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SCfX,~, 
KARADENİZDE 
Fırtına Durdu 

Istanbul, 21 (Hususi) - Karadenizde Iırtına 
anlaşılmıştır. 
Son fırtına kurbanlarının 34 kişiye baliğ olduğu 
sükunet buldu. Vapurlar seferlerine balladılar. 
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Cumhuriyetin Ve C~_mhuriyet Eıerininin Bekçisi, Sab4M4n Çıltnr Siycıs\ Ga.zetea.w 
YENt ASIR Matbtaallftda basılmqtır. 

,.~Fiati (5) k~t!W' 

~nkarada Resmi Tebliğ Neşredildi 
•••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B. Metaksas Dün Ankaradan Ayrıldı r· ... ·[::~~~~~~~i.~~::~~i~~~:~::~~~~:::J ....... ! 
Resmi tebliğ temaslar n çok mesud IParaşütçüle~i~i~ ! 

neticelerini -tebarüz ettirmiştir ;Ankaraya gıttılert 
'-;;-- ; izciler Pazartesi gidecek ~ · 

Oğretmen 
............................... e-e•••········ 

i iRAN 1 
~ııhitind; en sıcak 
ır, .sevgi ve saygı 

Lıı,malıdır .. 
'" --O--: sn •an mUrebbUerinln 
.. Uvaffaklyeti için 11:, 
Tilrt •udur ••• 
I(· -2-

• iiltür t>-' kül' t'" t kil. t b" ,. uaxanı, ur eş a ma ır 

~inde öğretmenin vazifesine temas 
tic 

1 
· Bu tamimden Çıkardığımız ne-

'- tr tunlardır: 
-öv >'tf • P'etmenlerin çoğu, talebeyi iyi 

W lflirınek için feragatle, fedal,arlıkla 
lftnaktadır. 
-a· ~ ar azlık teıkil etseler bile, smıfta 

'ermekle vazifesinin bitmİ§ olduğu 
dır. tini besleyen öğretmenler de var-

ı._ - iyi '"V ~t •••• ~gretmen: «Karıısındaki tale-
~ ?'! Oğreten, dersinden istifade ettir-

'-lt~". ~~eli her tedbire baıvuran, 
"ai d lnın utıdat ve kabiliyetlerini aza. 
~ıl ~ede inki}af ettirmeyi İf edinen, 
"'ad 1 onJarı İyi yet.iJtiren bir m~lek ada-

ır. a 
btı •• _, .. 

tır. li -nrte isabet olduğu muhakkak-
~· tr meslek gı"bi, öğretmenin de 
l ı, köt~ .. . . • . . .. 111tUa· osu, bilgila11 bilgısızı, tecnı-
t.. 11 l......::L_ • • 
"°li)'l -~· <weS1%1 vardır. Bakanlık bunun 
"-· e~duğunu herkesten daha iyi bi
~ cak memleketin günden gü
de ~eyen büyük ihtiyacı önün
"--. ' l\ir kadrosunu doldurmak mec
~etı' h' ,...ır __ . . ar aeçme yapılmasına imkan 
~'CUtlıftır. Bakanlık öğretmenin 

'Öl ~etini talebenin muvaffaluye
,..,dçuyor. Bir talebenin her hangi bir 
~... a Yalnız bir dersten dönecek va-

'\e d" ~ U§nıesi o deni okutan öğretmen 
lı ~ ~~ muvtıffakıyet sayılamıyaca
,, t-1 lini besleyor. Filhakika öğret
i. ~\ile ebesini iyi yetqtimiek vazifesiy
'-tıı tal dlef olduğuna göre, sınıfında dö
~~henin muvaffakıyetsizliği ile öğ
~ mesaisi arasmda bir münasebet 
' 

1 fazla görülmiyebilir. Bu
'-lti beraber bakanlığın bu· husus
~~'llıiiıabedesini mutlak bir kaide 
l'~ İleri sürdüğü zannedilemez. 
'- ltiiJ ettirilmesine itina edilen nok
~ sİyasetimWn hedefleridir; 
"->'a..1- l2da muvaffnkıyetsi.r.liğc uğ
di... -"'Cll'ln -:• . . """1'\tlc uUKdannı asgari hadde in-
'-le~ ~udur. Fakat bu, çal~mıyrn 
~Or e ntÜsamaha gösterilmesi tecm 
~it.ı demek değildir. Bilakis tamimin 
ı;. ,-• Fllhu tal b • • • • • 
~ e enm ıyı yetl§mes&ne ne 
ııı....\o Çol( ehe--: t ild'·' . .. -,e L• •• ... .. uye ver ııuu goster-
ı ~idir 

'~ iir~tmenlerin talebe ile mü
~ "-r uzerınde biJhadıa fU nokta-
ı... et ed' 
~İki 'Yor: Öğretmen, talebenin 

~~ h-~~~i, mürebbisi olmalıdır. 
..... llturı 'V--· - !<--...:!.:.... ..ı • b _ ı.. "'"ıgı wu:nnue teaır ıra-

t'\lc Qlr 1\Üfui 
~ ~he . . u ~la tepmini koya-
. "'l'l\alıd •anuı z.aif laraflannı' ıılaha ça
-..,, ır. Bu id"al teme . =• b-_::_ı.
io.:.~et ar nnı aıe oq ...... u 
h; ln\lJı ~ındaki boıluğu doldurmak 
"tt ata göz .. - d • ..a--t~-

~
tlrtıcı onwı e t .. uu.u&" u. •• 

n rnesa· .. 
ıı:ı fillll' asının ,.erimini kısırla§-
ıı~ 'Yetini -'~-l 
1 
~ al) Parcuu;e eden ve ye-

11"''-r k " kendi elinde olmıy.an %or
~ I>" lU"tuında. kal ,:ı. \l)iilt h" mamaJıdır. Baz.an 
""llllra lUnü niyeti • l. d . . 

l t•iırtan b rlen, en v~ u utı-
lij - S u zo uklan baz: 

ollt\aıırıll\ıfld cruı baddind~n faila yük-
~ ~ . 

' - \l elilcrin ~t trıu~b ~kte:> dıtında çocuk-
~ eye )uzum görmemelerin-

ı.. · - M 
~.. "-aır h\ d . . 
a... ""tU' b" e enıyetin t • I' 

HariC;iye nazırı 
_dün lstanbula geldi 

Ekselans Sami 
diyor ki: 
" Saadabad pakh d~v
letlerl ile BaU~an patdı 
devletleri ara~lnda bu 
iki paklan ruhundan 
doğan bir lşbirllğl 
mevcuttur. ,, 

.. . -

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

On dördüncü Cümhuriyet bayramı 
münasebetiyle Ankarada yapılacak bü
yük inkılap resmi geçidıyle halk şenlik
lerine iştirak etmek üzere Izmirden iz
ciler ve planörcülerle paraşutçular gide
cektir. 

Ticaret lisC'si, eı·kek lisesi ve sanat 

okulundan Ankaraya gidecek i~cilcr ay
rılmıştır. Ankaradaki büyük resmi ge
çide iştirak edecek izciler 1.65 den yır 
karı boyda olacaklardır. lz.ciler pnzar
tesi günü Ankaraya hareket edecekler
dir. 

SONU DöRDONCO SAYFADA 

- YAZISI OCONCO SAHiFEDE- B. Mctaksas ve karıfoı .. Ba·şvek"i"f_. .............. Y ................... Af .......... ayar .. Manevra komtanı 

incir meselesile izzat meşg ld ·· r Orgeneral Çalışlar 
cu bütün tedbirler alınıyor Manisadan ~eçtiler 

B~cıtıckil B. Cclcil BayaT yeni ma1ısuü tct kik ederken 

••••••••D••1•aae•aaa11•ela•e•ll••••••a•ae•ae1aaaae1s11ea•aaa1a1111. 

Mü.~tahsiller için t ı 
EndiŞ~"';d~·~~k""bi't şey j · 
kalmamış sayılabilir ~ 1 ~ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
A!man kontrol dairesinin ithal permi- : 
iera vermekte teenni ile hareiıtatine 5 ' 
ve gögterdiai 111UşhUl6to rağmen bu i · 
hatta yapllaııı bazı tekliilerde yakın- : 
hk aörUlmü~tUr. E • ..•...•..•.•••...•...•.• , .•....•..••.................•.......•••••• : 

OrgcncTal Çalt§lar, GcnCTa.l 
tnr • müstahsilleriyle alakadar incir ihracat tacirlerinin, İn· 

cir mev:o:uu hakkında izhar ettikleri dileklerin 1.kbı;at vekBleti 
tarafmdnn ehemmiyetle tetkik edildiği ve tedbirler alındığı, 
şebimizdeki alakadarlara gelen ınalumattnn anla§dm1Jlar ... 

Ege manevralarını idare eden Orgene
ral Iuettin Çalışlar ve erkanı harbiye 
reisi general Rüşti.i , dünkü trenle Izmir
dcn ayrılmışlardır. Orgeneral Basma
nedc vali ve diğer zevat tarafından ha
raretle teşyi edilmişlerdir. 

--~ 

Rü§tÜ Manisa istasıJonunda 
Orgeneral Mnnisadan geçerken Manı. 

sa valisi Dr. Lutfi Kırdarla komutan 
general Ali Rıuı tarafından karşılanmış
lar ve selamlarunışlardır. Orgeneral 1%
zettin Çalışlar yollarına devam etmiş
lerdir. 

Başvekil vekili bay Celil Bnynr incir mMısulümüz hakkın
da izhar edilen temennilerle bizzat nlakadar olarak icap 
edenleı:e talimat venni~lir. Ankarnya giden Oxüm Konunu 
bnşkam bugün gelecek ve bu mevzu Üzerinde salı§ koopera
tiflerinin hareketini tayin ~ecektir. 

Jncir sabı kooperatifleri mahı:ul mıntakalannda, müstah
vlden g~ ölçüde incir r.ıübayna etmeğc baflaınıttır• Fiatler 
normaldir. Müstahsile, kooperatife teslim ettikleri incirin 

SONU DöRDUNCO SAYFADA 

Feci bir kaza 
Otobüs Boyalı köprüde 
bir hendeğe yuvarlandı 
r .. 13 yolcu ... 1 
: ··•··•·•··•••···•······• : . . 
~ Yaralandı.iki kadı 5 

E nın yarası ağırdır. E 

~ Ka. a 1 §Of ör aran-~ 
E maktadır . Kaza E 
• • 
~ çılgınca bir sür' at- ~ 
E ten ileri gelmiştir ~ . -- . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dün Manisa ile Aklfısar arasında çok 

feci bir otobüs kazası olmuş ve yolcula
nn hemen h<?men hepsi de yaralanmış
lardır. Vak'ayı şöyle hülasa edebiliriz: 

artırarak gayri şuuri bir vaziyette hı.. 
zını artırmağa başlamıştır. Bu gayri ta
billiği hisseden yolculardan yapıcı lbra
hiın usta sürat fıletinde (80 _ 85) kilo
metre nrnsında dolaşan rakamı görün
ce şoföre hitaben: 

- Evlfıt, tehlike var, bu kadar hızlı 
gitmek için seni zorlayan yok. Nedir bu 
telfışın ... Yavaş ol bakalım, diye ihtar
da bulunmuş ise de iradesini kaybede
rek direksiyona hfikirn olamıyan şoföı 
Ziya bu laflara hiç kulak asmamıştır. 
Tam Boyalı )töprü yakınındaki virajda 
otobüs süratlc hendek içine yuvarlan· 
mıştır. Sukutun 5.ni ve kU\-vctli sade· 
mcsi içinde bulunan 13 yolcunun da 
feci Lir suretle yaarlanmalarına sebep 
olmuştur. Yolculardan ağır yaralı ikl 
kadındır. Akhisarda tedavisine başlan
mıştır. 

·~ " ı lr kült.. en esll'. ı ve 
t "•dır ur vasıtası sayılan sine-

....._ So~~nun, bilhassa biiyük tehirle- 1 

''V l~INCI SAHiFEDE - · ı 

Manisa numarasını taşıyan ve şoför Zi
yanın idaresinde bulunan kaptı kaçh 
otomobili Manisadan 13 yolcusu ile ha
reket etmiş ve Kayışlar köyü yakınla
rındaki Boyalı köprü önünde si.iratini 

Şoför Ziya vak'ayı milteakip kaçmış
tır. lşe Manisa zabıtaSl el atmıştır. Bu 
feci hadise "Akhisarda umumi t~ür 
uyandırmıştır. 

SEVKET B1LCIN Kı.ı Ziaelerindc tedrisattan biı' manzara - YAZISI 1K1NCI SAHıf'EDE -



SAHiFE 2 

•• 

Oğretmen 
• 

Muhitinde en sıcak 
bir sevgi ve saygı 
bulmalıdır .. 

--o
insan mUrebbllerlnln 
muvattaklyeti için ilk 

ftNIASIR 

ŞEHİR BABERLERİ 

Cümhuriyet bayramımız 
tart 9udur ... 

_AŞl"AIL\RB~SAHlffDE-- lzmirde gece ve gündüz büyük halk 
rimizde çocuğun ndıiyab üzerinde bı
rakbiı devamlı tesirlerin, rnürakabelİz· 
lilı: )'Üziinden, menfi mahiyette olmannda 

buluyoruz. 
öiıebnea f~etiade yabm lolclıiı, 

nmbitindea müzabenıt görmediği takdir
de •'=vak aetic el eı ila parlalıı: olnuyllCll
ia meydandadlr. Ş. Wde b.k-lljm ta
miminden talebe velileri de kendi pay
lanna bir ct... ~· KültüT 
aipuetİmİlıİn ......... ..-ıma .,.. 

da~• bitüıa nHlletin undan alakadar 
olması lizundar. Babalar evliıdarmı mek
tebe göndermekle iktifa etmiyereik oa
lann mektep dlflOdakİ hareketlerini 
ad11n aclma bJôp etmelidirler. Aile ma
hitmde, çocuk mektepten bir diplo
ma alan da nud aLna alan 'Zİhnİyetİ 
yapmakta deYUD edene munffakıye
tin ,;izde em.i baltalaınmq olur. Baba
lar, anneler öğretmenin maneTi plısiye

lin-:le hir kadsiyet gönnelidirler. HerıeY
den eYTel çocuıklannm kalbinde öğret
menlerine brp budataa bir sevgi ve 
sanı dunum uyandll'IDalıd...tar. Ço
cuk. bikimia bnnna nud itirazsız aay
ğı gÖlteriline öil'etmeain takdirine de 

o tekilde hiırmıet etmek anari olduğuna 
bilmelidir. Mektepte itlenen bu disiplin 
nıbunu aile muhiti lanTetlendirmeğe ça

lışmalıdır. Bazı liae ve mekteplerde ta
lebeler tarafından öğretmenin tak
dirine kl!JJı bir İsyan mahiyetinde olarak 

i lenen ıuursuzca suikast cinayetlerinin 
Türk milletinin vicdanında ve Türk İr· 
fan &leminde husule getirdiği derin nef
ret ve elemi görmekle beraber yalnız bu 
§UUJ'lu teessür ve infialin kifayet etme
diği.ne kaniiz. Her aile bu ahlaki facianın 
mülhit tazyikini duyarak uyanıklığını en 
yüksek hadde çıkannalıdD'. Öğretmenin 
büyük idealimizi tahakkuk ettinneğe ça
lıpn adam olduğuna takdir ederek ona 

kal'fı milli vicdarun saygaamı ve sevgisi
ni her vesile ile göatermdiclir. 

Kültür babnlığuun tamiminde tale
benin manevİ)'atuu kuvvetli bulundur
mayı istilum eden mühim bir nokta da
ha vardır. Gayemiz teri balinde insanlar 
yetiftiı mek deiildir. Biz tafısiyetlerini 
belirtec:ek bir nesil yaratmak istiyoruz. 
Bilgili ve tecrübeli bir öğrebnen nazann
da gençliği sevk ve idare edecek duy
gular neıe. nikbinlik dayguland .. ~ Ço
cuğa kankterini Ailamlattıran baaletle
ri, diğedJiDliği, ularnicenabl, bapiaah. 
lığı, nefse ~· ancak bu iyi duygu
larla vermek kabildir. Korkudan, kara 
düfiincelerden, bedbialiderdea azade 
olarak mektebin .....,.tik bana için
de yetifen bir çocuk yubnda kay
dettijimiz fakülteleri normal tekilde in
kipf eden bir çocuktur. Bunun içindir 
ki Kültür Bakanmuz mekteplerde bir 
sempati havası yaratılma11na ehemmiyet 
venniytir. 

ŞEVKET Btl~CIN 

··················••Maaeeaeeaelllll•lleaaa 

w.Z77.Z.'2XY.ZZ7/T/.ZYTLXZJ 

~~~ıjXC7'J!!t:ı~~ 
Lise kursları 
acılacaktır 

' 1 - Halkevi, halk dershaneleri ve 
kurslar komitesi haftalık toplantısını 

20/10/937 tarihli perşembe günü yap
mış ve bu içtimaıncla 14 imza ile ilbay
lığa verilip Yönkurul tarafından kurslar 

komitesine tevdi edilen bir müracaati 
tetkik etm~tir. Bu istidada imza sa
hipleri evvelki sene açılan orta okulu 
bütünleme kurslarında çok istifade et-

tiklerini ve bundan sonra da lise bü
tünleme kurslarının ela nçılması suretiy-

le foydalandırılmalarırıı rica etmişler
dir. Komite bu dileği çok yerinde bul

muş ve bunun tahakkuku ıçin de Yön
kurula lazım gelen müsbet neticc:-yi bil
dınniştir. 

Ort.ı. mektep t.ahsillcruıi t.aımım.lamak 
ıi01kanını bulamadan hayata atılmak 

mecburiyetinde kalan gençlere bu im
kfınlan bahsetmek suretiyle memleket :> 

gcnçliğıne pek büyük bir yardımda bu
lunan l:falkeviınizin bu kıymetli yardı-

mını lise kursları açmak suertiyle de
vam ettireceğini ve kursun yakında faa

liyete geçeceğini memnuniyelle haber 
aldık. . 

2 - Bugün saat 17 de Yönkurul top
lantısı vardır. 

3 - Bugün saat 16 da dil, tarih, ede-

şenlikleri arasında tes'it edilecektir 
Cümhuriyet bayramı hazırlıklarına 

şehrimizde ehemmiyetle devam edil
mektedir. Bayram programı tesbit edil
miştir. Bu günlerde neşredüecektir. 

Cümhuriyet bayramı münasebetile ~h
rim.izde temel atma merruıimleri, açıl

ma törenleri yapılacaktır. Parti ve vi
llyet bu işle meşgul olmaktadır. 

Cüırihuriyet bayramını kuUulama 
programı çok zengindir. Halk şenlikleri 
bayramm devamı müddetince gece ve 
gündüz olmak üzere müstesna dakika
lar yaşatacaktır. Gece fener alayları ter
tip edilecek ve sabahlara kadar eğleni
lecektir. 

Şehrin tenviratı artırılacak, bütün 
resmi ve hususi müessesel-erle devlet 
müesseseleri ve bankalar tenvir edile-

cektir. Halkın evlerini vaktinde donat
ması için tertibat alınmaktadır. Bayram 

haftaya perşembe günü saat 13 de baş
layac~::, cuma ve ruınartesi günleri de-

vam edecektir. ilk ve orta okullarla li
seler ve diğer teknik okullar perşembe 

günü tatil edilecektir. Okulların tatili 
pazartesi gününe kadar devam edecek
tir. 

Sanayi müesseseleriyle fabrikalar 
Cümhuriyet bayramında tatildir. Ancak 

bazı müessescl.::r ve umwni şehir hiz. 
metleriyle mükellef olanlar tatil yapmı-

huriyet bayramının hareketli geçmesi 
için her tiirlü tertibat alınmıştır. Halk 
kürsüleri şehrin muhtelif yerlerinde 
halk hatiplerinin emirlerine tabi tutula
caktır. Halk kürsüleri, cürnhuriyet 
bayramı günlerinde güneş batıncaya 
kadar açık bulundurulacaktır. Halk 
kürsillerinde verilecek söylevler cüm
huriyetin ve istikWin değerini. üstünlü
ğünü ve önemini genel fikirlerle, misal
lerle anlatacaktır. Söz söylemek isti
yenler müsaade alacaklardır. Her kes 
söz söyliyebilir. 

Cümhuriyct bayramı münasebetiyle 
bu mevzu etrafında okullarda konfe-yacaklar ve çalıştırdıkları işçilere, 30 

ilk teşrin gününe mahsus olmak üzere 
çift yevmiye V!!receklerdir. 

ranslar müsnmere1cr verileceği gibi, 
Halkevi temsil kolu tarafından da müs

Cüm- tesna bir gece yaşalılacaktır. Halk bayramı anlamına gelen 

ikinci bir lise açılacak 
Kızılçulludaki köy muallim mektebi 
ikinci teşrinde tedrisata başlıyacak 

Bu yıl orta okullara ve liselere kayıt 

1 
idaresine gelecek ve talebelere haber 

ve kabul edilen talebenin hepsi de nor- verılccektir. Köy muallim mektebine 

mal şartlar altında tedris:ıt.n devam et- <levam edecek her talebe, bir defaya 
mektedir. Ortn okullarda tatbik edilen mahsus olmak ü:r •·c mektep idare.sine 

çift tedrisat usulü, her hangi bir ak- ya 30 lira, yahutt.ı bu miktarda yeyc
saklık göstermemiştir. Bununla bera- cck getirecektir. Mektebe 200 talebe 

kaydedilmiştir. 

Köy muallim mektebi çiftliğinde, ay
rıca bir de eğitmenler kursu açılacak 

ve bu kursa 100 köy delikanlısı kabul 
edilecektir. Köy muallim mektebinin 
her türlü hazırlıkları tamamdır. 

ber bnzı şikayetlere tesadüf edilmekte
dir. Yarım gün tedrisat işi, bilhassa 

erkek çocuk babalarını meşgul etmek
tedir. 

Çift tedrisat usulü, bir sistemden zi
yade muvakkat bir tedbir olarak zaru-

Kordon hattında 
ret şeklinde karşılnnmıştır. Bu yıl şeh
rımizde inşa edilecek iki model orta 

okulun inşası ikmal edıldıkten sonra, 
gelecek yıl çift tedrisat usulü tatbik 
edılmiyecektir. 

Ege Lisesi 
Pek yakında, eski kız lisesi binasında 

müstakil bir lise açılacağı öi:'l"enilmiştir. 
Ege lisesi adını alacak olan bu kültür 

müessesesi, Izmirin orta mektep ihtiya
cını karştlıyacaktır. Bu okulun direk

törlüğüne, evvelce .kültür direktörlük
le.rinde bulunmuş bir zatın getirileceği 
öğrenilmiştir. 

Şimdiki halde kız lisesinin talebe 
mevcudu l 700, erkek lisesinin 2600 
dür. Ege lisesi açılınca erkek lisesi ta-

lebesinden bir kısmı Ege lisesine nakle
dilecektir. 

Köy lrfua.Uinı Mektebi 
Kızılçulluda, eski Amerikan kolleji 

binalarında ihdası kararlaşan köy mual-

lim mektebi on gün sonra açılacak ve 
ikinci teşrinin ikinci pazartesi günü ted-

risata başlıyacaktır. Kültür müfettişle
ri, bu mektebe devam edecek köy ço
cuklarının fi§lerini hazırlamışlardır. 

Tasdik cdılen fişler bugünlerde mektep 

Belediye 
işlem eğe 

Montaj 

otobüsleri 
başlıyacak 

Izmir belediyesinin, kordon hattında 
işletmek üzere Almnnyndan celbettiği 
otobüslerin montajları ikmal edilmiştir. 
Bu otoLiisler bir haftaya kadar kordon
da işletilecektir. 

Belediyenin kordon otobüsleri çok 
kullanışlıdır. Konfor itibariyle mUkem· 
meldir. Kışın, soğuk günlerde kalori
fer tertibatı faaliyete geçirilecektir. Bu 
otobüsler yataklı vagonlara benzemek
tedir. Uzun }'olculuklara bile elverişli· 
dir. 

Belediye otobüsleri kordonda işleyin
ce kordonda seyriseJeı:- işleri daha mun

tazam olncak ve normal zamanlarda 
kordonun vesaiti nakliye ihtiyacını te
min edecektir. Bu otoblisler mazotla 
işlediği için masrafı da azdır. Şoförleri 
imtihan edilmiştir. Kendilerine hususi 
sertifikalar verilecektir. 

• ~ol' •' \'"' ~·ı. r • '\:,, ,,;:,.... : • ,~ .. : • : 
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Selektör makinesi 

---
Romanya rejisi 

tütün alıyor 
Romanya rejisi lzmir piyuaaİndan, 

936 yılı tütün mahsulünden 100 bin ki
lo tütün almııtır. Rumen rejisi 937 mah
sulünden de ayni mikdarda tütün almak 
arruaundadar. , 

BiRi : Seviye itibariyle yekdiğerinden farklı tahsiyetlerin ta biat ve mizaçlariyle alay eden ve bunların iç yüzünü meydana 
vuran eğlenceli ve zevkli bir filim ile : 

DiGERI : Karımı ihmal ettim cezamdır, diye feryat eden ve atki uğruna ıinir buhranına uğnyan bir kadının ıstırabını ve in
tikamını tasvir eden iki büyük filim .. 

Bugün TAYYAREDE 
Görmek üzere timdiden hazırlanınız 

1 -AŞK ŞüKRANI 
YILDIZLAR FiLMi DiYE ANILAN BU BOYOK FtUM GABY MORLEY - ELVIRE 

POPESCO - LEFAUR RAIMU - DUVAL ve VICTOR FRANCEN J"ARA
FINDAN TEMSiL EDiLMiŞ ŞAHANE BiR FIUM 

2 - OPERADA BiR GECE 
AiLE HA YTININ iNCELiKLERiNi MUSAVVER HiSSi VE iÇTiMAi AŞK FiLMi 

OYNIYANLAR: GUSTAV FRöUCH - LIDA BAROYFA 
AYRICAPARAMOUNTJOURNAL 

SEANSLAR: OPERADAN BiR GECE 3 ve 7.20 DE AŞK ŞOKRANI 4.50 VE 8 DE.. CUMARTESi PAZAR: 1.45 TE AŞK 
O.KRANIYLE BAŞLAR.. F 1ATLER:30-40-50 KUR O Ş TUR 

CUMA 193'1 - - .-

durmak reva mı} ıer 
Muallime itimat etmelc lazundat,, 

mat edaemiyecek adamı da Pl ~ 
yapmamak. Eskiler bunu zaına~eıdi: 
maarif nok.sanlığma rağmen bilar f,P 

k ·' Hocaya çoeuklannı teslim eder ~· Şi' 
benim."kemiği seninb bile derlerd•· iii"' 
diki öğretmen için talebesinin keSU gel,
değil kılına· bile dokunmak hatıra be~ 
mez. Fakat onun saygısını, ınuh•b d~ 
ve itimadını kazanmak aruzıu ın~efil' 
Bu telkin çocuğa yalnız mektepte 
aile ocağında da verilmdidir.> 

~..... ,~ 

Muallim, bilgi.ai ne oluna ol~~ 
mwlllimlerimiz aruanda bilgi ve 1 l~ 
lan çok yüksek olanlar var~ır:. ~~~ 
ne öğretmek ister. T alebeyı doll . f ~ 
hiçbir hocaya zevk vermeı:. BiJakİ9·' -•~ . o,,,,... 
kat muayyen bir auufm talebeM . 

0 
(,#' 

d v·ı dah k"" ··•·· ·· b"lc auıJleflll '!.A egı , a uçugunun ı . \fe eıı~ 
vap veremezse sınıf geçer 1111 ~ deii' d• 
ehliyetli, ciddi ve bilgili talebe ·bi ~' 
nasıl olursa olsun diploma ~ _,fi-" ..... 
be yetiıtinnelc yolu açık kalır:--·~ , 
da umumi ve vasati seviyeaull .ı '-

~noen r .... 

ğısında talebe yekununun gıı_ f}u f1' 

artmasına hayret edilebil~r 1111 ? .Jebe .,,. 
leri vekaletin. muallimlenn ve ~ bir ffl' 
Hlerinin teemmüllerine arzell'tl 
:r.ife olsa gcre'qir. . -

ızmirin liman tJ~ 
ticaret harelıet!ıtl' "' 

Almal\Yadaki Türk Ticaret 
0 

0d~ 
h . . ticaret dll_. 

yasetinden şc nmı 9 36 Y" li" 
gelen bir tahriratta 924 - ti .,e 

· • ticare il" rı arasında lzmirin hancı I&iıtı•terJ• 
man hareketleri hakkında .rn:tiıtild t1'l 
tenmiştir. Gönderilecek ııt jth.Jl ...ı 

Al yad•n • r'; 
ayni zamanda, man btJ1119' 
Almanyaya yapılan ihracat. 
kamlarla rıösterileccktir • 

2 .. 

B 

d 
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l)ElrrscuE LEVAN- Fratelli Sperco 

TE LINIE Vapur Acentası 
G. m. b. H. noYALE NEERLANDAis 

!:a SPARTA vapuru 31 birinci t~rin· KUMPAıVYASI 
'lle~e. R 
~ 8 nıyor. otterdam. Hamburı;: DUCALION vapuru 26/10/37 de 
e reınea . . ._ 1 •-
~çm Y ur. a acas;br. Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve 

L_ı. Yapana S ikinci tetrinde -n--L limanlar "'k ala k ha ..._.eniyor Rottenl H L.- .n.uuuurg ma yu ra -
bre111.en • : ,,._ alam. amuu~g ve reket edecektir. 

•Çan :Yua. acaktır. AMEaucAN EXPORT UNES HERMESrlJ'apunı 27 /1~/937 de bek-
1\e ı.....t &-= •• C tiae leniyor. Burgas Vama ve Köstence li-
C41LTON !. = . manlanna yUk alarak hareket edecek-............ _ ......... 

l!iııl...ıL_ ueni,w. New,ork için yük ala- tar. 
--.. SA:TURNUS vapuru 13/11/937 de 

EXf.ttNSn:R 2 ,._. . . Rotterdam. Amsterdam ve Hamburg 
.. Lı • Tapuna alDCI tetnn--....._,Oi'. Nnyork için )'iik ala- limanlarına yük alarak hareket ede-
....... cektir . 

.. _ ~AVIA Yapan 11 ikinci tepin- TRlTON vapuru 13/11/937 de bek-

·-----------------------------· Umum Pamuk 
Nazarı 

Fabrikatörlerinin 
dikkatine 

~hal,or. Newı_. icia ,. •- leniyor. Burgu. Vama ve Köstence li-
• manları için yük alacaktır. p L A T T 

.._ ~ •111•• 19 lliılci tepi.- SVENSKA ORlENT LtNtEN Fabrikasının N•mdar 
:....__ ... hwisw. ....,_. lcia ,. ..._ VtK.tNGLAND motörü 2/11/1937 de ÇIKRIKLARINI •e bilcümle YEDEK AICSAMINI 
--. UMUM ACENTASINDAN bu .-. temin edebil.ininiz 
~-- RoUerdam, Hamburg, Gdynia, Dantzig 

.. ~ Ylll•• M lliılci ........ Danimarka, laveç ve Baltık limanlarına A D R E 9 : 
-...... .......... , .. icia,. .... hareket edecektir. G. D. GIRAS 
nr:_ • . NORDLAND motörü 16/11/931 de -:-uwız Pe,temalcalar, Evrea tabir No. 3/1 

.. .., , . ,..... il llW ~ Rotterdam, Hamburg, Gdynia, Dantzig Singer dikit makinalan kumpan,..ı kartıamda 
-....... su;or. Newıw• IPıa Jill ..._ Danimarka, tsveç ve Baltık limanlarına Telefon: 2413 Poata katma : 234 IZMIR 

1'. ~,, t•ı Cerponıtioa hareket edecektir. ._,._. ____________________ m:.ı•• 

PatE AltTARMASI A A SN E vapuru 2/12/1937 de -------
119
----------------: aat SFJIERLEIL. Rotterdam, Hamburg, Gdynia, Dantzig • 

~ ..,... •• 23 ltirinci tef- Danimarka, lsveç ve Baltık limanlarına 
lı...._~ ............. ft Ne91_. iciıa hareket edecektir. 
~ IR. SERVİCE MARlTtME ROUMAIN 
!'-d. ~ •111•• S ilD.ci lef- SUCEA VA vapuru 4/11/937 de Ma\-
L.._~..................... .. - . . ı h k t d ~ ec1 al. • ~ ~ ta ve Marsılya lıman arın:ı :ıre e c c-
~ ec~. 
""\CAL cektir. 
~ . IBUR vapuru 19 iltinci teş· ZEGLUGA POLSKA S. A. 
L._ ;:" Pıreclea 8oeton Ye Ne-.york için 
~et edecektir. LEV ANT motörü 6/11/937 de An-

ta; SEYAHAT MODDE11 vers, Gdynia ve Dantzig limanların:ı 

ll'e • Boatoa 16 ... hareket edecektir. 

::aVI-~- 18 aiıa Oindalô hareket tarihleriyle navl1m-
CE MARITIME ROUMAIN • 

l> BUCAREST lardaki değitik1itdenlen acenta mesuliyet 
de ~~R vapuru 26 birinci t,.qrin- kabul etmez. Dalul fazla tllfsilat için 

~itlen· ..,, 
,., ~or.. Sul" G latz tkinci Kordonda FRA TELLi SPERCO 
".ı_~ , ına, a , ve .. • • 
~llk alaca aktarması Tuna limanları için vapur acentuma muracaal edilmeu ri-

S'!'i ktır. ca olunur. 
~OYALE HONGROISE TELEFON • 4142/4221/2663 

[) ANuBE MARITIME • 
lrNA nı t·· ·· 25 '--" · • · d o oru ,uırıncı teırın e •MLttl!ar~'!!:illll91mm--mlill'mlrl:L1:!1''5il2li&.l!!l!l!:ll'!'t!~.;t 

~~'°"· Belsnd, Novüad, Comamo, 
~ Bratiala .. , V"ıyana ve Linz 

!>)Gir ···--· l!!1' NORSKE MIDELHA VSLINJE 

LL. la.\y ARD IDOtödl 2S w.?.:f: inde _............. . 
....... --. ..... ,-.-. Pire, DİettPe ve Norveç li-_,. _,.....,_, 
~SCHUlDT 

Olivier Ve Şii. 
LıMITET 

Vapur acentası 
BİRINCl KORDON REES 

BJNASI TEL. 24 43 
DlJ HAMBURC Lllerman Llneı Ltd. 

ı._. ~ 8URc Tepuru 22 birinci teşrinde 
~eaiyo A LONDRA HAITl 
' . r. nYen (Doğru) ve Ham-tJaa IÇin ~ alacakm. ALCERIAN vapuru 20 birinci teı-

~~ ~ket tarihleriyle navlun· rinde gelip yük çıkarac:ık ayni z:ımands 
~~ ._ iifilderden acenta mesuliyet Lo d Hull · · .. ,_ ı __ ı.t 
~wuez. n ra ve ıçan yu~ a ac.w'i. ır. 

}(°'do fazla tafsillt almak için Birinci CITY OF LANCASTER vapuru 1 5 

Co.~tf.ıı;a VV. !'. Hemitalı~an ~:r Zce ikinci teşrinde gelip yük çıkaracak ayni 
• apur acen 5ına muracaat 
rica olunur. zamanda Londra ve Hull için yük ala· 

~N No.: 2007/2008 caktır. 
talıctlltesiiMlen diplomalı THE GENERAL STEAM 
nı, tablplerl NAVICA TION co. LTD. 

Af-fdet /uulanal dil tabibt AD JlTT ANT vapuna 5 ikinci tqri.n-

" Q7a ff er Eroğul 
l:ernal {Jeıindağ 

"-tliaataıannı her gDn ıabab 
iL_ • dokuzdan bqlıyarak 
....,.er • Numan zade S. 21 
~rah muayenehanelerinde 
~111 ederler. 

Telefon : 3921 

Göz Hetimi 
'11TAT OREL 
~ - Be,ı. Numan wle 
"-. L_ Ahe.k -.tbaw pmn-

~........_ • 23 
.!,~ ~-- :..,etleri : 1~12, 

- 17. Telefon: 34.14 

de gelip l..ondra için yük alacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE UNIE 

ITHAKA vapuru ikinci t~rin İpti-

dasında Hamburg Bremen ve Anvers· 

ten gelip yük çıkaracaktır. 
Tarih ve navluıılardak.i değişiklikler

den acenta mesuliyet kabul etmez. 

OAHtUYE MOT AHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yarkm 
lzmir Memleket bastener.i Da· 
hili Hastalıklar Seririyab Şefi 
Pazardan maada her sün balta
larını muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
aokaiı No: 65. 
Telefon: 3956 
Evi: Götepe tramvay cadde
ai No: 1018. Telefon: 2545-

Noneçyamn halia Morina balıkyağıdır. iki 
defa aiizülmüttür 

ŞERBET CIBI IÇILEBIUR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi .-: 
• • . 
• 

~ Sal~ Hem kart-da Betc1mek - bmir i 
............ : 

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

BRISTOL 
• 

Bey oğlunda 
., ·-

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müıteciri TürkiyenİD en e9kİ otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 aenelik tecrübeli idareaiyle bütün Ege 
halkına kendiıini ıevdinnittir. 

Otellerinde miıafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu 
turlar. 

Birçok huıuaiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
latanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluıurlar. . ~ 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeraltı caddeai 
Beyler Sokağı köteai 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lzmirden götürülecek 
en tık en İnce ve en 
makbul hediyeniz ec-

zaa Kemal Kimilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacakbr. lzmirde Hilal ea.aneai 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müeueee olmut. k.okuculuk 
alemini pşırtmıt bulunmaktadır. 
Hilal eczanesini, eczacı Kemal 

Kamili itindeki ciddiyeti, kolon
yalarını lzınirlilere sorunuz. 
Yalan ve benaer isimlere aldenma
maıuz İçin iteler izerinde Kemal 
Kimil .mı! görmeliainiz. 

• S:StJa;;:;:+ • • 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından .ınevaim dolayıaile yeni çıkafclap kamaflar : 

Sa&-lam Zarif 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu maınulAtı tercih ediniz 

1118 SATIŞ YERLERi fllm 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 
....................................... 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cinı k6mür perakende suretile rekabet kabul et· 
mez fiatler dahilinde Ablmaktadır. 
Adreı : Keıtane pazan Bardakcalar ıolrak numara 12 

F. PERPINYAN 

TURAN Fabrikalan mamallbdır. Ayın zamanda Turu 
tuv•l•t aabanlanm, traf ıabunu Ye kremi ile gtbeUlk krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız topten aa· 
btl•r için lı:mlrde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acu· 
lelik Nef'i Akyazılı •e j. C. Hemaiye müracaat ediniz. 

Poala Kul. aa• Telefon ..... 

Dima sabit daima tabii 

"";·· 

Juvantin saç boyaları 
INGllJZ KANZUIC eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju

natia uç boplan muzır ve zehirli maddelerden tuaamen iri 
olap uçlara tabii rmlderini balateder. 

JUftldia ~ boplan kwmal ve ai,.h olarak iki tabii renk 
a..ine tertip edimiflW. Ga,.t tabii ve sabit olar.il temin edi
len ralk J"kMMMk, terlemek hatti denize sirmek auretiyle de 
ç+-ez. En c:Wdi ve ..m,.di markatbr. 

Eczanelerde ve ıln7at ..palarmda araymız. 

lzmir Emrazı Sariye hastanesi baş 
hekimliğinden: 

Hut.nemizin yeni yaptırılacak 4108 lira ketif bedeli olan Etüv 
daireai 15 tün müddetle 9Çak eksiltmeye konmuttur. latekliler ke
tif Ye prtnameyi her sün bq tababette görebilirler. 2490 ayılı 
kanun •hki··- söre iateklilerin hazırlıyacaldarı banka mektu
bu veya mal nndığına yatıracakları teminat makbuzları ve mü
teahhitlik ve ticaret oclaaı belgeleriyle birlikte 28 1-inci Tepin 
937 Pertembe sünü aaat 11 de Tepecikte emrazı a&riye hutane
ainde müte,ekkil komiayona müracaatleri. 

12-17-22-27 3586 (1821) 

Nazilli Belediyesinden : 
Belediyemizde 98 lira maatlı bir muhasebecilik münhalclir .. 

Bet aeneye yakın ~ecliye ve aair yerlerde muhaaebecilik ya
panların Belediyemize miracaatleri bu enafı hiiz muh•tebe
cilerin içinde Liae meze .:lan tercih edilecektir. 

21 - zz 3711 1883) 
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ispanya Meselesinde Bir Uzlaşma 
............................................................................................................ ................................................................................................ ······•·····•···•··•···················•·•···•·•••····•···•· 

Dokuzlar konferansına Gönüllüler meselesinde 
Japonya resmen davet edilmiştir 
Harp cephelerinde değişiklik yok 

ispanyadaki yabancı gönüllülerin 
sembolik iadesine karar verildi 

Tokyo. 21 (Ö.R) - Japon~ a Ye Çin 
Briıks..,lde Y• pı acak olan dokuz dcvl t 
konferansına resmen davet edılmişler
d:r. Domei ajansı kırafından nesred 1 n 
hır u-bliğde Çinin kenai menfaati namı
na Brüksele mümessil göndermemesi 
tavsiye edilmektedir. Japon ajan ına 
göre bu konferansta alınac, k kararlar 
nazari kaJacak vcı fıli h"ç b"r kıym ti 
olmıyacaktır. 

Şanghay, 21 (Ö.R) - Japonların 9 
bombradıman tayy1're · Nankin üzerin
de saat 13 tc uçı:ırak askeri tay, are mey
danına 40 kadar bomb, atmışlardır. 

Bir Çın Tcblıği 
Şnnghay, 21 (Ö.R) - Resmi bir Çin 

teblığinde bildirildığine gbrc japon!ar 
Sa - Çang istikametinde ilerlemek için 
sar!ettıklcri mükeıTcr gnl rellere rng
mcn Çin müdafaa hatlarını zorlıyama
mışlardır. Bu muharebeler esnasında 

iki tarafın da uğradıklan zayiat pek 
yüksektir. 

Şnn hay, 21 (A.A) - Şimali Çinde 
çete harbı yapmakta olan Çin unsurları
nın bu tııbiyelerine de"am ederek bu son 
günlerde bilhassa Chan i eyaletinin 1• 

Tok!.•ocla bir ycçit resmi 

mal tarnfl •. rına 'e Pekin - Hankov Ye 
Tientsin - Ponkeo dcmiryo!laıı üzerine.le 
Jnponlan muvaffakıyetsizliklere uğrnt

tıkları teeyyüd eder cibi görünmektedir. 
BEYNELMiLEL KANUNSU,ZLUK 

CEZALANDIRILACA•' 
Nevyork, 21 (A.A) - Reisicümhur 

Ruzveltin beynnatını mevzuu bah .. eden 
Ncv) ork Times gazetesi şunları yazıvor: 

Reisicümhurun beynelmilel kanunsuz
luğu cezalandırmak için elinde askeri 
mahiyette olmıyan bazı icraat '\'asıtaları 

bulunduğu ı; e memleketi bir harba sÜ· 
rüklcmiyece~i hissinde bulundu~u hiç 
kimrenin gözi.inden knçm. I'!lnktndır. Fa
kat B. Ruzvcltin bu sı:rı i) i muhafaza 
cdilınektedır. 

Nankin, 21 (AA) - Amerika sefiri 
bu"'Ün harici> c nezaretine bir nota vere
rek Çin askeri tayyarelerine bundan böy
le Şanghay beynelmilel imtiyazlı mınta
kası üzerinde uçmamaları için talimat ve
rilmesini istcmi•tir. 

Aml"rika sefiri bu ayın on beşine ka· 
dar beynelmilel imtiynzlı mıntnknda tay
yare hombardımanlıırının gayri muhaıip
ler arasındaki kurbanları miktannı gös-

Grandi 
Uzlaştırıcı temayüller 
göstermiş .. Şimdi gö

nüllülerin sayıaı 

tayin edilecek 

Eden Bu k arardan 

hakkında yeni deliller elde etmek arzu-
sundadır. 

YABANCI GöNOLLOLERIN 
MIKDARI TAYIN EDiLECEK. 

Londra, 21 (ö.R) - lspanyadn iki 
ta.raf nezdindeki ecnebi gönüllülerinin 
adedini tayin için teşkil edilecek komis
yonun faaliyete gcçebilmeııi için ade
mi müdahale komiteai reisi Lord Ply
mouth tarafından VaJanıiya ve Sala
manka hükümetleri nezdinde bir teşeb
büs yapılması ve reylerinin istiınzaç 

edilmesi muhtemeldir. Bu te§ehbüs cu· 

meınnun 
•• •• •• ma günü yapılacak içtimaı taltip cdecek-

go rUD UY Or tir. 

Londra, 2 1 ( ö.R) - Ademi müda· 
hale tali komitesinin dünkü içtimaı hak
kında hissedilen korkulıır tahakkuk et
memiş, bilakis miizakereler iyi bir ne
ticeye varmıştır. Sant 15. 30 da B. Ede
nin riyaseti altında başlıyan İçtima üç 
snat devam etmiş ve saat 18.30 da cel-

GAZETELERiN NEŞRIY A Ti 

Paris. 21 (ö.R) - Ademi müdaha-
le tali komite5inin İspanyadan gönüliü
lerin geri alınması işinde elde ettiği me
sut netice münasebetiyle cJoumab ln
~iliz umumi efkarının kanaatlerini 
!!Uretle hülnsa ediyor : 

Italyan delegesi Grandi 

cTali komite dün B. Edenin 

şu 1 

i 
se tatil edildiği zamıın gerginliğin pek 

ziyade azaldığını gösteren müsait bir 
hava hasıl olmu~tur. Neşredilen resmi yaseti altında Üç saat devam eden ıçb

I tebliğ de bunu göstermektedir. Bunda mnı neticeııinde İngiliz umumi efkan ta-
l deniliyor ki : !rafından mesut bir hadise diye tefsir 

cT&li komisyonda temsil edilen hü- edilen neticelere vasıl olmuştur. İngiliz 

ri- halya ve Almanya AYrupanın, Rusya 
bir tarafta bırakılmak ~aıtiyle, yeni bit' 
esas üzerinde tekrar kurulması için ye· 
ni bir imkan vermişlerdir. 

kümetler mümessillerinin beyanııtını. mahfillerinde söylendiğine göre bu ne-

1 

kaydettik ten ve görü~ülen başlıca me-l ticeler hem ademi müdahale siyaseti, 
Bu kur- sele üzerinde bir itilafa vasıl olmak hem de ademi müdahale komitesi için 

Viyanada çıkan cReichspost> me' • 
cut güçlüklerin şimdilik bertaraf edildi• 
ğini ve yenilerinin öniine geçildiğirıi 
kaydediyor. terir bir muhtıra raptetmi tir. 

hanların miktarı şudur: 

IEtikameti iyi tayin edilmemiş mermi
lerin isı:ıbeti ile 205 7 kişi ölmüş. 2955 

yolunda esasla bir terakki elde edildiği- bir muvaffakıyettir ve bunların ikisi de 
yaşamağa devam edecektir. Sovyetlerin 

Paris, 21 (ö.R) - Fransız mnhfUle· 
rinin fikrince Londra komitesinin g&

nüllüler meselesinde vardığı netice 
Fransa ve Ingiltere için bir ml.9lnffakı· 
yettir. Italya tamamiyle menfi olan va
ziyetini terkedcrck filen cumartesi gU· 

kişi de yarnlanmıştır. 
JAPONYA DOKUZLAR 

l'ONFERANSINA GITMiYECEK 

ni müşahede ettikten sonra komisyon 
bugünkü kararlıır hakkında delegelerin 
hükümetlerine birer rapor gönderilme
sine karar vermiştir. Gelecek içtima cu
ma günü yapılacaktır. Bu içtimada, mü-

T okyo. 2 1 (A.A) - Siyasi mahafil nııkaşa edilmiş olan tekliflerin tathik..i 
ile gazeteler Japonyanın Brüksel konfe- için icap eden tedbiıler alınacaktır.:t 
rnnsımı i tirak etmesi için şart olarak 'ı 
d evletlerin bugünkü anlnşmazlığın Çin- SEMBOUK 1ADE 

dcl.i Japon aleyhtıırı vaziyetten ve Çin-
1 

Şimdi, elde edilen terakkinin ne ol
deki l:omüni!t tehlıkcsinden doğmuş ol- duğunu tasrih edelim : ltnlyıı ve Al
duğunu tanımalarını ileri sürmektedir. , manya gönüllülerin geıi gönderilmesi
Fakat eğer bu konferansta Japonyaya ni kontrol etmek üzere ispanyaya bir 
kar ı Amerikıı birlcrik devletleri reisi B. komisyon izamını şimdi kat'i olarak ka
Ruzveltin nulkunda ve Milletler Cemi- bul etmişlerdir. Komisyon gönüllülerin 

1 

yetindt' söylenen sözlerde olduğu gibi ha- her iki taraftan ne nisbct dahilinde ia-
ı 

rckct edılecek olursa ve Çinin teklifi de edileceğini tayin vazifesiyle mükellef 
mucibince bu konferansta Mançurya 

1 olacaktır. Almanya ve ltnlya komiayo· 
meselesi mcuuu bahis olursa Japonya• 

1 
nun bu hususta verebileceği karan ön

rıın bu konferansa i tirak etmiyeceği mu• I ceden kabul ettiklerini bildirmiş ve ta

hakkaktır. 1 ahhüt etmişlerdir. iki hükümet lspanya-
Bu keyfiyet ayrıca Japonyanın dokuz da karşılaşan iki tarafa muhasımlık hu

dcvlet muahedesine bağlı kalıp kalını· kukunun bahşedilmesi hakkındaki ta
yacnğı meselesini de ortaya koyabilecek• 

1 
lepleri tatmin edilmeden evvel bazı 

tir. gönüllülerin sembolik (timsali) bir ma· 

sabotaj arzusu sebebiyle korkulmakta 
olan kat'i akametin önü alınmıştır. ltal
yanlann kabul ellikleri esaslar ademi 
müdahale meselesinin istikbali hakkın~ 
da iyi ümitler beslemeğe imkan vermt:k- nü yapılan Fransız tekliflerinin ekseri
tedir.> sini kabul etmiştir. Bunlar da 1- G&-

cOeuvre> gazetesinde bayan Gene- ntillülcrin geri alınması prensibi, 2- :Su 
vieve T aboui.s bilakis bir derece bed- tahliyenin teşkilata bağlanması için Is· 

binlik gösteriyor ve ıunları yazıyor : 

cDün akpm İngiliz mahfillerinde tek
rar edildiğine göre İngilizler general 
Frankoya mutlak olarak muhnriplik 
haklarını bah~tmek: niyetindedirler .. 
Yalnız açık denizde lngiliz ve Fransız 
vapurlarını tevkif etmesine müsaade 
edilmiyecektir. Fakat Fransanm bu me-
selede noktai nazarının böyle olması-

panyaya bir komisyon gönderilmesi, 3-
Bu komisyon rnporunu verinceye kadar 
nıuharipJik hakkı üzerinde milzakerc-
nin tehiri, 4 - timsali olarak bir miktaf 
gönüllünün şimdiden geri çekilmesidir. 
Italya ilk olarak geri alınacak bu bit 
avuç gönüllünün iki taraftan müsavi 
miktarda olması üzerinde ısrar etmiştir· 
Fakat gönüllülerin tadadı içın" bir lto
mis'l·on gönderilmesini kabul etmeJtle 

na ihtimal yoktur. Her halde Londra- ~ 
asıl ve hakikt gönüllü tahliyesini jki ta· 

da havanın yatı§tığı göz önündedir. Ba
zı diplomatlar ltalya ve Almanyanın 

oyunlannı ne kadar kurnazca oynadık
larını kaydediyorlar. 

cHomme Libre:t gazetesi de kolay
ca nikbinliğe kapılmak istemiyor ve 

--------------------------
Kudüste n g Sbi" bir sükônet 

hiyette iadelerine başlanmasını da ka
bul etmişlerdir. Böylece itilaf yolunda 
~imdiye kadar tesadüf edilmiş olan en
geller zail olmuştur. 

şunlan kaydediyor : Acaba İtalya Fran
sanın teklif ettiği niabet dahilinde gÖ· 

nüllülerin iadesini le.abu) edecek midir} 
Bay Grandinin beyanatı buna pek ümit 
vermemektedir. Mumaileyh ispanyadan 
gönüllülerin iadesine ba§lanır ba~lan

maz muhasırnlık hakkının bahşedilmesi 

meselesinin ele alınacağını bildirmiştir .• 
Bu §ekilde bir anla§mn elde edilecek 
mi } Eğer ltalya hüsnü niyet sahibi ise 
evet. Fnknt sadece vak.it kazanmağa ça

lışıyorsa hayır. Pratik mahiyette me
selelere geçilince şimdi kaydedilmiş olan 
mesut yatışmanın faydasız kalması teh
likesi daima mevcuttur. 

raftaki gönüllülerle mütenasip bir sıı· 
rette yapılması hakkındaki Fransız tek· 
lifini zımnen kabul etmiş bulunmaJdB· 
dır. B. Mussolininin gerginliğin Sol' 
haddini bu1duğunu görmesi üzerine bit 
inkıtadan sakındığı ve tatbik şekilleri 
üzerinde müşkülat çıkararak Ispanyıı: 
daki hareketini iz'aç edecek tedbirler• 
geri bırakınağa çalı:.c;acağı tahmin edile
bilir. 

Kudüs 
oldu. 

- Ceriko yolunda bir infilak 
Yeniden bir bomba atıldı 

Gönüllülerin sembolik iadesinin heı 
iki taraftan müsavi mikdarda yapılma
sına karar verilmiştir. Bunlann nisbeti 
komisyonun cuma günkü (Bugünkü) İç· 
timaında tayin edilecektir. Her halde 
İspıınyada eümhuriyctçiler ve nasyona
liııtler tarafından mevcut ecnebi gönül~ 
lülcrinin mikdarını tayine memur edile
cek olan komisyon daha mesaisine baş
lamadan bir takım gönüllülerin iadesi· 

Fakat gönüllülerin geri alınmnsınııı 
şekilleri pek uzun sürecektir. Italya Js· 
panyndaki kendi muhariplerinin miktarı 
hakkında ileri sürülen r;ıkamlan reel' 
detmekle bunu göstermektedir. ıngiliı 
mahfillerinde söylendiğine göre göniil~ 
lülcrin tadadı altı hafta ile üç ay ara· 
sında bir zamana mütevakkıftır. J3tl 
müddet zarfında ciddi tedbirler ahtı' 
mazsa Italyadan lspanyaya gönUllülerifl 
gönderilmesi devam edebilecektir. 13~
nun için Fransız mahfilleri komiteııifl 
yarın yapacağı içtimada sarih, sürat 'Ve 

söze sadakat teminatı alınmasını istiyor· 

lar. 

i ki lngiliz 
Tedhişçilerin bir sui
kastından zorlukla 

yakalarını kurtardılar 
--o-

Roma, 21 (Ö.R) - Kuclüsten bil<lirH-
dığine göre şehir etrafında hadisel~r de

vam etmekle beraber. son günlerdekı 

şiddetli tedhiş hareketlerinden sonrn 
nisbi bir ü%,Cınet hasıl .olmuştur. Bir: 
arap bu ~abnh caddelerden birinde at

mak istediği bir bombanın patlam:ısiylc 
ölmüştür. Bir l ahudı fabrikasına kar
şı şiddetli bir m.tralyôz. nteşi. açılmış ısc 

de ölen ve ) arnlanan olmamıştır. Kırk 
kadar arap tedh çisı "Ve tahrik:ıtç ısı t ev
kH edilmiştir. 

Roma, 21 (ö.R) - Kudüst .ki ingı

liz polisi bir suıkasttcn gliçliıkle kurtu1-
muşlardır. Kudüs - Cerıko yolu üze
rinde bir infilak olmuştur. Kudüs -

Hebron telgraf ve telefon muhabercle::i 
kesilmiştir. Lidda ahn!ı vazedılcn nak
di cezayı üç giıne kadar tediye,> i vadet

tiklerinden nkşamları ışıkların söndü
rülmesi kararı geri alınmıştır. Suriye 
ve Lübnan arap g zetclcrinin Fılistine 

girmesi üç ay müddetle menedilmiştir. 
Yahudi gazetelcrı ıngılız komisor.ıne:y:ı
hudi muhacirl~ın s.1yısını azaltmak 
hakkının vcrilmesmi protesto edıyorlar. 

1 
ne başlanmış olacaktır. 

1 Bu ~arnra si~asi mahfillerde büyük 
ehemmıyet verılmektedir. Zira böylece 
halya ve Almanya geçen temmuz ayın
da hazırlanmı, olan lngiliz proiesinin 
tatbikini kabul etmiş oluyorlar. Bu iki 

1 hükümet ispanyadan gönüllülerin ia
desi baılamadan evvel general Franko
ya muhariplik hukukunun verilmesi ÜLc
rinde ıSTar etmemektedirler. 

EDENiN SöZLERl 

GRANDi UZLAŞICI GöRONMOŞ 

Roma, 21 ( ö.R) - ltalyan gazete
leri B. Grandinin gösterdiği uzlaşıcı te
mayüller üzerine Londra beynelmilel 
mahfillerinde havanın yatıştığını kay
dediyorlar. Avam kamarasında açılacak 

müzakere çok ehemmiyetli olmıyacak
tır. Çünkü hatiplerin lapanya meselesin
de ileri sürmek istedikleri noktaların ek-

Dün akşamki cel~de B. Eden dele- •erisi ademi müdahale komitesince hal
geler dağılmazdan evvel demiıtir ki : ledilmiş bulunmaktadu. 

cEğer tali komitenin gelecek içtimı.- Roma, 2 1 ( ö .R) - Londra ademi 
ı ında ayni derecede mühim terakkiler müdahale komitesinde İtalyan delegesi 
1 kaydedilirıe belki de kat'i olarak hal-' tarafından yapılan beyanat bütün dün-

' 

!edilmiş olacaktır. ya gazeteleri tarafından müsait l}ekilde 
Fnkat şunu kaydetmek icap eder l:i tefsir edilmektedir. lngiliz gazeteleri ~ö-

l 
Sovyet sefiri 8. Maiski hükümeti na- nüllülerin geri alınması hakkındaki ka-

Kudüs sokaklarında ingiliz as1·,.rlcri nıına seı~boli.k s_önüllü iadesinin iki ta· rar ispanyada iki taraf taTafından ka-
yahudi muhacir k.:ıbul edilecektir. Ya- ı Kudiistc karmklık devam ediyo-r raftan musnvı mıkdarda yapılması hak- bul edilirse bunlara muhariplik huku-
hudi gazeteleri bunu Jngilterenin verdi- Kudüs, 21 (ö.R) - Trinite kilisesi- kında kat'i ihtıraz kayıtları dermeyan kunun bahşedilmesine doğru ehemmi-

sı• 
Londra, 21 (Ö.R) - Avam karna.r 

sındaki beyanatında B. Eden gönull~ 
rin ispanyadan geri alınması mesel~, 
de son zamana kadar Italyanın reddi Y 
zü!1den çıkan güçlükleri hatırlattıkW' 
sonra demiştir ki: 

c _:_ Ingiltereİ\lıı italyan tazyiki .~~r~ 
şısında gerilediği söylendi. Söyfondi8~1 
göre, gliya Ingiliz hükumeti 1spaııY9 JJ'ı 
iki tarafa hemen rnuhasımlık h~ C' 

bahşetmek veya ilk gönüllü kafilesı ge1' 
ri alınır alınmaz böyle hareket c~ iŞ 
için dün sabah hareketini değişi~< 

tpı..,,· 

ve Fransayı da bundan haberdar e r0e 
Ne burada, ne diğer mcmlckctl;ıııı· 
kimse bu rivayetlere aldnıunasın. ]<tll 

!arın içinde hakikate uygun tek 110 

bile yoktur. > 
ği vaıtlere ::ıyları buluyorlar. nin yanındaki polis karakoluna karşı etmiştir. Bununla ·beraber Rus delege- yelli bir adım atılml§ olacağını kaydc-

Kudiis, 20 (A.A) _ lngiliz makamla- yeni b"r t edhic;çi suikastı yapılmıştır. ferinden biri içtimadan c;ıkaıken de- diyorlar. Ayni gazeteler anlaşmayı boz- AJ ---0-- d 
rı S:ıhariye kôyünc iki bin ingiliz lira- Karakol içinde bulunan y hudi polis I miştir ki : Kabul l"dilen teklifler hakkın- mağa çalışmış olan Sovyetlerin maksat- manya 3 
sı ceza kesmıştir. Bunun sebebi geçen- zabitleri !isilern nttıkları bombanın pat-! da Sovy(jler hiç bir taahhüt altına gir-ı lnrında muvaffak olamadıklarını ilave Bir kimyevi JepO 
)erde İngiliz po1bine taarruz edilm~ ol- lıyan par;alari~le. hafifçe ynralanmı~- 1 ~e~işlcrdir. Bununla beraber bay Gran- ediyorlar. 
maSldır. lar~ır. S0ıddetlı. hır yaylın:1 ateş hunu I dının ~e.yanat~. ve _Alman delegesinin de Alman matbuatı Londradaki kararlar- İnfilak etti 

takıp etmış ve hır çok tcvkılat yapılmış-, buna ıltıhakı uzerıne esaslı bir terakki la uzun uzadıya meşgul oluıor. cFrank- , Je' 
Ingiliz rnnkamları bu taarruz esnnsın- ı · k" .,evı tır. • kaydedildiğini tasdik etmek lazımdır... furter Zeitung> lngiltere, hansa ve Rus· Berlin, 20 (A.A) - Bır 111!"' ·ce• 

clıı arnpların e1c gerirdiklcri tüfekler in- K a·· 21 (A.A) E·ı · 1· d k" · t S h··1c·· k t 1 f d 1 dd l" b. gın rıetı <.:< u us, J u; ın e ı vazıyc -
1 

ovyet u umeti endi heıınbına gönül- I yanın ta ya tara ın an gösteri en uz- po bu gece şi et ı ır yan il' ut~,~ 
de edılmcdiği takdirde köyden bir mik- ı ı ··ı · b 1 k b ı h h ı tur ~ t,. ni bi bir ,.n]ah hasıl olmUŞtur. Mıı1>-

1 
u enn sem o i ir §ekilde iadesine a§ma zi niyeti karşuıında tehditlerini sinde tamamen ma vo mu~ · b" ~O' 

tar e\ in yıktırılacağını da tebliğ etmiş- mnfih münferit bazı hadiseler vukuu I ba,lanması kararını kat'i olarak . k~bu~: tatbik edemediklerini müşahede .. ediyor., ~. a esnasında itfaiye efradındıın ır 
ralanmıştır. 



B . . Metaksasın beyanatı 
Esasen mükemmel olan Türk- Yunan 
ideali tamamen tahakkuk etmiştir 
~· 21 (A.A) - Telefonla: ....... R A t bı· ._, 
~~!:~~~~~E::E ı esmı e ıg ...... 
-._ yle görü,müş ve Türk matbu- • 
"-: atağıdaki beyanatta bulunmuş-

A 
lerdir. Bu cephede umumi vaziyet de- dencilerin bu ümitsiz mücadelede ma-

sturya ği§meıniştir. Astürya cephesinde ise ruz kalacakları neticedir ki insanlık ba-
nasyonalistlel'in ileri hareketi bilakis kımından endişe uyandırmaktadır. Zira 

•j h • • devam etmektedir. Fanko isyanından evvel madencilerin 
•On Şe rının Berlin, 21 (Ö.R) _ D. N. B. ajansı- 1 yaptıkları bir ayaklanmanın ne kadar 

iıl~ tler eline geçmesin- nın Paristcn istihbnrına göre Gijon şeh- kanlı bir tedibe maru~ kal?ığı hatı:lan
.1!'efl f ri bu sabah general Frank.o ordusuna makta ve bu defa galıplerın askcrı ha-

• sonra amamen teslim olmuştur. Şimal cephesinde rekatın lüz..umundan fazla kan dökme-
} •ld altına girmiştir 1 cü~huriyctçilerin son mukavemeti de meler~ temenni edilmektedir. 
~~Ya, 21 (Ö.R) - Generallerden bu suretle kırılınca bütün Astürya eya- . ~ar.1~: 21 (~.R) - Salamankadan bil-

io, Gardera ve Manzi dün tevkif leti nasyonalistlerin işgali altına geçmiş dırıldıg.ıne ~~re gen~ral Franko lspan-
~etdir. Bu hususta verilen iza- bulunmaktadır. Bu mıntaka siyasi, yada hır mUlı FalanJ (faş'st ) konseyi 

löre Malaganın sukutu sırasında manevi ve ekonomik bakımdan çok tesisi ha~kında. bir .. irade ~mza ~tmiştir: 
Aranzio harbiye ncw.reti mfü- ehcmm·yetlıdir. Gijonun zaptı tedrici Valensıyada ıse cumhurıyet hukumetı 

ldi. General Gardera nezareti!"! ve metodik bir muhasaranın neticesidir. erkanı il~ Katalonya nazırlan arasında 
ıL. harbiye reisi vazifesini görüvoı·- müz .. kercler devam etmiştir. Başvekil L' Qe " Marksist mukavemeti bu cephede tama-
.., it neral Manzi ise cenup cephesi miylc kırılmış olduğundan şimal cephe- B. Negr~n ve Katalonya cyalet .. reisi B. 
a._:~danlıgw ını ifa etmekte idi. Kampanıs arasında yapılan müzakere-
,;"'g si filen arlık mevcut değildir. S ~· 21 (ö.R) - Aragon cephe- Paris, 21 (Ö.R) _ Gijon şehrinin bu- le_rde~. sonra nazırlardan biri demiştir 

'tı.. b\Ucadclenin şiddeti hafiflemiştir. kı: Mu.zake.re. __ I.sp.anya ve_Katalonya ara-
ı:~ Sa gün ögleyin asilere teslim olması Fran- b l - dah 
"" 11.L. r.agosun cenubu şarkisindc Er- sında ış .ı.r ıg.ını a zıyade s.ık .. laşt.ır-
L.. ~ sız m:\hfillcrinde elim bir tesir yapını~- kıl 
.. ~ 1~ın sağ sahilinde cümhuriyet- mak ve muessır . ~k meselesı uzerın-
~lt hucumları ayni şiddetle devam tır. Bu tesir asken bakımdan değildir. de cereyan etrnl§tır. B. Negrin ve 
"-~11tedır. Fakat kullandıkları kuv- Bilbaonun geçen ağustosta zaptmda:ı Kampanis yeni bir mülakatta bulunduk-
..;"'r g..,. beri her türlü erzak ve mühimmat teda- Madrid d ı .,. '1 -'ken haftaya nisbetle pek ziya- tan sonra ra yosu vasıtasiy e S tdnuştır. Milislerin hücum atıl- riki imkanından mahrum kalan Ast ur- Ispanyol milletine müşterek 'beyanatta 
t1t 'kesıhniştir. Buna mukabil top- yanın nihayet ezileceği tahmin ediliyor- bulunacaklardır. 
~~eUeri takviye edilmiştir. Sabah- du ve Asturyalılar ancak kahramanlık Valcnsiya, 21 (Ö.R) - Italyanın Ko
lııı...~ ına kadar fasılasız olarak nas- mucizeleriyle bu aru şimdiye kadnr te- lobreos adalarında ve Aimanyanm Al
~ ınevz.ilerini ateş altında tut- hir edebilmişlerdir. Şbndi Asturya ma- bugon adasında yeni deniz üsleri tesis 
~ırl':ı'. Bu çekiçleme gayretine dencileri her taraftan muhasara altında- etmekte oldukları hakkındaki haberler 

e ınhuriyctçiler Hcrliyememiş- sında muvasalô temin etmişlerdir. Ma- hakkında sorulan bir suale cevaben har-

'9.; . !il ' biye nazırı B. Prieto hükumetin bu hu-
1111llerin.. Senelerin.. Hatta ıonıuz ömürlerin etini bir susta resmi malumat elde etmediğini 

daha göremiyeceii bir filim bildirmiştir. 

C A N J L E R K R A L J Paris, 21 (ö.R) - Buraya gelen ma-
ltimata göre şimaH ispanyanın Astuıya 

KONRAD V AYT eyaletinde Asilerin elinde kalını' son 
bci.. VE şehir olan Gijonun sukutu ahalinin 

1&nın ne olacağını.. Medeniyetin neler yaratacaiını.. ayaklanması neticesidir. Sabah Astur-

Merak edenler: ya taburlarından bir çokları nasyonalist-

L._ Y Ü Z S E N E S Q N R A ler tarafına ~· Franko ordu-

~ETICI FIUM .. JURNAL .. MIKI VE SAiRE HEPSi sunun şehre retml!ll ~arın sabah ~ 
I> celi tahmin ediliyor. Bununla beraber 
0aırün L A L E Sinemasında bazı devriyelerin bu alqamdan §ehre 

Hatay 
Seçim kontrol komia

yon11 Antak yaya vardı 
Parls, 21 (ö.R) - Haleptcn bildirili

yor: Sancak intihabatına nezaret etme
ğe memur komisyon Toros yoluyla Ha
lebe vüıl olmuştur. Delegasyonun mu
vasa1atı yağmurlar sebebiye biraz ge
cikmiştir. Delegeler istasyonda Fran
sız fevkal3ds komlserinin mümessili tn
rafın::lan seHlmlarunışlardır. Komisyon 
öğleden sonra Antakyaya varmıştır. 

Belgrad, ?1 (Ö. R) - Sene ba~ından 
eyldl sonuna kadar Yugoslavyada lfi4 
kilogram altın istihsal olunmuştur. ________________ ..... ________ _ 

Yurddaş ! 
Bankada biriktirme hesabı ol-

lirmeleii imkhaız delildir. · l 

SON HABER 

GeneralMetaksas 
Ankaradan çok samimi 

tezahür le ayrıldı 

Yugoslav meclisinde 
Yeni içtima devresinin ilk ceİsesinde 
meclis reisi mühim bır ııutuk söledi 

Belgr.ıd, 21 (A.A) - Avala cıJ n ı 

dan: 
Dün mebusan meclisinin ycnı çt · n 

devresinin ilk celsesinde reisi Pohiritc ı 
gayet mühim bir nutuk irat ccI~r.·!. ı..t.

cümle şöyle demiştir: 

Bu içtima devresinde çetin bir ın~sc-

le karşısında bulunacaksınız. Yeni bir 
kanunu esasi vücuda getirmek zaruri 

midir, değil midir? Bu meclisin her tür
lü gayri kanuni temayüllere karşı mü-

cadele edt'ceğinc ve daima kanuniyefüı 
mahfuz kalacağın! eminim. 

B. Pohir"tch bundan sonra meclisin 

• 

n a•s n t ak etmiş olan ve fak~t 
11 lld t ı. f md~n meclise gönd rilmij 
>U unan l ra h"tap etmi~tir. 

H t P h lı h zırda mecliste bulun
ınukt o!<m ı busların Yugoslav müıı
tchiplerınin iki sülüsünü temsil etmek
te bulunduğunu beyan ettikten sonra 
sözlerine şu kelimelerle hitam vefmi~
tir: 

Allah bize kı.ılın ve hanedanın hayrı 
için çalısabilmemiz için zaruri olan ma
nevi kuvveti ihsan buyupun. 

Reisin bu sözleri şiddetli slkışlarla ve 
yqasın kral ikinci Pıyer nidalariyle 
karştlanmıştır. 

Iran hariciye nazırı dün 
lstanbula geldi 
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~ HAZİN ~ işkence •• •• 
ı mukabili tamamen teslim edilmektedir. 
incir mıntnkalarına gönderilen trunİm· 
de, incirlerini satmak İstiyenlerin der
hal kooperatiflere müracaat etmeleri 
bildirilmiştir. İncir mahsulümüz için en 

aıua &A&ILdli 

MOCADELE VE MACERA ROMANI 

3-. . 
~ ACIKLI~ 

ve o_um 
:::k t~~b~7;~;nma:~:;~~m;:~·;:· K:~: Kapıyı açtı lçerı· aı·rdi 

• 

• • BiR . 
iNSANLIK 
DAV ASI 

iç 
VE . . . . . 
YÜZÜ§ . . 

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

Her şekli ile ölüm peratifler satın alınan incirleri iyi fiatlnr ""' • • ~ 

ile satmak imkanını bulncaklanna kani- 1 ' 

SEBEP: 
beyaz 

dir~:diye kadar müstahsil elinden Ç•-!Odada yabancı bir koku.. Lavant~ 
Beyaz adama tokat attı, kan incirlerin mikdarı 16 milyon kilo-, k k · vardı. Elektrik du··g.,; mesin• 

ya baliğ olmuştur. Şimdi müstahsilin O USU 
kadına yan baktı, beyaz elinde mevcut olan 9000 ton orta rnnll . . h tt d kaldı 

incir de parti parti aJınacak ve bütün çevırınce ayre en ona 
g tt tavuk Çaldı iş tüccarla kooperatifte kalacaktır. tn-

31SODa ça 1 veya.• •• cirlcrin sntış fi::.tinin altında, zararla sa-

·-·-- tılnca}ı hnHkmdn izhar edilen endi,eleri 
- 4 - - salfıhiycttarlar yersiz buluyorl.nr. Mah~l 

B D , ___ _. 1·cb:ır ediyorlnr. gayet iyi oJcluvu gibi alıcısı da vnnlır. ! - en masumum.. osyaya .u.. "iunyonım. 
ika G •• 1 • • •• •• d • ti Lirb' • • Vı:"•cudun.. --1-tar ,,_p ıyorlar Ve ••p. Filvruci AJm:.\Jl kontrol daİre~İ İthal 1 Diyordu. Belki de bak ten masum· o:r: erunın onun e emaye er u mm .. ~u _. 

_ı, l permisi vermekte teenni ile hnrd:et et-Clu. Belki Bamesin kansı yalan söylemİf· kova1ıyor. lndıl<lnn çakıları yaradBn '!oaaıımuyor ar. r 
· ift. · · Ve daim:ı 3 .,'fli vab.ci netice ile •. ölüm- G 1 __ ,._ ._ I-'-' nnı burnun mclctc ve mü külat çıkarmclttadır. Bu· 

ti.. ara etmııta. J ".l ayet )'nvaı o a."au; KU ı::tUa • u nl b b b hafta b 1 

F,_,_ b. . h d--"'!-!- le bitmesi bu korlrunr cinayetler serisine d vlı l nu a ~a er u ynpdan azı tek-
-at ar ıuya c;rı.ı.uun: 'S kesiyorlar. Kızcm demirle ııg yor ar •• jlifl d al·--''-'- .. ah d _.~1 . d .. 

B bir monotonluk veriyor.. b. · er e Y illlı...,. mu. c e e= ınış, "n 
- en masumum.. Daha bu kadar değil •• Boynuna ır ıp ilk" b .. yük. rf l d -'-~ • • ı 
Sözüne inanmak ve diğer taraftan be- Hemen her cinayet, her Linç hadise- 1 u PB 1 rnuame e e a • .....şma 1

' • ı 
geçiriyorlar. Havayn çeki~orl~. Tıka- sıl olmuştm. 

J'U derili bir Amerikan tebaasına: sinin sonunda hep ayni cümle: mp bo~·ıaca<•ı sırada yere andmyorlar.. --=--
s lan 1•• c Asılanın cescdı ancak lıava karaT- t>... .. 1 

- en ya söy uyorsun.. Bu hareketi birka,. k.e.rc tckr.ır. ediyorlar c.:;mh•!rl'yef Demek bu yeni usul insanlığa yalaf- dıktan sonra ipten indirilmfatir Y u 11.!l 

aıazdı. Ku11un, ip, suda boğma, kırbaç, İi· ve ancak saatlerce suren bu itkc.nccden 1 

tıte bunun içindir ki zavallı Vesly kcncc, "-an, ölüm .• He.r-,ekli ile ölüm.. sonra temelli olarak asıyorlar.. bayraml fCiri 
Johson, daha henüz pek genç Yatında Peki ama bütün bu vahıetler niçin? Vahşetin son hududu değil rr.i? Bun- t • 

ve ıubat ayının keskin soguw guw altında bir Cinayet dosyalannm «Sebct>» sütunu· dan korkunç vabtet tasavvur edilemez -BAŞT ARAFI BIRtNCt SAHtFEDE-
• • d:Veceksiniz... Diğer izciler lzmirdeki geçit .resmine 

korkuluk gibi ağaç dalında sallan•p kal· na bakılacak olursa hep hiçten .. Hıç 'YÜ· •J 

1 ·· d Fakat d-L. ko·· ... -=-u·· de var.. iştirak edeceklerdir. Bu yıl kız ızcilcr d&.. zun en.. c:.u.... ....., k 
Ankarayn g·tmiyccektir. Tür ·kuşu ku-

lıte meselenin İç yüzü bu.. e18eyaz adama tokat athıt, «Beyaz ka- 1930 tenesinde.. , 1 b d d . 
nJ •- d v•• • 1 Ü unıı men up ye i par şutçu i.ın sa-' 

Ve bu cinay_. evet bu bir cinayet ve dına yan baktı:ıı, «B-ya:r: gano a KaY· Halk, bir beyazı öldür ügu soy enen 
... .., b<ıh Ankaraya gıtmek üz re fzmird n 

vahşetti, 1937 ydmuı ilk numarasını ve ga elti», uTııvul: çaldı», «Sert konuıtuıt. zenci Lutber Holberti yakalıyor. YaJm. 1 1• l d ·ı 
rıyrı ımslır. P anör er yarın gbn ~rı <'· J 

ıimdiye kadar Amerikada yapdan bu ka- Böyle hiçten sebeplerle kana girilme- lamad~ ~~ce. de _J>efi sıra ko~~en eli- c ktir. •
1 bil linç cinayetlerinin tam 5106 ncasını sini insanın havwaGI almıyor. Hem na- ne geçırdtgı hiç bır §eyden haben olmı· Cümhur·yct bnyranu günü J\nkar:ıda 

tqlöl ediyordu. sal kana girme .. Nasıl ö!üm? ölümlerin yan mnıum iki z!?nciyi yol üstündeki yapılacak merasim ve geçit resmiyle: , 
«Tampa» da: Zenci Robcrl en fecii .. önümdeki İstatistik, SO sene ağaçlara çekiyor. söylenilecek nutuklar Istanbul ve An- 1 

Johmon tavuk çaldığı İçin ~ul tahıs- zarfında l.iaç edilen %encilerin yüzde 

lar tarafından linç edilmittir. 78,4 ünü isbat edilememİf mevhum suç· --=- neşredıleceklır. , diye ortaya sürülen yorucu. yıpratıcı top- - Şu halde} ıo' 
••• cHazard» da %eDCİ Relu Sesat bir lara kurban gitmif •• Yüzde 11 inin ise i l • J l lanblardan ho !anmaz. babasının yanın- - Sizi ziyarete tcelmelerini bekle 

d dola eE-'- çı • d ış yer erınae K d k kt ı )eyu İmana tokat attığın an 71 po- afak t CA su an var. Ve bunlar ünya- - GLAR GABLE dnn, onun ile beraber ba1başa k·almak- en yola çı ma ağımız azım. 
r~=- elinden cebren a1ınmlf, asıldıktan nın en sert en insafsız mahkemesi önün- 1:; eyllıl tarihinde intişar eden il:- 1 b .. ··k k d d - Ne zaman) .,.... tan uyu zev uyar ı. 1~ 

.ama kortuna dizilmittir. de bile bu kadar ıiddetli caaya çarpıl- tlSat vekaleti tebliği mucibince, j~ yer· Ortadan k b /d .. k .. h d. , _ Yarın öğleden sonra .. Siz. taY ay o u Dantroy. ızına genç mu en IS LUn~ . . d w•ı -i1. 
• __ L....... d zenci Joe Love ve mazlar 1 ··k il f b l d ki . . .w. . b re kullanmasını bılıyorsunuz egı 11

-•.. «l..lllllVCn• e • lerinin tanzimiy e mu e e u un u arı Fakat bir gazeteci onu glenın Amerıkndan geldıgmı ha er ver· b .. 
1 

ı~· 
tsak Tbomu Lir beyaz kadına tecavüze Arkamdan, doıyalann yapraklannı ıi- d h·ı· ı· ı d d'" 1 d·w• A k . d. D l'k 1 - Evet .. Kızım da ızım e ge a ı ı ta ımatname er, pey erpey or· ele geçlreblldl ı '• zaman n ro sevın ı. · e ı an ıya . Ber•'-'"' 
•-ebbüllerinclen do1aJ'I daraiacma çe- nirli sinirli çevirdiğimin farkuula olan 1 k d k b.. ..k b . "' t• . r Bu sabah ona meseleyı açtım. 17"" 
._ düncü bölge it amirli-;ine 'eri mc · te ir. ~ . . CI k G bl arşı uyu ır saygı ve sempa ısı va • 
Ymitlerdir· Taasert: J lolivud 1 ı ılk teşrın - at a c ı d O l .. b b ·ı gitmek istedi. a.. 

H • Bed d B 1 d h. Bölge bunlar üzerinde kanuni tetkikll'r d k b 1 S .. d ) . 1 ı. nun ça ışmasını, gayretını a ası ı e -- Fakat bı·zı·m kar•ıla""Cagv ıını.Z tP ... cPellaetelııi• de zenci ean or - un ar a ıç... orta an ay o muştu. tu yo ar. artıs- 1 b b kd. d. k b .... k .., .,.... 
kt · t trn kt d. era er ta ır e ıyor, ona arşı uyu S hrJ bir beyaza brp KYIJISD hareketten do- Dedi. J.npma ~ ve ın aç c e e ır. tin telefon numarasını \·ermekten bile çe- . . . . .. likeleri düşünmiyor musunuz? a 

Jayı ualımtbr. - NasJ hiç? -=-- kiniyorlardı. Bütün Holivud onu ara-j bır dostluk ve arkadaşlık hısın ıle mute- kebiri en tehlikeli noktasından ve bO~ 
----L d D!-L d Vilk B ı· ._, ] lcl'".ı art-•- v k k •J• 1 r • .. 1 ı b k J lhassis bulunuyordu. d b k d v• F d. ·z ki la ••• Cın«J1Ç11etter.1 e nx;uar er- - U IDÇ VRK a arı a &UıC Ve 1A rt.amyon azası ma ta 1 1. ntta soy enen ere a l ırsa an oya ate ecegız. ar.ıe anı 

al d b nlann l d b . k. d Genç kız, mühendisi tatlı bir tebcs- h . b" k s· A b. • jnııı' eoa bir be•azla kav- e":.ı:.: irin baUun ııtağımı:r: vak'alar, bir e u üs- arn arın a geçen ır çe ışme en sonra angı ır aza.. ır arıza ızı yere 
' •- -· Y- Cüzclyalı ecznnesi öniinde bir knm· ·· 1 ka ı lad 

LJ!____ J ··ı ünd. ı· 1 f • al"d ı· 1 Ca 1 L b d b" 1 · · SJm e r 1 ı. v k · aucumuna . .%-amlf ve dövüle dövü e o· l e süper ınç er, cvee; a c ınç er var. ro e om ar ır uz aşma nışanesı ge sev ettı . 
.._. "on kazası olmuştur. Bir resmi kamyon Bu delikanlının hoııuna gitti ) di"" 

iılirülm~. - Hiç dehıetten daha korkuncu olur ~ olarak kö:ıkünün kapısını istediği zaman ' ~ h : - Bunları kızıma tamamen sÖY ~ ı • 
...,._ Güzclyalı istikametinden lzmirc doğru b.l k . d. Dantröy onu hemen usuaı odasına ihtiıll" 

: Toggert ..... dedi ki: ınu? Bu bbi.l mi? aça ı ec~ olan bır altın anahtarı kcn ı· Hat ti. bu teşebbüsü ona en kötü "' 
gelirken, yolun bir tarafından digw er ta· · çekti. l B v \lt1v _ Böyle buna beaw .m..ı&erin yiiz. Evet .. Maalesef kabildi. sıne vermiştir. Fakat Clark Cnble, Ca· )eri ile an atbm. una ragmen ro 

f 1- • • S · · 1 1 Lo Langle, patronun yüzünde bir asabi-ler n yiid..ceaini saymak kabil .. Fakat Floridadaki Claude Nealin linci hadi- ra ına geçmeıı: ıstıyen umer ıemınc e ro nıbardın kögk.ünde değildir. Sian 
.,.._.. uJ Yllhfetin yamnda biç mesabe- sesi bu süperlinçlerden biridir. on yaşında bir çocuğa çarparak yara- ernandoda kendi villasına çekilmiştir. 
,Jiaje.. Bu zenci adam, uzun eenel-=rden~ri lamı,br. Yaralı hastanededir. Tahkikat Bir gazeteci onu Cow-Boy elbisesiyle ve 

yet ve endiııe aezmİftİ. Dantröy hemeıı 
söze batladı: 

beraber gitmek hususunda ısrar etti· 
- Şu halde memnun oldum. ~ 

Tqpırt MDCİ ve elki bir dit doktoru ya§Adağı beyaz metresini öldiirmiiftii. > npılıyor. atla dolaşırken yakalamıştır. 
Onu Alabama eyaletinde, Burmina· Sebebi de ıu: Kadın nihayet ifakm- Gazeteci fırsatı kaçırmadan tunu sor-

- Oüşmanlanmızdan bir mektup al
dım, dedi. Bu sabahki postadan çıktı. 

- Tuhafsın Langle .• Ne çabuk ı" 

... ,ehrinde, zenci maballesincleki mu· dan bıkıyor. M b muştur: 
q:ı shnesinde ziyaret etmittim. Çüa- - Seni sevmiyorum. Baıkasmı sevi- Üessif ir - Boşanmak nİyt'linde olduiunu:r: 

Ve, hayret içinde bakan mühendi'e 
makine ile yazılma§ bir kağıt uzattı. 

değiftiriyorsun.. Biraz evvel k.ızarnıP . ~· 
mesine taraftar görünmiyordun. Şirrıd• 
memnuniyet izhar ediyorsun .• 

Mühendis batını önüne eğdi. ır 

Patron. elini dostça mühendisin ~-
7ıma koydu ve onu yemek salonuna 

.. senci1ere kartı tatbik edilen Linç b- yorum. Beni barak giL. Ei• iiatüme dü- o"lu"m doğru mudur} 
- laalJanda çok mafaua.I bir iatalu- ıersen 11Bana tecavüz etti• der seni linç - Bu sualinize cevap veremem. 

Langle okudu . 

- Size, ElgaSkardeki petrollü arazini· 
zi satın almağı teklif ediyorlar. Ne yapa
caksınız? 

aı:.ıı.: oldutr.- haber -•-·-bm. ettiririm, diyor. . - Carol Lomhard ile ni-nlanmak ,.... •-·- ..... .., l\Iemlc:kelin çok iyi tanıdığı .sc- ~ ru çekti. 
- Bu aydı.ldamuz biç diyonmıuz... Zenci de kadını, bu tehdidini yerine vimli şahsiyetlerinden Al~c;ehirli üzere olduğunuz doğru mudur} 

.._ı_....ı __ fena daha ne var? getirmesin diye öldürüyor. - Carol Lombardın refakatinden 
~~ Çavuş oğlu lbrahiın müptela oldu- h 1 

- Reddedeceğim. 
Ann burada onları bekliyord\I . 
Sofraya oturdular. 

"" Uşakların mevcudiyeti yüzünden# 

f 
• önüme kaim bir d---. koydu. Alelade bir kukançlak dramı.. oş anırım. O tam bir sportmendir. Av· 

-ı- ğu hastalıktan kw1ulamıyarak t _ Karııtınnız .• Tetkilı: ediniz. Göre- Halk ayaklanıyor .. Hapubaneye hü- anmasını, ata binmesini, tenis oynama-
dün gece ölmUştür . 

....a. 'Ye anL~-L-mu. cam ediyor. Katili zorla gardiyanlarm ını, yfü:meyi, sporların hemen her c;e· 

Mühendis geniş bir nefes aldı. 
- T uhah §U ki bu mektubu yazanlar 

ne arazi için bir fiat tcltlif ediyorlar ne 
de kendilerini bildiriyorlar. Bu bakım
dan cevap vermek te imkaneız. 

vadan, sudan konuştular. Seyahati 

,..-- ,._. BugUn öğleyi milteakip namazı d 
l!-L....•-ta, --'-"-ten döaea zenci .. o- elinden alıyor. Tabü linç edaec:ek. öl- ; ini bilir. Ayni zamanda ho•m .. o.reptir. 

den hiç bahie açmadılar. ~ 
Ertesi günü öğleden sonra saat ~ 

genç kızla Langlenin sivil tayyare ~ 
danında 'buluşmalan kararlaştınldı. ~ 
hcndis ve patron evden beraber c;ılt rfl 

~ .-ı;-r -s Kemeraltı camiinde kılındık - "' "" 
--.;1..ı-nn --..L. --1-: ...::a..-ı=-ontu: dürülecek .. Ancak bu ölüm pek müt- - O halde} ....- .,... .. __.. ,.__...,. tan sonra asri kabristana defnedi-

Benim kanatlanm var. hif olmalı.. id ail - O halde hepei bu kadar. 
lecektir. Kedenf e · esine Cena-

Senm kanatlann var. Zavallıyı tenha bir yere ,•ötftrir.Ol't.r. d . Ve hinlerce kadının hayalinde yasa, . 
- Bundan c;lkan netice ıudur: Onlar· 

la pek yakında ltar§ı karııya geleceğiz .. 
Bunun için hüviyetlerini meydana çıkar· 
mıyorlar. Çünkü bu gibi itlerin pazarlığı 

• - -ı hı haktan sabır ihsan etmesini ı· 
Allahın bütiin çocuklarının Kollaruu, bacaJdarau a-ı a ... ve ltİftt' 1an genç süvari derhal atını sürerek or-

J • ,.. leriz. Biraz sonra Ann da seyahat h.Z
1 

Bizim gibi kanatlan var. birer koparıyor, kendi etinden yemeline tadan kayboldu. 
- --- - - -- -- - - - --- görm,.k üzere çıktı. . # 

Birden, odada bir aes yükeddi. mınlta yük.eldi. Herif, ayı gibi homurd-;ndı. Jale Des· U~klardan biri, Anın gittiğin• g .;ı' 
Jak Desli. gayri ihtiyari olarak batı· Ses, eert olarak devam etti: linin, elini kolunu, ayaklarını sımsıkı bai~ ce derhal Dantröyün çalı"ma 00 

nı sesin geldiii tarafa •. Duvarda uılı du· - Söylemczeen bu gece.. Birazdan ladı. Ağzını tıkadı ve onu, Hergül gibi koıtu. Telefon batına geçti. 
ran geyik ltafaeına çevirdi. yeni bir tren kazan olacak .. Sebebi meç- kolları araeında bir çocuk aibi tutarak. Kadranı çevirdi. . ıı" 

See: bul bir kaza .•• Bir adam tren altında lı:a- odadan çıkh. Mühendis Langlenin indiği otelıl'I _,,Jt 
- Mevkufu odanın orlaelna getirin., larak parçalanacak.•• MerdiverJerden kopralt indi. fki kat· marasmı aradı. Kapıcıdan 20 nuırt 
Diyordu. Jak orta yere getirildi. Jak 8118mufta. it binadan çıktı. c.dayı İstedi. 
Ses tekrar duyuldu: Şimdi babrlayordu. Altı ay evvel yi- _ 7 _ Allo .. Elsaving) .. 
- Sen kendini bizden :kuvvedi ve ne bu banJiyö İetuyonu civanncla bir - Evet.. ,,-

kumu eandm. Bizimle bqa çıbmıYa· kaza ol mut, bir polia müfettifi gece ya- FECi GF.CE - Buraa 1 1 7 •• Mektup tdİ' 1 ~I" 
caiuu timdi anlayacakem.. ..., tren- altında parçalannufb. Gökyüzünü kaplayan kalan bulutlar madı. Satmak istemiyorlar. Bü~-' 

Jak cevap yerine otnuzlannı aillr.ti. Ba naed olmuttu, o uman bir tirlü ayı maekelemifti. nutmalannı dinledim. Yaran ~ 
C3rtimDİ)'en tefin ~ bqmclan ge· tanlatdaanamıştı. Bulutların lr.enarlanndan .man ttak et· sonra ikide tayyare ile Elg...k•,. 

ZABITA ROMANI .............................. 

Gri Şapkalılar 
Çetesi ' 11 

- t4 

Kafasına bir topuz VUrdu len 9e8İ de'Yllm etti: Haydutlarnı reisi (yeni bir kaza) der· rafa dağınık ve ıölgeli bir ziya eerpiyor· ket ~iyorlar. ~ 
- Kim olunan ol.. leter polis ol iat~r l ken buna itar~ ediyordu demek. du.. - Bravo Stefan.. Ben derhal 1' 

--... ------------------ betk ... Buraya, BelvedeT oteline seldı· Ses, daha hiddetli ve tiddetli ak.etti: Jakı sırtlamlf olan herif lr.otarak gidi- kadakilere telgTaf çelteccğiın. Se".,.; 

Ba yı)ttı. Boylu boyuna tren yoluna ya• ~u~ ~n~~!~.!~ı:ı:;:~:::::~! sin-; Haydi cenp ver .. Söyliyecelt mi· yo~~k~~ı;e:: '!:~ndifer yoluna geldi. emre intizaren tara;ut iıine d~,,~ 

t d Vakl•t geC •d• L k ı•fi d" tar....t için buraya geldin. Buna kat"iy.. _ - ~yli~ecek bir teyim yok .. Çünkü Vah~i bir ırülüı duyuldu. Jorj l..angle. iki aenedenberı ,,P ~ 
ır ı. e ı ı. o omo 1 n u- yen eminim. bır§ey bılmıyorum ve benden ne ietedi· Herif cebinden kauçuk bir tokmak ÇI· diii doğduğu tehrin .okaklart .. --"'~ 

d •• w •• • ki d .,; h•ıd• • d - Ben buraya kendi keyfim için .. Ha· ğinizi de bir türlü anlamıyorum. kardı. hayli dolaştıktan sonra gece geÇ 
UgU treDJD ya ' 8Ş Jg tDI J ınyor U va almak için aeldim. Ja~ ~li b.,Ca euretle hareket ede· Yapacağı i~ biliyordu. Cinayetlerine otele döndü. d•fll" 

.- ~alan.... Sözlerine inanmadıiı- f ~ezd.1: .~•r lteT~ ~endi8ine alelade bir tu- tam manasiyle bir kaza rengi :vermeJı: için Kapıcıdan anahtarı 11ldı ve 
0 

Kapı açddı. 

Haydutlar içeri girdiler •. 
Biri: 
- Artık kafumchki kukuletayı çıka· 

rabiliriz. 
Dedi. Diğeri cenp verdi: 
- Ent ama.. Heri~i oğf ... un a:,U-

~--~---~~~--~ 

öyle götürürüz.. mt eea de biliyonun .. Kafi.. Münakaşa rast suau vermqh. Bu rolü, faydaeaz ol- Jaltı bayıltacalc, iplerini çözecek ve onu çdth. 
0.,.ndaki kalın ÇUYala çıkarddar. fa,.ı..z.. Sem. için cezanı hafifletebile· ıduğunu bilmekle bet"abeT sonuna kadar baygın halde rayların arasına uzatacaktı. Kapıyı açtı. 'fi""' 
Kollarına girdiler. cek tek bir yol var. O da buraya eeni oynaması lbımdı. Nitekim de öyle yaptı. Elektrilt düğmesini çevirrn~ell ..-
Bir merdivenden çıktılar. kim cönderdi Ye Belveder otelinin bizim Görünmiyen tef bir emir 'Yerdi. Trenin gelmesine pek az kalmı§tı. bir durakladı. p;t 
Birçok adamların bulunduiu bir oda- toplanta yerimiz olduiunu nereden. na· Odaya biri girdi. Gecenin ıcesizliii içinde uzaktan lo· Oduıoda alışmadıiı bir k~kU·~~ 

ya cötilrdüler. ili haber aldm, bunlan oldaiu pbi söy· Jak, bu Riren adamın ginclüz gördi· lı:omotifin düdük seei akieler bırakarak 1 ·nnt.a koku.u vardı. OüğoıeY' çe 
BunıC:ldi adamların lıepeinia Cle bat- lemeGdir. 1 iü yampUT bacaklı Mn'ablar herif oldu· yaklaşıyordu. Elektrik yandı. 

· Etrafına bak1na Lansle hayretten dona ~1 
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BiZANS SARAYININ iÇ YÜZÜ 

ANKARA RADYOSU 
öile netrirab 

Saat 
12.30. 12.5 0 Muhtelif plak neşriyatı 
12.50-13.15Plak: Türk musikisive 

halk tarkıları 

Vindsor dükü hakkında 
uydurma bir haber çıktı 

Mişel ..... ~~~d·~·l~y·~-~~k···~:y·~·ğ~ .... kalktı 
-~linde 

saray 
kupası, haykırdı: şarap 

bu •. işte Bizans bu .. Ve 
- Koca bat Vuil .. Sen de birıeY ıöy-ı 

~e .• Bak.. Etrafına bir bak .. Neler ıörü
orsun .. 
lınparator içtikçe içiyor, Vaail içiyor, 

'l'tılıla İçiyor, Etkarina içiyor, aarlıoJla
hn ilk eserleri hepsinde de ba,göıteri- ı 
l'ordu. 

Mİ§el den.m etti: 
- Neler söriiyonun Vail?.. Hep 

körpe ve ııüzei kuılar.. Bol içki ve eğ
,._ .. Eğlence .. Eğlence .. Değil mi? Bir 

• 

işte 
işte 

hayat bu .. işte 
ben buyum ... 

1 3. 1 5 • 1 3. 30 Dahili ve harici haberler 
Akpm ne,riyab 

Saat 
18. 30 • 18.40 Plak ne~riyatı 

18.40. 19.00 lngilizce cJers (Azime 
ipek) 

19.00. J').30 Türk musikisi ve halk 
şarkıları 

(Servet Adnan ve arka-ı ~ 
daşları) 

19.30. 19.45 ~at ayan ve Arapça neş-ı 
rıyat 

19.45 • 20. 15 Türk musikisi ve halk şar
kıları 

(Hikmet Rıza Sesııör ve 
arkadaıları) 

20.1 '.i • Z0.45 S:ıL:safon solo: Nihat Ese-
nin (Piyanoda Marael Bi) 

20.45 • 21.00 Pl~kla dans musikisi 
21.00. 2 J.15 Ajans haberleri 

~ ... aazlar da batlıyacak .. Rakıslar da f 
batlıyacak.. !ıte bütün bunlar hep bep ,, 

2 1 . 1 5 • 2 1. 5 5 Stüdyo salon orker.trası 
tST ANBUL RADYOSU 

Öğle DCfrlyt.lı 

Saat 
1 

Vindsor Dükü Berlin ziyaretinde 

1 Vindsor dükUnün Amcrlkaya giderek teşİr icra etmiştir ki, bir Fransız gazete
t hüyük ş,ehirleri gezip sosyal meseleler sirıin yazdığına bakılır~<-. Şikagolu arka

; hakkında bazı tetkikler yapacağı tahak- da, da nihayet verdiği haberi şu suretle 
kuk eder etmez Şikagonun büyük gaze· tashihe mecbur olmuştur: t.Windsor Dü

' künün bir filimde rol alacağı hakkında· telerinden biri hemen şu haberi: vermiş· 

benim .. Hepsi ıenin .. Hayn-.. Hayır .. Sa-
de benim değil .. Senin de .. Teklanm da. 1 
E•L .. • d H • • • H d' I ~anın a.. epllD.IDD.. ay ı .. 

1
12.30 Pl.ikla Türk mu,ik;<İ 
1 2 .5 O Havodi• 
13.05 Muhtelif plak ncşriy:ıtı 

Sazı... batlasm.. Ralas ı..,Jasm.. Ne du- j 

l"lıl'orıımuz? Şarap getirin f'lrBp .. lçece- '"""" "" ;14,.J.. Sut 
ii% 1 1· "--•--- K 1 ft.ı.ı:o ~~~~ t11of)t.mı- ~4 

Alq:ım neşriyatı 

·• çe un.. ~ fanlp.. ız ara f'l· "' ""~''"''"""""" 11. 3n pı.;kla dan• mus;kisi ••~ H -'- H k . k ,/ •·• ,.,... ~ ........... 
-.,.., en<ese prap.. er "' ıçece .. b d b w· 19.00 Piyano solo : Cemal Reşit tara-

liep .. Hep """°' olacafuı .. öyle istiyo- vermezdi. Çünkü her taraftan Biz""" :..;. ura " e _'Y0
";:"" kırarak -•·ad· fındon 

l"tırn .. Öyle irade ediyorum.. • lisesinin yiikaek hamisi muhterem Bizans Harem agası, oyun ~= ı. d f k d (O 
S Sazlar çalinakta devam ediyordu. 19.30 Ra yo onı ram ... ) 

azlar, aankl bir mliddettenberi bu İmparatoru Oçüneü Mite! hazretlerine, Şar k 'ıl d I p dolup bota! 20.00 Mustafa ve nrkada,lan tarafın· 

tir: Windsor Dükü 1 [olivudda bir fllim 

çevirmeği kabul etmi~tir. Kralın kalbi 

adını taşıyacak olan bu filimde Dük Cre
ta Garbo ile birlikte oynıyacaktır.:. 

Bu haber Lond'3da o kadar elirn b;r 

ki haberimizi esene tashih ederiz. Bu. 
filıınde Greta Garboya arkadaşlık ede• 
cek olan zat Dük değil, tanınmı~ sinema 
aktörü Charles Windsördür.> 

Siz bu İsimde bir ak.tör tanıyor mu'JU
nuz 1 

etnri beldiyorlarmq 11'bi birden bir orji zevkine uygun biçimlerde hemen her gÜn d ap up arı o u ıyor-, dan Türk mus;kioi ve halk tarkı· 
lıa1rasına ı..,taddar. cariye takdim edaroekte idi. Binaenaleyh u .. 

s "d L.:<.1-- •--- • d b' ah h bo bınıktıg" ı ae Cünb;;_ hayvanlaşmıt bir ihtirasın, fU· lan 
ag a .....,...,. "'""'P oturan ve mee ç gın ır v ıet ır11nın 1 • • I ~- b' • afa aittikçe d • 20. 30 Ömer Rıza tarafından Arapça aöy-

b,,yaz tül libaam -lak vücutlarını yan dikleri imparatorlarına Allah gibi tapan unuz aıllllf ır za n, • ettcesı-
•• T'F • • __ __._ I . d' . ·-·--' lev 

Balayı dönüşü 
0rttiiğü on iki a- kız, omuzlarından halkın köpekcesine sadakati bol bol dol- nı arttıran bır .arnof ugun ızgın ·~w· 

·--
7 h hak' lmuıtu. 20.45 Semiha ve arkadaşları tarafından 

&Öbeklerine kadar sarkan örgülü saçla- dunnağa kafiydi. ma>: avaaı un rda ••• • I Türk mus;lı:isi ve halk şarkıları 
tını ıilkerek •v•n kalktılar. Cariy;ıer, köleler, sazendeler iıte bu- imparatorun ve ıgı emır, sa onda ) 

-..~- . d (Saat ayarı 
Solda diz çökmüt ve yine tülden kıp- nu badilderi içindir ki dcima böyle mec- bulunanlardan, ımparator an maadasını 

Janet Mak Donald'la 
şına gelen garip 

kocasını~ ba
hir hadise k h d.. .. •. f' 12 1. 1 5 Orkestra 

•zıl libaslara bürünmüt on iki delikanlı lislerde ve billuusa imparator aarbo~ ayrete • uıunnl>if.U· . •. • • 22.15 Ajans ve borsa hab<rleri 
da sıçrayarak yerleriden kalktdar. iken gözlerini ona diker, 1'ulaklarıru Evvela, baıvc~ Sokolar•~.,mulıun bır l 22 30 Plakla sololar. open ve opcrel Meşhur sinema ar- l'l'-:~'°'°""":"""~ -----------r....,...,,-=.,...,:-r:a;ı 

Bu eünbiit aleminin mutad merasimi· açarlar .. Ağzından çıkacak ber hangi bir, ndam:!L. Mcmlc.:elle çok ~u "':"'" v ı. I · parçabrı 
ne al~km bir hareketle masaya, baş ta· emri derhal tatbik için adda birhirlerôy-ı Böyle olrn..Wa beraber 0 ıımd'.ye kadar -----
rafmea imparatorun Vasilin, T elda ve le yanı ederlerdi. 1 huem daircsi.'lde imparatoru gündüz bi- H l ı d 
l::tkaıinanın bulund~ büyük ve uzun Masanın birdenbire d;~ili erlı:ekli ka- le rDhaUız ctmemiıti. Şimdi, gecenin o an a 
masaya yaklaftdar. labalıklatınası Mi•elin hoııma ı:itti.. böyle çok l!erLmit b~ "':'tind.e .. Sara- Şirketlerinin gemi 

tıstlerinden ve yen 
cvlenn1iş olan Ja
net Mak Donald ile 
k.o€"asl Gene Re)r
ınond halayı seya
hallerindcn evleri-Masanın sağ tarafındaki on iki san- - Ha ıöyle.. Dedi. Haydi bakahm ya gelmek .. Harem daıresıne cırmek ve 

dal • t ne hen üz dönmüş--yeye on iki genç kız oturdu. oç' in.. Dunnadan için .. lçdim.. bvrad,. .• lm;>ar:ıtonı cünhüf ve ei;len~e- ınşaa programı 
!er, vill~larının bah-

Masanın sol tarafındaki on iki sandal- içki, yemek, yem~ tatıyan on iki kız nin tam kıvam.ı.'ta gelmit bir anında ra- Son neşriyata göre 1 follanda tezgah-
l'ede de on iki delikanlı yer alddar. bu cünbiq sofra;ıımn b,I:ın r.c Aşine ci!'. lıatoız ebnek için her bıılde mühim .. Çok larında 248.650 ton gemi in';A edilmek· 

çesinde o gün isti
rahat ed •yorlardı. 

Birden, bahçe ka-
Üçiincü M~elin tabiatını biliyorlardı. yeti,ebiliyordu. Od:ı.'tın ler ve ne:e• ko- m\.i!ıİm bir ıebep olmak lô.r.mdı.. 1 tedir. 
Bilhassa böyle zevk ve cünbüt Alem- kulan ile aiu"lafan ve ııak.14}' n h3va.::ı- Sonra, imparttor, kendisini böyle Son zamanlarda <li.iny3n1n her tara-] pısı önünde içeri 

C\"İnde İmparatorun bir dediğini bir da- nı, dört 'köfeye L:onı;lmUf ı:rümüt bohur- mecliı;1 rde rahatılz edenleri hiç aevme7., I fında hiıscdilmeğc batlanan nakliye va- gi.rnıek istiyC'n bir 
lıa tekrarlatmanm ne kadar fena netice- danlıkhrda!l •:ı selen e::>ber l.:okulnn içki '1emlerinde devlet iflerdıi dinlemek sıtalorı noksanlıcı ve navlun ücreılerin· sürü ınsan kalabalı· 
ler Vereceğini, sarayın bu sefih muhiti- daba ziyade ağrrla.:tL-ıyor, bc~'-'-rdan!ı:.- bile ist~mezdi. Buna ratmcn iıte biraz 1 deki tereffü lfollandayı da vasi bir ge· ğı görduler. Şaşır-
tıi bir çok acı tecrübelerle öğreıunİfl~rdi. !ardan çıl:.an dcmı:.nlar bu se:i:ı alemin evvel barem :ığasma: mi in,aatı proııramı hazırlamağa aev- dılar. Nıhayet bu 

UçÜnc:ü Mİfel, devletin idare ve aiya- üzerini yaldızlı tavandan gitıil;~e al'-'lan _ B~vekili buraya getirin.. ketmiştir. Son neşredilen istatistiklere kalabalığın, ltendi-
&elİnde pek o kadar nüfuzu olmadığını !<alın bir sis tabakaıı lıalind• ba•l:r;yor- Emrini v•mtİfti. na,vek3in lutrem da· ı gör~ muhtelif vapur şirketleri ceman !eri Lıalayı seyah>-
•rılarnı,, bu yan kudretaİzlik acısını aa- du.. 1 iresinde İm;>araloru :ı:iyar~ti ne kad:u' I y~ku~ 248.650 tona bnliğ olan 34 ııe· tinde ;kon açık göz 
ta.yuırn harem dairesinin cariye ve köle, l~parator, ıenC:-cliyerek ~~r:.ğa kalktı. bekl"'nmcdik bir hareket i.ce Unparatorun j mı t:ıparlşi vcrmio;.lerdir. ~u .. m~yan.da bir rıccntanın. insan 
~r hlahlüldarmdan çıkarmakta ve hatta Elinde ıarap kupası hay"ırdı: Sokol.ıri,i buraya çağırması 0 kadar yalnı~ Hol!. • Amerika Liın ın hıssesıııe 1 başına yırını . beş 
ır tid duymUftU. En ufak bir arzusuna - lıte hayat bu .. işte saray bu .. l~te umdmryacak bir haldi. (.9 bın tonu bulan be1 gemi dü~mekte· dolar mukabılınde 

derhal itaat etmiyenİn en küçük cezaaı Bizans bu .. Ve iıte ben buyum.. _ Bitmedi _ dir. Kon. Paketvaart Mij. beş gemi ve evlerini ziyaret et-
C<ollaıtı. ölümdü. Birden, gözleri salonun açılan kap .. ı· ~ .-,. 5 7 bin tonla ikinci gelmektedir. tırdiğini ve dönüş- JilNET MAK DONALD VE KOCASI G. REYMOND 

" v~777/7Y77/7/77JD":/7/T'///sU• · · 
. vliinı en küçük ceaa diyona.. Bun· na dikildi. l / 1/ 19 35 te adet itibariyle 406 ve !erinden haberı olmıyan hu acentanın 1 güçlükle bu kalabalık ve beklenmedik 
d1111 daha biiyüiü olıD" mu? oı ..... ölü- Kapının etiiinde bir harem ağası be- Şeytana ton it;bariyle de 1.9 Mily BRT den ;ba- karlı işine devam ettiğini anlamışlar ve ziyaret~ileri savmağa muvaffak oldular. 
tniin tekilleri, çeıiıleri olur. En ufak cc- linnifti. , ret olan Hollanda ticaret föloau bu sa· 

za .. Cellat elinde ve hamamda boPJ· - Ne istiyorsun hmzır fell&lı.. iyede ayni zamanda cGençleşm;,. ola- General Millerin 
lttal.h. Bundan aonra cezalar derece de· Diye bağırdı. Yüzünün siyah derisi LJ yan/ar lcaktır. Zira 1936 da mevcudun ancakı h kk d 
rec,, Yükselir, ıiddetlenir •• tıkence oda- korkusundan çamur rengini alan harem jyüzde 8.8 i beş senelıkten aşağı idi. kacılmasl a ın Q 
~gelir .• Zehirle ölümün luvnntdarı :ığası, titreyen bir ıesle: ıf!Z!ZYLZ'L, / :.-! Parls zabıtası mühimdi 
il .... __ Bugün başlıyacağımızı haber s } k t 1 0 ••unç ihta&çıan içinde ıüren utıraplar -Baıvekil Sokolaris gelmit·· Sizi der· , atl 1 e'l 1 UCU elde e t ta•-· verdığinuz bu yeni lefrikamızı ya· 

'"P ederdt hal ıönnek istiyor •• Çok mühim manıza· ı 1 Faris, 21 (Ö.R) - Zabıta beyaz Rus 
y zılanmızın çoklugu yuzünden gc- Güzclyalıda, tramvay caddesin· 1 

e., Bütün bu cinayetler .. Sarayın ha- tı vannıı.. b ak generali-~illerin kaçınlnıası ve general 
~ d • d vah • bir rı ır mak zarureti hasıl olmuş- de 102 7 numaralı ve altı odalı. de· d 

Tarihten 
--=--

Evvelki devre ait bi~ 
insan iskeleti 

aıreainin mahremiyeti içinden dı· Oçüncü Mifelin gözlerin e 11 

1 

tur. Karı.lerı·mı·zden 
0 
.. zu"'r dılerı· z. . k Skoblinin ortadan kaybolması hakkın a 

..... nııe aroı. bütün konforlu ev aatl-
•ızmazdı. bal<ıtın kanlatmlJ ııığt çaktı. . c Şeytana uyanlar • tefrı"kaıı1ızı 1 k mühim vesikalar ele geçırmi~tir. Bun- rak sathından üç metre derinlikte tarih· 

~ .. ~ • ı tır. isteklilerin mezklır eve mü- k · 
• '"""Y" mevcudunun on tanesi ekail- Y enne oturdu. 

1 

yarın b f d k ks !ardan Paristeki beyaz cus mer ezınin ten evvelkı' devre aı"t bı'r ı'nsan ı"sk•letı' 

Sibiryada lrtaç ırmağı kıyılarında. top· 

ttı•• it":__~ _ • u say a a o uyaca ınız. raca ati eri ı"la' n olunur. • 
k
-. .. •""""'1İn umurunda olmazdı ve bu Harem ağasına: , hakiki faaliyeti hakkında ip uçları el-

e aiJ• • • 1 5 S 6 bulunmuştur. 
lf te cünbiit alemlerine asla noksan - Batvekile aöylf!.. Dedi. Kendismı uzzzc;o_,,,r/.ZZ::l"/21:1.:~''''~'~'7'PJ c<ı:l\IO".r...-:~~~~~,.,_.~~~;,~,,:. .. ~~,, de edileceği ümit edılmektedir. ,,. V'..,.J,F'.,,,,,_,,.,,,,.,J,. ,_,.;_,,,,.,,,~~~,,.l,J~,;J lakel~te nazaran, bu adam, fevkalildo 

<W •nq;:;,,rxrLZ7.Y././LT/ /.7 /,.L;VZZJ/11 dağ başında kaldı. Böylelikle gizli dıij· Kalkın yavrularım aııamz. geldi kurup memleketin her tarafında şenlik- uzun boyludur. Kafa tasının arka tarafı 

HALK MASALLARI 

Evvel Zaman 
manlar cezalarını buldular. ler yapıldı. Bey, çok ihtıyarlamoo oldu- Al k k .., )&ssıdır. t çene ço uvvetli ve dıta• 
Hacı Kasım ağa Hürü ıle Beyogluna Sizin suyunuzdan ıçeıılcr kanar gu için oğlwıu kendı elile yerine geçirdi rı doğru çıkıktır ve on altı kuvvetli diı· 

yenıden bır nikah kıydırdı. Toy düğiin Ananız babanız kuş gibi döner Onlar ermış· muradına bız çıkalım tah-
k d 1 !erin; hala muhafaza etmektedir. Çok ur u ar yemekler döküp fakir fuka- Yetim yavrularım boynunu eğer tına ... 
rayı doyurdular bunlar bu zevk ve sa· Kalkın yavrularım babanız geldi 
fada iken günlerde birgün hızır çıka- Kalkın yavrularım anaııız geldi 
geldi. Beyoğlwıa : Kız bu türküyü söleyınce yüce lan-

- BITI'l -

uzun kollar, diz kapaklarından aıağıya 

kadar uzanmaktadır. El ve ayaklar, bu• 
günkü İnsan el ve ayağından bir buçuk 
misli daha büyük ve geniştir. 

içinde 
Beylın; artık burada durmanm zaına- rım hallerine acıyup çocuklarına yeni-

1Z;ası;!z::;l!Ziiıı:.ııZ1., nı geçtı. Zavallı ananın babanın gözleri den can 1rerdi. !kisi de yerden ot gıbi 15 Yılda Zamanında, bu adam her halde öldü• 
rülmüş 

0

olacaktır. Zira kafa tasında bir 

-11 

H •• K •• uru 1 z 
Ba·ıa ll . g babam bagla imamı bagla lar ve üçünü de bırer ters eşeğe bindi-
~ ~rdeş bağla cadıyı bağla rüp üç gün üç gece memlekelın içerisin-

hab aglıyarak böle söyleyince anası de çarşı çarşı, sokak sokak gezdirdiler. 
Ya ~ı, kardeşı, Beyoğlu, koyun kuzu- Yüzlerine lükürmedık hiç bir kimse 
dolaş ilrl!jır gibı birbirlerine girüp sarmaş kalmadı. En sonunda memleketin haki
Çen (oldular Nihayet kız başından ge- mi fetvalarını çıkarttı. Uçünü de birer 
bir b_serencam) ı (minevveli ıla ahiri) deli katırın üstüne bağladılar Katırla
lla ır anlattı . Orada hazır bulunanların rın kuyruğunun altına da birer diken 

( _;tnau kları a~ızlarında kaldı. Herkes kıstırup salıverdiler. Deli katırlar can 
"'tgö)I h hak z erle hacı Zahidle cadı karı- acıs;yle kudurmuş gibi dağ yukarı heın 

ısıt •Yordu. Her ikisini de bir gavur kaçıyor, hem de tepme atıyordu. Mem
l<.a::.~~ l~.ltu". Dilleri ağızları kilıtl•ndi. leketın delıkanlılarından bir kaçı da 
bırak LSledılerse de okadar halk hiç birer ala b;nüp katırların arkasından 
ll.litı ~r mı? 'Ctzerlerine hücum edıp üçü- kovdular. Derken yarım saat geçmeden 
Tta"ı ; h ~ilerini ayaklarını bağladılar. üçıinün de limede lımesi kalmadı. Par-

·• ıdın &arıuını boynuna doladı-. ca parça oldular her bir oarcalan bir 

senin için ağlayı ağlayı kör oldu. bıliıp kuzu gibi meleşerek siğirdip gel
Yedı yıldır sırtlarında yas donlarını çı- diler. Karı koca sevındiler. Yavruları
karmadılar git onları da tasadan kur- nı yerden kaptıkları gibi bağırlarına 
tarıp memnun el!.. basarak bir zaman göz yaşı döktüler: 

Deyip gözden kayboldu. Hızırdan bu - lnşaallah bu son ağlayl§ımızdır ... 
kara haberı duyunca alelacele hazırlan· Diyerek gözyaşlarını sildiler. Çocuk-
dılar Hürü ıle birer ata binip veda ede- !arı kucaklarına alıp atlarına atladıkla
rek yola revan oldular. Bir ıki günlük rı gibi yola rcıran oldular. Uzatınıyalım, 
yol gittikten sonra çocuklarının kesil· gıinlerde bir gün evlerıne gelip iriştiler. 
diği yere gelince Hürünün derdı taze- Baktılarki hızırın dediği gibi, Beyin de 
lenıp ağlıyarak bakalım ne demı.:;' karısının da gözleri 5.lıl olmuş .. Beyoğlu 

Aldı Hürü: dua etli, işidenler: 
GiJkçe bulut o!up göğe akarsm - Amin !. .. 
Sulu serpk"1\ gibi yeri döğersin 
öksüz çiğdinı gibi boynun eğersin. 
Kalkın ııavrularım babanız geldi 
Kalkın yavrularım ananız geldı 

üst?inüzde mor me?ıevşe irişmiş 
Kızı! giıller goncasına karlf"'ış 

Y etım ııavrııların boynu !ıuruşmuı 
Klllkın ııavnılanm bııbanız aeld.t 

Dediler. Hürü parmağından Hızırın 
verdiği balemi çıkarıp ikisinin de göz
lerıne sürdü. 

Yedi yıldır ağlayı ağlayı kurumuş 

sönmüş olan gözler yaşarmağa başladı. 
Yavaş yavaş göz kapakları açılup üzüm 
gibi sims;yah göz bebekleri meydana 
çıktı. Birbirlerini görüp sarmaş, dolaş 

oldular. Kırk gün kırk cece toy, düiün 

Binlerce kadın 
çocuklarını diişürtmüş 
Bunların çoğu bu clna· 
yete kurban 91tmişler 

Perpinyan 1 7 ilkteşrin - Fransız za

bıtası bu.:;ada müthiş bir çocu~ düşürme 
hddlsesine el koymuştur. Bu i~i yapan 
adamın şimdiye kadar bin kadar kadı-
nın çocuğunu düşürdüğü ve bunlardan 
çoğunun bu yüzden öldükleri anlaşılmış· 
tır .. .\uguste Robert namında bir şahıs 
20 senedenberi Pcrpi.nyanda yerleşmiş 

bulunuyor. llkönce fotografçılık eden bu 
adam sonradan işinin şelıtlini çocuk dü .. 
fÜrtmeğe çevirmiştir. Augustc Rohertin 
cinayet mıntakasıru yavaı yavaş Parise 
kadar genişlettiği anla11lmıştır. Şimdi bu 
korkunç cani ile cinayet ortalıtlannın 

heoai yak1 l1 0°• ele vcrmiflcrdir. 

mızrak saplıdır. Bir elinde uzun hir taş. 
diğer elinde de bir yay tutmaktadır. ı,. 

k~letin yanı bll.$ında bir kemer. eelıtiz 
ok. ve bir az ileride de pişirilmiı top ... 

ralıtta.n tezyinatlı. küpeler bulunm:ıkta-

dır. Yaylar ve mızrağın ucu. artistik bir 
surette i~lenmiş kemik.tendir. 

Gerek bizzat iskelet. ııerek bilhassa 
İikeletin yanında bulunan eşya. bu ada-

mın. dcvrimizden çok evvel yapmlf ol .. 

duğu hakkında tam derecede kuvvetli 
bir kanaat vermektedir. 

Halen, Semipalatinsk müzesi mütaha ... 

sıs memurlan. bu iskelet ve yanında bu
lunan eıya üzerinde derin tetkiklerde 

bulunmaktadı<. Bu ilk tetkiklerden son• 

ra, iskelet, raporla birlikte, daha yük
sek ilrni heyetlerin tetkikine arzedilecek· 
tir. 



SAHiFE b 

Trakya Eğitmenler kursu 

Yarın altı aylık tedrisat 
devresini bitiriyor 

INGILIZLERIN ELiNDEN KAÇMAGA MUVAFFAK OLAN 1 

Filistin Büyük Müftüsü 
Yunan kralı 

S. M. Jorj 

Trakyada sürekli yağmurlar yağdı. Bir rüş
vet hadisesinin cürmü meşhudu yapıldı 

Kudüsü islim dünyasının (Roma) sı 
ve kendini Halife yapmak istiyordu 

Roma, Paris ve 
Londrayı ziyaret 

edecek 
Belgrad, 21 (ö.R) - Politika gazete-

sinin istihbaratına göre, Yunan kralı 
Samajeste Corç, Ankarada bulunmakta 
olan başvekil B. Metaksasın avdetinden 
sonra seyahate çıkacaktır. Kral Corç bu 
seyahatinde Roma, Paris ve Londrayı 
ziyaret edecektir. 

....................................... d b ta .d h Se 1 
an eş nesı e emen yşe adala- ~ '·'··'"·'"J'- -~..,......._,~?J;/••,t~·~··"' ·· 

Q, yalnız müf fÜ rına, vakUyle Zeglul p.aşanın sürülmüş 1i. ';-~$'../ -~· '%~A~~;{~~ 
.J ·ı olduğu yere nefyedilmişlerdir. · · 
aeğı , siyasi Araplar, Camiülömere çekilmiş olan 

bir şef ti .-Büyük müftü:oılerinin kendileri ıçın 
AIJaha dua ettiğini söyliyorlar. Fakat 
lngiliz makamları onun (Dua) değil ye

ni isyanlar için (Plan) yaptığına kaniTürk.yede 
Bü:>-·ük harpte ihti
yat zabiti idi. Bü
tün Filistin vakfını 
Arapların 

larımasına 
misti. 

~ 

silah-
sarf et-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a• 

dir1er. 

Bunun içindir ki onun Filistinden bir 
Yere kaçmamac:ı için sıkı tedbirler al
mışlardı. Buna rağmen Hacı Emin El
hüseyni bir yolunu bulmuş ve yine kaç
mağa muvaffak olmuştur. 

Biiyük müftü ancak 44 yaşındadır ... 
O yalnız Filis1inde dini bir reis değil, 
siyasi bir ~eftir de .. 

lngiltereye ve Yah11dilere 1'.arşı çok 
sistemli bir şekilde ve senelerden beri 
df:vam eden amansız bir harp açmıştır. 

Edirne rn/;si bir tetkik e~nasmda 

Ajan~ haberleri. Filistin müftüsü Ha
cı Emin Elhüseyninin sığınmış olduğu 

•Camiülömen den kıyafetini değiştire-

Hacı Emin Elhüseyni1 her ne babası
na olursa olsun Filistin.de Arapların si

yasi hakimiyetini temine çalışmakta ve 
burrısını bütün 1slam aleminin bir ka
besi \·e kendisini de Müslümanların ha

Keşan, 20 (Hususi) - Edime valisi denberi Trakya ve havalisi ile Balkan
Ni:ı;azi Serken kazamıza ı;c!erek bazı tct- hıra sürekli ve çok şiddetli mevsim yağ
lcikatta ve teftişatta bulunmuşlardır. murları düşmüştür. Bu yağmurlar neti-

rek kaçtığını ve bu firar hadisesinin 
lngiltere aleyhinde yeni hareketlerin 
hazırlanması He alakadar görüldüğünü 
iki gün evvel bildirmişlerdir. 

lifesi yapmağa uğraşmaktadır. 
Valimizcle hayvan merakı olduğu için cesi olarak havalar birdenbire serinlemiş 

1ı.öylü sevinmiştir. Kendisinin haliskan pardesüler giyilmiştir. Havaların böyle 
Arap atlan vardır. Tam minasiyle 'bir ani sertleşmesi herkesi telaşa düşürmüş 
yetiştiricidir. 1 soba, mangal, kömür ve odun tedariki 

Umumi müfettiş General Kazım Diri- için faaliyete sevkctmiştir. 
iin direktifleri üzerine kazamızda fen- BiR ROŞVET I IADISESl 

Filistin Arapları üzerinde çok büyük 
bir nüfuzu olan Hacı Emin Elhüseyni 
ve hayatı hakkında bir Fransız gazete-

si şu mühim malumatı vermektedir. Bu 
gazete diyor ki 

Gariptir ki Yahudilerin ve lngllizle
rin amansız düşmanı olan büyük müf
tü bugünkü mevkiini, nüfuzunu yine 
İngilizlere borçluduıo.. 

1920 senesinde Hacı Emin Elhüsey~ 
İngiliz hüküme1i tarafından Arapları 

ni bir asım durağı ile bir ko!tu alanı ya- Ed' 20 (H ·) T k , ırne usu~ıı - ra ya un 
pıJmn!lma karar verilmiştir. ' 

fabrikasında bir rüşvet alma hadisesi ol-
EôlTME LER KUR~U 1 k 1 - mu~ "e bu hadise em a i mi liyeden bir 1 

Edirne, 20 (Hususi) - Karaağaçtaki evin l:endisine tahsisini isteyen birisinden 

} .. h okulunda geren nisan ayında açılan emlaki milliye müdürii Zihninio bu isi 
1 

kov egwitmenleri kursunda tedrisat bu k · · · d-~· "dd" d 1 1 ,, yapma ıçm ıste ıgı ı ıa e i en paranın 
·.) m 22 sinde !ona ermektedir. Edirnede Trakya un fabrikası buğday 

Bu altı aylık tedrisat de\ resini muvaf- koruma kontrolörü ve Zihninin kayınbi
fakıyetle geçiren eğitmen namzetleri köy raderi Eteme verilmesinden ileri gclmiş
eğitmcni olan.k tayin edileceklerdir. tir. O esnada fabrikada hazır bulunan 
Köy eğitmenlerinin tayinlerine a i• kadro zabıta memurları rüşvetin verildiğini tes- 1 

tasdık edilerek maarif vckfılet~nden gel- bit ctmiş!e.r , c derhal curmü meşhut ) ap- l 
rniştir. Eğitmenler bir teşrini s ... niden iti- mışlardır. Suçlular sorguya çekilmiş Yel 

haren tayin edildikleri köylerde \ azife haklarında tahkikata devam edilmekte-
görmeğe haşlıyacak1ardır. <lir. 

Köy eğitmenleri hem köy çocuklannı Ed'me, 20 (Hususi) - \"ılayet rnu-
okutacaklar hem de zirai sahada koylü- hasebci hususiycsi tarafından köyler için 1 

ye rehber olacaklardır. Beş alu köyün satın alınan on i'ç ı.albur m.J ine i Uzun
eğıtmenlerine bir seyyar basmuallim ta
) in edilecektir. Bu baş muallimler köy 
eğitmenlerinin mesai.sini daimi surette 
lontrol ve murakabe edeceklerdir. 

SOREKU Y AôMURLAR 

Edirne, 20 (Hususi) - Birkaç gün-

kcipn.i İ"ta'!yonuna gelmiş ve malı.ineler 
teselhim edilmi,.tir. Evvell.i gün v?.li Ah-
met Niyazi merkez ziraat müdarü Fuatla 
Gz.unköprüye giderek makineleri gör-1 
müşler ve yapılan tecı libelcrinde hazır 1 
bulunmu~larchr. 

Yabani zeytinlerjn aş1lanması 
Kttdiis miiftüsii. ı•e arap liderler, 

«Filistin büyük Müftüsü, Kudüs Arap- ayaklandırmak suçu ile on seneye mah
lannın en büyük reisi ruhanisi ve ay-ı kum edilmişti. Bunun üzerine Filistin
ni zamanda Kudüs asilerinin de ele ba- den kaçarak (Maverayı Erden) e iltica 
şısı ve teşkilatçısıdır. Bu çok yaman etti. 

__________________ .....;;...._. 

54 milyon yabani bir adamdır. İngiltere, kendisine düş- O sırada lngilizler Filistine fili komi

man olduğunu bildiği bu adama ram on ser olarak sir Herber1 Samueli gönder
altı sene ve senede doksan bin frank mişlerdi. 
tahsisat vermiştir. Herbert Samuel a. · · · d .. 

F'l' . d k' k ıkl ' sayışı ı.a e ve su-
ı ~stın e ı arış ıkların artik son kfınu tesis için siyasi kinlerin kalkma-

h~ddme geldiğini gören ve bu i~e bir sını muvafık bulm İn il · 
Diha t ' · ı· h lll h"kü' UŞ ve g terenın 

zeytin ağacı var 
Elde mevcut istatistiklere göre mem

leketimizde halen 26 milyon zeytin ağa
cı ve 5 4 milyon kadar da yabani zeytin 
(delice) mevcuttur. Mahsuldar zeytin
liklerden vasat olarak senede 230.000 

ton zeytin tanesi alınmakta ve bunun 
210.000 tonundan takriben on milyon 
lira kıymetinde 24 bin ton zeytin yağı 

ç1kanlmakta ve geri kalan 20.000 ton 
cJa aalamura sofra zeytini yapılmaya 

:hasredilmektedir. 

Bu ehemmiyetli mahsulün daba çok is
tihsali ve zeytin mahsullerinin iyileştiril-

mesi hakkında bir kanun projesi hazır
lanmıştır. Projeye göre bütün aşılama, 
zeytinliklerin bakım, tirnar, toplama, ye-

niden fidan dikmek suretiyle meyd.-na 
getirilecek zeytinlikleri tesis ve yetiştir
me, yabani zeytinliklerin açma 'e aşıla
ma işleri Ziraat vekaletinin direktif ve 
kontrolü altında yapılacaktır. 

Devlet ormanları içinde bulunan aşılı 
hale getirilecek olan bütün yabani zey
tinliklerin sahaları orman idareleriyle 
zeytin bakım le kilatı tarafından müşte
rekt-n tesbit olunacaktır. Bu suretle ayırt 
ohınon mıntakalarda her hangi bir mak
~aıla kesim yapılmasına müsaade olun

mıyacaktır. 

. 1 k . l'k ye vermeK ıs ıyen ma a u - , A • 1.be . · yabani halinde yenı kuru aca zeytın ı - b' .. .. .. .. . . an anevı, genış ı ralızm politikasına 
D 1 met üyuk muftuyu azletmış elınden ı k · • lere naklolunacaktır. ev et orman1ann- b" .. . A • • • ' uygun o ara sıyası mahk:funlan affet-

da bulunduğu sahalan tesbit edilen yaba-! utun dını salabıyetlerı almıştı. nıişti. 
. . ~ . . Bundan başka suikastların tecavüz- . .. 

nı zeytın agaçlarından aşılamak ıçın her l . il"ı..I l ' Hacı Emın Elhuseyni bu aftan istiia-. ı ki ı erın, s <uı ı çarpışma arın devam etme- • 
sene talıp o aca ann aşılayacaklan mik- • . ... d İ 'lt . .,1 • k . . de ederek Filistine döndü Kardeşi Filis-

b . d'Jd'k sı yuzun en ngı erenın cuı omıserı üft. .. .. :.ı· · · • 
tar tes ıt e ı ı ten sonra o sene aşılama h .. 1 .. d' • .. b k" tin m usu JUı. Tesadüf esen olarak 
· · .. d .

1 
k w • onu, er turu mı rut e ve mev ııne . . . . . 

ıçın musaa e ven ece agaçların mıktan grnw t kü t b't t k k Hacı Emının Filıstine dönmesinden pek . b . . w ra en ev ve e ı e me ararını .. .. 
\.e ya anı zeytın agaçlan orman mefhu· . . az sonra müftu olan kardeşi öldü. Ye-

vermıştı. 
mu dışında sayılarak bunların tevzii, aşı- Büyük müftü bunu haber alır almaz rine bir başkasının seçilmesi lazımdı. 
!attırma ve tapuya bağlama işleri zeytin hemen (Camiülömer) e iltica etti. Bu Hacı Emin müftülüğe namzetliğini 
bakım teşkilatı marifetiyle mahallin en cami, eski (Mabedi Süleyman>ın oldu- koydu. Kendisinden evvel üç kişi var
büyük mülkiye memuru tarafından ya- ğu yerde yapılmış büyük bir camidir.. dı ki bunlar da müftülüğe namzettiler 
pılacaktır. Bura müslümanları indinde ~k mu- ve gerek ilimleri, gerek dini mevkileri, 

Devlet malı zeytinliklerden a~ılan- kaddes bir yer olan cCam.iülömen e gerekse yaşları itibarjyle bu makama 
mak üzere şahsa veya şirkete veya köy- kim iltica ederse artık onun saçının kı- daha layıktılar. 
!er manevi şahsiyetine verilecek yaba- Jına bile dokunulamaz ve dokunuhnaz. Fakat İngiliz komiseri bu makama 
ni zeytinlik sahası 20 hektardan yukarı İngilizler, teskin politikası güttükle- Hacı Eminin getirilmesini istedi. Ayni 
olamıyacaktır. Ancak aldığı sahayı ve- ri için Arapların bu dini itikatlarına ta- zam.anda Filistinde bir de •Müslüman 
killikçe tayin edilecek müddet içinde arruz ebnek istemediler. Müftüyü al- ali meclisi• kuruldu. Müftü olacak zat 
mahguldar hale getirenlere müracaatleri mak için (Camiülömer) e sadece cami- bu mecUsin de reisi olacaktı. 

takdirinde ayni miktarda yeni parçalar in etrafını uzaktan kuşatarak Hacı Diğe:r namzetler çekildiler ve Hacı 
verilecektir. Bu dağılmada evvela toprak Emin Elhüseyninin kaçmasına meydan Emin Elhüseyni bu suretle hem Filis-
sahibi olmıyanlar sonra en yakın köyler vermemeg~ e "'alıştılar. k 

" tin biiyü müftüsü ve hem de Müslü-
ile küçük çiftçiler tercih olunacaktır. Bununla beraber ve her türlii ihti-

Yabani zeytinliklerde hektar başına male karşı müftüyü camide tepeden tır
e~ az yüz ağaç hesabiyle bir hektar ve I nağa kadar silahlı iki yüz Arap mu
bır hektardan yukarı sahanın ağaçlarını· hafızı korumakta idi. 
aşılı hale getirmeyi taahhüt edenleıe Zi-1 O burada her gün emirler veriyor, 
raat banka~ınca ve on beş sene müddetle I beyannameler neşrediyor. bu emirler, 

a~ı ve ti-~a~ masrafları için biri a~ıditn 1 beyannameler vclden ele bütün Kudüs 
e\.vel, dıgen aşıdan sonra olmak uzere Araplarına dagıblıyordu. 

man ali meclisinin reisi oldu. 
Hacı Eminin, kendjsine bu kadar 

iyHik yapmış olanlara karşı medyun 

olacağı bekleniyordu. Fakat o, dediği

miz gibi Fi1istinin istiklalini kafasına 

koymuştu. Şimdi artık bu gayesine ka
vuşmak jçin daha şiddetle hareket ede
cekti. Nitekim de öyle yaptı. Maksadı 
da dediğimiz gibi kendisini İslam dün-

Avusturya hariciye 
nazırının V arsova .. 

seyahatı 
Belgra<l, 21 (ö.R) - Avusturya hari

ciye vekili Şmit bu aym 26 smda Va'!" 
şovayı ziyaret edecektir. -
[BO RSA] 

HaC1 Emitı Elkiiseyrı.i 
yasımn halifesi ilan etmekti. 

* (Büyük müftü) nün gençliği çok sı-
kıntılı geçmiştir. 

ilk tahsilini iptidai mektebinde gÖl
dükten sonra bir kaç sene İngiliz mek
tebine devam etti. Sonra Kahireye git-
ti. Kahire idadisinde okudu. Burada, 
müftü olan kardeşinin yolladığı ayda 
beş lira ile geçiniyordu. • 

Büyük harbin başlangıcında İstanbul 
ihtiyat zabit mektebind~ okudu, müt
tefiklere karşı harp etti. Harp sonu, İn
güizler Filistinde yerleştikten sonra 
burada, tngilizlerin idaresinde memur 
oldu. Filistin valisi sir Ronald Stonsun 
maiyetinde çalıştı. Daha sonra polis hiz
metine girdi. Gümrük memurluğu yap
tı. Hatta bir aralık «Entelicens Servis» 
te bile çalıştı. 

Onun Yahudilere karşı düşmanlığı, 

Arapların taassuplarını tahrik etmek 
ve kendisini istediği hedefe daha kol::ıy 

vardırmak içindir. 

OZOM 
5 3 1 inhisar idaresi 13. 7 5 
228 Alyoti biraderler 18. 
139 j. Taranto Ma. 12..SO 
118 S. E.ı-kin 14.25 
126 Beşikçi o. 13.25 
76 Vitel 1.f. 
50 K. Taner 14.50 
1 5 Esnaf bankaaı 16. 
9 j. Kohen 17.50 
9 H. Besim 19. 
6 K. Akyiğit 1 3. 

1309 Yekun 
113610 
114919 

lNCIR 
598 A. H. Nazla 
1 l 3 Ş. Riza halef. 
93 C. Roditi 
82 AJbayrak 
72 M. j. Taranlo 
14 9. Egli 
12 B. Alazraki 
11 Ş. Remzi 

995 Yekun 

4. 
7. 
7.75 
5.50 
5. 
8.50 
7. 

12.50 

95847 
96842 

21/10/937 
Çek. Oz. No. 

üzüın fiatleri : 

« 
« 
« 
« 

« 
« 
« 
« 

7 13. 75 
8 14.50 

9 15. 
1 o 16.75 

11 18.25 

«Müslüman meclisi ali~ sinin reisi ol- « 
ması itibariyle vakıf paraların idaresin
den, sar(ından kendisi mesuldü. Sene
de 9 milyon tutan bu gelirin yarısından 
fazlasını o arap1arın silahlanmasına ve 
ayaklanmasına sarfetti. 

1 ı 20.50 
ZAHiRE 

3109 çuval Buğday 
2 00 çuval Arpa 
250 çuval Bakla 

5 1 çuval Burçak 
17 çuval Susam 
2 3 çuval M. Dan 

5.50 
3.75 

lşte senelerce Filistin araplan üzerin
de hakim olan ve firarı ingilizleri cid

den ve haklı olarak endişeye dü,ÜTen 
büyük müftü Hacı Emin ElhüseyJ?İ, 
böyle bir adamdır. 

422 çuval K. Darı 
3905 kilo Diş badem 

369 balya pamuk 

5.75 

34.50 

15.50 
19. 
15.50 
17. 
16. 
ıs.1s· 
15.25. 
16. 
t 7.50 
19. 
15.50 

12. 
1..f. 
9. 
5.50 

J 2. 
8.50 
7. 

13. 

14.25 
14.75 
15.25 
17.25 
19.25 
21.50 

6.75 
4. 
4. 
4. 

15.75 
4.75 
8. 

36. 
40. 

Manisa Stadında 
Pek yakında grup 
maçları yapılacaktır 

Manisa, 21 (Hususi) - Yakında şeh- verin idaresinde başlanıldı. HavanJll. 
riınizde yapılacak grup maçlarına, Ba- kapalı ve hafif hafif yağış halinde bu
lıkesir, Çanakkale, Aydın, Manisa ta- lunması zevkli bir futbol maçının cere
kımlan iştirak edeceklerd~r. Manisayı yanını hazırlamış oldu. Dk dakikalar
Yıldırım takımı temsil edecektir. Bu da atak ve seri bir oyun sistemi takip 
maçların idaresi eski Altaylılardan Ala- eden Manisalılar 21 inci dakikada sol iç 
eddin ve Asıma verilmiştir. Hüseyin.in yakından çektiği bir şütle ilk: 

Manisa, 19 (Hususi) - Bir müsame- golü kazandılar. A radan bir dakika 
re vermek ve bir de revanş mah>yetin- geçmeden Balıkesir orta muhaciıni Ce
de bir maç yapmak üzere 33 kişilik bir lal şahsi gayretiyle bu gole cevap ver
kafile halinde Balıkesir Halk.evi karı- mekte gecikmedi Bu vaziyet oyunun 
şık takımı şehrimize geldiler ve Halke- heyecanlanmasını temin etti. F~at ha
vine misafir edildiler. Gençler şehrin kemlıı idareslı.llği ve oyunu uzaktan ıa
görülmeğe değer tarihl yerlerini geze- kibi en müsait akınları durdurması ve 
rek mütemmim malumat aldılar. Pazar iki tarafın da zaman zaman haklı ihtar' 
günü h enüz tesviyei türabiycsi bitmek larını mucip oldu. . 
üzere olan yeni stadyomda bir de maç Haftaymın sonlarına doğru halti1111

-

yaphlar. Balıkesir takımı şu kadro ile yeti ellerine alan Balıkesirliler .Ahillet 
çıktı: vasıtasiyle ikinci gollerini de yaptılaJ'• 

Refet: Münir, Hüseyin, Mustafa, Ali, Birinci haftayım bu vaziyette bitti. 
Hüseyin, Ahmet, Celfil, Necati, Sadi. Ikinci haftayımdada Manisa takın:un~~ 

Manisa: Enver, Kemal, Rasim, Hü- dört oyuncusunun değişmiş olduğu gd<r. e 
seyin, Kadri, Hallın, Hüsnü, Ismail, ze çarpıyordu. Bu değişiklik yerJil 
Halil, Hüseyin, Mehmet Ali. değildi. Çünkü çıkarılmış oyuncıılat' 

Sahada spor işine büyük bir ehemmi- ayarında oyuncu ikame edilm~ın~şti. b\J 
yet veren ve gençliğin yükselmesi için Üstün oyun oynıyan Balıkesırliler ~ 
çok ça]~an değerli valimiz Liltfi Kırdar baftaymda da iki gol atarak oyul'l 
da vardı. Oyuna saat dörtte hakem En- (4 - 1) vaziyetinde kazanmış oldular. 

Devlet ormanları içindeki yabani zey
tin ağaçlan ya yerlerinde aşılattmlarak 
-veya zeytinliklerin a<1•lnttırılmak üzere 

• 111 .... 1111 ...... iliZill .... lill:.Z!llllıililllllmli8:1lmill:lllml3!m::; ............ ıı:zı:m:ız:;a111im1..: .. ı:11S1 .... liillliiillimlm:lımllllllllE::;m111ı:ıa111111.iillllllilllm!:•l::Z;:r.:ı:m:;lli:ll:li:lii=ı:l .. lllllll ...... 1111:~1111 .................... ~, .................................. -g' .. l-,ı # ' ae '* wa •e ·sc& 1e u _ .. *'' we• a·· wcz:a &*++'L&P ••• .. 

iki defada hektar başına yüz lira borç Bu beyannamelerin bir kaç tanesi 
'·nilecektir. 1 İngilizlerin eline geçmiş ve dağıtanlar-

J 

SÜMER BANK 
YERLİ MALLAR PAZAR/ 

Kredili Çıkarılmıştır Satışlar Altı Aya 
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v şova yeca ır 

Polo y n n ··zel ı imd· 
l • lerin a ıs a 

:·········································· .. 

er de 
. ..... 
iki casus kadının 
başlarını ucuran , 

.. balta şimdi Polon-

.. .. . . 

yalı kontesin başı
na mı inecektir? 

: ..,.. 
.. Elçisinin iy7AI at 
talebine karşı 
Alıuan hükümeti 
koatt&s aleyhinde : , 
l11f I • •• h ) .: : tur, l· .:ıknt bu İ'iin bir truıni eseri oldu-,çun mahiyeti nedir> Bnzılnrr kontesin 

Varşovadan bir manzara 

I l l 'll ŞU}l e el 5 ğunn kaniim. Karım şimdiye kadar hiç tevkifi hadisesinde bir yanlışlık olduğu-
Old u•YlJ O ll biJdir1i : bir zaman s iynsetle uğra§mış değildir. ~u aöylüyor, diğer bazıları ise uyuşti.ı-

0 : lki yıldan b(:Iİ ilk defa olarak ecnebi bir rucu maddeler kaçakç.ılığı yaptığını id-
• •• 1. 4 l •••••••••u••••••••••••••••H••••••• 1 '-- h ' t d" d dı·a edry' orlar. Berlin Po onya sefirinin v 17 Uk T • r mem eK:Cte ıseya a e ıyor u. 
y ıu'f$>VB ~nn Kont Volopolski şimdi karısını Jtur- bir teşebbüsü üzerine Alman hükumeti 

• ar~ovanın en.gjizel kadınlarından bi- .. . f k 
rı ola K V "-- l k B 1. tarmak için büyuk bır gnyret sar etme - Kontes 'l1leyhinde pek vahim şiiphcler 

n ontes OıQpO s a c er ın> ya- • k 
kınindek· 111 ,.. h . h . d b . • tedır. Varşovanm en meşhur avu atin- mevcut old~nu bildirmiştir. 1935 sene-
) ı en oaoıt> apıs anesın e u- . A • ·ı v k 
ltnuy K p . . .. · . rından Beyim bu hadıse ı e ugrnşma sinde Baron Von Berg ve Renate Von or. ontes arıs sergısını zıyaret . . , k 

etrnl'k "h . . . .. k , •. üzere Berline gitmıştir. Kontes ocası- Natzmer ~anımda iki genç kadının idam-
l ve ı tıyar annesını gorme ıc;m . . l d b ·ı 
>arise . k . . d B 1. d . na her gün göndetdığı mektup a'.r a ı ~ lan ile neticelenen Sosnovski hadiscsin-

gıtmc ıstıyor u. er ın en ge- . 1 ı 
~erken Al . A 1· . t._ d hassa beş yaşındaki kızıyla m~gu o - de ele acçı"rilememi" olan bir Polonyalı man sıyıı.ıu po ısı taraun an f · ah .. " 
tC'\ kif edildi. . makt.adır. , Varşova Alml an skie. a~etı m 1 - kadından c;olc bahsedildiği hatırlardadır. 

M · fillerındc Kontes Vo opos • nın suç u M h So k. Be ı· · ··'- --'-Uaz.zam bir ıSCrvet ~hibi olan kap- a ut novs ı r ının en YU""8CK sos-
tisc· I 0 hti )" d d" edilmekte- d f 1 "e romantik kontes Alman men- 0 rruı.sı 1 ma 10 en en ışe j yelelerine sokulan bir adam ı. Kendi 
I natlerne ihanetle, itham edilmiş bu- dir. Yakında başlıyacak olan muhnke- hizmetinde çalı!lan bir çok güzel kadın
lln~Yor. . rnede Kontesin suçu tebeyyün ederse lar sayesinde Alman harp fabrikaların-

Kontcain tevkifi haberi Polonya siya- Polonyanın en güzd kadını idam ce2 a- da neler yapıldığını öğreniyordu. Alman 
•i nıahfillerinde şiddetli bir heyecan smdnn kurtulamıync.altır. Var§ova, şim- zabıtası Sonovski hadisesi suçlularının 
\ıyandırmıııtır. Volopolska diplomasi dilik Alman zabıtasınca yapılan tahki- idamlarına rağmen bütün suçluların ele 
ll'ınhfıllerindc zarafeti ve giızelliğiyle katın neticesini bekliyor. Şimdiye kadar geçmedikleri kanaati ile hadiseyi kapan

~llruftur. Henüz 26 yaşındadır. Kocası y~l~ız Polo~yanın Berl!n kons~los~. bu mış telakki etmemiş. takibatında şid-
nt Jozef Volopolska kansından ik..i kat hadıseye mudahale etmış, tevkıf muna- dctle devam etmişti. Gestapo, Kontes 

taş)ıdır. Ve Vnr§Ovanın en zengin ada- sebetiyle izahat istemiştir. Volopolskanın da bu casusluk teııkilatı-
l'tııdır, 

Berlinde söylenenlere göre na dahil bulunduğundan şüphe ederek 
Kont Voloposki .ne diyor? Bcrlin, 1 7 ilkteşrin - Güzel Polon- iki seneden beri arkasını takip etmekte 

t" Kont genç knrsının tevkifi münasebe- yalı kontes.in tevkifi hadisesi yeni değil- idi. işte Polonyayı heyecanlandıran hiı-
•Ylc ııunln " 1 • · d . K V l 1 k uk rı soy emrştirı ır. onte:ı o opo s a geçen ağustos discnin mahiyeti budur. Ve bir buç 

t. - Filhakika karımın Berlin seyaha- ayı sonunda Berlinden geçerken tevkif aydan beri Alman zabıt sı hala bu hi.
ıııcJ .. 

e uzeriodc üphcli evrak bulunmuş- olunmu!ltur. Kendisine isnat edilen su· dise tahkikatını bitirememiştir 1 
••• , •• 11 •• • 

············•·······•···························· ........................................................................ . 
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Çırd ~rı:steH heynz Ruslar reisi Milleri ka

l~ ••ndon şüphe edilen mua~~ Skob- ~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lil lllcyd nda yoktur.Bu zata çok benze- - 9 

Yazan: Mlşel Zevako 

erek ıimd' k d .. k" · k 1 tır B ıye ·ıı ar uç ·ışı ya a anmış-
• u 1 al\lk il ardan sonuncusu bir bakkaldır. 

tıeraı al ·tab~i bakknl kılığına girmiş ge
ı>oı· Skoblın fnrzedilerek- götürüldüğü 
~l\.t ısıl tnerke7.ine girer girmez §U sual ile 

' nşnıış: 
H Milleri siz mi kaçırdınız) 

eı?tı· ıtıo:ır cevap bnkkal hemen mukabele 
IŞtir: -[)"" l'or k• unyada öyle İnanılmaz i~er olu-

111 ı . 
1
1 Yalnız general Milleri degvll, onun

rlır ·1c: 
litiın. 1 

tc Eyfd kulesini de a11rmıl} olabi-

Oakk 1 
İAti Sk 11 da, kendinden önceki diğer 

obı· 
C-dij • ın benzeri gibi hemen tahliy~ 

Oııştir. 

P<tpas birkaç dakika düşünceye daldı. ,bi~i bi~.bir~.miz.le luırııılaştırdı, 0 hatde 
Artık gitmek İstiyordu. Tam bu esnada Alıs Do Luksün oğlu benim hayabm için 
Pardayan dedi ki: 1 F rnnsa kralını öldürmiyeceksin.iz. 

- Mademki sırlarınızı bu kadar açtı· Papas birdenbire haykırdı: 
nız. O halde kralı nasıl ve nerede ül- - Şu dakikaya lanet ediyorum. 
dürcccğini.ıi de söyliyemez misiniz> , Pardayan Şar) Dangolemi bile titre-

- Peki söylerim. Sizden bu sırrı sak- ten bir ses çıkardı : 

lamanın faydası olacağına kani değilim. - Ben şu dakikada Alis Dö Lüksün 
Meseleyi baştan nihayete kadar Lilmeni- oğlundan C.fvap bekliyorum. 

zi lüzumlu görüyorum. Kral yarın ~o- - Sana rastladığım şu daka;aya la-
kuzda Dük dö Gizi belediye dairesin,d~ net okpyorum, 

kabul edecek sonm da ":kiliseye gidec~k- Jak Kleman soluk soluğa nefes alıyor, 
tir. Bu sırada krnl Allahın affına ma7.hıt.~ dişleri bir\.>irine çarpıyor, Şövalyerun üze
olmak İçin bir papasın yanına yaklaşma- ripe çılgın na.uırlar fırlatıyordu. ,Kafa
sı istenilecek bu papıı.ıı ta ben olacağım. sında dolaşan düşünceleri okumak mÜOl· 

Şarl Dangolem titrek -::e ~~ğuk hir lı:ün ~ls'?-Ydı ıpuhakkak D~nlardı: , a BENZtN YERiNE sesle sordu: 
} et\~in p h J l bil l - Krnlm hayatı! Benden bunu istiyor 

t-r(l n ı o masa otomo i er her - Dernek siz, alayın içinde bu una- h F 
bt, ~uÇoğıiJacak: Amerikada olduğu gi- caknnız} a!... alcat ozaman ... Aşkımın perisi .. 
1 ndan d ı d · Evet o, beni gece yarısı bekliyor ••. Gece e 'ti: o ayı ır ki makine işleriy- _ Hayır ben onu kilise kapısında 
t' • fllşıınlar ot b'll d b · . · . v · ' A .. e k yansındil 9nun sev_gisiyle bahtiyar ola-1ıı1 tli 0 mo ı er e enzının ye- b~.klıyccegim .. O zaman.. ma ıyı oa ı-
h· tn.catc bir madd - ' ' tad l · · V l b dah · ·d t _ tk · rak. hizmetim.in maddi mi.iltifatına kavul 1t Allı . e aramlllt ıT ar. nız.. a ova ir a yenn en ıı:.a ma-
te crıkalı m k 0 ~.h d" • h ~. 1 _,_ Ali h pcağıml ..• •Pardayan bana bundan vaz· CY)·licl a ıne mu en w • enuz m.ak üzere diz çökmüt o acıuotır. a a 
~i etıniyen idd·' · ·· b .. ı ._ b ' d . d" · ccc;ınemi tf'kla ediyor. Marinin a..ı·ından Ilı dllv ıruıına gorc- u mu- ı'mıır adıa., enirn için ua e ınız. .,.... 
b· ayı hnlletrni•ti·r· 1 t tt·w· • P k d ğ ·ı l d·~· d va.zgeçmcltl •.• ır rn .. ,. · ca e ıgı yenı apruı apıya o rru ı er e ıgı sıra a 

Hoiv 
G .. de 25 

t a yo 
Ençok mektup alan stüdyo Metro 
Goldvin, en çok mektup alan san'
atkar ise salıne vazii Cecile B. 

De Mile'dir. 
ın ço u in a me le~ine 
tm iotly n gençler tttra

gtinder Hme~dedir ••• 

Paramount stüdyosunun son hnznladıj!ı !ilimlerden Ar
tistlcr ve modelleri filini her tarafta çok beğenilmiştir. Bu 
filimde College Holydı:ıy filminin tanınmış artistlerinden 
1da Lupino baş rolü almıştır. Kılişcmiz bu !ilme ait hoş bir 
sahneyi gösteriyor. lda Lupino, Jak Benny, Richard Ali~ 
Gael Patricki'i ayni fılmin en sevimli cazibesini te~kil eden 
Girlslerin nefis bacaklnn arkasında başlarını uzatmışlar
dır. Bu fotoğraf hilesi reşme bu garip şekli vermi~tir. 

GONDE 125 BiN MEk-rt.IP 
Hollyvoodun büyük stüdyoları haftada vasati olarnk 125 

bin mektup alırlar. Yani stüdyolnrda çalışan 445 yıldıza 
ıbir senede altı milyon 500 bin mektup gönderilmektedir .. 
Bu sayıya stüdyolarla muayyen bir angajmanları olmıyan 
Janct Gaynor, Frederik March ve Leslic Hovard gfüi ar
tistlere gönderilen mektupları da ilave etmek lilzımdır .. 
Posta müvezzileri her sabah yıldızlnra hayranları tnrafın
da'n gönderilen bir kaç yüz taahhütlü paket dağıtırlnr. Yıl
dızların en çağu Metro Goldvin stüdyolarına bağlıdır. Bu 
stüdyoda birinci sınıf 22 ve ikinci sınıf 70 yıldız çalışmak
tadır. Metro Goldvin stlidyosundaki yıldızlnra her hafta 
gelen mektuplar 35 den fazladır. Burada yalnız mek
tupları teni için on iki memur çalışmaktadır. Gönderilen 
mektuplardan yüzde sekseninde yıldızların resimleri aran
maktadır. Yüzde onunda :fıllm1eri hakkında tenkitlc.r vnr
dır. Diğer yüzde onu diğer trnşlnrla doludur. 
Paramoımt stüdyolarına haftada 25 bin, Varner Broos ve 

Twentieth Century Fox stüdyolarına 15 bin, Radio stüd-ı ler olup m('şhur sahne vaziinden sinema me lr-ğine girmek 
yosuna 9000, 'Onivcrsal ve Côlumbia stüdyolarından her için akıl istemektedirler. Yüzde yirmisi senaryo teklifleri 
birine haftada sekiz bin mektup gönderilmektedir. Yaban- ynpmakta diğer yüzde yirmisi ise faydalı telakki ettikleri 
cı memleketlerden gönderilen mektupların çoğu cenubi bazı tavsiyelerde bulunmaktadırlar. 
Amcrikadan gelmektedir. Artistler içinde en çok mektup Fazla mektup alanlar içinde ikinciliği Crosby, üçüneülü· 
alan Cecilc B. De Mille'dir. Bu artist ayda 35 bin mektup ğU de Shirlcy Tcmple işgal etmektedir. Küçük yıldız ay
almaktadır. Mektuplan yollıyanların yüzde nltmlŞl genç- da vasali olarak yirmi bin mektup almaktadır. 

Ri N 
Yeni gelen mevsimlik sağlam, 

ucuz 
en yeni renklerdeki 

Kumaşlarını g6rmeden elbise yapmamanız menfaatiniz iktizasıdır 

Her ölçü 
reni< her 

ve en cazip desenlerde 

Lüks ISPARTA halıları 
Birinci Kordonda ÇOLA ZADE 

Halı Ltd. Şirketi 
Vitrinlerinde teshir edilmektedir. 

SATIŞ ~TOPTAN VE 
Lütfen ziyaret ediniz. 
PERAKENDE 

EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN: 
C.No. Yeri No. su Nevi Depozitosu T.L 

TAKSiT 
238 Manisa Çaprazı Kebir mahaUeaindc 21, 27/1 Otel ve kahve 

r·· <>l<1r esi< '-
lırıtu n . 1 şapaı;a, gazete kağıdı, süp- Pardayan se:ılendi: 

tt!I ' C\>'ınde - l'"W J k Ki 1 · · · 1 ~clı·ı n Çop uge atılacak e§ya ile - a eman, ııce e etmeyınız, su:-

243 « Ça111 mahallesinde 
Papaa. bunları içinden geçirmekte 236 c Dereyolu Çaybafı S. 

iken derin bir sükun içinde bulunan tch· p AZARLIKLA 

15, 21. 13 Otel, fırın, üç. dükkan 
113 Dükkan 

1.240.-
240.-
50.-

l'ıJ. aldı ~ektedir. Dc~ek ki bu icat ]a: den Lir hizmet rica edeceğim. Hem de 
llJ.:l • 0lollıobilJ 1 llluvaffakıyetc en,~ek olursa büyük bir hizmet.. Benim hesabımca 

1~ konuıı er hakkında hundan böyle §ÖY· Oçüncü Hanrinin birkaç gün yaşaması f;\-
- B ':111

nr olncnk: zımdır. Ben sizden Fransa kralı Oc;üncü 
)' · enını 
1 ıı~ kilunı otomobil pek multc.iddir.; 
ttıııı ctrede .. k" lı: "nılın uç e:ı ı undura ve bir 

Ls 
1~ Pnlto rfeder 

.-ıARp B . 
Harp k IR HASTALIKTIR 

lıtJı~ • "olera vev~ h 'b" b" h 
nu<.1ır ;ı • .. ve a gı ı ır as· 

p l::nte 
llt" roa Yunnl ki" • 

l() llte bir k ınık -ki bugünlerde 
' · t <:.ııner on~rc Yapmıştır- reisi, dok-
""t 0 ne d'l" ı ı ,.1 llıclttcd· 

1 ıy e bu suale fU cevabı 
'\"Q.J ır. <B • f 

~ dir: t d. . .u el etin önüne geçmek 

Hanrinin hayatını istiyorum. 
Papaş sapsarı kesildi. Titriyordu. Nc-

ye ufiradığını bilmiyere1'. henüz kalktığı 

sandalyenin ii;r.erine çöküverdi. Kekeli

yerek sordu: 
- Fransa krl'lının hir;u:. daha ya~a-

masını mı istiyorsunuz> 
- Evet.,, Benim hayatım, öldürmelt 

İslediğiniz şu krnlın hayatına bağlıdır. 

Dediğiniz gibi mademki Tanrı bu gece 
ı l' C lWıst İac .. 1· 

il4 1tıİ~in "k• • aurat ı olmalıdır.> -
"e ı ıncı reis" d b '-

~lı Cltııj ti • 1 e una ~ sözleri lüzunı yoktur. J Ie.r memleketten iıd üç t,;: lı:ı a ,,._~ <Harp acaip bir psikoz- kişiyi karantinaya almak yeter.> 
"t .ı ·-. .. anda• bütü b · • K • k 1 - 1- )an) d ~<.ıchw F" n qenyete sı- · arantınaya· onu aca&. o ar. e· 

1 "la~r, ._ aka.t şifası İçin ona tutul· meL:. ki. harp miL..ıobunu beyinlerinde ı.-
rı ncıı "ni b:rden - .:ı ,_ l 1 d • te<:ıavive ıımaa.tn o an ar ır. 

rin büyüle saati yavaf YH&f on il.iyi vur- 46 c Y arha.aanlar Mah. Karamızrak Mevkii 153 Ev ve <lükkiin 
mağa bo.şladı. ilk darbede, papas doğ· 124 « Dilşiki.r M. Kasaba caddesi « 
ruldu. Vüçudunu kaplıyan ateşin tesiriy- 126 « Alaybey M. Hüsrev ağa sokak ye. 2 « 
le titriyordu, ikinci darbede ellerini uza· 109 « Sultan M. lbrahim Çelebi sokak 36 « 
larak: 128 « Göktatlı M. lplikpazarı ba!t 22 « 

- Merhamet! Merhameti Pardayanl 133 « Kuyualan M. iki Lüleli sokak. ye 1 « 
Diye mırıldandı. 131/1 c lbrahim Çelebi Mahallesinde. 53/1 "ükkan 

J':lO _ 

C:I' -

170 Pardayan şu facianın cereyanın sebep- 141 « Bcktatkebir Mah. Yeııi cami S. ı:".y 
lerini bilmiyor, lıayretle papuı ııüzüyor- 144 « Gazip&fA Mah. Muammer sokak ''·d .., .. ~ıhaneyi mü-ıtemil ı.oon _ 
dıı. Acaba Jak Kılaman niçin kendisin- ,, .. otel . 
den af dileniyordu) Gece yarısının son 164 « Alayhey Mah. Hendekkahve sokak. 30/1 Ev 1?1' _ 

tokmağı da indi. Derin bir sükut hüküm 171 4C Dere Mah. Mehmet Ali efendi çıkmazı 3 cı: 4 oo _ 
sürüyordu. Papas diz çökmü~. başını aşa- 184 « Karahisar Mah. Alibcy sokak 9/11 « 17'l _ 

ğıya eğmiş ve son kararını Pardayann 185 « « « (( 9/11 « J ~I\ _ 

tebliğe başlamıştı: 231 « Alaybey Mah. Cömlek goknk 6 « J An -

- Fransa halı ya§ayac.aktırl Sevgili 233 « i_ımetpaf& Mah. Dervit Ali sokak Ye. 10 « r.on -
anacağım, şu müsaade Şövalye dö Par- izahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin hizalarında İ~aret edHdiği vcçhile pcıin veya fai7li t .:-1:-

dayan içindir!. •• Dedi ve arka" üstiine ıitle ıahtlan 12 - 11 • 937 cuma günü saat on birde yapılacaktu. 
düıerelc b yıldı. f lıtekli olanların kartılarında gösterilen depozito akçesini Manisa 

- Bitmedi - lra meaaurumuzua eYinde arttırmaya 2elmelcri ilin olunur. 
ı, Btınk sma yl'llra.rak M•nt,._. 

22 - 4 374~ (1885) 
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Zayi mühür 
929 tarihli, Mustafa yazılı mü

hürümü kaybettim. Bundan böy
le bu mühürün hükmü olmadığı 
gibi ayni mühürle yazılmış hiç 
bir ıenedim de yoktur. 

Kuşadasında keresteci 
MUSTAFA 

(1894) 

İzmir Birinci icra Memurluğun
dan: 

Mordehay Habifin Nesim Masli
ah veresesinden olan borcundan do
layı mahcuz bulunan Karata§ ma
hallesi Göztepe Tramvay caddesin
de kiin 386/ A taj numaralı üç kat
lı ve iki kapılı ve içerisinde bahçe· 
yi müttemil deniz kenarında sekiz 
odalı kargir ve 6000 lira kıymeti 

muhammeneli bir bap ev 22/11/37 

Yazın insan 
kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklıl< 

Dikkat 
Ediniz 

kendini 
üşütür! 

daha 

tarihine müsadif pazartesi günü sa- Bu ilk tehlike 
at 11 de açık artırma suretiyle satı

alametlerini görür görmez derhal 
lığa çıkarılacaktır. NEVROZiN Bu artırmada satı§ bedeli muham· 
men kıymetin % 75 ini bulmadığı 
takdirde en çok artıranın taahhüdü nlmak lazımdır 
baki kalmak §artiyle 15 gün daha NEVROZIN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasına 
uzatılarak ikinci artırması 7 birinci mani olmakla beraber bütün ıstırapları da dindirir. 
kanun 937 tarihine müsadif salı ırü· f icabında günde 3 ktıfe alınabilir 

:ı:d:a~~ ::ı:pı::ı~ı:::r~ ~f/Z7.L/;Ş77'Znk"Z=A=t=·11ııı=~=c;;.ıııı;;ı~ııu.u:.•-';:ı 
kıymetin o/o 75 ini bulmadığı tak- ı e yesı 
dirde satış 2280 numaralı kanuna 
göre tecil olunacaktır. 

Bu gayri menkul üzerinde her 
hangi bir §ekilde hak talebinde bu
lunanlar itbu ila"l tarihi neşrinden 

1 

itibaren ~ilerindeki veıaikle birlikte 
dairemize müracaatları lazımdır. 
Aksi takdirde hakları tapu sicilliy
le sabit olmıyanların paraların pay
la,masında hariç bırakılacaktır. 

Şartname 2/11/937 tarihinden 
itibaren her kese açık bulundurula
caktır. Taliplerin % 7,5 nisbetinde 
pey akçesini hamil bulunmaları ve
ya milli banka mektubu getirmeleri 
lazımdır. 

Satış peşin para ile olup o/o 2,5 
delliliye mütteriye aittir. 

Müterakim vergi ve tenvirye ve 
tanzifiyeden olan belediye rüsumu 
artırma bedelinden tenzil olunur. 

2762 numaralı Vakıflar kanunu 
mucibince tediyesi icap eden taviz 
bedeli müşteriye aittir. 

Taliplerin lzmir Birinci icra daire
sine 11675 numaralı dosyasma ve 

Beyler Sokağına nakledildi 
Mimar Kemalettin caddesinde (ŞIK) dikif ve fapka atelyeai 

tevsi mecburiyeti dolayısiyle ikinci Beyler sokağı civarında Nu
man zade sokağında 36 numaraya nakledilmiftir. 

1 . 26 (1803) 
c.oz=n::zxz.uz;ın7T/7'TLlr/./J///LZZ//L//L/L.CLLL/.L//L/ZZ.Lz. 

Daim on Daim on 

No. 8038/40 V No. 8038/40 

icra münadisine müracaatları lüzu- ...,======="""="""="""'-"'"""""'-"'--.,...--.,,,...,,,,...=..,,,====,,,. 

·------------------------------..------~ .......... MEVSiMLiK HAVADiS: 

DiKKAT ' • ' • ' • 
Önümüzde kıt mevsimi var, dütüncemiz nedir? .• Yağmurdan ve günetten forması bozulmaz ve 

rengi solmıyacak bir fapka almakdeğil mi? Evet .• 
Hep bu aranılan teminatı ancak JOHN B. STETSON COMPANY, PHILADELPHIA fabrikasının 

meydana getirdiği, 

STETSON 

PEN N - GRAFT 

KENSINGTON 
VALRJDGE 

RITTENHOUSE 
• 

Markalı şapkalar • 
sıze bunları eder. temin 

SATIŞ MAHALLERi : 

• 
Diş Hekimi 

IŞIK 

A~~ulla~ Naci 
HORTAÇSU 

Hastalarını Birinci Beyler 
sokak 36 numarda kabul eder. 

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

TELEFON: 2946 

ve 91a,1ıca tuhafiye mağazalarında arayınız ... 

Sıhhat ve güzellik 

Sağlam ve güzel 
Sağlam ve güzel 

dişlerle 
dişler de 

• 

KALMITlN : Ba~ ve diş ağ
nlarında en kuvvetli ilaçtır. 

KALMITIN : Sinirleri teskin 
eden bir fen harikasıdır. RADYOLiN ile temin edilir 

mu ilin olunur. 3721 
Emlak ve 

lüğünden: 
Eytam bankası müdür~ 

KALMITIN : Terlemenin so· 
ğuk almanın baş ilacıdır. 

KALMITIN : Nezle arızaları
nı defeden rahat uyku veren en 
birinci ilaçtır. 

Dişlerinize çok dikkat ediniz 
Bazan en üstad doktorların bile sebep men~eini 

madıkları bir hastalığın, di, iltihabından ileri geldiği pek 
tecrübelerle anlatılmıştır. 

bula· 
çok 

Salihli Sulh Hukuk Mahkemesin
den: 

Salihlinin Mithat ~a mahalle
sinden Mülizim Ali oğlu İzmir tel
graf muhabere memurlarından Zi
yanın 19/ 4/936 tarihinde vefatiy
le babası Aliden intikal eden malla
rının tesbiti için İzmir Karşıyakada 
Hengam sokak No. 24 de karısı 

Nevriye Vural tarafından bilvelaye 
talep edilmekle terekenin tesbitine 
başlanmıf olduğundan müteveffada 
alacağı olanlarla borçlu olanların 
ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 
alacak ve borçlarını Sulh Mahkeme· 
sine müracaatla kayıt ettirmeleri 
aksi takdirde mirıı-sçılan ne §ahsen 
ve ne de terekeye izafetle takip ede
miyecekleri kanunu medeninin 534 
561, 569 uncu M. tevfikan ilan 
olunur. 3732 (1887) 

Esas No. Yeri No.ıu Nevi Depozito 
T.L. 

C. 176 Turgutlu istiklal M. Paşa camii 20,20/ A taj Ev 600 
izahatı yukarıda yazılı gayri menkulün peşin veya faizli tak

sitle satısı 26 . 10 - 937 salı günü saat on birde yapılacaktır. 
istekli · olanların hizasında yazılı depozito akçesini veznemize 

veya Kasaba Esnaf bankasına yatırarak arttırmaya girmeleri. 
(1889) 3727 

,,_...,........,.,...,...,_..,........,....,.,_..--~--........... ~ 
MiLLI EMLA.K MODORLOCONDEN : 

icar No. Lira 
240 Kar,ıyaka Osman zade intikam sokak 14 Retadiye 24 

S. 33 numara alan dükkan 
Yukarıda yazılı emvalin senelik icanna talip çıkmadığın

dan on gün müddetle temdide bırakılmtf ve Cümhuriyet bay· 
ramına tesadüf dolayısiyle ihalesi 1 . 11 . 937 tarihinde saat on 
b~tedir. Taliplerin Milli Emlak müdürlüğüne müracaatleri. 

( 1890 ) 3729 
ırs;__..~~::ıR"-- ~.-.r.::;ı:;.ı..--.,""""_..,_..:c:Jl~::SZJll'IB:ı:r::ıı::IRIZ!S 

MiLLi EMLA.K MODORLOCONDEN : 
Satış 

992 Karfıyaka Turan Şimendifer caddesi 98 taj nu 
Lirn 

maralı ev nakit ile 500 

Her yerde 7 ~ kuruştur. 

Kulak, Boğaz, Burun hastalık

ları mütehassısı 

Doktor Operatör 

Sami Kula~çı 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cadde· 
ai 992. Telefon: 3668 

1-26 (481) 
-~ 

Çiçek 
l 1004 ikinci Karantina Yeni Turan sokak 7 taj nu- Çiçek güzelliğin canlı tablosu-

Sa ibli İcra Memurluğundan : maralı ev gayri mübadil bonosu ile 600 
S lihl. · T k · 5 lihl" dur. Zarif bir çiçek demeti en kas-a ının aylan aryesı a ı 1005 Burnava birinci Yaka sokak 18 taj numaralı ev 

civarı mevkiinde Fatma, Mahmut ve mütterek su kuyusu nakit ile. 170 vetli zamanımızda ruhumuza ne-
Hasan oğlu ve Ayşe ile çevrili tapu 1006 Burnava birinci Yaka sokak 20 tajlı ev nakit ile 200 teler serper. 
kaydına nazaran 3 dönüm ve ha!i Yukarıda yazılı Yunanlı emvalin mülkiyetlerine talip çıkmadı· Çiçekçilik te güzelliğe ayn bir 
hazır yarım hektar 1000 metre mu- ğından bir ay müddetle temdide bırakılmtfhr. ihalesi 8 · 11 • 937 revnak verdiği için bedii sanatlar 
rabbaı bağ 1300 lira kıymeti mukad- . tarihinde saat 15 tedir. Tı:.liplerin Milli Emlak müdürlüğüne mü· meyanına girmiştir. Bu sanat tim-
deresiyle 25/11 /937 tarihine müsa- racaatleri. 373o 0 891) diye kadar hep Türk olmıyan un· 
dif per,embe günü saat 14,15 de ı::.-......-::: · 5urlara mahsus zannedilirdi. Her 
ihale edilmek üzere açık artırma ile B~rg~ı-~·Adsliye Hukuk Mahke-1 tBezmhir Beledkiy~sik~~e~.: 1 - L-· 

t lığa çıkarılm t . mesı reıs ıgın en: er tene esı ı yuz a trol§ """ sahada zeka ve kabiliyetini göste-sa; b . 
1~1 . Esas : 937 /602 kuru§tan üç bin yedi yüz kırk do- ren Türk kadınlığı bunda da mu-

294ş Nu gayrı lameil. e aıiht .'ardtn~.e Bergarnanın Arif bev mahalle-
1 
kuz lira yetmi• be• kuru• bedeli ff k 1 T ' 1 o. muz an tar ın en ıtı- . d K I l y ku •1 y Y y va li o muştur. abii ve sun i e 

b h 
k . .. . . .. 1 sın e oturan aya ar 1 a P og u 1 muhammenle bat katiplikteki tart- ile itlenmiş ve süslenmiş piketler, 

aren er esın gormesı ıçın açıktır. Muhiddin Kırca tarafından Manisa- h"I b' d"" ·· L--
. ed"l d . ı name veç ı e ın ort yuz on """ t ı ki · h 1 b Tayın ı en zaman a gayrı men- nın Kara oğlan çarşısında Demir ya- .. . ma em çe en erı azır ıyan ve e-

l 1 .. d f b - ld kt ı kı N . l h" teneke dokme benzın alınacaktır. 1 d' · b h f"d I - .1 K ;u uç e a agın ı an sonra en nında Mehmet zı urıye a ey ıne A k k .1 .1 "h l . 91 l 1937 e ıyenın a çe ı an ıgı ı e ar-
ih 1 ed·ı· .. d ı Be 1· h k ı hk . çı e sı tme ı e ı a esı 1 k d 'k" . k h . . l" çok artırana a e ı ır, yuz e yet- rgama as ıye u u.: ma emesı- l .. .. t 16 d d ftya a a ı ı çıçe ba çeıını e ın· 

· be · b 1 be ·· d" ı b d .. . sa ı gunu saa a ır. 
mı§ şı u mazsa on ş gun tem ıt 

1 

ne açı an o,anma avası uzerıne t . k . . iki .. k b" li de bulundurup hiçbir taraftan re-
be ·· 1 10/12/937 ·· müddeaaleyha mezbure Nuriye na- ştıra ıçın yuz ae sen ır ra 

ve on ş gun o an g~- k ıl d t" . .. te . yirmi beş kurutluk muvakkat temi- kabet edilemiyecek derecede ucuz 
nü ayni aaatta en çok bedel teklıf mma çı ar an ave ıyenın gos n- . • .. . 

edene ihale edilir.Bu günd~ de yüz 
de yetmiş be§i bulmazsa ihale ya
pılamaz satış talebi dü§Cr. 

Artırmaya ittirak edenler yüzde 
yedi buçuk pey akçesi yatırmaları 
mecburidir. Daha fazla malumat al-

nler · ün dairemize 

len adreste olmadığından ve yeni nat makb~u .'!eya ~a temınat veren bu kanaatkar Turk çıçek 
yurdu dahi bilinemediğinden tebliğ- me~ubu ile 9?1'.lenen gun ve saatte müessesesini ihtiyacı olanların bir 
siz iade edilmiş olduğundan talep encumene gelınır. 

888 
kere ziyaret etmesi bu ilanımızın 

veçhile hakkındaki tebliğatın gaze- 22- 26-2- 5 <3734) 1 reklam olmadığını iÖstermeğe ka-
te ile ve bir de talik suretiyle ifası f 1 kf 
zımnında muhakeme 8/11/937 P. göndererek isbatı vücut etmesi ve ı ııe ece ır. 
ertesi günü saat 9 za talik edilmiş aksi takdirde gıyap kararı ittihaz İzmir: Belediyenin Evlenme 
olup vakti mezk\ırda müddeaaleyha edileceği lüzumu tebliğ m•lcıımına Dairesi İçinde Çiçekçi 

· • adiye 

Günde üç defa dişlerinizi lırçalıyarak ve daima 

RADYOLiN 
Kullanarak ditlerinizi koruyabilirsiniz 


