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FIKRA: 

Fotoğrafla 
Türkiye 

A.lttıaJıyada basılmakta olduğunu bi1-
'diğimiı 1'üild11e cdbü.mtiftütı bir niish.cı
Bı elitni.u geçti. ()yle :zcrnncdiyaruz ki 
son aeneler içitl.de yalnız biz değil, bir 
çok mem[efuder kendi topraklarının 
giizeUik, JdA.Uiir ve tarih. lumuiyetlerini 
taact"'4k &çift. buftdan ivi bw ve$'lk4 
1.1ermemi§lerdir. iç bakanlığı ve Basın 

umum müdürlQöüKi tebrik ederiz. 
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ŞBDİR B4BBRLBRI 

BAZAN :~s·:.• 1 
22ZAZ4 Um 2.2 t AO,_I 

Manevralarımız 
Bundan evvelki yazılanmın birinde 

Mehmetçiklcrüniıti yetiftircn sühayları· 

Aydın 
Demiryollarında 
Ucuz tarife eyi netice 

vermlttlr 

... 

Y v ı mız ve vazifeleri hakkmda bü- bç eatıt 

1 

agmur ar yazmıştım. B11nlar YllU yani söz idi.· 
Fakat ben.iıu bu sözlerimi filen ilpat ed .. 

Mahsullere l•yı• Ege manevraları da .öıt değil bir İl idi 
ki; o yıwaun nihayetinde (Ordumuza 

• t gilvcnerek yurdwnuzda müstcrihanc ya· 
tesır yapmış ır flYONZ) <Üye nazari mahiyetteki bu te-

Bıı albümü bııı lcador nefis ol4rak 
Tü.rkiyede bumak imkanıız değildi. 
Uı Turquie Kemaliste bunu ispat eder. 
Fp.kat alt>üm henüz memLeketimiu uir
miyen Tie{dru.ck uau.lü ile baatlmııtır .. 
Bu uıul, bil4i{jimiz baıkı makinalan 
ile en pahtıh k4ğıt üzerinde ve ağır 
klişe masra.fla.n ile elde edebildiği
miz Tesim nefi8liğini kıya.s edilmez bir 
ucuzlukla temin eder ve re$im aslım 
dQJı.a iyi komr. 

Devlet deıniryoUarı idaresinin Aydın 
hattı üzerindeki münakale faaliyeti her 
sene biraz daha artmaktadır. Bu yıl, bu 
hat Uzerlnde tatbik edilen ucuı tarife 

Viliyetimizde 
göçmen işleri 
BU HAFTA 

Son yağan ve bazı mmtakalara hala minatımı Eaen teyit eden bir iı. harikul· 

d .. ,_ 1 v 1 ht l"f h ade bir iıl.. 
uşmeıı;;te o an yagmur ar mu c ı ma • 

Cerek benim, gerek gazetelerin yazı· pa· sullere iyi tesir yapnuştır. Ancak 
multlann yağmurlardan l'enklerine 
rılık arız olduğu bildirilmektedir. 

ea· farını okumağa hacet bırakmıyan gaze-
telerdeki fotoğraflar bütün milJetirnae 

çok müsait bir netice vermiştir. Vari
dat fazlası da csafi olarak> bir milyon 
liraya yakındır. Halbuki cOttoman-Ay
dın Railvay» dcmiryolları zamanında, 

şirket blinçosunu zararla kapadığını id
dia etmekte idi. 

300 küsur evin İnfası ihale edilecek Pamuk müstahsilleri Afala pamuk 

So d b -•---1.:... ık d Ç t-'--- d 1-en bir kozalannı toplıyarak ıslanmalanna kar· 
Sıhhat ve syal yar un __......_., a ar e,me mm -....an a yer -s- • • • ._ 

1 b ıl il•=-- im :.:--' h ·· !.-.enilen refaha §1 tedbırlı davranmı,lardır. Y crb ~oza· 
geçen l'' ve u r ana vatana ...,.. 1111 ı~ ........ er enuz .... v •• • 

d 
·· '---d...:-1 · · d bi b• · ,__ d bunlar da kua bir lar yagmurdan muteesıır olmıyacak va-

e en ıo~en aar "'r'cnnuz en ç 111• -vupnamıpa a . . 
• • · d" d ' • · d bük" •• .:_:_ • fk tin" zıyettedırler. nan açıkta kalmaması ıçm ken ı aıre- zaman açm e umeµAUA6m ıe a - . v • • •• 

ordumuzun kudretini gözle görüp irn•0 

etmemize kafidir. Artık bu yolda bllt' 
ka söze hacet kalmamıştır. lıte bugün· 
kü miJli irade ve idare ile böyle bir or• 
du yetiştirmişlerdir ki gerek müessir, ge
rek eserle yerden göğe kadar iftihar ede
biliriz. 

--o-
l · · d" k ifl · .. :.. Bu"·tun·· d • ti.f d tt"ril kür" Zeytınler yagmurdan ıstıfade gor-• enne yenı ıre t er vennış.... en u a e e ı ece • .. .. , . . . Menemen trenı aağlak tetkiJAtı, ba,ta ilkin idareleri ol- Geçen sene tzmir vilayetinde yerle- ~uo~ur. Bılha~ zeytınlerın ıılkme ame-

Tiefdruck hemen hCT tarafta mecmua 
baskılarının nonncıl t143ıtası haline gel
mi§tir. Türkiyenin pul ve .aiTe gibi ta
bii ihtiyaçtan, onun memleketimizde 

•devlet veya. parti matbaalarından birin
de hemen kurulmasına kô.fülir. Muvaf-

Mcnemene işliyen sabah treninin, ta- mak üzere cöçmenlerin en ufak ihtiyaç- ten göçmenler için bin küsur eY İnta lıyeıı. mahıulun olgunlaşmasından ko-

lebelerin istifade etmeleri için Emim-! lan ve itleriyle alakadar olacaklardD'. edilmektedir. Bunlardan 575 ev in.ta laylaşmıştır. 
leme kadar gitmesine teşebbüs edil-ı Bu sene yurd dl§ından ana vatana halindedir. llkkinun ayı batında ta- Eh-<>--t• v k f 

Şaka değil bugünün iter huusta bii· 
yük, kafan da fevkalade nurlu bir or· 
du kumandanı erlerle beraber yan be
line kadar sulara girer de top çık.arın•· 
ğa çalışırsa bu hareket Mehmedi heye
canlandırmağa değil cayret ve cesareti· 
ni en son kerteye getirip tahlandırına• 
ğa bile kafidir. Nitekim saniyesinde to· 
pu kurtarmışlar. Halbuki dünkü Meb• 
met te böyle idi. CeJ gelelim, o da, onu 
yetiştiren zabiti de ne manevra görmiig. 
hatta ne de avcı talimleri! .. Daha yir• 

f a.k olmıya.n 1..-urultay pulu, bu vasıta
nın ne kadar lüzumlu olduğunu göste
,.en ayn bir miınldir. 

miştir. ~eneı_nen kaymakamlı~ı bu h~- gelen ı~ler araaında 777 ~e üç mamlanarak sahiplerine verilecektir. J U U 
susta vılayetın tavassutunu rıca elml§- bin üç yüz yetm.İf dokm nufua lzmır vi- Aynca üç yüz küsur eY de bu hafta 
tir. layetinde itkin edilmiflerdir. Geç.en ae- içinde ihale edilecektir. 

Bu albümü eline geçiren herkes onu 
kiitiiphaneainin kıymetli ciltlerinden bi-
ri olarıık so.kleyncak, on geş bin muh
telif verde Tiirkiye, garblı, giizel, ta
rihi ııe bayınd•r Türkiye mütemadiyen 
ıeyredilece1ctir. Propaganda, ancak bu 
kabul ettir&, ve al4kalandırış tarzı ile 
bir hizmet olur. 

FATAY -ULUS-

Kızıla ya 
.... 

üye olmak 
insanlık borcudur 

-BAŞTARAFJ 81RtNC1 SAHiFEDE
dayı bırakmak kendi ellerindedir. 

Benciliği terkcderek maşeri vic
dana sokulmak IUzımdır. Ataları
mız hayır i~lemeyi en büyük bahti
yarlık sayarlardı. Medeni insan sıfa
tının mümeyyiz vasfını hayır işle
mekte bulurlardı. Milli karakterimi
zin bu temiz vasfını şimdi her za
mandan ziyade kuvvetlendinneğe 
muhtacız. Başta Kızılay olmak üze
re bütün hayır müesseselerini kuv
vetlendirmeyi bir vicdan borcu, bir 
im:anlık vazifesi telakki etmeliyiz. 

ŞEVKET BtLGtN 
---·----
Kızılay 

Gençlik ıe,kllltı geçld 
resmi yapacak 

Kızılay haftılsı bugUn zengin bir pro
gramla ha lamıştır. Kızılay haftası için 
ok1,1llarda öğrencilere Kızılay cemiyet.i
nin gayesi ve manası belirtilecek ve 
konferanslnr verilecektir. Aynca iyl 
yazı yazan talebe arasında, Kızılay mev
zuu hpkkında bir de müsabaka tertip 
edilecektir. Bu milsabakada derece 
alanlara mUkMatlnr verilecektir. 

Kızılay haftasının sonuncu günü, Kı
~ılay gençlik teşkllAtı tarafından bir ge
çit re*i yapılacaktır. 
W!ZY.7YZZZZ-/Zl~~LZY"-L2%! 

.l!!~~ 
Halkevinde kurslar 

---<>-- ne eelen göçmenler 1052 hane 4316 Bu yaz mevsimi içinde lzmirde is-
B. Hulusi ki§iydi. kan edilen 3379 nufusa yetecek kadar 

Jandarma komutanı bay Hulusi Tire Bu sene hariçten ana vatana batka· zahire, yemeklik buğday, tohumluk ve 
ve ödemişte teftişlerini bitirerek dön- ca göçmen gelmiyecek, kalan klSım önü. saire tevzi edildiği gibi kendilerine, z.İ• 

~üş, dün öğleden so~ra ?~1~, Seferi-: m~zdek~ baharda cetiril~ek~iı·. önü- raatlerinde kul~dmak • ıa~yl~ . yete
hısar ve Çeşmede teftışlerını ıkmal et- müzdeka bahara l1adar, ıımdıye kadar cek kadar arazı de tenı edilmııtır. 
mek tizerc bu kazalara gitmiştir. ana vatana iltica eden kardeılerimizin Çok çal&§kan olan göçmen kardetleri-

--0--- müstahsil hale getirilmeleri temin edile- miz araziyi ekmiılerdir. Bunlar ancak 
Hava seferleri ceırtir. gelecek sene, yeni göçmen evlerine yer-

ızmır - tstanbul - Ankara hava se- Geçen sene ana vatana iltica eden leıtirileceklerdir. 
ferlerinin cümhuriyct bayramından iti- göçmenler pek kısa bir zaınan İçinde Bu hafta göçmen karde,lerimize ki-
baren başlaması kararlaşm~tır. Sivil müstahsil vaziyete geçmişlerdir. Her ne nin de tevzi edilmİJtir. 
hava hangarı bu hafta ikmal edilecek
tir. Sivil hava istasyon binası 7600 li
raya mUtenhhit bay Remziye ihale edil
mişUr. Dört ayda ikmal edilecektir. 
Yolcular 1zmirden Cumaovasına, dev
let hnva yolları idaresinin hususi va
sıtalariyle tasınncaktır. 

-0-

Havayici zaruriye 
fiatleri 

İstatistik umum müdürlüğü, Ticaret 
odasından teşrinievvel ayının ilk iki 
haftasında havayici zaruriye pcraken· 
de fiatlerini sormuştur. Ticaret odası 

istenilen mnlumal hazırlamaktadır. 
--0--

Yeni körfez 
vapurları 
Liman idaresine gelen malumata gö-

re, İz.mir liınnnında .işlctllnıek üzere 
Londradan satın alman vapurun ikinci 
kızaklama ameliyesi bitmiş ve vapur 
dün denize indirilmiştir. Vapurda ufak 
tefek bir arıza bile mevcut olmadığı an
laşılmıştır. Bu hafta vapurun deniz mu
ayenesi yapılacak, Londradan lzmire 
kadar sigorta muamelesi ikmal edile
rek yola çıkarılacaktır. 

--0-
Haleple ticaretimiz 

Halcbe gönderilen ceviz. içi, badem 
ve kestane gibi maddelerin geç satıldı· 
ğından bahisle bedellerinin geç ve nok
san geldiği tüccarların kambiyo müdür
l Uğüne vaki müracaatleı·indcn anlaşıl
mıştır. 

Cümhuriyet Bay; amında 

Bir çok açılış 
Tör~n eri yapılacak 

~~ .... --~~~~~ 
Kut/ulama proğramı hazırlandı 

Cümhuriyctin on dördüncü yıldönü
mü, bütün yurdda ve yurd dışındaki 
devlet makamlarında, kuvvetli ak1$ler 
bırakacak şekilde, halk şenlikleriyle 
geçecektir. Bayram bu ayın yirmi seki
zinci günü öğleden sonra başlıyacak, 
otuzuncu glinU akşamına kadar devam 
edecektir. 

Şehrimizde, cümhuriyet bayramını 

kuUulama programını hazırlıyan ko
misyon mesaisine devam etmektedir .. 
Bayram dolayısiylc İzmir şehri, daha 
evvelden bir gelin gibi slislenccektir ... 
Caddeler ve meydanlara asılacak veci
ıclerin, yaptırılacak takların yerleri 
l~utlulamn komisyonu tarafından tespit 
edilmiştir. 

Temel alma ve açılış törenleri, cUnı
huriyel bayramında yapılacaktır. cum
huriyet bayramı günü yapılacak bUyUk 
gençlik resmi geçidine ait olarak baj
knca bir program da hazır1anmıştır. Ge
çit resmine mektepliler ve genç izcilerle 
askeri kıtaat iştirak edecektir. 

Geçit resminin yapılacağı cUmhuri
yet meytlanında bir kahramanlar tribü-

Çamaltında 

nü meydana getirilecek; burada üni
formalı subaylarla yüksek memurlar, 
malCıl gaziler ve şehit anaları bulunabl
leceklir. 

Parti, cümhuriyet bayramını kutluta
mak üzere bir program hazırlamıştır. 

BijtUn partililer cümhuriyet bayramına 
iştirak edecekler ve halk hareketlerinin 
geniş ölçüde yapılmasını temin edecek
lerdir. 

Geçit §ekli şudur: 
A- Ordu. 
B- İstiktıH ve inkıli'ip için hayatları

nı ve uzuvlarını vermiş kahramanları 

temsil etmek tizere Jıcr rütbeden subay, 
erat, mah'H gazilerle ihtiyar gaziler ve 
şehit analnrı. 

C- Üniformalı yedek subaylar. 
Ç- Polis ve jandarma kıt'aları. 
D- İz.eller. 

F- Sporcular, 
G- Ulusal cemiyetler. 
H- Meslek erbabı. . 
Hafta içinde konferanslar, müsamere

ler. muhtelif halk eiilenceleri tertip edi
lecektir. 

r7JJ,,1V~~..Xif'.~ 
Yurddaı ! 

Kambiyo müdürlüğü ticaret odası

na müracaat ederek, Halep gibi sıcak 
bir memlekette on bir ny bekliyen bu 
gibi maddelerin ne mikdarda bozulabi-

açı/ ı yor leceğini, evsnfının tamamen bozulup bo-
l - 1/ Teşrinisani /937 Uırihinde zulmıyacağını sormuştur. Oda tahkikat 

1ao bin ton tuz letlhsaı 
edlldl 

Çamaltı tuzlasında bu yıl 180 bin ton 
tuz istihsal edilmiş ve bunlar yığın 

haline getirilmJşUr. Muhafazaları için 
tertibat alınmaktadır. 

Ciim1ıuriyct bavromımızın son. 
günii ayni zamanda c Beynelmilel 
arttırma > günüdür. O gün on ıe
kiz milyon Xürk birbiri üzerine 
on kurtLf biriktirıelCT ve bu parayı 
bankaya 11atırıalar o gün bir mil
yon ıekiz yüz bin Türk liran top
lanır. 

derslere başlanmak üzere Arapf ırınında · yapmaktadır. 
Dumlupınar, Dcğinnendağında Halit
bcy, Tepecikte Şehit Fazıl, Karşıyakada 
Fevzipaşa, Keçecilerde Yetim ve Kara
taş okullariyle ceza evinde halk dersa
neJeri. 

2 - Arapfırınında Dumlupınar oku
lunda Almanca, Fransızca, Ingilizee li
san kursları. 

3 - HaJkevinde usulü defteri ve şo
förlük kursları açılacaktır. 

4 - Yukarıda adı geçen kurslarla 

--o-

Konak iskelesi 
Konak vapur iskelesi inşaatı sür'atle 

devam etmektedir. Jskele ancak ikin
ci teşrinin son haftasında ikmal edile
cektir. 

I 

Çamaltı tuzlasından bu mevsimde 
Yugoslavyaya mühim mikdarda tuz ih
raç edilmiştir. Önümüzdeki hafta içinde 
bir Japon vapuru Çamaltı tuzlasına ge
lerek on bin ton alacaktır. 

Büyük bestekar BETHOVENtN ilahi muıikiıi .• 
- Kocasına ihanet eden bir kadının ııtırabı .• 

ULUSAL EKONOMI VE 
ARTTIRMA KURUMU 

m•ın Mta& 

Bu işden haberimiz 
yoktur, diyor 

Geçenlerde, Turanda bir hırsızlık ha
disesi olmuıı. alakadarları Soğukkuyu 

karakoluna celp edilerek tahkikat yapıl-

mıştı. mi otuz sene evvel harbiye mektepleri• 
Bu tahkikatta, çalınan malın kıymeti mizde sadece yanaşık nizam talimleri. 

takdir edilmek lazım olduğu için kara- makruz silah doldurmak, bo§altmak. 
kol tarafından Ahmet, Ali adında iki ki· topçu katanaları gibi ayak atmak işta 
şi çağırılmış, bunlar da çalınan mala nl- aakerliğimiz bu ve bu askerliğimizin ee· 
tı yüz küsur kuruş bir kıymet takdir et· meresi de mei um Balk.an muharebesi 
mişlerdi. idil.. 

Daktilo ile yazılan bu rapordnki İm· O zaman milletin kumandanda ar11• 
zayı, ehli vukuflnr inkar etmişlerdir. Ev· dığı evsaf bir kafa değil; kocaman bir 
vclcn. böyle bir erbabı vukuf yoktur, vücut, şi~manca bir göbek bir kucıık 
denilmektedir. Zaten erbabı vukuf ola- sakal, praan bıyıklar idi. Böyle alıştırıl· 
rak gösterilen şaluslar da. biz bu evra- mı~ idi. Ne yapsın 1 •• Bakınız veciz bir 
kı irnz:a etmedik demektedirler. mİ!al söyliyeyim .. 

Dün mahkemeye gelen bu zat: Vnktiyle Trakya kasabalarından bi· 
- Be" bu kağıdı imza etmedim. rinin daracık çarşısındaki bir kahvecinin 
Demiştir. önünden geçerken bir bağırışma üzerine 
Fakat, şahit olarak dinlenen polisler durduk.. Bir arabanın beygirleri ürk• 

aksini söylemişlerdir. müş ve parlamı~lar, arabacı dü§lllÜfı 
Mesele hirnz incelemeye muhtaç ol- yaralanmış. Alabildiğine ve önüne gelo

duğu için bazı şahitlerin celbine karın ni ezerek arabayı koşturan beygirler 
verilıniııtir. kahvenin önlerine gelmek üzere idi ki -<>-- orada oturan alaylı ve kocaman vücut .. 

lskln dosyelerl lu mülAzimi sani Mehmet ağa yerinden 
Senelerden beri uzayıp giden ve bir kalktı, arabanın önüne geçti, beygirler• 

türlü intaç edilemiyen gerek teffiz iı- den birinin boynuna sarıldı. Ye araba• 
)erine gerek iskanı Adi muamelelerine yı durduttu ı. 
ait isklin dosyaları tasnif edilmeğe baı· 
lanmıştır. 

iskan direktörü doktor Ziya Fuat 
bu gibi muamelelerin bir an önce inta
cı için tertibat almıştır. 
~ .. 

lncirlerimiz 
MUstahsll ellnde 96000 

çuval incir vardır 
Yapılan bir hesaba göre müstahsilin 

elinde 96000 çuval kuru incir vardır. 
Iktısat Vekaletinin bu sahada bazı ted
birler almasına intizar edilmektedir. 
Esasen incir müstahsilleri vaziyeti sayın 
Iktısat Vekiline arzetm~lerdi. 

üzüm ve incir satış kooperatifleri, or
taklarından teslim aldığı incirlerin yüz
de seksen bedelini ödemiştir. Bu mah
sul ihraç edildikten sonra kalan yüzde 
yirmi de ödenecek ve fazladan bir kar 
elde edilirse ortaklar arasında miltesa-
viyen taksim edilecektir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
E Küçük Haberler E 
• • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kütahya saylavı B. Mehmet bir 
bç gün kalmak üzere ıehrimize gelmit· 
tir. * Şehrimiz Yunan konsül jenerali 
dün valiyi makamında ziyaret etmiotir. 

Bu gerçi ıayanı takdir bir cesaret "V• 

i~ti, fakat kumandanlık vasfı değildi ..... 
Lakin halk ne dese beyenirıinizl.. Göt 
dün mü kumandan olacak adamı!.. tıte 
o zamanki zihniyeti ... Bugün ise ayni 
cesareti gösterecek ve sulara dahi İell .. 

hında girecek bu vücutlar yine mevc:Ut 
fakat gu farkla ki askerlik ilim ve fenrıt 
ile mücehhez nurlu ve ıuurlu kafaya 
da maliktirler. lıte ordu kumandanların• 
dan tutunux da en küçük tekeınmüJiine 
kadar münevver yurdaever ıübaylanın1' 
ve İşte bunlann eseri olan ve cAtatürkt 
yurdunda yetiıen kudretli ve rnuhtctetıl 
ordumuz! Artık kimden korkumuz otur 
kil ••• 

H.OK 
-0--

Bir izah 
17/10/937 tarih ve 9682 No. lı gaze-

tenizln ikinci sahilesinin 2 inci sütunun .. 
da zeytin yağlarının istasyon anbarla
rında satışı scrlevhasiyle yazılan yaf.l .. 
ya cevaptır: 

1 - Izmirde Aydın ve Kasaba hatıat' 
namiyle ayrı ayrı iki demiryolu idaresi 

mevcut değildir. 
Izmir - Alsancak anbar ve garlJltl 

Devlet Demiryolları 8 inci işletmesine 
merbuttur. 

2 - Basmahane ve Alsancak an~r
ları muamelatı krurulen yekncsaklll'• 
Anbarlarımızda ayrı ayrı muamele Y'" .. 
pılnmaz. 

dershaneler için kayıt ve kabul başla
mı tır. Kayıt işi ay sonunda bitecektir. 

5 - Bu dcrşhaneJere hiç okumak \'e 

Atk ile evlat muhabbeti aralında mücadele eden bir kalp .• 
- Karısının ihaneti kart111nda kocanın duyduğu azap .• 

Gibi beteri hiıleri tahlil ve temsil eden dünyanın en büyük filmi 

3 - Anbarlarda zeytin yağı satıf' 
hakkında bugüne kadar ne işJetıneY'8 

ve ne de anbarlara müracaat eden ol· 

yazınak bilm)yenlerJc tahsilini ikmal 
cdemlyen yurttaşlar alınacaktır. 

6 - Kayıt ve kabul için her gUn sa· 
bahtım akşama kadar (Cumartesi ve pa
r.ar günleri hariç) Arapfırınında Dum
lupınar, Tepecikte Şehit Fazıl, Değir
men dağmd HaJitbey, Knrşıyakada 

Fcvzip a okulları bns öğretmenlikle
rine ınürncanl edilmelidir. 

7 - Yabnncı dil ve usulü defteri 
kurslarına kayıt ve kabul için de Arap
fırınında Dumlupınar ilk okulu baş öğ

retmenli ine mUracaat edilmelidir. 
8 - Motör ve otomobil sevk ve ida

resi kursu için de kayıt muamelesi Hal
kevinde yapılmaktadır. 

9 - 20/10/937 tarihinde Halkevinin 
Halk dershaneleri ve kursları komite 
topJnntısiyle Sosyal Yardım komiteleri
nin mutat toplantıları vardır. 

Bugün TAYYARE SiNEMASINDA 
LIL DAGOVER - ViLLi BiRGEL BOYOK ARTiST 

J" ARAFINDAN TEMSII.: 
EDiLEN 

9 UNCU SENFONi 
Filminde görülecek ve 250 kitilik orkeıtra tarafından çalınan 9uncu ıenfoni parçaları dinlenecektir. 

• 
AYRICA MACARiSTAN GECELERi ,. 

Maskeli filmini temsil eden P AU LA V ESSE LEY 
Tarafından temsil edilen atk • güzellik ve musiki filmi 

ilaveten: PARAMOUNT JOURNAL 
Seanılar: 2 - 5.15 - 9.15 de MACARiSTAN 3.40 - 7.25 de 

FtATLER: 30 - 40 - 50 KURUŞTUR. 

mamıştır. .. 
Elimizdeki D.D./21 No. lı tarifeye S"" 

re zeytin yağı ve emsali şeyler anb~ 
lara geldiği günden itibaren (15) giiJı 
müddetle aniye ücretine tabi değiJdi.f· 
Bu müddet zarfında tüccar isterse sn· 
barda isterse hariçte malını satabilir· 

Buna şimdiye kadar mümaneat e<fctl 
olmamıştır. Ve böylece de dcvııın ede" 

ccktir. °' .. 
4 - Gazetenin ayni sütununda t1l 

2ihnn ya2ılması . 

-<>--
Hayvanat için bir 

istatistik 
··JiW 

'Ba§balcanlık istatistik umum ınu c" 
lüğü, 9 3 7 senesinde, vilayet içind.e t il" 
pit edilen hayvanat hakkında bır il" 
tntistik hazırlanarak gönderilmesini 
temi!!":-. 



1• .... ÇARŞAllllA.,. 

l>EUTsceE LEVAN- Fratelli Sperco 
TE LINIE Vapur Acentası 
G. m. b. H. ROYALE NEERLANDAis 

. CAVAıU • •AL!_!_.-!.....:...... 'ITTrMP~ASl 

.. D_.. Ş•W - -- __- A.V 

.._~erdam, ffamhurs .. Bremen it- DUCAUON vapwu 26/10/37 de ·---.... .._...ı '" · ,e • Arren. Rotterdam, Anuıtermm ft 

n. AMl:RucAN ~ ~ Hamburı limanlarına ,vk a1aralt 1--
FJ<c ~ St-mehqt Corporation reket edecektir. 

~ ..:"~ ...,_ ~ ~ lllf'- HntMES •apara !T/ltr.m de bek
~. l&Jor. N~om IÇla yiik .ı.. leniyor. Burps V.arna ye Köstence li-

CAaı. TON • • • • manlarıaa yük .a.ak hareket edecek-
de ....... ...,... 26 biriaci ........ tir. 
""-'· ..ı,or. Nev,_k için ~ ala- SATURNUS vapuru 13/11/937 de 

F:XMlftsıttt ...... t ikinci ı...-.. ~ttenlım. ~un ve Haabuı 
de Ly · "= __. . . ~ .ı. limanlarına yük alarak hareket ede-
-..... ••• -·- epa ,_ - cıektir. 

r 

1948 1900 
• wllim -ıllk 4 eantim senitllt iki afak fitle r-• 

8 antim 11ZWlluk tek pile yaaar . 
Daimon markalı bu femrlerin 1938 teMliftin _. moda.tdır 

lillla..J& '-Y-1M• el ~lannda ye ba,t.nn yıeWt Cllllltwia 
ls:ala1m1alr için sayet tık bir fenerdir. 

r 

F:Xl'AYIA •• •• 1 m.a ....-. TRtTON npuru 13/11/937 de bek!:.._ Ltt ü;a. ~ .... ,_. iPa ~ ..._ lelaiyor. Burgu, Vama ve Köstence li-

--.. manian için yük alacaktır. -----!!!il~--------------.. txı~ ... • 11 ilsi.a........ SVENSKA OIUENT LtNtEN ş k At 1 . ~ Ly ü;a. llewıa• iciıa ~ ..._ VIKllfGLAND motörii 2/ll/lt3T do? 1 e yesı 
---· RoUerdam. Bambıur& Gdynia. Dmıq 
Cle Exru:ss ... • • -.a ...-. Danimarka. ineç ve Baltık ıimuılarma Beyler Sokağına nakledildi 
W-L Lttuisa. lllwıwk iPa,. ..._ barebt edecektir. 
--.. NORDLAND motörü 16/11/931 ele Mimar Kemrlettia .udeUacle (ŞllC) ilikit ft ,..lra atel 
de~ .. ., a •.ilııİllci.· • ....-. RoUerdam. B.mbm& Gd)'Dia. Dantzic ai mechuri,.ti dolayui7'e Oüaci Be,._ eokaiı ciTaraacla 

--· 11 ._ ...:s. ..._ Bal '- ı._ __ ,_ •- nde --L-::...-.la 36 numaraya nüWiJmi..;.. e:.ı..... --.&• WJW& epa pa - Daimarka, İneç Ye tı-. aiıuuuanaa --- ,....-
--.. hareket edecektir. l • 26 0803) 11.. 1••" • "c ~ AA SN E vapuru 2/1211937 de ._ _________ , _____________ .. 

PiRE AltTARllASI Rotterdam, Hamburg. (;dyıüa. Dantzig 

~ SEE'Dtl.ıl.t;.. Danimarka İsveç v~ Baltık limanlarına 
~.. •lll••~~~ hareket ed~ktir. 
L.._. - ......... ,,. nın'OfCWK -cm H&Ot<rt~ ROUlıılAIN 
.___dl ıl ... SERViCE JIU"Ln.IUaLı:I 

11'1'-.-~.::::::-• S !L!__! ı-- SUCEAVA vapuru 4/11/937 de Mal-• ~- ..... ~ _,..-
l'iQd ........ B ı ıl a 'ft Nevıcıdıc için ta ve Marsilya limanlarına hareket ede-
~et edecektir. cektir. 

SEYAHAT MODDETt ZEGLUGA POLSKA S. A. 

Pire • Baston 16 rin LEV ANT motörü 6/11/ 937 de An-

~Pire • N--ork 18 ... ~ 
-·ı •- vers, Gdynia ve Dantzig limanlarıruı 

CE MARmME ROUMAIN 
l> BUCAREST hareket edecektir. 

~e ~ki R npuru 26 birinci teşrin- ilandaki hareket tariderlJle navlan-
ue eniyor_ 

C 1~nce, Sulina, Galatz, ve lardaki deiitikfiklerden acenta mesalİyet 
):.: a\ aktarması Tuna limanları için kabul etmez. Daha fazla tafsilat it;in 
~ caktır. .._!_.! ., __ ~ __ _._ FRATELU SPERCO 
...... !!O. ROYALE HONGROISE ~ n.unı--. 

DANUBE MARITIME npm acenbıana münc:aat ~esi ri-
i>UNA motörii 23 IJirinci tepinde ca olanw. 

~JCll'. Belırad. Noviwl, Comamo, TELEFON : 4142/4221/2663 

~~n, Viyana ve Linz MW1 •we>WMfi&id 

JOlfNSTON VARREN LINFS LTO. oı· . Ve şu·· • 
.11-0LO ..... _ LIVERPOOL ıvıer 
-~RE ........ 31 birinci te§l'İn-

ct. LHı•or. Lnapoo1,,. Anven li- LıMfTET 

~ ~ ~ 8:8;.:: Vapur acentası 
~ .._,,._ J'ik alaaılmr. BlRiNCl. KORDON REES 

l>EN NOltSKE MIDELHA VSLINJE BINASI TEL. 24 43 
OSLO 

llA Y ARD motörii 25 birinci tepinde Lllerman Lines Ltd. 
w.L_. LONDRA HATrl 

llQJW. Pire. Dieppe ve Norveç li-
~ yük alacaktır. • POLO vapuru limanımızda olup 28 
~~akı hareket tarihleriyle navlun- eylUle kadar Londra ve Hull için yük 
~ki değişiklerden acenta mesuliyet alacaktır. 

l) etmez. PHtLOMEL vapuru 29 eylUlden se-
~~ fazla tafsillt almak için Birinci kiz birinci teşrine kadar Londra için yük 
Co onda V. F. Henrl Van Der Zee 
M:;_N. V. Vapur acentalığına mUracaat alacaktır. 
-'""lllesi rica olunur. LiSBlAN vapuru 12 birinci teşrinde 
....._ TELEl"ON No.: 2007/2008 Londra ve Hull için yük çıkaracaktır. 

Göz Hekimi 
MITAT OREL 
Adı. - Be,ler Numan zade 
~ AMnk PNbea yanm
cla. N......: 2.1 
t.:"!~JtlD8 Metleri : 10-:-12, 

...._., - 17. Telefon: 3434 
....._ 

~.._ faldlltuinClen diplomah 

Dit tablplerl 
:~ llastanesl diş tabibl 

uıumff er Ero.ğul 
VE 

kemal (,etindağ 
liaataıanm her g6n sabah ._t dolmadan bqhyarak 

8e11e, • N11111u zade S. 21 
~muayenehanelerinde 
~I ederler. 

......__ Telefon: 3921 

LtVERPOOL HATrl 
MARDlNtAN vapuru 29 eylulden 6 

birinci teşıine kadar Liverpool ve Glas· 
gov için yilk alacaktır. 

BRISTOL LElTH VE NEV· 
GASTLE HATI1 

JOHANNE vapuru 28 eylUle kadar 
doğru Bristol için yük alacaktır. 

ARABlAN PRtNCE vapuru 10 birin· 
ci teşrinde gelecek ve Nevgastle için 
yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki değişiklikler-
den acenta mesuliyet kabul etmez. 

-DAHIUYE MOTAHiSSısl 
DOKTOR 

Celal Y arkm 
bmir M .. WW blı•reli Da
hili ............. Saiaifab Şefi 
Puan1an meıda her sin hula· 
larmı muaJeD8 ye tec1aYi eder. 
M•yeneiwne: 2 inci Be1ler 
80bia No: 85. 
Telefon: 3956 
Evi: Cötepe tramYaJ cadde
si No: 1018. Telefon: 2545-

!99 .................................................................. .. 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçyanın halia Morina balıkyajıdır. iki 

defa aüzülmüttür 
ŞERBET GiBi IÇILEBIUR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

·----------------------------' Umum Pamuk Fabrikatörlerinin 
Nazarı dikkatine 

PLATT 
F abrikaaınm Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu aene temin edebilirıiniz 

ADRES: 

G. D. GIRAS 
Pettemalcılar, EVl"en sokak No. 3/1 

Singel' dikit m&kiaalan kumpan7U• kartııında 
Telefon: 2413 Posta kutuea : 234 IZMJR 

B R · ı ST OL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu hel' iki otelin miiateciri TürkiYenin en eaki otelciai BAY 
MER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle batün Es 
alkma kendiaini aeYdirmittir • 
Otellerinde misafir kalanlar, kendi evl.-indeki rabab 
ar. 

Birçok haauai:retlerine iliftten fiatler miitlait ucuzdur. 
latanbulda bütün Ese ye lzmirliler bu otellerde huhqurlar. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Depe.itoea 

Eau Nu. Yeri Nu. ıi Nevi T. L. 
C. 55 bmircle Birinci w ikinci Kordon Saman iıkele- 6.800.

alnde Ye tapusuna nazaran tahtani iki maiaza, 
feYkani iki oda, 48,51/3 yeni Nu. 
cHalen albncla bet majaza. üstünde iki bölmeıt 

C. 56 lzmir Birinci ye Drinci Kordon ve Saman Uke- 6.800.
leai ve -tapusuna nazaran iki bap depoyu miitte-
mil tahtani alb bap mağaza, 46, -44, 49, 1/1, 3 
5, 7 yeni Nu. 
cHalen albnda dokuz dükkin üıtünde iki bölmeıt 

Y ukanda yazılı emlak pefİn para ile satılmak üzere kapal 
zarfla arttınna,.a konulmuftur· · 

l -ihale birdir ve kat'idir. 3/11/1937 tarihine mGaadif çar
f&IDba ıünü aaat on bette Ankarada idare meclisimiz huzurunda 
yapılacatır. 

2 - Bu emllk pefin para ile satılacaktır. Uhdesine ihale olu
nan zat bedeli ihaleyi hemen vererek teferrui muameletini yap
tıracaktır. 

3 - Alıcı olanlar bankamızdan bir lira mukabilinde alacakları 
mufuaal f&rlnamemizi okuyarak ihale sününe teeadüf eden 
3-11-937 çarf&lllba pnü ,...mamede tarif eclildiii .-eçhile teklif 
zarflannı, teklif aahibinin bir veıika fotografı ile aaat on bire ka
dar buradaki 911bembe Ye azami aaat on bete kadar Ankarada 
genel direktörlüğümüze tevdi etmeleri Ye daha faala tafailit al
mak iateyenlerin bel' aün bankamıza w Ankarada ae..ı direk-
törlüiimüze müracaatleri. 17--20-6 3675 (1859) 

-

l ~E-ALODENT_ 
TURAN ı-·abrikalan mamullbd&r. Aynı zamanda Turan 
tuvalet ıabunlarıa1t traı 1abunu ve kremi ile gtheUik krem
lerini kullanıma. Her yerde eahlmaktadır. Yalnız toptan •· 
hflar için isminle Gaıi Bulvarında 25 numarada umum acea· 
telik Nef'i Akya&1b .-e j. C. Hemsiye mnracaat edinls. 

Poeta Kut. ••• Telefon s•e• 

KREM BALSAMIN 

Kamral, aanpD, e1mer her tue teyafuk eden 

kremlerdir. Cildi bealer, ~ leke ve ıivilceleri klmilea isale 

edeı. Yanm uarclaaberi kibar mahfellerin takdir ile kallaadaklan 
ııbbl ıkellik kremleridir. 

Krem Balaamin dlrt tekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamia yatlı ıece için penbe nakli 
2 - Krem Balıamin yapız glndlls için beyaz nakli 
3 - Krem balıamin acı badem gece için penbe renkli 

- Krem Balıamin acı badem gOndOz için beyaz renkli 
Insriliz Kanzuk ecuneıi Beyotlu latanbul 

C1\G ' • Jlll---------------
lzmir Yün Mensucatı 

Türk A. Şirketinin 
Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevaim dolayııile yeni çıkardığı kumqlar: 

. Sağlam Zarif 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ec:lioiz 

fflm SATIŞ YERLERi .. 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 
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Ş n hay, 19 (ÖR) - Japonlar b;ı s -
b h Şan h .l< d.ı Ç .n m \ ı.ı ri üzerın ' 
çok şidd tl" b"r hu umda bulunmuşl .. r
dır. Bu h"" um n l harcb nin b da~ 
tınden beri m rı.. m. der c d ~ 
şıddeth bir topçu hazır1ıg ndan sonr.ı 
yapılmıştır. Çuli 1 r.n Şapei m. hallC" i 
dC' en büyük bir <ııdd tl bombardımiJl 

edilmişt.r. Japon kıt'a!. nnın bu s. bnh 
§,fakla bcr..ıb r gır· t k1er hareket nor
mal bir c .!de ink"raf ı.:~ :emC'kt dır. 
ÇınlılC"r n \mı dan b r mukavcm t gJs
terıyorlar. J ponların bu ): n · taarruz
larının ne derec :') e kadar muvaffak 
ol. a •ı s md d n kc t r emcmcktedır. 

\'1.:N~"'I VILA YETINDE 
Tokyo, 19 (Ö.R) - B ıraJ bildiril

dı n C re J pon kU\vetlcri );'.'unan vi
liıyet.nde Sovl et hudi.Jdu tlı: r"nde olan 
ge it noktabrını işgal ctf "'inden Sov
yct Rusyadan Çine muhimmat sevkiya
tı güçlcsmiş olacaktır. Bu sevkiyatın 
htılen ç"nlılerin kontro1u altında knlan 

• 
1 dayanıyor 1 

dan yen·-

oaha uzak yolları tutması icap etmek- Nankindc Çin kadınları 
tedır. ı miştir. Bu şehir Pekin - Suiyuan dc- j hiycttar zatı gerek Çin makamatı adı-

Tokyo, 19 (ö.R) - Gazeteler Çinin m?ryolunun müntehasında ve harici na beyanatta bulunmağa mezun zatı 
komünist tahrikatın::ı uyarak Japonya 1 Mongo1istan merkezini Çine rapteden 1 dinlemiş olan ve bunlardan her iki 
ile ihtilftfa bizzat sebep olduğu tasdik ırtibat hattında kain mühim bir sev-

1 

memleketin hattı hareketi hakkında iza-
"dilmcdıkçe Jnpon)nnın Bniksddc top- külceyş noktasıdır. h~t almış bulunan Röyter ajansı mu-
lanacak olan dokuz de\ilet konferansına zEHtRLt GAZLAR habiri Japonya ve Çinin sulh teklifle-
i.ştirak etmiycceğini bildiriyorlar. Italya Tokl o, 18 (A.A) _ Hariciye nezarc- ri derpiş etmemekte olduklarım bildir-
seLri hariciye nazır vekilıyle mülakat ti namına söz söylemeğe salahiyettar mektedir. 
etmiştir. Italya ve Alman~ anın da kon- bir zat Şanghayda zehirli gazı muhtevi Çinin her hangi bir sulh projesinin 
f rnnsa istirak ctmil C"cekleri muhakkak b.ir Çin obüsünün bulunduğunu bildi- münakaşası mevzuubahis olmadan ev-
rnyılıyor. ren bir rapor aldığını beyan etmiştir. vel Japonların şimali Çinden çekilme-

JAPON SOSY ALlSTLERI Bu zat ~imdiye kadar Çinlilerin ze- )erini ve Mançu konun Çine rücü <'t-
Tokyo, 19 (ö.R) - Japon sosyalistle- hirli gaz kullandıklarına dair bir ema- mesini istemekte olduğunu kaydeden 

:rinin partisi olan yığınlar so!ynl partisi re eJde edilmemiş olduğunu ve hiç b:r Çin gazeteleri Çinin muvakkat tavsi
japon mallarını boykotaj etmek üzere Japon askerinin zehirli gazdan ölmedi- ye suretleri arı.u etmemekte olduğı.ı-
Jngilterc ve Amcrikada yopılan hareket- ğini ilave etmiştir. nu yazmaktadırlı:ır. 
leri protesto eden bir beyanname neş- Ayni zat Japonyamn resmen dokuz- Bu gazeteler Çinin dokuz devlet kon-
retmiştir. Bunda Japonyanın menfaat- lar konferansına davet edilmediğini fa- feransı haricinde her türlü gizli mü
Jerini korumak için icap eden bütün 1ed- kat davet edilmesini ümit ettiğini söy- :uıkerelerc muariz olduğunu füıvc et-
bırleri alacağı bildirilmektedir. lemiş ve demiştir ki : mektedirler. 

Şnnghny, 19 (Ö.R) - Kolera salgını - Sadece bu hususta gayri resmi BlR GEÇ1T ZAPTED1LM1Ş 
devam etmektedir. Yabancılardan 5 surette Tokyo ve Brükselde Belçika Tiyençin, 18 (A.A) - Japonlar Şan-
ve çinlilerden 1235 kişi hastalığa tu- hiıkümeti tarafından teklifler y:ıpılmı~- si eyaletinin en fınzalı kısmında kain 
tulmuşlnrdır. tır. Sinkeuku geçidini zaptetmişlerdir. 30 

Tokyo, 18 (A.A) - Tebliğ : Suiyuan BlR SULH PROJESt M! kilometre uzunluğunda olan bu geçidin 
<>yaletinde Japon ordusu 17 ilk teşrinde Şanghay, 18 (A.A) - Gerek Japon zaptı için Japonlar dört gün muharebe 
saat dokuzda Paotov şehrini işgal et- mokamatı namına süz söylemeğe sala- etmek mecburiyetinde kalmışlardır. 

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

Is an ya vahdeti • • 
ıçın n 

ve atalonya birleşiyor alansiya 
Hüküme· Barse ona taşınacaktır 

ransadaki 
Sof cenahın 
b .. yü mem 

Ve Fransız devlet 
tohvilah.nın f iatleri 
hissedilecek derecede 
terakki etmiştir .. 
Paris, 19 ö.R) - Fransız gazeteleri 

vilayet meclisleri intihabatının son neti
celerini tefsir etmektedirler. Umumi
yetle mutedil gazeteler bu neticeleri 
memnuniyetle karşılamakta ve müntc
hiplerin dolayısiyle Chautemps kabine
sine itimat reyi vermiş olduklarını giz
lememektedirler. 

< Pelit Parisicn> yazıyor : cNahiye 
intihabatı Chautemps kabinesi için bir 

galebesi 
• 

unıyet e 

itimat reyi gibi telakki edilebilir. Esa- r-

abat 
gilterede 

ıl ndı 

.... ..c. "" ._\ 
sen dahiliye nezaretine gelen son neti- "'s.o-.,,, ':,._ ~ ' ' 

~~:--celeri tefsir eden dahiliye nazırı B. Maks 
Dormoy da intihabatın halk cephesi hü- Fransız btl§vekili M. Chautemps Yugoslav bu§ııekili Stoyadinoviçle miilakatnıdl 
kumetine, frangın istikrarına ve bu gevşeklikten şikayet ediyorlar. Hatta bu hissedilir derecede terakki etmektedil"' 
vadide BB. Chautemps ve Bonnet tara- şatlar dahilinde partinin Lil şehrinde lcr. 
fından snrfcdilen gayretlere müsait ne- yapılacak umumi kongresinde sosyalist- Londra, 19 (Ö.R) - lngiliz gazeteleri 
tice verdiğini kaydetmiştir.> lerle bir inkıta ihtimalinden bahsedil- Fransadaki vilayet meclisleri intihaba• 

c OEUVRE > gazetesi ıse Radi- mektedir. Fakat radikaller Halk cep- tının neticesini memnuniyetle kaydet• 
kal Sosyalistlerin Sosyalist ve Komü- hesinin mühim bir kısmı olduk.lanndan mektedirler. Bunların fikrince FransıJ 
nistlere knr§ı bazı hoşnutsuzlukları- böyle bir inkıtadan hükumet için vahim milleti büyük bir ekseriyetle Chauternpl 

01 
kaydetmektedir. İntihabatın ilk bir buhran çıkabilir. cOeuvre> gazetesi kabinesine itimadını ifade etmiş buluıt

devresinden sonra Radikaller, Halk Lil kongresinin bu bedbinane tahminle- maktadır. cDaily Telegraphe and Mor
cephesi partilerinin aralarında en ri teyit etmiyeceğini ve halk cephesi nin Post > gazetesi radikallerin geçell 
müsait vaziyette olan namzctlere müza- birliğinin muhafaza olunacağını ümit umumi intihabatta kaybettikleri mevkll 
heretlerinc dayanarak bu müzaheret etmektedir. kısmen tekrar kazandıklarını, bununl• 
tam bir disiplin dahilinde kendi namzet- Paris, 19 (Ö.R) - Vilayet meclisleri beraber sosyalist ve ko~ünist mütW 
}erine de bahşedildiği takdirde netice- intihabatının bir hükumet kararsızlığiy- fiklerine karşı faik bir kuvvet derecesi
nin kendilerine otuz - kırk mevki ka- le neticelenmesi korkuları intihabattan ni bulamadıklarını kaydediyor. Radi
umdır:ıcağını hesap ediyorlardı. Halbu- evvel frangın vaziyetini biraz sarsmış- knllcrin mevkilerini ilerletmiş olmaları 
ki radikal - Sosyalist partisi bu ümit et- tJ. Intihabatın neticesi bilakis kabine- mühim bir hadisedir. Zira B. ChaU· 
tiği kazancı elde etmemiş, bilakis 35 nin vnziyetine tam bir istikrar verdiğin- temps'ın idaresi altında sosyal ısllhatl 
Uzalık kaybetmiştir. Bazı radikaller den frank şimdi yükselmek temayülle- yavaşlatmak için sarfedilen gayretin 
bunu bazı nahiyelerde kendi namzetle- ri göstermektedir. Intihabattan evvel umumi efkar tarafından tasvip edildili
ri lehinde daha geride olan halk parti- bir ingiliz lirası 147,36 frarrk ve bir do- ni göstermektedir. Herhalde bu ~ 
lcri namzetlerinin mevkilerini terket- lar 20,75 frank iken şimdi 147 franga ve Fransanın mali vaziyetini eyi blr hale 
mcmiş olmalarına atfediyor ve halk cep- 20,64 franga düşmüşlerdir. Fransız dev- sokmak için hükumet tarafından sarfe
hesi disiplininde kendi zararlarına olan let tahviHH.ı ile başlıca esham fiatleri de dilen mesaiye kuvvet verecektir. ...............•...............••..........................••••••........................................... , ................... . 

Barselon. 19 (ö.R)F - Katalonya mi inuLat neuıreti Valansiya hükümelİ· 

eyoleti reisi bay Campnnys İspanyol ne geçecektir. 
cümhuriyet hükümeıi erkaniyle temas· Roma, 19 (ö.R) - Buraya bildiril

lıırdn bulunmak üz.ere Bnrsclondnn diğine göre Valansiya hükümetinin bu 

Valnnsiynyn hareket etmiştir. Refaka- şehirden Barselona nakli gelecek pazar 

tinden maarif, ekonomi ve dahiliye mü
onvirleri vardır. 

günü yapılacaktır. 
Vnlensiya, 19 (Ö.R)- Katalonya eya-

let reisi B. Campanys burnya gelmiştir. 
«:Ultimn Orıı> ı;azcıesini'l. bildirdiği- Hükümet gazetelerine göre İspanya ve 

kaç gün evvel Katalonya eyalet reisli
ğinden istifa etmek istemişti. Çünkü 
Katnlonyanın dahili istiklali meselesi 
hakkında Valensiya ile bir müzakere 
klıpısı açmak istiyordu. B. Kampanisin 
Katalonyadaki niifuzu sebebiyle bu is
tifayı geri almasına çalışılmaktadır. Ka
talonyanın dahili istiklfili hakkında da 
bir anlaşma hasıl olacağı ümit ediliyor. 

ne göre bay Campanys ile Valansiya 
t.ı.ikümet erkanı arasında yapılacak gö-

rü meler çok ehemmiyetli olacaktır. Her 
iki tarafın kanaatince lspanyol mil
leti ile Kntalon) a milleti arasında tam 

Katalonya arasında iş birliğinin deva
mı için Katalonyanın başında kalması 
zaruretini hükumete gösterecektir. Gn
zetecilere beyanatında cümhuriyet hü
kumetiyle iş birliğine bağlılığını teyit 
etmiştir. 

-0--

Avrupadaki karga
şalığın sebepleri 

nelerdir ? 

Yukanda Mısır kralının nişanlısı Bn. Feride, aıa
ğıda kml Faruk kenduini se13ınlry;ın halk arasmdn 

bir is birliği cümhuriyet ordusunun se
)ümc-ti ve zaferi için en sağlam esastır. 

lııpanyol mcrb.•zi hükümeti Valansi-

Paris, 19 (ö.R) - Valcnsiyadan bil- Londra, 19 (ö.R) - cNevs Chronic-

Kahire, 19 ( ö.R) -- Bin gazi hudutlarından 
gelen haherler ltalyanlann bu mıntakada yeni 
askerf tahkimat yaptıklarını, mühim garnizonlar 
teşkil ettiklerini göstermiştir. Mısır hükümeti ltal
yanın Trablus Garpte ve Bingazideki kuvvetleri
ni takviye etmesini dikkatle takip ediyor. Mısır 
mütckabilcn müdafaa silahlarını kuvvetlendirme
ğe büyük gayretle çalı~ıyor. Mısırda Faşist pro• 
pagandacılannın f anliyetlcrinc karşı ciddi tedbir
.. 1 5 ... 

diriliyor: Şimal cephesinde Gijona kar- le> gazetesinde çıkan bir makalesinde 
şı nasyonalist tehdidi daha vahim bir B. Vinston ChurChill Avrupanın karga-

yadan Barselona nakledılince, Katalon- al b 1 .izah d" O " şekil almıştır. Bilbao ve San Sebasti- ş ık sc cp erini · e ıyor. na go-
ya eyalet kabinesi adliye ve maarif ne- yenden sonra bu şehrin de sukutundan re başlıca sebep Almanyanın yığın hn-
2nrctlerini ipka edecek, yani Katnlon- korkulmaktadır. Iinde teslihatı, diktatarlilkleriıt teca
ya İçin hu işler merkezi hükümete tfı- Valensiya, 19 (ö.R) - B. Kampmıt- vüzkar ruhu Ye bu siyasetin bir netice

bi bulunmıyacaktır. Fakat harp zama- sin Valcnsiya scyah:ıtlne iki sebeple .s! o1arak Almanytı, İtalya ~ hpmıyada 
mnda ehemmiyeti c;ok büyük olan umu- ehemmiyet veriliyor. B. K:ımpanla bir bq gfietıa• ôıonomDr &Dc!lllderdlr. 

---- ---
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B.Metaksas 
B söylüyor 

elçikada Italyada mali buhran BAŞTARAFIBıRINCiSAHIFEDE 
8ü • k b biraz dinlendiler. Öğleye kadar 
I yu ir kalpazan mı başaösteriyor resmi ziyaretler yapıldı. Akşam 
ık teşkilatı kesfedildi .ı;; Baıuekilimiz, müttefik deuletin 
Pari· 

19 
(ö • Başuekili fereline mükellef bir zi-

latıı 0: .R) - Brükselde muaz- H k k , / • k l • yafet uerdi. Ziyafette uekiller, 
tııi, ır kalpazanlık te~kilatı kcşfedil- Ü Ümet, a sıyon U sır et erın S~i- Yunan, Rumen ue y.,ıroalau elçi-
ıı · vo faaliyetine nihayet verilmistir.1 ' lerı· "'e ha•ır bulunuyordu. Çok 

u Çete .. k / ' ' .. J JO l • ~. 100 rnu cmmelen taklit edilmi~ 500 ma ye ertnın yuzue Una e aanıımı nutuklar söylendi. Türk-
ıo O franklık Belçika banknotlaride , Yunan ittifakının granitten kaya. 
ta~; lS liralık İngiliz banknotla;ını koyma karartnl verıyor lar gibi sağlam ve kuvuetli oldu-
idi etınektc \•e tedavüle çıkarmakta ğunu tebarüz ettiren her söz ay-
ıı.;. Çetenin faaliyeti 1933 senesinden b' h ' t t d B 

1 dev- P · ln (ö R) B b-L R d g"er taraftan imparatorluğun t-h· · rı ır e emmıye aşıyor u. ay 
YaL-ı •nt ediyordu. Kalpazanların arıs, ~ . - u sa "" oma a . -, ızı ve M k . b d b"l 

""anrn 1 1 1. 1 1 d b"" il"hl ikmali · · ı·· .. .. eta sasın yenı eyanatın a ı • 
•ld• . ası Fransız zabıtası tarafından lop anan nazır ar mec ısi ta ya a u- s a anmanın ıçın uzum goru- · h .. l k "d d 

' •dıl k 1 . k tl d . . . ıusa şu aoz er ço manr ar ır : 
~'r- en bir ipucu üzerine ingiliz, tün a siyon u şır e erin sermayesin en len varıdat ta bu suretle temın edılmek- E b' . .. t k d • . 

"llsıı: n _ d k d h ._._ 1 L, d . « ge ı.zım muş ere enıa:ı-
lig''·Yl · ve.ue]çika zabıtalarının iş bir- yüz e 10 mi tarın a Ü1<umet euin e tedır. • d" B d . d b' (T" k" e ı ü 1 k mız ır. u enız e ız ur ıye 

"""n edilınist ı· b:r . raz yapı masına arar vermiştir. Fransız m"H;Jleri bu karardan şu ne- ue Yunaniatan) iimir, hakim ue 
,.. --o- Italyan hükumetinin fikrince bu ifraz ticeleri çıkarıyorlar : Habeş ve Ispanya 1 efendiyiz.» 
l' tQ b k ·1 • • geçen h .. ·~rlni evvelde enllfık üzerind~n d llSf 7 aşve f fnln seferleri ltalya,•ı mali bakım an bitkin- ---<>-

b • Jiğe ugratmıstır. Dcn1okrasiler muka- w "°' kıymetlerinin yüzde beşi derecesinde ., ' B 1 1 
ır tavsı"yesı" yapılan mecburi ikraza tekabül etmek- • ogu an ar vemcttcn vaz geçmezlerse It.alya çok 

Btr!in ı 9 (ö R tedir. Aksiyonlu şirketler bu yüzde 
•dlı Al ' · )- Azım ve Kudret> onu hüklırnete 10 mart 1938 ile 15 hazi- geçmeden bu hareketlere devama muk-
1•rnıı.· rnan gençlik mecmuası B. Chau- ran 1940 arasında muhtelif taksitlerle tedir olamıyacaktır. Diğer taraftan de- On sekizi buldu 
"'•lı:•l~~ b~'. makalesini neşretmi~tir. Bu ödeyeceklerdir. J\laü mahfillerde bu mokrasilerde, sosyalıstler tarafından 
Alnı • ·ransazı Başvekilı Fransız ve tedbir Habes harbinin sebep olduğu idare edildikleri zaman bile sermayeden -DAŞTARAFIBtRtNCtSAHiFEDE--

•ıı gençle · · b. b" ı · · · · ı dikta 1 btanbul, 19 (Hususi muhabir;~;._ ltıtl rın1n ır tr crını ıyı lanı- ınasrafları karşılaınak için alınan tedbir- pay alınmazken bu tedbire ·. tör ük. - -°'1 "• taıd. d bil ı · · · ı den) - Fırtınanın §iddetine muka~ '<ne lı" "' ır • • me en ıçın ,., !erin bir ba~langırı sayılmaktadır. Di- !erin baş vurdukları kaydedilmekredır. ·~ 
•r-. d ınlcrcc Alman ,..c Fransız genci met edemiyerck fevkalade zorluklarla 
•dil ın ~ rnuntazamen temaslar temin Midyenin Serles koyuna iltica eden beş 

ıne•ıni tav~dir. Tunçelı· a" sı·lerı·n1·n mu ~~~=li~~iraı:!~şt::.hil~:;e~::: 
Ge l G l " - !erde bulunan 25 kadar vatandaş ü,. nera ame ın • 

Paris yolunda hakemesı· devam edı·yor ~::n:~~:;;:e:t:;er~;rB~~=~k~:: 
Buda . kili Bay C1'1Al Bayar f.el~ketzede vatan-

0•du•un:e,te, l9 (ö.R) - Romanya --------•-.... ---------- daşların feci akıbetlerıyle derhal alıika-
'<>nra h n ":'anevTalarında bulunduktan . • . . . ) Öğleden sonraki muhakemede Tunceli dar olmuş, bunların her ne pahasına 
tct Usu.sı olarak Budapcı:ıtcyi ziya- lstanbul. 19 ( 1 Iususı muhabınmızdcn olu-' olsun kurtanlmasıru, kendilerın· e 

•trn· 1 . u· · d b"ld. T T ]" d L'yaru maznunlarından Seyit Rıza ve ·-
b"•ka. ış o an Fran. ız genel kurmay . azız en ı ırı ıyor .: uncc ın e .~~- yiyecek temin edilmesini emre+......,;,...; ... 
!> • nı K•neral Gamelin ve bayanı halefet hareketine iştırak eden butun diğer aşiret reislerinden Kamer, Cebra- BaşvekAletin emriyle sabah yedi i:°'çu~k-
"'"• harok t · 1 d" ı !) · . 1 . . 1 . . 5 ·ı R" il ve Sedu Haso ile 49 avenesinin mu-

c ctmı, er ır. crsım a~ırct en re-ıs crının ey ı ıza ta Yeşilko··uden hareket eden bir deruz· hakemelcrine geç vakite kadar devam , 
ile bırlıkte EJ:ı,,, a~ır ceza mahkeme- edildi. tayyal'('miz fe!Sketzcdelere yiyecek ve 

Fran ---<>-b k'l" · sız asve r ının • 
bir nutku 

P•ris 19 '•lınd ' (ö.R) - Gazeteciler ta-
la buı"n "erilen bir :ıiyafette bayana!• 
~i . ~nan basvekil B. Şotam demiştir 

· trr 

inde tevhiden devam eden muhake- battan ye almag"a muvaffak oldu. 
Bu celsede biı· çok şahitlerin mazbut 

melerindc bir çok ~ahitler dinlenmiı:;tir. 

Bunlar ilk isyan toplantısında davetiye 
olarak ~ckcrle ekmek lokması dağıtıldı-

ğını if.ıde etmi~lerdir. 
Elaziz, 19 (AA) - Seyit Rızanın 

üadclerinin okunmasına devam edilmi,ş lKINCI Bffi TAAYARE 
ve bir kısım şahitlerin de ifadeleri alnı- DAHA GI1TI 

Öğleyin ikinci bir tayyaremiz daha 
mıştır. 

SAH1FE 3 

.~QN H:ABER 

GeneralMetaksas· 
Ankarada büyük ve iç
ten tezahürle karşılandı 
Ankara, 19 (A.A) - Dost Yunan 1 Ekselans general Mcta!<.sas:ı Hariciye 

başvekili ve hariciye nazırı Ekselans l Vekaleti hususi kalemdirektörü, Milli 
general Metaksas ve refikaları bugün ı Müdafaa Vekaleti müsteşarı ile yaveri 
saat 10,5 de hususi trenle Ankaraya mu- ve Atina elçimiz Ruşen Eşref, Yunan 
vasaliıt etmişler ve istasyonda Başvekfi- matbuat ve propaganda genel direktörü, 
let Vekili Celal Bayar ve refikası. ha- Yunan hariciye hususi kalem şefi, ku
riciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras, mandan ve başvekfilt müşaviri, harkiye 
Hariciye Vekaleti siyasi müsteşarı Nu- nezareti ataşesi, Atina ajansı direktörü, 
man Menemencioğlu, Başvekalet müs- matbuat müsteşarlığı raportörü ve gaze
kşarı Kemal, Ankara vali ve belediye teciler refakat etmektedir. 
reisi Nevzat Tandoğan, Ankara garni- İstasyon binası ve istasyon ckddesi 
zonu kumandanı general Mustafa Gök- dost devlet reisinin ikametlerine tahsis 
çe, protokol şefi Şevket Fuat Keçeci, edilen Ankarapalas oteli civarı Türk ve 
Birinci daire reisi Cevat Açıkalın, Baş- Yunan bayraklariyle süsleruni~. istas
vekfilct hususi kalem direktörü, Anka- yon iç ve dışında otel önünde toplanan 
ra merkez kumandanı Albay Demir, kalabalık bir halk kütlesi sayın misa
emniyet direktörü Sadri Aka ile Yunan, firi hararetle alkışlamıştır. 
Romen, Yugoslav elçileri ve elçilik ileri Ekselans gene;aı Met.aksasın refika-
gelenleri, matbuat genel direktörü Ve- !arına buketlr takdinı edilmiştir. 
dat Tor ve matbuat mümessilleri tara- Misafir başvekil ve hariciye nazırı, 
fmdan karşılanmış, başla muzika oldu- refikası, maiyeti erkaru olomobillerlP 
ğu halde asker ve· polis müfrezeleri se- ikametlerine tahsis edilen Ankarapala• 
lam resmini üa etmişlerdir. oteline gitmişlerdir. _ 

Almanyanın Londra sefiri 

Hitlerin daveti üzerine 
tayyareyle Berline gitti 
Londra, 19 (ö.R) - Alınan sefiri B. 

von Ribbentrop Führerin daveti üzeri
ne tayyare ile Berlinc gitmjştir. Ademi 
müdahale tali komitesinin bugün saat 
16 da yapılacak içtimaında hazır bulun
mak üzere yine hava yoluyla vaktinde 
dönm~ olacağı ümit edilmektedir. B. 
l'<lll Ribbentrop Berlin ve Berştetgade-

ne giderek hükumet erkanı ve B. Hitler
le mühim müzakerelerde bulunmll§tur. 

Roma, 19 (ö.R) - Berlindcn bild'
rildiğine göre Londradan ayrılan Alnıan 
sefiri von Ribbentrop ınezuniyetıni ge
çirmek üzere bu ayın sonuna karlar Al
manyada kalacak ve ancak gelecek ~y 
başında Londraya dönecektir. 

t-d" an"ızlar hürriyetlerine taalliık 
'<rln meselelerde münaka~ etmesini se-

ınuhakcınesinc clü.n saat 9 da ba~lana
rak devaın edildi. Bugün isyan hareke

tinin ınüşevviki olan S(>yit Rızanın bu 
i§lerdeki alakasına alt rollerini göste
ren S3hitler dınlcnildi. Ve Sryrt nıza 

ile kar~ılo~tınldi. Dinlenenler arasında 
fki nahiye müdürü YC bir d0 Sabit Se
yit Hüs-..yjn \'ardır. 

Şahitlerden Çökrek köylü Hasan oğlu 
Hıdır ifadesinde Seyit Rızanın Bahtiyar 
aşireti reislerinden Sanine haber gön
dererek Delikba.ştaki karakolu basma

sını ve oradaki kuvvetleri geri sürınc~i.
ni emrettiğini sö,oledi. 

hadise yerine giderek fırtına ile müca
do!e eden yurddaşlara ehemmiyetli yar
dunlarda bulundu. Ayrıca cHora• ad-
lı tahli$iye gemimiz saat on birde kaza ===-.--====--•••----=------"'-.:-,..__-..-'-'..__-.. _______ _ 
yerine gitu. Feıaketzedeıer kurtarıiı- EJektrı•k Sa tralJer • • 
yor. Tayyarelerinıizin bu tahlisiye işin- n l ıçın 
dekt yardımları takdirle kar§ılandı. 

er. F' . 
fi~İtd . akat esas hakkında hepsi ayni 
t!~hil•~d~~lcr. istihsalin islithını, islahatın 

1 lltık... h • • . 
laha~ ıın ve- arıcı e-mnıyeot i~inde 

kulunu İ!llten1~ktcdirler-

..1 ---<>-

Başka . ahitlerden Umirdiri Hüseyin 
de isyanın ne suretle çıktığını anlattı. 

--0- etütler ilerliyor 
l m an hava nazırı 

Londrada 
Şahitler t-ahatlt.•tlerini yaparlarken 

l-Iaydal'an aş!reli reisi Kan1cr1 Detn.:ı-
1_0nd 

~'n' l ra, I 8 (A.A} _ Hava nazırı nan a~ireti reisi Cebrail ve Yusufan aş:-
h,""'ra. Milch kunl.andasında Alman reti rchd Katnrr \'e azılı şaki Kamer oğ
(:10>'<l :ı.a.billerinden mürekkep bir heyet lunun ve Sryit Rızanın isyan harekcti

bir h. ;na gelmiştir. Heyet lngilterede ni idare ettiklerini \'C bunların Munzur 
lırı, : ta kadar kalarak hava fabrikala- suyu kc>narında hüklımet aleyhine ha· 
Lı.t 

1 
c rn~Ydanlarını ziyaret edecek ve reket ctınck ÜZ('l't:' ant jçtiklerini bildik-

V c isyana 3.mil ve ınüşevvik reisleri o. 
rollerin! tebarüz ettirdi. 

Suçlular inkarda devam etmektedir-
!er. 

Diğer şahitler de isyanın ilk başlama 
yeri olan Mazgirdin Pah nahiyesini ba
san ve oradaki karakollara baskın ya-

~Hatayda 
İdı .. clı ., · 'hl 'k Zonguldak ve Kütahya santralle

a;ı begı{ıd 1 
• rinin projeleri hazırlardı. Adana, 

er aş a 1 Kayseri, Ege ve Firat suları 
pan aşiretler arasında bilhassa Demenan lstanbul, 18 (Husust)- Hatayda 

aşire'.inin ve bu aşiretin reisi Cebrai!Jidari deği§iklikler baılaml§tır .. J.andar· üzerinde tetkikler yapılıyor 
ile oglu Kekonun oynadığı rolleri an- ma kumandanı Hatayı terketml§br. Y •-

• Utetle R J • · · 1 1 ·· 1 · k ·· ~ti\ fl\" oya Aır Force zabıtlerın· erini n1aznun arın yuz erınc arşı soy· !atlılar. rine baıka birial ıetirilecektir. Uıebeci-

t. "'•lk b' h . 1 d'J ~lll.lsıd cp ır eyctın geçen Son- e ı er. Muhakeme ayın 22 sine bırakıldı. )er faaliyetlerini tab1 etmi§lerdir. 
Haleptc Vataniler muhalif bir parti 

teşekkül ediyor. Suriyede kıtlık baıgös· 
tenniştir. Buiday Iiati yükselmiştir. Hii· 
kümet çare anyor. Buğday gümrüğü 

lağvedildi. Muhtekir tacirler Hatayda 

'-dt a Alrnanyava yaptığı ziyareti 

G·:ni· olacalı:ıı:r.G ı· Türk -y onan donanması 
era ame ın 

da faaliyete geçmişlerdiT. 13/Ji'ıkreşten ayrıldı kumandanları arasında 
"'•li~kre' 18 (A.ı\) - General Ga- Koy eğitmenleri vazi-
..,~ •• ~n· be~ gün süren bir ziyaretinden telgrafları felerine başlıyorlar 11;.nı un Romanyadan ayrılmıştır. Sevgi ve saygı 
~l· •ti d Ankara, 18 (Huauoi) - Ye••·tiril-

\L ~snasın a acneral muhlelif ~ 
"nı· " k 1 

.'1.,nc \Je!J~C!ıelerini ziyaret ve büyük lstanbul. 19 (A.A) - Donanma ku- selilmlar1n1 iblağ etmiştir. me te o an Yeni köy ejitmenleri yeni 
• Vralar · · d ı Ek sene başında vazifelerine ba-1am•• ola-'••,,, a ışlırak etnıiştir. nl.andanı arnıral Şükrü Okan Iiami iye Amira onomu cevabında, bu tel· iti ,. 

li...,.ı.....''' 1111111 ••••••••••••••••••••••••• f k h ı· ·· 1 ] 1 kk caklardır. Eskişehir çifteler çiftliiindeki 
--F././//.,Q'LZZJ~!'"'ll ettikten sonra kendisinin ve bütün Yu- kursta okuyan eğitmenler ikinci teırin l{

'J/;;;'/·ıı !kruvazöründen Averofta bulunmakta gra a ço ararel 1 cum cer e teşe ür 

1 nan kral1ıi(ı bahriycsinjn his.siyatı bu sonun oma arını a aca ar ır. 1 
olan Yunan donanması kumandanı an1i- da dip] J J ki d 

1Z1 a Y ~ 1 
ral Ekonomuya bir telgraf. çeke.rek ha· telgrafta izhar olunan hissiyata tama- Bunlaıın mesailerine dair pli.nlı tc.d-

1' len sularımızda ve her dakıka bıraz da- men uygun olduğunu ve dost ve mütte· birler Gzcrinde alika1ı daireler haıa-
İirkiin benı·- · d d - ~ 1 

ha yakla,.rak üzerindeki büyük ve kıy- fik millete yapılmakta olan bu ziyaret· retle çalıpnalı:tadırlar. 
ıgın en ogmuştur ı · . A f d b h r ~·tmenl · d z1 L. '-'- d l\i . * I nl.etli do,tu getırmekte olan vero u ten cid en a tiyar olduğunu bildirmiş, ~1 erın te ris tar arı naAA.Ul a 

ll'l&eıızlerin kimsesidir Dolma.bahçe önünde beklemekte oldu· seldm ve saygılarının kabulünü rica et- bir nevi talimat mahiyetinde olan öi-
1 k · · · t' renekler hazırlanmakta, kitap ve d;l;er tt\ * ~ I ğunu bildirrniş vr. ço samın11 saygı ve mış ır. ... 

ıefk ti' b '\ ·------------------------------ levazımın teminiyle uğra§ılmaktadır. • a ı ir anadır -
ı;-akır· _ * ~ Ad Mezun eğitmenlerin de iltihakiylc 

Ç<><:uğu geydirir Adama a m eğitmenli köy okullan .y ... yüz elliye 
çıkmış olacaktır. 

t>ı.ıı k * adını ısıtır 

A.-1ı * il Yanın ·· 
&oz Yatını siler 

ç"<:ı.ıkt * ispanyadaki gönüllüler mesele-
ara varlık ve sevgi atılar' 

t>u,kii * sinde İtalyanın siyaseti 
nlerin kara gün 

lıııan; d * Parİ» 19 (ö.R) - Londrada ade- nüllülerinin kırk binden fazla olmadığı-

uyguları yükseltir 

~iller * 
'' ın sosyal bek . 'd" " ~ çısı ır 

"ll\rgi Ve * V şefkat •enbo\üdür 

1 mi n1ü<jlahale koınitesınin içtimaı hak- nı ilan etmi,tir. Şu halde lngiltere ve 

~ kında henüz kat'i haberler alınman1ış- Fransa bu teklifi kabul ederlerse tekrar 

~ Itır. Tali komite içtimaına saat 16.40 ta bile bile aldanmış olacaklardır. Fakat 

S Laşlamı!-j ise de bu içtimaın gece geç bunu kabul etmezlerse ispanyada iki 

l\ı atandaş ! ~ 
vakte kadar d~vaın edeceği Londra· taraftaki ecnebi muhariplerin sayılması 
da tahmin edilmekte idi. lıalya tarafından teklif edilecektir ki 

.,, ıılava d ··<,._'/,,,,/ yar un et! 
' ••••••• ://///////////L////J 

lngiliz n1ahfilleı i müzakerelerin zah· 

metli olacai;ını gizlemiyorlar. Jtalya ta

rafındd.n takip c-dilen manevra müzake· 
il ·•···•··· 9tn A •••••••••••• ••••••• releri uzatmak için mevzuu tağlit 

%, tko,uıarı tı l'-t. $.!C"nf,;lcr b' 
1 
. .,., nıektedir. ltalya bir taraftan ispanyada 

et-

~i'lQ tıni11 otuz. 1 .1 ~ I:.{~ tarafından birin·! iki taraftan adaına mukabil adam sure~ 
'•t t. e.t koı I ıtınçı pazar ~Ünü H- tiyle mi.İsa'"·i mikdarda gönüllü tahliye-

"1Ud.. " •rı tertip d ·ı - · 1 · · · · · • · · · l.ıtJlıi:Gne h 'l .. e. 1 .'"C'!f:'I bay., sını ıısternekle ıktıfa etmemıq, bu fıkrını 
1 dırılmıstır. müdafaa için lsDan1:adaki ltaly!!!.. &:Ö· 

bu da çok uzun bir iştir ve bu müddet 
zarfında İtalyan müdahalesi ispanyad'-' 
se-rbeatçe devam edebilecektir. 

Bu manevrayı akim bırakmak için 

GB. Eden ve Delbos çok uğTa,mağa 
ınccbur kalacaklardır. Müzakerenin baş· 

ka bir güne- talik «""dilmcmesi jçin cel

!'enin bu gece geç vaktt'" kadar dt""vamı 

zaruri bulunn1aktadır. 

Erzurum Vilayeti 
bedava ziraat aleti 
dağıtacak 
Erzurum, (Hususi) - Bu yıl en iyi 

mahsul yetiştirenlere vilayet bütçesin
den parasız fenni ziraat filetleri dağıtı
lacaktır Ziraat Vekaleti tohum temiz
leme evi <;:ftçinin tohun1Iuklarını para
sız çolkayıp il5çlamaktadır. Halkın çu
val ve taşınıa i~ini ko1aylaştırn1ak ıçin 
makine köylere do gölürülmekledir. 
VilfLyetin bu senr büiçcsınden ahn..an ·uç 
tohum tcnıizleınr n1akinesi kazalara ve· 
rilecek ve gelec<·k yıl bu sahada da ile
ri i~ler yapılacaktır. Çok ıslaha muh
taç olan lohumluklarııı ıslahı bakımın
dan yapılan bu işlerde alınan tedbirler 
yeni yıl hasılatı üzcrhıe ınühim ve ınüs· 
bet tesirler yapacaktır. Vilayette geçen 
yıl y pılan lıdanlıklar hu yıl daha gc

ni~lelilece k lir. 

lst.anbul, 18 (Hususi ) - Yurdun 
elektrikle aydınlatılması ve san•vıde 
kullanılması için yapılmakta olan ~tül
ler bir hayli ilerlemiştir. Verilecek ener
jiyi temin için Zonguldak ve Küıahya
da kurulacak santrallerin projeleri h.
zırlanmışlır. Zonguldak santrali 45 bin 
kilovat kudretinde olacak ve Zongulda
ğın kömur süprüntüleri yakılarak mey
dana gelecektir. Bu suretle senede 100 

milyon kilovatlık enerji istihsal edile
cektir. Kütahya santrali ise 60 bin klo
Vollık olac .. ktır. Bu santral senede 350 
nıilyon kilo\'al i~tihsal edecektir. Yur
dun bazı yerlerinde akan sulardan da 
i!->tıfadt> ı•dilnn·si kararla'jını~tır. Bun
dan dolayı Sakdı·yaJ Adana - Kayserı 
ınıntakası suları, Ege suları, Fırat nehri, 
Kızılırn1ak gibi nehirlerimiz üzerinde 
tetkikler yapılmaktadır . 

Akhisarda yeni tütün mahsulü 
AKHlSAR, ( Hususi ) - Tütünler ki tütün rekoltesini beş milyon üç 

toplanmıştır. Balya haline konulmak yüz bin kilo tahmin ediliyor. Mali
Üzeredir. Piyasa Cümhuriyet hayra· yet fiati yüksele. olan tütünlerimiL 
mında açılacaktır. nefis te olduğu için elverişli sah· 

Bir çok kumpanyalarca bu sene- lacağı umulmaktadır. 

DALLARDAN SESLER: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DEDiKODU HASTALI~I 

Biz İnsanlar ne tuhaf mahlôklarız. 
!timiz bafımızdan aşkın; derdimiz kalbimizden ta.kın oldu

ğu günlerde dahi batkalarının itiyle, gücüyle, servetiyle metgul 
oluruz. 

Bu metguliyeti hazan o kadar ileri götürürüz ki doktonak 
aatalarımızı, avukatsak davalarımızı; tüccarsak mütterilerimi

zi unutur, çene yarışına dalar, kendimizden geçeriz. 

Bir taraftan : 
- Alemin derdi sana mı düttü ? 

Diye naıihat veririz, diğer taraftan ayni derdi beraber çekeriz. 
Gidenden alacağımız, geleceğine vereceğimiz olmadığı halde 

dünyanın istifa, azil, nasp, iflas, konkordato itleriyle candan 
alakadar oluruz. t,in asıl garip tarafı bu alakanın batında gide
ne ağam, gelene pafam diyenlerin, dillerinde kemik, arkaların
da yumurta köfesi ta~ımıyanların bulunmasıdır. 

Dünya yansa içinde çulu bulunmıyacaJdardan tutunuz en 
ufak 'bir hareketten müteessir olacaklara kadar her kes bu yolun 
yorulmak bilmiyen yolcusudur. 

Hasana piyango çıksa tasası bize dü,er. Mehmet parasını kay
betse dedikodusunu yine biz yaparız. «Ford:tun serveti yalnız 
züğürtlerin çenesini yoruyor. «NegÜs» ün susan saltanat çaniyle 
alakalanmıyan kalmadı. 
Anlafılan kendi vaziyetlerinde üstün bir değitlklik yapamıyan

lar batkalarının vaziyetinden vukua gelen -iyi kötü- tebeddüller
le uğraşmakta bir zevk; bir teıelli buluyorlar. 

Her halde dedikodu hastalığının da ekzemanın katıntııi ıibı 
tatlı bir tarafı olacak-

A. M. ÇINAR 
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Aynanın dostluğu 
Yazan: Eczacı Kemal AKTAŞ 

K • .nç nun 
• • Kadınların çok samimi dostu aynadan 

encı ır Yaz na bahsediyorum. Bir z:ıman1ar rakit su
larda kendilerini görmek isteyen ak 

1 
insanlar, ııyna dostluğunu bugüne ka-

tecavüz t 
e s b ~de dar getirmişlerdir. Ayna insanların en e mlş Uç U. 1 1 candan dostudur. Kendilerini kendile-

• rine olduğu gibi gösteren bir dost! Ay
na insanlar arasında pek çok darbı me-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
~ HAZ.İN • • 

s. • b• 1 k 1 • • sellere sebep olmuş, ayan beyan görün-

1 nsı ır Sessi• z ı• ı• e ıçın mcğc fıdeta scmböl olmuştur. Ayna gi-
bi görünüyor, ayna gibi meydanda ..• 

ı·çı·n kaynaşan kasaba ~~:~. :~.::7z :~t!~:.ı;:r ~~
5

1:~ ::: 
Dalına kadın çantalarında, tuvalet ta-
kımlarında yer bulan a~; insanlara 

~ ACIKLI • • • 

E BiR . 
~iNSANLIK 

DAV ASI 81.rden bı·re kendilerini olduğu gibi gösteren en sa-
mimi hir dosttur. Ya olduğun gibi 
görün veya göründüğün gibi ol! Sözü
ne ayna çok iyi cevap vermektedir. 

VE 
iç YÜZÜ 

Kabardı, taştı ve yollara döküldü. 
Herkes kır eğlencesine gider gibi 

Kadınlara ilk beyazlanan saçlannı, ilk 
buruşuk \'C kırışıkları o haber verir. 
Hastalığa, knnsız.lığa, şişmanlığa, keder 
ve hasrete yine o tercüman olur. Insan
lar gibi çiy süt emmişliği vardır. Ba
z.an hat.5. ettiği olur, kendini beğenenlere 
riyakar davrandığı kendini kendine be-

ile, içkisi ile gelmişti •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- 2-

"' . 
yemegı 

(Albeyvil) e geldim. Buıllar alqanı gezmeğe., piyasaya çaJamı.. 
Burada bir kıyametle karıılapcağum, lar desem bava ge.zme, piyasa havası dc

Lağımullar, çağırmalar, eürültü ve pa- ğildi. Hatta yağmur hafif tertip çisdeme
~dar bulacağunı sanıyordum. ğe bile ba~lamııtı. Fekat dol&flllllar bu-

Halbuki, garip ıey, burada tam bir ıü- na aldın§ etmiyorlardL 
~im gördüm. Bütün bu görüıen, kulaktan kulağa fı· 
1 Sanki hiçbir ıey olmanÜf.. aıldaıan iıuanlann mııhitinden uğultu ha· 
ıl Rahat ve asude bir köy gibi.. 1inde bir isim yük&diyordu: Bamea ..• 

Albeyvil, iki tarafı otomobillere ben- Caddede kalabalık o bdar ÇOKalmıı-
)sin veren depocuklarla sırala geruı ana tı ki .. .Adeta omuz omuza denecek de-
,:addesi, büyük oteli, sineması, gazinosu recede dola§ıyorlardı. .. 
~e sokakta kendi hallerinde dolqan in- MEŞUM KERVAN 

olan ifi?.. ğendirdiği vakidir. Aynanın dilinden 
- Ne oldu? anlamak insanlara büyük bir nasip ol-
- Acelemden viski Memİ nlmağı duğunu itiraf ederim. Güzel, genç kız.-

mıutmuıum.. t hıra, genç kadınlara gurur veren ayna 
SandoviçJer yeniyor, alkol 9ifeleri bo- pek kısa bir zamanda samimiyetini ifa

plıyor .. Kahkahalar yülueliyorda. Ba 1 daye kalkar, kadınların sonbahar ha
eğlence ve nete içinde otan halk neyi 7.anlannı alıştıra alıştıra haber verir. 
bddô-o~larc:IJ? Kırkına vardığını itiraf eden kadının 

Her halde bir kır eilenceai yapacelıc. ihtiyarlıktan korkusu kalmamıştır, di-
lardı.. yen bir söz vardır. Ayna yavaş yavnş 

L t N Ç kadınlara yaşlarını haber vererek, arn 
sıra teselli ederek benliklerini okşayan 

aanlan ile çok ağır bql.ı, uılu başlı bir Birdenbire yolun ucwıda otomobiller Kartıdan bafka bir oeomoba kafileıi bir dosttur. Bu samimi ve ağır ba~lı 

kasaba.. Şu halde zencileri korkutan bu peyda oldu. On •• Yüz.. Daha fazla oto- ıözüktü. 
aükUn ve ağır başlılık mı? Nefes nefese, mobil.. Bu otomobilleri yolan arkasın- Halk, tek aes halinde: 
tı.kAna tıkana, adeta can havliyle nere- dnn ve caddeye çıkan diğer küçük yol- - Geliyor .• 
ye, niçin koıuyorlar? Diiıman hücumu, lardan diğer otomobiller takip etti. Dedi. 
düpnan istilası sandığım bu küçük ve §İ- Kalabahlı .. Bir in içinde ortadan kay- Meydanı halkalıyan otomobillerin ba-
rin kalla banın aükUrıu mu? Burada insan- boldu.. tün fenerleri yeni eelea kafileye çevrildi. 

tar lalnız biraz fazla ciddi o kadar. Kı- Hepai de otomobillere yerleımiJlerdi. Hususi SUTctte gelirilmİf bir projektör et-
pn bu meYsiminde Ye bu aoiukta insan Hayretten gözlerim açdı; kalmlf-U. rafı yaladı .. 
güler yittlü olmaz ya.. Şimdi caddede otomobil fenerlerinin -Bitmedi-

Bir lokantaya girdim. çaprast aşıkları ile aydmlanan caddede 
Kua süren yemek esnasında sağımda bir otomobil sırası vardı. 

"°lumda yer alm11 diğer lokanta miifte- Bunlar gecenin bu vaktinde böyle ne· 
rilerindcn bütün hakikati anladım. reye gidiyorlardı? 

Almanya 
Mesele fU: Merak ettim. Kendisinden alınan 

aynanın dejenere olmuş bir tipi de var
dır. Dev aynası! Bu dejenere ayna, in
snnların da dejeneresini seçer ... lld bu
dala karşı karşıya birbirine bakarlar. 
Ya olduğun gibi göriin veya ~öründü
ğün gibi ol, sözü burada alt üst olm~
tur ... Tanrı hepimizi aynasız.lıktan dev 
aynasına bakmağa muhtaç etmesin ... 

--=--
Hırsız hayal suku

tu.na uğradı 

Hac eri 
•••••••••••••••••• 

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

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

• 
1 ıra 

"'fX/.7.ZXJ MOCADELE VE MACERA ROMANI 

ehdit mektupla'.ri 
Yerli Halk, mukaddestir diye petrol 

kuyularına ateş veriyorlar 

28 Haziran ..• 
Gecenin oldukça ilerlemiş bir saati .. 
Son h11la İ..iyon sokaklarından geçen 

bir tnlcııi otomobili, Repüblik sokağının 

. ıerioi, 
Lu büyük binasının taş merdıven " 
basamaklarını dörder dörder •tlaı1l" 1 
suretiyle çıktı. Cam bölmeli boş nıefll: 
dairelerini geçti. Direktörün yazıhaıte 

büyük cepheli bir ticaret müessesesinin ne giden koridora saptı.. ."3• 

Dartöy ve ıırkada~ıırı §irketi, Afrıbİİ' 
da ve bilhassa Çat gölü bölgeşind~ ~ 

önünde stop etti. 
Otomobilden genç bir adam atladı. 

Vesi ey Jonson adında bir zenci, 'Ru- Ben de otomobilime atladım. 
t>ert Barnes adında bir beyaz Amerikalı- Kafile hareket etti. 
nın çiftliğine gilmİf1 görmek istediği Bar- lki otomobil arası bo}luğa wkWnrak 

Şoförün parasını veTdikten sonra mü- yük işletme işleri ile mc~guldü. Taeıı'cl· 

kolonilerı"n ı"a Jesı"nı" <>.ssesenin kapısmıı doğru yürüdü. Ost odasındaki ,kaydırun cMüsten11ek~ ;~ijj 
a~ gelirken. belediye memurlarının nazarı üste birkaç defa zili c;<ıldL deleri Üzt"rine ithaliıt> olması, gor e• 

Dün Halkapınarda dikkati celp eden 
Lir hmıızlık vak"nsı olmuştur. Ali adın
da bir deveci .sekiz devesi ile Aydından 

ısrarla İsfivor dikkatini celp etmiş. memurlar, bir kn- Sabırsızlandığı halinden belli idi. Ade- i§in genişliği hakkında kafi bir fikir "'i· 
'J çnk mnlın götürülmesi ihtimalini düş:.i- · d' ş· k · ''d'' .. b l ca kııP 

vamuı.. Gidiyoruz.. r ta kapının derhal n9lmadığına sinirleni· rır ı. iT etın mu uru ve aş 1 e 
Berin, (M.H) - Alman gazeteleri nerek bu deveciyi takip ederlerken orta- talisti olan Dartöy çok müte~ebbis ' 

nes o sırada çiftlikte değı1mif.. Karı:a kafileye katıldan. 

Zenci, kocaımın bulunmadlğıru gö- Bir cenıue veya bir gelin takip eder Hitlerin Bückebergdeki nutkuna temas 1 ya bir hırsız çıkmıştır. yordu.. d d 
rünce karwnm üstu··- hu''cum e ....... :. ve gibi, kafile hclinde bir kır ....;..t.isine çı- d k: k 1 • d • 1 ı 1 -'- Gecenin hu saatinde sokaktan gelip ıızim sahibi bir a am ı. i.i· 

·- ~•&&j' .. -. e ere 0 om a.vruny c mcşgu o mw>.· 1 lırsız, develerin ikisini iplerden kes- d 1 rnııı: • 
•-d ''-- 'b' id. ı k k · K ı d"kı·· ı ilk önce bizzat Afrika a ça ış •' .~ - mın uzma taaallUt etmİJ.. Tabii er· -.o.r gı ı C ıyoruz. tadırlnr. Bu gıızctclere göre, Almanyanın miş ve çuvııllan muayene ettiği zaman geçen er ço • seyre lı. apa ı u ..,an !\• • d b 1 . k . parlnı1''" 
t . . ... d ·-'· 1 ak k ,___ fak N ., b .. 1 . d k' ıkl ki" 1 b d nın yanın a u unmuş, şır etı.n. ..ı·ıL"' esı gunu e ,_a anar uauanaı u ercye. kendi ini e edi bir borçlu addettiği u.- da bunların gübre olduğunu anlnmıııtıt. Tın on erm e ı ı ı re am ar oıı ca - l" P" 

Lapi-1-•na•:-e oon .. deriJ.n.Öc.. Nirin 1 d t.. k B l"k" deyi nafile yere aydınlatıyorlardı. İçin bütün gayretini sarfetrnıştı. g•ı~r~ 
fi uı. ...... • • .....,.. r-· man a artıır. ço tan geçmi~tir, i ıı 111 1 Hayal sukutuna uğrayan hırsız tevkif .... 

- Mende etmeyin.. Dedim. Adalet Bazı yanyana gden otomobillerin JO· Al 191.. · d k d' · · ı 1 l Bu kimsesı'-1 ı'k v- se••ı'zlı'k genç ada- yet muvaffak olmu ve Liyona bıır11 ' manya, "T aenesın e en ısınıı I o unmu~tur. 38 numaralı H .... ·dar ve ar· z..ı ~ - k b d k • '-'-- f''rl · birb' f • • orl " -, ııirkelin mer ezini ura a urınu~· _ı, yerini bulur •• Herif mutaaaa cezasını rö- o en ır erı ile konU§UJ' ar, pka- menkul ve gayri menkul bütün v.arını kadacıı Celiılın bu İ•te ".·ararlıgw 1 .. örül- mı tatmin etmemiş olacak ki bir taraftan jrıe " 
'- J " " -• " da yerleşmişti. Afrikada kendi yer bİf riir. Kanunlar sarihtir. Yfıyor ar.. gasbetmeyi marifet sayan bütün memle· müştür. üstüste kapının zilini çalıyor bir tnraftnn . . . b . ceSur 

Muhatabun acı acı gü1dü. Dİflerini gt• Epi yol aldık •• K.u.a.badan dlfUI çak. ketlerin alacaklısı vaziyetindedir. - -------------- da endişe ve şüphe ile snğına soluna ba- ışının aşına genç, emın ve i,ıi· 
ndam olan Jorç Langleyi gönderrn ·,.,., 

ftCWdattı. tık .• Ağaçlı yollardan gittik ve nihayet Agrilf gazetesi diyor ki: politikalannı tenkit edecek değiliz. An- kınıyordu. B .k. k I' 'T . adam••· 
- Evet •. Dedi, adalet yerini bulacak .. eeniı bir meydana geldik.. s· d 1 1 • · 1 k • • cak b "b' h 1 k · · d Nihayet kapı açıldı. u ' 1 ·uvvet ı ve enerJı ı 1~ e!ı· ~ ız en ça ınnn OCY erı gen a ma ıçın I u gı ı esap ann aymctının, sa e- sayesinde şirketin giriştiği bütün t~ 

Herif cezasını mutlaka görecek bu nıu- Otomobiller bu geni§ meyclaıu daire yeniden bir harba giri mck taraftarı (lc· ı ce pek nnzari olduğu kanaatini besliyo- Genç adam nralık kapıdan hemen içe- büsler muvaffak oluyordu. c:;ıı• 
WCkak .. Buna eminiz .. Kanuna .. Kanu- ıckli kufatarak, ortasuu bot blnlana.k ğiliı:. Ynlnaz bizler, yani her gün işine ruz.> ri girdi.. d" .. 

h • ı· t Dantröy k.uk b~ yaşındıt. i ı. •
1
,.
1
• ~e .nan sara atıne ge mce.. suretiyle sıralandılar ve ıtop ettiler. giden milyonlarca Alman kadın ve er- Gazete bundan sonTa bu gibi hesap- Koridor karanlıktı. ~ 

D d laı" k nldc d k l l d d G lcrini müessesenin merkezinde Arıll qan a, so gı ara a aınakillı Ben de otomobilimin içinde ve iki es- keği, sırf ·endilerindcn evvelki nesil e· ı nrın ne c~ nazari olduğunu izah e e· enç: k&U r 
.l>utırmağa ba~lam11tı. Batan ıüne«İn el- ki Fonf nraıındıı duruyordum. · k 1 · l k d ld b rek kol 1 h k k b d k - Ben jor; Langleyim .. Dedi. evinde yirmi ynşındaki genç • fııı>'111 

:r rın ·nn ve ter erıy e azan ı. annı aş-1 ' . onı er a ı att'n u erece ıy- araı:anda wksim ediyor. asude bır 
raflara bı.n\ktığı esmer karaı\Jığı kalın· Otomobülerdekiler bep inmişlerdi. kalan gasbettiği için layık oldukları mii- metsız olsaydı, ingiltercnin cAfrika. Af- Bir ses: 

il b ·ı tI '- 'k 11 il h S yaşıyordu. ,.e-aJan u u arın aoyuluğu arttırıyordu. Şimdi artık csrarenciz Cuıldaıma yok- knfata nail olıımadıklanna mütce&$iftir- rı n ı ıırındırl-. sözü yerine c:Afrika İn· - Maşa a · · · iz misiniz B. Lanelc.. el ıı ~ 
H d • t d ·ı·z.1 · d k ·k d · · · 1 ki. b ki Bir gün Afrikııda, Jorj Langle ek•"ı1' ava a ııı e var ı. tu... lcr. gı ı erın ir b sözünü tahakkuk ettirmt: 1 i gün iır s:zı 'c ıye e İye gözlerimiz u , . ., 
B .. -k dd L _ • • b d k ld len bir haber, Dartöyün huzuruıı ı.111• uyu ca e, ucnzin depolannm elek- Herkes yüksek sesle konuıuyordu. Koloniler üzerinde kurduğumuz he· ıçın u erece çalısmıyacağını temin d- yolda a ı.. el ıı ~ 

,._.,_ · al 1 ik dı ve ondan gençlik zamanların 11 dıtdı. 
U1A zıy an atanda tenha manzanuı ile Biri: ltlplıınn yanlı~ olduğu ileri aüriildü. ln· 1 t ten sonra sözlerini şöyle bitiriyor: Bunlım söyliyen, ticaret müessesesi-
..__ mn mücnddc nteşini tekrar uyııtt tııı' 
~lan bir balo meydanına dönmüıtü. - Nerede ise gelir.. ciliz dı~ bakanı Milletler Cemiyetinin ko- «Nebnti yağ, knuçuk, pamuk, bnkır.. nin emektar kapıcısı idi. rıa 
D!...... d B" .. b I Hayatının ilk demlerine ait mace b\1 
.-rnz sonra ca dede bir hareket oldu. Diyordu. öteki: loni itleriyle me§gul komitesi tarafından utun un ar, üzerinde durulmıya de- Dnrtöy nerede~ cli\'eıı 
ır-'- ük' d w 1 tıralnrı aruk sükilne kavu~tum • ı .. ::ıe' ı-ca. t ofnıan insanlar çifter çifter, - Yazık .. Ccvabmı veriyordu. Hava yapılan hesaplara göre, dünya ham mad- ger şey erdir. Biz bunlara muhtacız. - Yıu.ıhıınesinde .. llala çalı~ıyor.. ıo" 
._ i~ adamı için yeniden mi canlaıırııtı 
~r Üçer dolaımağa b&Fadı. Küçük yağmurlu.. Seyir tatlı olmıyacak.. de miktnnnın ancak yüzde üçünün lco· Onun için kuru laflarla ve lüzumsuz bir - Peki ... 

re idi. f,r 
B"Jplar hisıl oldu. Sonra bu ımPW bü- Bir üçüncüsü: lonilerden geldiğini, Cenevrcde resmen 

1 
inatçılıkla bunlardan mahrum edilmemiz Jorj l.ııngle tenha koridorlardan yürii· k ı• A 

-ı':..I" C' d w Jeğild Jorj J..angle. yazdığı me ·tUP ··Jjj cİ' ıuuu.. örüımeler, fwltılar çoğaldı. - Allah bclaauu \•enin .. Gördün mü beyan etti. Biz timdi lngilizlerin koloni ogru · ir.:> dü .. (Oartöy ve arkadaılan) ıirketinin fr"k .. o 

:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==r.:~~~~~:':~~~~~~~~~~~~iiiii~;l:llİİ::lllilii:~~~:21Urı!İ'""ll~:z:l"j~~~~~~~~~~~~~~~~i kada, Elcaskarda, büyük A ı·a~ ~~o~ ~.Z:ZT.L7JJJ.Z .. Y h~.r-r.r.m7.zr::;or~.ar~ua141 ,_,, - Ben gelinceye kndar hiç bir hare- - 6 - Elinin nyağnın titrediği açıkça belli varında bir petrol madeni bulund~ı; eı;ıı• 

ZABIT' A ROMA 1\1[ kette bulunma ... Evden de ayrı1ma ••• DOŞMAN ELiNDE idi. bu madenin Amerika ve lngiltere111~11 01• 
..f':I. l Y, Verdiğim emirleri harfi harfine tatbik Nan Duhok böyle düşünüyor ve dü· Sağ elinin 1baş parma~ını dudağı üze- de bulunan madenlerden çok zcnS''edel' 

et . . . oündüğünü kendi kendine tatbik ederek r ine cötürdü. duğunu bildiriyor. vale.it kaybe;;\I. .................................. 

Gri Şapkalılar 
Çetesi m 
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Pençereden biri girdi 
--------------------------0 danın içine kloroform kokusu 
yayıldı. Jak Desli derhal 

avuçladı tabancasını 
O da değildi. Çünkü iz, erkek nyağı 

iı.ı idi. Hem de iri, kaba bir iz ... 
Belki de patrondu. 

Bir bahane ile mutfağa girdi. 
Patronun ayağında ayakkabı değil, 

topuksuz bir terliJt vardı. 

Nan Duhok çatltyacak gibi encii§e 
içinde idi. 

liden, patronundan ses seda çılÔnaml§-
tı ..• 

Vakıa q>atron• un böyle bir kaç gün 
gelmediği zamanlar çok olurdu. Fakat 
her defasında ve hiç değilse gün aşırı 
bulunduğu yerden telefon ederdi 

Saatler geçiyor, Jak Desli en ulak blr 
haber bile vermiyordu. 

Dem~ti. yola düzülürken Jak Deali de ayni ak- Sonra hafif ıeı;le nefes nefese: Afrikaya gelmesini tavsiye ediY0 ,e"j$ 
Annamlı stıdık uşağı, sebebmi bilrne- ıam Belveder otelindeki odasına çekil- - Beni 11orarlar1:ı, dedi, beni siz ça· Dartöy, bu haberi aldığında" 01ıeıı' 

diği halde bir endişe sarıyordu. rniş, kendi kendine dü§Ünüyordu. ğırtmış oluraunuz .. Sözde yarın sabah er- gün sonra tayyare ile Afrikadil fl1 fı•~i· 
Jakın nerede olduğunu bilmeyor de- Saat ak§Bmın yedi buçuğu idi. 1 kenden kaldırmamı tenbih etmiısiniz. Fa- dis Jorj Langleye mülalci oirnuş "~111;ılr." 

ğildi. (Bclvcder) oteline gittiğini Jak Aşağıda, salonda mutadın bi1afma bir kat "i7 dikkat ediniz .. Çok ihtiyatlı ol11- k.atcn bulunan petrol mııdeninirı ~·rere~ 
Desll uşağına söylemişti. Otomobile at- hareket vardı. nuz. rin üstünde 7engin olduğunu ';

1
1111tf' 

layıp oraya gitmek belki patronun işini Büyük bir otomobil otelin önünde - Peki ama. nıçın, kimden çe1'ine- geniş ölçüde bir işletme planı ('' d•· flİI 
bozardı. durmuı ve Üç l:qi getirmişti. yim .. Ne var) ... NeL.. tı .. Altı ay sonra sondajlara b3~ ;1n 

3
f, il~ 

B - 1·-- 1 b 1 M b b' tdgt .. , .• (Belveder)c telefon etJ\ıek te aldığı u ~m ge en u üç le.işi ile gündüz- arinet aıını salladı. Eli ile qağı ka- sabah Çattan gönderilen ır w 1 111\1 
d ı 1 .. L (Jıt.'1f\ .. ,. 

emre muhalifti. en ge miş o an bir yabancı arasında bir tı göstererek: kuyudan çıkan petrol un fı?ır \jç {!ti f 
Nan Duhok, Dıl yapacağını şaşırmış münasebet ve.rmıydı} - Uzaklıışmaklığımdan şüphe eder- deliyordu. Fakat bu telgrafta; ıelg'11 

bir halde cfendisiııl merak ederek tu- Yeni gelenler, salonda bulunanlara ler .. Dedi. Ben gidiyorum. Size o kadar sonra ikinci bir telgraf geldi. \1 .J 
tacağı yol jçin kafa patlatıp duruyordu. tamamen yabancı ka1nu~lardı. Fakat Jak söylüyorum .. Dikkat edin... şöyle diyordu: rnıııı'1 

O ,_, __ ik bl l k d · d' kurnazlığı, zekası ve tecrübesi ile bu vi.'l· Böyle ııöyledikten ııonra ayaklarının cBıırada çalı nlalar tı:ırnnrneo L11re"et , .u.i.:ı:» a e vu uuna aima cmın ı. ı• 

r d h bnncılığın yapmacık oldugw unu anlamakta ucunda koctarıık koridorun karanlıgw ında bir hale geldi. Yakında Liyottil çin en bir ses ona, patronun bir te - .. " 
güçlük çekmedi. kayboldu. ediyorum. Beni bekleyin .. > .. le çe • likedc olduğunu söylüyordu. 1 , . J .. ı...nı' .. 

şığı söndürmüı, yatağına soyunma- , Aşağıdan Mnrineti çağıran sesler geli· Bu telgrafı'mlihendı:s oıJ 
Havada tehlike kokusu duyuyordu.. d 

nn uzanmış, vniiyeli muhakeme ediyor- yordu. 
- Ne olursa olsun patron ister darıl- du.. Jak Desli, §A§kın bir halde odasının 

Slllt ister bağırıp çağırsın... Mutlaka 
gitmeliyim .. Hissim beni yanıltmaz. Bel

ki gitmekliğim faydalıdır. Hem kendi
mi göstermem. Ilk önce Bclvedoru tet· 
kik ederim.. Bakalım ne var ne yok .• 

Deye düşündü • Efendisinin kilçük 
spor otomobili.nj haurladı. Akşamı bek· 
IedL Gece karanlıkta otomobile atladı 
.ve ı)'Ola cıktı. 

Birden, kapının 
duydu .. 

Yerinden kalktı. 

hafifçe tıkırdadıcını 

Aynklnnnın ucuna basa basa kapıya 
yallaştı .. 

Ve .•• 
Birdenbire nçtı .. 
K111Jısında Marniyeti stördü. 
CeoG kız korkudaıı aaDaan kes.ilmisti. 

kapısını kapattı. 

Cenç kızın tellışı, korkusu, ·heyecanı 
her halde bo de&ildi. Muhakkak bildiği 
birşey vıırdı. 

- Belki de odama giren ve çıkan ada· 
mı görmüş. bundan dolayı bana haber 
vermek istemiştir. Her halde çok nazik 
ve alako.lı bir hareket.. 

-Bitmedi-

ııl• 
'\'ıır .. knpıs• 

Direktörün yazıhanesının 
p• 

du . ııt' 
.. . k ic;ırı 
Direktör, birnz dınlenrne k lktı 

dağı 1'anapedcn l!lçrayarak 

- Giriniz.. 
Diye bağırdı. 
içeriye, nrkasında 

l.ııngle girdi. 

b . e51• 
yol el ı.5 

Jorİ 

.ı· ..... 
_ Bitın~' 
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SAHIFES 

"'·ı······~·.·~· .. ·~· .• ·.H· .. ·~·_.· .. ııı~··E:ı·::ı·~"·;ı:~ı: .. z.-2~·.11~11·ı:·z:·,·Z!'3!7..' .a:ıı:zzıp::z;ı:zzı:z_:J»Ç'!l'!ZZ!Ziii':il':ıi' K~~r.ıı:ıııı ... !! ........ lliUllCZ:lllll•R···u···s···u·····ll.... .... ANKARA RADYOSU l "·M·=~ı::ıı:a•ımc•memı··r--a··ız::ı::z:;·ı::;~ı::~:ı:~:ıı~~:ı~~~-.ı~ı::~~ı:ı~·~·~~·~·:r~~ili§§~:~ 
ı:ı •• •••• ...... ııı· ... :z· ........ 11· .... • .... ·111 .. :ı:'::ıı":ı:"s':s"::ıı'z"ıalb3·0-ıı:-•_ı:z:ıı:zıv..;ıs:Em Yıazan: Kemalettin ç:ükrü 12.30. 12.SO~:h~::y:ı: neşriyatı ~~;;gg~~;;ggg Düşkünleri 

":/' 12.50 • 13.15 Plili.: Tür!. musil<iai ve 

BiZANS SARA y INi'Fi"'iÇ""":Yözu"""""""" hali. farkılan 

13.15 • 13.30 Dahili ve harici 

Akf'UD nepiyatı 

haberler 

YAZAN: TIT AYNA 

18-
ımp~;;t~;····Hidd~tl~ .... B~~~dı Saat 

16.30 • 19.00 Muhtelif plÜ netriyatt 
19.00 • 19.30 Tür!. musil.iei ve hali. fa•• 

kılan (Makbule Çakar ve 
arl.adatlan) 

Hanedan tortusu herif 
Arap askerleri vilayetlerimizi 
ehemmiyetsiz haberle beni 

işgal etmek ne 

Bu işgal etmişler ... 
eğlencem arasında 
.. ' ' cur et ... 

19.30 - 19.45 Saat ayan ve Arapça net· 
riyat 

19.45 - 20.15 Türk muail.iıi ve halk tar· 
kıları (T o.hain ve arl.adaş· 
lan) 

Motör kaptanına para yerine pan-
talon düğmelerini vermiş, ip mer

divene tırmanarak hareket eden 
V aailin böyle ansİzİn '"' anlattıiınm 

""1eti nıbiye içinde evlenmit olmasa, eY 

bay11tJııa bir beıhlık vereli. Maamafib 
o, Binzans tabtma çıkmalı artık adam 
akıllı bluma koyduiu için Bizana sa• 
ray- idetlerine uymak. İmparator 

ÜÇÜııcü Mitelin ne kadar kabilse o kadar 
Röıiine ııirmek, dmet adunları aruında 
çe\'lİlen entrika!An öğrenmek zaruretin· 
de idi. 

Bu devirde, evvelce de oöyledijimİlı 
ııibi koca Bizaıu artık kocalll\lf, aaray en· 
trikalan, darbei büküm etler, askeri iğ
lİJatlar içinde sanıla aanıla yıpranmıt 
bir bale gelmitti. 

Bizans, idare eden adamlar içinde, 
de1rlet idare adamlanndan valilere va· 
rıncaya kadar bep entrikacı ve zalim 
lldllmJar yeT alll\lflı. Bizanstaki saray ve 
h..rem cinayetleri Osmanlı aaray tarihin
deki cinayet ve entrikalardan bin kat faz. 
la idi. 

imparator üçüncü Miıd: 
- Benim zevkime, keyfime dokun

mayınız da ne halt edeneniz ediniz .. 
Diyerek, tıpkı Oımulı tarihinde &ar· 

1•oı Sarı Selim ve aptal lbrabimin yap
tığı gibi ;,; sefabet ve rezalete vermitti. 
Eaa.en tarih Bizansm bu sefih imparato
•tına •Sarhot Mite!• adını vermektedir. 

Mİtelin tek bir dütüncesi vardı: 
İÇmek .• Kadınlar arasında yaıamak ve 

larhot olmak .• 
Tek bir de merakı vardı: 
- Kotu.. 

. Her ne tekilde oluna olıun, at, araba, 
'.
0 san.. Bütün koıulara, Yarıtlara adeta 
"tıktı. 

Onu, kadınlar arasında cünbüı yapar
ken ve içki sofrasında rah11ts12 etmek na
tıl büyük bir kabahatse ber hangi bir ya-
1:!4 esnuında itcal etmek le kendi indin
de bir ..:- -•t' D'" ·· ·• b. '- B. -...ayçı. ı. UfUDUR ır m;:ere.. ı-

:ta>ulı!arın üluhiyet derecesine yükselt-
tiı.leri bu • -·-• b••t·• .. .. .. 

- Be:> d~ öyle tahmin ediycrum. 
- Fakat haşmetmeap.. Anedece-

ğim devlet iti çok mühim .• 
- Araba yarıtmdan mühim hiçbir 

ıey olamaz .. 
- Haşmetmeap .. Şimdi haber aldım. 

Arap orduları ispanya vilayetlerini isti
la etmi~ler .. V aziyel çok nazik.. Çok va
him .• Ne irade buyuruluyor? 

imparator Mifel sıçrayarak yerinden 
kalktı. un.,..._or, u un gununu sa-

'•rın lllıınncla, atlar, arabacdar ve say"İs- Başvekilin endi~e!i giizle•inde bir ümit 
ler •-· d • • • dil • --ı.ı --ın a geçırır, gece ıse saraym • ıtırı ,....... ı. 

~ Cllrİyelerinin haris kucaklarında ;çe Demek nihayet İmparator, meselenin 
ıçe lllbablardı. bütün ağırlığını anlamıı, yarış yerini terk 

Yine tarihin açık, sarih kayıtlarma gÖ- etmek için ayağa kalkmııb. 
l"e 0ııu çok defa, arkasında bir sayia ve Fakat baıvekil aldanmıtlt. 
llr•h..cı ile Hipodrom meyduında saray lı biç te onun zannettiği gibi çıkma· 
~ llfaldarı ile Yartf ederken rönnüt· dı .. 
erdt. imparator büyük bir hiddet ve asa· 

Bir 8'Ün, Hİpoclromda bir araba Yllrlfl biyel içinde bağırdı: 
~"Yrediyordu. Y arıtın en canlı noktaam· - Bu ne cüret ! .. Bu ne cesaret! .• Ben 
~~_.'<>c&sına bafvekil girdi. imparator ki koskoca bir Bizansm imparatonıyum 
·""""1n.ı çatarak sordu: ve ıimdi burada Yartf seyrediyonnn, sağ· 

-- Ne var? daki araba köteyi dönerken devrilecek 
"1 -- Hqmetmeap, mühim bir devlet mi devrilmiyecek mi, ona bakıyonım .• 

eseJesini arza geldim.. Ortadaki arabanm yanıı kazanmasını 
"t -- CörrıUyor musun?. Ben timdi ya- bekliyorum, böyle mühim ve nuik bir 
ı, leYrediyonım. Söyle bakalım ıu ara- &nımda beni böyle fuzuli ıcylerle met· 
~ h..ngiai birinci celecek 7 gul etmek büyük bir cürettir .• Yarq •• Bu-

la llf'lrekil bir müddet durakladıktan günün, bu saatin en mühim ifi, en mü
'41 ~~ mecburen İmparatorun sualine kı- him meselesi budur. Arap ordulan Asya 

ır cevap verdi: vilayetlerimizi İfgal ediyorlarmıt• Be be-
-- Ortadaki galiba.. ril .. Sen de Arap ordu1arrnın elçiai misin 

•• - en ı:;aaııa: ,..,~LZ7...V.ZL7T.O.,i;allll!'Xıil 

HALK MASALLARI 

Evvel Zaman· 
içinde 
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H •• •• uru K 1 z 
-.. ille bu ç '-1 · •· ı 1 ld' D • '- d ··ı ., D • D· OCU.ııt arı yıyccegım . . . aya. ge ım. ag ııtıZiı egı mır ag· 

""-td~e tutturmuştu. Bir dağın eteğine dan geldi. yine dağa gitti. Benim güna· 
'tlar, · Namaz val.ti geçiyordu. Orada lum yok; ne yapayım. Eğer, onu l.ızdı
'~ b ~orbalayıp namaz l.ılmal. için bir raca!. bir:ıey söyledimae Allah iki cihan-

t:tıye · . 
•aflr, gıttım. Namazı eda ettikten da yüzümü kara etsin .• 
~ ... İn) ~nun ııuslanması için (mübinli • Dedi. 
lııı, le er ol.udum. Bir de geldim bak- Bey oğlu bu sözleri işitince aklı başın-
·~· 1 

ne &.. d ld lSİl\i d ~_?reyım? Zavallı çocukların dan gitti. Adeta deli, ivane o u. 
••n, b e Ç•g çiğ yemiş, bitirmiş; ağzı- - Hürümle çocuklanmı arayıp bul-
l Urnun '--
~tı le un ~nını yalanarak dağa yu- mayınca bana bu dünya haram olsun ... 
.ı., açıp .d. 

f\ ~tka g~. ryor. Atan birisini koşum- Diyerek hemen atana binip terkisine ele 
I\~ "-itd··np uzerine atladığım gibi peıi· bir saz aldt. Arabı da önüne katıp ka· 
'· urnsed b d U •_. de h' e, ya an omuzunun en· rısiyle yavrularını aramağa çıktı. zat· 
"" 1\ ıç . il" . tii~ ertt ır mı> Çamlar araıın· mıyalım; geze geze giinlerden bir gün 
•• , >'ayılıın d l. b . . 

aıı ın an .:ay ettım. Sıze ne Hürünün kaybolduğu dağa geldiler. Eş· lrerec •. • b" 
egımı ıle.miyerelt ailaya &İl· me oınardan atını sularken* Hürünün iki 

ki gelip le beni burada işgal ediyor ;un .. 
Başvekil, bu hiddetli ve asabi ıözler 

kar,uında verece:C cevap bulamadan çe
kildi. 

T 11mamen tarihe geçmiş bu vak'a 
İmparator Mişelin nasıl bir hükümdar ol
duğunu açık olarak gösterir. 

O devirde telgraf yoktu. 
Bizııns ile Kilikya hududu arasında 

muntaıam fasılalı nokta yerlerine bir ta· 
kım ziya tertibatı konulmuştu. Hudutta 
ve 1rilayetlerde olan biten iflerden, nok· 
talardan noktalara ışıklı İJaretlerle nakle· 
dilen haberlerde hükümet merkezinin 
malümatı olurdu. 

imparator Mi,el bu bir nevi telgraf 
mahiyetinde olan tesisatı da kaldırdı. 

- Tamam eğlenceli zamanında halk 
bunlar :vasıtasiyle fena haberleT alıyor, 
surat asıyorlar. Keyfim yarıda kalıyor. 

Badema böyle Clln sıkıcı, keyif kaçıncı 
haberler kulağıma kadar celmemeli .. Ben 
ve benimle beraber halk fena havadis 
duymamalıyız .• 

Demifti. 

itte letrihini yaptığının: Bizansın içyÜ· 
zü bu idi. 

Ve V asil böyle bir Bizansın için
de bütün kurnazlığını kullanarak mak· 
sadına nail olmağa çalqacaktı. 

Bunun İçin de İmparatorun büsbütün 
gözüne gİrmeıi li.zı.mdı. 

Mifcl bir (Vasi!) e: 

- Bitmedi -

kaya arasında kalan örgüshne gözü ilit· 

ti .. Saçı görünce renginden. kokusundan 
tanıdı. Karısının başına bir felılket gel· 
diğini anlamıştı. Ağlıyarak aldı oazı eli· 
ne bal.alım ne dedi: 
Aldı Beyoğlu; 

Hürümiin pınarı harlayıp akar 
Soğuktur suları yürekler yakar 
Hiirümün kokuaıı (Mis) gibi kokar 
Nittin arap nittn benim Hürumii 
Hii.rii1nü Elii.rü.mü nazlı yarcnimi 

Kaya senin ornıanların. keserinı. 
Top atarım tiı.fenk ile yıkarım 
Fellah seniıı azı di§in sökerim. 
Nittin arap nittiıı benim Hürümü 
Hü.riinıii Hii:rü.mii biT tek yarimi 

20.15-20.30 Kazım Nami Duru( terbiye) 
20.30 - 21.00 Plakla dana muaikiıi 
2 1 00 - 2 1. 1 5 Ajana haberleri 
2 1 . 1 5 - 2 1. 5 5 Stüdyo aalon orl.eıtrasl 

Saat 

ISTANBUL RADYOSU 

öğle ne,riyatı 

J 2. 30 Plakla Türk musikisi 
12.50 Havadis 
1 3.05 Muhtelif plak neşriyatı 

Akpm n~riy;ıtı 

Saat 

1 
16. 30 Plakla d.ıns musikisı 

ı ~ . 00 Tanburi Cemil: Pt.;kta 
10.30 Radyo fonik komedi (Mesut yu

va) 
2il.OO Bimen Şen ve arkadaşları tarafın· 

dan Ti~ ·k mu~ik~i ve halk-;;;kı-
ları 

j 20. 30 Ömer Rıza tarafından Arapça neş-

1 
riyat 

20.45 Nezihe ve arkadaşları tarafından 

1 
Türk musikisi ve halk ıa.rkılan 
(Sanı ayarı) 

l 2 1 . 1 5 Orkestra 
22 . 15 Ajırns vo borsa haberleri 
22 .30 Plakla sololar, opera ve operet 

parçaları 

Bu akıam Avrcpa radyolarından 
dinJenebilec:ek seçme pro!Jraın 

SENFONiLER: 

20.35 Viyana. Graz: Senfoni!. konser 
{Brahms). 24: Lô.ypzig: Senfonik kon-
ser. 

HAFiF KONSERLER: 

vapura 
Stilünü:a kıymetli bir teY miydi? 
Hayır.. On bet franga alll\lftım. 
Hangi vapurda idiniz? 
Mesajeri Maritim Andromed va

purunda.. Param, evrakım, bağajlanm •• 
Her feYDn orada.. Mutlaka yetişmekli

iün lizıın •• 
Konutuyor ve beraber yürüyorduk ••• 

Deniz kenarında bir guinonun önünden 
geçerken: 

- Hararetiniz yok mu, dedi. Şurada 
oturalım bir ıey içelim. 

Bir lspanyol carson sandalyelerin toz
larını aldı. 

Oturduk .• 
önümüzde uzanan denizin köpükle

nt"n dalralan üzerinde martı kutlan ötü
ıerek uçutuyorlardı. 

Birkaç mil ötede bir gemi uzaklaııyor· 

du. 

atlamıştı 
Motör kllptuı avucuna 

iuk bir küfür savurdu. 
- Ne var? Ne oldu? 
Dedim. 

bakinca bo 

- Herif para yerine avucumwı İçmı 
dört tane pantalon düğmesi koydu, de
di .• 

- Merak etme .. Paranı ben veririm. 
Geri dönelim •. 

Dedim. içimde de :ıer halde onunla 
ltartılaştığım zaman he:>11pla1acağunı kur
dum .. 

Filhakika kartılattık ta .. 
Aradan birkaç ay geçmİfti. 
Pebı adasında alet üzerinde yürüye11 

insanlar var diye duymuf, oraya gitmif"' 
tim. Hakikaten burada kızdırılmıı laf" 
lar üstünde çıplak ayakla dans eden bir 
kabile vardı. 

Ganon gemiyi göstererek: Adada kabilenin bulunduğu onnana 
- Fransız vapunı Androıned, dedi. yakm kulübe ııibi bir odam 1rardı. Her 

Gidiyor. Biraz evnl kalktı. gece bu garip adetli kabilenin danslarıns 
Yanundaki sıçrayarak yerinden fırla- seyrelmefe ı:-idiyor, ceç vakit avdet edi-

dı.. yordum. 
- Andromed mi? .• Eyvahlar olsun.. Yine bir gece odama döndüğüm za. 

Kaçırdık vapuru.. Şimdi ne halt edece- mu odanın kapuınm açık olduğunu gör-
ğim.. düm .• 

- Daha tamamen ümidinizi kesmeyi- Hiımelime bakan kadın, kapı e i;iin· 
nİz, dedim. Bir deniz motörü ile vapW'a de uu.nmıf, uyuyordu. 
yetifmek kabil.. Odamın dut yapmak için aynlmıf ve 

- Ganon.. Çabuk bir motör.. Kaç bir paravana ile bölünmüt kısmına gir. 
para ise veririm. dim .• 

Bir çeyrek saat sonra bulunan ve nb- Yerde bot bir kutu 1rardı .• 
tıına Y&naflln bir motör ikimizi de alm!§, Benim pudra kutum.. 

son süratle deni>; üzerinde kayarak ıe- Pudrayı ııklık veya tuYalet ıçın kıJ-
kiz mil üzerinden giden vapura doğnı lllnmıyordum. Sıcak ıklimlerde ııüneı al• 

7. 1 O Beri in kısa dalgası: Hafif musi· )'Ol alınaia batlam11tı. tında dolqtığun için cildim bomluyor• 
ki (6.15: Devamı) 9.20 Paris kı"' dal- VaplD" da bizim celdiiimizi gördüğü du •• Her pudrayı da kullanamazd-.. Ba 
g•sı: Plak. 9.45 Berlin kısa dalgası: Eğ- için hızını kesmİftİ. sebeple kendim için buausl olarak Fran· 
lenceli büyük konser. 1 O. 30 Paris kısa Motörde bu adama sordum: sadan daima cildimin al11ık oldııiu pud-
dalgası: Plak. 1 1.15 Berlın !.ısa dalguı: - Fransayı terkedeli çok oldu mu? rayı getirtiyordum. Tabii bu da bana ol• 
Küçük konser. \ 1.50 Paria kısa dalga•ı: - Kendim Fransızım ama.. Fransayı dııkça pahalıya mal oluyordu. 
Pl:.k. 1 2 Berlin kısa dalgası: Halk musi- bilmem bile .. Benim ecdadım fi zamanın· ltte ortadlln kaybolan bu pudra idi .• 

da Fransada hükümdarlık etm11• ler •• Son- 1 • bo--ı k tu • rde sunm·· •• •• kisi. 1 3 Paris kısa dalgaoı Hafif muıilci çı ,...u u ue ye uyor• 
( 14.15: Devamı) 13.10 Bükreı: Plô.k. ra, biliyorsunuz Fransada hanedanı kov· du.. 
ı 4 ı 5 p · k 1 5 mutlar.. Bizi de sürü sepet kapı dıpn Hizmetçi kadını uyandırdım. 

. arıs ısa dalgası: Konser. : _:.ı B .. ··k h ta Bel ikad k 
Keza. 16. 15 Roma kısa dalgası: Orkes· ı eı·~'."':'er. tuyu Onardanp ç .:~ asAllaher- - Tilva .. Ben yokken odama yaban• 

ıpmı yap un. sonra - • cı kimse girdi mi? 
ıra. s~pran (sonra: Dans) 16· 15 Bül.- kerim diyerek boyuna dolBfıyonım. Kadın, sözlerini oğuıturarak cevap 
reş: Gıurka orkestrası. 16.30 Peşte: Plal. ispanya kralı benim amca zademdir. verdi: 

16. 3 5 Roma kısa dalgası: Cetra orkeı- Andromede yaldatıyorduk.. - Evet.. Celdi. Sizin çok iyi bir abba· 
ırası. 19 Berlin kısa dalgası: Hali. musi· Vapurdu bir İp merdiven uzatm11lar- bUU2m1f •• Otomobilinin lastiği patlantıfo 
!.isi (20: Devamı) 19.15 Bükreş: Koro. dı.. Su verdim.. Lastiğini yaplflırdı. Pudra 
20 Milano 1re saire: Karışı!. hafif musil.i. • Motöriin kaptanı maharetle ceminin aradı. Sizin pudranızı avucuna döktü .• 
20.10 Kolonya: Leo Eysold _o.!.ı.~~· ıyanın.,. ip merdivenin allı_'."' ya".'.'ıt~ Lastiği pudraladı.. Viskinizden de bir 
tenor. 20.15 Kolonya: Radyo orkestrası.

1 
Adının Dük F... oldugunu ıoyliyen kaç bardak içti. 

20. 5 3 Roma: Karışık musiki l.onseri. 21 zat bir eli ile İp merdiveni tutarken öbür - Kim İmİf bu adam? 
Roma k,.a ve orta dalgası: Bando muzi- elini para çıkarır gibi pantalonunun ce• - Bir de mektup bıraktı.. Alın oku-
lca 21 Liiypzig: Mezzosopran, Saksofon. !bine soktu. Bllna: yun .• 
bariton. tenor, keınan, piyano. 2 1.40 l - Allaha ısmarladık.. Mektubu aldım. Oukudum. Şu satır-
Prag kısa dalguı: Hafif musiki. 22.05 Dedi. Pantalonunun cebindeki elini çı- lar vardı: 
Bükreş: Plal. l.onseri (Devamı: 22.45) karıp motörcünün avucuna birJeyler koy- cDük F •• , Sizinle karfılatamamak 
22 50 Peş~: Üpera orl.estrası. 23 Var-:duktan sonra merdivene tmnanarak ge- ' bedbabtiai içinde en derin saycılannı 1.,. 

ııova: Orl.estra konseri. 23.05 Prag l.ı- miye çıktı. nar .• • 
sa dalgası: Asi.eri l.onser. 1 Cemi yoluna devam etti. 

Kır!. yıl ekmeğmi yedin, en sonunda da y;de, yolun üzerine büzulüp çömeldi. 
çanağını ba~ıma geçirdin.. Düt mel" un Biraz ıonra bal.b ki !.artıdan babaoı Ha
önüme: nerelerde kopup gel dinse göıterl cı Kasım ile kardeıi Hacı Halil geliyor· 
Dedi. Atını tepip ormanlığa doğru aür- lar. Tam önüne gelip geçecekleri zaman 
düler. Uzatmıyalım: Şura senin, bura be- ayağa l.alkıp el l.avuıturarak selim dur
niın. Derken bu minval üzere tam yedi du. Babası: 
sene diyar diyar dolaştılar. 

Bey oğlu dağlarda gezmede olsun, biz 
gelelim Hürüye ••. 

Hürü. arahın elinden kurtulduğunu 
anlayınca kayanın içinden dışarı çı.kh ••• 
Ağlayı ağlayı bir tarafı tulup giderken 

yol l.enarında baktı l.i bir çoban !.oyun 
güdüyor. Çobanın yanma gelip: 

- Çoban, ıu sırmalı l.aftanlarımı alıp 
bana eık.i abalarını verir misin) Dedi. 

Çobanın da canına minnet imiı: 

- Ne var Kel oğlan, ne istiyorsun) •• 
Deyince, Keloğlan: 
- Ne isteyim ağa. meydanlarda !.al

dım. Kimim kimoem yol. ... Yatacal. bir 
yel"" arıyorum. Ne olur beni evinize 
alın: ıize hizmet edeyim. Atınızın duru· 
ıunu, ekmeğinizin kurusunu yer, oturu
t'u.tn ... Halime acıyın, beni sokak or
tasında bırakmayın .. Siz bilirsiniz ağala

nm f .. 

-BiTMEDi-

bere 11ğan baı, hiçbir yerlere sığmaz) ne 
yapıun!.. Evin eşiğinden içeri atlayınca: 

- Oh .•• Elhamdülillah .• 
Diyerel. geniı bir nefea 11ldL O al.fam 

verdikleri ekmek kırınttaa ile artan ye .. 

mekleri yedi. O gece l.u damında yattı. 
Ertesi gün aaba

1
h olunca bunun önüno 

!.azları kalıverdiler. Aı.ııama kadar l.or
da, bayırda kazları ııüıtü. Alı:p.m olunca 
gerisin gerıye yine eve getirdi. Hürü 

- Pel.i olur, neden olmuın, feda ol-
Iki kaya arasıııdıı buldum ~mı ıun ... 

Diyerek. Hacı Katım ağanın ayakları· 
na sarıldı. Kel oğlanın bu sözlerinden 
Hacının yüreği yandL Ciğeri aızladı. Hem 
de Kel oğlana kanı kaynamıştı. Oğluna 

dönerek: 

artık babaoının !.az çobanı o1muıtu. Bu 
menval Üzere tanı yedi ıene kaz güttü. 
Günlerden bir gün Keloğlan, her zaman
ki gibi kırlarda !.azları güdüp dururl.en 
bir de baktı ki karşıdan; elinde bir saz, 

aal.alı birbirine l.arışmış, saçları diz l.a
pağında: ayağında demirçarık bir Atık 
gelıyor. Kazları çevirip kendi de yolun 

l.ıyıaında durdu. Aııl. baba önünden ı;e· 
lip geçeri.en bir de bal.ta l.i ne göraün) 
Aşık sandığı adam, bey oğlu imiı... Y "'" 
nındaki körpe kuzularını kıtır kıtır k.e-

Bılemedim kabalı.atın suçunu Deyip hemen ıoyundu. Elbiseleri de-
Hürom ilk akşaıııdıın tııtmııı göçünü ğiıtiler. Kız çobanın elbisesini giydil.ten 
Nittin aTap nittin ben.im Hürümü ıonra. saçlarının örgülerini de tebe11inde 
Hüromü Hürümü nazlı yarimi toplayıp Üzerine bir tal.ye geçirdi. Oldu 
Böyle deyip sazı elinden bıral.tı. Hü- bir (Kel oğlan) .. Çobana: 

rünün kaya arasındaki saçını çel.ip aldı; - Allaha ısmarladı!.! .. 
koynuna koydu. Kızın başına bir felaket Diyerek yola revan oldu. Kız erkek 

geldiğini artak İyiden iyiye anlamıştı. !kılığına girdikten aonra artık olur olmaz 
Araba: teylerden korkmıyor. dAğda yatıyor, de-

- Yezit fellah düş önüıne!. Karımı rede kalkıyordu. Bu auretle gezerek to· 
çocuklarımı nittin ise haber ver .. Yoksa f zarak günlerden bir gün aAasının babaıı~ 
esir pazarlarına düşü~p çocuklanmı 1 nın memleketine geldi. Aktam yanat•P 
kuL karımı karav03 dıye sattın mı? ••• hava kararırken kendi evle<ine yal.ın bir 

- Ulan Hacı f Şu. Kel oğlunu içeriye 
al ..• Pel. garip bir ıeye benziyor. Var- aen yezit arap .. Onlar geçip gittikten .on
sın kaz damında yatsın.. Ne olacak yi~ ra, o da kazları önüne kattığı gibi doğru
yeceği bir dilim ekmek. içeceği iki ka~ık ca eve gitll. Anası : 

çorba .•• Sevap olur .. Belki bunda da bir - Ne o Kel oğlan bugün erkenden 
hayır vardır. Hem, hiç olınaua. !.azları geldin; hır şeyıni oldu yoksa? 
da güder. Diye sordu . Keloğlan: 

Dedi_ Uzatmıyalım, Kel oğlanı eve al- - Hayır hanımcığım hiç birşey yok. 
dalar. Zavallı kız, babasının evine kavuş- Bugün kazlar pek havakianı ha1raklanı 
tuii"u için sevincinden gözlerinden bulı;ur verdlcrde belkiki kaybederim. Deyerek 
taneli ıı:ibi vaıılar döl.üvordu. (Bir ceıı.-.. erkenden aldım ııeldill\.. 
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delikanlısı askere 
eş' eli • 

ır 

j[eoRSA 1 
OZOM 

522 inhisar 
• 246 O. Kurumu 

• 79 Beşikçi o. 
1 15 Esnaf bankası 
70 Paterson 
30 Alyoti bira. 
28 Şınlc:ık o. 

12.50 
14.50 
15. 
15.62 
15.SO 
17.SO 
13.50 
11.50 
18. 
16.25 
14.75 
16.25 
15. 
13.50 
15. 

15.62 
17. 
17.50 
16,25 
15.75 
18.25 
17.62 
11.50 
19. 
17.50 

Örnek köyleri çoğalıyor 

Kalkınma programı bü
yük hızla ilerliyor .• 

Jn.,nn ı;ehırlerin nlf,),se, mücadeleye. pazarlığa, parnya 
ne <') e, <eğlenceye 'e dı ·er ) a"ama hususiyetlerine bağlamın 
muhitinden u1al.lac-arnk ordunun ynkınına girince. yepyeni 
bır ~lemin gözlen onunde ) iık .. eldiğini derhal onlıyor. Şe

hırlınin } • ~.} ı ınd rol O) n ) an '\ e daha çok l.onuşulnn pa· 

ra, orada ıtıb ... r gormİ)en '\e hatta hemen hiç konu ulmı)nn 
hir matadır. Daha tuhr.ıfını sö.>)iyeceğim: Pnra orduda, or
du me.nsupl ... rı ıagndn kı) meti en sonda gelen ve şehre gir
< ıkten sonra al.ta gelen bir değişme 'nsıtasıdır. Eğer böyle 
clmasa)dı, ordu olmazdı, buyrul. olmazdı, disiplin olmaz
dı en niha3 et kumandn olmazdı. 

Yukarıda .-Ordunun ) akınına girince» tnLiri kullnnılmı tır. 
Bu tabire dıkkatinizi çekmek İsterim. Her hangi bir kimse, 

kerlik esnam dışarı ında ordu)a )akın olabilir, fakat içine 
rıremez. Bir de asker sıze işle} en 'ücudundan bir eser go'l
tt!rebılir. Fakat daimi suretti" i~leyen zekasının mahsulünü 
n~:ını h,} ret bir disiplin ahlakına uyorak hiçbir zaman gÖs· 

&ermez. Bu onun 'e ordu unun muvaffokıyet sıındır. Oıdu
muzun faik 'nsıflanndan en muhimmidir. 

ASKERLiK H).KiMiYEIT1R 
Asker. hakim b:r fert olduğu gibi askerlik te hakimiyet

tir. Asker, alayının İçinde ve mensup olduğu millet sınıfla
ıının hep inin de Üstünde. hükimi.> ete giden yolun hayrnk
ı. ndır. Onun her emeği bır eseri hazır}, r. Bu eser müşterek 
ı•a) enin temelinde toplanır 'e olgunlaşan meyvasını zafer 
) Junda "erir. 

ASKERE GtDERKE.N 
Askerlik, bütün ha•is { ydalanmalann fevkinde bir insnn· 

lıl-.tır 'Yaşayana ,.e du ·ana insanlık vazifesini hatırlatır, yurd 
ı.azıfesini hatırlatır. Asker ocağında harcanan aylar cddi-

28 Şahap Olobo 
27 H. Besim 
2 6 A. C. Sipahi 
12 H. Albcrti 
10 P. Arditi 
9 K. Tnner 
8 A. 1 I. Nazlı 
7 H. Maedo 

1217 Yekün 
111189 
112406 

iNCıR 

453 S. Süleymnnoviç 
19 j. T nranto 
1 7 B. S. Alazrali 
17 Albnyrak 
5 A. C. Sipahi 

510 yekun 
95050 

5.50 
6.50 
6. 

s. 75 
17. 

ZEYTINYAcl 
1600 kilo Ş. Bencuyn 

19/10/937 üzüm fiatleri 
30 

Çek. Oz. No. 7 
« « 8 
c 

« 
« 
c 

« 

« 

c 

9 
10 
il 
12 

ZAHiRE 
5 31 çuval buğday 
193 çuvnl Balda 
24 çuval M. Dan 
'46 çuval Burçak 

14.00 
l 4.7S 
15.25 
16.75 
18. 75 
21.75 

Şark demiryolları 
tamir edilerek 

ıs. 75 Trakyadaki köy kalkınmasına pek 
16.25 büyük ehemmiyet verilmektedir. Trak-
15. ı yada mevcut 1286 köyün seksen üçi.i 
ı 4.50 örnek köyüdür. Bu adedin bu sene iki 
16.5 o yüze çıkarılması için icap eden bütün 

tedbirler alınmış ve bütün hazırlıklar 
bitirilmiştir. 

Kalkınma programını daha aksaksız 
tatbik edecek kabiliyette olan köyler 

550 örnek köyü i~tihaz edilmişlerdir. ör-

s nek köyü olsun olmasın nüfusu 150 den 1 • 
6. 

S.7S 
17. 

30 

14.50 
15.50 
·~.75 
17.75 
19.75 
22.25 

5.60 
4. 
4.75 
4. 

aşağı bulunan köylerin bir kaçı bir ara-
ya gelerek köy kanununu tatbik eyi"'· 
mektedirler. Bu suretle Trakyada köy 
kanununun tatbik edilmediği yer yok 
gibidir. Bir knç oba müstesna olmak 
üzere bütün bu kiiylerin bütçeleri, kay
makamlar ve valiler tarafından tasdik 
edildikten sonra birer nüshaları umu
mi müfettişliğe verilmekle ve orada 
uzun uzadıya incelenmektedir. 

KöYLERlN DURUMU 

Bu incelemede en çok aranılan ve 
dikkat edilen noktalardan biri de şu
dur: Haı.ırlanan bütçenin köylüye yük 
olmıyacak şekilde tanzim edilmiş olına· 
sı, vilayetlerce hazırlanmış olan köy
lerin kalkınma programlarının aksama
ması ... 

Köy kalkınma programına göre, her 

bütün istasyonları 
güzelleştiriliyor 

nnlı• ya bütün bir hnyatın felsefe,.ini öğretir. Toy delikanlı 
il5 ker ocağında Ye kı~laaı içinde bir olı:;unluk ifade11i kazd
rıır. Başkalarının hakkınn ve mevkiinc hürmet etmesini öğ
renir. Sa.> gı nhliıkının derinliğine inanır. Büyüğünü sayar vt' 

Geçıt resmini görmeye gelen lıir harp malulı1 
m1ıharririmi:e intıbalannı anlatıyor 

Bu vadedişte mulrndderata inanış ve mukadderatı dei;.i~
tirmck Üzere bir lcafa tutuş ta vc:ırdır. Ancak sefer hayatı, 
Türk kanını o kadar çekicidir ki adeta zevki için ölümü ar
zular.. Bu zevk ne kadaT ulvidir ki, onun çırçıplak manası
nın esasında bütün bir ulusun özlediği özgÜrlüğün kendisi 
gizlenir. 

315 çuval Yulaf 
497 balya Pamuk 

4. 
36.75 40. 

köyün mektebi, okuma odası, bir tip-1 Umttmi miifetti§ Kazım DiTik 
te misafir odası ve muhtarlık dairesi kuvvetli ve ileri adımlar atılmasını ınu
bulunaC'aktır. Bunlar şimdiden bir çok cip olmuştur. Böylelikle Trakyanın her 
köylerde vücuda getirilmiştir. Trakya- tarafında gözü çeken bir intizam ve 
nın bir çok köylerinde tohum temizle- güzellik kendini çok canlı bir c:ekilde 

15 K. Pamuk 
uc;ui:.\inü sever. 

Bütün dünya milletle1i arn:sında yalnız. Türk c;ocuğu, T urk 
ılelıkonlm n•kere giderken neşelidir. Askere gideceği sabah 
rozlerini eçıncn gön1ünd büyük bir evinç duyar. Bu ııevin
cin yanındıı tertemiz bir ruh deği,ikli-;i yer alır. Bu korku 
de~ıldir. tcreddüttur. 

Macaristanda 
88 maznunlu bir 

muhakeme 

mede köylüye büyük fayda veren sel- göstermeğe başlamıştır. 'i 

lektör makineleri vardır. Beheri dört 

Komutan eratından vazife ister, hizmet ister; erat vazi
fesini istenildiğinden daha Ü!ltÜn bir ~ekiJd,. başarmak için 

b . 1· k d l b k. 1 · d 1STASYONLAR ın ıra .a ar o an u ma ıne erın a e-

Tereddüdı.i çok a!'ildir. Muvaffak olup olamıyacağı için 
tereddüt edl"r. Fakat orada, millet pisikolojisini çok güzel 
ölçmesini bilen bilı:;ili 5Ubnylann önderliğini bulunca bu hissi 
ele derhal kaybolur. \ 'e kendiqinde Lir olma ı.·e bilme zevki 
:ııer alır. 

Budape~te, 19 (AA) - Boe!<ZOeT
menyinin oraklı haç partisinin erkaniy
le hunlann <1eriki cürümleri addedilen 

Kışla bir mekteptir. insana toplu yaşamanın sırlannı öğ 
Ok 

• eckııen Eekiz kişinin muhakemelerine 

kyatını tehlikeye koyar ve kanını l'e" e seve. 
zulaya son damlnsınn kadar akıtır. 

arzulaya, ar 

ASKER OCAcl 

di günden güne artırılmakta, bundan 
başka köylüye nümune olacak yağ, pey
nir, kuluçka ve sair makinelerin çoğal
tılmasına çalışılmaktadır. 

ACAÇLAMA 
retir. Cemiyet hayatının ruhunu ve esasını öğretir. umn 

b 1 . k .1 dün ba<1)anmıştır. Bu mahkeme bir sene 
yazma i miycnlere okuyup ynzmn öğretir. Tahsili gen a I h ) b. 
1 1 • , • I evve a ıyan ır trajedi komedinin 

KöY ÇOCUKLARI 
Trakyada <ığaç"ızlığın mühim bir me

sele teşkil ettiğini düşünen umumi mü
fettişlik aldığı tedbirlerle her kaza ve 
nnhiyede kı~a müddet 1çinde zengin fi
danlıklar tesis ettirmiş ve milyonlarca 
ağaç fidanı yetiştirilmiştir. 

Köy in.,anının ackere gidi i daha başka hususiyetler ta~ır. an ara en emın uır yardımcı olur. Hılkaten ne..şcsi noksoıı 
68fhasını teşkil etmektedir. Biz.de hemen her köyün askere gidi tc tatbik ettiği bir adet 

vnrdır. O sabah delikanlılar evlerine veda ederler. Annhl· 
11na, babalarına, nişanlılarına vedalan hazin değil, olgun 
bir ifade ta,.ır. Köy delikanlı ı veda ederken ağlamadığı gi
bi ağlama ına da müsaade etmez .. Sefer zamanında dönmek 
ıı.midiyle gider, hatta döneceğini vait bile eder. 

olanlara neşe katar, topluca eğlenmenin zevkini ortaya ko· 
Boeszormcnyi ile dostları ecnebi mem

leketlerden yardım gördüklerini iddio 
ederek sefalet içinde bulunan köyli.ile
ri teşkilutlandırnrak silahlandırarak Bu-

yar .. 

Ne mutlu o feragatli orduya ki, yurdunun özgurlüğü, üs
tün yurd duygusu için savaşmoğı bile bir neşe knynaKı ve 
neşe vesilesi sayıyor. 

dnpeşte üzerine yürümek istemişti. 

BAYINDIRLIK 1ŞLER1 

ADNAN BlLGET 
•.......••••....•••.•................................•................................•.•.•.....•••....•.......•..•..••.••. ~ ...... . 

On dört y11 içind •• 

Şimdiye kadar e) aletlerde cereyan 
t-den muhakemeler neticesinde üç yüz 
ki,i muhtlif hafif ce:talara mahkum ol· 
muştu . 

Budnpeştc mahkemesinin iki hedefi 
vardır. Mücrimleri cezalandırmak ve 
ibret uyandırıcı bir misal göstermek. 

Son yıllarda Trakyanın kalkınma ha
reketleri arasında öğünülerek sayılacak 
belli başlı işlerden biri de bayındırlık 

işleridir. 

Sımsıkı tutulan ve bütün teferrüatiy
le kalkınma programının başında yer 
alarak hiç dunnıyan bir hızla yürütülen 
bu işler, Trakyanın bütün sahalarında 

ızı ayın başardığı temel işler --~~·-... -----------------=-----~--------ımll'!-----Hindl i Dansözün Gerdanlığı Çalındı 

bir az zam ye A un tutmakta ır Bu inci Gerdanlığı kim 
çalarsa gözü kör olurmuş Kızılay haftası bugiin başl1yor 

-BAŞT ARAfl BiRJNCJ SAHJFEDE--) çıktı~~ ~:erde A ~rup::ıdaki benzerlerin
butün bu acıları dindirmeğc, hnstaları den ustun kuraglar yapmı:ık. 
i) i etmeğe, açları doyurmağa ve yok- 4 - İstanbul da Kızılay kadın iş evi-
ulları korumağa haz.ır bulursunuz. ni, yurdumuzun en ince bir iş evi bi-

Savaş sırnlı:ınnda yaralarımızı saran, çimine koymak, burada yoksul kadm-
hnsbneler açan Kızılaydır. ları .güzel iş ustası yapar<Jk kendi el-

Kızılay cemiyeti, Cümhuriyetimizin ]erinin emeğiyle geçinmelerine yol aç

:kurulduğu 29 ilkteşrin 1923 te.n 30 ni- mak. 

san 1937 ye değin yukandaki işler için 5 - Avrupadaki gençlik KJZJlhaç ku
dort milyon 24 bin 424 lira y_ardım yap- romları gibi okullarımızda gençlik Kı-
mıştır. zılayı kurmak. 

Bütün bu yardımlar; goz bebeğimiz 6 - Ankarada Kwlay kurumu ünü
olan Cümhuriyet hükümetimizin Kızı- ne yakışır bir genel merke:z.i. yapısı 

]ayn vermiş olduğu oir takım gelir kay- yapmak, bu yapının çevresinde düze1t
nnklariyle aksoy ulusumuzun bu ku- tiği geniş, güzel, güneşli parkı büyük 
ruma iiye olarak elinden gelen yardım- küçük, kadın, erkek her kesin gezip 

oa bulunmak yoluyle yaptığı sung~lar eğlenmesine bırakmak. 
'e hususi idarelerle Bel~iyclerin ver- 7 - Ordu ve sivil halkımız.ı zehirli 
dı~•i paralarla yapılmıştır. gazlardan korumak için bir gaz maske 

Kızılayın biriktirdiği geliri, bir pn- fabrikası yapmak. 
rnsını bile boşa gidermiyerek, son de- 8 - Yabancı memleketlerden yurdu
reeede tutumlu bulunarak, i~e dök- muza gelmekte olan göçmenler ıçın 

mesi, kıvançla görülmelidir. muhtelif yerlerde aş evleri ve hastane-

KJZılayın on dürt yıl içinde yaptığı 
temel işlerden bir knçını burada saya
lım: 

l - İstanbulda hasta bakıcı Kız kar
de§ler okulunu kurmnk .. 

2 - Eskişehirdeki Kızılay nnbarını, 

gerek savaş ve gerek b<ınş sırnlarında 
.uanacak yararlı şeylele doldurmak. 

3 - Afyonkarahisar maden suyunun 

ler açmnk gibi iyilik ve sevgi işleri 
yapmıştır. 

Çok büyük iyiliklerinden bir azını 

burada yazmakla yurdumuzun .şefkat 
ve fa.sanlık duygularından doğarak bun

dan altmış yıl önce kurulmuş olan Kı
:ıılayın ne yapmakta olduğunu yurd
daşlara hatırlatmış oluyoruz. 

Bu i.ilkü ile çalışan barışta ve savaş-

ta üzerine aldığı büyük işlerj başarma
ğa uğraşan Kızılaya bu hafta sevgili 
yurddaşlarımı:t.ın üye olmnk suretiyle 
arka olmaları bir yurd borcudur. 

Bir deli 
--0--

Koca hastaneyi alev-
ler icinde bıraktı 

t 

Friburg, 12 (P. S) - Şehrin tarihl 
abideleri arasında yer alan Friburg 
«Burjuva hnstanesinde> yangın çıkmış
tır. Alevler ansızın bütün hastaneyi 

sarmıştır. Hastanedeki yüz hasta der
hal tahliye edilmiş ise de içinlerinden 
on kadarı ağır ~urette yaralanmıştır .••• 
lt.f aiyeden de bir kaç yaralı vardır. 

Şimdi · hırsızın gözleri ağr.ımağa başlamış 
Bayan Mayno F avre Pariste Hinl ı Zabıta, sabıkalılardnn Alfio Bartocci 

dansları yapmakla maruf ,.e damarlnnn· adında bir ltalyanı yakalamıştır. Bu 
dn Hint kanı taşımakla beraber aslen Italyan, apartmanı soyan üç ki.,iden hi-
f ransız olan §İrin bir kızdır. ri ve kapı önünde nöbet bekliyenidir. 

Bu k12cağız, geçen martın yirmi dör- Hintli dansöz ve komşulardan biri 
düncü günü evine dönerken sokaktll, onu görünce tanımışlar .. Herif he ne ka
apartmanının kapısının önünde biçimsi~ dar o gün o saatte başka bir yerde bu
kılıklı ve vaziyetleri şüpheli iki adam lunduğunu iddia ve İspat etmişse de hu 
görmüştür. iddiası boşa çıkmıştır. Şimdi mahkeme-

Yanlarından çekinerek geçen bayan de üç yüz bin frank tutan mesruk malla
Mayno Favre apartmanının merdivenle- nn hesabını vermek üzeredir. 
rinden çıkarken yukandan inen yine va- l~in buraya kadar olan aafhaeı aleli-
ziyeti şüpheli bir üçüncü adamla karıı- de bir hırsızlık vak' asıdır. 
)aşmıştır. Bu adamın elinde, tamamen Fakat dikkate değeT ciheti şu ki ba
kapatılmiunıı bir bavul vardır. Genç kız yan Mayno Favre çalınan mücevherleri 
bavulun .aralarından içinde bulunan eş- arasında bir inci geTdanlığın bulundu
yalarm bir kısmını görmüş ve bu~ların ğunu ve bu gerdanlığın sihirli bir teııiri 
anuında kendi eıya)annı, çamaşırlarmı olduğunu söylemiştir. Aralnrında elmas 
ve hatta mücevher kutusunu farketmiş~ taşlaT da bulunan ve 18 iri inci tanel'in
tir. den meydana gelen bu gerdanlık, ea-

Halk bu yangından büyük heyecana 
düşmüştü. Bir çok gençler hast.-ıların 
kurtarılmasında cansiparane çalışmış
lardır. Saat on dokuza doğru ha!rtane 

Y alnız herifin vaiyetinzi korltunç hibinden baıkasının ve çalanın gözlerini 
bi~ enka~ haline 1,ılmişti. Polisin ya~ 1 bulmuş ve elini cebine solt.arak ei· kör etmekte imiş. . Dansözün söyledik
tıgı tahkıkat yangını çıkaran Albın lalı çıkarır gibi tavır almasından ürk- }erine bakılırsa inci gerdanlık hundan 
Tölman namında bir adamın tevkifi ·· 5 ... ·1 n·ı ık d f muş.. ...., ç arma an apartmanına evv~I iki de a daha çalınmış ve çalaıı· 
neticesini vermiştir. Kundakçı suçunu girmiştir. lann ikisinin de gözleri kör olmuş .. l§in 

itiraf etmiştir. Timarhaneden yeni kaç- Tabii burada gördüğü manzara ma- tuhaf tarafı şu ki garip bir tesadüf ese· 
mış bir deli olan bu adam Burjuva has- )um .. 7..avallı artist tamamen soyulmU§- ri olarak bu sefer de gerdanlığı çalma 
tanesinden başka içinde uzun zaman tur. suçundan mahkemeye aevkedilen eabı-
kaldığı timarhaneyi de yakmak niye- Yapılacak iş hadiseyi polise habeT le.ah İtalyan gözlerinde müthiş ağrılar 
tinde jdi. vermektir. Bunu da yapmıştır. hissetıneğe başlamasıdır. 

Şark demir yollarının devletçe satın 
.alınarak istasyonların tamir edilmesi ve 

güzelleştirilmesi, ihtiyaca daha uygun 
bir hale konulması, yeni göçmen ve 

örnek köylerinin kuruluşu, şehir, ka· 
saba ve köylerin su, elektrik, mezbaha, 

park •.. gibi en mübrem ihtiyaçlarının 
temini, her yerde güzel ve sıhhi binaln

rın yüksel~i ve nihayet geçtiği yerle
rin çehresini değiştiren ve tii Istanbul· 

dan b~lıyarak Lüleburgaza erişen ge
niş, güzel asfalt yolun inşası ve Ine.:a 

köprüsü gibi her biri 40 - 50 bin lira 
sarfiyle büyük beton arme köprülerin 

meydana getirilmesi cumhuriyet bayr:ı· 
mmda açılacak olan 36 mektebin inşa· 
sı hep bu cümledendir. 

Bunlardan başka bir kısmı Nafıa Ve
kaleti tarafından, bir kısmı hususi 
tahsisntiyle vilayetler ve kazalar ara· 
sında toprak yolların şose haline getiril· 
mesine ve buralarda bilyük, küçük bir 
çok köprüler inşasına devam edilmek .. 
tedir. 

KIRKLARELI VILAYETINDE 

Kırklareli vilayetinde Nafıa Vckfıl~ 
ti tarafından inşası ihale edilmiş olaı> 
Pagralı köprüsünde işe başlanmıştır. 

Çerkesköy - Çorlu yolu üzerindel<i 
büyük köprünün de bu sene y::ıpıtırı1.1lc 
üzere projesi hazırlatılmıştır. Ayrıca 

Keşan - Malkara arasındaki 24 kiloırıe~
re uzunluğunda bulunan ve büyük bır 
ehemmiyeti haiz olan toprak yol da 93S 

yılı sonuna kadar şose haline konnıak 
üzere programa alınmış ve yolun J{e

şan tarafından tesviyesine ve taşının 
hazırlanmasına başlanmıştır. 

Hülasa geçen yazılarımdan birinde de 
işaret ettiğim gibi uzun yılJar geUşn1e 
imkanlarından mahrum kalan TrakYll' 
nın bir iki yıldanberi her sahasında cn~
lı kalkınma hareketleri görünmekted'.~~ 
Kalkınma faaliyetini yakından göreb·~e 
mek için gösterdiğim anuyu alaka 1 c 

r "' karşılayarak Trakyanın çok değer 1 

1 
faal valilerinden Kırklareli valisi '13~
Hasipten bu hususta çok istifade ecle O.
leceğimi söyliyen Trakya umu~ 11~;ı
feltişi kıymetli general Kazım Dırık 
na-dedi ki: ,,. 

5,.1-
Biz, gazetecilerden, çoktan e rııi-

miş bir usul olan metedilmeyi. is;c jle 
yoruz. Size üç kelimelik bir cUrn c 

maksadımı iuıh edeyim: 

- Geziniz, görüni.iz, ve yazınız. .t

. den ll.r 
Ben de generalin bu işaretın el'tc 

geı.Jll D 

rılmamağa çalışarak Trakyayı "f~1/ 
çıktım. ABIDIN O~ 

-~ lllllill!Z3rRSl'J!l:!~l!:!!l~~m:s-=::ısza.-.em1.-................... -.a:mam ............. ,.. ................. lmE:~------------I·---;.---=--=-·------... 

edili Aya Çıkarılmıştır SÜMER BANK 
YERLİ MALLAR PAZARI J 
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K~ak, Boğaz, Bunm hutalık-
lan mütehauısİ Yeni en Favsta Doktor Operatör 

• 

Sami Kula~çı 
.. ........... -.ı ............. .. 

Kanla amlar Yazılı Ra Yazan : Mlşel Zevako 
,ı ............ ı .. -.--..... ._ .................. , 
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Aşağıdaki b~ döndürücü rakamlar, 
~ihan harbının genişlik. ve ıümulü hak- Cihan harbının rakamlarla ifadesi . - Ba_~~ bak -~ösyö p~paa ! iki ai.;z j b~!tan başa esrarla dolu hayatını tekmil 

Muayenehane: Birinci Beyler soylemk.lıgıme mu•aadc edınız. bılıyorum. 

ında bir filc.ir vermeğe kilidir. . ......... YAZAN: ......... . . : 

No: 36 Telefon 2310 Pardayan kıs kıs giilüyor hem de ~ôy- - Alis, hiç bir zaman cinayet i~leme-
2 3 3.000 tüfek, 2 78. 000.000 fişek. İmal le düşünüyordu: di. O baht.,zdı. Hepsi bu kadar. 

l Bodart' ın tahminlerine göre müttefik.
~r tarafındaki muhariplerle bunların z:a
l'ıat rni'-t • d ı..· ld .. il 

: Feld Maretal . . edilmiştir. Evi: Göztepe tramvay cadde- _Fransa kralı, rahat rahat uyu! l\.fa- - Öyle değil mi? O canavarın l~le-
Alman silah endüstrisi. cihan harbın- ıi 992. Telefon: 3668 ri Tuşenin oK:lu seni bekliyor. diği bütün cinayetler hep anamın üzeri-

da 4.000.000 tüfek, 240.000 makineli 1-26 (481) Papa• durmu~ şaşkın şa~kın kar,,,.11 • ne yıkılmak iatoniyor. 
tüfek 25.000 top yapmıştır. daki genç düke bakarak sormuştu ; - Çok doğru ... Biricik. mesul Kate• 

-.: an ap.gı a ı cetve e goıter -
ltliştir: 

~ Otto fon Berndt 

Er milyon ölen 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yaralı Esir ve Zayiat 

kayıp ydninu 
TANK: ı ı a - Benden ne istiyorsunuz} Eğer se- rin dö Mediçidir. Ananız bir SCVll?İnin 
itilaf devletlerinde 5000 tank. kulla- n fil haydutların iştihasını celp eden pa- kurbanı oldu. 

Almanya 
nıldıg• 1 halde, Almanların, ancak harbın M h • ' li • 1 E • p d t t b'" b. k'ld en~en ~eı ma yeıme ez .. 

1 
ra istiyorsana öy e şey tafımam.. ~gt'r ar ayan eaye a u ır şe ı e taP-

son günlerinde 45 tankları vardı. gayri teslim 135 lıra Ye aynca mu- hayatımı istiyorsanız ne kendime ne size kasını çıkararak ölüye karoı saygı eıcri 11 
A."ust11rya Macaristan 
Türkiye • 
8ulııarütan 

2,15 4.S 1 7,65 
8 1 2 2 5 
1,6 0,3 o.s . 0,3 1,2 

0,6 0,09 0,2 0,15 0,44 

lngilizler. Cambraide (ikinci teırin raf vermeğe borçlu Menemende da-ive ne de başkalarına bir nisbeti olmıyan gösterdi. Dangolem de arkadaşını takip 
1917) 350 tank kullanmışlardır; bunun va vekili Recep Hulusinin haczedi- bir şeye talip çıkıyorsunuz. etti. Jak Kleman için İçin ağlıyordu. 
61 tan<Sİ tahrip edilmiıtir. Amienı' de len Menemen Dülbentli mahallesin- - Ne kesenizi ne de canınız.ı istemi- Birkaç dakika sonra papa. yeniden sö
(ağustos 1918) 451 tank hücuma geç- de ve Çartıçömlekçi caddesinde ye- yorum. istediğim şey gayet ehemmiyrt- ze baıladı: 

21,2 3,54 miş, bunların 150 tanesi tahrip edilmiı- mini Bızdık oğlu fırını iken muhase.I sizdir. Münasip bir yere gidelim, orada - Pardayan, dedi, ben sizın düşün-7,3 3,45 14.29 

e · tir h b · ·· ·· r celerinizi anlıyorum. Anamın yapttkla-aıplerin üçte biri ölenlere iliive edıl- harbında 222 milyon mermi kullanmış, ·HAVA SiLAHI.· bei hususiyeye geçen ve alen tay- ıraz goruşe ım. 
,,,,. t' L--· · b l d ö 1 · nımdan uzalc.la•ınız bu rından oPluna bir !\ey söyl~mck istt-mi-b. ır. Yuk.andaki cetvelde, ( 1 :2) ai- Fransızlar ise. 300 milyon menni atmış- Almanyada yare JU.,.,.ının u un uğu dükkan - ye IOC ya • . . ft ' 1 .. 1 Harbın başlangıcında, it Allaht b k k . ae ·ı g·· ·, yorsunuz . 

.' 
0 

enlerle yaralılar arasındaki büyük tı.r. Bir Amerikan tahminine göre, har- 218 d Büt"n h ve yesarı demirci Hacı Hafız keri· a :ıam an aı a ım 1 e "ru .-
nıab f tayyare var '· u arp • E . eden evkaf 'd·~ • meite vaktim yoktur. Fakat yalan da söylemiyorsunuz. Hrr et arlcı vardır . Bugüne kadar edilen be girmiş olan devletlerin harcadılcları .. dd . 47 000 t ·n a d·td· mesı mın ı -esme ge-
too "b mu etınce · ayyare 

1 ş e 1 •· b l • . 1 _ il Hakkı Bu sırada Pardayan hareket etrnrk halde beni elimden tutup götürmüs ol-
1 ru elere göre, bu niıbet 1 :4, azami mermilerin değeri 30.000.000.000 dola-! Harbın aonlanna doa..•, Fransada her çen ve a en peyrurcı uma - .. b 1 ki k 1 '. d 0 

•ralc 1 3 b 1 kt d e·- d , d .. k'-'-- k H'l uzere u unan papasa ya a•ara tat ı "" uğunuz yerde yatan bahtsız kadına kar-" : dür. Almanya ve Avusturya n uma a ır. on be• da' ·'kada bı·r, bı·r tayyare ,·mal nın otur """ u IUIJl ve ar uı ı - 1 b • d k k 1 b 
"la • "' -..- şı üçü te o sa ir tefle.at beslediğiniz 
d cariatanın ölü miktarı, abloka yüzün- 1916 daki Somme meydan muharebe- 'd bo ) R be d"'-'-" ses e agır ı: . 
•n 1 k 1 1 d d edilmeğe başlanmıştt. mı en rç u ece geçen ....... n - Niçin kabul etmiyorsunuz> Bir iki ~üphesizdir . . açı tan ölenler dolayısiyle büyü- si hazırlanırken lngi iz er ye i gün e b h ··dd · Al l • b dükkinla birl t' il d .. k · 

llıek Bütün ir arp mu etınce, man- o up ı§ u • et lr en u - dakika dostlarınızla görÜ•Ür dinlenirsi- - Emin olunuz ki Alis dö Lüks gi-.. 
1 tedir. Almanvada ar)·'- yüzünden 2 750 000· 1918 de St Mihı0el civarın le d d 78 · d d · '-"-· 1 • diki · 

o ı ' '"' · · • · - lar. 50 si ara or usun a. 1 e enız ..U. o up fUD vazıyete göre bele- bi merbamete layık harekatta bulunma-
dcn erin miktarı 700.000 kisi tahmin da da 4 saat zarfında 1.090.000 mermi k. 1 d 1 ak ·· 128 h d" zah' l ·· ·· 1 ·1 niz. 

'" ·ı · uvvct erin e o m uzere ava ge.. ıye ıre oncası ve onu yo ı e Papas l.İtredi. Derin bir sevinç jçinde mış bir kadına rastlamak çok zordur. 'llıektedir. Yukandaki cetvelde gös- harcamı•lardır. Harbın son yılında İ'İ- le 1 d B ilet 77 d · k nkli ' 
teri • misi ullanmış ar ır. u m ann si mahdut emır epe · ve noterin elini uzatarak: - Artık onun yaphklanndan bahset-
! 

1 
t:n Zayiat miktarı göz önünde tutu· lif devletlerinin topçusu garp cephesin- Al b 1 ) 164 dükk hJ 

unca p . d harap olmuştur. man a on arı iıgal ettiği ·· in e i vukuflar ta· - Ol Şövalye dö Pardayan dedi. miyclim. Onu nasıl lı:urtarmı olduğunu-
3470' ru•ya ordusunun 1866 seferın e de ayda vasati olarak 12.710.000 mer- bin kilo bomba atmışlardır. rafından bin lira kıymet takdir edil- Parclayan da dük Dangolemi takdim zu anlatır mısınız? 

ölü. 12 700 yaralı ve 460 kayıp- mi atmı•tır. DENiZALTI GEMiLERi ükk B J J 1
•n 'b ' : ı m;• ve bu d.. in mülga eytam san- etti: Jak. Kleman dökülecek. kandan bu - un ar ııeçmİ• ~ey er ... ne söy-l ' •ret olan zayiatı ne kadar ufak. ka- HARP E DOSTRISINıN FAALi- t 28 d · 1 ..,. 
'Yor Almanlann baş angıçta. enıu tı. dığına ipotekli bulunduğu tapu kay- iki adamın da çok memnun kalarak •e- lesem bo•. Biz şimdi hale bakalım. ls-
EsıRLER • YETi: 1916 gemileri vardı. Harp devam ettiği müd- dından anlaıılmlf olup açık artırma vineceklerini tahmin eylediği için teklifi tikbali, yani hainlerin cezalarını düsüne-

Avusturya - Macarİ•taııda, nın detçe bu miktara 460 tane denizaltt ııe- kabul eyledı·. "er üçü birden karoıdaki lim 
c·h ·ı d ile 19/11/937 cuma günü saat 14 n y . 

·• •n harbında, Fransada 424000 Al- sonunda ayda, 500 top, bir mı yon an misi ilave edildi. Bu miktarın 21 O u ha- de satılacaktır. Bugünde mahcuz gazinoya doğru yürüdüler. Ahır kapısın- Jak. Kleman ayağa kalktı. Kukuleta-
"'t··"" esiri vardı. Bunun 25.000 i ölmüş- fazla top mermisi, 105.000 tüfenk., 800 bnldı. Denizaftı gemileri 11.000.000 dan girerek merdivenden kendilerine ay- '1ru omuzlarına düşürdü . 
ur- b 4 000 000 f' k 1 J dükkanın muhammen kı-etinin !" ' una mukabil, Almanyada 535.000 makineli tüfek, 10 . · ışe yapı - tonluk vapur batırdı ar. lde J~ rılan odaya daldılar. isli bir kandil orta• - Çok doğru .. Şövalye, bana müı-

.. 1r"""z eııiri blunmu" bunun 17.000 i mı•tır. Avusturya - Macar ordusu 2.840.000 % yetmİ§ beti e edilmiyecek hi• hakikati hatırlattınız. Yarın, anamın 
o · • be lığı aydınJatıyordu. Şövalye masa üze- " llıü,tiir, 1918 ı·n 1°kı0ncı' altı ayı zarfında, her kı.lometre uzunlug·unda, Alman ordusu olursa sah• on J gün daha uzatı- d k 1 · t'k ı k y ib · K ı R. ~ rinde duran şaraplardan üç bar a do - ın ı amı a ınaca tır. arın, tıyar a e-
la "'Yadaki 168.000 Alman (bu mik- ay, lngilterede, f 1.000 makineli tüfek, tarafından 6.000.000 kilometre uzunlu. larak 6/12/937 pazartesi S. 14 de durdu. Önce kendisi yuvarladı. Jak. Kle- rin, sonsuz kederin ne olduğunu öğrene-
1\:•n 

6
7.000 i ölmüştür.) 2.100.000 113.000 tüfek, 260.000.000 fişek.; ğunda telefon hattı çekilmiştir. icra edileceğinden bugünde muham- man dudaklarını dokundurdu. Adetd erktir. Yann, oğlu, sevgili evladı bir da-

bil Usturyalı ve Macar esiri, buna muka· Fransada, 12.000 makineli tüfek, 40 İngilizler 1918 eyliilünde Almanların men kıymetin o/o Yetmit beti elde hiç içmemiş gibi idi. Genç papas çok es- ha dirilmemek üzere hayata gözl<rini yu-
~1 • Alrnanyada 1.430.000 Avusturya - bin tüfek, 1'40.000.000 fi,ek: cephe gerisine 9.000.000 tane propagan- edilemiyecek oluna borç 2280 No. ki bir hatırayı tekrar anlatarak Pardaya- macaktır. 
~aristanda 1 370.000 Rus esiri vardı. Amerikada, 27.000 makineli tüfek, da beyannamesi atmışlardır. _ 

1 

lu kanuna tibi bulunduğundan bet na karşı minnettarlığını, mezar ziyareti- Demek Fran•• kralını öldürecek-

>ıı 11 harbın neticesinde, Almanya Av- 1 1 XV..7ı7~~! 7.J sene tecile uğratılacaktır. IJbu gay- ni tekrarladı. Jak Kleman müthiş bir h - siniz? 
6 :•da 

7
o. 61 o kare kilometre toprak. ve l a n I . oda Bert 1 ri menkul üzerinde her hangi bir yecan içinde Pardayanın elini yakaladı Bu benim ile Allahın ve iki mele· 

2'/
5

.000 nüfus, ııömürge olarak ta suretle olursa olsun bir hak İstiyen- ve dedi ki: ğin arasında bir ıırdır. Hiçbir kimse bu 
r /

4
·000 kere kilometre toprak ve 14 Menemen hazinei maliyesine Sayısı çok mütterilerine ve !erin ellerindeki vesikalarla i§bu ilin _ Hayatımın sonunu teşkil edecek sırrı bilemez. Li.kin size kar91 ufak hir 

"'Yon 864.000 nüfua kaybetmiştir. borçlu Kalkıç köyünden Hüseyin umumiyetle muhterem halka olan ıu gece, size tesadüfüm pek garip itimatsızlık göstereceğime, vazifemi yap-ı\( og·lu Himmetin mülga Eytam san- '! tarihinden itibaren 20 gün içinde ic-~ rnanya, ıulh muahedeleri neticesin- kıtlık MODEL fapkaların gel-. ra dairesine müracaatları akai tak- oldu. Bunu Tanrının bir cilvesi sanıyo- madan ölmeiii tercih ederim, Evet, Şö-
/~ P•.ra ve eşya olarak galip devletlere dığından almış olduğu 2072 lira 1 mi, olduğunu bildirir. d rum. Pardayan kalbim titriyor ve ag·tı- valye, yarın Fran"" kralını öldüreceğıml 
'' "' 1 k. f · · • t k tt• irde tapu sicillince sabit olmıyan-
. ı Yar mar ödemiştir. ve ayrıca masra ı ıçın ıpo e e ı-1 Güzel şeyleri sevenler ayni lar '·-t lm d h yor. Kafiyyen görmek nasip olmıyan Yarın, Katerin size lcar,ı da yaptığı fe-
rop_. g··, Kalkıçtaki çatlak mevkiinde 1 d ·· f ·· k paranın pay_, ırı um an a- h ı nalıkl··ın re"sını bulacaktır. Du"k Dan-zaman a ronar urur, ya a . b ak lacakla .. ek • çok sevdiğim anam jçin ru um parça a- - r -

lol larp ba,langıcında , Almanyanın 6328 tapunun 308 T. ve 276 numaralı kravat v.s. üzerine zarif ve bol ~~ç 'len:, rt rı ve !"'Y skrmb l ıs- nıyor. Kalbim anamı üldürenlere kartı golem, Katerinle Üçüncü Hanrinin ba· 
Pu v d F tapu senedinde atik 20 dönüm ola- çe,ı'tler bulacaklardır. ıyen fil namenın açı u un- ·dd ı· d d. F ı· banız Dokuzuncu Şarla yapmı olduk.l"-"1i' ar ı. akat 191 7 nin başında l,u d • l / 1l 

1937 
t ih' d .. _ şı et ı avranmamı emre ıyor. e ;ı-

~.:tar 17.960 olmustur. Ayni yıl içinde rak yazılı bulunan tarlanın gün Kar,ıyaka : Selimiye sokak u~~- d .ar ~ e u~ay matlc kete felalcetle mukabele etmek lüzumu-
1.ıon •Y 2000 yeni top yapılmış ve 3000 doğusu Yamanlarlı Hüseyin gün No. 26 na ısınebveya aıremıze ugrıyar nu hattrlatıyor. 
de• top la menzillerdeki imalathaneler- batısı sert oğlundan İzmirli topal 20 - 24 ( 1877) %ibyedibaukaçuk depozito ıı.kçe.i veya Pardayan düşünceli bir vaziyette mu-

1•ırıir J h d ı · ı f Hasana geçen tarla ve poyrazı '*1 
• • if an n mektubu ibrazlan li- 1·abele ettı·: '•r' , Ve IS a e İ m14tİr. tİ)a devlet· l " 

10~nın 191 7 de garp cephesinde 16.000 yol ve kıblesi Emineden sütçü R._ ye civarında Mahmut oğlu yerı zım 1ıre eceğinden bu f&rllarla talip - Evet hakkınız var. Sizin onu tanı-
u "•rdı zanın ailesine geçen tarlanın or- mevkiinde gün doğusu yol ve gün olan ann pey sürmeleri ve % iki bu· manız mukadder değilmiş. itte bu tanı-

1\""•tu ·. •1 · h b tasından tuzlaya giden memleha batısı tabak Hacı Alı· vereseıı·n- çuk delliliye ve maliye ve sair mü- mamak keyfiyeti şimdi kalbinizi yakıyor dı~ r} a • "' ac:arıı\tanın arp a~lcı~ M 
ltıikı »ırıan 2840 oahra topu vardı. Bu yolu mezkur tarlayı ikiye ayırmıt den tavukçu Süleyman veresesine essese ve · H. vergileri müterakim ve bu sevgiyi doğuruyor. 
"' 1 •r. 19 1 7 başında 5 000 e çıktı. Ay- ve tapu hududuna uygun bulunan geç".n t~rl'.1 poyrazı yol kıblesi tanzifat ve tenvirat borçlan ve pul Papas sapsarı kesilmişti. Cevap ver-

l~rıhte Rusların 7000 topu vardı. bu tarla iki hektar 8785 M. M. ol· Yenııehırlı Hacı Ahmet verese- bedelleri mütteriye ait olduğundan di: 
i2 

14 d~ Almanların en aiiır topları, duğu mesaha neticesinde anlaşıl- sinden oğlu Muhittin tarlasiyle fazla izahat almak isteyenlerin 937- - Ne demek İ•tediğinizi biliyorum .. 
lopı'•ntiınetrelik havan topları idi Bu mıt ve heyeti umumiyesine 300 mahdut tapuca 70 dönüm atik 22.7 No. lu dosyamızı görebilecek- Katerinin yanındaki hizmetçilerden bir 
da •rın namluları, 7 metre uzunluğun- lira kıymet takdir edilen tarla ve yazılı olup mesahaye göre 3 hek- !eri ilin olunur. 3702 (1874) le.adın baııa her şeyi anlattı. Anamın 

rı fenalıkların yanın intikamı alınaca.1'· 

tırl. .• Benim için dua ediniz, Çünkü hun

dan •onra Kral hak.kında yapılacak dua-
lann ehemmiyeti yoktur. 
!ZZZ1:;!J!Dl~ı2lm;,tllil!!Z".A77~~ 

Satıhk ev 
Cüze)yalıda, tramvay caddesin· 

de 102 7 numaralı ve altı odalı, de-
nize le.arşı. bütün konforlu ev satı· 
lıktrr. isteklilerin mezkUr eve mÜ· 
rac.aatleri ilin olunur. 

lı,r"'~llıileri 400 kilo ağırlığında idi. yine Çatlakta tapunun ikinci tef- tar ~875 M. M. da ve 468 lira kıy- Jf .,.,.a..:>liii:ıı; 
<•ı;: •şiar bnılamaz. Avusturya - Ma- rin 304 T. ve 27 numarada kayıt- metı muhammeneli tarlalar açık K LA M EN su c AT 
ı.,Ya~n. 10.5 santimetrelik birçok ba- lı 40 dönüm olarak yazılı bulunan arttırma ile 19 - 11 - 937 cuma gü- u 
k•ı:ıd." <.°pheye ırönderebildi . Bu frv- gün doğusu sakızlı tarlası iken nü saat on dörtte satılacaktır. 
bi, t rnııkemmel top derecesinde hiç- madranlı Ahmede geçen tarla Tarlaların muhammet kıyme-
'•o b~~ hte irli olamadı. Almanlara veri- gün batısı Baltacıdan Giritli Ka- tinin yüzde yetmit beşi elde edil- FABRı· KASIN iN 
'• r- ""an topu bataryaları, Belçik• dair ve Musa kahyalara geçen miyecck olursa &atıf on beş gün 
·~•uo~•n,., imalathanelerini tahrip hu- tarla ve poyrazı Adileden Giritli daha uzatılarak 6. 12. 937 pazar· 

·r0 • büyük bir rol oynamışlardır. Aliye geçen tarla ve kıblesi Ya· tesi saat on dörtte icra edilecek-
ı\ı R.PiL CiHAZI: manlarlı Hüseyin tarlasiyle mah- tir. ltbu günde de yine muham· 

"'• '~•nların başlangıçta ı 80, harbın dut ve üç hektar 350 metre M. da· men kıymetin yüzde yetmit beşi 
"-~, ~:01•rind. 16. 000 mayn atma ci- ki tarlanın muhammen kıymeti elde edilmiyecek olursa 2280 nu
"'~• rd,, Harbın ilk günlerinde Avııs- 270 lirada ve harlak mevkiinde maralı kanun mucibince beş sene 
•ı..ikt_- Macariatan orduaunda bu silah tapunun tetrinisani 314 T. ve tecile tabi tutulacağından isbu 
1
2s ~·. 1 Harbın •on yılında, Almanlann 277 numaralı tapusunda tarkan gayri menkuller üzerinde ba

5
ka

•ttikı ' 
0

"'<troden Parisi bombardıman sahibi senet ve garben Hacı Be- ca her hangi bir suretle hak t-;,_le-
1~tı.0~i topun namlusu 34 metre uzun- kir oğlu veresesi ve timalen nahi- hinde bulunanlar ellerindeki vesi
i''llıi ~,2•1 santimetre çapında, attı~ı bi senet cenuben tarik yazılı bu- kalarla birlikte ilan tarihinden iti· 

d•kik-·.> kıla ai':ırlığında idi. Mermi lunan ve yirmi atik dönüm ola- haren yirmi gün İçinde dairemize 
~ki";" •d.a hedefine varıyordu. Mah- rak ve yine ayni mevkide tapuun müracaat etmeleri aksi takdirde 
" t~Pı"t;f•ı ~O kilometreyi buluyordu. T. S. 314 T. ve 308 ve 275 No. haklan tapu sicilince sabit olmı-
"ıvH~~' Pari•e 289 menni atıldı. lu senedinde tarkan Hacı erif oğ- yanlar paranın paylaştırılmasın-
fıa, "1A T: lu hem,iresi Emine ve garben Oa- dan hariç bırakılacağından talip 

:~""n ~ ha.,Jadığı zaman, her sahra to- man ağa ve 4imalen Gafur oğlu olanların yüzde yedi buçuk depo
~~d• ı o~";••da 1400, Almanya ve Ru•- cenuben sahibi senet tarlaaı ve zito akçesi veya itibari banka 

O "'•r .'. ,\vusturya - Macaristanda atik 35 Dö. olarak yazılı bulunan mektubu ile birlikte şartnamenin 
k s.,fi "''" "•rdı. tarlalar hali hazır vaziyete göre açık bulunduğu 1 • 11 - 937 ta-
~r .Yatın rıe ·· ı " b 1 1 f d "h" d ··h d - ''il•llıed • 0 çuye uracaiiı önceden ir tar a o arak borclu tara ın an rı ın e uray mu en isine veya 

~"'"d•, /\ •gındeıı, daha harbın ikinci Ziraat edilmekte olduğu ve gün icra dairesine gelerek pey sürmet: '• r-,0 •u•turya - Macariatan, Alman· doğusundaki Gediz mecrası ve leri ve yüzde iki buçuk delliliye 
k,~h•n, k ~~"..ordularında mühimmat ve Hacı Şerif oğlu hem,ireıi Emi- ve maliye vergi ve husuıi muha-

•k bir ~ ~ı ba,ladı. Hele 19 15 te bu ne gün batıaı Osmandan Kahra- sebe vergi ve belediye vergi ve 
t1 l\'-iiıd-•u· ran halini aldı. man O. Hasana gecen tarla ve batkaca yapılacak masraflar mü•-
"d•' ""' •aka 1 H • 0 t ld • d f 1 d, •ı •arr· m ar, topçu mühimma- acı Bekir vereseleri poyrazı terıye aı o ugun an az a iza· 
t• 'Yi'tıtl . . h 1 k . • 1\ azametını göstermekte· Gafur oillundan mübadillere ve- at a ma ıstıyenlerin 937-182 

l63 
1
•10

11 1 -ilen tarla kıblesi yol ile mahdut numaralı dosyamızı görmek için 
·
0oo opçı.ısu, 18 70. 7 ı harbında ve altı hektar 600 M. M. bulunan dairemize uğramaları ilan olull'ıt!rrııi h 

nrcadığı halde. cihan ve 495 lira kıymetli tarla ve kar- nur. 3701 (1876) 

Yeni gelen mevsimlik sağlam, 
ucuz 

• en yenı renklerdeki 
Kumaşlarını görmeden elbise yapmamanız menfaatiniz iktizasıdır 

Her ölçü 
her renk 

ve en cazip desenlerde 

Lüks ISPARTA, halıları 
Birinci Kordonda ÇOLAKZADE 

Halı Ltd. Şirketi 
Vitrinlerinde teshir edilmektedir. 

SATIŞ . TOPTAN VE 
Lütfen ziyaret 
PERAKENDE 

ediniz. 
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SAHIFt.. 8 __ , ______ _ 
Diş Hekimi 

A~~ullah Naci 
HORTAÇSU 

Hastalarını Birinci Bey Ier 
sokak 36 numarda kabul eder. 

Sabah 9- 12 
öğleden sonra 3,30 - 6 
Randevü için telefon ediniz. 

TELEFON: 2946 

BiRiNCi iCRA MEMURLU
öUNDAN : 

Açık arttırma ile paraya çevri
lecek gayri menkulün ne oldu
ğu : Ev .. 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki : Sarı Hafız mahallesinin 
uzun yol sokağında 83 Emlak ve 
121 ada 9 parsel numaralı ve 208 
metre murabbaında içeri girildik
te sağda bir oda kartıda bir oda 
ve önünde su haznesi ve üstünde 
sandık odasından geçilince iç içe 
bir oda ve bir aralık ve diğer oda 
vardır. Alt kısımda kiler ve he
la ve bahçe ve bahçede havuz ve 
müteaddit meyva ağaçları ve Os
man ağa vakfından rubu masura 
suyu havi ev. 
Arttırmanın yapılacağı yer, gün 

ve saat : 23 - 11 - 937 salı saat 11 
Takdir olunan kıymet : 1300 

lira. 
1 - hbu gayri menkulün art

tırma şartnamesi 26 - 10 - 37 ta
rihinden itibaren 937 /8029 nu
mara ile birinci icra dairesinin 
muayyen numarasında her ke&in 
görebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malümat 
almak istiyenler işbu şartnameye 
ve 937 /8029 dosya numarasiyle 
memuriyetimize müracaat etmeli
dir. 

2 - Arttırmaya ittirak icin yu
karıda yazılı kıymetin yüzde ye
di buçuk nisbetinde pey veya mil
li bir bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir. 

3 - ipotek sahibi alacaklılar
la diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarını hususiyle 
faiz ve masrafa dair olan iddia
larını ifbu ilan tarihinden itiba
ren yirmi gün içinde evrakı müs-

' biteleriyle birlikte memuriyetimi
ze bildirmeleri icap eder. Aksi 
halde hakları tapu siciliyle sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylas
masından hariç kalırlar. · 

4 - Gösterilen günde arttırma
ya İftirak edenler a.rıtırma şartna
mesini okumuş ve lüzumlu ma
lümatı almış ve bunları tamamen 
kabul elmiş addolunur. 

5 - Tayin edilen zamanda kıy
metinin yüzde yetmiş be,ini bul· 
maz veya satı4 iıtiyenin alacağı
na rüçhanı olan diğer alcaklılar 
bulunup ta bedel bunları o gayri 
menkul ile temin edilmiş alacak
lıların mecmuundan fazlaya çık
mazsa en çok arttıranın teahhüdü 
baki kalmak üzere arttırma on 
bet gün daha temdit ve on beşin
ci günü ayni saatte yapılacak art
tırmada bedeli satıs istiyenin ala
cağına rüçhanı olan diğer alacak· 
lıların o gayri menkul ile temin 
edilmiş alacakları mecmuundan 
fazlaya çımak şartiyle en çok art
tırana ihale edilir. Böyle bir be
del de elde edilmezse ihale ya
pılmaz ve •atış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ver
mezse ihale kararı fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek
lifte bulunan kimse arzetmiş ol
duğu bedelle razi olursa ona, ra
zi olmazsa veya bulnmazsa he
men on beş gün müddetle arttır
maya çıkarılıp en çok arttırana 
ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için yüzde 
beşten hesap olunacak faiz ve di
ğer zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizce alı
cıdan tahsil olunur. 

Yukarıda gösterilen gayri men
kul 23 - 11 · 937 tarihinde birin
ci icra memurluğu odasında i4bu 
ilan ve gösterilen arttırma tart
namesi dairesinde satılacağı ilin 
olunur. 

<1875) 

Yazın insan 
kolaylıkla 

kendini 
üşütür! 

daha 

Nezle 
Başağrısı 
l(ırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZ1N Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasına 
mani olmakla beraber bütün ıstırapları da dindirir. 

icabında günde 3 ka~ alınabilir 

•• 
lzmir sağır, 

essesesinden : 
dilsiz ve körler mu-

MOREBBIYE VE TERZi MUA ViN1 ARANIYOR 
1 - 45 lira ücretli bir mürebbiyelik münhaldir. 
Muallim mektebi veya liıe mezunu olmak. 
2 - 30 lira ücretli terzi muavinliği münhaldir. Terzilik itinde 

bulunmak, biçki ve dikit mezunu olmak .• 
Taliplerin ilk tefrin sonuna kadar müessese müdürlüğüne 

müracaatleri.. 19 - 20 3692 (1865) 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende aurctile rekabet kabul et
mez: fiatler dahilinde satılmaktadır. 

Adres: Kestane Bardakçılar sokak numara 12 
PERPINYAN 

lzmir ili daimi encümeninden: 
hmir ve mülhakatı ilk okulları için 225 ton Sömikok kömürü 

20 - 10 - 937 tarihinden itibaren on bef gün müddetle ve kapalı 
zarf usulüyle münakasaya konulmuttur. 

4 - 11 - 937 tarihine tesadüf eden pertembe günü ıaat dokuz· 
dan on ikiye kadar Daimi encümende toplanacak olan komis
yonda ihalesi yapılacaktır. 

Muhammen bedel 5287 lira 50 kuruftur. ilk teminatı 397 lira· 
dır.. · 

Bu ite ait tartname Kültür direktörlüğünde her gün görülebi
lir. istekliler ihale ıaatinden bir saat evvel teklif mektuplarını 
ve teminat anıtlarını komisyona vermit bulunmalıdırlar. 

20 - 26 - 30 - 3 3697 (1871) 

inhisarlar lzmir başmüdürlüğünden: 
idaremiz yanındaki ambarda mevcut 934 yılı mahsulünden 

356 kilo tütün açık arttırma ile ıatılacaktır. isteklilerin 29 - JO • 
937 günü saat onda ba' müdürlüğümüzdeki komisyona geloıe· 
leri.. 3693 (1869) 

lzmir 1 inci mıntaka 
muhafızlığından: 

Tapu sicil 

Dördüncü Sultaniye mahallesinin Kaptan sokağında kain 
3 numaralı bir evin mutasarrıfı Süleymanın ölmesiyle mahliilen 
hazineye kalmıttır. Ve tapu kaydı da bulunamıyan mezkiir ev 
1515 numaralı kanun ahkamı dairesinde maliye hazinesi adına 
yeniden tescil edileceğinden hu gayri menkule tasarrufu mu· 
tazammın bir hak iddia edenlerin on gün içinde lzmir birinci 
mıntaka tapu sicil muhafızlığına ve yahut 25 - 10 - 1937 günün
de mahellinde tahkikat yapacak olan memura müracaatleri ilan 
olunur. 3707 (1872) 

ark sanayi kumpanyası 
Türk anonim şirketinden 

Şirketimiz hisse senetlerine merbut kupon cetveli görülen lü
zum üzerine yeniden tabettirilmittir. Aksiyon hamillerinin elle
rindeki hisse senetleri kupon cetvellerinde (13) numaralı ku· 
pon da mevcut olmak •artiyle Osmanlı bankasına müracaatle 
yenileriyle değiftirmeleri rica olunur. 

Hami• : Bundan sonra tevzi edilecek kupon bedelleri ancak 
bu yeni kuponlar üzerine ödenebileceğinin alakadarlarca ehem
miyetle nazarı dikkate alınması ilin olunur. 

20 - 22 - 24 3709 (1870). 
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Çiçek 
Çiçek ırüzelliğin canlı tabloıu- ' 

dur. Zarif bir çiçek demeti en kas
vetli zamanımızda ruhumuza ne
teler serper. 

Çiçekçilik te güzelliğe ayrı bir 
revnak verdiği için bedii sanatlar ; 
meyanına girmittir. Bu sanat tim- ' 
diye lfadar hep Türk olmıyan un
surlara mahsus zannedilirdi. Her . 
sahada zeki ve kabiliyetini göate
ren Türk kadınlığı bunda da mu
vaffak olmuttur.' Tabii ve aun'i el . 
ile itlenmi4 ve ıüslenmi4 piketler, 
matem çelenkleri hazırlıyan ve be
lediyenin bahçe fidanlığı iLe Kar- · 
fiyakada iki çiçek bahçesini elin
de bulundurup hiçbir taraftan re
kabet edilemiyecek derecede ucuz 
veren bu kanaatkar Türk çiçek 
müessesesini ihtiyacı olanların bir 
kere ziyaret etmesi bu ilanımızın 
rekliim olmadığını göatermeğe ka
fi gelecektir. 

lzmir: Belediyenin Evlenme 
Dairesi içinde Çiçekçi 

Şadiye 
(1 • 10) 

ilan 

Sıhhat ve güzellik 

Sağlam ve güzel 
Sağlam ve güzel 

dişlerle 
dişler de 

RADYOLiN ile temin edilir 
Dişlerinize çok dikkat ediniz 

Bazan en üstad doktorların bile sebep men.cini bula
madıkları bir hastalığın, dit iltihabından ileri geldiği pek çolı 

tecrübelerle anlatılmıttır. 
Günde üç defa diflerinizi lırçalıyarak ı>e daima 

RADYOLiN 
Kullanarak diflerinizi koruyabilirsiniz 

Balıkyağının halisi 

Hilal Eczanesindedir 
1937 rekoltesinin ba4 mahsulü 

Kemal Kan1il Aktaş Balıkyağ! 
Adıyle satılmaktadır. iki defa şimikman süzülmüş 

,aheser bir şerbettir. 

. / 

Menemen hazinei maliyesine 
borçlu Menemen Dülbentli mahal
lesinden dülger Mehmet oğlu Meb
medin i,bu 159 lira 8 kW'U§ ve ay
nca msaraftan dolayı mülga eytam 
sandığına ipotek ettiği ve bu kerre 
maliye tarafından haczo:':!!IAJ\ Me
nemen Dülbentli mahallesinden sa
ğı borçlu Mehmet evi solu borçlu 
dükkanı hoyrazı yol kıblesi sahibi 
senet eviyle mahdut tıtlıta kepenkli 
ve kerpiçten mamul ve 75 lira kıy
meti muhammeneli bir dükkanla 
buna muttasıl sağı borçlu dükkanı 
ve solu ıemerci Şükrü poyrazı yol 
kıblesi semerci Şükrü hanesiyle 
mahdut tahta kepenkli ve kerpiçten 
mamul ve 250 lira kıymeti muham
meneli dükkan ve yine o mahallede 
sağı Hacı Ali Çavuş ve solu borçlu 
dükkiiru ve cephesi yol ve sahibi 
senet dükkanı ve arkası muhacir 
Mehmetle mahdut tahtani iki oda ve 
iki büyük kiler ve bir mutfak ve 900 
M.M. avlu ve iki kuyu havi bir bap 
hane 800 lira kıymetinde olup iıbu 
eytamın maliyeye devrolunan bor
cundan dolayı açık artırma ile 19 / 
11/937 cuma günü saat 14 de satı
lacaktır. Bugün gayri menkullerin 
muhammen kıymetinin yüzde yet
mif beti elde edilmeyecek olursa sa
hf on bet gün daha uzatılarak 6/12 
/937 pazartesi S. 14 de ikinci artır
ması icra edilecektir. % 75 ti yine 
ekle edilemiyecek olursa 2280 No. 
lu kanun mucibince borç tecile tabi 
tutulacaktır. lıbu gayri menkuller 
üzerinde her hangi bir suretle olur
sa olsun bir hak isteyenler ellerinde
ki vesikalarla birlikte iıbu ilin tari
hinden itibaren 20 gün zarfında icra 
dairesine müracaatları ve aksi tak
dirde tapu sicillince sabit olmıyan
lara paranın payla§tırılmasında ha
riç bırakılacakları ve talip olanların 
% yedi buçuk depozito akçesi veya 
banka itibar mektubu ile 1/11 /937 
den itibaren açık bulunan prtname 
ye pey sürmeleri dellaliye o/o iki bu
çuk ve maliye ve H. Muhasebeye 
ait ve diğer müesseselere ait vergi
ler müıteriye ait olduğundan fazla 
izahat almak istiyenlerin 937 /232 
No. lu dosyamızı görebilecekleri 
ilin olunur. (1873) 

. tir ., 
Eczacı Kemal Akta, bu yağı b a,ka hiçbir yere vermeırı•f · 

vermiyecektir. ~ 
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ö .. .. d b ıı:rı•ı " numuz e kış mevsimi var, dütüncemiz nedir? .. Yağmurdan ve güneıten forması ozu 

rengi ıolmıyacak bir fapka almakdeğil mi? Evet.. ·1c•5 ııı•" 
Hep bu aranılan teminatı ancak JOHN B. STETSON COMPANY, PHILADELPHIA f•brı 

meydana getirdiği, 

STETSON 

PENN - GRAFT 

KENSINGTON 

VALRIDGE 

RITTENHOUSE 

Markalı şapkalar 
SATIŞ MAHALLERi : 1 Ş 1 K ve 

size bunları temin eder· 
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