADEMiSiNDEN 

DiPLOMALI 

Lütfen adrese dikkat ediniz: 
Hiikümet caddeai Şamlı aokak Nu. 28 

' TL. 2535 IZMiR 

-~--... ~··---~-----~-......................... . 
fzmir Gazi bulvar•nda Sağlık evi 

HUSUSi HASTANE 
Operatör Mitat Be· 

ran tarafından yeni· ..... r.~-:---:---"':"1;r7!i;jjjii 
den İnp ve tesis edi
len bu hastane lzmir 
,,, ~İvannın büyük 
bu ihtiyacını kar§tla
Jnl§lır. En modern 
konforu haiz ve en 
mükemmel fenni teç
hizatı haizdir. H2Uta
Jarın temizlik, istira
hat \'e ihtimamlarına 
son derece dikkat ve 
itina edilmektedir. 

Kabul 'eraiti fev
kalade ehvendir. Gece gündüz daimi doktoru bulunan müessese, müracaat 

edecekleri her an kabul eder ve hastalar diledikleri hekimler tarafından teda• 
vi ettirilmektedirler. ___ ,, • 

Bayanın hakkı var 

RADYOLIN 
Di,Ieri ve dit etlerini temizleyip pırlanta gibi parlatmak ve u:ı:1l.11 
ömür temin etmekte rakipsiz bir kudrete malik diş macunucl11r• 

Sabah öğle ve akıam her yemekten sonra giinde 3 defa 
dişlerinizi l ır~alayınız. 

A 

AYNI F ABRtKANIN 
MIELE Bisikletleri 
MIELE Motosikletleri 
MIELE Elektrik süpürgeleri. 
IZMtR ve civar umum satış de-

posu: 
MiŞLEN LASTiK 
ACENTESiNDE 

G~zi Bulvarı No. 11-21 
Telgraf: KAUKI - 1ZMiR 
~elcfan: AAS& 

-
Çiftlik, Süthane ve bi' · 
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

Mi ELE. 
Krema makinalari geıd• 

·ıı 
Bu makinalar dünyanın her yet~Ji 
de sütçülük aleminde büyük t ~; 
ret kazanmış ve en verimli 111' I 

ne olarak tanınmıştır. ·ı 
Son sistem yeni modellerif111 

gelmiştir. 



nlRAN rabrikalan mamu!ltıdır. Aynt zanıanda Turan 
inaıet sabunlarını, traş tabunu ve kremi ile gOıellik krcm
••rhal kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnıı toptan sa· 
btlar için lımfrde Gazi Bolvannda 25 numaraaa umum acen
telik Nef'i Akyazılı ye J. C. Hemıiye müracaat ediniı. 

Posta Kut. 2a.ıa Telefon 34&5 

MEYVA TUZU 

En hoı meyya tuzudur. Jnkıba11 def eder. Mide, bağırsak, 
lcaracigcrden rnütu•cJJit rehataıılık:ara <:n!er. Haımı kolaylaıtırır. 

"7 _ fnS!iliz Kanzuk eczanesi Beyo2lu - lıtanbul 
r=: 

(Arti) Anelin 
E:n kibar ve kıymetli 
~0bilyaları her cins 
:-ı-ta:yı boyamak için 
dce.Jc suda veya alkol-

e erimek üzere Al
~Yanın Barmen 4eh 
•ndeki en büyük bo-

:.- f abrikuından ge.
d~eğe muvaffak ol
lc "'tuınuz ART/ mar-
1> flh boyalan 9 EY Lfil 
d~e.r~t deposunda \'e 
)~ter aharatçı ve bo-
l! t:ı lar da ara yı nız. 
.._:it\ çok karlı hem de 
h.· ~cut boyaların en 
-'l& d' ~· ır. Her cins gom- ~· 

l>e •antrak, pomza ~ \I': 

HM &il 

Boyaları 

~ Lenz.eri marangoz · · · .~~ ... 
'a•nıatını da dep0muzda bulacakciniz. 

Fiatı her kesere elveri•1f . T"~ 
Sürük radrolann evsaf 

r-
. ve kudretinle · 

Olivi Ve Şiire. 
LıMITET 

1 

DEUTSCHE LEVAN 
TE-LINIE / 
G. m. b. H. Y apur acentası 

BlRINCI KORDON REES HAMBURG 
BiNASI TEL. 2443 DEUTSCHE LEVANTE - LINIE 
Lllerman Lines Ltd. HAMBURG, A. G. 

ALGERIAN vapuru 20 son kftnunda ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 
gelip Londra, Hull ve Anversten yük BREMEN 
çıkaracak ve aynl zamanda Londra ve GALILEA vapuru 19 ikinci klnundt 
Hull için yük atacaktır. bekleniyor. Rottcrdam, Hamburg ve Bre 

HERON vapuru son Unun sonunda men için yük alacaktır . 
ve şubat iptidasında gelip Londra için MACEDONIA vapuru 28 ikinci kA-

Lüks a6sterifİJ 
bir radyo 

yUk alacaktır. nunda bekleniyor. Hamburg, Bremeıı 
POLO vapuru şubat ortasında Lond- ve Anvers limanlarından yük çıkaracak~ 

' ra, Hull ve Anversten gelip yük çıkara- tır. 

LİRA VER.ER.EK 
ALINl'l 

SATIŞ YERİ: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR 
SAMAN iSKELESi (Büyük Katıliçalı Han) 

Norv..!çyanın halis Morina bahkyağ1dır. iki 
defa ıüzülmüttiir 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büyük Salepçioğlu Hanı karıısmda Bqdurak • lzmir 

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

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 
~ 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki oteldsi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 ıenelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendiıini sevdirmiftir. 

Otellerinde miıafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu-

cak ve ayni zamanda Londra ve Hull AMERICAN EXPORT LINF.S 

için yUk alacaktır. The Export Steamship Corporatlon 
LIVERPOOL HA'ITI EXM1NSTER vapuru şubat iptidala· 
MARDlNlAN VAPURU şubat iptida- rında bekleniyor. Nc~·ork için yilk ala· 

sında Liverpool ve Svanseadan gelip caktır. 

yük çıkaracak ve ayni umanda Ltver- EXMOOR vapuru 10 şubatta bekle-
pool ve Glasgov için yilk alacaktır niyor. Nevyork için yük alacaklır. 

LESBIAN vapuru şubat ortasında Li- EXHtBlTOR vapuru 20 şubatta bek· 
verpool ve Svanseadan gelip yük çıka- leniyor. Nevyork için yUk alacaktır. 
racak ve ayni zamanda Llverpool için STE ROYALE HONGROISE 
yUk alacaktır. DANUBE MARlTIME 

DEtITSCHE LEV ANTE - LINtE TISZA motörü 19 ikinci kinundı 
1LSE L. M. RUSS vapuru 31 son ka- bekleniyor. Port - Salt ve Iskenderlye 

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

Tarih ve navlunlardaki değişiklikler- BUCAREST 
den ncentiı mesuliyet knbul etmez. DUROSTOR vapuru 10 şubatta KöS. 

tenceye hareket edecektir. 

Fratelli Sperco 
JOHNSTON V ARREN LINFS 

LIVERPOOr.; 
JESSMORE vapuru 28 ikinci kanun· 

vapur acentaSl da bekleniyor. Burgas, Vama ve Kös
tence için yük alacaktır. 

ROYAL NEERLANDES DEN NORSKE MIDDELHAVSLINJll 
KUMPANYASI OSLO 

SA TURNUS vapuru limanımıuh olup BAALBEK motörü 10 jubatta bekle. 
Rotlerdam - Amsterdam ve Hamburg niyor. Dieppe ve Norveç Umanlarınt 
limanları için yUk almaktadır. yük alacaktır. 

OBERON vapuru 18 kAnunusa.nide Iandakl hareket · tarihleriyle DH'• 

beklenmekte olup Burgu - Vama ve lunlardald detlşikliklerden acenta meı. 
Köstence limanları için yük alır. suliyet kabul etmez. 

TRiTON vapuru 2• kAnunusanide Daha fazla tafsllAt almak lçln Bi.rin.. 
beklenmekte olup Rolterdam _ Amster- el Kordonda V. F. Heruy Van Der Zet 
dam ve Hamburg Umanları için yük ve Co. n. v. Vapur acentahğma mUra-c 
alacaktır. caat edilmesi rica olunur. 

SVENSKA ORIENT LINtEN 
TELEFON No. 2007/2008 

tSA vapuru 24 kAnunusanide beklen- nide limanımıza gelip Malta ve MarsU .. 
mekte olup Rotterdam, Gdynia, Dantzig ya limanları için yUk ve yolcu kabul 
Danimark ve lsveç ve Baltık limanları eder. 

için yük alacaktır. füindaki hareket tarihleriyle navlun .. 

ZEGLUGA POLSKA lardald değişikliklerden acenta mesull· 
LECHlSTAN motöril 13 kAnunusani yel kabul etmeı:. 

t.arihindeJelip Gdynia - Dantı.i.g Uman- Daha fazla talsilat fçln Fntelli Sper-
lan için yük alacaktır. co vapur accntalığına mUracaat edilme-

SERV1CE MARmME ROUMAtN si rica olunur, ,, 
ALBA JULYA vapuru !5 k!nunusa- Telefon : 2663/4111/4221 • ' 

Eczacı Kemal Ka
lurlar. B h • w • 

Birçok husuıiyetlerine ilaveten fiatler müthiş ucuzdur. a ar çıçegı 
lstanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluşurlar. 

mil Aktaşın 

r.1 ,.. - m Kolonyası 
;,.·"., .. I :\...,_, •. ."r :.+". •• •.,,.·· .... • .. , . .;,. . ı. "'. 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins k6mür perakende suretile rekabet kabul et
mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 

Adres: Kestane pazara Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPlNYAN Telefon : 3937 

Yazın insan 
kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

kendini 
üşütür! 

daha 

Bu ilk tehlike alawetlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algmhğının fena ikıbetler dojurmuina 
m&ni olmakla beraber bütün ısbrapları da dindirir. 

letıbıntla gihtd• J luı,. almabilir 

Merkezi Kemeraltı caddesi 
Beyler Sokağı köteai 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lzmirden götürülece'li 
en tık en ince ve en 
makbul hediyeniz ec-
zaa Kemal Kimilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. lzmirde Hilal eczaneal 
kokuculuk üzerine ciddt yuruyen 
bir mücascse olmuı, kokuculuk 
alemini §A§lrtmıı bulunmaktadır. 
Hilal eczaneaini. • eczacl Kemal 

Kamili İfİndeki ciddiyeti, kolon
yalanni lzmirlilerc sorunuz. 
Yakın ve benzer İlimlere aldanma. 
maruz için ti§oeler Uzerinde Kemal 
K&mll adını eörmeliainiz. ._. 

Daim on 

No. 9248 No. 9280 
D A 1 M O N markah bu fenerler iki pillidlr. Ayarlıdır .• Şuleyi 

uz&lbr, daiıhr Ye toplu-•• 
iki yüz elli metre mesafeyi tamamen aydınlatrr. Kat'iyyen bo

zulmaz .. Koatak.apmaz. 
Yalnız DAIMON markalı olma11na, Pil ve ampullerinin de 

DAIMON marka olmasına dikkat ediniz. 



Sovyetleri.n Cine yardımları arttı l 

) . 

Kamyon kalileleri her gün muntazaman Cine 
t 

silah taşıyorlar 

Vaşington bitaraf kalacak Jap9nya teminat vermiyor 
Amerika Çin lehine hareket ederse Amerika deniz kuvvetlerinin tezyidi 

Japonya Çine harp il3.n edermiş Japonyayı da harekete getirece~ 

Paris 31 (Ö.R)-Şanghaydan bildirı1-
diğine göre y'eni bir hMhıe dahn kayde
dilmiştir. Biri Jngiliz, diğeri Amerikan 
olmak Uz.ere iki gazeteci imtiyazlı mın
taka haricinde fotoğraf çekerken Japon 
eskerlerinin iecavUzUne maruz kalmış
lardır. Gazeteciler dövülmek üzere iken 
bir Japon aübayı müdahale ederek ken
dilerini kurtarmı~, fakat fotoğraf maki
nalannın mlliaderesini emretmiştir. 

Şanghay, 31 (ö.R) - Amerikanın 

Şanghay konsolosuna karşı çıkan Mdi
se iizerine prqtestoda bulurunuş olan 
Birleşik devletler hUkümetine hariciye 
nezareU Japon hükUmetlnln teessUrle
rlnl bi1direrck tarziye vermiş ve mesul
lerin tecziye edileceğini vadetmiştir. 

Şanghay, 31 (Ö.R) - Japon kaynak
larından bildirildiğine göre Sovyetlerin 
Çine yardımları glindcn güne genişle

mektedir. Sovyet malzemesi Çine bil
hassa Kiang - Su vilAyeli yoluyla gön
derilmektedir. Şimdiki halde Ru.,yadan 
Çine her glln mühimmat ve si1iıh yük
lü beşer tonluk 150 otokar gönderil
mektedir. Bu mlkdar yakında 150 clnn 
200 e çıkarılacakmış. Bu kamyonlar 
Sovyet ordUSllna mensup mütahassıslar 
tarafından sevk ve idare edilmektC'dir. 

Faris, 31 (Ö.R) - Bazı telgraf ha
berlerine göre Çine yardım etmek için 
Birleşik devletlerin diğer memleketler
le iş birliği yapmaları hakkında Cenev
rede ortaya atılan fikir Amerikan hükü
met mahafilinde ve bitaraflık prensip
lerine bağlı kolan umumi efkar nezdin
de şiddetli bir muhalefetle karşılanmış
tır. Hükümet Çin mese~sinde hareket 
serbestisini kuvvetli bir şekilde muha
faza etmek fikrinde olup bu sahadaki 
her teşebbilsil her gün inkişaf halinde 
olan umumt efkfırın birbirine muhalif 
tezahürlerine t!ıbi bulunmaklndır. Di-

Japon veliahdı 
vaziyet alması Japonyayı resmen Çine 
harp Hanına davet etmek olur. Böyle bir 
hareket ise bitaraflık kanununun tatbi
kini.içtinabı imkünsız bir hale sokacak
tır. Keza şurası da kaydediliyor ki hü
kümct hariciye nazırı B. Cordell Hull 
tarafından tarif edilmiş ohm hareket 
hattınd~n ryrı1acak olsa Ameriknnm 
kat'i teccrrüdı.ine ve sulhun ne olursa 

ğer taraftan Vaşingtonda hiiki.im süren olsun muhafazasına taraftar ohın unsur
kanaate göre Amerikanın Çın lehinde ]ar bir müddetten beri kaybettikleri 

mevkii tekrar kazanmış o1a:!ak1ardır ... 
Bütün bu ı-;ebepler!e Vaşingtonun Çin 
meselesine karşı takip edeceği s;yasdin 
~imdilik tam ırumaüyle müstakil kala-

Roma 30 (A.A) - B. Rooseveltin me
sajı hakkında mütalfüılar serdetmckte 
olan Giornale D'1talia Emperyalist de
mokrasilerin silfıhlanma programlarının 
harpçüynnc bir zihniyetten mülhem ol
duğu fıkrindc<lir. 

Bu gazete ezcümle diyor ki : 
Italya B. Rooseveltin dediği gibi .. -

J:ıh almak hakkında itiraz etme?" Yal-

nız Amerika :reisicümhurunun bu mU
ru:sebetle Totnlitcr devletler aleyhinde
ki Hhmnları yerinde olmadığına hiik-

meder. FHvaki B. Roosevelt bu <levbt
l erin taarruzlara girişmek istt'melcrin
<len şüphe etmektedir. Halbuki bu dev
letler kendi ihtiyaçlarına göre silahlan
maktadırlar. Ve bizzarure .silah yarışma 
sürük1enmi~lerdir. 

TOKYqDA YAPILAN TEŞEBBÜS 

cağı cınlaşılmaktadır. Londr:ı, 30 (A.A) _ Jngiltere., Amc-
Roma, 31 (ö.R) - Şanghaydan bil-, rika ve Fransa arasında Japonyamn 35 

diriliyor .:. ~.imal~ Cind~ki H~p~y mu- 1 bin ton hacminde harp gemileri inşaH 
vakkat hukumetı kendı kendını feshet-• ta_c;avvurunda bulunduğu muhakkak 
miştir. Bunun s:?bebi bu vilayetin Pe-1 nl ld v t kd' d 1936 tarlhl" · · . t. ·ı dil sureHe <:. aşı ıgı a ır e ı 
kınde Japon hımnyesınde 1l'Ş .ı c en Lo 1 • • ah d · · s hab 

•• •• • • v • • ı ne r:ı oenız mu e E1ının a cc 
hukumete tiibı olmaga knr2r vermesıdır. dd . . b"k" . . ·· k ı ma e!lnın tat ı ·ı ıçın muza ere er ._..,,_ 
Muvakkat hükümet yerine zadece pO'- • k _.1· B ht . S en biıyiik harp g~milcrmden Diinkerk dritnavtu . . ı rC'yan etme tt:Uır. u rı veren un-
Jıs vcızifelcrini tedvir edecek hır ıdare' d . "lf'c d" . Bu aazete Japon Amiralhk dairesinin tan cihan sulhu namına terki teslihatııı . . . . ay Tımes ı uve e ıyor ı : "" af 
kaun o!muştur. Hopcy vılnyetının Pe- . . . . . . .. ahval ve şeraite göre tatbik edeceği mu- müdafaa vekili kesilmiştir. Diğer tar .. 
k. l\ır k • h""k.. 1. rtl .r. Tokyodaki Ingılız sefınnın teşebbus- k b" "l"hl . . teV• 
ın « ıer ezı> u ume ıne ne ~a a Llı- kabil tedbirler hazırlamakL"\ olduğunu tan ongreye ır sı a anma pro3esı 

b. Jd w t · · • p k. b" k leri üzerine Japonya hükümctinden Ja-
ı o ugunu ayın ıçın e ıne ır o- h . k d" di etmektedir. 
• •· · • • 11 . pony~nın 35 bin tondan daha yüksek ta mm etme te ır. 

mısyon gcndcrılını.~tır. Bu şar ar Uç , " ' • . 
k1 d ktad K .. . 

1 
hacimde 1.ırhlılar inşa etmiyeccği hak- 1 Asabi gazetesi Amerikanın bahrı ıh-

<:sas no . aya ayaruna ır : omunız- . . , . . . . k d ' 
k .. d 1 k h .. ,_.. tl ! kındn temınat almak kabı} olmaınış.ır. tiyacatından ıstıhza ılc bahsetme -te ır. 

~ arşı mu::cı e e.-, omşu u~umc er- 1 • 

A..\IIERlKA - 1NG1LTERE 
AM1RALLIKLARI ARASINDA 

le (Japonya ve Mançu - Kuo ile> dost- ı JAPON GAZ.ETELER1N1N Bu gazete diyor ki : ., 
Iuk ve Çin'in ihyası mnksadiylc dahili NEŞR1YATI...... Amerika şüphe ve korkunun tesiri Londra, 31 (Ö.R) - •Daily Tcld: 
işlCide otoriter bir hükümet... altındn kürli körüne bir hnyal vücuda raph> gazetesinin bildirdiğine göre Jıı 

Paris, 31 (ö.R) - Şanghaydan bilUi- Tokyo, 30 (A.A) _ Gazeteler yC'ni 1 getinnek Uzeredir. Manmafih bu gaze- giliz amirallığı Amerikan amirallığı j}: 
nldiğine göre Çinliler Şantug eyakti- Amerikan programı hakkında mütnlfıa te icap eden tedbirleri alması için Ja-' sıkı temas halinde bulunmaktadır . . 13 

nin cenubunda hücuma geçmcğe haz.ır- ve tefsirlerde bulunmaktndır!ar. Nişi pon hükümetini sıkıştırmaktadır. temas bir taraftan Uzak - Şark hAdıst" 
lanmaktadırlar. Bununla beraber Çin- Ni~i gazetesi Japon Amirallık dairesinin Kumin gazetesi Amerikanın hattı ha- ]eriyle, diğer taraftan iki memleketlıl 
li1er bu hücumlarda külliyetJ kuvvet Vinson projesine büyük bir ehemmiyet reketinden insicamsız.lığından bahset- deniz inşaatiy]c alakada~ bulunmakta~ 
kullanmıyacak, gerilin usulünü tatbik atfetmekte olduğunu yazmaktadır. mektedir. Ameri'.a hükümeti bir taraf- dır. 
edeceklerdir. Bu maksatla 50 ile 200 ki-
şi arasında Çin çeteleri teşkil edilmiş
tir. Çinliler diğer taraftan Japon ordusu 
nun muhtemel bir ileri hareketini dur
durmak üzere Şanghay cephesinde tec
rübe ettikleri gibi beton siperler vücu
da getirmişlerdir. 

Londra, 31 (Ö.R) - Çindr.n Londra
yn daha iki milyon liralık gümüş gel
miştir . .-Ncvs Chronicle> gazetesine gö
re bu gümüş sevkiyatı kısmen Ingilte
rede Çin hesabına yapılan harp malze
mesi mübayaatlarını ödemeğe, kısmen 
de Amerikaya göncl<'rıı~ıcğe tahsis edil
mektedir. Şimdiye kadar Çinden Lon
dra piyasasına gelen gümüş madeni 18 
milyon liraya baliğ olmaktadır. 

Fransanın para siyaseti 
Hükümet Frank'ı müdafaa ve 

spekülisyonları kırmağa azmetmiştir 
1 
ni sarsacak mahiyette olduğundan adliw i 
ye nezareti bunu ne~reden gazeteye kar- , 
ı,ıı takibat açılmasını emretmiştir. ı 

Paris, 3 1 (ö.R) - Devlet nazırı B. 

Pal(tın ıslih edilmesi için 
Bonnet Perigueux' de radikal federasyo- 1 

nu birliğine riyaset ettikten sonrtt şere· 
finc verilen bir ziyafette beyanatta bu· 
lunmuştur. Hariciye nazırı Delbos ve 
maliye nazırı Marchandcau' nun parlak 
vasıflarını takdir ettikten ııonra demiş

tir ki: cSon aylarda bütçe müvazene
ııini temin ettik. J Iazinenin vadesi gel
mİ§ 22 milyarlık tediyatını muntazaman 
yapabildik. Menkul kıymetler üzerinde 
hilelerin önüne geçecek tedbirler aldık. 
Memurlar, eski muharipler ve müteka
itlerin aldıkları maaş ve tekaüdiyelcri ha· 
yat pahalılığı nishetinde arttırdık. Tacir 
ve endüstriyellere orta ve uzun vadeli 
kredi temin edecek tedbirlere tevessül 
ettik. Ziraat ve milli müdafaa bütçele· 
rinde mühim bir gayret ıarfettik. Mali-

Pazar olmasına rağmen 28 ler çalıştı 
Uzak Şark kararı Çine bildirilecek 

Cenevre, 31 ( ö.R) - Cenevred~ ~~ "' ~ , " ' ~ r 1 
.J , """'• .. ,, '.I.'< uün pazar tatiline Tiayet edilmemiş ve ~. 
bu sabah mesaisine ba•lıyacak olan pak· ıe;" "'~ ,·, " r ~ ; 
tın ıslahına memur 28 ler komitesinin i':- •• 

müzakerelerini hazırlamak maksadiyle 
birçok görüşmeler olduğu gibi Çin - Ja
pon ihtılaf ı üzerinde de pek c;ok görü· 
{Ülmüştür. Bu müzakerelere l!abah ve ak
{am devam edilmiştir. 

ÇJNE VERJLECEK CEVAP 
Cenevre, 31 (ö.R) - M. C. masa

ıında B. Dclbosun yerine geçerek F ran
uz delegasyonuna riyaset eden hariciye 
müsteşarı B. François de Tessan Çin me
Eelesi hakkınd:ı Çin delegesi Dr. Velling
ton l<oo ile görü,m:iştür. Bu zat diğer 
taraf tan lnr,iliz hariciye müsteşarı Lord 
Crnnborn ile. de görüşmüştür. 

Paris, 31 (ö.R) - Hariciye nazın 
B. Delbos dün abam saat 22.28 de Ce
nevreden Parise gelmiştir. 

Cenevre, 30 (A.A) - Uzak Şark ih
tilafı hakkında derpiş edilmiş olan knrar 
ıureti projesi yarın Çin murahhruıına teb
liğ edilecektir. Eğer bu metin Çin tara· 
fından reddedilecek olursa konseyin 
her türlü karar sureti projeai tanzimin
den vazaeçmeai muhtemeldir. 

jngiliz hariciye ..nazın B. Eden Fransız hariciye nazara B • • Delboala Mil' .ticr 
Cemiyeti 1'oridonmda söritüJor. 

Fransız başvekili B. Chautemps 

Paris, 31 ( ö.R) - Başvekalet şu teb· 
l iği neşretmiştir: Sabah gazetelerinden 
biri başvekil B. Chautemps'ın para me
selelerinde icabına göre hareket etmek 
üzere meclisten tam salahiyet istemek 
niyetinde olduğuna dair bir haber neş· 
1etmiştir. Bu haberi mevsuk gibi göster· 
mek için başvekilin para meselesi hak· 
kında ayan meclisi mıı.liye komisyonu re
isi B. Caillaux ile ve lngiltere sefiriyle 
görüştüğü ilave edilmiştir. Başvekil hu 
iddiaları kot'i şekilde tekzip eder. Hiç 
bir cins tam salahiyet istemeğe niyeti 
yoktur. Parayı müdafaa etmeğe ve para 
serhestisi kadrosu dahilinde l!pekülasyo
nun manevralarını kırmağa azmetmiştir. 
Ne B. Caillaux ile, ne İngiltere sefiriyle 
bu mevzu veya diğer her hangi bir mev· 
zu üzerinde hiç bir görÜ§mede bulun· 
mamı§tır. NefTedilen haber kasten ya
yılmıt bir uydurma haberden ibaret olup 
milletin kendi parasına olan eınniyeti-

ye nezaretini terkettikten sonra vazife- B. Bonnct Fransız füalıye na:ırı 13· 
mizi tamamiyle yaptığımıza kaniim. Emi- Mar§mıdo ile 

1ııı11' nim ki Fransızlar başvekil B. Chau· varidat bulunmaksızın masraf yapı • 
1 

temps"ın davetini kabul ederek bu va· sından ibaret olduğunu, halbuki h•"11
., 

him saatte birlik lüzumunu anlayacak- açığını arttıracak bu gibi tediyat~. ~~'e, 
)ardır ·ve bütün kuvvetleriyle hükümete iyyen müsaade etmeme~e baıvekıhr1 111 
yardım edeceklerdir.> kendisinin de karar vermiş olduklflfl 

Paris, 31 (ö.R) - Maliye nazırı 8. laöylenıiştir. 111• 

Marchandeau bugün intihap dairesinde Birçokları ,.e bilhassa sosyalistler ı... 
r fl8" söylediği bir nutukta frangın akıbeti rafından istenen kambiyo kontro u .. , 

hakkında dinleyicilerini temine çalışmış- kında da JJ. Marchandeau ~unları •0 fa 
tır. Maliye nazın 1926 ısenesi eylulündc !emiştir: ~Eminim ki kambiyo kont~~it 
BB. Blum ve Vincent Auriol tarafından bize ancak aldatıcı bir hayal vere ,,JP 
imza edilen üç taraflı lngiliz • Fransız - ve bunun arkasından hayal eukutla~~ 
Amerikan para anlaşmasına sadık kal- gelmesi mukadderdir. Para serbesti 1_.. 
mak azmini bildirmiş ve başlıca beynel· bozmak parayı koruyacak bir çare ~ 11• 

milel paralar arasında bir devaluasyon maz. Parayı korumak için hazine açığl_.1' 
yanşı olmaması için bunun biricik bir dan sakınmak ve milli istihsali arttırf11..,a 
çare olduğunu kaydetmİ§tir. Nazır frank için Fransız milletinin bütün serına~, 
hakkında endişeye düşmek için hiçbir se· İş kaynaklarından istifade e tmek l f1e' 
hep olmadığını temin ettikten sonra fran- dır ki o vakit "ergi yükü de ınükelle 
1ıı sarsab ilecek biricik amilin karı1lıklı re daha hafif gelecek tir. 


