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Sem,~, 
B. Şuşnig Macaristanda 

1 
1 Budape~te, 22 (ö.R) - Avusturya ~nsölye- 1 

si B. Şu§nİg bir av eğlencesinde bulunmak üzere 
1 

. Macaristana gelmiştir. Bu fırsattan istifade cde-1 

relt Şuşnigin Macar Başvekili B. Daranyi ile gö-l 
1 Jiıeceği tahmin ediliyoT. / 

/___ 1 

Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eseriniftin Bekçisi, Sab<ıl,lan Çıkar Siy~si Gazetedir '"".--...===.!Fiati (S) kuruttur 

Yunan 
YENi ":IR Mı.tboıuında buılnuttır. 

Kurmay Başkanı Ankarada
1 
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~ Umran eserleri ~ ''Bir gün gelecek Türk - Elen diyarı arasında 
hudut kalmıyacak, iki millet birle ecektir,, 

l<ültür \ ...... ~~.~~~ ...... 
Dav~s~nda 
Her aile kendi 
rnesuliyetini 
bilmelidir. 

-3-
li ~nkü yazımızda, kültür siyase· 

1 mızın muvaffakıyeti namına aile
ı:h düşen vazifelerden bir nebze 

1 
•etmiştik. Bugün de bu mevzua 

•mas ebnek istiyoruz: 
• Son zamanlarda başgösteren fe

kı bazı hadiseler bilgisi ve karakteri 
y lıvvetli iıir gençlik yetiştirmek için 
~P.ılacak hiç bir fedakiirlığm çok 

Rorulm· . . .. h b k 
lır ıy~eg~n~ ~up e ıra mamış-
Vaf Ümıtlerımızın tahakkuku mu-

f fakıyetlerimizin devamı ve inki
'8 1 bu hayati davanın verimli bir 
~kilde.?"irütü~mesine bağlıdır. Yur· 

1 n mudafaasıyle alakadar olan iş
der kalplerimizi nasıl heyecanlan
r'rıtsa gençliği iyi yetiştirmek is
'Y•n teşebbüsler de içimizde ayni 

j'dcak alakayı, ayni heyecanı bulma-
1 it. 

)., Her nesil ecdadın bıraL.tığı eser
~ '<l kendi eserlerini katarak Lu mu· 
1 a des emaneti kendinden sonraki
;re tevdi eder. Aldıklarım koruma· 
./' b ~Üzelleştinneyi, zenginleştinne-
1.,~ ılen bir gençliğe sahip olan mil· 

ene mutlu ... 

d J-oeuk iki terbiyenin tesiri altın· 

'
a ır. Biri aile terbiyesi -fikrimizce 
n m .. h. 

t u ım olanı budur-.. diğeri mek-
•p terbiyesi .•. 

k Yık defa ana babanın muvaffa. 

Başvekili gece 
Averof la Ati
na ya hareket 
etmiştir 

• ••••••••••••••••• 
lstanbuldaki ziya
aetlerinde coşkun 
bir dostluk tezahü-

.ratına sahit 
~ olmust~r. 
.:::·vAZiSi:Ui::1öNCü'SAHiFiliE'::... 

• Tük ı osunun 
Dün erepal~sta Yunan 
mandanı şerefine bir ziy 

: ...... Atina ...... E 

~Gazetelt·ri diyoı· ki:E 

ANKARA 
Çözülmez bağlarla 
birlesen iki milletin . . 
timsali olmaktadır~ 

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

yeme~i vermiştir. 

Saat 13 te Akayın bir vapuru Yu
nan çağ'tlerini alarak l-leyb~1iaclaya gô .. 
türmüş ve misafirlerimiz deniz harp 

• 
akademisini gezm:şlcr ve izaz fdilmiş.1 
!erdir. 

Saat 2 1 de Amiral Şükür Okan ta
rafından parkotelde Yunan Amiralı ~e
rcfine iki yüz kişilik bir gardenparti ve~ 
rilmiştir. 

Amiral Ekonomu Averofte husuıi bir 
dine vermiştir. 

ıyetsizı·- d'' ''ki · d ·· -ltı . ıge uştu erı yer e ogret- İstanbul, 21 (A.A) - Yunan do· 
~. enın mu ff k ld - ·· ··ı·· 

lstanbul, 22 (A.A) - Perapalaota 
Amiral Şükür Okan tarafından verilen 
ziyafette mumaileyh ile Amiral Elc.ono .. 

ı'le k va a O ugu goru ur. I nanması kumandanı Amiral Ekononıu mu arasında kadehler kaldırıldığı eıra-

mir alı 
filosu ku
fet verdi 

ÇOc1ıkdar h.u.y~uz'. ".~-kadar ha.ş8;rı !bugün Averofıa donanma 'kumandanı <la teati edilen oözlerin mealidir : 
ka lar bılırız kı ogretmenlerının Amiral Şükür Okan şerefine bir öğle - SONU YEDtNCl SAUlFEDE - Amiral Ekonomu 

r§ısında melekleşirler. Her öğret- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• 

~~~::nh:~;ı,.ş~~.~kr:t~~ı~~t Almanyaya yapılan ı·hracat 
•d Ş?aşadır. Bu kuçuk alemı ıdare 
ti •t, ıtaat ettirir, çalıştırır... Ekse-

Ya, ebe . .. .. b. h ... ik •••••••••••••••••• ----------------

~:~:k!ö~~~~~~k:!r~~nkeh~~:~~~: iş ve Ziraat bankaları yeni ihracat 
~~i;:~~!,:;i::;, ... ,.fü için döküman almıya başlamışlardır 
ııe ogretmenın muvaffakıyetı· 
hir §aşmıyoruz. Bizi asıl şaşırtan şey· 
~id· çok aılelerin muvaffakıyetsizli
lı;, "· Onlar ki öğretmenin devamlı 
lı~t ~ayret sayesinde yaratmağa ça· 
Rii~~ı semp~tiyi çocuğun doğduğu 
ıı·ı· _el n ben elde etmişlerdir. Yola 

'" ırı e • Hu .. mıyecek bir çocuk olamaz. 
te gun anormal çocukları bile terbi· 

etm . il h,,]c) ~nın yo arı bulunmuştur. Şu 
• ·~li:. aıle ocağındaki muvaffakıyet· 
l.e~.ıı~nk ~cbebini ana babanın kendi 
1 --rı s ı--. d "·•t ız ıgın e, ifrata varan şef· 

C veya kayıtsızlığında aramalıdır. 
1,11 b:.hp değil midir ki bazı aileler 
liycr l:ıste kendilerine düşen mesu
"1ck:. 'fle almak istemezler. Sonra 
•ık ·ı ~erden , öğretmenlerden sık 
'iiıJ ııtayeı İcin kendilerinde hak gö
l.it ;r. Söz dinlemez, huysuz, tenbel 
h<ıti ~uk karsısında mısınız~ Kaba
cuk 

0 
lnce ebeveynde arayınız. Ço

\'<'ltan ~ <:ın kurbanıdır. Hatta ifrata 
ğu11 • ?1r şefkat duygusu bile çocu-

ıvı y r . ·ı '1iıı i 1 • e ıştın mesine, kaliteleri· 

F rat üzerine ikinci 
köprü de kurulmuştur 

Adana hattında büyiik de miryolu köpriilerinden biri 

Şimdiye kadar yurdun prk kısmını 1 ayrıca 19 32 de yapılan ismet lnönü 
g~rbından ayıran v_e as~~lardanheri ege- köprüsüyle şose ile ilk büyük geçit temin 

çılmez, aşıln1azf> dıyc 1'ohret bulan Fırat edilmişti. Bu iki mühim geçit şarkla gar .. 
nehri üzerine ikinci betornarme cümhu- bı birbirine bağlamakla beraber, memle· 
riyct köprüsü de kurulmuş bulunuyor. ketin ihtiyacını karşılamağa kafi değil-

KöPRONON EHEMMiYETi di. 
Şarkın geri kalmasındaki binbir amil 

içinde Fıra tın da büyük bir hissesi var
dı. O, yurd parçalan arasındaki rabıta

da mühim bir engel oluyordu. F evz.ipaşa 
Diyarıbek.ir hattı yapıldıktan sonra şark 
viliyetleri Malatya vasıta.siyle garba dc
miryoliylc bağlanmıştı. Bundan son?a 

Çünkü Elilzizin garbında bulunan 
Arapkir - Kemaliye ve Oivrik havali
sindcn El&zize gidip gelebilmek İ<;in Fırat 
nehri Üzerinden geçmek icap ediyordu. 
Bu yüzden binbir zorluklara uğranılıyor .. 
du. Bundan ba~ka Elci.zizden Erzincan• 

SONU DöRDUNCU SAYFADA 

Birgide Ulu cami 
Bu güzel eser ince 

zevkle tamir edilecek 
Evkaf Umum Müdürlüğü, Birgidelci 

Ulucamün esaslı surette tamirine karar 
vermiştir. Aydın oğullarından Mehmet 
c Bey • in 712 tarihinde, yani bundan 
640 sene evvel inşa ettirdiği Ulucami, 
zaman zaman tahrip edilmiştir. Çinile
ri ve oyma pençereleriyle tarihsel, bü
yük bir kıymet taşıyan bu güzel eserin, 
sanatkarane bir surette tamir edilmesi, 
evkaf idaresinin eski ve kıymettar eser
lere ka.-şı gösterdiği alakanın yüksek
liğine bir delildir. 

Ulucamide sonradan yapılma bazı ilfı
veler vardır ki, bunlar eserin kıymetl

ne halel vermiştir. Bunların eski ha
line jfrağı ve ince bir zevkle tamirleri 
yapılacaktır. Ulucarniin etrafı istimlak 
edilmek suretiylo burada güzel bir park 
meydana getirilecektir. 

Ulucamide yapılacak değişiklik ve ta
mir j,;lerini etüt etmek üzere, Ankara 
inşaat müdürlüğü mimarlarından B. 
Hurşit ve lzmir evkaf müdürü dün Bir-

da ı,;" 1§.afına mani olmak hususun
da, nıccrıksizlik veya kayıtsızlık ka
lıılam ~um tesirler yapmaktan kur· 
f~ı" az. Çocuklarını haddinden 
çOc1ığ şımart~nlar, bu hareketleriyle 
tı 'kö~n ~k?ıya~ı üzerinde yaptıkla-

-.. s~NUe ın lerın farkında değilJir
IKINct SAHtFEDE -

SEVKET BiLGiN Cümhuriyet Mf!Tkez Bankan Ankara Merlcez bitMW 

• giye gitmişlerdir. Etütler en kısa bir za
man içinde yapılarak keşifleri hazırla
ı:ıacaktır. Türkiyenin en tarunmııı sa
natkfi.rlan bu i~i deruhte edeceklerdir. """" - YAZISI WNCi SARü'D>E - Ulucanıiin iç görüniişiinden bir parç~ 

• 
3 
• • • • • s 
• • . . 
• • • • • 



~Kültür 
Davasında 
Her aile kendi 
mesuliyetini 
bilmelidir. 

-3 
-BAŞT~ B.tRıNCt SAHIFEDE
ler. Kendi eylenceleri, kendi rahat
lan :için çocuklarını başıboı bıra
kan, biç bir kontrola tabi tutmıyan 
aileler de ba~ka ... Her iki .§lkta çocu
ğun muvaffakıyetsizliğine hayret 
edilemez. 

YENIASIR ---==== • 
2:f!IX-TEŞRIN CUMARTESi gS1 - ---- --

ŞEHİR &ABERLERİ 
BAZAN :~::.• 

Seferde iaşe 
---o--- . 

Cümhuriyet bayramı günü Bel~di:re 
otobuslerı 

Pek mühim olan bu mesele de ıoiJli 
orclanraz için artık tamamiyle b~
mİf vaziyettedir. Nasıl ki top ve ~ 
olup ta cephanesi olmıyan bir ordı.1 biıÇ
bir it göremezse, İafesi kıt ve gayri rn_. 
tuam olan asker de diğer bir çok ~ 
ve mczabim ile dolu olan harpta ı..
kaclar mukavwet ot.maz. r::...Lü ~ Başarılan işlerin açılma törenleri 

için bir program hazırlanmıştır 
·····················~···················· 

cumhuriyet bayramında ,, ~ 
danlar n subaylar iqesizlikten _..tr 

lşllyecek rip olurlarsa aalim dütünce ile karar ..-
Belcdiyenlıı on iki otobüsü, cümhuri- • _..:t..t 

. . remezler, erler ise arzu edilen ~~ 
yet bayramından ıtıbaren kordon hal- .__.._il. tini" • •• t __ , 1 KaU ıye go11 eremez.ıer •• 
tında seyrü sefer edecek, ve bu hatta Dün bizden daha yüksek ~ 

Öğretmen muvaffak olmak için 
aile reislerinin yardımma muhatçtır. 
Ona inanmak, onun yaratmak iste
diği esere kıskanç bir alaka göster
mek. Lizundır. Öğretmenin otoritesi 
mektep smırlannı aşarak aile muhi- • 
tine sokulmalı, ebeveyn ayni yol 
üzerinde yürüyebilmelidir. 

5 YILLI·K 
Faaliyet programı 
nın tethikioe bü
yük al aka ile de
vam olunuyor 

başka otobüslerin çalışmasına ve müşt.e- olan mektep arkadapm çok kıymetli ko
ri kabul etmesine müsaade edilmiyecek- mutanlardan ikinci ordu erkinı barf>i1e 
tir. reisi General RüftÜ Akınla kıymetli De" 

Fevkalade zamanlarda hariçten süpli- nizli aaylavı B. Ki.zmı bir arada basb.ı-1 
man seferlere müsaade edilebilecektir. ederken manevralardan ve İafe nı-

linden bahis açd11Ufb. Bagiinün beıneı' 
Palamut mahsulü hepsi demokrat nı1ı1u baba1ann de~: 

Palamut mahsulünün kontroluna ikin- rat çoc:uldan olan diğer komutanlar ~ 
ci teşrinin ilk günün.den itibaren başla- kıymetli olan bu aziz general diyord~ lö 
nacaktır. 'Kontrol memurları, palamut bugün milli ordum11ZUD levazım ve _,, 
tüccru-larına, kontrolda mümkün olan lctkilatı o kadar mükemmeldir ki ~ 
bütün kolaylıkları göstereceklerdir. eskisi gibi ordu komutanlannm en b~ 

Bilhassa ilk, orta tahsilde ve lise
lerde buna şiddetle ihtiyaç vardır. 

ŞEVKET BlLGlN 

Müzik 
lfçllerlmlzln çahşma 

verimini artırıyor 
Bu yıl şehrimizdeki başlıca üzüm ve 

incir hanlariyle tütün mağazalarında, 
raiyo ve radyo - gramofon kullanılınak
tadm 'Ozilin kurumu gibi bazı mües
seseler yalnız öğle tatili esnasında işçi
lerine radyo çalmaktadır. 
Bazı tütün mağar.alan ise iş saaUerin

de de radyo ve radyo - gramofon çalın
masına müsaade etmişlerdir. Bu tedbir, 
işçilerin hususi düşünoclerinden ayrıla
rak daha barekctli ve neşeli ~lışması
nı temin etmektedir. Bilhassa bir mü
es.5eSC radyo ile çalışmanın işçinin elin
den daha fazla iş çıkmasını temin etti
ği neticesine varmıştır. 

y ııpılnn tecrübede işçilerin bilhassa 
klasik parçalara daha fazla temayül 
gösterdikleri, fazla neşeli parçaları din
lerken muntazam çalışamadıkları anla
şılmıştır. 

Almanya ya 
Yapılan 
ihracatımız 
Dün üzüm ve incir mahsulü üzerine 

bnz.ı satışlar yapıldığı öğrenilmiştir. Ya
pılan satışlar pek güçlükle inkişaf et
mekle beraber epeyce bir yekılna ba-
liğ olmaktadır. • 

Son günlerde akseden haberlere göre 
Alman kontrol dairesi, Almanya üze
rine yapılan üzüm satışları için, diğer 
maddeler arasında üzUm üzerinde de 
normalin aşağısında bir fiat tesbit etmiş 
ve yüz kiio başına üç lira, bir noksanlık 
meydana getinniştir. Bu suretle satış
lar binız daha müşkül bir devreye gir
miş sayılıyor. 

Ithalô.t fazladır. 
Buna mukabil son günlerde Imıir ve 

Istanbul limanlarında fazlaca ithalat 
muameleleri olmuştur. Almanyadan it-

KÜLTÜR 
Sahasındaki hedef 
bütün köylü çocuk 
/arını okutmaktır 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Vali Fazlı Güleç köy lülcrlc görüşüyor. 

4 - Adliye vekaleti tarafından Ber
gamada modern hir cezaevi İnşa lttiril
miştir. Mükemmel bir eser olan bu ceza 

K tr r·r B. Necati Çanakkaleye B. dert ve d~cesini te,U ve batti plr 
r:cı· on ~;!yaya B. Enver Fethiy~ye rin sevk ve tabyesi gibi mühim diif~ 

ıplA . Dikil,. . dilm' 1 d ' ' ve kararlarına dahi bazan menfi surett-
B. A uettm ıye tayın e ış er ır. • • d • d- .. • • ~ --=-- ıcrayı lesır e en IA§e U§UilCeS1 ~ 

Evkaf Halı 
• 

Evkaf idaresinin Mezarlık başında 

hemen ortadan kallmuştır. Bu mesele içİll 
yüksek levazım tahsili görmÜf ve 5Jtf bd 
işlerle me,gul komutan ve ıubayla,...

mcydana getirdiği modern hal açılmış- ve genİJ teşkilatımız vanlır. Bunlar iAf"I 
tır. Dün halin muvakkat kabul mua- ilbas, cephane ve sevkiyat gibi İfleri _.

melesi tamamlanmıştır. 

Geçirmekte olduğumuz yıl, vililyetin simleriyle küşat törenleri yapılacaktır ... 
muhtelif sahalarda bitirdiği i;ıler ba- Vilayet. gerek temel atma, gerek açıl
kımmdan çok verimli bir faaliyet yılı ma törenleri için hir program haı:ır1a
olmuştur. Mütevazin bir Lütçe ile mey· ı mııtır. 
dana getirilen kaza yollan, ilk okullar 1 - Cümhuriyet Halk Partisi tara
tamamlanmak üzeredir. fzmiri yakın vi- 1 (mdan bir dispanser meydana getirilmiş
layetlere bağlıyacak olan ana yollar in tir. Bu dispanser, eski mason locasının 
kış mevsiminde ikmal edilecektir. bulunduğu binada açılacak ve faaliye-

kerlik ilim ve fenni dairesinde mile_. 
melen temin ediynrlar. Bize kalan İf ... 

evi, Cümhuriyet bayramında açılaca\.- dece harp meaailini dÜfÜnmek ve bafS"• 
Ur. Bergamadaki ceza evinin bir ~i •1e Beledi ye reisi mallbr. 

Nazillide meydana getirilmiştir. rr etkik/erine deıJam .. ~~ebarpidi1oardeskia ·..::~..::: ı:ukaldiyd;; •; 
5 - Soğukkuyuda, Atatürkün vali- ı 1 

y-· guun::n;"' .,. 

delerinin mezarı yanında meydana ;e· ediyor cebimde kunı bir ekmek veya pek.o-' 
Vilayetin hazırladığı beş yıllık k:il- te ceçecektir. 

tür programı mucibince vilayet içinde 2 - Kız.ılçulluda eski Amerikan kol-
tirilccc1· parkın vaz'ı esası Cümhuriyct parçasını en kıymetli bir neme diye iti• 

Belediye reisi Dr. Behçet Uz Avrupa- na ile tıakladığum bilirim. Gerçi biile' 
Bayramında yapı1acaktır. Parkın mey

yeniden bir çok ilk okullar inşa edil- lcji binasında meydana getirilen köy 
dana getirileceği sahanın istimluki ta

mektedir. Bcı yıllık kültür programın.o muallim mektebi otuz ilktcşrine müsa-
mamlanmak üzeredir. hedefi. viliıyetin her köyünde köy ç :>· dif Cümhuriyet bayramı günü vali Bay 

cuklarını okutacak birer mektep binJsı Fazlı Güleç tarafı -lan açılacaktır. Bu 6 - ödemişte inşaatı biten Emreoğ
bulundurmnk, bütün köy çocuklarını münasebetle yapıl. k merasimde Vali lu ilk okulunun küşat resmi Cümhuri
okutmaktır. Program ikmal edilince vi- B. Fazli Güleç'in bir nutuk söylemeleri yet bayramında vali B. Fazlı Güleç ta-
luyet içinde mektepsiz kalmış. tek k:;y muhtemeldir. rafından yapılacaktır. 

çocuE:"U knlmıyacakhr. 3 - Bergama<la İnşa edilen ilim evi 7 - Urlada yeniden inşası kestirilen 
BITiRiLEN iŞLER ikmal edilmiştir. ilim evinin açım töreni ilk okul binasının temel atma töreni 

On dördüncü cümhuriyet bayramı de Cümhuriyet bayramında y~pılacnk- Cümhuriyet bayramında, Urla halkının 
münasebetiyle bazı temel abna mcrn- tır. iştirakiyle yapılacaktır. 

da tetkiklerine devam etmektedir. Ams- asker yaraddmq bir millet.in fertleri ~· 
terdamda tetkiklerini l>itircn reis La- duğumuz için aç ve susuz, kq ve kıf'I• 
hay'c geçerek orada şehrin umumi leş- mette de mükemmelen harp ederi%. V• 
ki!Utını, belediye hastanesini, halk san- bu mahrwniyctler bizi uıl vazifeınis"41 
trnlını, ekmek fabrikasını, atlı gezinti o kadar flllll'bnaz. Esasen bizler hayatıll 

yollarını, ev ve apartunan teşkilatını da ukerliğin de her türlü ıstırapl......,. 
tetkik etmiştir. alı~ığız. Mesela: Ben çocukluğumda lıÖ

Belediye reisi oradan Parise, Paristen 

de Bcrline geçmiştir Reis bir hafta son
ra şehrimize dönecektir 

Kız Liselerinde Bayrak satışı 

yümdeki kendi harmanlammzda AJJablll 
sıcağında sabahtan alqama kadar döğc'P 
üzerinden inmediğim, öğle yemeğini ye
mek için eve dahi gitmec:lii1m giiıller ~ 
olurda! Böyle mukaYİm olan Türk kO" 
mutan, subay ve erleri bir de b~ 
gaöi cidden çok mımtazam ve mükedt" 
mel bir İafe teıkilatı ile bakılır ve "bel" 
lenirse artık ötesini anlayın.. 

Askerlik derslerine 
yakında başlanıyor 

Şehrimiz kız lisesiyle orta okullarında 
ve kız enstitüsünde askerliğe hazırlık 
derslerine pek yakında başlanacaktır. 
Askerlik dersi müfredat programı okul
lar direktörlüklerine tebliğ edilmiştir. 

Muallimleri, şehrimizdeki alnkadar ylik-

Kızılay 

sek komutanlık tarafından tayin edil
mek üzeredir. 
Kız talebeler askerlik dersine büyük 

bir zevk!~ sarılmışlardır. Muhtelit okul
larda kız ve erkek talebe ayn olarak 
askerliğe hazırlık dersi göreceklerdir. 

Belediyece kontrol 
lıte bu seferki manevrada bu mesel' 

olanca parlakJığıyle bir kere daha keO" 
dini göstennif ; erlerin iıqeleri vaktind' 
ve muntazaman verilrnİf, ıubayları11 d# 
tabildot teşkilata en mükemmel bir ~· 
de iılemİflİr. Ordunun, askerin bu ~ altına alınacaktır 

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

Nizami şekilde 
bayrağımızı ucuz 
satmak istiyenlere 
belediye yardım 

Belediye Sümerbank müesscsesile te- meselesinde memurları tarafından gör 
mas ederek piyasaya yeknesak bayrak terilen titizlikten maada balkın dahi IJll 
çıkarılarak ucuz fiat~ satılmasını temin hususa çok kıymet ve ehemmiyet ve:! 

ği memnuniyetle görülmüıtür. Nit~ 
etmiştir. Sümcbankın celbettiği ilk kı- ikinci ordu karargahının tabild~ 

hal edilmekte olan malların bedelleri Haftasının UçUncü gUnU 
Rayşhbank adına Cümhuriyel Merkez 

Karşıyaka 
Spor sahası 

Karşıyakndaki spor sahasının inşaatı 

ancak bir ay sonra ikmal edilecektir. 

Karşıynkadaki spor sah:ı.sı ikmal edilin
ce, talebe çayırındaki sahanın inşasına 
başlanacaktır. Yeniden meydana geti

rilen bu spor sahaları bilahara semt ku

Iüılerine, bazı şartlarla mal edilecek
tir. 

edecektir ... 

sım bayraklar tamamen satılmış oldu- . üzerine alan lzmir Şehir gazinosu .,, 

: · ğundan ikinci bir parti daha bugünler- Kültürpark lokantuı müsteciri B. r.tor-' 
E de getirilerek piyasaya çıkarılacaktır. Türkmcnoğlwnm hiçbir kir ve menfl#1' 

E Kanunun t.nrü etliği eb'adda, ucuz Ci- düıünmelc:sizin ıırf komutan ve subaYı,,• 
: a<tle baymk satmak istiyenlere belediye nn tam vaktinde temiz ve nefia olan ,r 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _-adi 
d d k h k meklerinin ihzarı hususunclaki kusı..-....-

yaı· llll e ece tir. 1 ti ara sapanlar _.il_ Bankasına yatırılmnkt.ndır. Kızılay haftasının üçüncü günü de 
Tcdiyeler muntazaman yapılıyor hareketli geçmiş ve yeniden bir çok fıuı-

31 mayıs akşamına kadar Almanyaya lar kaydedilmiştir. önümüzdeki salı gü
yapılan ilırncatın bedelleri Izmir ve ls-

Dclediye, bayrak kanunu mucibince 

nizami şekilde yapılacak bayrakların bu 

işin ticaretiyle meşgul olanlaT tarafın
dan bir istismar vasıtası yapılmamasını 

kontrol edecektir. Cümhuriyct bayra

mında bütün müesseseler nizami sekil-

gayret ve mesaisi cidden tqekkür P 

hakkında tedbir alırunı.şlır. takdire f8yandır. 

Hül~a artık her hus-.ısta mük~ 
ve modem bir orduya malikiz müıtetil' 
olıruıhyız d:,e salahiyetli ve mukni :;:; 
leriyle yüreklerimize sevinç veren bu .ıa 

tanbul merkez bankası şubelerince ta- nü, ha!tarun sonuncu günü olması mü- Pazar macları 
' Pazar günü saat on beşle Alsancak .mamen tesviye cdilmi~tir. Yeniden te- nasebetiyk Cüınhuriyet meydanında 

diyat yapılabilmesi için aTada bir ihraç Kızılay gençlik teşkilatı tarafından bir 
ve ithal muvazenesi olması icap etmek- geçit resmi yapılacaktır. de bayrak kullanacaklardır. -

stadında Alsanca.k - Doğanspor takımla- ve kıymetli komutallllDIZa bu aütund•"'" ı 
rı arasında hususi bir maç ~·apılacaktır. t~ür ve rninnettarlığmu sun~ 

tedir. 
ihracat doldimanlan 

Iş ve Ziraat bankaları, yeni ihracat 
için Almnnya üzerine doküman almaya 
başlamışlardır. Bankalar bu gibi mua
melelerde incir ve pamuk için yüzde 
sekiz, diğer maddeler için yüzde on iki
ye kadar faiz alacaklardır. Bankalar 
Almanya üzerine doküman alırlarken 
ayni zamanda üç ay vadeli bir de bono 
alncaklardır. 

Bu işlerle meşgul olanların söyledik
lerine göre, bu bonoların evvelce l-'apı
Jan muamelelerden ayrılan tarafları 

yoktur. Evvelce de bankalar, tüccarlar
dan bir t.anhhütnamc olmakta idiler. Ya

ni bu J2lrl evvelce de mevcuttu ve bir 
formaliteden ibaretti. Bu bonoların 
manası, c Banka vadesinde mutlaka bu
nu tahsil cde9Cktir. • anlamına gelmez. 
Eğer para klearingle gelmezse banka, 
bonoları değiştirmek vudinde bulunabi
lir. Bunun bir başka misali de, daha 
sıkışık uımanlarda bankanın ve binnc
tice hükumetimizin tüccarı tazyik et
memek için cidden büyük bir müsama
ha göste.mıiş olmasıdır. 

Bize verilen bir diğer habere göre 
bankalar iş yap.'.lcakları ve dokümanla
rını kabul cdecclderi mahsulleri arala
rında taksim etmek fikrindedirler. Bu 
hususta h nüz verilmiş bir karar bu
J unmadığı anl~ılmıştır. 

BlRl : Seviye itibariyle yekdiğerinden farklı şahsiyetlerin tabiat ve mizaçlariyle alay eden ve bunların iç yüzünü meydana 
vuran eğlenceli ve zevkli bir filim ile : 

Dl~ERI : Karımı ihmal ettim cezamdır, diye feryat eden ve afkİ uğruna ıinir buhranına uğrıyan bir kadının ıstırabını ve in
tikamını tasvir eden iki büyük filim •• 

Bugün TAYYAREDE 
Görmek üzere timdiden hazırlanınız 

1-AŞK ŞüKRANI 
YILDIZLAR FILMJ DiYE ANILAN BU BOYOK FiLiM GABY MORLEY - ELVIRE 

POPESCO - LEFAUR RAIMU • DUV AL ve VICTOR FRANCEN TARA
FINDAN TEMSiL EDiLMiŞ ŞAHANE BiR FiLiM 

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

kendimi alamadım. 
H. OIC. 

Lisan 
Muam•Helerl ikmal edil· 

meyince maçlara 
b a,ıaumıyacak 

Sporculara ve bilhas.sa futbolcu~ 
ait lisansların muameleleri ikınal J8l1' 
meyince, bu yıl lilc maçlarına bıı§ r
mıyacaktır. Lisans almak istiycıı 5~ 
cular doktor muayenesinden geÇC uıı· 
sıhluıtli oldukları, futbol oyruunıY8 b e1'' 
yekrinin müsait olduğunu isbat cdcC fıJl" 
lerdir. Sıhhatleri müsait olrnıyatl }tl81"' 
bolcular bu yıl futbol oynnmıyac3 

dır. .·~ 
Lisanslar üç kopya olacak, btrı USll cJt1 

cuda, biri federasyon.da, sonunc #t'· 
Izmir mınt.akası emrinde bulunBd it J,i• 
Sporcuların hastalıksız olduğuna a rilC
sanslarının arkasına meşruhat ve 

ccktir. 

Mimar Kem~le~~~ 
Bir buçuk aydan berı ~ iıdlde("' 

muhtelif şehirlNinde mesleki tc . fŞ' 
de bulunan mimar Bay Ne~e~= 0l)tl' 

1 
re evvelki ~' " kile seyaha1.ill 
müştU.r.. 
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DEUTSCUE LEVAN- Fratelli Sperco --

TE LINlE Umum Pamuk Fabrikatörlerinin 
Vapur Acentası N 

G. m. b. H. ROYALE NEERLANDAis azarı dikkatine 
il SPARTA vapuru 31 birinci tetrin- KUMPANYASI 
· c bekleniyor. Rotterdam, Hamburı: •c Br-- · · ~·L l _,_ 
~ 1çın "U&. a ac.a.&.tır. 

t kANl<ARA vapuru 5 ilı:inci teşrinde 
oc le . R B nıyor. otterdam, Hamburg ve 
'•ıncn için yülı:: alacakbr. 

Tb AMEluKAN EXPORT LINES 
• ~ Steanulıip Corporation 

d 
CAIU. TON vapuru 26 birinci teşrin-

• beıd • N rlı: • . ..ı.t.r. •ruyor. evyo ıçm yük ala-

d EXMtNSTER vapuru 2 ikinci tefrin
.:,.;;kleniy<M'. Nevyork için yük ala-

d EXT AVIA vapuru 11 ikinci tqrin· 
.:..._~..,q.,.., Nnyork için yük ala-

de t>cHtBrroR Yapunı 19 ikinci tevin-
beı.ıeniyor. Neyyork için yük ala

talıtır. 

de t>{p~ Y&punı 26 ikinci tepin
beıdemyor. Neyyoof< için yük ala

'-lıtır. 

OCONTz Y&Puru 28 ikinci tqrin-
de ı..... . .__ • N '- • • • ..::L al 
~~or. nyor .. ıçın _,_ •· 

DUCALlON vapuru 26/10/37 de 
Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve 

Hamburg limanlarına yük alarak ha
reket edecektir. 

HERJl[ES vapuru 27/10/937 de bek
leniyor. Burgas Varna ve Köstence li
manlarına yük alarak hareket edecek
tir. 

SATURNUS vapuru 13/11/937 de 
Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg 

limanlarına yük alarak hareket ede
cektir. 

TR1TON vapuru 13/11/937 de bek-
!eniyor. Burgas, Varna ve Köstence Ji. 
manları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORlENT LtNlEN 
VlKtNGLAND motörü 2/11/1937 d~ 

Rotterdam, Hamburg, Gdynia, Dantzig 
Danimarka, İsveç ve Baltık limanlarına 
hareket edecektir. 

NORDLAND motörü 16/11/937 de 

Rotterdam, Hamburg, Gdynio, Dantzig 

Danimarka, İsveç ve Baltık lim:ınlarına 
hareket edecektir. 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

CIKRI 'LARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu sene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

G. D. GIRAS 
Pettemalcılar, Evren sokak No. 3/1 

Singer dikit makinaları kumpanyası karsısında 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 IZMIR 

Tbe Exp.,rt Steanulıip Corporation 
P1RE AKTARMASI ~===·mıı=: A A S N E vapuru 2/12/1937 de • %7m:al 

SERt SEFERLER.. Rolterdam, Hamburg, Gdynia, Dantzig 

. .txACAMBtoN Y&puru 23 birinci teş- Danimarka, İsveç ve Baltık limanlarına 
;:;: Pireden Bo.ton ve Nevyorlı: için hareket edecektir. 

et edecektir. SERVİCE MAR1TtME ROUMAIN 
, t>cCHORDA vapuru 5 ikinci 11!4-
~e Pireden Boaton "' Nevyoof< ic;in 

teket edecektir. 

• . E:x.CALIBUR vapuru 19 ikinci teş-
>tndcn p· d B N 

SUCEA VA vapuru 4/11/937 de Mal-

ta ve Marsilya limanlarına hueket ede
cektir. 

ZEGLUGA POLSKA S. A. b.e. ıre en oeton ve evyork için 
••ket edecektir. LEV ANT motörü 6/11/937 de An-

SEY AHAT MODDETI vers, Gdynia ve Dantzig limanların:ı. 

!>;,.,, • Boaton 16 sin hareket edecektir. 
P;,., - Neyyorlı: 18 gün 
SERVICE MARITIME ROUMAIN llindaki hareket tarihleriyle navlun-
!) BUCAREST !ardaki değitiklı1derden acenta mesuliyet 

de ~OS'.fOR vapuru 26 birinci teşrin- kabul etmez. Daha fazla tafsi18t için 
.,. enıyor.. TELLi SPERCO 

(l "-Östence, Sulina, Galatz, ve ikinci Kordonda FRA 
alatz a•~---- Tu ı· ı · · ·· t eclilın • • l'i.iL &.'-Clfllla8ı na ıman arı ıçın vapur acentuuıa muracaa esı n-
" alacaktır. 
STE_ ROY ALE HONGROlSE 

ca olunur. 
TELEFON : 4142/4221/2663 

f\A. 'lfTffiF: MARITIME 

~U~I\ n1otörü 25 birinci. te,rinde -------ıızı--!?!!;il!!!l!lllEQ 
il enıy.,.., Belgrad, Noviaad, Comamo, 
. ?dapeıte, Bratislava, Viyana ve Linz 
ıçllt Yük alacakbr. 

bE;N NORSKE MIDELHA VSLlNJE 
OSLO 

~AY ARD motörii 25 birinci tep-inde 
eniy.,... P'ıre, Dİeppe ve NorYCç li-

"'-nlarma yük alacaktır. 
ARMEMENT SCHULDT 

D HAMBURC 

Olivier Ve Şii. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BİRİNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

hele UBURG vapuru 22 birinci teşrinde 
b leniyor. Anvers (Doğru) ve Ham- LONDRA HATI't 
~çin yük alacalr.tır. ALCER!AN vapuru 20 birinci tct-

ı.~--:-daki .~eket tarihleriyle navlun- rinde gelip yük çıkaracak ayni zamanda 
i:':'.'181<1 degışilderden acenta mesuliyet 
°""'ul etmez. Londra ve Hull için yük alacaktır. 

leol)t8 fazla tafsi!At almak için "Birinci CiTY OF LANCASTER vapuru 15 
C r onda V. F. Henri Van Der Zee . ._. . · d ı· ··k k k · 

O, N V Vapur acentalı.. .. ., ı&ıncı teşnn e ge ıp yu çı araca aynı 
M;ı~ • • gına muracaa" 
-~esi rica olunur. zamanda Londra ve Hu11 için yük ala# 

TELEFON No.: 2007/2008 caktır. 

aria akülteainden diplomalı 
Diş tablplerl 

M~mlekd hastanesi diş tabibi 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün ıabah 

saat dokuzdan ba~lıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
kuınaralı muayenehanelerinde 

abul ederler. 
Telefon: 3921 

'Göz He~iml 
lttiT AT OREL 

Adres - Beyler Numan zade 
aoı..~ 
d ""'gl Ahenk matbaası yanm
a. Numara: 23 

15 Muayene saatleri : lG-12, 
fll:tıii.30 - 17. Telefon: 3434 

THE GENERAL STEAM 

NAVICAT!ON CO. L TD. 

ADJUTANT vapuru 5 ikinci teırin

de gelip Londra için yük alacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

!THAKA vapuru ikinci teşrin ipti

dasında Hamburg Bremen ve Anvers~ 

ten gelip yük çıkaracakbr. 
Tarih ve navlunlardaki değişiklikler· 

den acenta mesullyet kabul etmez. 

l>AHIUYE MUT AHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yarkın 
lzmir Memleket hastanesi Da
hili Hastalıklar Seririyab Şefi 
Pazardan maada her gün basta
lannı muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
sokağı No: 65. 
Telefon: 3956 
Evi: Götepe tramvay cadde
si No: 1018. Telefon: 254S. 

Norveçyanın halis Morina bahkyağıdır. fki 
defa süzülmüttür 

• • • • . • • • . 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi . 
S Büyük s.Jepçioğlu Hanı karJumda Batduralı: • lzmir 
•••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BRISTOL 
Beyoğiunda 

OSMANi YE 
Sirkecide 
l'727"..o.:ızzz:11• 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BA y 
öMER LUTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendisini sevdirmiştir . 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rabab bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthi, ucuzdur. 
lstanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. . ~ 

Balıkyağının halisi 

Hilal Eczanesindedir 
1937 rekoltesinin bat mahsulü 

Kemal Kan1il Aktaş Balıkyağ! 
Adıyle sablmaktadır. iki defa şimikman aüzülmüt 

tabeser bir ferbettir. 

Eczacı Kemal Aktq bu yağı batka hiçbir yere vermemittir :ve 
vermiyecektir. 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

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

Adres : Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPINY AN 

inhisarlar Başmüdürlüğün-
den: • 

idaremiz yanındaki ambarda mevcut 934 yılı mabıuburu:Ian 
356 kilo tütün açık arttırma ile satılacaktır. isteklilerin 29 - 10 • 
937 günü aaat 10 da Batmüdürlüğümüzdeki komisyona gelmele-
ri. 23 - 20 3693 (1869) 

•Uızı yıkamak al'tık bir kOlhrt deUPdlr, 
zira gayri kabili kıyas olan PERLO
OENT dit macunu bu kQlfetl ortadan 
bldırmıfthr. 

PERLODENT çok revfıll oldu~u gibi,, 
ııotu~unuru da Hrınletlr. 

-·-.. .,,,-~ ...... 94, ... )' ... ~.t·><Ui .... ,,,_ ..e-:_~·~ ' 
-re ... ~~ oı-. <At.r-~ .....,;..;...""'" 

TURAN Fabrikalın mamullbdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş 11abunu ve kremi ile gftıellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa· 
tıılar için lzmirde Gaıı:i Bulvarında 25 numarada umuın acen
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemi.İye müracaat odinis. 

Posta Kut. aa.ı& Telefon e4B& 

KREM BALSAMIN 

Kumral, sarışın, esmer her tene tevafuk eden yegine ııhhi 
kremlerdir. Cildi beıler, çil, leke ve sivilceleri kamilen izale 
edu. Yarım aıırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıklan 
sıhhi güzellik kremlerid:r. 

Krem Balıamin dört şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balıamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem balsımin acı badem gece için penbe renkli 

- Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 
lngiliz Kanzuk eczanesi Beyoğlu htanbul 

·.x~ ... . . ...;.;. - - -

• 
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Uğrıyor? Japonlar Hezimete • 
mı 

........................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Çinin son resmi tebliği lngiliz Parlamentosunda 
Şantguna eyaletlerinde Eden lngilterenin dış politikası ---------------------------------San si 

mühim 
ve 
zaferlerden bahsetmektedir Üzerinde mühim beyanatta bulundu 
----------------------------- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••sr olmuıtur. Anlatmaya iştirak eden diğer 

Şimdi susmak sırası Japonlara mı geldi? M h l f t . devletler delegelerinin gösterdikleri bÜ· 
Paris, 22 (Ö.R) - Ticnçindm bildfr;. u a e e ~ yük anla)'l~ ta bu muvaffalı:ıyetin aynca 

11
.yor·. Tı"ençın' • Hankeu deınıry· olu ~;;: : bir i.mili olmuıtur. Sa Majestenin hiikÜ" 

( . ......................... • el " 
• meti anla!}mayı imza eden devletler e 

mıntakasını ele geçirmek için japonlar Mebuslarının şı"dJet-= uı her biri.ne kaqı samimiyetle minnettef 
tarafından ~iddetli bir taarruz yapılmak-
tadır. Japonların Kantung vilayetinde /i tenkiJ/erine ayrı olmaktan geri kalmıyacalı:ın. Alı:deııi% 
muvaffakıyetsizliklerc uğradıkları bak- l d • .' ~.".' meselesinde bu hülı:ümetin siyauAkti el te! 
]ondaki Çin haberleri tekzip ediliyor. ayrı cevap ar ver ı. ' . bir kelime ile hülisa edilebilir. en 

il • ed l" k ·"" iç yolu üzerinde geçit halıJunı muha· 
şurası da · ave i ıyor i, japon re•- Tı"mes bu cevapların 
mi tebliğlerınin mefkudiyeti yeni bir faza etmek azmindeyiz. Bu haktan iıı• 
taarruzu faaliyetle hazırlanmasından c, ok öle, ülü olduğunu hisar halinde istifade etmeği aela İ91~ 
ileri gelmekte ve bu t..ı.arruzun tarihi ta- medlk ve istemeyiz. Bu aehepledir 
bil olarak gizli tutulmak1adır yazıyor tali komisyonda dün kaydedilen hadise 

Japon müşahitlerıne göre bu hareke- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ispanya meselesinin fili bir anlaıına ile 
tın geç kaim:.., japonların Kuantung Londra, 22 (ö.R) - lngiliz parla· beynelmilel bir ihtilaf vaziyetinden çı• 
valisi llan _ Çins _ Çu ile tnüzakeredc mentosunun dün yaptığı ilk celse umu- kacağı ümidjni vermektedir. Bu ihtilif 
bulunmalarından Herı gelınektedir Ja- mi siyasete tahsis edilmiştir. Bu müz.a- çık.alı beri sulhun aağlamlaşbnlınaaınd~ 
ponlar vil5yet arazisi~n yeni muhasc- !kereler B. Edene İspanya ve Çin me- ve Akdeniz devletleri arasında müna5C" 
m..ıla sahne olmasının ünUne geçmek selelerine karşı lngilterenin aiy&.SCtini bir betlerin is18hında hiç bir terakki kaY'" 
üzere bu valinin kendileriyle i~ b!rLği daha tarif imkinını vermi~tir. Harici- dedilniemi§tir.> 
yapmasını teklif etmektetlirlc;r ye nazırının verdiği izahatın esası şun- B. Edenin nutkunda verdiği netice fil"', 

Tiyençin. 21 (A.A) - Japon erkanı !ardır : dur : • 
harbiyesi Chansi ve Chantung: eynletle- B. Eden izahatını ~u müşahede ile aç- < ispanya meselesi, ona bağh bütÜO 
rindeki '\'aziyetc dair bir ~ey söylemf'- mııtır : Biri Avrupanın cenubu garbi aevkülceyşi ve siyasi meselelerle bi.rlik!e • 
mektedirler. Çin tebliğlerine göre, j.- ucunda, diğeri Uzak Şarkta iki memle· hallolunca, yani beynelmilel bir ihtilaf 
ponlar bu eyaktlerdo hezimet' •re Ub'ra- kette ilan edilmemiş harpler son de- mevzuu olmaktan çıkınca Akdeniz dev· 
Jtll'lö13ırdır. rece şiddetle devam etmektedir. Evveli. letleri arasında faydalı müzakerelere ..,e 

Japon tC'bliğleri Taı)~anın !malindt"- Avrupadaki vaziyeti gözden geçirelim : mevcut bütün güçlüklerin rengine pıÖ" 
lı hareketlerinin Çinlilerin japon mcv- cYaz ortasında beynelmilel vaziyette sait bir aaat gelmiş olacalc.hr. Bunun İrJl .. 
zileTİnf" v<ıkurnne mukabH tanrruzJar j('. •. ,f yeni bir hidise çıktı. Akdeniz ticareti kanına gelince Majestenin hükümeti bu .. 
ra efm"kte oldJkla.nndan pek ziyad~ ;w{'l.fı. ~ yeni bir tehlikeye maruz kaldı. Bitaraf na emindir.> 

n1U~kiilleştirmckte olduğunu kabul et- Nankinde japoa tayyarelerinin bonılıalarla tahrip ettikleri tarıhi eserler ticaret vapurları. lspanyol olmıyan va- Hariciye nazırından eonra tTavayist 
mr·ktedirler. Chantung C'C'phesinde ja- Jetler Cemiyetinden müstakilen yapıldı- rejim kurulı.ıasını diğerlerj tam muhta- purlar, ekseriya hiç bir .ihtaT yapılmak- muhalefet partisi namına B. Attlce ..,e 
ronl:ır takviye l<ıtaatının gelme!'-:ne in- ğını japon umu:ni efkarına kabul ettir- riyet t~sisini istiyorlar. Hariciye nazı- sızın tevkif ediliyor ve batırılıyordu.... liberal muha1efet partisi namına da a. 
tiz.1rt'n sarı nchire doğru yapmakta ol- mckse güçtür. Konferansın Ingilterc ve rın;n mümessili Japonyanın şimali Çin- Bundan insanca ağır ve acıklı zayiat çık- Archibald Sinclair söz alarak lıpanY• 
clukla.n ileri hareketlerin' durdumıuş- Amerikanın trc::ebbUsiyle davet ed!Jmc- de yeni bir Mançu_ Kuo tesisini düşün- h. lnglliz ticaret gemileri Akdenizdeki Bay Eden ve Japon meselelerine kartı hüküınetio 
]ardır. 1 si de zait tel!ikki edilmektedir, zira Ja- düğü h2kkındak.i haberlerin uydurma bu korsanlık hareketlerinden müteessir c - lngiltere ve Fransa ltalyanın bu siyasetini tenkit etmi!}ler ve mütccavit:" 

olduğunu söylenıiştir. ,olmağa ba,ladılar. lngiltere bu halin konferansa İştirak etmemiş olmasına lerle muahedeleri bozanlara karşı bu 

Çin defi topla rı faaliyette 
Brüksel, 21 (A.A) - Avusturalya, ponya bu devletlerle doğrudan doğruya 

Yeni Zelanda. Cenubi Afrika birliği, müzakerelerde bulunabilir. 
Felemenk ve Çin 30 Ukteşrinde Brük- ltalyanın va:iyeti 
selde içtima edecek olan dokuz d>vlet Roma, 22 (ö.R) - It<ılya, Va~ington-
.konferansına iştiraki kabul etmekte ol- da ırr.za edilen dokuz devlet muahedr
duklarını Bd'-'ika hiıkıimetine bildırn1i1- sini inıza edenler konferansına iştira, i 
lerdir. ıçin Belçık.ı tarafında,; yapıl·'n dl\'eLi 

Meksıko, 21 (A.A) - Meksika hükıl- resmen kabul ~tm ştir. Tal,m:n edil·'ı
meti Brükseldc trıp1anacak dokuzlar ğino göre Briikscl konferansında l!alya 
konfernnsma iştirak :çın ,·aki daveti ka- japon no:.tai nazarlarına müzaheret 
bul •imiştir. göstcrcc•ktir. Tahmin edildiğine ı;ürc 

Jaronya Bruksclc r;itmiııOT l!alyanın kabul cevabı Tokyo ilo istişa 
Tokyo, 22 (A.A) - Asabi gaz0 tesinC> reden sonra verilmiştir. 

bHdirdiğme göre, bu s2 hah aktedilcn Konfera'l5tn tetkik edecef:i meseleler 
kabine içtirnaında bütün nazırlar hükU- ~imdiden Ita\yan hariciye nezaretinin sa
metin dokuzlar l:onforansma iştırak et- lahiyetlar strvislnin tetkiki altındac:.r. 
mi •eeeğ. ümidini iduır etmı !erdir. Brüksel, 22 (ö.R) - Dolrnz d vlet 

Bu husu•ta ayın 26 sında kat'i bir ka- ;;onfcransı Pasifik meselesinde alıikadnr 
rar ittihaz edilecektir. devletler d?logeleri.nin iştirakiyle 3ry Lk 

Şanghay. 22 (il.R) - Şmghayın bü- teşrinde Akademi s:ırayında toplanaca, -
1Jn cephelerinde harı:ı faaliyette <levam tır. llalya v Meksika daveti kabul e•
dmektecİir. Japonlar <·lleri altında bu· tiklerin.. bıldirmişlerdir. Çin hükümt:iı 
lıınan biltün sil5hları istimal e.tmekte- Paris, Londra ve Brüksel sefrlerini de 
dirler. Japon t<bliı;ine r.öre japonlar ]ege tayin etmiştir. Japonyadan lıa, ':a 
Şanghayın şimalinde bir kilometre ıler- bUtün davet edilen devletlerin kabul 
]emişlerdir. cevap1arı gelmi.ıtir. 

Tokyo, 22 (Ö. R) - Belcika «'f'rı Tokyo, 22 (ö.R) - Şimali Çin vila-
hariciye nezaret.ne 30 ilkte. rind<! Brilk- yC'tlcrine Yerilecek ekonomik rej·m ja
•elde toplanae<.k dc,'rnz devlet konf ran- pon mahfillerini me~gul etmektedir. Ba
~1na Japon> anın i~ tiraki için resmi bir zılsrı burada Mançurlde oldu,ğ:u ~ibi b'r 

d ' B l •••••• • •• •••• • '' ••• • ••• '' • ••• '' • ••• "'' •• •' davetname tev . etm;şt.r. e çika lıü-

kılme!i !o<ra!ından yapılan bu davetin Iran hariciye nazırı~ 
çın ve J•ponyayı hirbir'nden ayıran nın Istanbuldaki 
müessif ihtıl5fm dostane bir ş k'lde ı,..ı-
li hususunda Ingiltere ve Ameriknnın Zİ yaret/eri 
talebiyle yapıldığı tasrih eclrlmistir. No
tada Milletler Ce'n.yetine ait hiç bir tel
mih yoktur. 

Diploma•i ır.ohfilleri Japonyanın bu 
daveti reddedeceğme kanit!'rler. Eyı 

haber alan j&pon kaynaklarından bildi
rildiğine göre Japonya Milletler Cemi-

l.ıanbul, 22 (AA) 
bulunmakta olan İran 
Eksclôns Samyi bugün 

- Şehrimizde 

hariciye nazın 

öğleden evvel 

T orkapı sarayını ge-zmiş ve Bo ~oızda 
bir gezintiden sonra öi!le yemeğini hu
susi surette Trabyadaki Tokatlıyan ote-

linde yemiştir. 

yetinin tavsiyesiyle akdedilen bir kon- Jran hariciye nazırı öğleden sonra 
feransa iştirak edemez. Bu davetin ~Iil-. Dolmabahçe sarayını ziyaret etmiştjr. 

Londra, 22 (Ö.R) - Santral Nlyuz daha uzun müddet devamına taham .. samimi olarak teessüf etmişlerdir. F,., .. siyasetin daha büyük bir azim ve cesa .. 
aj:ınsının bildirdiğine göre şin1ali Çinde mül edemezdi. Bu sebeple Fransa diğer kat buna rağmen güçlükler 48 saat j retle hareket etmesini istemişlerdir. Dj .. 
Çinliler Ela • Yun • Çe mevkiini istir- Akdeniz devletleriyle mutabık olarak içinde refedilmiş, kararlar verilmiş ,.e ğer bazı hatiplerin de müdahalelerinden 
dat etmişlerdir. Burası Sa - Çang ile bir te~ebbüse girişti.> icap eden plan hazırlanmıştır. iki haf .. 1 sonra Başvekil sir Ncvillc Chamberleio 
Li - Yan3 arasındadır. Japon kuvvetle- İngiliz hariciye nazırı bu hareketin ls- tadan az bir zaman için seksen kadar müzakereyi kapamı!} ve kabineye karşı 
ri muhasarn altına alınmış!ır. Şan!un- panyada bir veya diğer tarafın zaferini destroyerin İştirakiyle 1ngiliz ve Fransız yapılan iddiaları reddederek tenkitlere 
gun şim3linde mukabil taarruz yapan kolaylaştıracak mahiyette olduğu hak· (iloları Akdeniz ticari yolları üzerinde I cevap verml§tır. Bunun üzerine Avafll 

Ç ·nı 1 · d 1 · · 1 k d ' · ·dd' 1 h d k b b '- muz·· akerelerin tatilini 111 re• ı i er japon pı.c:: .. ar ~rının .gırmış o .. -
1 

~~ •. aııtı ı ıa arı .c~r _e.,, ere ... u teşe - bir nezaret tesis etmişlerdir. Nyon k<'r:::.· ı .:amarası . . 
dukları Yu:n vılayetınden şımale dog- ı busun lspanyadakı ihtilafla alakadar hiç feraruından bugüne lı:adar Akdenizde ye karşı 204 reyle kabul etmıştır. . 
ru larde~'."i~lerdir. :aponlar bilakis her I Lir hisse dayanmad.'ğını ve ancak deva· ticaret gemilerine lı:arşı korsanlık hare- Londra, 22 ( ö.R) - Parlamento ıç· 
tarafta sukü.net .ol~~gunu bilddırıyorlar. I mı beynel~ı~el tchlıkelere sebep olabi- ketleri kesilmiştir. Bu netice de Fransa tima devresinin açılması dolayısiyle kra .. 
Japonların JŞ bırlıgıne kandırmak iste- lecek tahrıkata nihayet vermek mak- ve lngiltere arasında gerek. bahri. ge- hn nutku her iki kamarada okunmuştur· 
dikleri Şantung valisi onlara hücuma I sadiyle yapıldığını gösterdi. Nyon lı:on· rekse siyasi mahiyette tee1SÜs etlen dik- Hükümdar başlıca dahili ve harici rnt' 
karar vermiştir. feransı i!}te bu mülihazadan doğmu§tur. kate şayan iş birliği aayesiode mümkün seleleri gözden geçirmiştir. lngiltere~i~ 
•• •••••• • •••••• • ••• ••• •••• •••••••••••••'<il••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,••••• diğer devletlerle münasebetlerinin 
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olarak devamından dolayı memnuniyet 

ayfada bombalar patladı 
Suriyeye Sığınan kudüs müftüsü F ran 

sadan müşkülat görmiyecek mi? 

K"diıs müftiisii ömer camiinde mahsur bulunduğu günlerde Filistin halkına hitabelerde bulunurken 

. Kudüs, 22 ~A.A) - Filistind~ki te~- ı ~·····s·········M···························· da ingil~erin gösterm.iş o]dukları bir 
hış hareketlerı devam etmektedır. Hu- artel zaaf eserınden ibaret bulunduğunu yaz-
kilmet merkezinde sükunet hüküm sür· • maktadırlar. 

mekte ise de bazı yerlerde ve bilhassa Beyrut, 21 (A.A) - Lübnan müftü-

Filistinin şimalind? suikastler yapıldığı Lübnan müftüsüne SÜ Fransız fevkalade komiseri Dö Mar-
habcr vcrilm.ekt~dir. teli ziyaret ederek Fransız makamatırun 

Kudüs, 21 (A.A) . - Filistinde bu böyle bir Vaadde Kudüs müftüsüne karşı aldığı hattı ha-
gece pek ziyade kargaşalık içinde geç- b l }• k reket hakkında görüşmüştür. 
miştir. Kudüste zabıtaya taarruz edil- U un muştur• ra ın Dö Marlol Kudüs müftüsüne müşkü
m:Ştir. Hayfa adliye dairesinin altında eski hariciye nazırı lal çıkarılmıyacağı vadinde bulunmuş-
bir bomba infiliık etmiştir. Kudüs - Je- tur. 
riko yolunda tüfek ateşi teati edilmiş- araplığtn temennile-: Şamda bulunmakta olan eski Irak ha-
tir. Rablusta n1eınurlar bir ~ok kişileri • J b h d• • riciyc veziri Nuri Paşa Kudüs müftü-

rın en a se ıyor ·.· tevkif etmişlerdir. siyle müliikatta bulwımuş ve Suriye ha-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kudüs, 21 (A.A) - Yahudi gazetele- yin edecektir. lkinciteşrin ayı için tes- rıcıye nazırının ziyafetinde söylediği 

ri yahudilerin muhacereti meselesini bit edilmiş olan sabit azami miktar bin- nutukta Nuri paşa, bütün araplar milli 
halledecek kanun layihasına şiddetle dir. bir hükUmetle Filistinin axap eamiasın
hücum· otmelctedir. Bu kanun layiha- Yahudi gazeteleri bu yeni kanun ffi- da uhdesine terettüp eden rolU oyna
sına göre, Filistine kabul edilecek ya- yibasının yapılmJ§ vaidleri ihlfil etmek- ınak üzere hür ve müstakil olmasını 

hudilerin adedini yalnız ali komiser ta- te olduğu ve araplann tazyiki karşısın- bekliyorlar, demiştir. 

izhar ettik.ten ıonra kral Montrö kavi: 
tüli.syon1ar muahedesinin jyi neticesir1I 
ve akdedilen mukaveleyi güzel bir h8" 
dise olarak göstermiş ve bundan sonr& 
ispanya ve Uzalı: Şark meselelesine geÇ' 

miştir. Bu sonuncusu hakkında hükiitn' 
dar Briilı:.elde toplanacak dokuz deyle! 

konferansının Çin ihtilafına nihayet ••'' 
meğe yarıyacağı ümidini göstermiştir ... 
Deniz silô.hlannın tahdidi hususunda lrı
giltcrenin gösterdiği istekliliğe ipret 
ettikten aonra nutuk dahili meselelerifl 
tahli1iyle neticelenmektedir. Avam ,,e 

. L dl '- 1 ·ı · · · . olt' or ar Kamara arı mesaı erını yırrnı 
ilk teşrine kadar tatil etmişlerdir. 

Londra, 22 -(ö.R) - <Times• g•• 

zetesi muhaliflerin hücumlarına B. Ede"' 
nin ne kadar ölçülü bir şekilde ce"•P 
verdiğini göstermekte ve Milletler Ce" 
miyeti hakkında B. Chamberlain tar•• 
fından söylenen sözlere ehemmiyet v~~ .. 
mek.tedir. Bu gazeteye göre ispanya 9'~" 
nüllüleri mescleainde Londra kornitesl"' 

&<' nin çalı~malannı Rusyanın bozmaJtl . 
için bütün kararların ittifakla verilme'' 
lüzumu hakkında komite nizamnarnesİJ1" 
de mevcut kaydın tadiline ihtiyaç ..,., .. 

dır: 

Londra, 22 (AA) - Avam 1<•"'"1' • el rh• rası da dün açılmıştır. Lordlar e 

b 1 ·ı 1 . . .. lı: ·-i•l•'' eyne mı e vazıyeh muza ere ei.J•• .. 
~-

dir. Lord Plymouth hariciye nazırını j 

kine benzer bir nutukla müzakereJer 

açmıştır. • ıoJB 
Londra, 22 (Ö.R) ParJrunen 6 
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okunan kralın nutkunda 25 mart 08 
deniz silahlarının tahdidi için Londr• zJI 

in=ı edilen mukavelenin bütün ~di· 
eden devletler tarafından tasdik ed •" 
ği ve Ingilt.erenin bunu ıamarnl"'." t.'' 
üzere Almanya ve Rusya ile de il<• ıl• 

ıye 
raflı mukaveleler yaptığı memnun ti' 

kaydedilmektedir. Nutuk bundan s:ı. 
ra geçen sene alınan tedbirler sayes ri• 
de ingiliz teslihatının memnuniyet ~~rı
ci bir şekilde terakki ettiğini ve alı ıe
dan ileri gelen yükün ticari ınüd "ve· 
!erin artması ve milletlerin iştira ~~itli 
tinin çoğalması sayesinde hafifi alitld• 
bildirmektedir. Nutuk an'ane h yor· 
olan c Her şeye kudreili TanrtJ11t1 
dımiyle > cümlesiyle bitn1ektedtr· 



Bay Metaksasın ·mühim sözleri 
..................... 

''Biı, gün gelecek Türk -
hudut kalinıyacak, iki 

Elen diyarı arasında 
millet birleşecektir,, 

'n latanbuı, 22 (A.A) - Yunan baş\'e
~ ~e. hariciye nazırı general Metaksas 
- teıli'kası bu sabah beraberlerinde Ali
~inıiz Ruşen Eşret Unaydın ve re
lteıuc' llariciye hususi kalem direktöd 

Amir Kocamaz, mihmandarları ve 
::.~tlerindeki Yunan ricaliyle Yunan 
lltfa 1 olduğu halde saat 9,20 de Haydar-

1a nıuvasalat etmişlerdir. 

~ 'tka_elans Metaksas her tarafı Yunan 
J.t_~k bayraklariyle süslenmiş olnn 
;:!~nda vali ve Belediye reisi 'Üs

~· donanma Komutanı Amiral 
kl'ü Okan, lstanbul komutan vekili 

:neraı Osman Tufan. Merkl'z komuta
ll,._~eneraı Ihsan Ilgnz, Genl'J Kurmay 
~ığı ikinci şube direktörü Albay 
s.:taz ve Bayanı, Emniyet direktörü 
~ Kılıç, Kurmay Yiizbaşı Ihsan, 
l!lıan donanm~sı komutanı Amiral 

~oınu, Averof sü\•arisi, Yunan g..-
~l konsolosu \'e Bayanı v , konşolo -

e erkanı ajans \'e matbuat müm -

• ~ıi tarafından karşılanmış, a heri 
•ta .. ~1· · · if t • "k ~ ""'am resmını a e mıs, muzı a 
ltnan ve lstiklal marşlarını çalmıştır. 
~ lıayan Metaksasa Hariciye Vekalet', 
f ~nel Kurmay Başkanlığı \ e vali tar, -
1.!ıdan birer buket verilmi fı. 
~ ls~·on civarında, birikmis olan halk 

ız lnisafiri hararetle knr<>ılanuştır. 
il ~ basvekil Şlı·keti Ha~ ri~ enin i 1 
lltnara}ı vapuriyle ve kendisini knrşılı
~rla beraber Tophane rıhtımına 

geçmiştir. Buradan otomobillerle Pera
palasa hareket edilmiş ve oraya varın
caya kadar yolları ve evlerin pençere
lerini dolduran büyük bir halk kütlesi 
general Metaksası şiddetle alkışlamış

lardır. 

nomu ve maiyeUeri erkanı, Istanbul 
valisi, Amiral Okan, Istanbul ve merkez 
komutanları abidenin önüne geldiler . 

Ciim1mriyct abideaine 1ccman çelenkler 

Avcrofun muzikası Istiklfil ve Yavu
zun muzikası Elen marşlarını çaldığı ve 

Ziuaretlcr iki dost bahriye müfrezeleri selam dur-

lstanbul, 22 (A.A) - Yunan başvekil duğu halde general Metaksas Yunan 
ve hariciye nazırı Ekselans Metaksas hükümeti ve Amiral Ekonomu Yunan 
Perapalasta biraz istirahat ettikten sonra bnhriyesi nammn abideye Yunan milli 
maiyeti erkanı ve mihmandarlariyle renklerindeki (Krizantemlerden) yapıl
birlikte kapalı çarşıyı, Sultan Ahmet mış muhteşem birer çelenk koymuşlar

camiini ve Aynsofya müzesını gezmiş dır. 
ve sonrn makamında lstanbul valisini Yunan gazetecileri ile Istanbuldak.i 
ziyaret etmiştir. Yunan tebaası namına ayrıca birer çe-

Bu Zİ.} aret birnz sonra ia().? olunmu~- lenk konulmuştur. 
tur. Misafirler defteri imza ettikten son-

Sa:ıt 12 de Taksim Cümhuriyet abi- ra Averof ve Yavuzun müfrezeleri ba:
desine çelenk koyma merasimi yapıl- larında muzikalariyle fıhid~ ()nünde 
mıştır. Abidenin etrafını başlarında meydanı dolduran halkın alkışlan ara
muzik~ları olduğu halde Averof ve Ya- sındol birer geçit resmi yapmışlardır. 
vuzdan birer bahı ·.} müfrczt?si çenele- M Tasimi müteakip Yunan ve Türk 
ıniş bulunuyordu. bahriyelileri bayraklarla don.atılmış 

Türk - Yunan dostluğunun büyi.ik bir olan şehrin ana caddelerinden geçmişler 
tcz.ııhürü halini alan bu merasimi scy- ve bütün bu yollar üzerinde toplanmış 
ret:n k için meydnnı ve meyd:ın etro.- olan on binlerce halkın coşkun tez.ııhü
fındaki binnlnrın balkon ve pençercleri- ratı ve alkışlariyle karşılanmışlardır. 
ni dolduran h lk otuz bini mütecaviz- Ziycıf et 

di. Istanbul, 22 (A.A) - Istanbul vali 
Istan'ml radyo ~ı rumcn pl<1klar v ri- ve belediye reisi Muhiddin Üstündağ 

.}Ordu. bugün saat 13,30 d:ı Pcrapalasta Ekse-
Sant 12,15 d;:: muhterem Yunnn baş- lans Metaksas \'e r ,li1 al rı şeTefine bü

veküi, Yunan don.anması amirali Eko- yük bir ö~le yeme ,i vermiştir. 

Ademi müdahale komitesinde 
ispanyada 
iki taraf 

harbeden gönüllülerin tadadı ıçın 
arazisıne komis yanlar gönderilecek 

Metaksasın aözleri 
Istanbul, 22 (Hususi muhabirimizden) 

- Yunan başvekili Bay Metaksas Sul
tan Ahmet camilni, kapalı çarşıyı ziya
ret etti. Şehirde~ gezintisi esnasında 
halk tarafından her yerde hararetle al
kışlandı. 

Dost ve müttefik devletin muhterem 
başvekili· gazetecilere yeni beyanatında 
memleketimizde geçirdiğ! bir kaç günün 
kendisi için asla unutulmaz bir hatıra 
te kil edeceğini söyledikten sonra bir 
suale §U ·cevabı verdi: 

c - Muhtemeldir ki, bir gün gelecek, 
Allahm ,innyetiyle Türkiye ve Elen di
yarı arasında hudut kalnuyacaktır. Ik1 
millet birleşecektir. Allahın bana böyle 
mesutr bir gUnü idr.ak etmek saadetini 
bah§edip etmiyeceğini bilmiyorum. Fa
kat mevut olan o mesut günü idrak ede
cek olan Türkleri ve Elcnleri şimdiden 
tebrik ederim.> 

Bay Metaksas Fenerde Patrikhaneyi 
ziyaret etti. 

Gece A verofla şehrimizden ayrıldı. 
Sayın misafirimiz Averofa giderken ayni 
suretle çok samimi bir şekilde teşyi 
ed ldiler. 

Yunan başvekiline refakat eden Yu
n:ın gez t cilerine Istanbul Basın kuru
mu tarafından bir çay ziyafeti verilmiş
tir. Ziyaftllc samimi hasbihaller ya
pılmış, iki müttef;k memll'ket matbu
atı arasında daha sıkı bir mesai ~tiTaki 
üzerinde fikirler teati edilmiştir. 

JAlmanyaya 
Domuz ihrac , 
edecekler 

-S -ON HABER 
" .... .. .......... , J. 

Milessif bir kaza oldu 

Türkkuşu beş vazife 
kurbanı verdi 

Şehitler resmi törenle kaldırılaca 
ANKARA, 22 (A.A) - Barin eaat 16.30 da Türldwtu meydamacla pa

rqüt atlama talimi emasmcla müessif bir kaza ~tur. Usulüne .,._. kont 
rolden sonra içinde iki ,,,..mm pilot " iç parafiitçü bulunduia halele ha 
lamın talim tayyaresi anamn yse doiru sür'atle inmeie bafl•"'lf, 111ı11!9dı .... • 
elan yapalmakta olan taraaauda ıöre pilot dojndtma tepıhbiialerinde Dal.., .. 

mupa da tayyare sür'atiyle yere d iiferek parçalannufbr. 

Maaletef bu km neticesinde T~ -u= pilot Tnfik Artan. 
Ferit Urbayla, Parqütçü Hikmet özolpay, NllNltİD Mutia, U....d Aldııma a 
zife kurbanı olmuflardır. 

Bu acddı haberi alır almaz 8afvekil vekili Celil Bayar, D~e ~ 
C. H . P . Genel sekreteri Şükrü Kaya derhal kaza yerine gİtmifler ve orada 
hazır bulunan hava kurumu bqkanı Fuat Bulcaya ve Türkkuıu ailesine leet· 

sür ve taziyetlerini bildİrmİ§ler ve kaza aebebi hakkında tafıilit ~nutlanhr. 

Türkkutu ıençleri kazaya kurban ıiden arkadaılannm acılannı içlerinde 
tafıyarak Türk havacılağma inanlannı, mealeklerine kartı besledikleri hağlı
laklannı bir in için bile bybetmemitler ve uçuı ve atla.Ylf talimlerine dev 
etmitJerdir. 

Kurbanlann cenazeleri yaran resmi törenle kaldmlacak ve tchitliie defne
dilecektir. 

Da haber Ankarada derhal du:rulmut Ye umumi teessürü mucip olmufblr. 
Anadolu Ajanıı Türldıutuna Ye tehitlerin ailelerine taziyetlerini beyan 

eder. -
ispanya başvekili ile 
Kampanis Madridde 

F rankocular 
bir hareket 

Katalonyaya karşı 
mı 

Paris, 22 (Ö.R) - Ispanya başvekili 
B. Negrin ve Katalonya reisi B. Kam
panis birlikte Madride gitmişlerdir. Iki 
reis Madrid müdafü general Miaja ile 
bir çok kumandanları ve mahalli erka-

hazırlıyorlar? 

l.ondra, 21 (Ö.R) - Ademi ınüdah:ı
te~ı komitesi bugün öğleden sonra 
~ ~. toplanacaktır. Tekrar riyaset 

nı kabul et.mi§lerdir. Radyoda lspanyol 
milletine hitap edeceklerdir. B. Kampa
ıüs flm4lki endi it yaziyet içinde payı
tahU. 'buluaaaaktan aon tilreeeH mil-

hususunda kararlar da ittihaz edec !ttir. gönüllülerin tadadiylc me§gul olacak Belgrad, 22 (ö.R) - Yupela..,... felwssis olduiunu söyl~ir. 
Tali komisyonun kendisi namına ingiliz kom'gyonun nnsıl çalışacağını ve s:ılih!- dan Almanyaya domuz ihracatı hak- lladrldln ciiln ak§amki bombardıma
hükiimcti tarafından Valensiya ve Sa- yetin:n ne olacağını tayin ile meşgul londak.i anl&§ma imzalanml§tır. Buna nmcla on iki kifİ ölmüş ve 4S kisi ya-

cephesini şundi tamaı ı b r s kilde tas
fıye ettiklerini müşah de etmekle bera
ber Asturyalıların göst rdikleri kahra
manlığı takdirle ka~ d t nektedır. Gene
ral Franko ş:mdi Aragon ccphesinc'le 
Katalonyaya kar ı bir harekete geçmek 
istiyecek is de burada çok kudreUi bir 
mukavemeıle karşılaşacağı muhakkak
t ÇüıUdl bu. cephelerde hükumetç.i
lerin askerleri mebzul ve malz meleri 
modemdır. Esasen umumi harpte Flan
dra cephesinde tecrübe edildiği gibi lıt
panyada da hücum edenlerin zayiatı 
hasımlarının zayiatından daima çok da

kııne geçecek olan Lord Plymoutiı 
~ba günü kabul edilen kararlaruı 
~ ıne\fkiine vazedilmesi için For
~ ?ffiee eksperleri tarafından tan
lıa1tı:1ılen proje ve tavsiye edilen usu] 
~it n<ta, arkadaşlarına mallımat ver-

lamanka hükumctler:ne gönderilecek olacaktır. göre, bu eene sonuna kadar YusoelaY· ralmmııştır. 
talepnamenin metnini tasvip edeb:lccc- Görülüyoı· ki, gönüllüler işi etrafın- yadan Almanyaya yirmi bin Clomuzla Londra 22 (ö.R) _ Mançcster Guar
ği ümit cdilmekh:dir. Komite büros:.ı da daha bir çok dikenli meselelerin hal- yirmi bin kelilmif d omuz ve domuz diyan, Ispanyada nasyonalistlerin şimal 
umumibir~mis~in n~aretiiliın~ li~~~me~ed~ ~~~edil~~~ ~~~~~~~~~~~~~-~-------------~~~ 

Yunan Genel Kurmay Bcqkanı 

ha fazla olmaktadır. 

Ji!l__nıevkiinde olacaktır. 
~ ~~erlerin evvela ne suretle karar 
~~e~erini tayin etmek iktiza edecek
~ Şınıdiyc kadar kabul edilen bütün 
llb:ı. h. lar ittifakla veriliyordu. Bu usu
~ er meselede tatbiki mümkün olup 
ta dığı düşünülmektedir. Bundan son
•~-~1tnbolik olarak hemen geri alınacak 
-..ıu 1··1 . 
ı.ı.o u erın miJ...-tarını tayin ml'selesi k ,. 

Gijionun işgali üzerine 
Asiler serbest kalan kuvvetlerile 

Madride ve Barselona yüklenecekler ~ ~ratik sebeplerle bu ilk kafile :,.,·n 

Çe,~~ müsavi miktarda gönüllü Paris, 22 (ö.R) - Ovyedodan bil- yonalistlerin İşgali altında olup ııimdiye,25 te Frankiatlerin pifdarları Cijona 
>'ot F". ının kabulü muhtemel görülü- dirildiğine göre Nasyonalist kuvvetler kadar ci,imhuriyetçilerin muhasarası al- girmitle.rdir .. Saat 1 7 de bir kol daha 
~M~ a.kat bu bütün ecnebi gönüllü- h h -.. , g dün saat 16.15 le Gijon şehrine girmiş- tında bulunan Oviedo 9ehri şimdi şimal şe re gırmış ve alk tarafmdan hara-
~ ,_ erı .al.ınmasma başlanacağı zaman ı d ı ka- l '411l'af )erdir. Ahali nasyonali.stleri meserret e 1 cihetin en, yani aahil istikametinde mu- ret e .,..ı anmıştır. 
)' .. ıçın, mevcut gönüllülerin s:ı- karşılamıştır. Cümhuriyetı;;i bütün şef- hasaradan kurtulmuştur. Hükümet zimamdarlarİ çal'fllmba sü-
~ tr.A . ~ore muayyen bir nisbct tayini-

--uıı l ler deniz tarikiyle kaçmışlardır. Liman Valansiya hu"k·· t ' · 2 1 il'- · nü kaçmışlardır. Bir çok tev'-'fat ıc· ra ~ o ınıyacakhr. ume mm ıdeşrın 51 

General Papagos 
lstanbula geldi 

hareket 
ve Ankaraya 
ettı 

Istanbul, 22 (Yeni Asır muhabirın
den) - Ankarada toplanacak olan Bal
kan antantı Büyük Erkanı Harbiye baş
kanları konferansına iştirak edecek Yu
nan Büyük Erkanı Harbiye Reisi Ge
neral Papagos bugün Atinadan geldi 
merasimle karşılandı. Beyanatında : 

- Güzel Ankaraya gittiğimden, arka
daşım sayın Mareşal Fevzi Çakmağı 

tekrar goı N: ,.· nden bahtiyarım. Kah

raman ve kardeş Türk ordusuna selam
larımı lCıtfediniz, dedi. 

Generdl Papagos, akşam ekspresine 

bağlanan husu i vagonla Ankaraya hc1-

reket etmişlerdir. 

Rumen ve Yugoslav kurmay baıkan
lan da bekleniyor. .. ......................................................... .. ""-· ı devleUer Valensiya hükumetinin ho;7tur. Cijonun teslim olduğu haberi tarihli tebliği şudur : Şimal cephesinde edilmiştir. 

---rı .,t d alınır alınmaz cümhuriyet hükümeti rad- . k ti c·· . "- Şehrin teslim· h b . Ovied h Fransız ı'htı;vat vacakcılık ~ "-' ın. a harbe ijtirak eden ecnebi ası uvvc er ııon ııtı&ametinde ileri ı a erı o cep e- 'J Aı 
llı.L;--Ulerın. nisbeten az mı'ktarda ol- ) o ile lngiltere ve F ransaya müracaat hareketine devam etmişlerdir. Ciı" on sinde malUın olunca bir çok milis ta- ' ' 
L~ ı lilihl b 'tl • Ankara, 22 (A.A) - Geçen bir hafta L._ -L n .. ı .b. il.d. ikleri irin ilk tahliye edi- t-derek aı;ık denizde Astüryadan kaçan şehriyle artık irtibat kalmamı .. tır. Mer- bur an arını teslim etmİf)erdir. ""a l erı f 
~~ ~ " 2 M içinde gümrük muha aza teşkilatı ikü.i 

;L,_ lönulluler kafibsinin külliyetli muhacirlerin himaye edilmesini rica et- kez cephesinde topçu kuvvetlerı· Cua- Paris. 2 (A.A) - Gijonun zaptı l 
7

,, kannlr 878 kil ·· "'k ka -
~"lll'(f d F Belgrad, 22 (ö.R) - Dün Belgrada ö il, ,. ',rC"Açı o gumru çagı. ftt1_ 1 ~ olmasını teklif etmişlerdir. Di- mittir. dalajara mıntakasında asi tah•idatını hakkın a ranaız gazeteleri uzun müta· inh ka ğı 7 k'l 
~ d b ld" ·ıd· ., d gelen Fransız ihtiyat zabitleri ile eşkil27 kilo · isar ça ' . 1 0 u~·uşturu-"1._ -k1 ıse .daha alçak bir rakam teklif Nasyonalist kaynaklann an i ırı ı- d v t ı b" ,_ I f Iaalar ser etmektedirler. .,..,,,_,.. defter k-ğ d 

58 ' ~ a.cı mış ar ve ır çoıı; le e at verdirrnit- muhariplerinden iki yüz kişilik heyet bu- cu madde oru.;ra sıgara a ı ı, lluı.... --.erdır. lspa.ıyada mevcut iki ğine göre Gijonun teslim olması Nasyo- l d' y k A d' k Roma. 22 (ö.R) - Ciı"onun tali- 79 T '" k li l 
.:-"'lllı er ır. u arı ragon a uvvetlerimiz aün de Yuaoılavya içinde gezintilerine kesim hayvanı ve ur rasiy e 13 liı.. ... ".: et de hizmetleri altındaki ecn"'b' naliatlerden otuz bin kişilik bir orduyu . . .. miyle neticelenen Astürya hareketleri .. • le 

:-aqqıuı · "' 1 hır çok ası mufrezelerini kuvayı külliye- d . . . devam e .. _:_ıerdir. kaçakçı hayvanı e geçirmiştir. 
~~U~~n~k~ınnı~~~~~~bakm~~&bv~~~~i) "d t "d fLL uM~ah~~~~u50~~ft !!~~~u~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

·•ı var ka •v h erın en ecrı e muva naıt olmuşlardır . 1. i}~L -- -
!'etin a t edince bu mesele bir ha! general F ranko tarafından dıger cep e- . .. ·• küllıyet ı • an ve mühimmat alm11larclır. G b •ı k ld 
&11 e bağlanacaktır. • lerde kullanılacaktır. Tahmin edildiğine I ~op~~ları~ız bır duşman otomobil ka- Astüryalılann reiti Franaanın Bayonne ece OtOmO l azası 0 U 
,.:4ksatla Valensiya \ 'e Snlamanka- göre Madr!d veya Barselon şehirlerin-! fılesını dagıtmııtır. Cenupta Grenada tehrine kaçmıı ve Astürya cephe.inin 

~iç· cak teşebbüste gönüllülerin ta- den biri veya diğerine karşı hazırlana- mıntak~s·~da asilerin bir çok hücumlarılinhidamı sebeplerini soran gazetecilere Halatlar olmasaydı de-
'oıılll le§kil edilecek beynelmilel ko- cak şiddetli bir taarruzu kuvvetlendir- L:udretlı hır surette defedilmiştir. erzak ve mühimmat fıkdanmı en aaah 
~esin~ iki taraf basınca kabulü ve mek üzere hu ordu bu iki mıntakadan Oviedo, 22 (A.A) - Dün saat 15 . .hep olarak göetermiıtir. 
'~~~~~~da ~~~~~~~~~kt~Tulim~.~~~~~~~~~~~~~~~~~ nı·zeyuvarlanacaklardı ~i ıstenecektır. Komisyon iki ta- edilen veya Oviedo maden mıntakasın- V ' l 'h 
~ ett~nebi muhariplerin miktarını da mahsur kalan Astüryalıların mikda- nat i Satıf ı ı racatı 
" ·ıa.. '°"'· bunlarm tahu,..,, ".ıım .. bin •·h;· edilmektedir. , .. İki yaralı hastaneye kaldınldı 
~lerin.. Senelerin .• Hatti sonsuz ömürlerin etini bir Merkez Bankası faizsiz ()ün al,am ,.,, 21.30 raddelerindellar olmasaydı otomobil denize yuvarla .. 

daha göremiyeceği bir filim Pasaportla Kar!lıyaka vapur iskelesi ara- nacaktı. 

C A N İL E R K R A L I fı•nanse edecek unda sarhot!uk yüzünden bir 0ıamobi1 0tomobil. son sür'atle aeyretmek 
kazası olmuıtur. olduğundu babaya ve halatlara çarp-

KON RAD VA YT Bergama belediyesinde kayıtlı ve ıo- ___ _ı __ h d L-- I t l-!- .l-LI 
1\... VE m...nuan ur a11199 o mut ur. ~ 
-..ı.1an 1 för Necatinin idaresinde bulunan yirmi ,,_. .. t • d '--- t" . ..ı_ ın ne o acajını.. Medeniye t in n eler yaratacağını.. Ankara, 22 (A.A) - ihracat mevsimi- satış suretiyle yapılacak ihracatın vesa- ı&ı mut erı • uu çarpııma ne ıceauı~ 

Merak edenler: nin başladığı bu sırada memleketin eko- ik mukabilinde Türkiye Cümhuriyet ~~1 n~ar.•l.~ t~~~üh 0~~~~o;ili i~~n~e bazı yerlerinden yaralanmıtlardır. Y • 

be 
Y Ü Z S E N E S Q N R A nomi menfaatlerinin icap ettirdiği ted- Merkez Bankasınca fınanse edilmesini . ıkmudştt-rı ı ek"b u uAlmet on~n den_ ınn- r~ana;dar bndadı aıhhi otomobili ilııt 

cı or onu ta ı en sancaga ogru ıon 
RETICI FiLiM .. J URNAL .. MIKI VE SAiRE HEPSi birler cümlesinden olarak huınimet bu ka.rarlaştınnı§tır. sür'atle giderken Pasaportla Karwıyaka memleket hutawine kalclmbmtlardu .. 
B defıa ihracat mallarımızın kolaylıkla ı.n- Bu suretle viki olacak ihracat Cilm- vapur iskelcai aruında demir atan Yu· Sarbot olduiu eö:rleaea elıolDObil tof.A 
rıgün L A L E Sinemasında tlfmı temin etmek üzere klearing he- huriyet Merkez BanhmJC& derhal ve nan vapurunun ribbmdaki babalara bai- ril Necati :rakalanmlfbl'. %al.ta IMkil.a.-

~larından alacaklı memleketlere kat'l fabaiz olarak finaur eclileeektır. h halatları Uzeriae bindirmiıtir. Hlılat- ta dnam etmektedir. 
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L·nç Kanunu 
Ku-Kluks-Klon cemiyetinin 

--- .BAŞT ARAFI BiRiNCi SAHtFEDE-
ııidebilmek için şimdiye kadar birçok 
mevsim1erde Malatya ve Siva9tan dola,.
mak mecburiyetiyle karşılaşılıyordu. An

cak sulaTın müsait olduğu zamanlarda. 
binbir tehlike içinde nehir üzerinden bir 
kayık vasıtasiyle gec;ilebiüyordu. 

F~kat senenin birçok günlerinde su~ 
lar geçit vermediği için bu imkanlar da 
kalmıyordu.. Bu büyük manii ortadan 
kaldırmak için daha eski zamanlar~ 

dan beri Keban madeni önünde Fırat 

Hacerin 
-------~ ... 
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Oç sene evvel.. T eluas eyaletinin bir 
... rinde eheınmiyebiz bir hırsızlık me
eelesi yüzünden mahkeme bir :ı:encıyı 

-'>alıme etmektedir. Halk zenciyi ada
letin elinden almak ve Linç etmek isti
,_. Zabrta 1ı:u.,....etteri kifi ırelmediğin
clen asker •e jarıdamıa muhafaza11 altm
iıla muhakemeye devam olunuyor. iste-
.EL ·- --

ZABITA 

Hakiki Gayesi 
Kızıl seri devam ediyor 
Mahkemeye ateş veriyorlar. Hakim
ler, avukatlar güç kurtuluyor. Suçlu 

zenciyi kasaya kilitliyorlar. Halk 
kasayı dinamitle parçalıyor . 

MtJCADELE VE MACERA ROMANI 

4-

0dasında bir kadın vardı 
Bu güzel Bir kadındı... Ve tatlı 
çapkın bakışlarla mühendisi teşhir 

etmek istiyordu 

Amerikanın BeY· 
rut konsolosııtııt 

öldürdü 

Lr/77 ~ :z;a Uzalr.tan yalr.laf8.Jl trenin çelik ray üze- landığıru, hızla çclc.ildiğini duydu. da ve ağaçların arasında salr.lı ..• 
rinde gittikçe artan ibtiza.zlannı kulak~ Bir saniye aonra tren bütün htzı ile Marinet gitmek istedi. Ja.k lcoluodan 

ROMANI ları pek i.la. duyuyor. Beynine yediği tok- geçmiş ve uzakla~şh.. tuttu. _____________ ........... 
mak. onu adamalr.ıfü scrııemletmittir· Jalr. kurtulmuıtu. - Nereye gidiyorsun> Durl Ben h~r 
Başını dcılil kaldıracak, lr.ımıldatacak hali Gözlerini llZ•klaşan trenin son vaııo- ŞC)"İ öğrenmek istiyorum. 

yok.. Kollan. ayaklan, bütiiıı
0 

vücudu nunun lr.ırmızı ııığlna aaplam!f .. Şa~kın _ Hayır .. Hayır .. Burada bir dalci-

ölü gibj... Te apt&I bakıyordu. ita bile fazla kalamam .. Derhal (Belve. 
feci ... Mü·L:- ölüm yaklaııyor. Batını sola •~virdi. d ) d"" ı· · ı:-~ ki • h" .._ •- er e onme ıyıın. ...,.er yo ugumu ııo-

Trenin düdüp lr.eolr.in lı:eokiu yalwı- Yanında bir lr.adm gördü. 

Gri Şapkalılar 
dan ıreliyor. Dudaklarından bir baYTCt nid""' dö- ııedeeck olurlar1a ... Ben ... ScıU .•• Hayır 

kül. du·· .. hiçbir şey bilmemelidirler. Ben birııeY 
Süriinmclr. ••• Sürüne aiirüııe raylardan 

bilmiyorum.. Beni bualan ırideyim. 
kendini lrr:urtarmalr... lmkinsız... Cöre - Marinetl 

Çetesi 
-uı- göre ölümün ın-iına atılacak .. Bir da- Ayni anda karpaınıla lı:oıarak eden - Peki ama ... Beni ... Hayatımı •İz 

T ren hızla geliyordu kilrr:a bile ömrü kalmadığını anlayan Jalrr: başka birini gördü. kurtardım:ı:. ·• 
Desli soğuk ecel terleri döküyor. - Nan Duhokt - Evet ... Buna muvaffak olduğuma 

Ancak başını aağa çevirebildi. Rüyada mıydı) ç'1k seviniyorum da ... Ceç kalacağım ... 

yatırılmış Raylar üzerine 
yaklaşan muhakkak 

olan Jak 
mah-ölüme 

idi 

Gözleri faltaıı ııibi açıldı. Hiç hatu ve hayalinde olmıyan bu in- Y etişemiycceğim diye o kadar korkmU§• 

Lokomotifin fenerlerini görmü~tü. sanlar burada, bu tehlikeli anda ve başı tum ki ... Nele. nefese ... Tık.ana tıkana .. 
Gecenin karanlığını yararak 60 kilo- ucunda nasıl olup ta bulUfmuılardı? Dü,e kalka koıtum... Çok ıükür yetiş-

metre •Ü.ratle Jcoıan lokomotifin i.ki aat• Marinet, Jakı kurtardıktan sonra kot- tim.·· 
ışığı yaklap.n azrailin gözü gibi parlıyor- manın ve heyecanın tesirind~n yere yıkıl- - Marinet 1... Biraz izahat... BimL 

kum bir vaziyette du. lmrşll. tafsilat istcmeğe hak..kım var •anıyorum. r,-iı~ 
Ab biraz .. Biraz k.Jmıldanabilae.. Hiç Nan Duhok bir patronunun bir gen-; Bütün bunlar o kadar eerarcngiz ki •.. Ne Amerikanın sabık Faris rna!ilfı:~;,,. 

Kimseler yoktu .. Kimse ıörmemişti. 
Ko..,rak geldiği yoldan döndü. Ote-

Jin önünden geçti ve metruk p.toya doğ
na teveccüh etti. 

Onun u:ı:aldqtığuu gören bir gölıre .. 
BW kadın ırölırosi derhal otelden c;ılr.tı ve 
tren yolu,.. doiru lr.ofmaia ~ladı. Za
yıf bacaklanna bütün ka..vetini vcrıoitıi. 
Nefea ndeııe koşuyor .• Tıkanıyor .. Aya-

iı takJıyor. D~yor .. Ka.lbyo~ falta.t değil11e rayların orta.una kendini atahil-,Jcaın yardlDlına koşuyordu. ve neye hükmedeceğimi ben de bilmiycı· zarı B. Mariner
1 

Beyrut _jenera.~1,rtflc:-' 
durmadan koşuyordu. ae belki kurtulurdu. Jale ta Marinet t., biraz sonra kendile- rum. Şu halde sen her şeyi biliyordun? Joslıığuna tayin edilmiştı. B. ·,r•n).~~ 

- Yarabbi •en yardım et .. Allah ve- Otuz ..• Yirmi . .". On saniye sonra ar- rine geldiler. - Biliyordum veya ... Bilmiyordum .. Beyrutt.a, sokak ortasında 1\1 durı.ıl-
re de yetiıcbi]$enı.. bit her teY··· Her ııey bitecclc.ti. Nan Duhok: Değil mi ki kuTtuldunuz. Bunun ne ehem- adtnda bir Ermeni tarafından ' 0 ıoSıJ~' 

Genç ltu: gölgesi bir taraftan kQfUyor Son ..• Son bir gayret sarfetti. Ancak - Hayd~ dedi, vakit karbetmedcn miyeti var artık? mü.-ıtür. Yakalaruuı katil, ko~11yıı• .•' 
bir taraftan böyle dua ediyor. batını lr.aldrrabildi. O kadar.. otomobile ııidolim. Kendini tamamen toplam" \'e bütün Amerikaya gitmek, için p8'3P". ;;tdıll" 

·ç:.rı ,,~ 

Jale.. Kafaoı ray üzerinde btıygaa ,... Lokomotifin rüzgi.nru bütijn benliiin- Jalr. Dcali hayretle •ordu: iradesine hakim nziycte ıim:Uf olan Jale: ze etmediğini ve onu bunun 
1 

k tJ I' 
tarlr.- yavaw yavaı kendiae gelmekte- de hiuetti. Cözleriai bpadL Nuı]) Otomobil b.aada mı? Desli: ı düğünü söylem~tir. Reıirn, • 

dir. Tam bu sırada .• , Omuzlarından yaka- - E'l'et patron.,. Caddenin kenarın· - Bitınedi - ranyımuı !'6l'l\ldir. 
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BiZANS SARAYININ iÇ YÜZÜ 

Saat 
12.30 • 12.50 Muhtelif plak neşriyah 
t 2.50 • 13.15 Plak: Türk musikisi ve 

halle şarlcJarı 

•••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••• Uyanlar 

• . 
• • • • . . 
• . . 
• • 

·Emredif ~;;;;··e~·ş;~kii~·si;T~ka t At 
13.15 • 13.30 Dahili ve harici haberler 

Akpm Defl'İyab -1-
Saat 

16. 30 • 16. 35 Plak netriyata 
18.35 • 19. 1 O Çocuklara karagöz (Kü

çük Ali) 
Ben 26 yaşında bir kızım 

Bu emri alan Tekla •• imparatorun kızkardeşi .• Yerinden 
kalktı.. Bizans başvekiline yaklaşt1. Çıplak 

kolunu kaldırdı .. ve •.. 

19. 1 O • 19. 3 5 Türk musikisi ve halk pr
kıları 

( Hilunet Rıza Seagör ve 
arkadaştan) 

Daha bu yaşta, biri namuslu, diğeri 

19.35 • 19.50 Saat ayan ve Arapça n~
riyat 

namussuz iki hayat yaşadım 
Gazetecilerin piri desadüfıt tür derler. Bu hakikaten doğru.. 

Bqvekil Sokolarü, önünde yol ıöa
leren barem ağası olduğu halde cünbÜf 
ı.tonunwı eıiğinde göriindü. 

19.50 - 20.15 Türk musikisi ve halk şar• 
kıl arı 

(Servet Adnan ve arka
dagları) 

Eğer tesadüf olmasaydı ben bu kadım gönniyecek, bu ıatırlan 
yazamayacaktım. Onu bir eğlence yerinde kih nete ile COf&I', kah 
birdenbire bir hüzne dalar haliyle görünce hayatında birçok fır
tına ve esrar ıaklı olduğuna hükmettim. 

Arkaamda, baıvelUllerin İmparator 

hUZW"una çdaııak için ceceleri Iazung~ 
len libası ve ommlannda da kenarlan 

20.15 - 20.30 Edebi konuşma: (Halil 
vedat) 

Sordum. Ketfim doğru imif. Bana hayatını ve kendini anlattı. 

20.30 • 21.00 Türk musikisi ve halk şar· 
kılan 

Sade ve kısa cümleler içine sıkıtm•f maceralı, esrarlı ve ibretli bir 
hayat .. 

Tekrar sordum: lalı ipek annalı bir pelerin vardı. 
Kapmm qiğinde bir müddet durdu. 
Salonun hava.azlığa.. Salondan sura• 

bna çarpan içki, anber ve ter kokusu ••• 
Salonda gördüğü cümbilf alemi onu bir 
an için kapuun eşiğine mıhlamış gibiydi. 

(Salahed<lin ve arkad:t.ş· 
hırı) 

- Hatıralarınızın, hayatınızı nıçm yazmıyorsunuz? Onlara 
herkesin bilmesi birçoklarını kurtarmaz mı? 

21.00 - 2 1. 15 Ajans haberleri 
Güldü: 
- Ben, edip değilim ..• Dedi. 

2 1. 15 • 21. 5 'j Stüdyo salon orkestrnsİ 
iST ANBUL RADYOSU 

- ister misiniz ki bu iti beraber yapalım. Siz anlatın.. Ben 
Salonun qiğinde görünmesi, ı:alonda

kiler üzerinde hiçbir tesir yapmadı. M • 
sa bqında oturanlar yerlerinden bile kı

öğle ney:-iynta 
12.30 Çocuk tiyatro: Kedi-Tilki ve s:ı

ire .. 

yazayım. Edebiyat yapmayalım. Hayatı ve hakikati olduğu, gö
ründüğü eibi yazalım olmaz mı? 

Razı oldu. Bu satırlar da böylece yazıldı. 
N. O. 

Han:, seyircileri de biliyorum. 
nuldanmadılar. 12.50 Havadis 

Şarap dnğıtan kı:ılu v.uifclerine de- 13.05 Muhtelif plô.k nC!Jriyntı 
vam ediyorlardı. Ak{l8JD n1*.iyab 

Y lnaz, İmparatorun bir işareti lle saz. 18. 30 Pltıkl:ı dans musikisi 
iv dunnuıtu. 19.00 Klasik Türk mu::ibııi: Nebil oğlu 

Bqvekil, imparator Oçüncü Mi§eli bu f .. mnil Hakkı 1 

Bu hııyat aptnlı alimin yıılnız kafasın
da, muhayyilesinde yaşayan hakikatleri 
ben kendim ynşayamk, görerek ö~ren· 
dim. Şımdi size yn,,adıklarımı, gördüklo-

"a'Eİyelte bulacağını hiç ummam~tı. 19.30 Konferans: Doktor Fahreddin Ke-
.Eaasen İmparatonın cünbüı Blemine rim (Fikir yorgunluğu) j 

~ğınlacnğını da hatuına getİrmİf değil- S d. k d ı 1 ~~.,,.~.:,;. 20.00 a ı ve nr n nş arı tarafından 

di.. Türk musikisi ve hnlk ıarkılnrı 1 
O sanıyordu ki İmparator kendisini 20.30 Ömer Rızn tarafından Arapça aöy-

husuai bir odada kabul edecek ve ora lev 
da ona mühim mııruzatmı yap .. caktı. 20.45 Semahat ve nrko.daşlıın torafın-
Hnlbuki lai'rıısmda bir ~ret sofrasL. Bir h _, 1 t -·-'-" ı.-d dan Türk musiki i ve halk ş.ırl~ı- , 

-yleri eğer vnktim oluraa üç dö:t cün art'l-{et et •• Fwcct to tam O:OUIU41 un er 
cUnbüş iılemi ve bir de tamamen sarlı~ ...- lnn (Saat ay.:ırı) 

sonrn konuşuruz.. Haydi C 1.. Otur ve lı fi" o &:ı ·:n .. 
olmuı bir imparntor önnüştü. • Başv_Wlin kc"' ç tLld:. 21. 15 Orkestra 

Kendini derhal topl dı. ıç.. d l 1 ~ k , •...,ın· ..'!~, [ .. - .. dnn 22. 15 Ajıı.ns ve hor a haberleri Sokolaris, isyan edecel. ereceye ge - mp:u- • - -.ın .ı --s .. '° • ... 
Zeki idi. . 1 __ ._ 22.30 Pltıkla ololo.r, opera ve operet 

mi;ti: t:iı·ıec· .. d .. n bir tc' :ıt ye~ o~ •• neı. 
Şqkınlığım üzerinden attL parçalan 
Salonda lmparatom doğru ilerledi. - Hayır •. İçemem ha~metmeap •• De- f ki büyük bi,. ~ey deği1di. Fckat b 'r cün- i:r----
Y crlere kapanırcasına eğildi. di. Ve mademki beni derhal dinlemek, lıüş kadtnır.dan tokat yeme!:.. Bu çok f mgİ IJ.eye 
- Büyiik affınızı .• Büyük merhameti- maruzatunı kabw etmek i·temiyorsunuz. cğır bir darbe ob.cal:b. ıuı \ . .il 

nizi rica edeceğim. Sizi çok biçim~iz bir Müsaadenizle uideyim, çekileylın.. Bir ndun neri Ç!:kildi. ec>ony::n He ç n ara~Pn-
zamanda rahatsız ettim. Mi~, kendi emirlerine itiraz edil- Etkorin nyağn kalkmt~ .. Yarı çıphık da vasıtccıhk mı 

- Hayır •• Hayır başvekil cennplnn .• mesini, yüzüne kal'fı (Hayır .• ) denilme· vüccdu ile ba~vekile ynkla~m!fb. yepıyor 
D~i. Bilakis r1eldil(.;n;~ rok memnun ol- · · • t ed·~· · b d · · et Tatlı bir tebessümle: . . . 

t> e.-- ~ snu IS em ıgını ve un:ı ııona ısyan • lı:vestaa yazıyor: Çındekı Japon teca· 
dum. Soframı.zda bir misafir fazla sayıl· tiğini söylemiıtik. Onun, bilha:;sa itaala - Asaletlu Sokolaris.. Dedi. Benim, vüzü münasebetiyle Milletler Cemiyeti 1. BAYAN ELlZABET 
rnaz. Buyurun., Oturun •• Kazlar •• Bizans alı~tırdağa cünbüıı aleminde boyle itiraz- sizin ve bütün Bizansın bakimi mutlakı I tarafından kabul edilen karar Şangha- Ben. yirmi altı yn§ındayım .. Daha bu 

• L~ekiline §Al'ap sunun.. la karfılafrnası sarhoş lmfaspu döndür- hnşmctmeabın emirlerini yeıine getiriyo~ 1 yın resmi ve nim resmi mahııfilinde ho~- yaşta olduğum halde iki hayat yaşadım. 
Başvekilin surata sapsan kesilmişti. dü.. rum. nutsuzluk uyandırmıştır. Biri namuslu hayat, diğeri namussuz ha· 

Memleketini hakikaten seven bir _ Nasıl .• Nasıl.. Diye bağll'dı. trade- Ve böyle söyliycrek başvekilin sol ya· «Sangahai lnformııtion Service> gııze- yaf.. Bu ikinci hayatım da bu akşam, si· 
adamdı. Buraya çok mühim bir mesele- me klll'§ı mı geliyorsun? Sana otur, di- no.ğına bir tokat attı. lesinin bildirdiğine göre, mahalli Çin ma- ze her Reyi anlattıktan sonra sona ere-
nin arzı için gelmiıti. Oturup ta keyfede- yorum, otur muyor musun? Sana iç di- Sokolnris, soluk dudakları arasından l lıafilinde bu kararlar, Milletler Cemiye· cek .• 
rnez, f&l1lP içemezdi. yorum, içmiyor musun? Tekla .• Tekla •• soluyarak: tinin bazı Azalo.rının cemiyet nizamname· Her şeyi anlatmak .. Acaba bu kahil 

- Haımetmeap .. Dedi. Müsaade bu- Kalk .• Bu:-aya gel.. Şu adamın .• Bizans - Hntmetmeap •• Haımctmeap •• Di- si mucibince uhdelerine düşen vazifeleri olabilecek. mi) Çalışacağım .. Benim pat· 
Yorunuz.. Sofranızda yer almak benim bat vekiliyim diye kartıma dikilen fU dik ye soludu. Bu kadara •• Bu derecesi çok 1 ifa etmek istemediklerine bir delil ola· ronlarımdan biri, okumuş olduğunu, alim 

İçin tereflerin en büy\iğüdür. Fakat ma- kafalının auratma bir tokat vur. fazla.. 1 ra~ .kabul edilmektedir. «Liabo> gaze-I olduğunu, dünyay~ yuttu~u~u böbürlene 
ruzatla bulunacağnn hususat çok mü- Kardqinin tabiatini pek ala bilen Oçüncü Mifel, bir kupa ıarap dah• j tesı ı~e. 2 3 ler komitesinin hadiseleri Li- böbürlene söylerdı. Derdı kı: 
himdir. Tekla, bu emri ikinci bir defa tekrarlat- yuvarladıktan sonra sojuk bir kahkaha rer bırer iaimleriyle yadetmekliği lüzum- - Eğer ben bu kad r çok şey bilme-

- Bırak fu mühim dediğin huswlara. madı. farlatb. ı uz gördiiğünü ve bunları cmütecaviu seydim bir satır bile yozamaz.dını. 
Onlan yann sabah konUJunız.. Hayır, O da sarhoftu. - Fazla mı? dedi. Daba1t ve arkall \'C «abluka:. gibi umumi terminlerle kay- Aptal adam! .. 
Yarın sabah ta olmaz •• Yarın yeni yaptır- Yerinden kalktı. var •• Zevkim araımda beni rahatsa: etti· dedip ge?tiğini ve bilhassa fngilterenin Sonra yine derdi ki: . . •W• 

dığun bÜyÜk ahınn küşat resmini yapa- Sokolarise yaklattı. ğin için seni burada bulunan bütün kaz- Joponya ıle Çin arasında c:vasıtacılık> 1 - Küçük... Sen bırşey bılmedıg'.n 
cağım •• Atlann bmannda bulunacağım. Yumuşak elleri ile b:ııve'~ilin sağ ya- lara tokatl tmak İsterdim. Fakat bu hern yapmak rolünd;n bir • türlü vazgeçme-, için çok mesut un .•• i~sanlarıo kadenn 
Öbür sabah .• öbür sabah ta olmaz .. Hi- aağına hafifçe bir tokat vurdu. uzun sürer h d ben. k f" • kaça- 1 mekte bulundugunu ışaret etmektedir. elinde bir kukla oldugunu, bu kuklayı 
Podromda sayislerimle beraber araba ' em e ım ey um Yine aynı gazete Çinin kendi k\ıvvetle- 1 oynatanı, kuklanın iplerini iyi ki bilmi-

Sokolaris bunu bir hakaret saymadı. rar. Bari son tokatı ye de ondan tonra · ı ·· . ka k 1 
Yarıştıracağım .. Ah Sokolaris.. Araba d f I . 

1 
M rıy e mutccavıze r.şı oyması ve bu su· yorsun .. 

Yarqlan yok mu •• Bu ne zeVkli bir ıey Tokatı vuran bir kadındı ve impara· e 0 cıt... ühim iılerinle uğraf .. Hay• retle cenubi Çinde menfaatlerini temin 1 Alim bedbahtlıınn yanında cahil me· 
bilsen .• Ama nereden bileceksin. Odun torun kız kardeşi idi. Bahusus ki istemi- di yasil.. Haydi koca kafa •• Göreyim 1 maksadiyle şimali Çinde Japonlara ser· tsutların yeri ne kadardır, bilmiyorum. 
rı'hi bir adamam.. Kafan politika.. Si- ye. istemiye vurduğu belli idi. senı .• Sen de tokatlama sıranı sav •• fa· I best harekat bahşetmek arzusunda bulu-J Yalnız bildiğim birteY varsa ben oku· 
nirlerin politika .• Damarların politika ol- Oçüncü Mişel bu sefer Etkarinaya kat Tekla ve Etkarina gibi elin hafif ol-,nanların ayakları altına karpuz kabuğu madan alim oldum. 
hlllf .. Böyle fC)'lenfen anlamazsın .. Ha.. döndü: masm ha!.. sıkıştırması lazımgeldiğini ilave etmek- 1 Kaderi de anladım, insanları da .. 
Ne diyordum. Seninle mühim dediğin - Haydi.. Dedi, sen de Tekla gibi - Bitmedi - tedir. Kuklaları da gördüm, oynatanları da .. 

-~------~~ ..... --m;;~~~~ ,rwmı-.- u:u:...-zı ~ı:T$~~ril1lı'll 

HALK MASALLARI 
ziyafetler veririm. 

Bunun Üzerine ziyafette 
ayrı ayrı: 

- > - - ---- · 
ı raber validen de korktukları için onun 

bulunanlar' arzusunu çar ve naçar yerine getirmek 
istediler. 

~-OT 

gelen böyle bir nimeti tepiyor. 
Çobana: 
- Pek ala. ... Sen bilirsin ••• 

Evvel Zaman 
- Efendim, siz yalnız emrediniz. 

Uangi ayanın hangi eşrafın ktzını ten· 
sip buyurursanız söyleyiniz. Derhal ve' 
emriniz üzerine onu siz.e alıverelim . 

Verilen adrese adam gönderdiler. Diyerek vilayet konağına gelirler ve 

içinde 
- 1-

Çoban Alinin Kızı 
E.vvel zaman içinde ... 
Günlerde bir gün bir vilayete bir vali 

Relir. Bu vali bek.ardır .. Akıllı bir adama 
henzemektedir. 

işe başladıktan sonra vilayet mahal· 
lelerini teftişe çıkar. Kenar mahalleler• 
den birinde güzelce bir kız görür. fsmi
tıi öğrenmek ister, konuya komşuya ıo· 
tar. Kızın, orada kendi halinde yaşayan 
Çoban Alinin kız.ı olduğunu öğrenir. 
Akşam tek ba§ına oturduğu evine gi· 

dince aklına bu kız gelir, yemek yerken 
kıa: aklından çıkmaz. Y-attıiı zaman ltaz 
:Üyasına girer. O kadar ki vali artılt bir 
an huzur bulamaz. Kızı baba11ndan iste
l'ecek, Allahın emri ile atacak ama ••• 

Memleketin ayin ve eşrafı arasında ev
vela evlenmek iıtediğini açmak lazım .. 
Öyle ya .. Şunun furasına geleli daha kaç 
gün oldu ki.. Damdan dü~r gibi ben 
filan kızı İ.llİyorum diyemez ya .• 

Günler, haftalar geçer .. 
Vali, kızın atkından erimeğe başlar. 
Nihayet tahammülü kalmaz. 
Bir gün evinde mecliıi idare azalari

na. memleketin ayan ve eıraf ına bir zi
yafet verir. 

Ziyafet cenasında: 
- Kıuura bakmayın. der, aizi Jtafi 

miktarda izaz. ikram edemedim. No ya
palım, 9erde beklrldc var .. EiCI' evlene
cek olunam o zaman eize daha ıüzol 

Çoban Aliyi buldurdular. valiye: 
Getirttiler. - Gördünüz mü, derler, gittiniz bir 

Vali, Liraz düşündükten sonra: 
E Ç b w D dü Allah çoban ktzmı sevdiniz, halbuki roban kı-- • •• -0 an aga... e er. ,. 

- ·Cönül kimi severse güzel odur, 
der. Doğru değil mi> 

baba mumunu yaktı . Sana gün do~du.. zımı valiye vermem dlyor. 

- Evet çok dcğru .. 
- Benim gönlüm de. burada. 1'enar 

mahallelerden birinde fa'k.ir bir kızı sev· 
di. Bu kızın babası çobanmıı.. Adı Ull 
Ali imiş.. E.ğer o kızı bana alıverirseniz 
çok memnun kalırım ... Malum a.. Ben 

Çoban, şaşkın: 

- Hayır ola ... Ne oldu) 
Daha ne olsun .. Bir luzın varmış .• 

- E ... Var. 
- Kızını bizim valiye alacağız.. 

Çoban Ali bir müddet düşünür. 
- Zorla mı alacaksınız, der, yoksa 

günül · ı ') buranın yabanc1Sıyun.. rızası ı e mı 
Bu sözleri duyan ayan, eşraf surat as· - Dağ başında yol kesen haydut de-

tılar. Onlar, valiye kendi ku:larını ver·ığilia: ki z.orla alalım. Tabii gönül TIZAll 

mek istiyorlardı. Halbuki vali tutmuş tut· ile ••• Koskoca bir vali ltızını istiyor ... 
muştu da kim bilir kimin nesi ve ne idiği 'Tabii sevine sevine... Oynaya oynaya 
belirsiz bir kıza, hem de kenar mahalle- verirsin ••• 
den ıevmiıti. Çoban hiç düıünmeden şu cevabı ve· 

Ses çıkarmadılar ama .. Evden çıkbk· rir: 
tan sonra kendi aralarında: 

- Bizim vali muhakkak çingene .. De
diler.. Eğer çingene olmasaydı gidip le 
bir çingene kızına gönül vermezdi. Gör· 
düm ve ıevdim dediği kız çingene ma· 
halleainde oturuyor. 

••• 
A.7an ve qraf böyle dütünmekle b.. 

- Ağalar... Ben kızımı valiye ver· 
mem ..• 

Ayan, eşraf, çobanın bu cevabı karşa

ıında hayrete dütcrler.. Bu ne demek .• 
( lepıi de kendi kıilarmı valiye verme· 
ğe can atbldan halde bu çoban nuıl olu
yor da ve itim oluyor· da bAfUUl konan 
böyle bir devlet kUfUnU. a1aima kadar 

Vali: 
- Sebebini sordunuz mu, kazını bana 

ne diye vermiyor, der. 

- Hayır .. Sormadık .. Derler. 
- Bir kere sorun.. Sebebini anlayın 

bakalım ne imiş .. 
Ayan ve eşraf kafile halinde ve bu 

sefer çoban Alinin ayağına giderler. 

_ Ali ağa. derler, sen kazına valiye 
vermem, diyorsun.. Cüzel, ala... Hoş 

ama ... Bunun sebebi ne} 
Çoban Ali sorar: 
- Sizin valinizin elinde bir aanatı var 

mı> 

- Koslcou bir vali... Dünya kadar 
maaıı var .• Aptal adam ••• Daha ne aa• 
nat istiyonun .•. Bundan büyük eanat ve 
ticaret olur mu) 

Çoban Ali: 
- Elinde sanatı olmıyan bir adama, 

ne kadar büyük oluna olsun ben kaz ver· 
meın. der. 

- Bitme4i -

rimi anlatııca{;ım. Ondan sonra da bun. 
lan, bu mııı:iyi unutmağn çalı~cağım .• 
Bak.alım unutmak kabil olursa .. 

4<•• 
Mademki ilk önce siz.e bu alim roman• 

cıdan hahsettim. Sözlerime ondan başlı
)'a)'lm .. 

O benim, hatırımda kaldığına göre 
kendi hayatımı namusumla kendim ka· 
zandığım devirde üçüncü veya dördün• 
cü patronumdu. Ben, daktilo idim. 

lş sezdim .• 
Cazetede bir ilan gördüm: 
( Genç bir dal:tilo 'bayan aranıyor. 

Bon servisi ve rcf cranslan ile birlikte 
fılan adrese tniirııcaat etme.si) 

Bonservisi erimi, ref cranslanmı çanta• 
ma tıktım. Şapkamı kaptığım gibi gaze
tede gösterilen (Filan adrese) ko§tum. 

Acele etmek lazımdı. 
İşler o kadar az ve işsizler o kadftl 

çoktu ki ... 
Bu meşhur ve alim romancıya kendi· 

mi prezante ettim. 
Suratıma baktı. 

Beni. sanki satın alacakmıı gibi umo 
uzun tetkik etti. 

- Pek alıi ••• Dedi. Kalınız ••• l§te ma• 
sanız... Burada oturacaksınız. Ben söyli• 
yeceğim, siz yaz.acaksınız.. 

O söyledi, ben yazdım .. 
Tam bir ayda dört yüz otuz sahifelik 

bir roman bitirdi. 

Romanın mevzuu cörünmcz kuvvet· 
lere. dünyayı idaıae eden insanların ha· 
yatlarına, büyük maliyecilerin çalııma• 
lanna, m~hur haydutların maceraların• 
ait. velhasıl karmakarışık, anlaşılmaz. 
içinden çıkılmaz, deli saçmaaı gibi bir 
~eydi. 

O söyledikçe ben yazıyordum: 
«f ord sabahleyin saat dokuzda le.al~ 

kıyor .. Kahvcalllsını yapıyor .. Saat on• 
da Avrupaya telefon ediyor. öğleyin tam 
on iki yemeğini yeyor. Yemekten son• 
ra bir ıaat uyuyor. Uyandıktan ıonra bir 
saatini (Aşk) a tahsis ediyor.. Metresi 
yanından saat ikide çıkıyor .. > 

- Ostad, dedim, bütün bu hususi, çok 
hususi noktalan nasıl biliyonunuz) 

- Ben, dedi, Forddan bahsederlcc11 
kendimi F ordun yerine korum. Sen bun· 
lan bilmiyordun değil mi> Cahil çocuk .• 
Hayatta daha birıey bildiğin yok... Bir 
kaç park gezintisi... Bir iki pastahane 
randevusu ••• Oç bet sinema sean11 .•• l,.. 
te bildiklerin burllar.. Ben sana burada 
bütün ofla yatın... Bütün dünyanın kapa
auu açacaiun.. Şimdilik burada benim 

D!.o.-..-..11! 
- l:JllUl""1I -
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Se senlik b·r ihtiya 
duygularını anlatıyor 

l - Halkevi ar şubesi komitesinden 
musiki öğretmenlerinden B. Ferit, B. 
Aclan ve B. Hamdi tarafından bu pa
zartesi, salı, çarşamba günleri saat 17,30 
dan 18,30 n kadar milli marşlar istiyen
lere tekrar ettirilecektir. Halkımızm 

teşrifleri. 

Italya Arap memleketlerine yaklaş-

( 

merkeze ait ırklarili vilayetinin 
beş yıllık kalkınma programı 

Yazan: Abidin Oktay 

2 - 1/11/937 tarihin<le derslere baş
lamak üzere Arapfırınıncla Dumlupı

nar, Değirmen dağındaki~lit bey, TC: 
peciktc Şehit Fazıl, Karş~kada Fevı.ı· 
paşa, Keçecilerde Yetim ve Karata~ 
okullariyle ceza evinde halk denJıane
leri. 

3 - Arapfırmında Dumlupınar oku
lunda Almanca, Fransızca, Ingiliıce li
san kursları. 

4 - Halkevinde usulii defteri ve şo

förlük. 
5 - Yulcarıda adı geçen kurslarla 

deırshancler için }·ayıt ve kabul ay so
nuna kııdaT devam edecektir. 

(j - Bu dershanelere hiç okumak \.'l' 

ya2.mak bilmiyenlcrlc tahsilini ikmal 
edenıiyen yurddaşlaT alınacaktır. 

7 - Kayıt ve kabul için her gün sa-

l 
bahtan akşama kadar cumartesi ve p=1-
zar günleri hariç, Arapfırınında Dumlu
pınar, Tepecikte Şehit Fazıl, Değirmen 
dağmdn HaHtbey, Ktır§ıyakada Fevzi-
paşa okulları baş öğretmenliklerine mü
racaat edilmelidir. 

8 - Ynbancı dil ve usulü defteri 
BiT gö~n köyü kurslarına kayıt ve kabul iç.in de Ara~ 

Kırklareli, (ilktcşrin) - Trakya tet- - Şu gördüğünüz fidanlıkta Ameri- fırınında Dumlupınar ilk okulu baş öğ-
.kiklerime devam ederken Umadhda bir kan nsma fıdanı yetiştirerek köylüye rctmenliğine münıcaat edil.melidir. 

1göçmcn köyüne uğramıştım. parasız tevzi ediyoruz.. Senede dört yüz 9 _ Motör ve otomobil sevk ve ido.-
0 gün köyde dört yüz göçmen çocu- bin fidan tevzi ediliyor. Bunların alt- resi kursu için de kayıt muamelesi IIal

ğunun sünnet düğünü vardı. Tckirda- mış bini aşılıdır. .'\§ılı tevziat miktarı- kevinde devam etmektedir. 
~ından gelen şehir bandosunun çaldığı m da her sene artırmak için icap eden 10 _ 26/l0;937 tarihinde evimiz sa-
oyun havaları ile genç, ihtiyar, çoluk, tedbirleri alınış bulunuyoruz. kınunda Kızılay haftası münasebetiyle 
çocuk her kes oynuyordu. İstasyonla şehTi birbirine bağbyan saat 16,30 da Kızılay ve Salibiahmerin 

Otomobilden inince muzika durou. güıel bir caddenin inşantı bitmiştir. kuruluşu mevzulu bir konferans verilc
Nahiyc müdürü yanımıza geldi, göç- Trakyanm en modern hastanesi denecek oektir. :ı-;vimiz her kese açıklır. 
menler etrnfıınızı aldılar. Kendileriyle elli yataklı bir memleket hastanesi ku- 11 _Bugün saat 17 de Halkevi tem-
konuşuyorum. Ynnuna yaklaşan \'e E.s- rulmuştur. Her sene sekizer bin lira 

1 

sil komitesinin mut:ıt toplantısı var?ır. 
ki Zağralı olduğunu söyliyen bir ihti- sarfiylc inşasına başlanan '\'C beş sene- 12 - Bugün saat l 7 de Ha1kevı Ar 
ynr hana dedi ki: de bitecek olan kültür park, yüzme ha- komitesinin mutat toplantısı ve m~ze, 

- Hepsi iyi, hoş.·· Fakat bize ve- vuzu, stndyom, tenis kortu, atış poligo- sergi komitesinin umumi toplantısı var
ril<'n topraklnr yerleştiğimiz §U köye nu, basketbol yerini, çocuk bahçesini, dır. 
çuk uzak ... Öyle ki tarlası beş altı sa- güreş salonunu, yüksek atlama yerleri-
at mesafede olan hemşerilerimiz az de- ni muhtevi bulunncaktır. Ç k f k P 

·Wldir. Onun için bu tarlalardan ade- lki senede bitirilecek ve 28 bin liraya e OS OVa yanın a-
1a istifade edemiyoruz. çıkacak on dershaneli bir ilk mektebin risteki tarihi binası 

Salahiyettar arkadaşlarım filhakika u._, k ı d"l · • B b" ~mıuan i ma e ı mıştır. u ınanın Paris.. 22 (ö.R) - Malum olduğu 
bıdayette bu köy için böyle bir yanlış- ınşasına da martta başlanacaktır. Pek h d p . B t 
J k ıd ~ bnzı g"'çmenlere ko··~·c . . . üzere nrp ennruıın a arıste onapar 
ı o ugunu, • o ., yakında şımdiki parkın üst cıhctınde ın-ı d . d k. 1 b · d 

uzak yerlerde arazi verildiğini, yakında şası takarrür eden mükemmel bir Halk- cad csın e on se ız nu~ara ı ~na n 
bu ic:1n de halledileceğini iz.ah ettıler. . b" . • . l'kl 1 ışt Çekoslovak milli konseyı yerlc~ış ve 

-r cvı ınası ıçın ıstım a er yapı m ır. . ~ .. 
Şen ibtiyar bu teselli ile sözün mecra- B t b 1 d b k K kJ 1. d •bu konsey hnrbın &onlarına dognı mut· u un un ar an a~ a ır are ın e 
sını baska vadiye döktü. l k d t t k'l" t1 tcfikler tarafından Çekoslovak~anın mu-ge ec sene e anı es ı a ı ve yepye- ı .. .. . . ·1 · 

Kendisine umumi mi.ı!cttişi famyıp . b ' . l .. .. k l , t B \•akknt hukumetı olarak tasdık cdı mış-
nı .r guçmen wvu uru ac::ıK ır. u- k 

fammadığını sordum. . . d 1• 1• h l t ti. Milli konseyin bn~ında B. Masary · nun ıçın p nn ar azır anmış ve :ıs- k 
- Onu mu, onu muhacirlerden yedi- d k d .1 . ı· , ardı ve genel sekretl'ri de Cekoslova • 

ı a gon "rı m s ır. • 
den yetmişe kadar hepımız tanırız. o --=-- yanın §iıyıdiki Cumhur reisi B. Bcneş-
bi7Jm babamızdır ... Daima yanımu.dı:ı ti. Çekoslovak hukümetinin emriyle Pa-
ve aramızdadır. Yiirükdn (generalin B. Duf f Goope•·'in ris sefiri B. Oz.iski bu binayı Çekoslo-
ctomobiline yürük diyorlar) sesini kı- b vnk devleti namımı. sntın almışur. Bu 
7.mllar bile tanır ... Yürükten iner inmez e yanafı tarihi binndn Cck milletinin istiklülini 
bizden evvel kızanlar etrafını alırlar, \'olettn, 21 (A.A) _ Hav. 5 Ajansı )enidcn canlandırmak üzere milli kon· 

0 da onlara şeker verir, onlar sıralarım muhabirinden : scy tnrnfından giıİ!.!ılen faaliyetle nl&-

b . ·· k ~· .. •ıp olur Onu ı kı:ıdar hatıralara nit bir müze tesis cdilc-:&ıvınca ıze goruşme ·~ . · Akdenizdcki başlıca deniz üslerini 
biz canımız kadar scverız, hıç olmazs~ teftiş etmiş olan bahriye birinci Lordu cektir. 

--=-
B. ibbentrop 

haftad. bir iki defa biı.i arayıp sorma: 1 B. Duff Cooper matbuat mümessillerine 
t;n içi r. hat etmez. Amma şu da var kı bcyanattn bulunarak kendisinin ne se· 

ben muhtara dönüp bir laf söyleyince- ynhnttc , c ne de bahriye erkanı ile 
ye kadar, o da Vızeyi bulmuştur. (Vi- ) apmış olduğu görü2melerc hususi bir Bcrlin, 22 ( ö.R) - Mczul\ bulunım 
:zc bu köye elli küsur kilometredır). mana ntfedılmcmesi lazım gelmekte ol- Almanynnın Londra sefiri B. Von Rib-

lşte bunun için general bana bir se- duğunu, bu ı:;örüşmelcrin tamamiyle hu- bentrop bu sabah karısı ve kıziyle bir

yı:ıhat progra~~ tavsiye ede~ken beniın 1 su~i. mahiyette bulunduğunu beyan d· I Jikte Berlind~n _Romay.\ harek~t. etmi~-
yolda otomobılın sarsıntısı ıl~ turşuya mıştu. 1 tir. Bu hususı hır zevk seyahntıdır. 
döneceğimi <lüşürunemişti. Maamafih 
haklıdır. Çünkü umumi müfettışlik dai
resinde kf.'nclisini ilk ziyaret ettiğim gün 
b:ına: 

- - Gezin, r..;irün .. . Ondan sonra ya
:z.ın ! Demişti ... 

Gezmeden, görmeden ne yazabilir
dim? O halde yorulmadan bu güzel yurt 
parçasını ÇC7.mel;, görmeli idim. 

"** 
Snb hleyin b.zı Edirneden alan oto

mobil Kırklarelıne si.irntlc uçuruyor. 

Kırklareli vilfıyet merkezinin methalin
de sıralanmakta olan göçmen evlerinin 

inşaatında kadınlı erkekli giiçmenler 
harıl harıl ça1ışıyorfor, kış gelmeden 
kendıl~rı için yaptıkları yuvaları bir an 
<'vvcl bıtirmeğe uğraşıyorlar. Sc-;yahat 
:ırhnda'lım Bay Nazım Arda bana iza
hat veriyor: 

• Trakyada mufcttışi umumilığin ta
kıp ett gi faydalı usullerden biri de bu
dur. Göçmenler için yapılan evlerin 
ınc:antında yevmiye verılmek suretiyle 
;yınf.' kendıJcrjnı ÇJ!ıştırmak ... 

Hakıkatm öylE' .•. B lleri kırmızı ku
ş.1klı erkrklcr, basları sallnrln örtülü 
goçmcn kadınları elele vermişler, kimi

sı kerpiç kn'yor, kimisi tuğla taşıyor, 
kımısı de çamur karıyor. Hülac::ı kimse 
hoş durmuyor. 

Şimdiye kad r Trak)' anın yalnız 
Kırklareli vilayetinde 24 bin göçml'n 
y rlcştinlm!ş ve hepsi de müstahsil ha
le geçmişlerdir. 

O gün öğle }'emeğini vali konağında 
Bay Hasıbin misafiri olarak yedim. Bay 
Hasip beş senelik kalkınma programının 
vil5yet merkezine it kısımlarını nnlat
tı· 

Güzeller Tunus yolunda 

Bu sene Avrupa güzelinin intihabı olacağını anlamak üzere Tunusa hare
Tunust.a yapıLıcaktır. Bir çok Avrupa ket etmişlerdir. Resmimiz, ~·ola çıkan 

memleketlerinin güzelleri birleşmişler, güz.cllerin bir kısmmı bir arada gösrer
Parjs se.rgisin.i gezmişler ve ~lanndan mektedir. Avrupa güzeli ,intihabı önü
Av:ı:upa güz.eli seçileoek talili kız.m kim mü..zdeki pazar aüni1 yapılacaktır. 

onları tahrike çalışıyor "" maga, 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Stampa gazetesi Filistin meselesine dair ti. Müftü camide kapalı kaldı. Diğer ta• 

lntelligence Service mühim bir yazı yazdı. raftan Fran anın şimali Afrikaaında 
iT AL y ANIN TEŞEBBOSO bazı müvazenesiz hareketler belinn_e~c 

• , 1 başladı. Likin bunlara mukabil JngılJ%• 

ltalyanın Malumdur ki Filistin Büyük Brıtanya 1 F ı f d dd )' b'r er ve ransız ar tara ın an ~i et ı J 
~ 

için hususi bir ehemmiyeti haizdir. ~r
ki Akdenizin anahtarıdır. Süveg kanalı 
için bir nöbetçi mesabesindedir. İtalya-

aksülamel hareketine geçildi. Bu hare• 
ketlerden de anlaşılacağı veçhile ne in• 

Filistindeki ihtilal 
hareketlerinde eli 
olduğunu gösteren 
bir çok vesikalar 
elde etmiş bulunuyor. 

ıilizler ''e ne de Fransızlar imtiyaz ver· 
nın, 1 lindistana giden deniz yolunu teh- meğe taraftar değildirler. İngiltere F~ 
dide başladığındanberi Londra. Filistini listinde daha kuv..·etle yerleşti. Ve ha• 
Hindistana gidecek hava yolu için bir üs- reketleri bastırmak hususunda fevkala• 
sülhım:ke yapmak İııtiyor. Bu, derhal de !İddetle hareket etti. 
İtalyanın nazarı dikkatini celbctti. Bu 

........................................... : 
Bükreş 21 (M.H.) - Timpul gaz.e· 

sebepten dolayı islam alemine yakla~
mnk istedi. lngilterenin, mezkfü havalide 
çoğalmakta devam eden anlaşamamaz
lık üzerine niifuzu zayıflamağa başladı. 
Aylardanberi devam eden bu hareketler 

ITALYAN OYUNU 

halya, elan Milletler cemiyeti aza· 
sından olduğunu tahattür ederek gö;ı• 

!erini mnkur müesseseye dikmeğe baş• 
ladı. Faşist taktiği şimdi Filistindeki in-

lesi Filistin şarki Akdeniz.in anahtarı baş- üzerine Jnniltere oraya bir komiııyon " gi)iz mezalimi Üzerine dünyanın nazn· 
lığı altında neşrettiKİ bir makalede ez- göndermek mecburiyetinde kaldı. lntel- 11 dikkatini celbetmek İstemektedir. in· 
cümle şöyle diyor: ligence service. mezkur komİs'-·onun ra- l F 1 d '-' d • " gi terenin · i istin üzerin eıÜ man asını 

cAkdeniz meselesi daimi t.urette mu- porlarında bu ihtilal hareketlerinin men- layıkiyle tatbik edemedi~ine dünyayİ 
nlliıkta kalamaz. Bu hesabın &örülmeEi balarına dair birçok malumat gördü. Ba- ikna etmeğe çalı~rak mez.km havaliye 
saatinin hulw ettiğine kani bulunan Lon- ri radyosunun yaptığı bazı neşriyat Lon- Sar havzasında olduğu gibi beynelmi· 
dra ile Paris Mussoliniye müşterek bir dranın hatta Parisin protestolarını celp lel bir kuvvetin getirilmesini düşünmek• 
nota gönderdiler. Fakat Duçe buna ya· etti. tedir. Mussolini bu suretle, lngi1tereniııl 
naşmak ietemiyor. iıalya, Balcar adala
rındaki, lıpanyadaki ve F astaki bugün
kü vaziyetin düzelmeııini aela istemiyor. 

Bilıihara Lord Peclin teklifi üzerine Fifütinde bir hava füsülharekesi yap .. 
töyle bir çare düşünüldü. : Ayrı bir Ya
hudi ve ayrı bir Arap hükümetleri le-

Fakat Mussolini biliyor ki ergeç bu me
aelelerin halli icap edecektir. Bunlar 

eiıi .. 
ASKERl KUVVETLER.. 

Bu karar hiç bir tarafı memnun et-
arasında Filistin meselesi de vardır. medğinden Filistine bir çok askeri kuv-

F aşist matbuatı Fransız • lngiliz nota-
1 
vetler sevkedildi. Araplarla Y ahuwler 

sı hakkında birşey yazmıyor. Yalnız araııında çarpışmalar şiddetle devam et· 

Sovyet Rusyada 
V oroşilof Baltık filo

sunu teftiş etti 

Voroşilof Rııs gene rallerifülen i::a1ıat alıyor 

Kronştadt'dnn telefonla haber vcril- 1 cibi memlekette tahminen 8 milyon ton 
diğine göre, Baltık filosunun t.onbahnr borçlu kalan kömür havzasının istihsa· 
talimleri nihayet bulmuş ve talime işti- lalını ne "uretlc yükseltmek lazımgeldii(i
rnk eden gemiler limana girmişlerdir. ni büyük bir alaka ile müzakere etmiş
Sovyet birliği mür,lafaa halk komiseri ma- leıdir. Müznkereler neticesinde toplantı
reşnl Voroşilof gemileri gezmi~ ve hah- ya iştirak etmiş bulunan 14 bin Staha
riyclilcrle kumnndanlan parti .ve hükü· nofçu namına bütün Don kömür havza
met namınn eHimlıynrak talimlerde gös- sı işçilerine, teknisiyenlerine ve Sovyet
terilcn olgunluk, disiplin ve cesaretten ler birlii;inin umum maden amelelerine 
dolayı kendilerini tebrik etmiştir. hitnbcn bir beyanname neşredilerek bu 

iNTiHABAT sannyiin planda görüldüğü üzere inkisaf 
Bu turihlcrc ait Sovyet matbuatı bu ettirilmesi hususunda tavsiyelerde bu

bahislerden hn~kn, yakınlarda yapılacak lunmaktadır. 
olan ali şura intihabatına gençliğin işti
raki hususunda propaganda mahiyetinde 
neşriyatta bulunmaktadır. 

KöMOR HAVZASINDA 
Ağır sanayi halk komiseri L M. Ra

ŞEREF NiŞANI 

Sovyetler birliği merkezi icra komitesi, 
garbi Kazakistanın Gijin koyun çiftliği
nin bnş çobanı Mukay Düsenofu 1936 

• senesi ilkkanununda tipiye tutulan 7 44 
ganoviçin iştirakiyle Don kömür havza- ha, koyundan mürekkep sürüyü, hayatım 
sında kömür madenleri İşçilerinin geniş 
toplantısı yapılmış ve bu toplantılara İş· 
tirak eden 14 bin Sthanofçu, plan ınu--

tehlikeye atarcasına çalı~mak neticesin
de kar tipi inden kurtardığından dolayı 
«şeref> nişaniyle taltif etmiştir . 

ıa ka ın 
Knrş~.rakanın örnek köyünde, üç yıl- ı adamdan kurtulmak için kaçtığım hiidi

danbcr.~ berl!~r ya~makta olduğu Ba-ı sc günü, bir sirkat hadisesi dolayısiylc 
yan Muyesscrı çakı ıle, güzelliğini dai- annemle birlikte karakola gitmi~tim. 
ıni surette jhlfıl edecek surette yarala- Dönüşte yolda Hayatiye tesadüf ettim. 
ınaktzn suçlu bısap B. Hay.ıti hnkkın- Beni zorla evine aldı ve orada çakı ile 
da yapılan cluruşma neticelenmek üze- yar:tladı. 
redir. Bayım Miiyesscr hfıctseyi şöyle B. Hayatinin ifadesi Bayan Müyeı.sc-
anfotıyor : rin ifadesine uymamaktadır. B. Haynti 

c - Hnyati eşini boc:ıyacnğmdan ba- Bayan Müyesserin hfıdisc günü kendisi
hisle beni yanına alarak üç sene birlik- ne çakı teşhir ettiğini, elinden alacağı 
te hayat siirmüştür. Bu müddet zarfın- sırncla bu müessif kazanın olduğunu ifa
da bana ekseriya hakaret eden Hayati de etmiştir. Şahit üadeleri B. Hayati-
smısmda dövmüş, tehdit etmiştir. nin sözlel'ine uymamıştır. 

Beni her vesile ile aldatan ve nik5h Muhakeme, bir şahidin celbi için talık 

masına mani olmağa çahşmaktadır. 
Lakin lngiltere ile Fransanın son ~a· 

manlardaki müvazi hareketleri daha -;a-:, 
'buk kat'i teairle_rini göatermeğe başla
mıştır. Onların müstemlek.elerdeki ak
aülamelleri de ayni şekilde olacaktır ... ' 
Oüçe tüphe etmemelidir iti. imparator• 
t~ında görecektir. 

K. Antant 
6 

, lktısadi konseyi 
dağıldı 

Belgrad, 22 (ö.R) - Küçük An• ' 
tant iktısadi konseyi Çekoslovakyadaki 
toplantılıırını bitirmiştir. Konsey, küçıık" 
antant memleketleri arasında iktısadi 
mübadele işlerini konuşmuş iktısadiyatın 

1 
her sahasında tegriki .mesaiyi bir kene 
daha teyit etmiştir. 

Konsey şubatın yirmi besinde Bük· 
reşte toplanmak üzere dağılmıştır. t 

Bulgaristan· 
Yeni intihabat 

kanunu 
Sofya, 22 (Hususi) - Bulgar yeni in

tihabat knnunu tasdik edilmiştir. Bu 
kanuna göre 21 yaşını ikmal eden ka .. 
dm ve erkek Bulgar vatandaşı intHı.-ı· 
bata iştirak edebilecektir. 

Bulgaristan 160 seçim dairesine ayrıl .. 
mıştır. Her seçim dairesi bir saylav in· 
tihap edecektir. 30 yaşını ikmal eden 
ve askerliğini yapan Bulgar vatandasfo• 
rı saylav seçilmek hakkmı haizdirler. 

Habeşistan 
istilası 

Londra, 22 (A.A) - Lordlar kamara· 
sında Habeşistanın Italya tarafından iş
galinin tanınması hakkındaki bir tcnki• 
de cevap veren Lord Halliaks bugii11 
mevcut bütün ümitlere rağmen Italyan• 
Ingiliz konuşmalarına daha sakin biı 
havanın hak.im olabileceği hususunda 
nikbinlik beslemediğini söylemiştir. 

Bu/ gar kralı 
lskoçyaya gidiyor 

Lonclra, 22 (A.A) - Gazeteler bir gc" 
zinti yapmak üzere Iskoçyaya gelecek 
olan Bulgar kralı Borisin bu vesileden 
istifade ederek Ingiliz nazırlariylc hu
susi müzakerelerde bulunacağını yazJ• 
yorlar. 

Bulgar kralının bu ziyaretini yun::ıı1 

kralı Jorjun ve bir müddet sonra da no
manya kralının ziyaretleri takip ede• 
ccktir. 

Tarih sergisi 
Ist.anbul, 22 (A.A) - lstanbul miiZC

leri genel direktörlüğünden : 
d·ı t::ı# Dolmabahçc saravında tesis e ı en 

ih · · b d . b"' l ar salı, r sergısı un an oy e paz • d 
perşembe günleri olmak üzere hafta ıı 
üç gün halkın ziyaretine, diğer giinle~ 
de mekteplilere tahsis edilmiştir. gcı-gı 

k scr-saat ondan on altıya kadar açı tır. 
best duhuliye kartları bir gün evvcli.fl• 
den arkeoloji Topkapı sarayı ve ;.ya
sofya müzelerin<len verilmektedir. t .. 

Mektepliles- için 7.İyaret g\in ve sa;1 .. 
leri kültür dircktörlüğiince :tcsbit c 

1 

yapma~ bir türlü ra%i olmıyan bu edilmiştir. • mektedir. 
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Yenilen avsta Türk ilosunun Amiralı 
\ . ....__ -_ -_ -._-_-_ -_-_ ~_y.,,:z:_n-:::ımM:iş_e_ı_z_e-=va-l;o_,, Dün r ere palasta y onan filo·SU ku-

Pardayan papasın şu harekeıin~ç~:,:sı Parise çok yakın. Sizin anlatmak mandanı şerefine bir ziyafet verdi 
k.hraınanca buldu.iki arkadaş Jak Kle-1 istedi~iniz tehlikeler burada fazlasiyle BAŞTARAFI BiRINCİ SAHİFEDE Katimerin: diyor ki: Serez manevrala-ıyağmura rağmen, verilen emirler oaniye-
~a~ın _Y~rdırnına koşarak .. on~ b_ir _k~çl var. Ne yapayım: Nereye gideyim, Türk amiralı şöyle derni~li:.: rı bitti. Maksadımtzgöster~ değildi. Tam sinde icra edilmiştir. Sercz manevraları. 
. . k.ılta ıçmdc ayılttılar. Eger umıtsızlık nereye s3klanayım · Dost ve müttefik Yunan fılosu ku. mevcutlu bir fırkanın iç mekaİıizmasını Yunan ordusunwı eski şanlı günlerini 
~ bir timsal aramak lazım gelseydi 1 - Sakin olunuz oğlanı. Şarter Pari- mandanı Amirah ve refakatindeki ze- tecrübe etmek istedik. Ba.şl>ak.an Metale.- hatırlatmış ve Yunan milletine emniyet 
onu şu dakikada ancak Jale K1emanın se çok yakın_. Biz. ~e Belvay~ gider~ ... vatı memleketimizde ve aramızda gör .. sas da, bunu açıkça söyledi. Subaylan- hissi telkin etmiştir. Yunan milleti iten· 
~·hresinde kolaylıkla bulmak mümkün- 1 Bel va zaptedılmesı ımkansız bı~ kalcdır. 1 mekle büyük bir sevinç duyuyorum. Ka.- mızla erlerimiz, iyi ve faal birer cenkçi di isti.k.lili ile beraber, Balkan sulhuou 
"· On sene muha,arada kalsak yıne daya- dehimi Majeste Yunan kralının sıhhaıi- olduklarını, bir defa daha isbat etmişler- da korumaya muktedir bir orduya ma-

nabihr. B k b Ilık 
••• 

1 
• • ne, asil milletinin refahına. aş uman- dir. Bu netice ir Y1 gayretin eeeridir. Iiktir. Bugün bu orduau ile iftihar ede-

a •. ~rtesi gün Kral Üç.üncü Hanri vali - Evet, evet ... Hen1en gıd~hmŞ anne- dan Amiral Ek.onomunun ve arkadaşla- Başbakanımız bu hususta bizznt çalıtmt§- bilir. 

ı. overtının •arayın a uyan ı. o- . . . , , h' nnın saa etine a ırıyorum. tir. e ur gaze esıne ver ıg:ı eyanat- Vima diyor k..i: Serez manevraları ecne .. "loayö ş- . . d d D ciğiın. Ya buradaki herifler... u se-l d . k ld V T"" k ı · d "•· b 
~"•da b l d" d . . .d lr. o··· filler... Ya Cız denılen alça~.... O . . . . ti b I haki 1 k ·ı ·h .• 
[).. e e ıye aıresme gı ere UJt .. • • • • Amiral Ekonomu şu sure e C.!vap t~. ununa ı o ara ı ti ar ettigi ti'!· bi atateleriyle ecnebi gazetecilerin qÖZ· 

o c· . Onları gormck ısteınıyorum. Cıtsınlcr, . . d y 
ı.zı ve Paris mümeeı.sillerini kabul t zahüt etmekte it. unan ordusunun ya .. leri önünde yapılmıştır. M. Metaksas 

edecek.ti. ben. de gidiyorun1.. verAmJ.Ş ır/\ . 1 ratıcısı sıfatile, «Bunun Türk ordusu ile Türk basınının mümessHini kabul ede-
M" - Oğlum acele etn1e. Evvelce verilen zız ın1ra ım .. 

.. Osyö Şı.iverti, Valovanın yıldızının . . b .. b I d. . Kumandanı bulundugum Yunan do- birlikte ve Balk.an antantı çerçevesi dahi-
IOnrn . .. dd"' .. karar mucıbınce ugun c e ıyeye gı- d • T·· k 

eaıne ragmen tere utsuz ona sa .. 1 d ks" . p . 1.1 . "k' ti .. d' nanması kun1andanı bulun ugunuz ur linde her türlü teeavüze karşı koymaya 
tty101 t h . . k d" . ı.·· .. k b" ı ece ınız. arıs ı erın şı aye erını ın- • . .d ··ı:.L~ • • • • .• .. 
.1 a sıs etmış en ısı uçu ır ev- 1 k k . d . b' · t filo!lunun hır kısmına yenı en mu oi:U\,.l muktedır yenilmez bu kul oldugunu> 
qc ot ... .. . . 0 .. ·· ı -er en pe zıya e ınanmış ır vaı.ıye . . d k 1 • ·zt 
" urınaga nza go•termııtL çuncu 1 ks c· ğ aff b" olmaktan hakiki bır sevınç uyma ta· söylemiştir. Bu •o eT Kemal Atatürkün 
cıa.nti Ki . 1 . b' k 1 a mıyaca ınız. ız e er muz er ır k .. d 1 
~- rıyonun atı yedı ın as er c t t k .. k d" 1. d . ! dır Donanmalarımızın te errur e en son mesajını hatırlatmakta olup Yunan 
V.fter 1 . .. . b k' ... k avır a ınır. sızı en ı e ın e esı.r ar- · . l k 1 • 

rek. cBalkan antanb çerçevesi dahilinde 
bulunmalı: ,artiyle, Türk ve Yunan OT· 
dulannın yenilmez bir kül teşkil ettikle-
ri.ni• eöylemittir. Bu sözlerin ehcmmiye .. 
ti a§ik.adır. Türk manevralan esnasında 
Türk dirijanları da ayni şeyi söylemiş-ı _ c ge mesı uzerıne uruını uçu d "b" .. .. .. d h 1 . . t~Iakileri zabitlerın tanışma arı ve ye ~ millet ve ordusunun ruhunda derin akis .. 

""'"' . . ze er gı ı gorunurse er a onun ıçın • . d" 
1 

. ' 
P oarayı ıeklıne koymuıtu. Hanrı . h [ d • d b . . d" 1c:s· . O di'7erlerini mütekabılen tak ıT etme en ler yapmı•tıT !erdi. Türk dostlu~ günden güne kuv-''iate ... . 

1 
azır a ıgım ar eyı ın ırece ınız. ... . .. . . . . .. 

1 
... · ... . . 

1 n aghyarak, k.albı sızlayarak ay- da b t k b" k l" d" O k u.yesınde munaaebetlerımızı daha zıya Yunarustanın yegane emclı. kuvveth vetlenmektedir. 
tı mı t r e e ır e ıme ır. na verece . b" ........ 

Lat· .. .. . .. .. .. bir tek cevabı bile yoktur. Bu söz onun de oıklJlltınnakta ve mesaı ır ~gunı~ı I bir orduya malik olaralc. anıulusal mev- Atatürkün mesajı bütün dünyanın na-
' ın Şartcrde gordugu husnu kabul • d 1 ··k el b" hale getirmege me- . B ·· b 1• • T k y 
..:rala nf L- da k f bütün ümitlerini yılaıcak kralhgı sc- ata mu emm ır 1 kıtni tutmaktı. ugun u eme •mlZe vasıl zarı dikkatini c.e1betmiıti. ür lerle u~ 

mc a ,..yatının pe ena geç- k d l ak d B·ız çok hususi bir '"" D 1 ki ld k d b b" 1 . tniycce'"· k . . . . P k nin avucun içinde tutaca tır. I ar om ta 11• olmuş bulunuyoruz. ost u arımızın ki· nan ar, tecavüz: vu uun a ir ır enne 
gı anaatını vermıştı. e az .. l . . . ·d k z·ra iki donanma tam l d ı d B d Z<ltnan d.. .. l d • I b - Söyleyiniz, c;abuk soy eyınız an- vınç uyma tayız. 1 littaı:tı ve sulhun teme taşı ordumuzdur. yar tm etmeyi vaadetmiş er ir. u o t· 
sonra uşunce er agı mış u- .. 1• _. .. b" d ti ... a · bir lig"" irle müncer · l b . . l·· L d ,_ B lk ?ada d L'" .. - -ı I . b l t ncciğim! Ona karşı soy ıyecegım soz ır os ugu ve mes l Serez manevra arı unu ıspa.t etmiştir. uı; nesillerce devam e eceK-tir. a an 

,, a uvrun eg ence erı aş amış ı.. 1 1 "l"l tahd"t sayesinde iki k" M · l k d 1 d b 1 "latta b' al k p . d"" . b"l ne olacaktır? o muş ıı M1 arını 1 Proia diyor ı: aneVTa ar bitmiftir .. miaa 1n an evve e mevcut u unan 
d ır ar ı anse onmemeyı ı e 1 .11 1 1. . . .11 ,_ı_· .. nasebatın sıkıl••· k b T k y d 1 • b .. d , 
Üşünın .. 1.. z· k dis" k d - İşte oğlum : Kra mı e mec ıtnnı mı et arutnQöllı.t mu -y Mukledir bir urmay ıu ayı olan M. Me- ür .. 1,1nan osL'ugu ugun ana. 7.İ .. 

uş u. ıra en ı o a ar ce-1 . . ı t b .. c· , .. "d . . 1 uşlardır • Bu saat d k 1 . . Satetli d "'ild" M"' . l . . Bclvaya davet cdıyor. şte u soz ı- rnasının muJ ec.ısı om · -,ta.k.sas, neticeden memnun olmuttur. Su ya e uvvetenmLŞtır. 
eg ı. uşavır erının esrarı k'' . d.. .. .. l ' d 1 ronramı sulh da - · '!. 

\re an . . ~ . b' .. d zi ve onun mcv ıını uşurmeg:e ye er. te onanma anmwn P h .. sözler milleti ta.tm,ın etmege; lc.i.fidir B. Metaksuın An.kara seyahati bunn 
asının tavsıyesı uzerıne ır ınu - . k"" . k · B ra ""· - · 

del daha . 1 . it .. t tm k . . Ş Artık ParL•lilerin buracla hır mev ıı vasına hıı.met etme tıT. una gmcn MaksadlfClıZ göoteriı değildi. Sefeı i daha ziyade kuvvctlendirecekıir.> • 
terde kalış ~na "."' led eKrme 1 ıçın. ar- kalmaz. Kral ancak milletin vekilleri inkıtasız çalışmaktayız. Ve davet• edil-' bir !.rkanın dahill mekaniz.ma01run harp-1 Diğer gazeteler de ayni ııcıYi tebarüz 

maga razı o u. a aynı za- da t 'd·•· _ı.a· d d alanmız s lh ı · 
lllanda d"" n1 .1 l t . . k ile görüşecektir ... Fakat şunu unu • ıgımiz tuı ır e onanın u ta nasıl ;,Jediğini tetkik ettilı:. Şiddetli ettirmektedirler 

uşma arı ı e a ay e mesını ço ğ 1 t" ı k" 1..... · ·. d old ;;.,. · 
1Yi bil ki b" da d B mıyalım ki zaman kazanma a ça ış ıgı- zamanında ı te aımerımız e u&~-- _ - _ _ _ _ 
<·;nlı ~:.;.\. .." a ~ k~- ~n~.n .. en mızı onlara kal'iyycn hissettirmiyelim. 1 veçhile yekdiğerini mütekabilen itmam T .. k • d 
de c ı ırdgun ~':'°dise~ l ısd~nın onun- Hanri müthiş bir kahkaha kopardı. 1 

etmek suretiyle bir tek donanma halin· ur ıye e ereyan e en ıra. er ı. ı · ~ 
Su sah h k l k ı· t - d Sevinç içinde söyleniyordu. de vazifemizi ifaya amadeyız. 

k a ra ço neşe ı ya agın an . 1 · b h" · 
alkın '-'-·-· ğ - Vallahi mükemmel hır oyun... Aziz Amiralım, ışte u ıssıyat '"" 

ış, saray er"""-'-'" yanına ça ır- M"ll t · B"" ··k Ş fi · h • • ~dan K t . Dö M d" · . d Evet hakkınız var madam. ı e mcc- bu kanaatle kadehim• uyu e mz 

&•çnıişü, ~~~e sekiz e~"';;::Ve~ P~~:~ !isi her zorlukları yok eden bir vası- Atatürkün s•hhatine. Neci~ '.°ürk mili•- arp sanayıı 
1~n buraya gelmiş bulunuyordu. üçUn- lamdır? Onları davet ederek Gizin ik- tinin refahına, şabsi s~hahnıze 've do•t 
Cli l.ı ___ · . . k . . k tidarını mahvederin1. Çünkil, doğrudan ve müttefik Türk.ıyenın donanmasını"· 

... .f.4D.f'lnm annesıne arşı sevgısı ço d !ah 
Ciddi idi. Kraliçe de oğlunu çok severdi. doğruya milletimle müzakere e iyor, kara ve hava ordulannın re ve t.e- / 
tııcdiği bir çok cinayetlerin en başta milletimin babası sıfatını takınıyorum! rakkisine katdmnm. Bir Be grad gazetesinın neşriyatı 
&ele-n sebebi oğlunun saadeti idı. Öpüs- - Haydi oğlum git ve Gize şu darbe- Atina, 21 (A.J\) - Atına ajansı {Dünyada harp sanayii) mevzuu hak-ıponya da bir tarafta., Türkiycde olduğu 
tülcr, sarm,~lılar ve sonra da karş'ı yi yerlestir. Onun size indirmek istediği bildirı"uor : k d b" ,_ 1 rede B 1 " "b" k 1· b" d 1 t k "t 1· . u..._:ı .. .,, ın a uzun ır ~as:a e neş . n ~ gı:a...ı· gı ı, ~,;vct ı ır ev e apı a ızmı var-
l<aı-şıya görüşmeğe ba•ladılar. Kraliçe darbe için hafiyeler bu ak~m tah~k~- Bütün gazet~ler Tiirkire Bll§vekil ve· da çıkan <Pol.tıka> gazete" (Turkıye- dır, diğer tarafta da bu sermaye, ıtalva-
hUyük bir şefkatle oğluna dedi ki : tın neticesini bildireceklerdır. ~l~ydı og- kili B. Celal Bayarın ziyafette söyledii:i de harp sanayii) hakkında şu .atırları da olduğu gibi, daha ziyade harp endüo-
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ı 3. ;o 
14.25 
1 5 .')0 
17.00 
19.00 
21.00 

4. 
36.75 

Bir sabıkalı tevkif 
edildi 

Dün saat beşte Kemer köprüsü üzerin· 
de hallc.1 heyecana veren bir hi.disc ol

mu,tur. Sadu11ah adında bir sabıkalı saı· 
hoş olarak manav KemaJc müracaat ede. 
rek aldığı bir kavunun fenahğını ileri sü
rerek bir münakaşa kapısı açmış. bu mÜ· 

nakata bir kavgaya sebep olmu~tur. Ke
mer karakolundan gelen altı polis sabı
kalıyı güçlükle tevkif ctmi~lerdir. 

SaCJullah bir aralık tabancasını çılc.ar
mış ve etrafındakileri tehdide teşebbüı .._ Oğluın, uzun zamandan heri anne- lunı hemen ~üphe etmemeler1 ıç1n be- nutku hararetle mevzuuhahi' ederek bü- yazmaktadır: trisinde çalışmaktadır. 

lli böyle hararetle kucaklan-ıamıştın. l lediye dair:::-sinc git. Ma11ut alayıb ... ·yap!. tün dünya. için bu derece g:ıyri tabii: bir cl(üçük devletler arasında Türkiye- Japon endüı;;lri"inin harp bakımından etmi,ti. Mütecaviz mahkemeye Vf'rilmit-
- Evet anneciğim şu dakikada çok Hiç bir ~eyden korkmıyor.mus .?r ~~- Anda Celil Dayar tarafından söylenen nin te~kil ettiği mİ!Jal gayet tayanı dik- organizasyonunu h ... iz bulund;.ığu kıyme- tir. 

tllf?Sudum, Bu saadetimi size borçlu ol-1 kildi! davr~n ... Annen S'"'nın b:;kçındır:. sözlerin iki memlekl~ti bir0irine bağh- kattir. Osmanlı imparatorluğunda.o S.7a-
clu.. H · k k1 k d · e'ı b tln derecesini gÖf:lterecek olan bir harp 
1
. gurnu da biliyorun1. Haya tunda iyi-ı _an_ rı anasını u_ca ıyara _a~r .~ - yan dostluk ve ittifak bağlarının ir :-e- mi derecede geri kalmış ve tabii bir eko .. 
ık, tt S k d 1 ıç··r ye başlamış bulunuyor. Sulh zamanında ya-. naınına ne görmil§ isem hep bunlar ne gı ı. arayın es 1 a am arı .. : rcnnümü oldl.;i(unu ve Türk Yunan do.::t- nomi sahibi bulunmuş olan havaliyi teva-
&~in sayenizde olmuştur. Parisliler be- dolmu~lardı. Bunlar arasında bulunan luğ-unun ve iki hüküınet ar<lsındaki te- rüs eden Türkiye tedrici bir surette zj .. pılmış bulunan organi.zasyon hazırlıkla .. 

Bir müsamere 

nırnle b • · b Dük dö Perton k d · , n, harp zamanında çalı~maya ba _lıyacak l arışmaga geldiler. Ben U an- . 
1 

• .. ma,ın1 ço erın manayı tazqmmun ey- rai ve endüstriyel bir memleket h:ılini al- . bir müsamere verecektir. 
aşınada bir fenalık görrr,iyorum. lki - Sır. D~dı .. Eger haşınetli kralımız lediğini yazıyorlar. mıştlr. Endüstri ba1'.ımından geri kalmt!I! olan organizasyonun yalnı7 cılız bir nü- -

Tepecik parti oc;ağı önümüzdeki 23 
24 teşrinievvelde Şehit Fadıl '/kulunda 

ı:iln soıu·a Parise gitnlek o koca şehre arzu ederlerse.·; ElefteTon Vima diyoT ki : olan memleketlerde endüstrileşme hü mun ... inden ibarettir. Japon hükümeti, Alenı· teşek ku·· r 
tııun mu""dd t d'll d d 1 k b" al - Neyi dük··· Tu·· k" ·ı Y · h'd' 1 · 3 Eylülde müzakere edilen bı"r kaı>ıın il e ı er e o aşaca ır ay .. . r ıye ı e unanıstan a 1se er ve 1 kümetın yardırniyle muvaffakıyetli neti-
l e gitmek isterim. Parisliler ne istiyor- - N~ g~z~l hır oyun ola~ak .. kB~I'."" geçici ihtiyaçlara de[;il iki memleketin' celer vcrmi•tir. proieoi hazırlamı1 ve bu kanun liyıha.ı 21 /10/937 tarihinde Tannnın 
ar E:pert zı· . d ğil ., A diye daırcsının kapılarını çevırme ıçın • f d . , k""I hk' .1 - . 1 h l onun a ını e m.ı. ... z... k coKra ya vaziyetin e ve sıy<ı!H aev ·u.. Bir memlekette endüstri inkişafı ne ka· la amı ı e tam mana!'lıy e arp ekono· rahmetine kavu••n büyü"'gum" üz 
•deı·i Es . b . yalnız Kriyona bir eınir veriniz. Ar a- "k d' r·· . . d .-

b nı. ·asen uzun milddetten erı 

1 

. ceyş ve ı · tı~a ı mena une ıstınat e e;ı dar geç ba~larsa devletin yardımı da o I misi tesis olunmuıtur. Devlet ekonomide AJ"-.ehirli Çavuc. og'"'lu lbrahimin c~ 
u ada b . kad k • b"I sını bana bırakınız. ı b" "tt"f ki b" 1 . b l 1 .. 1 ..., • 

1 mın enı ne ar sı tıgını ı - . . _. . I ır 1 1 a a ır eşn1ış u unuyor ar. kadar çok ve mebzul olur Bu yıizden kendiıine dıktatorce haklar tesis etmek-! naze merasiminde bizzat hazır bu-
tıe, m· . . - Fılhakıka Perton dedıı;ını yapan E . . C • 1\1 k · 

ısınız? . d .. .. .. . 1 ~stıa gazetesı elal Bayar ve eta. - yardım tarzlarında dcği!lik1ilcler görül- tedir: şöyle ki, $İmdiye kadar ekonomi· lunan ve teessürümüze doCW.ıdan 
-De k . d km"! p . 1.1 . d"" 1 bır adaın ı. Gozunu taştan csırgemez f d .. 1 ki d h' 1 .... -

•.. . .. nıc !-.JZ ete ı arısı erın u- . .. , . . . .. .. r sas tara ın an soy enen nutu ar a a- mÜ!'l_tür. Nı"tekı"m Japonya dah•" devlet en- l ·· h k d - b'I t • tir• -'- ed •"•d . ti b d E o de kendi arzu arına gore are •t etm:1 ogruya veya ı vası a 1§ ili< en .-. ugü "b· d"" .. .. , cessur ve cur e ı ır sınyor u. n z k" 1 . . h""I' b j . 
-. S n1 gı ıd huşunu~o~su:.~\ ? ı· noktalardan kolaylıkla kurtulmak hu-

1~ 0 
an aa~ımıyet ve u uıı u. ~u· düstrı ".'iiesseseleri vücuda getirmiş ve olan !aktörler devlet organı haline ifrağ 

1 

bütün çok sa>:~ değer ... ~h~pla~~ 
u ar a a ne ıstıye ı ır er. ... . . h d t.,. tu arı muta nutuklann çerçevesı a- bu.ılar ışlemeye başlayınca. hükümet ta- olunmaktadırlar. •fusus'ı haklar ,·skat ayn ayrı te•ekküre teessurumu.z mu .. - F . . . d . susunda talı ve cesaretı mes ur u. ~- k .. . .- ~ 

d'k ransanın ve Parısın sız en ıste-1 • ricine çı atmakta olduı.'llnu yazmakta- ralıodan bedel m k bil" de huaıai •er- • f 
1
. sait olmadığından sayın gazetenizle 1 

'••ini ve beklediklerini anlatacak te Paristen gelenleri Gizden başlıyarak d l k d" u. a. ın B l . olunmamakla beraber hususı aa ıyet ve b·ıd· .
1 

• • • ed . 
olu . . . · ır. maye ere ter e ılmıştır. u suret c ın- . ı ırı mesını rıca erız. 
L. <sam hayret içinde kalırsınız. Bu en son neferınc kadar ıptcn geçırmeyı SACLAM BiR DOSTLUK .. it .. ıı· hl"k l . k hareketler mencdilmcktedır-• Ç -ı lbr 
'"' . H · !;ia• an mllteve ıt zarar te 1 e enne at.. _ avu, og u a-
'- YI ret Yalnız sizi değil mösyö De Gizi teklif eden bu adamdı. Fakat ann Atina, 21 (A.A) - Gazeteler Tür• !anan devlet ı tu Tii k" · 1 Og-lu Oolu bim eıi 
"" ki d b"" ·· · · ·· · l d · · · · 1 0 muş T. T ıye ıoe >U SAL1HL1 ASLiYE HUKUK " ı. . e utun mılletı kaplar. Dunya ış- Katerine layık bir evlattı. Evve ce c kıye Ba,vekılı Celal Bayarın resimlerin• kadarla da "ıktı"f t . t' T"" k" Turhan Sevket Ayıe Çavu•og"lu 
tınde .. .. • . . . 1 a e memış ır. ur ıve A, KIMLl"INDEN . 

bir k n uzaklaşmış, mezara yaklaşmış anasına söylediği gibi maksadı iyice buyuk kıt ada ılk aahıfelerınde ne~ret· 1 bazı endüatri ,ubelerine müteallik olan HA " : Kızı Km 
dUkle:~•n_ gözüyle dünyaya baktım.Gör- kavramıştı. Söylenen sözleri i§itmemcz- mekte ve bu sahifeyi Ankara ziyaretine; fabrikaların in,ası hakkını sırf kendine Tereke 937 /12 Afet Ommüban 

ç:Ünku •~ın hepsini size anlatamam · tikten geleli. ta~sis eylemekte ve Türk - Y~naıı dost-1 hasretmi, ,imendiferler gibi öteden beri Salihlinin Eldekek köyünd"n (3763) 
C•I. unlardan pek te hoşlanmıya- Notrdama on iki muın dikilmesi em- lugunu hararetle mevzuubahıs etmekte 1 ınevcut olan d"" • ·· ı · · d H "1 1 B k. • 0··ı- -.. l\.Sınl7. .. . . . . en u•trı mueuese erını e aıan og u coşucu e ırın -
l!:p · Yalnız şunu soylıyeyun kı rini verdi. Sonra da belediye dairesine devam edıyorlar aatın almı•t B ı · b" k k b' · k Yenı' Adam ertonun . . ... 1 . ·-· . .. . • · . 'Sır. u surete yenı ır e ono- mesiyle tere esinin tes ıti art&l 
kat aı.lı fena hır şey degil. Fa- gıtmek zamanı geldigını soylcdı. MessageT D Athene• bu ziyaretin sağ- mi tipi vü 1 b 1 _ ._ d k" · k" f 

•ç k ti ıJ uf k b" ı k k K · cu u m"""ta ır ı. ın ışa ea- Medine tarafından bilasale ve bil-ıııa ur ara at mış acı ır O - Perlon omuzlarını kaldırara rıyo-- lam bir doatluğun en resmi ve en halk- nasında bu . 
1 

'- b 1 d"t•ı Yeni Adam'ın 199 uncu sayısı çıklı. 
· · Ba k ı · · · · k d" ılı Yenı arzın "" azı a 1 " a vela·ye ı"•tenmeıı·yle tereke·.1· te•.-~, na a ırsa, bırıcık çareyı en ı- 1 nun kulag·ına şunları mırıldan : k"l a-" kal .d. Fak h k 

:· müdafaada bulurdum Bu ihtiyar ha- c·· ks" . b" k gün sonra çı bir teeyyüt ve tezahürünü tef 1 ey- m ·:--. b ması Z&Turı iT. at arp e o- bit edilmiştir. içindekiler ; Ismail Hakkı. Me:nleketı.. 
'al:a kaldık . ·. . .. ı - orece ıruz, ır aç !emekte olduğunu yazıyor. nomısı akımından tetkik edilecek olur- I _ I l I bir gençlik meselesi, Hayalım, Hasan 
noı ça, Cız, Parıslıler, ve Hük- '-al hız" i bog· azlattıracakbr. Arkadaş p bu ek . h .h . çl Müteveffa a acagı o an ar a 

•r ug·r k . . ki dır • ı<c • roiya diyor ki : sa onomı tarzının, arpı tıya an- b l b I I .
1
• t .h. Ali Ediz Çin hôdiseleri karşısında ln~il-

lurn b aşaca ~ı bulaca ar · Og- sen bana elli tUfenkli ver, ben ortalıgı Ankara, Avrupamn çok kantık oldu- na mulı:abel h d k 1 b" orç u u unan arın ı an art ın- tere ve Amerika, Suphi Nuri. Amerikan 
illi eni dinleyiniz! Şim<il Parise dön- olsa dil" e .. uousun a en. 

0 
ay • ır ·~- den itibaren bir ay içinde alacak 

Y•ceksini intizamına ookarım. Kral kızmış ğu bu iinlarda eoki kavgalanm oilerek rette ta ı mumkün olan tıp oldugu go- siyaseti, Hüseyin Avni, Sanayide fazla 
" z. bil k So d rahat ı·· o ı ve borçlarını sulh mahkemesine 1- vçüncü Ha . · e zararı yo tur. nra 0 a Balkan ve yakın ıark lehine olarak çö· rü UT. ev et, memlclı:et sanayiinin he· i•lihsal, Hüsam~llin Bozok, Ahm~l Re-
dı. 'l'eessur·· u··n~ı hemen yerinden fır- eder biz de .. zülmez bağlarla birl~~n iki mül•tin yeti umumiyeoini elinde bıılundurduğu müracaatle kaydettirmeleri aksi fikin ölümü üzerine, Tarık Onan. Ari•-

ııı nu gizlemeğe lüzum gör- ~ takd. d • 1 h 
'Y•rek sordu . Kriyon biraz tereddüt etti. Bu sıra- timsali olmaktadır. takdirde, lüzum halinde işine devam ede- tr e mırasçı arı ne ıa ıen ve to. 1. Şadan Türkiyede ın3şerl N••vroz, 

,, - tie için p. . .d . •. • da kral : Akropolio gazetesi de Yunan bükü- rek imalatını harp ihtiyaçlarına tahsis ne de terekeye izafetle takip ede- Akıl hastalıkları, imtihan (Bir Sovyet 
"-raı d •· arıse gı emıyecegım. ···• - Haydi cessur Kriyon, yola!. T debil " mı·yeceklerı· kanunu medeninin egıl miyim! meti reisine ürk milleti ve Türk hükü .. e .1r. hik3yesi), Estion (Roman). Politika, iç 
Çık; Kral idiniz oğlum .. l'"akal Paristen Kumandasını verdi. meti tarafından gösterilen hararetli ka- Jap~n •İsteminin ltalyan ve Türk •io- 534, 561, 569 uncu maddelerine ve dı.ş sosyete, hüllisalar, haftanın dü· 

•nıı..ı.. Kriyon hemen kılıncını çekti. YürU- bulden dolayı Yunan milletinin duy· temlerıyle müşterek tarafları vardır. Ja- tevfikan ilin olunur. (1896) 
-. Ol şiineeleri sayfaları . . . Aynca Machia· 

'·ın sun, bu benim bir kusurum. U\- moğe başladı. Bu suretle Pretona, ken· duğu derin sevinci kaydetmekte ve 
1 ... ve 'in hükün1dar- adlı eserinin iki.ncı 

llo onu tamire koşuyorum. Yarından dinin kralın emrine bağlı bir as- umumi harbi hatırlatarak yeni bir har- {omıası. 
nraı..·· · d' it _ Uvrdeyiın !. . ı kerden başka hır şey olma ıgını ana· bin bu iki milleti Ballı:anlardan her tür-

lııht 'i arın ak,;amdan sonra da Fransa mış oldu. On dakika içinde belediye da- lü felaketi uzak.lllftırmak azminde bir-
u:.boş kalacak . .' 1 ircsine doğru ilerliyorlar. Kriyon tara- leşmiş olaralı: bulacağını yazmaktadır. 

~•lod~n.cu lhnri sap "'1rı kesilerek ke- fından iki tarafa dizilen askerler selam CüZEL SöZLER 
vazifesini yapıyorlardı. Atina. 2 1 (AA) - Gazeteler Ce-

- Bu n d e emek" 
L-. Ne deın k 1 . 
O\llı>anın e o acak? ... Seni bir kurt 
l~r "· • kıstırmak, öldürmek istiyor-

.1; ~1Jrıız · 
l'ı:tı da, senı değil, beni ve dostları-

llu lkıncilsle_sana söyliyorum Hanri. .. 
hır fark, . bır Sen Barlelmidir. Fakat 
"l•nayıp ~-ar ~. o da Hüknolara karşı 

ıı.~ . ıze Çevrilmesidir 
l ·•tısad · 1Yıın t. 

1 
n. alyesinc çöktü. Alnını kap-

lç;,.de "1.ı~ erı •ildi. Sonra da odanın 
ı., ır •""" b" ·lad1 : """"ı ır yukarı dolaşmağa 

ıı.-... ?-1., Yap 
·Urırıak . ayım aıuıeciğiru? .. Şart.,rde 

ı:tlnd~n güne l!ücleşiyor. Bu-

Kralın gerisinden yiirüyen Eperton lal Bayar tarafından ııöylenen güzel söz-

Doya sordu ' !erin Yunan milletinin kalbinde derin 
- Ne hissediyorsun? bir mi.kes bulacağı noktasında ısrar ede .. 
- Rociyerinın kral için hazırladık- rek Türk - Yunan dostluğunun bu iki 

!arı kokuyu duyuyorum. Şimdiye ka- devlet mevcut oldukça yani ebediyen 
dar burnum bu kadar güzel bir koku Alina, 21 (M.H) - Yunan gazeteleri 
duymamıştır. Rociyeri hakikaten büyUk Bay Metaksasın Ankarada mazhar oldu· 
bir adamdır, öyle değil mi haşmetlum? ğu büyük hllsnU kabul etrafında neşri-

Kral gUlUmscdi ve arkasındaki man- yatlarında Türk · Yunan milletleri ara
tosunun kıvrımları arasından bu ko-- sında örülen dostluk bağlarının şimdi 
kunun daha iyi çıkabilmesi için man- en kuvvetli ~ekli alın11 olduğunu, bu-
loyu silkti. günkü dostluk vaziyetinden daha sılo 

Perlon ilive eyledi ve daha kuvvetli bir dostluğu tasavvu-
- Bitmedi - ra inıUıl olmadıtını yazıyorlar. 

No. 8238 No. 8036 No.8236 
Bu feneTler Dainıon markalı olup bir kutu içinde on iki renk 

ve ufak ve büyük camlıdır. DAIMON fabrikaaının en ucuz malı
dır. Kontak yapmaz, Bozulmaz, herkesin ucuzca satın alabileceği 
fenerdir. Yalnız DAIMON marka olmasına dikkat ediniz. 

UMUM OEPOLARI : Izmirde Suluhan civarı No. 28/9 Hüınü 
Öz ödemitli lıtanbulda : Talıtakalecle Jak Dekalo ve Şsı. 

Tire Sulh Hukuk 
den : 

zzu -Mahkemesin · 

Vasi : Tire E~rul mahallesin· 
den Şerif Ali lnzı eline kurt Hı"an 

Kasır : Tire Ertuğrul mahallnin · 
den Şerif Ali lnzı 1336 doğumlu 
Nimet Hintlioğlu. 

Tire Sulh Hukuk mahkeme ·net 
2/10/93/ tarih ve 236 No. lu ili· 

miyle kasırın küçük olması hasc!>iy· 
le en yakın akrabalarından kardeti 

Şerif Ali kızı Emine Kurt Hanna 
vasi tayin edildiğinden alikad:ırla
rm itirazları varaa müddeti kanuni

yeti içinde mercie müracaatları ilin 
olunur. 3747 (1897) 
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•• bahar, bir gün kış•MEVSIM-LIK HAVADiS~ 
kararsız havalar · 

Bir •• gun 
-

hastalıkların en büyük D 1 K K A T ! ! ! 
yardımcısıdır. 

Vücudunuzun grip, nezle, bat ve dit ağriıı, kırıklık 
ainir, adele, bel ağrılarına kartı 

GBiPiN 
Kateleriyle korunmağa bugün her vakitten daha 

fazla muhtaç olduğunuzu unutmayınız ! 

GB Pi 
Mideyi bozmadan, kalbi ve böbrekleri yormadan 
bütün ıstırapları dindirir .. 
iCABINDA GONDE 3 KAŞE ALINABiL1R.. 

Önümüzde kıt mevsimi var, dütüncemiz nedir? •• Yağmurdan 't'e 
rengi solmıyacak bir fapka almakdeğil mi? Evet .• 

günetten forması bozulmaz "f 

Hep bu aranılan teminatı ancak JOHN B. STETSON COMPANY, PHILADELPHIA fabrikasının 
meydana getirdiği, 

STETSON 
PENN-
K EN S 1 

GRAFT 
NGTON 

isim ve markaya dikkat .. Taklitlerinden sakınınız. 

=--=--~Km11S111---------------ı 
VALRJDGE 

RITTENHOUSE 

lzmir Belediyesinden : "' ///////7 7 /7 L//Z/J/777/7 77 L/L //ZJV9JT:LirZ77./= 'ZX77 7 /.77rJ"JJ!9 

Sene!~ ~.as~. bin li_ra bedeli- mu- ı Şık Atelyesıo 
hammenli Muftu sokagında Çakmak 
'ırınındaki kire~ hanının bir senelik ı • • 
kirasının açık arbrma ile ınaıesi ha§ Beyler Sokag"' ına nakledıldı 
kitiplikteki §arlname veçhile 26/ . 
10/937 salı gününe temdit edilmiş- Mımar Kemalettin caddesinde (ŞIK) dikit ve fapka atelyeai 
tir. ittirak için yetmiş beş liralık tevsi mecburiy':.ti dolayıaiyle ikinci Beyle~ s~k~ğı civarında Nu
muvakkat teminat makbuzu ile söy- man zade sokagında 36 numaraya nakledılmı,tır. 
lenen gün ve saat 16 da encümene 1 • 26 (1803) 

1
. • 61 (1902) •fLT~..cLZT~rT//.7777////_L7/ZLLZTLZ/7/E7/ZZLZJ 

a-e mır. 37 J h• ) U M •• d •• ) •• "' .. d 
~·Nazilli Asliye Hukuk Hakimli- n ısar ar mum u ur ugun en: 
gınden: 1 - idaremizin Çamaltı tuzlasında şartname ve tablo şeması· 

Nazillinin lsabeyli köyünden Dül- na uymak üzere yeni bir elektrik santralı tesisi i,i kapalı zarf usu
ger Ali oğlu Mehmet Demir bileğin liyle eksiltmeye konmu,tur. 
halen yeri belli olınıyan Mehmet kı- il - Bu tesisatın montajı da dahil olduğu halde muhammen 
zı Fadime aleyhine açtığı bo§anma bedeli sif lzmir 95000 lira ve muvakkat teminatı 6000 liradır. 
davasının gününde gelmesi için ga- 111 _ Eksiltme 9/XIl/937 tarihine rastlıyan Pertembe günü 
.ıete ile ilin ve davet edildiği halde b saat 15 de Kabataşta levazım ve mü ayaat şubesindeki alım ko-
gelınediği gibi bir vekil de gönder- misyonunda yapılacaktır. 
mediğinden hakkında gıyap kararı IV _ Şartnameler 475 kuruş mukabilinde inhisarlar levazım 
verilmis, ve tahkikatta 10/11/937 k ve mübayaat şubesiyle An ara ve lzmir başmüdürlüklerinden alı· 
çarşamba saat 8,30 a bırakılmıştır. nabilir. 
Müddeialeyh olan F adimenin o gün f V - isteklilerin enni tartnamede yazılı takatte bir gazojen 
gelmesi veya bir vekili kanuni gön- tesisatı yapmış olduklarına dair resmi vesikalarını ve sartname-
dermesi aksi takdirde hakkındaki · ye uygun olmak üzere ihzar olunmuf fenni teklif proJ' elerini tet· muamelenin gıyabında devam ede-

kik edilmek üzere eksiltme gününden en az 15 gün evveline ka· 
ceği ilan olunur. 3745 0 9o3) dar, inhisarlar tuz fen şubesi müdürlüğüne vermeleri münakasa· 

lzmir Ahki.mı Şahsiye Sulh Hu- ya girebilmek için dahi eksiltmeden azami 2 gün evveline kadar, 
kuk Mahkemesinden : tekliflerini muvafık bulunduğuna dair mezkUr aubeden vesika 

ölü terzi Mehmet Hilmi ile Fal- almaları lazımdır. ' 
manın küçük kızları Hatice ve Sa· VI - Mühürlü teklif mektubunun, kanuni vesaiki ve V inci 
biha ve Müzeyyene Bucada Boyraz maddede yazılı diğer vesikayı ve muvakkat teminat akçesi mak· 
sokai>ında 9 sayılı evde oturan dayı- buz veya mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflar ihale gü· 
lan Zeynelin vnsi nasp ve tayinine nü en geç saat 14 de adar yukarıda adı geçen alım komisyonu 
karar verildiği ilin olunur. reisliğine makbuz mukabilinde verilmit olmalıdır. 
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SALiHU ASLiYE HUKUK 
HAKIMLtclNDEN : 

Dosya No. 303 
Salihli vakıflar idaresine izafet

le memuru Enver Avhan tarafın· 
dan Salihli eski vakıf memuru E§-
ıef aleyhine actığı 1021 lira do
kuz kuru~ alacak davasının yapıl
m akta olan muhakemesinde : 

Davalı Eşref ilı'i.nen te'J)iğ edi
len davetiye üzerine gelmedi ğin
den hakkında gıyap kararı ittihaz 
edilerek davacının ibraz edeceği 
resmi defterlerin ehli vukuf mari· 
fetiyle 2 - 11 : 1937 saat on dörtte 
he::aba;ı evka f dairesinde hesaba
tı rüyet edilmek üzere muhakeme 
1 O - 11 - 937 &aat oıı dörde bıra
kılmış olduğundan davacının ge
rek tetkik hesabat günijnde ve ge
rekse muhakemeye bizzat gelme
diği ve kanuni bir vekil gönder· 
mediği takdirde davacının iddia
sını kabul etmif sayılacağına ve 
muhakemeye gıyabında devam 
edileceği tebliğ makamına kaim 

ı olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 
1 ' 

lzmir Tramvay 
ketinden: 

ve Elektrik • 
şır-

Bilet ücretlerini vermek ıçın tramvaylarımız mü9terilerini 
ufaklık tedarik etmek kaygusundan kurtarmak maksadiyle 25 • 
10 - 937 tarihinden itibaren sureti muvakkatada olarak tirketi· 
mizce tramvay güzergahının bütün kıaımları için mer'i tramvay 
tarifesi ve mevki fiatlerine tekabül eden yirmi beter biletlik kar· 
neler satılığa çıkarılacağı sayın mü9terilerimizce bilinmek üzere 
ilan olunur. 

Bilet ücretlerini vermek için biletçiye karnelerinden verecekle
ri bir bilet mukabilinde sayın mütterilerimize ayni fiatte bir 
tramvay bileti verilecektir. 

Bu karneler tirketimizin Bahribabadaki gi9elerinde, Konak 
bekleme salonundaki planton ile kontrol memurları nezdinde ıa· 
tılmaktadır. 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Mahmut Nazifin vergi borcundan ötürü tahsili emval yuuma 

göre haczedilen ikinci Süleymaniye mahallesinde Mıaırlı cadde· 
ıinde ki.in 55 sayılı hane tarihi ilandan itibaren 21 eün miiddetle 
ıatılığa çıkarılmıttır. Bu kerre yeniden takdir ettirilen kı:rmet 
üzerinden almak pey sürmek ve satıf tartlarını öğrenmek im,_. 
lerin Defterdarlık t· '- · "!i.t kalemine miiracaatleri. 
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Markalı şapkalar • 
sıze bunları eder • temin 

SATIŞ MAHALLERi : 1Ş1 IC ve başlıca tuhafiye mağazalarında arayınız ... 

-Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
HORTAÇ~U 

Hastalarını Birinci Beyler 
sokak 36 numarda kabul eder. 
S:ı.bah 9- 12 
Öğleden sonra 3,30 - 6 
Randevü için telefon ediniz. 4 

TELEFON: 29-16 j 

Kulak, Doğ~, Buıun hastalık

l:ı.rı mii!ehassısı 

Doktor Op~ratör 

Sami ula~çı 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cadde-
si 992. T c'..ıfon: 3668 

1-26 (481) 

Çiçek 
Çiçek güzelliğin canlı tablosu

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

Çiçekçilik te güzelliğe ayrı bir 
revnak verdiği için bedii sanatlar 
meyanına girmiştir. Bu sanat şim
diye kadar hep Türk olmıyan un
surlara mahsus zannedilirdi. Her 
sahada zeka ve kabiliyetini göste
ren Türk kadınlığı bunda da mu
vaffak olmuştur. Tabii ve sun'i el 
ile İşlenmi, ve süslenmiş piketler, 
matem çelenkleri hazırlı yan ve be
lediyenin bahçe fidanlığı ile Kar
şıyakada iki çiçek bahçesini elin
de bulundurup hiçbir taraftan re
kabet edilemiyecek derecede ucuz 
veren bu kanaatkar Türk çiçek 
müessesesini ihtiyacı olanların bir 
kere ziyaret etmesi kendi menfa
atleri iktizasındandır. 

İzmir: Belediyenin Evlenme 
Dairesi İçinde Çiçekçi 

Sadiye 
(1 - 10) 

Nazilli Asliye Hukuk Hakimli
ğinden: 

Nazillinin Dumlupınar mahalle
sinden Kara Ahmet kızı Havva Kır
tıl tarafından kocaıı Menle§Cnin 
Kavaklıdere nabiyeainin Kenek kö
yünden kasap Ali oğlu Mehmet oğ
lu Mehmet aleyhine açılan bop.n· 
ma davasında müddeialeyh namına 
çıkarılan tebliğat üzerine müddeia· 
leyhin yeri belirsiz olduğundan ili.
nen tebliğat ifasına karar verilmit 
ve tahkikat 12/11/37 cumaya bı
rakılnuıtır. O gün müddeialeyh 
Mehmedin Nazilli asliye hukuk 
mahkemesine saat 8,30 da gelmesi 
Teya bir vekili kanuni göndelmesi 
.W takdirde muameleyi kammiyo
JIİn yapılecaiı i1in olunar. 
......... ~74'5 .. ~ - -~> 

-
Sıhhat ve güzellik 

Sağlam 
Sağlam 

ve 
ve 

güzel dişlerle 
güzel dişler de 

RADYOLiN ile temin edilir 
Dişlerinize çok dikkat ediniz 

Bazan en üstad doktorların bile sebep menşeini bula
madıkları bir hastalığın , di, iltihabından ileri geldiği pek çok 

tecrübelerle anlaşılmıştır. 
Günde i.:ç defa dişlerinizi fırçalıyarak ve daima 

RADYOLiN 
Kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniz 

Afyon vilayeti belediye reİsliğindenı 
1 - Eksiltmeye konulmut olan i' : Afyon Kasabasında Bele

diye binasıdır. 
Muhammen bedeli «56918» lira 68 kuruAtur. 

2 - Bu ite ait 'artnameler ve evrak 'unlardı; 
A - Eksiltme 'artnamesi. 
B - Mukavelename .. 
C - Fenni tartname .. 
D - 1/100 projeleri .. 
E - Vahidi kıyasi fiat cetveli. 
htiyenler bu tartnameleri ve evrakı uray heyeti fenniyesindeıl 

285 kurus bedel mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 27 - 10 - 937 çar,amba günü saat 14 te EncüıJit' 

ni Belediyece icra edilecektir. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacatır. 
5 - Eksiltmeye girmek için isteklilerin 4268 lira 96 kurdu• 

muvakkat teminat vermesi ve bundan başka Ticaret odasın " 
kayıtlı bulunduğuna dair vesika ve Nafıa vekaletinden alınıJI•f 
en az kırk hin liralık müteahhitlik vesikasını haiz olması ve kedıt• 
disi mimar veya mühendis olmadığı takdirde inşaatın bapıt " 
fenni mesuliyeti deruhte edecek bir mimar veya mühendis bil' 
lundurması lazımdır. t 

6 -Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir ~af• 
evveline kadar Belediye Encümenine getirerek Encümen reıs 1 

ğine makbuz mukabilinde verilecektir. de-
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet Oçüncü mad )c 

de yazılı saate kadar gelmit olması ve dıf zarfının mühürliyer.ıı 
kapatılmı' bulunması lazımdır. Postada olan gecikmeler ka 
edilmez. «7071 » 

19 - 21 - 23 - 26 3683 (1860) 

MiLLl EMELA.K MODORLOGONDEN : 
İcar No. 
245 Burnava ikinci Türkoğlu So. No.2 eski ev. 

Lir ıs 
81 I 

• 
246 Seydi köy Demiryolu hattı solunda 15 dekar 350 

1 sı metre tar a ,ı-
Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları 15 gün müddetle "011 

tırmaya konulmu9tur. ihalesi 8 - 11 - 937 pazartesi günü ·~at 
beftedir. Taliplerin Milli Emlak müdürlüğüne müracaatlerı··) 

~ - ı 3758 (1899 
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lıntiyaz sahibi: SEVKET BiLGiN 

Başmuharrir ve um~i neşriyat müC~rü: 
---- HAKKJOCAKOGLU , 
' -· --· - --
'- ABONE ŞERAlTI 1 

DEVAM MüDDETI Türkiye için Hariç ıç ııı 
Senet·k t • • • • • • • 1300 2800 

1 

Altı aylık . . . . . . i 00 1300 

1 _ T E L E F O N 2697 

~- . __ Fiati (S)~uru,tur 

• 
.:umhuTiyeti" Ve Cumhuriyet Eserininin Bekçisi, Sabahlan Çıkar Siyasi Gazetedir 
--- ·- --- ---- -- --·- - - --

1 
SCf>t,~, ı 

Vindsör Dükü Almanyada
1 

; Berlin, 23 (ö.R) - \
0

indsor Duk ve Dü ;e•i 
1d ' k • un a şam nasyona l • sosyali!J t p a rtisi pTopa-

ganda lideri B. Rudolf Heu tarafından husu o; İ I 
konağında k .... bul edilmi .. lcrdir. 

----
YE~I ASIR_ Ma.tbuaında baıılımftD". ,____, 

Oldu Feci • 
ır Kaza 

........ .. .. . . 

ö~d; ...... şiı·;pi· .... ua;tidiy;y·;· .. ···ç;~pı; ........... i:::::::::::::::::c'.'.~~~;}~~'.::#.;.;~~~/::T::::::::::::::::! 
Şilep Beşiktaş açıklarında iki dakika içinde iEsas Mukavelede! 

~lanbul, 23 (Yeni Asır Muhabi- B T f 1 d o b • k ld ~.~~u-:- ~'::.ı1:~':i!: 1~~~: attı. ay a ar an n eşı urları ı 
loııJ 11 olarak gelmekte olan 981 
l'ırıd uk Ordu tilebi Beıiktat açıkla
lı. a ıulann cereyanına kendini 
ııı·P~arak Dolmabahçe önünde de
lltırli bulunan Hamidiye kruvazörü
old Çarptı. Müsademe çok tiddetli 
dtıı ~Vapur aldığı büyük rahneler
~ ı_ ~kika içinde battı. Feci ka
~ ""Gar ini oldu ki vapuru kur
fııı.. . İçin en küçük bir gayret sar
clı bile vakit ve inikin bulunama
~ f Gece karanlığı içinde bu müt
l'ırı eli.ketten tatıran tayfalar canla
~ 1 kurtarmak için kendilerini deni: 

Yapılacak Tadilat 
şekli kabul edildi 

e.ttı1ar 

le. lı:;r.dan biri ile atqçi boğularak 
1-{~ .1?ıuttur. Diğer on bet tayfa 
le.r iclıyenin fedakar mürettebatı 
8.dl~fından kurtanlmııtır. Hadiseye 
h,1'Ye Ve zabıta, liman idareai der
.t el koymUflardır. Tahkikata 
""~ının· ş· ~Yetle devam olunuyc~. 
l'ii~~~y~ ~dar vapurun bu sü
lle.ırı ~ını ızah edecek malumat alı-

11 ~§tır. 
,~ı kaptan Remzi sorgu altına 
~ tır. Birinci kaptan Mdımut 
İ&t daııJanlar arasında bulunmıtkta 
~c k e çok au yuttuğundan hutane
ttlı; e.ldınlm'!~r ·. Henüz ifade vere
Ilı.. halde degildır. Ordu 4ilebi kö
..!:!,_ hamulesini lzınire getiriyord •. 

rark-Elen 
8• ı· . . ır ığı .•• 

• ' . 

, 

' 

• 

Istanbul li1nan~n dan bir ınr. ..:~r•ı 

• isti r 
Arap la r Fil is tin İn topraklarının taka """"""".....,...---Em-llik-Ba-nk=-ası-~~-k~;.......:; ~...:..;;:_~~-~"s_::~_ır_En_E ~~ 

simine asla razı olmıyaca~lardır , lzmir Hafriyatı 
Iİ' ,1'1ndiana üniversitesi pro-
'c;;~. 1 fesörünün beyanatı 

1 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
" Şimdiye kadar ge-
zip gördüğüm yerler 
icinde İzmir ve civa-, 
rına yaptığım gezin-
ti kadar beni çeken 
bir gezinti daha 
yapmadım.,, 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Asarı atiltamızı ve tarihi yerlerimizi 

görmek ve tetkikat yapmak için bir kaç 
hafta evvel Amerikad :ın sureti mahsu
sada memleketimize gelmiş olan An1e

rikada Blumingtonda indiana üniversi
tesi tarihi kadim profesörü bay Profesör 

·r owsend aırasiyle İzmir müzelerini, tz .. 
mir hafriyatını ve Efcz, Belevi mozole

sini, Priyen, Milet, Didim, Sart, Larisa, 
Bergama ve ~air harabeleriinizi ~ezip 

tetkiklerini yaptıktan sonra dün bu il
mi seyahatinden dönmil~ ve l:stanbul 

yolu ile Amerikaya g itmek Üzere ,_eh-

ı·imizden ayrılm1~tır. 

- SONU iKiNCi SAHiFEDE -
Indiana üniversit esi tarihi kadim 

Profesörü Towsımd 

Uzümlerin Standarizasyonu 

ı{·nci 

beşinde 
Teşrinin on 
başlıyacaktır 

ihracat evleri yeni Standart tiplere 
niimuneler hazırlamağa başladılar göre 

Ozüm mahsulünün tam olarak standa· ı ıtibarcn başlanacağ ı, ikh~at vck8lct1 

Taesine on be~ ikinci te~rin tarihinden - SONU IKlNCI SAHiFEDE -



SAHIFEZ .-
TRAKYA RöPORTAJLARI : 
.......................................... 

iş sahaları genişletilirse 

T rakyamız 2 milyon 
nüfusu besleyecektir 

Kırklareli (ilk tqrin) - Vali Bay - Allah bu makineyi icat edenlerden 
flaaip, toföre emrediyor: de, onu ayağımıza kadar getitip bizi bu 

- Doiru o.kibe.. ite all}tırandan da razı oleun.. Evvelce 

Latife ederek: • tohumumuzu temizlemeden ekerdik. Bu 
- Yugo.ıluyaya mı yollanıyoruz. de- yüzden yan mabeulü kaybedenlik. Ço-

~im. luk çocuk biraz: fazla ekin alalım diye 
Balkan harbında O.lüp muhacirleri- uğTaıırken ettiğimiz zararın hesabı yok

' nin fazlaca toplanmıı bulunduldarı bir tu. Şimdi hunun faydasını gördük. Köy-
nahiyeye cOaküp• adı verilmİftİr. lerimizde temizlelmeden ekin eken hiç 

' YolJar rnükemmddir. Otomobil. ufak kimse yoktur. 
bir saramh bile yapmadan alabildiğine Osküp nahiyesine girerken küc;ük ço-

ilerleyor. cuklar bir asker gibi vaziyet alarak bizi 
Bay Huıibin izahatine göre Kırldare- selimladdar. Bunların tavır ve hareket· 

)indeki iktıaadi ve içtimai vaziyeti şu l'U· lerinde hiç le ~ımarıklık yoktu. 
Jetle anlatmak kabildir: Trakyanın bu Bu yalnız mektep mevcudunun güzel 
tirin vilayetine bağiı ve nüfusu bini aşmıı bir neticesi idi. 

Bu nahiyede güzel bir park, fenni bir 
mezbaha, muntazam bir okuma odası 

vardır. Okuma odasında köy delikanl:-

,(34), nüfUIU S00-1000 arasında(57)ve 
nüfusu 500 den apğı 92 köy vardıc. 
~oplu bir halde bulunan bu köylerin yir· 
mi biri örnek köyüdür. 

Bütün bu köylerde 1 02 mektep rne\"• larından birinin elinde tuttuğu bir kita
ba ıöyle bir göz gezdirdim. Umumi mü-cuttur. 

K.ırklardinde iktıaadi vaziyete nüfus
ları bini gcçmiyen Museviler hakimdir. 

Birçok yerlerde ineklerle çift sürüldü
ğünü ve bu Mlretle inelcJcrin süt verme 
kabiliyetinin azalchğuu ehemmiyetle na-

zan dilek.ate alan umumi müfettitfik köy
lere yaptığı bir tamimle bunu sureti kat' -
iyede menebnek iatemiftir. Köylüler öte
Clcnberi İtiyat edindilcleri bu kötü ve za
rarlı Ulllılden kolay kolay vazgcçmedilc
lerinden bazı yerlerde çift gene ineklere 
sürdürülmektedir. Ba hususta umumi 
müfettiıliğin daha müe.air ve kat"i ted
birler almaltta geciJuniyeccği muhakkıık
tır. 

Yolda uğradığım bütün köylerde hum
malı bir faaliyet gördüm. Hiç kimse dur
mıyor.. Herkes bir işle mqgul.. Kadın, 
erkek çoluk çocuk çalıpyor. 

Pınarhisar nahiyesindeyiz. Kula-
ğımıza işliyen bir makinanın sesi geldi. 

Nahiye müdüri bunun iııliyen bir aellektör 
makinesi olduğunu söyliyerek bizi gör
meğe davet etti. Civardan gelen birçok 
köylüler sellektörde ekecekleri tohumlıı
nnı tcmizletiyorlardı. Bu usul T rakyadl\ 
o kadar tamüm elmİ§tİr ki tohumunu te
mizlebneden eken köylü pek -az:dır. 

Scllektör makinesinin gürültüsü ara
sında bir köylü genci ile aramızda şöyle 
bir muhavere geçti: 

- Bu makineden istifade ediyor mu
sunuz) 

fettişlik köy bürosu neşriyatından cyeni 
usul ancılık c adlı bir risale idi. 

Nahiye müdürü izahat verdi: 
- Bizim çocuklar romanla vakit ge

çirmezler. Ziraate, ancdığa. tavukçuluğıa 
ait eserleri okumaktan zevk alırlar. Onun 

için biz de okuma odasında onlara ya
rayacak eserleri bulundurmağa gayret 
ediyoruz. 

lstirdatta Kırklareli vilayetinde 15-20 
çift. 6 çift hayvanı bile kalmamıştı. Bu

gün çift hayvanlarının ihtiyaca yetecek 
miktara çıktığı memnuniyetle g~rülmek
tedir. Kırklareli vilayeti için tutulan bir 
istatistikten şu mukayeseli neticeyi almak 
mümkündür: 

1932 senesi 

3300 
5600 
6900 

56400 

1936 senesi 

6100 ·At 
7700 Eşek 

9400 
65200 

Manda 
Sığır hayvıı

natı 

21 7700 240500 Koyun 
62300 65300 Ke~ 

Bu rakamlar da cösteriyor ki Trakya
nın her vilayeti her a~ne 'biraz daha -e

faha doğru gitmektedir. 
Halen sinesinde ancak iki yüz bin niı

fuı banndıran süze! T rakyamız çeşitli 
ziraat arttırılır, sanayii ziraiyeye daha 
fazla ehemmiyet venlerek iş sahaları ge
niıletilirsc ıki nu1yon nüfusu ferah ferah 
besliyebilccektir. 

-- - -

ŞEHİR BABBRLERİ 
~ .............................. .. 

Üzümlerin Standarizasyonu 

ikinci Teşrinin on 
beşinde haşlıyacaktır 

-BAŞT ARAR BiRiNCi SAHiFEDE- den pek haklı olarak şikayet etmekte 
kontrolörlüğü tarafından dün iizüm idiler. Bazı büyük firmalar, a1Tf reklam 
ihracat tacirlerine bildirilmittir. Standard olsun diye 1 l numara üzümleri on nu
tiplerin mer'iyet tarihi olan 15 ikinci maralı ambalajlara koyarak acvketmek
teırin günü, üzüm mahsulümüzün . dış: le idi. Bu müesseselerin ufak bir feda
piyasalara devlet l'°ntTolü altında ıhra- karlığı, üzümlerimizin üzerinde tesisi 
cı b~:.u.undan büyük bir gündür. Müş- beklenen emniyet havasını bozmakta idi. 
terilerimiz ve ecnebi müstehlikler bun- Yeni atandard üzüm tipleri 7 • 121 
dan !mnra Türk üzümlerini emniyetle, numara arasındadır ve milli tipleridir .•. 
en ufak bir noksanla karşılaşmadan el- Her tüccarın göndereceği yedi numara 
lcrine alabileceklerdir. üzüm ayni renkte ve ayni kalınllkta ola-

Çckirdcksiz kuru üzüm nizamnamesi cak. evsaf itibariyle de nralannda ba
mucibince, üzüm standard tiplerini ta- sit te olsa bir ayrılık bulunamıyacaktır. 
yin edecek heyet, üzüm kurumu mü- Tipleri tesbittc iki mühim fakt\;r 
dürü bay Hal.b Veralın başkanlığında nazan itibare alınmıştır.: 
müteaddit topla~tılar yaparak yeni tip- 1 - Renk.. ı 
leri tayin etmiştir. Heyette kontrolör 2 - Boy (Kalınlık) 

lndiana üniversitesi pr()" 
fesörünün beyanatı 

Cevdet Aygün, tüccar Kazım Taner, Ke- Bunlardan başka üzüm!erin rütubet 
mal Emin Birsel, Sabri Süleymanoviç, ve gaz kibriti nisbetleri de göz önünde 1-BAŞTARAFI BiRiNCi SAHiFE.DE- ederim. 
Cevahirci Şükrü ve Talat Erboy bulun- tutulmuştur ve muayenesi esnasında tu- Ankara antikiteler ve müzeler daire- IZMIR HAFRIYATl 

maktadır. tulacaktır. since profesörün refakatine verilen An-
T eapit edilen srendard tipler tek icabında mevcut nümuneler üzerinde kara tarih, dil. coğrafya fakültesi Ar-

nüm'une üzerinde, heyet azasının u:ıun fiziki analizler de yapılacaktır. keoloji şubesinin seçme ~lebeainden 
İncelemelerinden sonra mütekamil tek- Standard tiplerin, ihracatçılar tara- bay Necati Dolunay profesöre kılavuz:
lini almııtır. Bu c Tele nümunc :» (ından ihzanm kolaylaştırmak rnaksadiy- luk ve arkadaılık ediyordu. 
usulü. bundan 80nra milli damgamızı ta- le. 15 ikinci teırin tarihini beklemeden, PROFESöRON BEY ANA Ti 
ııyacak olan üzümlerimiz için müstehlik şimdiden ihtiyari bir surette tatbik edil- Dün tz:mir palasta kendisine mülaki 
piyasalara daha büyük bir emniyet ya- mcsi tüccarların menfaatinedir. Kontro- olan ve bu ilmi seyahati hallındak.i 
ratmağa mtisteittir. lörlcr, bu gibi hallerde tüccarlarla t~- intibaatmı soran muharririmize muhte-

Çünkü şimdiye kadar bir tüccarın riki mesai edeceklerdir. rem profesör ıu dikkate pyan beyanat-
dokuz numara üzümüyle diğer tüccarın Bütü!' ihracat evleri, yeni standar~ ta bulunmuııtur : 
sekiz numara üzümü arasında en ufak tiplere göre nümuneler hazırlamağa Laş- - Görmüş olduğum hafriyatlar ara
bir ayrılık noktası bulamayan müstehlik.- lamışlardır. Du nümuneler alıcılara gön- stnda en enteresan olarak bu yeni iz-
ler, bu garip ve rastgele ayırma şeklin- derilecektir. mir Agora hafriyatını buldum. Romen 

--- devr'.ine ait bu agoranın azameti eski 

H t f 1 • f zmirin ne kadar büyük ve ne kndar a <. v vapur se er erı ehemmiyetli bir ıehir olduğunu mükem-
melen gösterebilir. Bilhassa agoranın üst 
katını tutan beş parm~arı cBu şekilde 
kubbeler> ilk defa görüyorum. 

~ 

Çanakkale vapuru süvarisi Iskende-
run halkinın alakasını anlatıyor Müzeleri, hafriyat yerlerini gezip gör

dükten sonra ziyaret çok daha alakalı 

BAŞT ARAFI BiRiNCi SAHiFEDE tezahürat yapmaktadırlar. oluyor. Grek ve• Romen mimarisi ile 
tır. Ben orada temaslarımda öğrendim ki alakadar kimseler için müzeleriniz fai

Tı.irk vapurlarına ve bilhassa Türk Hatay halkının ekseriyetini teşkil eden deli bir menbadır. 
bayrağına karşı Hataydaki kardeşlerimi- kardeşlerimiz iktısadi darlık içindedir- Şimdiye kadar gezmiıı olduğum mem· 
z:İn söstcrdilderi yiıksek bağlıhk TC he- ler. Her şeyden evvel vergi borçlarım leket ve şehirler içinde iz.mir ve civa
yecan, fiiphe edilemez ki büyük bir ma- ödiyen kardeşlerimiz henüz huzura ka- nna yapml} oldu_ğum seyahat kadar be
nanın ifadesidir. Ayni zamanda isken· VU§mut sayılmazlar. Esasen en büyük ni çeken bir gezinti daha yapmadım. 

fzmir hafriyatın& hararetü bir f,,.Jİ' 
yctle devam edilmektedir. Bir kaç ı..f
ta içinde bir iki bin metre milc:abı toP' 

rak kaldırl1m11tır. • 
lzmir hafriyatında diğer hafriyatla~ 

olduğu gibi toprağı bir ameliye ile bi' 
taraftan kaldınp bir tarafa atmak i~ 
m olmadığından kazı iti çok zor gitınel• 
te ve toprağı dört defa elden get;iıİ' 
bir bir üstüne yığmak mecburiyeti ~ 
sıl olmaktadır. Aşağıdaki resim bu il 
hakkında bir fikir verir. Mahkum atol" 
leler de çalııımaktadır. 

ikinci resim, toprak kaldınldıkça ~ 
altından çıkan asar temizlendikçe ıxııı_:ı 
hafriyatının her gün bir parça daha bil' 
yüyen ve güzelleşen bir manza~ 
gösterir. ~ 

Emsali içinde bir e~i dahıı olrnadıjl 
en mütahassıslarca söylenen ve ileridl 
memleketimize bir çok turistler çek~ 
en kuvvetli bir amil olmağa narnı81 
bulunan lzrnir hafriyatınm muvaffakt' 
yctle bapnlmasmı dileriz. 

ISMAIL EFENiN T ARLASIND.A 

~~~~~~-~~-~~~~-~~~~------------~dcrunlimanınık~di~mtam~a ~~n ümWe~~ninmü~~ilHa~yi~rcs~ Rr~~~i büilin sey~a~rimde 

ödemiş Bozdağının Değirmcndere ~ 
Kaplan boğazı mevkilerinde Kostak lr 
mail efenin tarlasında yeniden (ıkal' 
ve ehemmiyetli olduğu anlaplan a_.ı 
atikayı incelemek ve sondaj yapıp .~ 
nucunu almak üzere Müzeler direkt0 

Salahettin Kantar arkadaşımız buSÜ" 
ödemi,e gitmiJtir. Kolaylık dilerix. ~ Türk-Elen 

Birliği ... 
Ekonomik ve kültürel 
birliklerle asıl 
çatısını ku~acaktır 

~ ..BAŞTARAFI BtRlNCI SAHIFEDE
ıifade ediyor : «Allahm inayetiyle, 
bir gün gelecek Türk - Yunan di
yarı arasında hudut ic.almıyacak, iki 
millet birle§CCcktir .» dediği zaman 
Clostluğumuzun tasavvur edilebile
ce1c. dostlukların en köklüsü oldu
ğunu anlatıyor; moral, materyel, 
cntellektüel sahalarda günden güne 
genişliyen mesai iştirakimizin bü
yük ideale doğru ilerlemekte devam 
ettiğini bildiriyor. 

Türk - Yunan birliği, ekonomik 
ve kültürel birliklerle asıl çatısmı 
kuracaktır. Müşterek hayati men
featlcrimizin mevzuubahs olduKu 
her yerde siyasi, askeri birliğimiz 
nasıl daima uyanık, daima hareketli 
bulunuyorsa kültürel ve ekonomik 
faaliyet birliğimizin de ayni şekil-

de tezahür etmesi dostluğumu7.a 
daha azametli bir çehre verecektir. 
Bunun içindir ki dip1omatlarımızm 
~iyaretlerini iki memleket gençliği-
nin, entellektüellerin, sanayi adam
larının, tüccarlarının ve bilhassa 
duygulan işlemekte hepsinden daha 
mahir olan artistlerin ve gazeteci
lerin ziyaretleri takip etmelidir. Bu 
gibi z iyaretler mümkün olduğu k.a
"dar sıklaşmalıdır. 

Türk - Yunan münasebatını, diin
ya milletleri nazarında, aynim""' 
,bir birlik cevresi içinde gösteren bu 
vaziyet sulh iç;n kuvvetti bir te
minat say.ıJabilir. Ege subnna hakim 
olan, bu sularda tam manası ile h ii
kürnran bulunmak hal~kını büyi.ik 

bir hassa3İyetle muhafaza eden iki 
milletin birleşen elleri Adriyatik kı
yılanndan İskenderun körfezine 
kadar uzanan sahiller üzerinde ul-

Çeşmede 
Tütün mahsulü 
gayet iyidir. 

--o-
Bu yıl Çeşme mmtakasında tütün 

mahsulü gayet nefıstır. Çeşmenin tü
tün rekoltesi bir mUyon kiloya yakındır. 
Mahsul, yüzde seksen beş ıtibariyle 
<knk haline gclmiştır. M:ıhsul gayet ne
{istir. 

Başta Glcn, Geri ve dı~r ecnebi kum
panyalarla milli tütün firmalarının me
murları Çeşme tütünlerini :vizite etmiş
ler ve beyenmişlerdir. 15 ikinci teşrin
de, yani üç haf ta sonra piyasanın açıl
masına intizar ediliyor. 

Yakında tütün mübayaasında bulun
mak üzere Berlindcn bir grup beklen
mektedir. Bu grup ınıntakamızdwı mü
him miktarda tütün mübayaa edecektir. 

hun bek.çisi olan kuvvetleri birlet
tirmiştir. Bu sulh siyasetine temel 
vazifesini gören Balkan paktı sa
yesinde Türkiye, sulhçu devletler 
grubunu Orta Asyaya kadar uzat
mıştır. lran hnriciye nazırının söy
le<likleri gibi Saadabad paktı ile 
Balkan paktı arasındaki iş birliği 
Tuna boyundan Efganistana kadar 
muazzam bir sulh kuvveti yarat
mıştır. Ankara bu birliğin kalbi ol
muştur. Bunun içindir ki Ankara
dan yükselen sesin akisleri bütün 
dünyada duyulmaktadır. Bu seste 
bilhassa kötü niyetli emperyalistle
re, mütearnzlara saygı telkin etme
sini bilen bir kudret vardır. 

ismet İnönünün haklı bir istirahat 
arzusu ile iktidar mevkiinden çeki
li~iııi harici siyasetimizde bir deği
"ikliğe atfedenler Bay Metaksasın 
ziyareti vesilesiyle bu yersiz tah
minlerinde .ne kadar aldandıkları· 
nı nnlamışlardır. Bay Celal Bayarın 
mümtaz şahsiyeti, büyük Ş"fin iti
madına mazhar bulunması siyaseti
mizin ayni muvaffakıyetle yolunda 
devam edeceğine şüphe bırakma-
m tır. 

ŞEVKET BtL,.,N 

limanlarımıza yaklaştırması bakımından nin teessüs etmesindedir. Ondan soFnra olduğu gibi Jzmirde de Müze idaresinin 
ileride ticari faydalar da memuldür. i~lerine güçlerine daha çok sarılacaklar- bana karşı gösterdikleri samimiyete ve 

Dün sabah bir muharririmiz Çanak· dır. misafirperverliğe candan teşekkiirlcr 

kale vnpuru suvarisi bay Faruklıı göriiı· Bir Hatayla delikanlı bana kardcşleri
müş. lskendcrunda bayrağımıza kaışı mizden bahsederken, orada tazyikin bir 
gösterilen alakanın derecesini anlamak durgunluk devresi geçirdiğini .üylemif· 
istemiştir. Bay Faruk. halkmuzm Hatay· ti. Bu çok mühimdir. Belki de, yeni ida
da vapurun geleceği günü dört göz:le re teessüsünden sonra orada da niz:aın 
bekledilderini. halkın vapura gelerek avdet edecektir. 
bayrağmuzı yakından görmek fıl'Slltını Biliyorsunuz tabii ..• Geçenlerde Is
elde ettiğini, gösterilen alakanın çok kenderunda bizim accntanm laYhumı 
genİf lduğunu. mahalli idarenin halkın çamurla aıvamıtlardı. Bu hadiae orada
vapura binmesine ve dönmesine tcshilat ki kardeşlerimiz arasında büyük bir Ua• 
gösterdiğini aöylcmiftir. biyetle karşılaııınca, mahalli idare der

Arkad&§ımız vapurda zabitandan bi· hal faaliyete ğeçti. Müsebbiplerini tec-
riyle de göriiımüıtür. Bu zat ııunlan ziye etti. Hatta ele ba11sını hudut harici 
söylemiııtir : etti. 

c - Şüphesiz ki lakenderun )irna· Şimdilik Hataya gidip gelenler, va· 
nında vapurumuza gelenler vapurdan purlaruruzda azdır. Bu yaz mevsiminde 
ziyade bayrağımızı görmeğe gelenler de artacaktır. Eşya navlunlannda da baz:ı 
Hatayın en uzak kö~lerinden bilhassa teFnzilat yapılacağı öğrenilmiıtir. Eğer 
köylüler, gecelerce uykusuz kalarak ya· tenzilat, bildirilen §ekilde yapılırsa, ora• 
ya olmak üzere isle.enderuna gelmekte dan fazlaca rnal ve eşya naldetmeğe 
ve bayrağımıza hasretlerini ifade eden Laşlıyacağız.> 

Sömikok Kış yaklaştı 
Flatlerlnda yUkselme na- Fakir yavruları 

.~~rı d~kkatı ~elbettl düfünelim 
Somikok fıailerlndeki tereffü aJ.Aka- Kıt Jaldafh. Geçen lellela- old~; 

dar makamların nazarı dikkatini celbet- bi, bu eeae ele ÇGC:9k Eaiaıw ~ 
nıişW-. F.iatle.rin yükselmesine sebep ihtiy olan -.ı.•- · · i"" 

la_,, l··-1-.::: .. ,__ k1··· aa ~---- &*1~ • ...a.. 
o .. •; vapur.nav ~~m yu~e ıgı mektep kita ......... tedarilcine ...,.....-
gösterilmektedir. Filhaluka, son ·za- Evinddelü em çamapr1an, elbiseleri. ,
manlarda Yunanistana yapılan sevkiyat culd eaki eld kİtapl-' ~ 
Türk vapurlariyle Y31>ılmaktadır. Izmir annwn • :::__kep vnd.anli "lflİ' 
hatt k.. .. nakli . . hs" ruma vennena: --~ ,.. _ _... 

ına omur ıçın vapur ta ıs çlanm t • edecektir Kuruma s--
~emediğinden navlunlar yükselmek- :::.. au.:vermeniz üİictir. Et,. -' 
tedir. nizden vesikalı bir memur tarafın~ ,,ı. 

Kültür Lisesi dınlır. 
Bn. Handan DalaY°' Kültür lisesi yakında yatı dairelerini 

Bucada yeni satın aldığı Madam Gor
donun mükemmel bir çamlık içindeki 
köşküne nakledecektir. 

Bir aydan beri mezun bulunan ııı 

deiumumi muavinlerinden Bn. Hand" 
Dalay Istanbuldan dönmüştür. 

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

DIGERI : Karımı ihmal ettim c~mdır, diye feryat eden ve afki uğruna sinir buhranına uğrayan bir kadının ıstırabını ve in· 
tikamım tasvir eden ıkı büyük filim .• 

Bugün TAYYAREDE 
Görmek üzere timdiden hazırlanınız 

1-AŞK ŞüKRANI 
YILD!Z·LAR FiLMi DiYE ANILAN BU BOYOK FiLiM GABY MORLEY - ELVIRE 

POPESCO - LEF AUR RAIMU ~ DUVAL ve VICTOR FRANCEN TARA
FINDAN TEMSiL EDiLMiŞ ŞAHANE BlR FiLiM 

2 -
A!LE HA YTININ 1NCELIKLERINI MUSAVVER HiSSi VE iÇTiMAi AŞK FiLMi 

OYNIYANLAR : GUST AV FRöLICH - LIDA BAROYFA 
AYRICA PARAMOUNT JOURNAL 

SEANSLAR: OPERADAN BiR GECE 3 ve 7.20 DE AŞK ŞOKRANI 4.SO VE 8 DE .• CUMARTESi PAZAR: t.45 TE AŞ1' 
ŞOKRANtYLE BAŞLAR.. F 1 A T L E R : 30 - 40 - 50 K U R O Ş T U R 

• ..... - - ~ . . . . ! . -~ -- . - 1 - - - , • • • " - ...;........ • #,' 
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. . Atatürk 
Müttefik krallarla tel

graf far teati etti 

S .C>N .I-IABER 
. . - ' ,; ' .· (" 

Hava Kurbanlarl1mız Ankara. 22 (A.A) - Afganistan kra

lı Majeste Mohammed Zahir Hanın 
doğumlannın dönümü münasebetiyle 
Cümhur reisimiz Atatürk ile Majes!c 
kral arasında aşağıdaki telgraflar teati 
cdHmi~tir. 

Kamun seciminden • sonra 

.., ~ra. 23 (Yeni AsU' muhabirinden) •• nı, bütün tayyarecilerimiz ve paraşutçu-
•uU<ara T ·· kk d d D u N !arımız ve binlerce halk hazır bulun-

"ıı.ı ur u~u mey anın a pa· 
"ıi! b~tlaına tecrübeleri yapılırken mü- muşlardır. Vazife kurbanlarının kabir-
klı; •r tayYarc kaza.sının kurbanı olan --<>-- kri Hnündc Tilrk tayyarecilerinin <af; -

r,t:t til'Yarecileri.mizden Tevfik Aytan. ri ugrun.:la can veren şehitleriıniz için 

M;ıjcsle Mohl!lrııııed Zahir H:m 
Afga n'! ,;,ı;, kralı 

Fransada intihap 
değiştirilecek 

usulü 
mi? 

lıı, N rba~ ve parnşutçu Hikmet özal- Ankara da bf,iılliik '~'Yeeanlı i beler yapılmıştll'. 
'Ul't>tlın Mutlu ile Umad Akbunun ~ V ~- ;;:;.> · butün memlekette derin 

Kabil Paris, 2 3 
Doğumlarınm yıldönümü dolayısiy fo tın 

Majestelerini candan tebrik eder ve yük- / d,;\1;bf~ 

ö .R) - Nahiye intihaba

h usulünün 

~ l>lerasimi bugün çok hazin b ir f •• J hı'fl ' "'· bir teessür uyandırmış ve Tayyare ce-
tte Y<tpıldı. orer e şe ıge miyeti umumi merkezine teessürü bil- sek şahısları ile Dost Afganistan mil-1 kabulü günün meselesi olmuştur. Radi

li Cenazede başta hükılmet mümessillc- •• .. Jd ••[ diren yüzlerce taziyet telgrafları gönde-
... ::dtığu halde Tayyare cemiyeti erka- gOfflU U er rilmi§•ir. 

leti jçin sürekli saadetler dilerim . 
ATATORK. 

kal .. sosyalist partisinin Lil kongresin
de bu mesele üzerinde bilhassa durula
c.aktır. Zira radikaller ekseriyete mutlak 
hak veren akalliyetleri ihmal eden ~im
diki seçim şeklini kendi aleyhlerinde Lul
maktadırlar. Doğumumun yıldönümü müruısebetiy-

~·························································································································· 

omanın niyetleri nedir? 
Ekselans Kemal At.•türk 
Türk.iye Reisicümhuru 

Ankara 

ltalya bütün 
ile düellosuna 

=-···· ' ·································· • • • • • • • • • • • 
Avrupa 

lliçurum kenarında 

1 k
. )" üfk' • t b iki · d d • cHomme Libre> gazetesi şunları ya-e va ı ut ar e r erm en oıavı • • I e ı , I t kk'' d _,: _ 1 zıyor : cRadikallerin en sağlam isti-

t t eKSe ansınız.a... eşe ur e er ve c:::ucsi gayre ini ngı ere ~ ınatgahları Fransız köy ve nahiyeleridlr. 
saadetleriyle kardeş_ ve dost Türk mil-ı Son nahiye intihabatı da bunu ispat et-
i.tinin saad•ti hakkında en samimi · u· K" J" • J k d'l · · · 

h d ? d·ı k mış r. oy u yıgın arı en ı erını en z1 .. 

t • • ı e !erde bulunurum. 

a Sts e ıyor yade onların şahsında temsil edebiln1ek-
• MOHA.ın!ED ZAH!R tedirler. Toprağa olan bağlılıklarım, i•-

1 
. k b 1 d'I Afganistan kralı tikliJ fikrine bağlılıklarını ve pratik dü-

hakkındaki haklı talep en a u e ı me- A k 2? (A A) Ro k 

d
.k d" h t "zu" go"rmesine n ora, - · - manya ra-ışüncelerini onlarda bulmaktadırlar. Kır 
l çe unyanın ra a yu ) d • Id'" ·· " ·· . k' k d' . 1 ının ogumunun yı onumu munase- halkları terakkinin dü,manı değillerdir .. 

ım an yoktur. Almanya ergeç en ıerıe bef J R ... ··mh :nuz Atat .. k ·ı ~ 
ait olan müstemlekeleri tekrar temcllii-1 ·y c eısıcu. uru. .. . ur ı e 1 Şu şartla ki merhale merhale ve nizanı 

k
.. 

1 1 
k Al · · n• "s 1 kral Karo) ara.sın da a~gıdakı telrra{- içinde yapılsın. Bu yığınların kalbine 

u a tına a aca tır. manya ıçın .u - . " 
len1lekelere sahip olmak bir zarurettir. lar teati olunmuştur. girmek için önce onların muhakeme,in-

mı 

c .. k" d l ı ı,-.1• Alman l>Z..Jeste Romanya kralı 1kinci K.ırol de yer bulmak lazımdır. Bu itibarla ra-un u on o ::uzuncu t'.sırt:~n • . -l:'d "A '. h ı· · .. · ı· d f· zla olmu~tur Bükreş dikalizm onlara en ziyade uygun gelen c. en. vrupayı yanına a ı~ı uç mıe ın en il . • ' o·· t f Al müstemleke Majestenizin doğumunun yıldönüınüj meslektir.> 
ıger ara tan manyanın - . 

Oraya düşürebife- cilik kabiliyetleri de ;..kar edilemez. Al- müıı:..sebetiyle ,amiml tebdklerimin ka- cEre Nouvelle> gazet_e~ı _de soruy~.r: 
·· 1 k 1 · d zamanda o" bulünü ve şah'i saadetlerıyle mütte"'- Radikal - Sosyalıst partısının en b~yuk • C k b • man mu~tem c c erın e az ~o- ~ .LLt\. l e ırşey yapma- rülmü~ olan inki~afa diğer hiçbir mü« ve dost Ronmnyanın refahı hakkındaki ihtiyacı nedid B~ suale .nahiye intilıa-

mıştir : lstikla.I ve muhtari> et. Radikal 
parti~i ne kendi doktı·inlerint-. ne ken• 
di hareketine diğer partiler.in müdahale
sini kabul edemez. B. Cuemut'nün de
diği gibi bir demokrasi partisi İçin en 
mühim şey istiklilini, bir1iğini 'Ve 

hikimiyetini muhafaza eylemektir. Bu· . 
na da ancak mebusluk mevkilerinin par

tiler arasında kazandılıt.lan reylerle mü4 
tenasiben tevzii imki.n verir. 

cOeuvre> gazetesi de şunlan i.Jive 
etmektedir : cVaziyeti karıştıran §ey bir 
çok nisbi seçim formüllerinin me~·cut 

olmasıdır. Bu jslahatın kabulünü imk&n .. 
sız k.ı.lmak için kadınlara intihap hak.
kının verilmesi, muhabere sure6yle rey 
veya mecburi rey gibi tadilatın ileri ıü
rülme!!İ mümkündür. Eğer islilhatın ne .. 

ticcslenmesi isteniyorsa ic:ıp eden ted
birleri tayin ve tespit etmeğe hiç biı 

milni yoktur. Ne kadar erken davranı· 
hrsa o kadar daha iyi olur. Parlamento 
tarihi gösteriyor ki hiç bir parlamenlo 
intihabatın tam arifesinde intihap kanu
nunu altüst etmez. Mec1iste nispiciler ek
seriyet tc olsalar bile kabul edilecek nis
bi pren~İp üzerinde anlaşmalJdırlar. Bu 
mesele meclisin yeni itimaında ya ka
bul, ya bertaraf edilmek iizerC ruzna .. 
meye girecektir. j rtıak zarureti Var" t<ml ekedo tesadüf edilmemi~tir. 1839 en iyi dilekkrimin kabulünü rica ede- ı batından evvel re,. Daladıer cevap ver-

• senesiyle 19 1 3 arasında Alman~ranın rin1. ""'"""""""""""',..,.-.----T------)---A----,-----,---._.,....,,,,,,,,.,, .. 
! diyor, müstemleke ticareti yüzde 800 nisbetiu- K. ATATORK UilCe İ Sİ eri 
'•••• de inki~af etmı"ştı'. Almanyanın bc.zı ilk. Ekselans "· Atatürk 
~ ··································· ~ "' ı;,,. tris. 23 (ö.R) _ ltalya.nın vazİ)e· maddeleri tedarik için mü~temleke sahi- ' Ankara fi 
c ni 1 · l bi olr.ıası bugün kat'i bir zarurettir. B:.r dost ve müttcf.k sıfatiyle ek!'e-ı 

tdi! Ytt eri fransız gazete erince lf'"fsir 
f!<ıb?nckted;r, cFigaro şunları ya:ıtyo·: f,farPşal Badoglio illıııan başhunıant ot:i\lmanyanın ekonomik bakımdan 1 lansınızın hakkımdaki hararetli dilekle-

alkı nasıl iğfale teşeb
büs etmişlerdi '·th·eş harbından sonra 1talyanların t'! C- ile Lır arada kendine yeterlik siyaseti takip etmesi rlnden dolayı teşek.kür ederim 

ı 1 kredilerine ihti•· arları vardı. Gent- k ld'" .. b d tenkit ediliyor. Fakat bu e!<onomık otar- KAROL 
~l}ıe .. • A J "" uçurum enarına gc ıgını eyan c en • . _ .. 
'·I ·• • greement yapıldıg"'ı zaman hu . l'd . . k k şı sıyasctı yalnız /\!manyaya munhasır 
"< travayısl ı erınc cevap verır ·en nut u- 1 ... . . - - y 'I " • 
... ~ııtıa ıriya•eti devam etmis ol•a~dı <ok .. h"l' d k O d'" .. d e •ıldır. Ve hımayecılık her tarafta uınu- Cfil• gemJ erlmJZ ·oql\ • J • nu ıyı u asa e ere · : c raya u,,ure- • . . . . 
•.1 teıneldir ki Jıalya bu kredile-ri e!Oe ı. · ı k b. k . mı kaıde olmustur. rvtuazzam lngılız ım-• ..,, uı ece · ır~ey yapnıama zaruretı var- .._ . K d •ı:,.kı' B 1 J paratorlc <Ou da gittikee daha zıyade ka- Ankara, 23 (A.A) - ara eniz pos-
l'tıt\>ı .. ı . u •uret e garp piyasa!"ın a dır) deıni~tir. ... '); 
~· "ıtni eski halin~ getirebilecekti. ı la- palı bir dahili piya!a şeklini nlma; :ı te- taları için imal ettirilecel< olup ön mu-
,. ~tanın tabii kaı·naklarını k"·metlcn- AL.~1AN MüSTEMLEKL ınayül etmektedir. kaveleleri evvelce imza edilmlş bulun-
"'lııı · CEMiYETi REISt:-..iN KONFER:\NSI 
l •k İçin en az altı sonelik doimi !, ir <Almanya taleplerinin haklı old u~u- duğundan V • 1 tipi üç büyük geminin 
b~•te ihtiyaç vardır. Böyle bir ;, ec- btokholm, 23 (ö. R) - Alman nıüs- na emindir. Du talepler beynelmilel hu- ana mukaveleleri bugün Iktısat Veka-

~ kredilerinin lıkdaniyle başanlanıa·t , temleke cemiyeti rcı i lsveç - Alman ti-
1 
Lt ka doyanmcktadır. Alc-.anya kimse-1 ıeti m11>3 .müsteşar Kurdoğlu ile Krup 

~ttl~us ki İtalyanın kendisinin de kiilii (_aret ccmiyetincle bir konferan~ vert-r<:k / nin JnaJın1 İ3tcmiyor. Ancak kendi mah 1 mümessili tarafından imzalannlıştır. 
'ı~ıdi"<.rm_•Ye}'C ihtiyacı bulunmaktadır, AJmanyanın mii!':temlekeler h'lkkınr1 aki I ol.J.n v~ VerFay muahed esiyle elinden nJı- B .1 , b" . . . l 9 ,1038 ik' 
>.l.,

1 
_ • • •• • • _ • •• • • • • • _ u gen1ı erü·~n ıcıncısı J ı .., m-

dır· k1 sıyasetten beklenen fnyda öl<"- lcı~-~lerı~a mudafaa etmıştı~ .. l Iatıp de- 1 n~n rrıustemlekelcrın ıade:;ını ıstemekte- cisi l / 311939 ve üçüncüsü l / S/!939 ta .. 
1 itah·a 1. d . . 1 d . mı1tır kı: cAlmanyanın mustemlekder dır > '"' . d t-·" dil · bul cakla 

l'rıj J spanya an ı~tı a e etn-.. ~· g ı ruucrın c CMlm e mış una r-

Asiler itiraflara başladılar 
Elô.ziz, 22 (A.A) - Bugün Tunceli f Şahitlerden Seyit Rııanın torunu, de

isyanı mnznunlarının muhakemesine de-1 deşinin altmış silahlı şat.:. :a. beraber ol

vam edildi. Mahkemeye yeniden sevke-! duğunu söyleme•İ Seyit Rizayı ~aşıı ı
dilen Mazkirdin muhtelif köylerinden mış ve tevil yollu cevaplar vermicıtir. 

Demenan ·ve Yusuf an a~iretindıen be ' Seyit Rizanın maiyetinden 7ıeynelin 
ş-Rhsında Seyit Ri:ıa ve avenesinin nıah- ifade~ desuçluları . a .ırtmıs ve acıiret re

islerini itirafa mecbur e-tmİtitİr. 
kemeleriyle tevhiden rüyetine karaı· ve

rildi. Bu suretle bu davadaki suçlu mik
dan 58 ki,iye baliğ oldu. 

Yine ıahitlerden bir çoğunun ifade .. 
!erine göre, l\laktlil Ali Şirle Seyit Ri
zanın öteden beri halk arasında bazı çir

mazbut Yeniden bir takım şahısların 
ifadeleri okundu. Şahitler Sin karako-

kin propagandalar yaptıklan, bu me-

)"anda Tunceli kanunu Dersimi tehcJr 

İı ~ıtıuı·or? Fakat muhakkaktır ki dahi vı h - dır. 
ı., rp littiği zaman l.panyada baskd- ;:.,~ erı· ng esapl --o--->,~~"' istifade edebilecekleri ehe.,;mi- ;:., arı Çı'nde son vazı"yet İçin yapılmı~tır. Hükümet yarın sizden 

vergi ve asker alacak ve t arlalarınıza 
Şaghay, 23 (A.A) - Central Nen Hasso Seydunun da askeri mühimmatı şerit uracaklar ve köylerde ekmek ve 

lunu basanların Seyit Riznnın aşiretin
dt-n ve damatlarından ve Seyhan reisi l\trı 1. ltaynaklar kalmıyacaktır. · lspanva-

•lk - dd ı . . 1 • • ı·· tt .. ,a e crını e e geçırmege gt" ın-

'trı "e olursa olsun bunlar en iyi fiat ve

' en sağlam mü~terilere !'latılmakta dc-

Son on beş ··n ük g vaziyet ajansının bildirdiğine göre Japon t'3.y .. yağma edenler meyanında olduğunu ~Öy- odun vesika ile dağılacak oeklinde ya-

edecektir. 
Ankara. 23 (A.A) - Klearing an· 

la~masi_yle bağlı bulundu~umu:ı memle
ketlere yapılacak ihracat evrakının bu 
memleketlerin Y.tearing hesaplarındaki 

1 
alacakları yekUnu ile mahdut olmak üze
re Cümhuriyct I\.1crkez bankasınca fa-

~~Cpüblik ı gazetesinin fikıince ltal
.ı<~ hem lngilterenin, hasmı hem d~ 
llrj~ an:Yanın dostu olmak. siyaseti hata

ı!iı,lı R.oma bütün gayretini lngiltere ile 

'td .. 
0

'Una. tahsis edebilir. Fakat şu tak- izsiz olarak derhal iskonto edilmesi için 
~/)}- Xtı.crkezi ve cenubi Avrua yolunu hükümetçe alınrnı~ karar Cümhuriyet 
\ dan.Yaya açmak mecburiyetindedir ki merkez banka!!ına tebliğ edilmi~tir. 
~re' ~talyanın aleyhindedir. ltalyayı Klearing hesapları vaziyeti her hafta 
~r~· e en zat akıl ve mantık hudutl~rı nıuntazamen gazetelerle neşredilmekte 
~rıl ınc çıkmıyacak memleketinin ina- ve ihracat merkezlerindeki odalara Ye 

"' a~nı ve hasımlarından ziyade dor-.t- borsalara ve Türkofis şubelerine de ay~ 
~~. }'lıı.ünden maruz kalabileceği tehll- r:ca her tüccar tarafından her zaınan 
;'h~ d•ha İyi takdir etmiş ol•aydı, belki tetkik edılebilmek üzere bildirilmekte-

in3j)tere 

ispanya 

İsveç 

Jsviçre 

ltalya 

Lehistan 

Mecaristan 

Norveç 

Romanya 

Yugo lavya 
)' unanistan 

Yekun 

8.484. 4no yareleri dün ~alyuanı beş kerre hom-
1 
!emişlerdir. 1 ),. r t ""if •itikleri tesbit edilmiştir. 

395.500lbardıma~ etmışlerdir. Sivil ahaliden on ,....-----------,.:--------_; _ _;==:....:.:=.:..:....==::::.:__ 
1.712.600 kişi ölmuş ve bazı binalar hasara uğ- EMLA[;' BANKASJ 
l,07 l,2ı,O ramıştır. . 

1.942 .601) Tokyo, .23 (A.A) - Şanghay cep- Esas 
31 

_
800 

hesinde Çın ordu.u 21 ilkteşrin gecesi 

Sabeyi cephesinde bir mukabil taarru-
75 3.4 :ıo . . 1 za geçuııştır. apon bahriye silAhendaz-

5 7o. I tJO ! lan bu mıntakada şiddetle üç saat sü-
2. 062.SflG ı' b' muha b d ç· ı · ı · 

25 J.41)0 
54.300 

29.2 79. 1 <ı O 

ren ır re e en sonra ın ı erı ze-

ri püskürtmcğem uvaffak olmuşlardır ..• 
Çinlilerden bc.<ı yiiz kişi ölmüştür. Ja-

mukaveleae yapılacak 
lat sekiz kabul , edıldi 

tadi-

Yekônundan anla~ıl :J.cağı üzere mcrn• 

leketımizden Türk mah almak tiztı e 

Emlak ve Eytam bankası esas mukavelesinin bazı maddeleri 
deği~tirilmif ve bu deği~iklik Bakanlar Heyetince de kabul edil
miştir. Yapılan değitikliklere göre; bankaya devrolunan emlak, 
'imdiden sonra, ilk taksit pe~in verilmek ~artiyle yirmi seneye 
kadar müsavi taksitlere bağlanacak, faizli ve faizsiz olarak tah
sil olunabilecektir. Yalnız birinci taksit, ihale bedelinin yüzde 
onundan atağı olmıyacaktır. 1,~~· ı~j olurdu. Makyavelin dediği gıbi dir. 

I,~ oı"'d•n daha kuvvetli birisiyle miit:e- 16. 1 O 937 tarihindeki klearing 1ıe· bek]iycn yirmi dokuz milyon liralık bir 

ponlann zayiatı ehemmiyet.sizdir. Şi

mali Çinde Pekin, Hankov şimendifer 

hattında beş fırkadan mürekkep bir Çin 
ordusu 2 1 ilkteşrin gecesi Houan ve 

Hopei eyaletleri hududunda mukabıl 
taarruza geçmiştir. Japon kıt"aları bu 

mukabil taarruzu defederek Çinlileri ta
kip etıneğe başlamışlardır. Ric'at eden 

Çin ordusu Sangtch civarındaki mevzi

lerine çekilmiştir. Japon kıt'att 21 ilk-

Bu emldktan şimdiye kadar satılmn
mı§ olanlar hakkında da satış tarihinden 
ba~lamak üzere banka idare meclisin~e 
ayni muam~le tatbik olunabüeceK"i ·gibi 

ilc.razdan doğan borçlardan lüzum gÖni· 

]enler, ilk ikraz tarihinden başlamak Üzc
ıe idare meclisinin karariylc faizli olarak 
20 seneye kadar uzatılabilecektir. 

de altıyı temin etmez ise 
kal8.de ihtiyat akçe!'İnden 

nok~anı fev· 
ayrılacak v~ • t~ llıak daima tehlikelidir. sapları vaziyetine nazaran bizden ala-

'i~ !\ 0ınıne Libre> gazetui de B. Ede- cuklı memleketler şunlardır ' 
~~!}' \taın kamarasındaki nutkunu tf·f!!ljr Bu memleketlere vaki olacak ihracat 
l\t or, Nutkun en mühim olan son fık- her birinin hizalarında gösterilen alC\cal::· 

ları yeklınu ile mahdut olmak üzere ,.e ~~t?0~dra - Roma. arasındaki mtina
~"-l'ı' Crın istikbaline aittir, Bulutlar Ak- teknik bazı banker ihtiyat tedbirler ha
b '< Uf ki "\f)~ U arını kararttıkça Londra ve ricinde faiz.siz olarak Cümhuriyt>t ~Jer-

t~)'e,l\ &ırasında faydalı bir müzakere cc- kez bankasınca hemen fiansc edilect"k
~rı~ edı:-miycceği bellidi;-. ;\ncak },. tir. 
1•ıl . .,.til meselesi siyasi ve sevkulcey~i m;ı - Muhtelif n1emlekctlerin 16, 1Ot 9 3 7 ta-
l . t .. 
'lr.,. e 0 na ba~lı n1eselelerle birlikte t<ı :t- rihindeki alacak mikd;ır]arı 
1 . •d 1 . 
~ıı, . 1 dıkten sonradır ki Akdeniz mil . 

'ı a b tasında ananevi dostluk nıü-

td,t\.'!llcrjnin iadesi mümkün olur. B. 
) lt1 ••. -1 • • 

1 •l~k 0<ıerı yaln1.:t. İngıltere ve ltal~ a-
l,; •dar ı ' • · d · · d .. ~ ttı e mez . .Latın enızın e mtı-
lt.~tııı ~nfa._tleri olan Fransa da Roma ile 

~lıl\ t .00ttluk bağları kurmak ister. Bu-
1, ;, ııo iki t f .. · 1 .... . "lt" ara tan mu..cıavı ıusnu nıv c-

Men1leket 
Avu,turya 
Belçika 
Bulgaristan 
Çekoslovakyn 
Estonya 
Finlandiya 

Fransa 

Türk lira~ı 

2.687 500 
158.601) 

5 700 
2. 901. 1,01) 

3.~0J 

1.030.9<10 
ı 3.98 l . fıflO 

1l·a · · 
> ç vardır. B. Eden Avrupanın b ir Hollanda 1. 177.800 

~,,,,. 
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J-JER YERDE 

BOMONTI 
li BiRASJNI ARAYINIZ 
l er hafta 1ıtanbuldan taze ve nefis bir;:.br gelmektedir .. 
S 0 Plan ve yarı toplan satışlar yapılır .. 

tııaınan iskelesi - Mimar Kemalettin caddesinde (5) nu
araya miiracaat • Telefon Numarası 3647 .. 

i-,,,. ' ,, • • ,. - • ----- -- -~ -

alacağın U.timali ve. tüccarlarımızın bu 
memleketlere ihracatı mühim ~ekildc ko
lnı laştınlmış bulunmaktadır. 

--=-
i,,.. ıvarshane bakır 

madenlerinin 
açılış töreni 

--0----
Erzuruııı, 23 (A.A) Umum! müfettiş 

Tahsin Uzer Başvekal<>t Vekili B. Celili 
Bayar namına Kıvarshane bakır ınaden
lerinin açılış törenini yapmak üzere 
cümhuriyet bayraınındu Artvine gido
cckt:r. .. -~--
/ngiliz 
parlamentosunda 

-cr---
Londra, 23 (Ö.R) - Parlfunento dün 

mutad merasimle talil edilmiştir. Me
buslar Lord Kançelar tarafından oku
nan kralın nutkunu dinlemek üzere 
Lordlar kamarasına davet edilmişlerdi. 
Kralın nutkunda geçen içtiına devresi 
t-snasında kabul edilen kanunlar kısaca 
gözden geçirilmişti. Geçen içtima dev
resi kral Edvard'ın açtığt ilk ve son dev
re idi. Bu yeni devrede de kral Geor
ge ilk defa olarak parlamentosuna hi
tapta bulunmaktadır. 

teşrin günü bu mevzilere taarruza 
zırlanmakta idiler. 

-=--
EvJenme 

lıa- Bankanın idare uzuvları ; hissedarlar 
genel heyeti, idare meclisi, idare komi · 
tesi ve genel direktörden ibaret olacak, 
idare mec1iıi reisi Finans Bakanı tarafın• 
dan bir acne müddetle intihap 

0

olunacak-
Merhum Meserrctçi Bay Nuri tır. 

nin kerimel<>ri ve tüccardan Bay ·Avni KARŞlLJKSlZ KREDi HESAPL'\Rl 
Meserrctçi oğlunun hemşireleri Güzide Hadleri ne olursa olsun açık yani kar· 

Meserrelçi oğlu ile Büyük Millet M<>clisi şılıksız kredi hesabı carileri genci dirck
riyaset kAtibi hususisi Ali Kiperin nişan törün teklifi ve idare meclisinin karariya 

merasimi Izmir Palas salonlarında veri

len bir ~uvare ile yapılmış ve dün d'e 
akidlcri ic ra olunmuştur. 

le açılacaktır. Kefalet veya teminat rnu 

k!l~li ' açı\a?fk borçlu ~.ri hesapl~r İ(İ.1 
salihiyetfer idare meclısınce te~bıt olu -· 
nacaktır. idare ımeclisi ve idare komite

-:'-~!""'!'!""'~~~~;.';!j!lii!Oıoı;ıı::ıı••P;. isi reis ve U:ıaları karabetleri bulunan kim-v e fa t selere taalluk eden kredi teminat ve ke-

Ba.ş ınuharrırim:.z Hakkı 0..;ak
oğlunun yakın akrabalarından mil
tekait jandarma binba.~ısı F<>hmi 
Aksu 23 10. 937 günü müptela ol
duğu rahatsızlıktan kurtulaınıya

rak Allahın rahmetine kavuşın\L~
tur. Merhumun ailesi cenaze töre
nine ~lirak eden ve kendisini se· 
ven arkada.•larına teşekkür etmek
tedir. 

falet taleplerinin müzakeresine istitak 
edemiyect"k ve rey veremiyeceklerdir. 

SAFI KARIN TAKSIM! 

Bankanın si.fi karından yüzde be~i ıh
tiyat akçesine, yüzde beşi. ilerdeki zarar
lar karşılığına, )!Üzde onu fevkalade ıh

tiyat akçesine, geri kalan miktardan, te
diye edilmiş sermayenin yüzde -alb.'nna 
tekabül edecek bir miktan birinci te
mettü hissesi olarak tevzi olunacaktır. 
Her hangi bir ıenenin temettüü işbu yüz .. 

tevzi olunacaktır. 

Bakiye kalan kardan yüzde on he i 

e-ytam mevduatına ayrıldıktan sonra ida 
re meclisi i.zalariylc banka mrmurları 

na bir aylık maaşları tutarında ikramiye 
vcrilt"Cektir. Fazla İş gördüğü veya ba.1-

kaya kazandırdığı teıbit edilenlere ıki 

maaş mikdarında ikramiye verilebilecek
tir. Vazifelerinde kusurları görülen me
murlar bu ikraıniyelerden istifadt- e-d~
miyec.cklerdir. 

BA~KA YA AiT SIRLAR 

Genel direktör de dahil olduğu halde 

bankanın bütün direktörleri, memurları 
ve müstahdemleri bankaya veya banko 
ile muamele yapan ~ahıslara ait sırlan if .. 
şa edemiyeceklerdir. lfp. edenlerin vazi 
felerine derhal !"On verilecektir. 

BankAnın idare meclisi ve idare koıni
tesi reis ve azalarının ve murakıplerinin 

ve banka adına imza koymağa snl3hiyelli 
direktör ve memurlarının bankadan her 

ne ~kilde olur~ olsun kredi almaları , 

bankaya lehlerine kefalet veya ıernine.t 

verdirmeleri veyahut menfaat .rabıtasiyle 
bağlı oldukları ıahıslar ve müesseeekr 
lehine kredi, kefalet veya teminat Vf"l• 

meleri menolunacaktır. 
Banka; kendi memurlaıina gerek do. • 

rudan do~ruya ve a:erek muvazaa yohvv 
le ödünç para ve lehlerine teminat Ye!• 

remiyeeek Ye kefil olamryacak.ıl:a 



SAtilf'E 4 

riyet bayramı için Kızılay 
Haftası hararetle 

devam ediyor 

Hacerin •••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••• 

Büyük hazırlıklar yapılıyor 
Şehir şimdiden süslenmektedir 

Kızılay haftası büyük bir hararetle 
devam etmektedir. Kızılay cemiyeti 
merkez binası önünde kurulan tak üze
rinde renkli ışıkla c Cemiyere aza olu
nuz > nıanşetl1'ri asılmıştlf. Hafta için
de Kızılay cemiyetine kayıt edilenlerin 
sayısı büyük bir yekfula baliğ olmuştur. 

•••••••••••••••••• Peşi Sıra •••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••• 

llCZ:zji~ZAl~:Z::ZZ/LLLT.L/~/; ait program ayrıca ill.n edilecektir. bir ağtzdan söyliyeceğ:i cürn.huriyet mar
şı takip edecektir. 

MOCADELE VE MACERA ROMANI 

Hükümet konağında yapılacak töre· 5-Bayram --
Giinünde en çok 
yavrularımızı 
sevindirelim 

ne saylavlar. bütün makamlan ve mü .. 
euescler Teis ve müdürleri katılacaklar-

dır . l • # 

BAYRAM MERASiMi 

Cümhuriyet bayramı günİerint:le ce
miyetler rozet dağıtmıyacaklardır. 11-
aylık, cuma akşamı Kültürpark iıazi-

nosunda bir balo verecektir. 

Yarın saat on dörtte Karşı yakadaki 
kııılay gençlik t~kilatı lnl''l5up!tr•J!ai 
rafından bir geçit resmi yapılacaktır. 
Salı günü Izmirdeki Kızılay gençliği ta
rafından Cünıhuriyet meydanında bir 
geçit resmi yapılması kararlaşıruştır. 

Geçit resmi saat on altıdadır. 

Yige Görüşurüz Langle ! 
Yirmi dokuz birinci te§rin cuma gÜ· 

nü öğleden evvel saat on birde Cüm· 

huriyet alanında geçit resmi yapılacak

tır. Ulusal egemenliği, kurtulut ve yük
seli~ savaşını gösterecek olan bu tQrene 

halkımız davetlidir. Kara, den.iz, hava 
kuvvetlerimiz bütün okullar öğrencileri, 

sporcular ve ulusal cemiyetler geçit .re.· 

minde vazife alacakla.rdır. 

28 birinci teşrin pefJ"mhe günü Kül
türparkta.. esnaf ve işçi birlikleri tarafın
dan falı:.ir ve lr.imoesiz çocuklar giydiri-
1ecektir. Cumartesi ak.tamı deniz iize
rinde eğlenceler yapılacak, per§embe 
akşamı karada fener alaylan tertip edi
lecek.tir. Cuma alı:.şamı Halk.evinde Cüm: 
huriyet hakkında müaamere verilecek
tir. 

Siz beni tanımıyorsunuz. Ben ise 
Ya-sizi çok eskiden biliyorum. 

C. H. P. B·ıbnlıiı taral.cl&D 
oka! öğnıacilerine ,,. laleLe yeJi. 
krine hjtaJ.en apğxlaki mektup 

cöndefthniııir ' 

Öğrenciler, mekreplerin bulundukları 
semtlere göre üç koldan hareket ederek 
Cümhuriyet meydanında birleşecekler

dir. Birinci kol Eşrefpaşadan, ikinci kol 
Alsancaktan, iiçüncü hol da Tepecikten 

kında kendimden nasıl bahsetti
anlıyacaksınıı~ receğimi görecek, 

cAaiı& ve saym vatandaf.. 
Ciimluıriyetimizin on dördüncü 

ba;rramma ennelı: üzere,i&. Sevin
cimin _, yok.. İçİmİıtde - feyiz. 
li babuWm kokula çiçekleri açı

Ol'. Y qblarnnızın ceçtiii luıranlık 
yollan tanınmadan ıöslerini hu 
habann rensine açua çocuklarımı

- ıeYincinde bize eoki acılanmızı 
unutturan encin bir 1Ucle man&a• 

raa ıönceiiz. Babtımmn bia en 
büYiik armaianı olan hu yawula
ra armaianlarmımn ea büyiiüııaii 
vermek için cümhuriyet ha,....,.,._ 
dan lııüyiik sün olmax. 
Çoc:.oklarumzı, yerlerin n ıölde

rin ~ süniincle oyıınokların, 
kitapların, elhiııelerin, iltifatlann 
en ~le onindirmenizi 
onlar adına ister "" hiiyiik hayra
mınw fİmdiden kutlalanm. • 

wa;;ıa:z:Clz:a:ı:qz:z:uıl:lliıı ... llrilii~ 
Cümhuriyet bayramını kutlu1ama ko

mitesi tarafınd .. an hazırlanan bayram 
programı dün reami devaire ve müesse
aelere gönderilmiştir. Bayrama hazırlık

lar devam etmektedir. 
Bayram günleri ve geceleri tchirde.k.i 

hütün müeuea~ ve daireler süslenecek., 
minareler elektrik lambalariyl tenvir 
edilecektir. Kızılay Cemiyeti önünde gü

:tel bir talı: meydana getirilmi§tir. Konalı: 
Saman islteleai, Liman idarcıi. tayyare 
eineması, A1sancak. ve Ba.smane ve Da
rağ-aç semt1erinJe birer tak meydana ge
tirilmektedir. 

Bayram günlerinde ve gecelerinde 
hallı:.ın eğlenebilmeai için wehrin muhtelif 
yerlerinde at~ler, me,a.1eler yakılacak, 
çeşitli eğlence vaaıtaları bulundurula.;.ak
tlr. Parti ocaklarında müsamereler ve 
lonscrler verilmesi için tertibat alın
pııştır. 

( Cuma günü, hava iyi olduiu talı:.dir
Cle saat onda kL,la meydanında müfcttiı 
baT Astm Kültür tarafından, saat 17,30 
da Kar.,yak.a iskelesinde Muallim Mi
lat tarafından, saat 18 de Tillı:ilik par
kında muallim irfan Hazar tarafından, 
Mezarlıkba.şında müfetıis B. Vahit ta
nfından, lkiçeşmelikte muallim Hüs
nü tarafından, Eırefp>.fada avukat Ek
rem Oran tarafından, Tepecikte mual

lim Şekür tarafından, Alsancakta avu
kat Halit Tevfik tarafından, Halkevinde 
B. Rahmi Balaban tarafından lı:.onferanı
lar verilecek.tir. Bu konferanslar Hallı:. 
kürsüJerinde, tayin edilen zevat tara

hıdan verileceği gibi iatiyenler de nıü-l eaade alarak günün heyecanına terce.
inan olabilecelı:!erdir. Kadın, erkek her 
)'Urdda, bir saati geçmemek üzere ı;alk 
~üraülerinde söz söyJiyebilir. 

Cuma sabahı saat 9.15 ten 1O.30 a 
kadar hükümet konağında devlet 11am1-

na reami tören yapılacaktır. Bu törene 
=---

ZABITA 

Geçit resmi başlamadan önce ''"ali. 
yamnda komutan olduğu halde Cümhu-

riyet 
mınt 

meydanına gelerek halkın bayra
kutlulayacaktır. Bunu, hallı:.ın lıep 

30 birinci teşrin cumartesi günü sa
at on dörtte polis inıdı, 29 birinci tq. 
rinde Atatürk heykeli ve tekitler anıdı 
ziyaretle ulu.un aaygılan belirtilecek
tir. 

hareket edecek ve bu semtlerdeki okul _ Pek ali.. Dedi, gidiyorum .. Çelı:.i

talebeleri geçit resmine iştirak edecek- liyorum .. Falı:at çok yalı:.ında kendimden 
!erdir. bahsettireceğim.. J orj Langle !.. Ben si-

Rumen Basını 
Törene tam saat on altıda istiklal mar- zi şimdi değil. .. Çolı:. eski zamandan ta

şiyle baş1anacak, halle hatipleri ve öğ- nıyorum ve bir senedenberi de sizi göz 
retrnenler tarafından kızılay mevzuu et- önünde tutmaktayım. Hatti. alta ay evvel 
rafında söylevler verilecektir. Baruada beraber yemelı:. bile yedik. Ben 
Yarın gece Karşıyaka da Karşıyaka 0 zaman Helen Şort adını ta§ıyordum. 

m~zik severle~ sos~etcsi tarafınd.an ce- ıTabii beni çok.tan unuttunuz. Bu anlat
nııyet menfaatıne bır konser verı1ecek- tıklarımı hatırlamıyorsunuz bi.lc .. Şimdi 
tir. sizin düşüncenizi ben değil. Dantröyün 

Atatürk Türkiyesinden 
hayranJıkla bahsediyor 

Salı sablhı kızılay cemiyeti tarafın- kızı Ann i$gal ediyor. ~!aamafih emin 
dan 400 ktz çocuğuna kostümliik kumaş olunuz .. Ben size kendimi unutturmıya· 
dağıtılacak, perşembe sabahı da fakir cağım ve her fırsatta beni hatırlamanıza 
ve yoksul 250 erkek talebeye dikilmiş vesileler bazırlıyaeağtm. Çünlcü sizin pet
elbiseler tevzi edilecektir. rol lı:.uyularınıztn pek yakınında.. Oç lı:.i

lometre yaltınında bulunuyorum. Fak.at 
lngiliz toprağında .. ... Atatürk··: . 

Coşkun bir ırmağınE 
bataklık bir c6lde 

' 
kaybolmak tehli
kesine maruz kal
dığını g6rünce 
ırmağın mecrasını 

değiştirmekten 
baska care olmadı-. ' 
anlı yan adamdır. 

• 

......................................... 
Rumen basınında, Atatürk Türkiyesi

nin son seneler zarfında siyasi. içtimai, 
iktısadi ve mali bakımdan yaratıcılığı
na mütedair intişar eden iki makııle 
ehemmiyetine binaen aşağıya aynen ter· 
ceme edilmiştir : 

Milli hıristiyan partisinin organı olan 
Tara Noastra gazetesi cAtatürk ko
nuşuyon başlığı altında neşrettiği bir 
makalede ezcümle şöyle diyor : 

- Daha büyük ve ebedi işleri 9'1de
lilde ifade etmesini bilir. Halbuki orla 
derecedeki adamlar belagat ivicaçları 
arasında kendilerini kaybeder ve ya
ratmak kabiliyetini haiz olmadıklarını 

izhar ederle ... 
Kemal Atatürk, coşkun bir ırınai;ın 

bataklıkh bir çöl içerisinde kaybolmak 
tehlikesine maruz kaldığını gorunce, 
ırmağın mecrasını değ;ştirmekten bai
ka çare olmadığını anlıyan adamdır .... 
Muvaffak ta olmuştur. Ve elde ettiği 

istiklill, mazi ile istikbal arasındaki yol
lardan birinin intihabı hususunda g'is
terdiği kıyasete medyundur. Bir millet 
istikbali dü~ünmeğe başlayınca, milli 
intibahtan ve müşterek tehlike duygu
sundo.n başka hiç bir şey lıakim ola
maz. Büyük devlet adamı, Avrupanın 

j büyük bir kısmında gördüğümüz \'e ·~~.L.zr..O-L/Z'ZI<T./7L'Y7!71 

partinin himıetinde bulunan ve ınad- Kucük Haberler 
deten ona tabi olan arşiv adamı de- ' Qf/Z7'TJQY;;t7.;r.7~ 
ğildir. Memleketin büyük müdafileri is- j . . . . , .. 
tikbale baka H l 1A ete er bir 1ta- Tıcaret odası meclisının azalık mud-

r. a y gayy d l' b't k .. ed' Y · · 
t vfik b k . ink 1• e ı ı me uzer ır. cnı sene seçun nuna e an ç.a u mazıyc ı •P 

d B · t' taba "t•t ufk . 1 hazırlıklarına bugünlerde başlanacak ve e er. eşertye ın vvu d ı a SL-

yah bulutlar getirir. Ve ınillet rehber- iki ayda ikmal edilecektir. 
!erinin vazifesi milleti böyle fırtınalar- § Fabrikalarda, işçilerin yemek ye-
dan korumaktır. yecekleri ve istirahat edecekleri yerler 

Ankarada Dahiliye Vekaleti nezdin- ayrılmıştır. Işçiler toplu bir şekilde ye
delı:.i matbuat umum müdürlüğünün ne~- mek yeyeceklerdir. 
retıiği La Turquie Kemaliste ( 1937 ) § Izmirde B. Atıfın km Bn. Rahş•.nı 

Elsa Ving böyle aöyliyerek, meydan 
okurcasına bir gülüıle odadan çal.tL 

Kendi odaS1na girince. masasının ba~-
na geçti. 

Oç telgnf yazdı. 
1 abii telgraflar '1fre idi. 

Birinin üzerine: 
Elcezirede David Bergan 
Adresini yazdı. 
ikinci telgraf: 
Nijeryada, Kulı:.ada B. Kenet Vander-

18 numaralı nüshasında bir çok zen- Parsa koopcralif katibi B. Hüsnünün man adresine gönderiliyordu. 
gin ve san'atk5.rane malzeınei istihb•- kaçırdığı şikayet edilmi§, ikisi de yaka
riyeden başka, Cümhur Reisinin Ro- lanmış, Kemalpaşa adliyesine teslim 

Üçüncüsünün adresi ışu idi: 

manya Hariciye Nazırı ile muhavere;i 
1 
edilmi§tir. 

esnasında yaptığı bazı mühim beyana-! § Vilayet jandarma komutanı binbaşı Zile bastı. 

Samuel Skarf 
Tunurt 

ta tesadüf ediyoruz. Romanya matbua- B. Hulüsi Gür, Menemen ve Kemalpa5a Otel uıağına telgrafları verdi ve der-
tında bu yüksek islillıatçuıın sözlerine 

1 
jandarm3 birliklerini te~e gitmiştir. hal telgTafhaneye götürmesini söyledi. 

rast geldik. Bunlar pek yüce bir vatan- 1 Yarın dönecektir. U~ak çıktılı:. tan sqnra Jerry'ye telefon 
perverliğin ve terakki perverliğin ;'.\ki-1 § Cuuıaovasının Yeni köyünden Ali etti: 
desini teşkil ederler. 1 oğlu Ahmed in kızı Bn. Fatmayı ayni - H&Eır ol .. Dedi. Yarın öğleden son
• ATATORK KONUŞUYOR köyden Hurşit oğlu Ibrahimin kaçırdı- ra biz de tayyare ile hareket ediyoruz. 

Atatürk .konuşuyo'. başlıklı sütunlar· ı' ğı şikayet edilmişti. Onaltı yaşında olan lılcr fena gidiyor. Telı:.lifimizin kabulü-
dan bazı sozler seçelım : Fatınayla kaçıran Ibrahim şehrimizde nü ümit etmelı:. bot ... icraata ı;eçmek la-
-. Bütün be":ri~etin mevcudiyetini 

1 

yakalanmıştır. zımgeliyor. Elcezire ve T uggurtdekilere 
temsil etmek ıddıasında bulunanlar _ telgraf çelı:.erelı:. vaziyeti bildirdirn. 

bedbahttır. İnsan ferd itibariyle ölme- 1 cağı ihtimali ka!"jısında lakayt ve sa- - Onların buralardan geçeceklerini 
ğ~ .mahkumdur. Kendi çal~~ıp kcn-1 kin olanlardır. Tfıbiri diğerle saadeti nereden biliyorsunuz) 
dısınden sonra gelecekler ıçın çalıs- 1 için bir yol v d A . nf tı' - Elgulı:.ara. gitmelı:. içı'n en kestirme . ar ır. mmerun me aa -
mak fe.rdin hay~t~ .':'."'~ar olacağı "".'- ni koru. Siiyinden başkaları istifade ede- yol bu .~oldur. lıle•i acele olduğundan 
adetlerın en buyugudur. Akıllı bır cek diye se . B" "k b' b' k' pelı:. tabu bu yolu tercih edeceklerdir. 
adam başka türlü hareket edemez. Ha- mit getirebvlın. k uykut'd ınadyab ırl ırde- - Ben ora ... dan melı:.tup aldım Yer-

d · ili · ı me ı ı arın a u un u- · 
yatta saa ctı tamın.., gelecek nes erın j - d liler artılı:. bizimle beraber hareket etmelı:. 
h t f' d . . . ı.. ' . GUn an dolayı memnun ol ... Hakiki•. . 
aya ı, şerc ı ve saa etı ıçın ça.t.J.-?maA ~ rehber ve . ~ . . . ı ııtemıyor1armıı... Lanvlenin adamları, 

la olur. Istikbali hazırlamak milli ha-
1 

hakıkı vatandaş kendinı mı!- ı b ı 1 k d • l . . . ame e aşı arı on ara an ırmaga mu-
yatın hedefidir. Müsrerek enerji gel•· ı et menafıının hadimi bilir. Memleketin valfa" olmu• G .. b' · d 

~ d t' d ı 1t 'l·• eçcn gun aım a am-
cek nesill<>rin •eraiti hayatiyesinin Is· ı saa e ın en evvel kendisini düsünen 1·ıarımızda.n "-'s' . "ld" .. 1 '-

~ d b.. ·· ... ıx:ı ını o urmuı er ve Kuyu-
lah mecrasına akıtılmasıdır. Bu -;ure~- . a am uyuk ada1n olamaz. Mensup ol-: ları faaliyete getirmek için tekrar iıe b~-
le nesiller arasında münaferetler z.aıl I du.kları ~illetin saadetinin nefisleriyle 

1 ıamışlar .. Eğer ça.bulı:. ve iyi bir netice 
olur. Ve onlar arasında devam ve mın-ı kauıı. oldugunu düşünenler, milletlori!l falmazsa.k patron bi7_im paramızı kesecek
net münasebetleri teessüs eder. Her 1 sııadetlenne hizmet etmis addolunıımaz-1 · b . m~··· 
ceht ve gayretin esası tecridi nefs et-, r ·" ı - Söyleme.i kclay .. , Sanki lı:.endisi 
mektir. Insan sormamalıdır : Benden .yalnız gelecek nesilleri düşüneııler olsa daha mı iyi yapacaktı. 
sonra gelecek olanlar ayni zihniyette I mılletlere hayat ve terakki imk:.\nbtrıl' _ Orau d - H M' y· s· 

• h verirl ogru.. a... 1s ang.. ı-

vekayii telakki edecekler mi 1 En ha -, er zin ıu aşlı: ha•talığınız hala devam edi-
tiy.ar o adamlardır ki, hizmetleri gele- imza : 1 yor mu) ... 
cek nesiller tarafından meçhul kala- Profes/;r Aurel George Sıino 1 _ A•k ha.stalıg"ı ) H · kl , mı angı aş ... 

ROMANI 1 
bahleyi~ erkenden gittiğinizi söylerim .. ' de ~tmişti. Geçirdiği feci ve korkunç gc

Esasen dün onlara beni çağırdığınızı ve ceyı unutmu§tu bile... Paris.tcn çıkmış· 

--=-
el vererelı: kendine çelı:.ti. 

Bahçeye atladılar. 
- Patron .. Evde kimse olmadığına .......................... 

'

sabahleyin erlı:.en lı:.alkmalı:. istediğinizi de !ar .. Belveder yolunu tutmuılardı. Jalı: 
haber vermiştim. Biliyorsunuz ya.. Size Desli, Belvcder otelinin önünden geçme· 
dikkat etmenizi tavaiyeye geldiğim za- den Ve arka yoldan metrilk §&toya .. 
man yanınıza nıçın çıktığımı sormuşlar, Haydutların İçtima ettikleri binaya. git
oüphe etmişlerdi.. Bavulunuzu ben aalc .. mek istiyordu. 

emin misiniz} 

Gri Şapkalılar 
Çetesi 
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Kapıyı işaretle vurdu 
içeri girdiler ve 

dun 
.. • 
uzerıne 

k!skıvı ak 

ikisi birden haydu~ 
atılarak herifi 
bağladılar 

!arım. Onu başlı:.a bir gün aldmr-ız.Fa- Yolda Nan Dubok patronunun imdadı
kat çok rica ederim, bu ak,am salı:.ın na koşmalı:. İçin ne gibi hislerle mücade· 
otele dönmeyiniz. le ettiğini, Belveder civanna nasıl gel-

Marinet böyle eöyledikten aonra ve- diğini, etrafı taraasut ederken Marineti 
rindeo fırladı ve karanlıkta otele doğru lı:.oşarken gördüğünü, pefini kovalamak 
kotmağa ba9ladı. •uretiyl~ feci Snda onunla beraber nası) 

Nan Duholc arkuından lı:.o~mak ve ya· yetiıtiğini anlattı. 

kalamalc iatedi ise de Jalı: Desti mani ol- Jak: 
dıi.. 

. - Bırak gitain .. Belki böyle olduğu 
daha iyi .. Şimdilik dü7ünmeğe ihtiyacım 
var. ı 

Beraber caddeye çıktılar, 
Ağaçların a.ruına gizlenmiş 

mobillerinin yanına geldiler. 
Saat kaç Nan Duhok) 

olan oto-

1 

Marinct bu sözleri gayri ihtiyari söy- - Gece yansını yarım aaat geç;yor. 

lemiJtİ. - Pek i.la... Geç direbiyona.. Be-

- Marinet .. . Dedi. Ben bilmek 

-:- Bu genç kız da muhakka~ \~.le!f~ 
dahıl.. r akat anlamadığım birıey ;ıı•r . 
Beni niçin kurtardı .. Acaba son dakik-,-' 
nın vicdan azabı mı onu bu harekete 
sevketti? 1-.fayır .. Hayır .. Onun yüzün

deki aafiyet böy!c fena bir it ya~acağt, 
haydut1arla birlik olacağı hisaini insan
dan uz°aklaıtırıyor .. Peki ama burada işi 
ne? 

Her teri ... Her şeyi bilmek İ•tİyoruın 

- Domuz suratlı heriften başka lcinı· 
te yok.tur. içtimalar umumiyetle geceleri 
olmaktadır. 

Evin arkasına gelmişlerdi. 
Jalı:., cebinden çıkardığ. bir 

telefon telini le.esti. 
maka.la 

- Ne olur ne olmaz.. Heriflerin te
lefonla konuşma imki.nlarını ortadan 
kaldırmak iyidir. 

Jak Deıli, otelde yalı:.alanıp ta getiril
~iği zaman kapıya vurulan darbeleTİ ha
tırlıyOTdu. Bnnlar bir işaret vuruou idi. 
1 J\yni şekilde kapıyı vurdu. 

11 İçeriden ayak sesleri. geldi. 
Kapı yavaş yavaş açJ.dı . 
Biçimsiz surath herif aralıktan görün

dü. 
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MOCEVHER DEPOSU 

anladın mı) Eaasen ben de seninle be

raber döneceğim. 

Genç kız, bir korlı:u sayhuı fırlath. 

- Oh... Bunu yapmayınız ... Size 

1'•1varırun, otele dönmeyiniz. bu sefer 
,..llerindf"t\ k.urtu.lamabll\tZ. 

Sanlı:i korkunç bir hayali gözlerinin ni doiru Pariae götür .. Falı:at eve değil .. 
önünden defetmek ister gibi de ellerini Bu saatte evdekileri uykudan uyandır
ileriye doğru uzatmıştı. mak olmaz .. Bir otele ineriz. Dinlenmek~ 

- Peki ama, senin patronun benim lij:imiz li.z:ım.. Çünkü yarın sabah göre.

Otomobil, metrUk şatonun nrka kl9-
mına gelmişti. J ak: 

- Burada doralım Nan Duhok .. De
di. 

Herif karşıs1nda ölmüş zannettiği Jak 
Dcsliyi görünce birden şaşırdı. 

Jak ve Nan Duholı:. bu §~kınlıktan is
tifade ederek derhal üzerine atıldılar. 

D1.1rdular. Herif, müthi§ surette kuvvetli idi. 
birdenbire otelden kaybolduğumu gö- cek ifimiz var .. 
rccek olW'u. ne der? ••• 

- Merak etmeyi.o... ben otUl M&to •- Jalı: De.li, ooki lı:.".--t ve aeeeoini el-

Bahçenin duvan yüksekti. Kolları goril . gibi Jakı belinden sar-
Jalı:, Nan Duholı:.un sırtına baomalo su- mlf, iideta kaburııalarıru eziyordu. 

retiyle duvar>n iiotüıı.e colctı. U.-iJna d~ _ - Bitmedi -

Ben mi a~1kun? Kime? 
- Zannedersem Jori Langleye ... 

d. 11' 
Langle mi? Ondan nefret e •Y 

rum. 
Şu halde onu çok ıeviyorouout· 

- Aptal ... ' 
Genç kadın telefonu hidd.ıle k•P•ı• 
Elektriği söndürdü. 
Soyunmadan yatağına yattı. 

d o· 
Ayni inda Langle de yavaşça o .ı'' .. , 

dan çıkmış. kapısını aürültü etınetfl~. 
çalışarak kapamış, merdivenlerdcıt 1

', 

mİf, otelin hesabını görmüş, e!'.lyıa.l3~1 f'l11 
ertesi sabah erk.enden şirket merkt:D~ 

··yL1• 
getirmelerini tenbih ederek Dantro 

evinin yolunu tutmuştu.. 
Yirmi dakika sonra orada idi. 
Patrona haber gönderdi. b 

'· Dantröy, ark.aaında bir rob dö flll'O 
6 

Langlcnin bulunduğu bekleme od•5
'" 

indi. 
N v•'l - Sız .. Bu saatte burada t. e 

'r' eni bir haber mi) ,. il• 
l...Gngle, patronunu gece Elsa \i ıuı d•' 

aralarında geçen hi.diseden haber 

etti. "u 
Olan biteni ve söylenen sözleri oldoS' 

gibi anlatb. 
- Netice ıu ki.. Dedi, bayd~d·~: 

burada, bizim aramızda, sizin e'Vıntt 
bile ortakları, casusları var. Bütün P;~ 
jelcrimiri, tasavvurlarımuı biliyorlat. . 

ıer• sabah aramızda konuştuğumuz teY 

1 :td•" bile duymuşlar .. Şüphesiz uşak arını 
biri haber vermiştir. 

Dantröy biraz düşündü. .. 
- Mümkündür .. Dedi. Bir do•ı""'"P 

. . .. . b ı Stef•" 
tavınyesı uzerıne eş ay evve 
adında bir uşağı hiunetime almııtt~· .,.. 

- Bu isim insana emniyet verici ıJJ .J. 
değil.. Maamafih bunu çabulı:. ve derlı 
anlamalı: ta güç bir şey dejlil.. fıt' 

Langle böyle söyl\yerclı:. yerinde• .
10 

ladL Koşarak oda kapısının yanuı• gı 
0 

ve kapıyı birdenbire arkasına kadar •ç . 

Kapının önünde Stcfan vardı. •· 
Mühendisi görünce koridorda k•çrrt 

ğa teşebbüs etti. 
Langle onu lı:.olundan yakal•dı. 
Odaya soktu. 

- Bitmedi -

Belcikada kabitıe 
• 
buhranı mı? ·re-

Brükseı, 23 (Ö.R) - Politik• dil' ıl· 
]erinde Belçikada kabine buhranı ~~,ı 
mış sayılmaktadır. Milli bankanın .ıJll 
senesi zarfındaki idaresi hakkında ad# 
takibatın açılmış bulunduğu bir sır pı 

d kalıı' B. Van Zeelandın iş başın a ,_.. 
iınkansız telakki edilmektedir . . z'.ra: el· 
man kendisi de bu idareye ıştır• adU 
mekte idi. Bununla beraber açıl.•\tı8· 
takibatın vahim hiç bir mahiyel.ı 0

k
1

171 
dığı ve aneak şirketler kanununB ;zııtP' 
vukuunda sık sık tesadüf edilen 11

000il· 
sıılıklarla alakadar olduğ.u. kaY ~arı1· 
mekledir. Nazırların ekserısı şu . ııel· 
attedirler ki, ağustos ayından berı ;l<l 

"k rı ve • çika siyasi hayatı üzerine ço e 01a• 
defa kabine buhranı çıkarmasına ~abi· 
kalan siyasi rahatsızlık sebebiyl;. </~ 
nenin istifa etmesi müreccahtır. 

1 
p ,s· 

. o u 
Zeeland da buna karar verın<Ş ~11' 

d•l'" tifası yapılan tenkitlere karşı b"ıu•· 
!ayca ve muzafferane müdafaada 
masına imkan verecektir. _ . . 

0
r lt1• 

dıl'} 
Esasen şu noktada ısrar e g. 'I•" 

acill takibatın nı.cvzuu ~hsen 
0

1111•" 
Zeelandı alakadar eden biidi""1;r ,ıııı~ 
yıp ancak kendjsinin ele iştira~ , rı1Li .. 
olduğu milli banka dircktörl~ii'~~;na•t' 
teallik hG:disclerdir. Uınunı.ı rı. 

0 
.;of1~ 

.. · t'fasıod• ,., gorC' B. Van Ze<-landın ıs 1 . ...d~ s,,,.... 
ra da yeni teşkil edilecek kohlll: ,;ıııırı· 

rt ·ıcrı • r yalist, katolik ve liber:ıl pa 1 il•cckl' · 
da birlik formülü muhafaza cd · 

---<>- • 
. . h ·ı ictrı Jhtılafları a · . (" 

u··ibJll• · ,_.t 
Palamut nizan1naınesi ın " b·r }lC'Y 

kacak ihtüaflaı·ı halle ıı,.,mur ıb•fcl1' 
d. su f;r 

seçilmesi icap ctnıekte ır. ııtçıJ 
. ıarıı ~-

Iktısat Vekaletini temsılen P buııı0 ,,. ·rn•" dıl'· şirketi müdürü B. Fuat "') ı;.,ılı 

caktır. Yedeği B. Mustafa . .,ceı..ıit 
Di(ter ii..uılıarı oda ve borsa seç 
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Başvekil Elini Kılıcına Götürdü 
Şerefine, 
ağırdı •. 

haysiyetine istenen darbe 
tokat yemek.. hayır •. 

edemiyecekti. 

çok 
buna 

vurulmak 
Bir uşaktan 

asla tahammül 
v...a ayağa bildi. 
Sokolaria aapıuı keaildi.. 
Kadınlar tarafından, sarhot kadın eli 

ile toka•l•mnelr • Bir deoecqe kadar ta 
ı..-w edillr ,eJdi.. 

Fakat alelide lıir adam.. Bir uplı: ta-
...,,,,clan tobtl•mnak • 

Çok ıığw bir hareketti. 
B- teh•nvnül edebilecek miydi? 
Ba,.eıaı, saraya niçin celmit. impara-

toru acele neden cönnek iatemifti
Miilıim dediği mesele ne idi? 
Sokolaria ı....a,.. devlet ifinden ıı:İya

de inı.,....tonın hayabru alakadar eden 
bir İf içü. gelmİftİ. 

Uçiincü Mite1in amcaaa Bardu, Bi
ıt:ınata büyük blr nüfuza saJ,;pti. 

Bu haris adam ıözlerini bat•elill So
kolarisin mabmma dilı:mitti. 

Ba,.ekil Lamı bilmiyor değildi. Fa
l.at timdi de onun saltanatına göz dildi
iini, İmparator aleyhinde bir komplo 
nı>tıitnı haber ahmttı. 

Hatta o gece.. Ayni gece.. Oçiincü 
MiJelin cünbÜf içinde J1lflldığı bu gece 

llardaaın ninde bir içtima vardı. Bu içti
ll>ada batYel<ilin •e İmparatorun bütün 
diitınan1an huır bulnnuyordu. 

Sokolaritin, pç vakit aaraya ıelmesi, 
bu vaziyeti İmparatora haber vermek, 

İcap edene onunla bidikte Bardaam evi
lllİ baahnnak, cürmü meıhut yapmakb. 

Halbuki im.,....1o1-, kendi hayatı iÇÜı 
gelen bu adamı, bafvekili en ağır bir ha-

karetle luırtdatınq, sözlerini aöyliyecek· 
lerini dinlemek bile İstememİftİ. 

l 
kolarisin de pnma yakqır ol11UR.. 

1 Son•a arlumna döndü. 

' J !:..ızendeleTe emir verdi: 
~ 1 - SizleT de bazır olunuz.. Vasilin 

J 
baı•ekile vurduğu tokatm oeai ıize cün
büt baYIWllA baflnmanızm itueti olacak. 

Masadaki cariyelere, delikanlılara bi
taben : 

- Sizler de, dedi, kupalanruzı dol
durunuz. l"'vlet uınunmu İmparatoru

nun zevkinden üstün tutan batvekilbı ye
yeceği tokat f<"'Cfine içiniz. 

V aail, imparatorun verdiği emre ita
atsizliğin ne fena akıbetler bazırlıyaca

ğou ve böyle bir şeyin kendi istikbali na
mına ne W.dar te:.d- edeceğini biliyordu. 

Ve yine biliycrdu ki, bafvelôli tokat
ladıfil zaman onun kinine maruz kalacak 

ve Sokolaris, imparatorun emriyle dahi 
olmut oha, bu htiuıretin acısını Vaaildcn 

çduırmağıo, intikam almağa kalkıı:ıcaktı. 

imparatorun uzatbğı 
aldı. Bir yudumda içti. 

taraP kupasını 

HALK MASALLARI 

Evvel Zaman 
içinde 
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Çoban Alinin Kızı 
Ay~n ve f 1' d cıra va ıye gelerek 

•n ald,kla .. . 
çoban· olarak hasırcılığı buldu. 1-laaarcı .llhyal 

,ı J 
V , rı cevabı aoyledıler. 

al, bu .. . ' nun uz en ne : 
- Burada '- tü" 1. ' 
D ııt.aç. r u sanat var' 

ed;. 

- Otuz iki t .. ı .. 
Dediler. uru .. 

'- - ButU.n bu tuz . '-. 1eihy I o ı"-ı turlu sanatın 
a. arını b . IC&_h llna get.rın.. Dedi. 

V Yal r geldJer 
ali, her b ' · · _ En •nne ayrı ayrı sordu: 

len aa lı:.olay •anat .. En çabuk öğreru· 
li nat hangisidir> 

1 •Psi de lı:.e d" 
" r. n ' aanatlarını tarif etti-

Vali. bunların . . d 
•çın en en kolay san.at 

sına: 

_ Ben bu ııan" atı kaç günde öğrene-

bilirim. dedi. 
- Eğer zekivetiniz varsa on beş gün· 

de ..• 
Cevabını alınca derhal : 
- Bana bir haaucı ustası gönder. 
Emrini verdi. Bir hasırcı ustası valiye 

dere vermeğe bqladı . 
On beı gün wnra çoban Aliye haber 

gönderdi. 
_ Gel bİlk .. · Vali hasırcılık öğrendi .. 

Sanat sahibi oldu .• 
Dediler. Çoban Ali geldi gördü. 
- Ehe .• Dedi. icabında ekme&ini_g• 

[ BORSA ' OZOM 

Çu. Alıcı 

992 inhisar 12 
.362 Alyoti b, 1 2 
14.30zümKu 1425 
77 S. Erkin 14 75 
5 1 Beşikçi oğlu 1 2 

Fiat 
15 
18 
16 50 
16 75 
12 

41 F.O.Abdullab 16 395 17 
36 Paterson 15 50 
.35 Şınlak oğlu 1 4 
.3 1 M. Z. HulU.i 14 75 
22 A. Maydo 12 50 
17 K. Taner 16 

1807 
116364 
118171 

23/10/937 Oziim fiatleri: 
Çek. ~üm Nu. 7 12.00 

> > > 8 13 75 
• > • 9 14 50 
• > > 1 o 16 50 

> > • 11 18 50 

> > > 12 20 00 
iNCiR 

16 375 
15 
18 
•• 50 
18 

13 50 
14 25 
15 00 
17 00 
19 00 
21 00 

Çu. Alıcı Faat 
26 J. Taranto 6 375 9 
20 B. S. Alazraki 9 9 

8 B.Fr3nko 15 50 10 50 
84 

990423 
ZEYTINYACI 

Ki. Al..-cı 

5000 Ali M. O. 
5000 S. Err,ıöz 

10000 

31 25 
35 50 

ZAH'RE 

Ça. 
5008 

15 
.35 
35 

7 
90000 

Cinsi 
Buğday 

Burçak 
M.ısırdarı 

Sınam 

Kumdarı 

kilo Pamuk 

~--·* 

5 75 

4 625 

Fiat 
31 25 
.35 50 

Fiat 
6 50 
4 
4 73 

16 
7 

' 

·····················································~=······························· • 

Şeytana •••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••• 

• • • • • • • • • • • • . 
•••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••• Uyanlar 

• • • . . 
• • • . . . 
• 
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Elimde 5 frank vardı 
Ben namusumla yaşamak ve çalış~ 

mak istiyordum. Halbuki kader 
beni sukut yoluna sevkediyordu 

Satılık ev 
Güze1yalıda, tramvay caddesin

de 102 7 numaralı ve alta odalı, de
nize karoı. bütün konforlu ev eah· 
lıktar. isteklilerin mezkW'. eve mü
racaatleri ilan olunur. 

1-5 S.6 

ğıtları yırttun. Parçaladım ve Sen neh.· 
rine attun. Kendimi atmaktansa onlan" 
atmalc daha iyi değil mi> lıte bu suretle 
şerefli bir iman hayatına veda etmit otı .... 
yordum. 

Sokaklarda, köte başlarında durarak. 
sokak k dınları gibi dola~maita bqla• 
dım . 

Gibi diyorunt ... Tuhaf değil mi) .•• 
Bunun arbk (gibi) al nerede kalmıştı.-: 
Basbayağı .akak, kaldmm kadını olmu~ 
tum. Olmak. lııtemiştim. 

Acemilik.·. Her fCyİn bir ustalığı var~ 
Öğleye kadar dolaşbm.. Kısmetime bir 
şey çıkmadı .. 

Açık aaçık nctriyat yapan, reaimleı 
baaan ve bazı hıuuai evlerin. acente! .. 
rin adrealeE"İni nctredcn mecmualardaq 
bir iki tanesini aldım. 

Bir bara girdim. 
lçmt!ğe başladlO\ . 

Bet frank nasal olaa bitecelr.ti.. Bari 
böyle bitsin... Bir taraftan da mecmua• 
larl kantbrıyordum. 

Kendini >atılığa çıkarmıı bir lı:.adondım. 
Bunu biliyor, bundan sonra böyle har.,. 
ket etmeğe karar veriyordum. 

lıteyerek mi yapıyordum. 
Hayır .. iğrenerek ••. 

Böyle olduğu halde bu iti iateyerelıi 
ve meserretle yaptağımı göstermek i~p 
ediyordu. · 

Çıplak kadın resimleri arasına aıkq.. 
mış bir lli.n gözüme iliıti. 

cKeodi.lerini teessüre kaptımuı genq 
k12lar.. Teselliyi ancak Bayan Eliubette 
bulur. . . • sok.ak .. •. • numara.• 

Ba .. dan fnladım. Gösterilen adrea:te 
Bayan Elizabetin kapı11nı çaldım. . ... 

lıte bu Andan itibaren de ikinci haya-c 
tım bqladı. 

Bayan Elizabet kimdi> 
Bunu hemen size söyliyecek değilim. 

Maceramı anlatırken onun kim olduğu.. 
nu anlaml.J olacaka11uz. 

O. hlmdi bir acentenin. bir idaret... 
nenin ve ayni zamanda hususi bir evi.
müdürü ve patronu idi. 

o:..._ _ _,. - ... .....,...._ 



Vilyiım Povel ( il ) 
eyaz perdenin çok sevilen en 

ve bahtiyar bir yıldızıdır 
talili 

~ -----~ 

Evvelce· 
Tiyatroya 
babası ve 

intisap 
annesı 

ettiğinden dolayı 
ile arası açılm1ştı 

Şimdi • 
ıse 

Babası ona: 
kendin gibi 

Aklın varsa çocuklarını 
san'atkar yetiştir diyor 

Beyaz perdenin çok ıevilen erkek yıl
dızlarından biri Vilyam Poveldir. 

Amerikalılar Ye sinema düşkünleri 

enun adını aa.dec.c Bili diye anarlar. 
Bili, daha genç yaşta kendini tiyatro-

Allo Helen ... 
Allo .. 
Ben Bili... Uyandın mı? 
Evet ... Fakat daha yataktayım ... 
Ben aeninle evlenmek. iatiyorum .. 

ya vermiş ve bu yüzden ebeveyni ile ara• Karım olur musun) 
oı açJmıtlL Genç kız bir kahkaha attL Bill' in §llka-

Tiyatroda muvaffak olup ta ~öhret cı olduğunu biliyordu. O da şakadan ce· 

kazandıktan ıonra ebeveyninin yanına 1 ,-ap verdi: 
dönmÜ§ ve kendisini affettirmiştir. - Olurum ... 

Bu .. Onun daha ıinernaya başlamaınn· Yanm 58at ıonra Bili bir papas ve iki 

dan öncedir. tahitle Helenin odasına girdi. 
Bill, ebeveyninin bulunduğu kasaba- Helen şa,ırmııtı. 

t• inince buranın en güzel ve lüks bir Hila yatakta idi. 

oteline yerleşmiş. babası ve annesi ile Bili onu tuttuğu gibi yataktan kaldır· 
barışmış ve onları bu otele davet etmişti. dı. Papasın karşısına dikti. 

Bill'in annesi otelin ihtişamı karşısın· - Haydi nikihımızı kıy... Duasını 
da: yap ... 

- Oğlum .. Demişti. Bur8'ı çok pahalı hte Bill' in ilk izdivacı bu suretle oldu. 

Karım İyi bir kadın .. Fakat artık 
aramızda aşkın eski harareti yerine ar. 

kadaşlık kaim oldu. Arkadaşça a}'Tıldık. 

••• 
Nihayet sesli sinema çıktı. 

Eski Lir tiyatro .sanatkarı olan Bili için 

sinemanın sczsli ve sözlü kısrm hiç te ya~ 

hancı gelmedi. 

Bu vadide dr pek çabuk parladı. 

--. ~-- - -·~ J 
~ ~~ 

1 - Yamanın babası : Celin c;ocuklar size barutla 
havai fişenk yapayım .. Dedi. 

biri 2 - Yaman ve Tintin 
.rek bahçeye götürdüler. 

Barut tenekesini tutarak '\'C sevine< 

3 - Tintin, elindeki fitili yaktı .. Fitilden 
Parmağını yakacağından korktu. 

bir alev çılc.Lı., 4 - Yanan fitili Tintin hiç 
barut dolu tenekeye fırlattı. 

düşünme.den önünde dur•' 

bir yer .• Daha ucuzunu bulamadın mı') 

Bili: 

O, sanata· adımını attığı gündenberi ı 
bir 11dım bile ~gerilcn"ıeden do!ma söh,..:.t I 
}·olunda yürümüş ve ıevilmi~ bnhtiynı 

Fakat Bill .karısını çok sevdiği için on- insanlard..ındı. 

- Zarar yok annf!',. Cevabını 'Verdj, 

Kadıncağız: 

- Peki ama .. Sonra kazandığın bü. 

tUn para zi,yan sebil olacak .. 

- Varsın olsun.. Ben sizin burada 

-..ahniz.in bir tenede kazandığı parayı bir 

haftada alıyorum. 

Bill'ın tiyatro sanatk8rı olmasına ev· 

'"f'elce kızrnıo olan babası şimdi ona: 

- Oğlum.. Aklın varsa ve çocuğun 
oJuraa onu da kendin gibi sanatk8r yap. 

Nuihatmı veriyordu. 
••• 

BiU, babaaının annesinın bulunduğu 
kasabaya, turneye çıkan bir tiyatro gru

bu ile gelmişti. 
Bu grupta kendi.si ile beraber oyna

yan genç bir kız vardı. Adı da Helen 
:Vilsondu. 

llelen Vilson, Bill'in oturduğu otel
de değil, batka bir otelde oturuyordu. 

Bir sabah Bili Helene telefon etti .. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : . 
= Yeni Yıldızlar : . . . . 

dan sahne hayatından ayrılmasını istedi. 

Helen razı olmadı. Bir sene sonra ayrıJ

dJar. 
lf.Jl.·Y. 

Bill'in gençliği ... 
Bu gcnçlık çok fırtınalı fakat zaferli-

dir. 

19 1 7 de, Avrupa harbında Amerika 
askerleri ile birlikte AYrupaya gelerek 

harba iştirak etmiştir. 

Harptan sonra Kansa.sa dönmü~ .. Bir 

ltaç haftalık bir istirahatten sonra Nev

yoıka gicleıek tiyatro hayatına ata.1mış· 

tır. 

TiyatToya intisabı 

1918 aeneıindedir. 
ve muvaffakıyeti 

Nevyorktan Holivuda geçmiş, Holi
vudun daha ilk kuruluş zamanında tabii 

sessiz ıincmada ıol almış, çok ecvilmiş, 

çok muvaffak olmuş. üst üste birçok fj. 
limler çevirmi,tir. 

Onu artık bundan sonra heop sinema· 
da görüyoruz. 

• •• 
Vilyam Povelin şöhreti gittikçe artı· 

yordu. Carol Lombard adında genç bir 
artistle de yeniden evlenmişti. Bilahare 

parlak bir yJdız olan bu kadınla da iz. 

divaç hayatı çok ıürmedi. AyrıldJar. Se
bep olarak ta Bili şunu söylüyordu: 

Bir dakika bile diiılenmcdcn senenin 

bütün mevsiminde filim çeviren bu sa

natkar yalnız Amerikada değil, Avru· 

5 - Birden bum ... Bunı ... Pat ... Pat ..... barut ateş al-ı 6 - Yamanın anneı"İ, kocaslnı, Yamanı ve Tintini yanıİ 
dı .. Alevler yükseldi'.. içinde görünce feryadı bastı .. 

pada, Asyada, nerede Sinertın varsa 

orada bütün halkın, bütün genc:-1iğin kal· 
bini kazanmış iinlü bir yıdızdır. bugün emrimiz altındadır. Fakat unut .. 

:i:~~~:::~~::~::f ;~·~:·~:;~::~:::::~;~··r·······.;·ı····k······.;·,·n······.;··n·······Y······o······b······a······z·····ı· ...... g.;;··ı .. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• k. b" . l d . . b 
: : mayınız ı ız ınsan ar me enıyetuı u 

: Yeni Yıldızlar :'ı:üzel nimetlerini emrimiz alımda gör-
: : 1 dükçe ve buldukça tabiatten. tabiatin Kocamış, ihtiyarlamıf, artık bir 

işe yaramaz hale gelmiş olan bir 
tilki, kümesleri basıp tavuk ve hin
dileri ansızın gafil avlamak kabi
liyeti kalmadığını görünce aç ka
lan eski softalar gibi cere çıkmış. 
Rastgeldiği köyde doğruluktan, 
iyilikten bahsederek hayvanlar 
halkını ba,ına toplamak, bu suret
le günlük nafakasını temine çalış
mak iıtemitti. Fakat sözlerini 
dinleyecek birkaç ihtiyar keçi ve 
katırdan başka kimse bulamamı~-

'ı nimetlerin~~n ~açıyor. uzaklaşıyoruz. 
j Bunun ıçındır ki kazara baş açık !:O

l I kağa çıkıp ta hafif bir ya~muıa tutul· 

ı duk mu derhal nezl~ye ... Gribe yakala-

Yakında bir çok yeni !ilimlerde göre
ceğimiz beyaz perdenin yeni parlıyan 

yJdızı Eliza Ruis 

1 

nıyoruz .. 

Şim~I memleketlerinde yaşıyanlara. 

ı 
lskandına·\"yalılara bakınız.. Hepsi de 

güçlü, kuvv~tli, sıhhatli, neşeli iri yarı 

yapılı ... Enınc boyuna gelişmiş kimse

IJ Jer~. ~iç .~irisi yağmurdan korkmazlar .. 
Soguga rutubete karşı fiziki mukave· 

1 metlerini arttırmak için de ellerinden te· 
leni geri koymazlar. tı .. 

1 

Siz de onlar gibi olun ve onlar ı:ıbi Bunun üzerine bizim tilki hoca 
d · planı değiftirdi. Herkesin hoşuna 

yapın emıyorum .. Fakat hiç değılae 

yağmurdan korkmayın.. Yağmurdan gitmek için hayvanlar dünyasının 
kaçmayın ki .. Doluya tululmıy..,.ınız.. ele haşıları olanlara, hükümdar 

B·1· • k" • aslana, kaplana hücum etmeye ı ınız ı yagmur suyu, güne~ demck-
batladı. tir .. 

miyetlerini ileri sürdü: 
- Artık, dedi. Öyle olınalı ki 0•I 

Hiçbir hayvan karnını doyurmak 
için kendinden daha aciz ve zayıf 
bir hayvana kasdetmemeli •• 

Koyun da .. Kuzu da .. Tavuk da, 
hindi de yenmek, yenilmek üzün· 
tü ve felaketinden kurtulmalı .. 

Bu sözleri duyan aslanın 
adamları telaş içinde kaldılar. Bu 
ne cüret .. Ne cesaret ki bir tilki, 
hükümdarın huzurunda bu kadar. 
hücum ediyor. 

Bütün gözler aslana dikilmit .. • 
Acaba o bu küstahlığa ne diye· 
cek? Fakat aslan hiç oralı olmadı· 
Bilakis vaaz bittikten sonra yobaz 
tilkiyi çağırdı: 

- Sözlerin hoşuma gitti. Seni 
mükafatlandırmak isterim. Söyle 
ne dilersin? Dedi. 

.......................................................................... ~ ... Bir çok kimseler. yüz tuvaletleri için Kürsünün üzerinde har bar ba
ğırıyordu: Bunun üzerine tilki yerlere ka• 

dar eğilerek fU cevabı verdi: 

Yağmurdan 
Korkmayın! 

kapı ve pencerelerinin önlerine koydt~k

ları temiz kaplar içinde yağmur suyu 

toplarlar. Çünkü yağmur suyu, toprak 

altındaki bütün sulardan, en mükemmel 

ınenba sularından daha temiz ve yÜL: 

tuvaleti ic;:in daha aıhhi, daha yumuşak 
ve besleyicidir. Hele hu su yuzunuı:e, 

tabi bir duş halinde ve hafif bir kırbaç· 

-Arkadaşlar! Nedir bu çektik
lerimiz. Büyükler hep küçükleri - Uç beş tavukla bir iki hindi 

lütfederseniz minnettarınız olu• 
rum ve sayenizde karnımı doyuru• 

Satışlar Altı Aya Kredili Çıkarılmıştır SÜMER BANK 
YERLİ MALLAR PAZARI 
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Filistin müftüsü söylüyor .... A.;J;;;;· .. ·~ 
- bahisler ~ . Birleşik Amerika 

Araplar Filistinin topraklarının tak- ....... T .......... . 

simine asla razı olmıyacaklardir Ordusunun harp kıymeti 
BAŞT ARAFI B1R1NC1 SAHiFEDE - :················••n••••••••••lllllU•••• ................................................................ . 

:~;;;'!;°·~::.iğimi göriince ayağa kalk· Müftü nasıl kaçtı? § Ht•r silah sınıhnın subay ve kurmay subaylarım i 
Alelusul nezaket sual ve cevapların- ............. j yetİŞtİrDlek iÇİD n1iikenın1eJ bir Surette teçhiz : 

::~a:~~ı~~11 mesele üzerinde görüııme- Beyrut sahillerine gece yarısı yanaşan : edilmiş me {tepler vardır. Bu ınek tepi erde çok 
- Dini reis v~ısiyasi rehberi olduğu

nı.ız F·1· . · ı ıstın Arapları, anket komisyonu-
esrarengiz yelkenlinin meçhul yolcusu ciddi bir taı·zda hedefe doğru yürünınektedir •• 

~~!\ Filistinin taksimi ve Arap, Yahudi 
ıki .. k 

ınusta il devletin kurulması hakkın-
d•ki teklifini muV'1lfılc: buluyor mu} 

Fi!· . b' ıstın meselesini halledecelı.: ba~ka 
ır Yol görüyor musunuz? 

Müftü, koltuğunda doğruldu. 

Beyrut - 18 T cşrinievvel {T elaizle Pa- Mehmet Cafer diye yazdırdı. Ucuz bir 
Tİse bildiriliyor) - Perşembe günü ge- od~ istedi. Üst katta bir oda seçti . Kori
cesi saat 22 de Lübnan gümrük mu- dorda da emniyet sivil memurları nö

Bu 
hafızları Tir sahillerini kotrol ederler- bet va7.ifesi aldılar. Vazifesini yapacak olan her ordunun, 
ken esrarengiz bir yelkenlinin sahile ya· Müftü, gözlerine geniş ve siyah göz- mensup olduğu memleket ve devlet biln
kın bir yerde demirlediğini, yelkenliden, lük takmıştı. Arkasında deve derisinden yesinin esas parçalarından biri olması za· 
elinde iki bavulla lıir ndnmın karaya çık· ı kes~ne renginde hafif tüylü geniş bir ıuridir. Eğer Birleşik Amerika ordusunu 

- Arap miUeti, dedi memleketimizin tığını gördüler. Bir kaç.akçı zannı ile palto vardı. Akşama kadar odasından ölçüp değer vermek lazımgclir,;e, evve
cn Zengin topraklarından mahrumiyeti- hemen koştular \'c yakaladılar. Bu adam , çıkmadı.. Yemeğini oraya getirtti. Zi- la, memleket ve devletin vaziyetini ve 
1\İ İcap ettirecek her hangi bir taksim pasaportunu gösterdi. yaretine gelen Filistin Arap komitesi icaplannı gö:ı: önüne getirmek lazımdır. 
l>rojesini asla kabul etmiyecektir. Bugün _ Ben, dedi. Filistin müftüsüyüm .... S:ı:aları ile iki akrabasını kabul etmedi. Birleşik Amerika, Avrupada nisbetle
Avrupada bir Yahudi meselesi varsa, bu Adım Hacı f..min Elhüseynidir. - Sıhhatim iyidir.. Merak etmesin- re göre tasavvur edilemiyecek derecede 

rtıeac)enin Filistin Araplarının zararına Filhakika bu zat bizzat Filistin müf- ler.. geniı. şnrk ve garp tarafları ok1anuslar-
lıalled ·1 . k •. d w b" h ~'- .. "d" c ·· •·L l . Dedi .. Cumartesi sabahı Fransız fev- in ,.evrilip muhafaza altına alınrnş, şimal 

• mcsı at ıyyen ogTu ır Bre.Ket tüsu ı ı. umrus; memur an onu 1an- "' 
0 1arna.. a· .. . d d w d k .... d··ı n kalfıde komiseri kont de Martel tarafın- tarafında. hiçbir menfaat aykırılığı olmı-

... ız, uzerın e ya~ ıgımız top- arma no tasınıı gotur u er. ncyruta 
rald dan kabul edildi. Bir gece kaldığı otel- yan bir devletle bitişik, cenupta, bünye 

arın 1 3 asırdanberi daimi hakimi} iz telefonla haber verdiler. Beyrut eınni- f d d 1 ehl"k 1 b ve b den çıkarak Beyrut cşra ın an oktor '\"C tarihi itibariy e t ı e İ ir hasım ola-
~ Undan sonra da yine ha.kimi kalaca- yet müdürü. müftünün serbest bırakıl- Fakhurinin evine misafir oldu. Burada, tak telakki edilemiyecck bir devletle 
ı:-z- Ancak tam bir istikli.ldir ki Yahııdi ması emrini verdi. Hacı Emin 'ElhliRey· d k d b" L ' d B b 1 11; Fransa ile 1ngiltere arasın a '\'e ·en i komşu olan ayrı ır ııo.ıt a ır. u iti ar a, 
" anını durdurabilir. Yahudiler yalnıı: ni gece yansından sonra 1laat ikide oto- hakkında yapılan görüımelerin neticesi- Amerika ordusunun memleketi birden-
·o~raklanmıza gelmekle kalmıyorlar, ca- mobil ile Beyrutıı vaınl oldu ve dı>ğru· ni beldemektedir. Beyanatında : bire basacak olan dö~man ordularına garnizonlara tevzii dolayısiyle, bir .taraf· ı malum olan bir meseledir. Amerika ile 
llltleri · • • • ' S J · ı · · d " le mızı, mukaddes yerlerımızi de yı- ca en orJ ote ıne ın ı. _ Fran~ya itimadım var. Suriyede ltar§ı ~kmak !1'ecburiyetinde .kalması he- tan bu subay ve yarsubayların talım ve Avrupa arasındaki okyanosu bir Ameri-
IYorlar, tahrip ediyorlar. Ertesi euınn günü sabahı kendisini iltamctime müsaade edeceğini umuyo- JTM:n he.men irok'-nsttdır. Bundan dolayı, terbiye görmeleri için lazım olan büyuk knn tayyarcsiyle ilk defa apn da Lir 

. - Zanneder misiniz ki lngiltere ,i;dn otelde emniyet müdürü ziyaret etti. rum. Artıl siyasetle uğraşmıy.ııcağıın .•. Avrupa ordularının olduğu gibi, Amerİ· çerçevenin mevcut olmaması di~er taraf-1 Amerikalıdır. f ekaasda, Meksika sınırına 
ıstcltlerinizi kabul edecek ve Balfor be- iki saat klldnr görüştüler. Kendi halimde ve dini vazifelerimi iba- lu, or<lus~nun, baskın halindeki tecavüz· tan kıt' al arda yillarca çal.~ştırı:"a.k. sure-f yakın Lir yerde pilot yetiştiren dünya-
Yannamesi ile Yahudilere karşı olan Bundan sonra miiftü ali komiseı:iliie detimi yapaTak ı.'akit geçireceğim. Av- lcıe karşı koymak maksadiyle daimi su· tiyle kendilerine icap eden bılgıyı ver· nın en büyük ve en mükemmel tayyareci 
<ıngajlllarıından '\'azgec;ecek? giderek siyasi büro şefi ile konuştu. Sa- rupa topraklarına gitmek beni sıkacak rette harbn müheyya ve hazır bir halde meğe vakit olmadığından, yedekleri ye- mektebi bulunmaktadır. 

- ingilterenin Yahudilerle olan an· at on birde Sen Jorj otelinden c;:ıktı. ve istediğim gibi ibadet edemiyeccğim- bulunmasına hacet yolctur. tiştirmckle meşgul olan subay ve yarsu· Birleşik Amerika, saatte 70 kilomet-
i~ifrnanı ve onlua kar§ı venliği Vl\İtleri Başka Lir otele gitti. Otel defterine den burada kalmağı tercih ediyorum. Filhakika, Birleşik Amerika devletleri bay yığını, vazifelerine göre kurs ve mek- reden fazla bir sürati olan ve dünyanın 
l.ızj hiç alakadar etmez. Elinde olmıyan, adını : 1 Ialepte mülk sahibi 44 yaşında bugüne kndar geçen tarih iç.inde. hiçbir ' teplerde her znman yeniden talim \ ' C en sürntli tankı sayılan Christi adındaki 
~~ildi malı olmıynn birşey düşüne idi ele ~U.xZ7-/Z/.Z/7'/Y/////,,//~ , 

1 
'«.....,,ll)fXLLr.~1',,f;tafdltııııllfM/.'.; ı zaman birdenbire ve hazırlanmadan Clüş- ; terbiyeye tabi tutulmaları mecburiyeti hınkı yapan memlekettir. 

•dctın· "d' l Hzl it d kk t D ,. J \ d B t mani,. karştlaşmak zorunda kalmam~tır. 1 hasıl olmaktadır. Bunun neticesinde, .. u- Floridanm şimalinde, Ceorgia hükü-
ı· . ıye ı ı. ngi, er ço i at et- Un yaaQ l~· 0 3 e f 

1 
Bilakis. ordu kuvvetini bütün sükunetiy- . bayların hayat ve faaliyetleri. ekseriya. metinde, piyade faaliyeti taktik ve sili-

ıne ıdırlcr. Filistinde takip ı:tt~kleri siya- ? . . · b k k d 1 d ki 1 · 1 i~t, Yalnız Filistin Araplarının değil, bü- 1\1e/er oluyor Sayısı çol< rai.işterılerme ve le kap eden. ~15 ete çı arınc~ya a ~r iye e ere ta im _ve terbiye _vermek ileılıın şuurlu bir tarzda~·~ çok çetın ça ·~· 
tun d.. 1 Y ~ • (\ • ti bt rem halka her zaman kafı derecede vakıt bulabıl- mekteplerde talın-ı ve terbıye görmek / malarla mükemınellcştırılen muazzam bn 

. 
unya Araplarının, Arap ırkının ken- ,,~,,,,,___,,,,._,,.,,.."',,,,,,,.,,,.,,,..,,,._E/T~ umumıye e mu e k 1 dl ___ .,,._,..,,_,.,._,_,,,,, '"' ' ' '·"'' k l l MODEL '- 1 1 mi,tir. Memleketin vazıyetindeki husu· arasında geçme tedir. piyade mektebi bulunmaktadır. Ameri· 

ı erine k 1 . . . k . tt" T •TtFE Mt ., il} ı < şap!i.a arın ge -arşı o an sempatısını ayoe ı· LA • • ld b"ld" • silik, devletin kara ordularını lullanacl\· Bu İT.ahtan da anltışılacağı gibi, kı!".a ' kunm kara ordusu, vaktiyle, piyadesini 
rıyor. Biliyorsunuz ki geçenlerde topla- mış 0 uğunu ı trır1• nan Buldan ._

0 

f d M l k Hindistandan iki nefis kaplan satın Güzel şeyleri seven er aym ğı anı bizzat tayin etmesi imkanını dai-

1 
Lir müddet him1et gürenlerdert mürek- otomatik tüfenkleıle ilk defa teçhiz eden 

Sı.ıri, K ~ eraıı91n ~ ısır, ra • alan bir hayvanat bahçesi, hayvanların zamanda rönar furür, yaka ma vermi~tir. kep bir ordu, bu vazifeyi başarabilecek de\ Jetlerden biridir. 
~ le ve Arabıstan mümessilleri tuttu· verilen etleri yerncme.lı.:te olduklannı gÖ· k Ü • • f b l Buna mukabil. deniz ve hava silahı- 1 bir mevkide değildir: çünkü, kısa müd- Amerikan binek hayvanlariyle binici 
klıtn ravat v.ı. zerıne zarı ve o 

uz gaye etrafında bir1C1tilderini ve rüp açlıktan öleceklerinden ltorkarak ne • l b I ki d mn vaziyeti büsbütün başkadır. Her iki I det hizmet gören bir orduda nisbeten subayları, Bcrlin olimpiyatlarında yük-
L~ h .. •. - çeşıt er· u aca ar ır. 

1 
.e . er turlu müzaherete karar verdik- yapmnlc lazımgeldiğini bunların eski sa- Karşıyaka • Selimiye sokak si\iıha da, ani ihtilatlar karşısında faali- 1 QOk kısa ve birbirini takip eden fasılalat- sek kabiliyetlerini göstenneğe munffak 

cr~ı bildirdiler. hibinden telgrafla sormuş ve yine telgraf- N~. 26 yete .geçmek vazifesi dü ebilir. Bundıın la silah altına nlınanlan talim ve terbiye olmu !ardır. 
) . aha biraz evvel fraktan, frak ~ene;- la şöyle bir c.evap almıştı: .p:Kaplanlar 20 _ 24 !lS7ı) .dolayı milli müdafaanın bu iki parçası 1edebi1mek için mevcut bütün kuvvctll"ri Her silah sınıfının subay ve L:ur:may 
ı ctınden Lir telgraf aldım. Bunlar bize insan eti severler. Tafsil at postada .. > ıi mi da, daha sulh zamanında tehlikeli bir va-'. harekete geçirmek lazımdıt. Bundan do- subaylarını ) etİştirmek için, mükemmel 
rıcr au 1 D h "d · ,,_ L d ziyet ka,...ısında bulunabilecegwini hesap !avıdır ki, Bir1cşiL: Amerika ordusu, uzun Lir surette teçhiz edilmi" mektepler meT-
I .. ret e yardım ic;in her türlü fedakar- a çe ı aresı uu cevap ıı;;arşısın a ne .,., 1 J y 

ızı ''a ki S w · d k t f ·ı·tl IZMiR BELED1YESiNDEN: ederek her an faaliyete geçmeğe mühey- müddet hi7..rnet gören er \'e yarsubavh1r- cuttur. Bu mekteplerde çok ciddi bir 
.r paca arını bildiriyorlar. ize tel- yapacagını tayın e eınez en a sı a ı l grafı k 1 · l "h t ı l - Soğukkuyu mevkiinde De- va bir halde bulunmak mecburiyetinde- dan teŞkil edilmiştir. tarzda rnlı•ılmakta, hedefe do<m• yu""rün-

aynen okuyabilirim. Bakınız: me ·tup ge mı~ ve mese e nı aye ana- J 1 r- Y .,.._ 

1 
•. 

1 
iirmendağındaki Yamanlar suyu dir. KaTa ordusu da harp halinde lazım Bundan başka, ordunurt diğer bir va- mektedir: çünkü onların Avrupa ordu-

« · ı iatiııin taksimine mani olmak ve şılmıştır: Kaplanların ııahibi, . Kaplanlar o""d deposu civarında yapılacak bek· olacak İnsan ve malzemeyi gene su~h :zifeai de, modern ailiı.h ve komutanlılc. lnnnın vazifelerine benzemiyen vazifcle-
.,. aki k d ) • · • .. d f k insanların yediği koyun, sığır, dana el- ı İçin Fı·ı· .8~ Cf enfmızı 1~u a aa

1 
etme d çi barakasının ha• kitiplikteki :r.amanında hazırlamak mecburiyetinde- kaidelerini mükemmelleştirip bnnları ri çolc. büyüktür. Ve bu itibarla da buna 

b
. ıstının elTa ına .. afa tas arımızla lerini beğt:nir ve yerler:. diyecek yer e, d" B • . d ·L b 1 A ı b -•-t" E b b k d b ı . • ır duva .. W • mııksndiyle tartname veçhile açık eksiltme ile ır. u vauyetı mü rııı;; u unan me· tecrü e etme.o:: ır. r, u a ım an, zen- ları başka vasıtalarla aşarma..: zarureti 
nı r orccegız. ı. telgraf ücretinden tasarruf ihalesi 2·11-937 sah gününe tem· rika birleşik devletleri, sulh zamanında' gin bir ülke ile yükselt bir inkip(a maz- vardır. 
0 udan k f -rı" - ·k· cümleyi böylece Lasaltmışta. • h d r l> d ile t on eransı, mu unun te,va a Ya mektup gecikaevdil dit edilmiştir. işin ke~if bedeli bet her an arba giri~elt kudrette büyük har olmuf ku ret ı ır en üııtriden y:ır- Amerika ordusu, bugüne kadar mem-

1 
oplanmı tı. Buraya Arap memleket- J •• d k l d k bir orduyu silah altında bulundurmalc.ta 1 dım görmektedir. lelı:etinin tarihine, kaybedilmiş bir harbi 

crind . . . .. .. yuz o san üç ira otuz ört U· 1 ""· en aelen muu.hhaslar ıkıncı, uçun- iNSANIN ADI ÇlKACAölı A sa. dece ufak miktarda aktif kıt'alarla ile- Amerika tayyare ' ·.c. tayya.rccil('.rinin kaydetmemiş olma1r..la bihakkın iftihar 
u d ruştur. htirak idn kırk dört bu- 1 

I . ~recede §8.hsiyetlerdi ve memleket- lstanbulda bir kadının parası çalınml§ çuk liralık muvakkat teminat tıfa etmektedir. yüksek evsaf ve kabılıyetlerı hcske!IÇe edebilir. 
Ctını tem ·ıh ' -1 ı. Bö 1 1 k · Baııtanbaşa katedildig-İ zaman Mos- • •••••••••••!imi•••••••••••••••••••• 

1 ıı.ı a"" an yo..tu. ye oma -
1
ve kadın hemen polise müracaat etmıı: makbuzu ile söylenen gu··nde ve ~ 

• bcr b 1 . • k l·ova - Lizbon arasındaki mesafeye .e· T •• k M • f c • • • 8 er uu mizan.aen bütün Arap poliı parayı kimin çaldığını sorunca a· saat on altıda encümene gelinir. Uf aarJ eOlJyetJOIO tnernl k 1 d kabül eden ve 120 milyon nüfusu olan 
..... e etleri halkını Filistin meselem ile dın orada gördüğü bir adamı iııaret e e• 2 - Hasta ve cen•'"'e naklı· l·ç:n 
'"Cfgu) I ~ • mua:ı:zıunwbir ülkenin yalnız 120 - 130 B •• •• k E p• 

etmek hususunda muvaffak ol - rek clııte budur• demif. 1 n k (S' b ) • • d lllı.ış Yılab·ı· a ı aca ıye ert sıstemın e bin ki§ilik bir orduyu silah altmda bu- u~yu şya ıyangosu 
ı ır Kndının gösterdiği adam tanının•• yan· b. t b't• b 1 k k• d Mu··r " · ır o omo ı ın af katip i te ı lun urması gibi akıllara hayret veren bir 

tu devam etti: kesicilerdendir. fartname veçhile açık eksilbne ile hakikat, ancak bu ııekilde izah edilebilir. 
- c· Mahkeme huzurunda yankesici kendi- h 1 . Ik . 15400 ~ l örüyorsunuz ki mücadelemizde i a esı 2-11·937 salı gününe tem· Kuvvetli bir muharebe ordusunun Tamı ye 

1 
anız değiliz ve sonuna kadar müca.de- ni müdafaa ediyor: dit edilmiştir. K:.:-oseri fenni şart- özünü teşkil ettiği ic;in, nisbeten ufak olan 

Lira 
C3fc'karıu vcrcl"ık. - Biz sabıkalı adamız. Polis bizi ne• d l b d 1 name e yazı ı evsaf dairesinde u or uya, su h zamanında çolc muaz· 

d - Diğer Arap memleketlerinin yar- rede görse çeviıiyor. Davacı bir ker~ yerli yapısı olacabr. Bedeli mn- zam vazifeler düşmektedir. Amerikanın 
ırnı ai~ lnı;iltereyc karıı mukavemet l cParamı çalan buna ben7iyordu> dedı bammeni fenni şartnamede yazıl: sulh zamanındaki ordusu, bu dev gibi 

~d;biicc:d:: hale koyacak mı~ Bu müca-j mi artık yakayı kurtaramıyoruz. B~ ka· yedek alat ile birlikte iki bin lira- ülkenin her bucağına küçük biılikler ha· 
e enin aizin · . . _ . t1 I dına beni gösterdiler, cbuna benzıyor- dır. lttirak iç;n yu··z ellı· l·ıralık mu- )inde serpilmiştir. Bu itibarla, hazan bir 

ıçm gayrı musavı şar ar a • ı . 
tında olacagw h . . du> der demez cebimdeki kendı param· vakkat teminat makbuzu veya alay komutanı kendisine bağlı olan bö-
n'"' ını ta mın ctmıyor musu-, dan 146 kuruc.u ayırıp kadına verdiler .. > b k 1··•-f • -., " an a teminat mektubu ile söyle· uıı;; erı arayıp bulabilmek için binlerce 

- s·. . . Bu sözler belki doğrudur. Fakat ı!l- nen günde ve S::0:4t on altıda encü- kilometre se:rahat etmek mecburiyetin-
b.. 1> Onıstlerın hatırı ı~n lngiltcre d k -UUin ı.anın a ı çı acagına. . mene gelinir. 3778 (1910) dedir. 
hs ·ı Araplarh\., Bütün bir lsliun diin· uıC!AFlR - Orduyu bu suretle dağıtmak keyfiy ... 

ı ı c bozu k . . d .. " r.!"_ DAVETStZ lna.;J IZMIR tKt h · ~ma ıster mı ersınıu ~er NCI iCRA MEMUR- tinin tarihi bir anane ile alakası vardır. 
O);utınak · 1 B d · k mahallelerinde LUAUND ~bı.ı .. .. llllc'r erse bunu zararını pcl u apeştenın .~~ar . • . u AN: Beyazların kızıl derit yerlilerin üzerin-

lc\. k Korurle.r. Hem lngiltere dünyanın 1 vukubulan acıldı, gulunç hır ha.dasc, Ma· İzmir Göztepede Ahmet vere- deki hakimiyetlerini, memleketin garbı-
n~evleti değil ki... car gazetelerinin hepsinde uzun uzaclıya sesinden Etem ve aaireye borçlu na doğru ndım adım yaymaia b~ladık-

diltt UYiik müftü, bu soıı cümleyi ,öyle- ı naklolunmaktadır. . Mahmudiye mahallesi Makara so- lan devirlerde, o günlerde mevcut olan 

8 
~n onra nadim olmuı gibi sustu. Kovaş isminde bir İKİ, geçenlerde ~ır kak 62 Nu. 1ı evde oturur Mesu- sınır boylarında ufak tefek kaleler mey-

cllcı çolt ileri g"tf-· . f ı.. t cece, karısı ile birlikte sinemadan evıne dun mezkiir makara ıokag~ındaki dua geliyordu. Bu kalecikler bugün de 
So d ı ıgının arıı;;ına varmı, ı. b L d N h 

t unı: döndüğü zaman, yorganı •tına -.a ar 62 u. 1ı &nesine vaki takdiri hila sulh garnizonlandır. Subaylar, yar-
- Bu 

8
.. •• •. çelı.:miı bir adamın, sokaktan iıitilecck kıymet üzerine tarafına teblii subaylar, erler, bu garnizonlardan kal-

ll\ak ı· . ozunuzle lngiltereye kartt lı.:oy· d•J c;ın baıka 
0

. d 
1 

• .. _ı. • kadar yükack bir horultu ile, .karyolasın• e ı en 103 üncü madde davetiye- L::arak, şehirlere, üniveraitdere, yük.~k 
rıc .... • lr ev etın muzaneretı- b • • ··dd • k 1 d ··aı güv · da uyumakta oldug-unu gönnliş ve unu sının mu etı geçtikten sonra me tep ere ve talim yerlerine gi iyor ve 

S enıyorsunuz? 
U•I c;ok "k • polise haber vermeği münasip bularak takdiri kıymete itiraz edilmesin· buralarda organize edilrni~ olan yedek-

""-ın nazı tı. Evveli bunun mfı- d 'd 1 k "k 1 h d" 1 d ı il ı karakola ko,mu•tur. en o ayı anuni mu""ddet g_.ti • ere ma sus kursları idare e ıyor aı ı. d n amamı .. " d .. F • ,. _..,. 
t.ıiurn aı.ı ı· a ş gorun u. ransızca ~or- Memurla bera\.cr eve ~lip horlıyar1tlt ten sonra yapılan fikayetin reddi· lote bu yedekler bir harp halinıle 

ta A a 1 ngilizce tekrarladım 3on· d • k b '- d rap.-.. ' uyu"-·anı uyandırmak için yorganı çeker ne aır a ili temyiz olmak üzere Ameri~an ordusunun harp ka rosuııu 
Aı .. .....,a teTcÜme ettiler. "' 

ÇE:CTLtŞ 8/12/937 BiR BiLET BiR LiRA -
Biletler: Cemiyet Merkez ve tubeleriyle yeni postane kar\'••ın

da Erzurum hanında ilan iflCTi bürosunda "Ye piyango bayilerinde 

•satılır. 1 5 -25-10-20-30-3--6 «6553» (1845 

il mliilmml*&-P.:152llO&ll!S'aC1-=--------mr.=-- ;:r,.; ,..:ma~ .. --· 

No. 8638/40 No. 8651 No. 8651 
Bu numarab fener DAIMON markalı ve iki pillidir. 120 mett"c 

meaafeyi tamamen gösterir ve aydınlatır. iki pilli ve ayarlı fenc .. -
lerin en küçüğüdür. Kullanıf itibariyle çok iyi ve çolc: sağlamd ·• 
Sahiplerini memnun eden bu fenerleri her yerde arayınız. Yaln .. ~ 
DAIMON marka olmasına dikkat ediniz. •Yıuft .. w çekme7 , polis ınemuru ve Kovaıın üze• lzmir icra tetkik merciine verilen teşkil etmektedirler. Sulh vaziyetinde 

den u •yaga kalktı. C. .. I ek 12 ~ b 1 d · """ • ~ '' -c:anıiin . u er pençere· rine koca bir ayı fırlamıştır. Kapıyı ayı- g.. -935 tarihli karar borçlu na· iken oe bu yedeklerin yanı a ann a . Li SULH HUK - • '" :; . . ~. ~ ' • 
_ A. nunn~ini gösterdi: nın üzerine kilitlemeye ancak vakit bu- mına tebliğe gönderilmit ise de 

1 
ayn komutanlan vardır. Binlerce subay SALiH N UK MAH- gmde n davet yesının ılanen t .>lı· 

"<lc-r. B~lah büyuk. Dedi. Bize o yardım Jabilcn iki adam tah~ikata giriııince. ha~· ika~et~~ını ~eğittird~ği ve ne~e: 1 \'e yars~b."y ken?i ~ıt: alan dışından ~zun K~~~l.N~~ / ~ ğine karar ve~·ilerck muhal::~.:ne 
tu~. ız onun nıi.izaheretine güveniyı>· vanın 0 giinlerde o cıvarda yerleşmıı hır ye gıttıgı bellı olmadıgından bıla yıllar gıbı mcvkılerı ıııgal etmektcdırler. rhl' K ç . 25-10-937 günü saat 9 a hır al-

llu canba:z.hancye ait oldui:"1nu ve gece ka- tebliğ iade edilmesinden ilanen Hiç şüphesiz ki, tekmil talim ve terbiye- d Sa5ı. 1 
locay efmf el mnhnllcıun- mıs oldug-undan mezkur gü de 

,,..., c"vap Üz:crin k k ık d t bl' • k 'ld" w • 1 · d · • · k "d eıa-'ar ela- en ımav ı usu <nrısı Mak- · •ı· aı e artı ısrar etmedim. çıpbirağncatırmanara aç pcnc;ere cn e ıgat ıcrasına arar verı ıgın- 1 Y1 aımısureltcıı.ynı aı eve 51 1 f d ı_ ıb· t l d• w• k Ab• 
() nı7 ınuft· ·· .. - d • • A • h"I" d b.k k k ·· ·· N d bule tara m an Kocası o mahalJe ızza gc me ıgı ve anunı u· ve-
·~i ku\ ·. unun nıuzaheretine günn- Kovnşın odasına girmiş ve yataga uza- en tfbu ılanın netri tarıhinden ı ın e tat ı etme c;o guçtur. e e 1 - k'l •. • w• • d 

dıt Cınin~~tın Ynlnız cAllah> olmadığ• n::ı nıp uyumuş bulunduğu neticesine varmış· itibaren on gijn içinde merciince 1 olsa, öğretmenlik yazifeaini gören ıu~.ay 1 den pal~ut tüccarı Yusuf aleyhi-, 
1 

go :r:medıgı takdır c g~~a· 
dı:ı hb ım. Esasen bütün Filistin Hn- !ardır. ittihaz olunan 9-12-935 tarihli ka· ı ve yarsubaylnnn, en yeni icaplara gore 

1
ne açbgı nafaka davas~nın yapıl· hında muhakemeye devam ~ le-

~-dctti~~c.ı hir devletin Araplara yardım Budapeşte gazeteleri: cPence.relerinizi rar, temyiz edilm~~i.i! takdirde bizzat talim '\'e terbiye görmeleri lazım- 1 makta olan m~hakem~sınde: ~eği tc~!iğ maka~~na kaim olm k 
tıtti\ler~~ıb~e Arapların da buna kalml kapamadan evinizden çıkmayın!• tea- kat iyet kesbedeceaı ılan olunur. 'dır. 1 Davacının ıkametııahını terkle uzcre ılanen teblıg olunur. 

1 1 mivcn Yolt aibidir. bihivle kınadan hiMc çak.arıyorlar._ 377~_(19.lJl.. Ancak, a.ktif lut'aların birçok küçük halen bulunduiu ver bilinemedi- (1907' 
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ıZMIR SICIW TICARET ME- Sermayesi şirketçe tayin olunan yeti umumiyesi içtimaı anonim şir· 
MURLUôUNDAN: 1 müddet zarfında tediye etmiyen ş~- j ketlerde cari olan merasim ve kuyu-

(Nejat Evliyazade Limitet Şirke- rike yeniden bir müddet tayin edile- du kanuniyeye tabidir. 
ti) ticaret unvanile lzmirde birinci 1 rek yeni tediyat vuku bulmadığı tak- Bu takdirde heyeti umumiyenin 
kordonda 88 numarada tütün alım dirde şirketten alakasının kat edile- İçtimaı nihayet on beş gün akdem 
ve satım ve ihracat komisyonculuğu ceğine dair tebliğatta bulunulabilir. tahriren iktisat vekaletine ihbar olu
ile iştiğal eden işbu şirketin ticar.:t Bu vade laakal bir ay olacaktır. işbu nacak ve bunu mutazaınmın olan 
unvaru ve şirket mukavelenamesi vadenin hitamında taahhüdünü ifa istidanameye içtima edecek heyeti 
ticaret kanunu hükümlerine göre etmeyen şerikin hissesi ve o zamana umumiyeye arz edilmek üzere ihzar 
sicilin 2097 numarasına kayt ve tes- kadar vuku bulmuş olan tediy.ıtı edilmiş olan meclisi idare ve mura
cil edildiği ilan olunur. şirket menfaatına kar kayt oluna· kıp raporları senelik plançonun bi-

İzmir sicilli ticaret memur- bilir. rer sureti musaddakaları rapt edile-
luğu resmi mührü ve F. Bu husus diğer şerike tahriren cek ve gerek adi ve gerek fevkalade 

öKSORENLERE VE 
CöCOS NEZLELER1NE KATRAN HAKKI EKREM 

·-·-..,·-··· ........ ------------ ...... -.:;; ............ 
MEVSiMLiK HAVADiS: 

DiKKAT ' ' • • ' • Önümüzde kıt mevsimi var, düfüncemiz nedir? .. Yağmurdan ve güneften forması bozulmaz ve 
rengi solmıyacak bir fapka almakdeğil mi? Evet •• 

Hep bu aranılan teminatı ancak JOHN B. STETSON COMPANY, PHILADELPHIA fabrikasının 
meydana getirdiği, T enik imzası tebliğ olunmak lazımdır. Her ne su- heyeti umumiyelerde iktisat vekale-

1 - Mukavele retle olursa olsun şürekadan biri•i- ti tarafından tayin edilen bir memur 1 
NEJAD EVUY A ZADE LIMI- nin vaz etmiş olduğu sermayenin is- komiser sıfatile hazır bulunacaktır. STETSON 1 

TED ŞiRKETİ MUKA VELENA- tihsaline imkan hasıl olmadığı ve I Şü1ekanın adedi yirmiyi tecavüz et-
MESI: zarureti kanuniye ve tüccariye bu-

1 
sin etmesin meclisi idare ve mura-. 

Aşağıda imzaları bulunan; lunduğu takdirde mütebaki serma- kıp raporlarile senelik plançodan PENN - GRAFT 
1 - lzmirde Bornovada Bayrak- yeyi diğer şeriklerin nisbeti daire-

1
! ve heyeti umumiye zabıtnamelerin-1 

lı caddesinde 1 No. lu evde oturan sinde tediye ederek hisselere sahip de ve heyeti mezkurede hazır bulu- KENSINGTON 
VALRJDGE 

Stanley B. Paterson olmaları lazımdıT. nan hissedarların esarnisini gösterir 
2 - lzmirde Bucada İstasyon Madde 7 -

0

Mukarreratta her ş1'- listenin musaddak ikişer nüshası he-
caddesinde 98 No. lu evde oturan rikin adedi hissesine göre reyi vardır yeti umumiyenin son içtima günün
Nejad Evliya zade Ancak bir hissedar umum hisseler 1 den itibaren nihayet bir ay zarfı.nda 

3 - lzmirde Bornovada Bayrak- mikdarının sülüsünden fazla reye iktisat vekaletine gönderilecektır 
lı caddesinde 1 No. lu evde oturan malik olmaz. itayı reye vekalet için Madde 14 - Mukarreratı tescil RITTENHOUSE E. L. Washburn. mezuniyeti tahririye lazımdır. ve kayda mahsus olmak üzere bir 

Aralarında işbu mukavele ve ka- Mdde 8 - Hisseler şirket naza- mukarrerat defteri tutulur. Bu de~-ı 
nun hükümlerine tevfikan aşağıda rında terezzi kabul etmez. Şirket her tere kararlar tarih sırasile dere ve zı
yazılı şartlar dairesinde mahdut mc~- hisse için bir •ahip tanır. Ancak irs ri şüreka tarafından imza olunur. 
uliyeıli (Limited) şirketi teşkil .-dil- gibi bir suretle bir hisse mütaaddit ! Hazır bulunmıyan ve fakat tahriren 
miştir. alakadarları arasında gayri kabili j rey veren şürekanın tahriri cevapla-

Madde 1 - Şirketİİl unvanı, Ne- taksim kaldığı surette bunlar hakla- rının ve baladaki müddetler zarfın
Jad Evliya zade Limited sirketidir. rını mü~tereken istimal ederler. Müş 1 da cevap vermediklerinden dolayı 

Madde 2 - Şirketin ,;,erkezi iz- terek alakadarların mümessil veya · kararı vakii kabul etmiş ad olunan 
mirdedir. Türkiyede ve hariçte şu- vekilleri olmadıiiı takdirde şirket;n şürekaya müdiran tarafından gön
beler açabilir. Bu takdirde lktisad muamelatı velevki bunlardan yalnız derilen mektupların tarihi kayt olu-
vekaletine maliimat verilecektir. birisine karşı bile olsa cümlesi hak- nur. 

Madde 3 - Şirketin maksadı; Tü kında muteberdir. Madde 1 5 - İşbu mukavelena-
tün aLm ve satımı ve ihracı ve ko- ŞiRKETİN TEMSİLi VE UMURU mede ve ticaret kanununda aksine 
misyonculuğu ile iştiğal etmektir. iDARESi sarahat olmadığı takdirde laakal nı-
Şirket yukarıda yazılı maksatla dol\"- Madde 9 - Şirketin umur ve mu- sıf sermayeyi temsil eden şürekanın 
rudan doğruya münasebeti olan bil- amelatını şüreka adedi beşi tecavüz müzakere edilen hususun lehine ka
umum mali, ticari, sınai muame!ıitı etmediği takdirde şürekanın ittifak- rar vermis olması lazımdır. Aksi 
icra ve muamelat ile iştiğal eden eli- larile ve tecavüz eylediği takdirde takdirde ,;,ukarrerat keenlemyekun
ğer şirketlerin hisse senedi ve tah- sermayei sirketin laakal üç ruhunu dür. 
villerini mubayaa ve bu nevi şirket- temsil eden ürekanın muvafakati!~ Madde 16 - Mukarreratın mü
ler tesis edebilir. Şirket maksadının tayin edilecek bir veya müteaddit diran şirket tarafından müçtemian 
ve esas muamelelerinin idaresi icin müdüran tarafından da idare edilir. veya münferiden musaddak asıl ve-
kanunu mahsusuna tevfikan gayri Müdüran hissedarandan veya ha- ya hulasaları şürekaya veya üçün~ü 
menkul mallar tasarruf edebilir. riçten İntihap ve tayin olunabilir. şahıslara verilebilir. Bu asıl veya)ıu. 

Madde 4 - Şirketin sermayesi Şirketin teşekkülün iktisat vek~- !asalar şirket hakkında her nevi mu-
( 20000) Yirmi bin Türk lirası olup letince tasdiki akebinde şirketin ida- amelatta muteberdir. 
bundan, re ve temsiline memur edilecek ze- Madde 17 - Şirketin müdürleri 

9000 Dokuz bin liralık hissesi vat tayin ve tescil ve ilan edilecek- veya onlardan yalnız birisi lüzum 
Stanley 8. Paterson tir. Müdürlerin hilafı kararlastırıl- gördükleri takdirde hissedaranı da-

6000 Altı bin liralık hissesi Nej:ıd mış olmadıkça umur ve mua,,;elatı vetle ittihazını şirket menafii İçin 
Evliya zade şirketi tedvir, şirket namına her nevi muvafık gördükleri hususu müzake-

5000 Beş bin liralık hissesi E. L. evrakı resmiye ve gayri resmiye ve re ve bir karara rapt ettirebilirler. 
'W ashburn senedat ve mukavelat ve taahhüdata Madde 18 - Şirket sermayesinin 
Tarafından ahz ve taahhüt edilmiş- vaz'ı imza ve sulhu ibra ve her dere- nısfının ziyaı halinde müdür veya 
tir. cede mahkemelerde şirketi temsil müdürler hisscdaran heyetini davete 

Şürekayı mumaileyhin isimleri hi- hususlarında salahiyet ve mezuni- mecburdurlar. Hissedaran şirketin 
zalarında gösterilen mebaliğin tedi- yelleri olaca~~tır. d~vamına veya fesh veya tasfiyesi-
yesini taahhüt ve yarı hisselerini Şirketin ht:lrnk ve vezaifi şirketin ne karar verebilirler. 
berveçhi peşin tediye eylemislerdir. unvanile vaz'ı imza eden müdiranın SENE! HESABIYE VE DEFATIR 

Hissedaran adedi beşi teca~üz et- taahhüdatile taayyün eder. Taahhü- Madde 19 - Şirketin senei mali-
mediği müddetçe şürekanın ittifak- dün vakıın sirket nam ve hesabına yesi Kanunusani İptidasından bed 
larile vefat ve saire gibi suretleıde yapıldığının ·tasrih edilip edilmeme- ile Kanunu evvelin sonuncu gÜnÜ 
hissedaran adedi beşi tecavüz eyle- si müsavidir. hitam bulur. Fakat ilk senei maliye 
diği takdirde sermayenin üç ruhunu Müdiranın esami ve salahiyetleri müstesna olarak sirketin sureti ka
temsil eden şürekanın muvafakat;le gazetelerle ilan edilir. tiyede teşekkülü t~rihile l 937 sene
sermayenin tezyidi caizdir. Bu tak- Müdiranın keyfiyeti tayininin ve si Kanunu evvelinin sonuncu günii 
dirde şüreka veya halefleri hisseleri ya bunlardan birinin salahiyetinin beynindeki müddete şamil olacak
nisbetinde yeni hisselere sahip olur. hitama erdiğinin sicilli ticarete kay- tır. 
Ve bedellerinin tesviyesini taahhiit dı lazımdır. Müdirlerden her biri Madde 20 - Şirketin muamelab 
ederler. merkezi şirketten gaybubeti takdi- hesabiyesi için mevcut ve muvazene 

Keza ayni suretle ve ticaret kanu- rinde kendi mes'uliyeti tahtında ol- defteri ve yevmiye defteri ve kopya 
nunun 504 üncü maddeaindeki mik- mak üzere diğer bir kimseyi vekil defteri namile üç defter tutulacak 
dardan aşağı düşmemek şartiyle şir- tayin edebilir. ve muamelatı tüccariyeye dair resen 
ket sermayesinin tenkisine karar v~- Madde 1 O - Şirket müdürleri şü- ve cevaben ahz ettiği mektuplar ve 
rilebilir. rekadan oldukları müddetçe reye i~- telgrafnamelerle tediyatı mutazam-

Şüreka eşhası saliseye karsı dahi tirak etmemek üzere dokuzuncu mın evrak muntazamen muhafaza 
ancak sahibi oldukları hissel~re le- maddede muayyen ittifak veya ekse- edilecektir. Defteri mezkure usu
kabül eden mebaliğ nisbetinde mes- riyetle indel'icap tebdil olunabilirler. len katibi adle tasdik ettirilecektir. 
uldürler. Şirket müdürlerinin veya bunlardan Madde 21 - Şirketin safi temet-

Cerek tezyit ve gerek tenkisi ser- birisinin azl ve tepdili, vefatları gibi tüü, vukubulan her nevi masrafın 
maye dolayısiyle vaki olacak mu- ahvalde ş.üreka derhal İçtima ederek tenzilinden sonra kalan mikdardan 
karrerat ve tadilatın tekemmülü ve ittihazı mukarrerat ederler. ibarettir. Bundan her sene evvela 
muteber olması için bu mukMrer-.tı Madde 11 - Şirket müdürleri yüzde on ihtiyat ayrıldıktan sonra 
ittihaz eden heyeti umumiye evrakı vazifelerinin devamı müddetince iş- hakisi bila İstisna hisselerin cümle
ve vesaiki saire lktısat Vekaletine bu şirketin mevzuuna gerek doğru- sine tesviye edilmiş sermaye üze
tevdi ve lazımgelen izin ve muvafa- dan doğruya ve gerek dolayısiyle rinden birinci hissei temettü olarak 
kat istihsal olunacaktır. taalluk eden umur ve hususatla ay- tesviye edilir. 

Madde 5 -. Şürekanın hisseleri- rıca şahsen i•tiğal edemezler. Mütebaki kalanın tevkif ve his-
ni mübeyyin vesaik nama muharrer Madde 12 - Müdirandan olma- sedarana tevzii, tenmiyesi ve bir kıs-
olacaktır. yan şüreka diledikleri zamanda biz- mının memurin ve müstahdimine 

Şüreka hisselerini sermayei sirke- zat veya bilvekale evrak ve defatiri ikram.iye olarak tahsisi gibi husus
tin laakal üç ruhunu temsil ed.;n sü- şirketi tetkik ile umur ve muamehi.Lı ta, sermayenin laakal üç rübunu 
rekanın muvafakatile diğer şerikle- şirkete kesbi ittila edebilirler. temsil eden şürekanın muvafakatiy
rine veya ahara devr ve füruht ..de· Ancak bunların umuru şirkete le halledilir. Şu kadar ki, masarifi 
bilir. İşbu devr ve furuht keyfiyeti müdahale etmeleri sureti katiyede fevkalade ve gayri melhuzaya kar-
h . J • "be · k memnudur. şılık tutulacak olan ihtiyat akçesiısse erı mu yyın vesai in zahrııı.ı 
k f. t. d f h d Madde 13 - Hissedaran reyleri- nin, mikdarı •İrket sermayesinin nıs-ey ıye ı, evr ve uru tun erci ve ' 
d f · h ni tahrire, verirler. fına ·müsavi mikdara baliğ oldukta e ten ma susasına kayt ve laakal 
üç rubu sermayeyi temsil eden •İİ- İttihazı kar r için heyeti umumi- ihtiyat akçesi ifraz olunmıyacaktır. 

k • f k ı - yenin içtim.11 mutlaka lazımdır. Mu- ihtiyat akçesi sermayenin nısfına re anın muva a at eri hasıl oldui;.u-
.. be · · k karrerat şürekanın içtim:ıile haıJıl baliğ olduktan sonra, ondan sarfi-nu mu yyın şır et müdürlerinin 

şerh ve imzalariyle tekemmül eder. olan heyette !lti!laz edilecefıi ııibi yat icrasiyle mikdarın nisbeti mez-
h muhabere ile de istihsal olunabilir. kureden aşağı düşerse tekrar te-

Bu minval üzere isselere tesahüp Bu son sekilde şirket müdürleri mettüattan tevkifat icrasına müba
edenler veya halefiyet tarikile el!c- mevzuu bahs hususu veya mutasav- ııeret olunacaktır. Zarar ve ziyan 
rinde sirket hissesi bulunanlar aynen 1 ver kararı taahhütlü mektup a sil- dahi şürekanın vaz'ını taahhüt et-
ve bila kaydü'."lrl işbu mukavele ah- rekadan her birisine tebliğ ve onlar tikleri sermayeyi tecavüz etmemek 
karnını kabul etmİ? ad olunurlar. reylerini tahriren iblağ ederler. Şü- üzere hisselere göre taksim edilir. 

Madde 6 - Hisselerin sirke:e rekadan merkezi sirkette bulunanbr Madde 22 - Hissedarandan hiç 
tevdi olunmamış kısmı gerek biri:1ci tarihi tebliğden itibaren 8 taşrada biri veya halefleri her ne sebep ve 
hissedarlardan ve gerek mezkur his- bulunanlar 15 ve memaliki ecnebi- suretle olursa olsun hisselerinden 
seleri devren tekabbül edenlerden yede bulunanlar 20 gün zarfında veya menafiinden dolayı şirket aley
ve sair suretle ve halefiyet tarikiıe cevap vermedikleri takdirde mev- hine dava, emvali şirketi haciz ede
salıip olanlardan talep olunabilir. zuu bahs teklifi kabul etmiş ad olu- mezler. Hissedaran şüreka heyeti
Ancak hissesini devretmis olan hi•- nurlar. Ancak her ne suretle olur- nin mukarreratını kabule mecbur-
sedar tarihi devirden itiba°,en iki se- sa olsun şürekanın adedi yirmiyi te- durlar.- . 
ne sonra bu mesuliyetten kurtulur. cavüz ettiiii takdirde hiasedaran he- Madde 23 - Şirketin müddeti;' 

Markalı şapkalar bunları temin eder. • 
sıze 

SATIŞ MAHALLERi : IŞIK ve başlıca tuhafiye mağazalarında arayınız ••• 
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KULA MENSUCAT 

Yeni 
F ABRiKASININ 

gelen mevsimlik sağlam, 
ucuz 

• en yenı renklerdeki 
Kumaşlarını görmeden elbise yapmamanız menfaatiniz iktizasıdır 

Her ölçü 
her renk 

ve en cazip desenlerde 

Lüks ISP AR .. f A halıları 
Birinci Kordonda ÇOLAKZADE 

Halı Ltd. Şirketi 
Vitrinlerinde teşhir edilmektedir. Lütfen ziyaret 

PERAKENDE 
ediniz. 

SATIŞ TOPTAN VE 

• .: ·· .... ·.. . - . -· ;~ ' 

teşekkülü lktısat Vekaletince sureti 

1 
lunacaktır. işbu mukavelenamede mukavelesini yanımızda imza eden 

kat'iyyede tasdik edildiği tarihten icra edilecek her nevi tadilatın te- Stanley B. Paterson ve Evliya zade 
itibaren beş senedir. Müddetin hita- kemmülü lktısat Vekaletinin tasdi- Nejat ve E. L. Washburn'un şahı> 
mında veya daha evvelden fesh Ye kine vabestedir. ve hüviyetlerini tanır ve mukavrk 
infisahından şirketin tasfiyesine mü- Madde 29 - Şirketin devamı ve- münderecatını kabul ve ikrar pt• 

dürler memurdur. Bunlar emri tas- ya tasfiyesi şürekanın yekdiğeriyle tiklerine şahadet eyleriz. 
fiyede salahiyeti tammeyi haiz ola- ve gerek müdürlerle muamelatı ~ir-1 Şahit : İzmir avukatlarınd<>ll 
rak müşterek hareket ve emval ve ketten mütevellit ihtilafatın halli Tayyar Şefik Cullu imzası. 
eşyayı şirketi ticaret kanununun merkezi şirket Ticaret mahkemesi- Sahit : izmird~ ikinci Kor· 
tasfiyeye dair ahkamı dairesinde ne aittir. donda 212 numarada Fran· 
nakde tahvil ve matliibatı tahsil ve Alakadaran ihtilafatı vakianın ta- suva Mainetti imzası. 
düyun ve taahhüdatı şirketi tediye raflarından tayin edilecek ticari ha- Genel sayı 8711 .. 
ederler. kemler marifetiyle hallini ve ha- özel sayı 1 O 135 

Tasfiye memuru olan müdürler, kem marifetiyle ihtilaf münselip ol- Mahallinde dairem tanzim meınu· 
diğer şürekanın muvafakatiyle §İr· madıkç? mahkeme~e m.üracaat et- ru Şefik Çuhadar oğlu tarafındar• 
ket mevcudunun heyeti umumiyesi memeyı kabul etmışlerdır. okunup imza ettirilen ve akitlerden 
başka şahsı, maddi ve manevive Hakemler arasında tesavii ara Stanley B. Paterson ile E. L. Wash· 
devredebilirler. · vukuunda ticaret odası reisinin t..ı- burn'un konuştukları lngilizceyc 

Umur ve muamelatı şirketin tas- yi~-~deceği üçüne~ hake~in İntihap vakıf şahitlerin tercemanlığı ile d 
fiyesinden bakiye kalan mikdarı ettıgı tarafın reyı tercıh olunur. • 

1 d 1 k h k ayrıca tefhim edilen işbu 25 agus· 
hisseleri nisbetinde şürekaya tevzi Berveçhi ba a sa ır o aca a em l , tos 1937 tarihli şirket mukave ena 
olunur. kararının tebliği tarihinden itibaren 

dd 2 b. • . . . .. mesi altındaki imzaların akitte h<': 
Ma e 4 _ Şürekadan birinin ır gun. a ıtıra. z. ve temyıze .. muraca- 1 . tıı 

ed J k be f zır ve bizce maruf F ransua l\ı aıne 
vefatı veya iflası vukuunda §İrket at . ı me sızın on ş gun. za~ ·~- ile Avukat Tayyar Şefik Çullunu·ı 
münfesih olmaz. Dig" er hissedarlar da ınfaz olunması kabul edılmışt.r. .,. tarifleriyle zat ve hüviyetleri ıaa, 
beyninde işbu mukavelenamede Madde 30 - Ticaret kanununu» a. 

kk d k k Yün eden lzmirde Burnava. ,,..~,·-muharrer müddet için ve ayni şera- sureti tatbiki ha ın a i anunun c • 
it dairesinde bihakkın devam eder. on ikinci maddesine tevfikan Iktı- raklı caddesinde 1 numaralı e\c 

M dd 25 Ş k k d oturan Stanley B. Patersonun ,_ a e - ir et umuruna sat Vekaletinin şir et üzerin e mü- 0 

müteferri her mesailde işbu muka- rakabe ve lüzum gördükçe hisseda- İzmire bağlı Sucanın istasyont c~~Jl 
vele ahkamı ve ahkamı kafiye mün- ran heyeti umumiyeleri davet, ka- desinde 98 numaralı evde 0 u 
deriç olmadığı takdirde Ticaret ka- nuna ve işbu esas mukavelename Nejat Evliya zade ve lzmirde

1 
Bıı~: 

nununun sarahat ve delaletiyle ;ımel ahkamına mugayir hareket vukuu navada Bayraklı caddesin1,e hb~r•' 
olunur. takdirinde feshi s_irket haklcında iki<- maralı evde oturan E. L. \:v as 

M dd 26 d ·ıın'' a e - ~ksine sarahat ol- ~i dava hakkını haizdir. taraflarından bizzat vazolun ug 1 

mıyan hususatta ışbu mukavelena- Madde 31 _ Şirketi fesh ve tas- ve mukavele münderecatını a)';:. 
menin tadili, adedi şüreka beşi le- fiyesi hakkında Ticaret kanununun kabul ve ikrar ettiklerini tasdik e ~
cavüz eylemediği takdirde tekmil -451 452 456, 4S7 •e 458 inci mad- riz. Bin dokuz yüz otuz yedi .sen r> 
şeriklerin İttifakiyle ve tecavüz et-

1 del~ri hÜkümleri dairesinde mua- si agustos ayının yirmi be~incı <:" 
tiği takdirde sermayenin sülüsanını mele ifa olunacaktır. ~amba giinü.. . ;vl 
temsil eden şürekanın muvafaka- Madde 32 - Şirketin bilı'.ımu:n T. C. izmir ikinci l'\oterı 1 

•• • e 
tiyle icra olunabilir. memur ve müstahdemleri Türkler- Emin Erener resmi ıntihi.irı• ' 

Madde 27 - Adedi şüreka yir- den olacak, ancak bazı mütahassıs- ımzası .. 
miyi tecavüz ettiği takdirde ano- !ar İktısat Vekaletinin müsaadeleri Genel sayı : 8750 .. 
nim şirketler haklcındaki ahkama ile istihdam edilecektir. Özel sayı : 1 O 1 3 S · . d ,;-
tevfikan bir veya müteaddit müra- 25 Ağustos 1917 Bu mukavelename s~rc_tin~11

8 7'1 ı 
kıp tayin edilecektir. N. Evliya zade, S. B. Paterson rede saklı 25 8 937 tarıhlı v •Jıı· 

Madde 28 - işbu şirket, lktısat ve E. L. Washburun imzaları umumi numaralı aıılına ugun °' .. iiJ 
Vekaletinin tasdikinden sonra sure• Mahallinde olcunup anlatılan iş- ğu tasdik kılındı. Bin dokuz 1 ?(ı 
ti_lca'iYY.~e tefekkül ..tmi~ addo- bu 25 ai!ustos 1937 tarihli sirht otuz vedi sen<"•i aiiusto• avının~ 
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TE LlNIE Vapur Acentası 
G. m. b. H. ROYALE NEERLANDAıs B l d b ••ı • ı·""' • d a SPARTA vapuru 31 birinci tepin- KUMPANYASI eyoğ UO a o ge amır ıgın en: 

e hekleniyor. Rotterdaın, Hamhurg DUCALlON vapuru 26/10/37 de vm MrifüiWH 

"c Bremen için liik alacaktır. iş verenlerı•n nazarı 
ANKARA 5 ,L, od Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve o s M A N • y E h vapuru woci teıri e 

h cltleniyor. Rotterdam, Hambarg ve Hamburg limanlarına yük alarak ha- } 

rcrnen için yük alacaktır. reket edecektir. dı· kkatı~ne 
AMERlKAN EXPORT UNFS HERMES vapuru 27/10/937 de bek- Sirkecı·de 

11.e Export $tMmehip Corponıtioa leniyor. Burgu Varna ve Köstence li-
CAJu. -rnN .,.._ otıa L!....!_..! ..._:_.. 

d ·•v ·--- - -- ,...,..-~ manlarma yük alarak hareket edecek-
e be1'leniyor. Nevyork için yük ala- · 

1 - 29 llklt'frin Cümhuriyet bayramı gününde ı, Kanununuıt 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki otelci.si BA y 46 ncı madde1i mucibince itçi ücretleri, hiçbir İf kartılığı olmak· 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ese 11zın tatilden önce ödenecektir. ~. tır. 

SATURNUS vapuru 13/11/937 de alkma kendiıini aevdirmittir. 2 - Bulunduklan itin mahiyeti dolayısiyle 29 ilktetrin gü-
Otellerinde misafir kalanlar. kendi evlerindeki rahab bu- nünde çalıfan İtçİlerin o gÜne ait ücretleri iki misli olarak ödo-

d 
EXMINSTER vapuru 2 ikinci tepin

e belıteniyor. Nevyork için yÜk ala- Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg 
~. limanlarına yük alarak hareket ede- urlar. necektir. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthiş ucuzdur. it verenlerin bu hususlara itina göstermeleri ve hiçbir fikiye-
d EXTAVlA vapuru 11 ikinci lefrln· cektir. 
e ~. Nevyork için yQ ala- TRlTON vapuru 13/11/937 de bek-

lıtanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde bulQfurlar. le meydan vermemeleri, aksi takdirde haklarında cezai takibat 
• w a. ee~y!!!!!ap~ıl!!!!!ac!!!!!a~ğ~ı!!!!!e!!!!!b!!!!!e!!!!!m!!!!!m~iy!!!e!!!!!t~le~il!!!!!!a!!!!!nlll!o!!!!!l!!!!!u~n~ur~.~~~=~!!!!!3::7!!!!!55!!!!!!!~(1~908=~)!!!!!!!!!!!!l 

~· lenlyor. Burgas, Varna ve Köstence li-
d HIBITOR ....,..,. 19 ikinci tepin- manian için yUk alacaktır. 

e beldeni,-or. NeyYork için yük ala- SVENSKA ORtENT LtNtEN 
~. VlKtNGLAND moıörü 2/11/1937 de 

EXPRE.S.S npmu 26 ikinci t • 
de bekleniyor. Nevyon için yük~ Rolterdam, Hamburg, Gdynia, Dantzlg 
~. Danimarka, lsveç ve Baltık limanlarına 

OCONTZ vapuru 28 ikinci tep'İD· hareket edecektir. 
de beldeniyor. Nevyork için yük .ı.. NORDLAND motörü 16/11/937 de 
~- Rotterdam, Hamburg, Gdyniıı., Dantzig 

llıc Export Steamabip Corporation 
PfRE AKTARMASI 
SERt SEFERLER .• 

• EXACAMBtON vapuro 23 birinci teı· 
~~ Pireden Boston ve Nevyork için 
~et edecektir. 

Danimarka, İsveç ve Baltık \imanlanna 
hareket edecektir. 

A A S N E vapuru 2/12/1937 de 

Rotlerdnm, Hamburg, Gdynia, Dnntzig 

Danimarka, tsvcç ve Baltık limanlarına 

hareket edecektir. 

Enılak ve Eytam bankasından: 
Etas No. 

205 

Yeri No.su 

lzmir Göztepe Köprü ma- 792 
halle1inde tramvay caddesi 
ada 791 parsel 2 

Nevi Depozito 
T.L 

Kargir sa- 2.213 
hilhane 

lzahab yukarıda yazılı gayri menkul pefİn veya taksitle ve 
pazarlıkla artbrmaya konulmu,tur. 

1 - ihale birdir ve kat'idir ve 27 - 10. 937 tarihine ·müsadif 
çarfamba günü saat on birde tubemiz ıatıf komisyonunda yapı
lacaktır • 

2 - isteklilerin, daha fazla tafsilat almak üzere her gün su-
bemize müracaatleri. 19 - 24 3690 (1864) 

EXCHORDA vapura S ikinci tet-ti d SERV1CE MARtT1ME ROUMAIN 
L rı e Pireden Boston ve Nevyork için ş k • k 
qll'elcet edecektir. SUCEAVA vapuru 4/11/937 de Mal- ar sanayı umpanyası 

C'vC ta ve Marsilya limanlarına hareket ede- _ 
. "-" ALIBUR vapuru f 9 ikinci teş-

~rıden Pired~n Boıton ve Nevyork için ceklir. T •• k • • k t• d 
"•ketS~;:!~~ MODDETI L~:;u~~ö:~~~ ~; An-' ur anonım şır e ·ın en 

Pire - Boston 16 gün vcrs, Gdynia ve Dantzig limanların:ı Şirketimiz hisse senetlerine merbut kupon cetveli görülen lü-
Pire • Nevyork 18 gün hareket edecektir. zum üzerine yeniaen tabettirilmittir. Aksiyon hamillerinin elle. 
8ERVICE MARITIMEBUCRAORlJ?,EST1AIN tıaı,daki hareket tarihleriyle navlun- rindeki hiHe senetleri kupon cetvellerinde (13) numaralı ku

pon da mevcut olmak şartiyle 0 6manh bankasına müracaatle 
d DUROSTOR vapuru 26 birinci teşrin- lardaki değqikJiklcrden accnta rnesuliyet yenileriyle değiştirmeleri rica olunur. 
e ~~~eniyor.. • kabul etmez. Dnhıı. fula tafsilat için Hamis ; Bundan &0nra tevzi edilecek kupon bedelleri ancak 

C östence, Sulınn, Gnlatz, ve SPERCO ' .~Iatz nktarması Tuna limanları için ikinci Kordonda FRA TELLi bu yeni lmponlar üzerine ödenebileceğinin alfıkadarlarca ehem-
~uk alacaktır. vapur acentasın~ müracaat edilmesi ri- miyetlc nazarı dikkate alınması ilan olunur. 

S'I'E:. ROY ALE HONGROISE ca olunur. 20 - 22 - 24 3709 ( 1870) 
DANUBE MARITIME DUNA TELEFON : 4142/4221/2663 

~ motörü 25 birinci teşrinde 

8 
eniyor. Bdgrad, Novisad, Comamo, 

, ?dapeıte. Bratislava, Viyana ve Linz 
IÇırı yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHA VSLINJE 
OSLO 

8A Y ARD motörü 25 birinci tep-inde 
~eniyor. ~ire. Dieppe ve Norveç li· 
ll\an1arma yük alacaktır. 

ARMEMENT SCHULDT 
HAM BU RC 

Olivier Ve Şii. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BtRiNCl KORDON REES 

81NASI TEL. 2443 
Lllerman Unes Ltd. 

LONDRA HA'ITl 

b DUBURC vapuru 22 birinci teşrinde 
bekleniyor. Anverı (Doğru) ve Ham• 
urg için yük alacaktır. 

la 11Andaki hareket tarihleriyle na;lun- ALCERIAN vnpuru 20 birinci tcş-
k l'~ki değişiklerden ncenta mesuliyel rinde gelip yük çıkaracak ayni zamandeı 

a. ul etmez. Lo d H 11 · · ··k l k l:>aha ~ n ra ve u ıçm ~ a aca tır. 
t.>- · ıaila tafsilat almak için Birinci 5 ~rdonda V. F. Hcnri Van Der Zee CiTY OF LANCASTER vapuru 1 . 
e~· Y· yapur acentalığına müracaa! ikinci teşrinde gelip yük çıkaracak aynı 

csı rıca olunur. d L d ' ·I il · · ··k la TELEFON No.: 2007/2008 zaman a on ra ve r u ıçın yu a -

·--·--------- caktır. l!'l' THE GENERAL STEAM 
NAVICATION CO. LTD. Diş Hekimi 

l~~ulla~ Naci 
ADJlJf ANT vapuru 5 ikinci teşrin· 

de gelip Londra için yük alacaktır. 

IlORTAÇSU 

DEUTScHE LEVANTE UNIE 
lTHAKA vapuru ikinci teşrin İpti· 

<lnemda 1 lamburg Bremcn ve Anvers• 

I ten gelip yük çıkaracaktır. 
Hastalarını Birinci Beyler 

lokak 36 numarda kabul eder. 

Tnrih ve navlunlardaki değişiklikler
den accnla mcsuliyet kahul etmez. 

Sabah 9- 12 
Öğleden ıonra 3,30 - 6 
Randevü için telefon ediniz. 

TELEFON: 2946 .......................... ii..::':iıt . 
•ncı ""'•Q.. be .. .. r-.ar-m gunu. 

-DAHlUYE MOTAHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yar~m 
26 Ağustos 19 3 7 tzmir Memleket hastanesi Da-

1' Pul bili Hastalıklar Seririyatı 'Şefi 
· C. İzmir ikinci Noteri M. Emin Pazardan maada her gün hasta-
E.rener resmi mühür ve N. R. lanm muayene ve tedavi eder. 

N ~iray imzası.. Muayenehane: 2 inci Beyler 
tin· CJnt Evliya zade Limitet şirke- kağı N 65 
bu ın otuz iki maddeden ibaret olan 1 Telefon~~9sG 
~Ör~İas.. mukavelenamesi muvafık 1 Evi: Götepe tramvay cadde-
l\u rnuş olmakla ticaret kanunu· si No: 1018. Telefon: 2545· 
~.k505 inci maddesine tevfikan am•••-•• 5 -, 

ı kılındı. 14. T. evvel 1937 
'f Pul 

· C. iktısat vekaleti iç ticaret 
~~ur müdürlüğü resmi mühü
u.. mza okunamadı .. 

D iktısat Vekili N. imza 
tn amga kanununun yirmi altıncı 

addesi delaletiyle on ikinci 
~nddesine tevfikan istifası l.l
Vrn gelen binde iki nisbi resim 
k ekatette saklı bulunan esas mu-1 
:relennmeye ( 40) kırk liralık ol Yapıştırılmak suretiyle tahsil 
unrnuştur. 

1' 14 T. Evvel 1937 
lİ C. lktısnt vekaleti İç Ticaret 

mum ınüd" l"w - " "h" ve • ur ugu resmı mu ur 
ırnza .. okunamadı ... 

Kulak, Boğaz, Burun hastalık
ları mütehauısı 

Doktor Operatör 

Sami Kulakçı 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 23 l O 

Evi: Göztepe tramvay cadde-
si 992. Telefon: 3668 

1-26 (481) 
:..r:-....... -,-h ........... """' r-;. ....,...,.,..,... ........... 

adyo eraklılarına 
GRAETZOR 

Braun Hornyphon 

Markalı Radyoların 1938 modelleri görünüz. 
Zevk - ahenk - ıada temizliği· zarafet evsafmi hep birden arze

der. Radyo almadan -Bir defa göroıek· dinlemek sonra karar ver
mek menfaatiniz icabıdır. 

Otomatik 1 ve 10 plaklık gramofonlarımız tavsiyeye değer. 
S. KALOMENI: Büyük Kardiçah Hım 

• Omega ticarethane1i ~ttisaliıide 

il daimi encümeninden: 
4860 lira tutarlı olup nafıa dairesiyle vilayet ve sıhhat ve içti

mai muavenet dairesi oto ve hizmet kamyonlannın bir yıllık ih
tiyacı 1800 teneke dökme benzin 15 gün müddetle açık ekıilbne. 
ye konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasaya göre hazırlaya
cakları teminatlariyle birlikte 4 ikinci tqrin 937 per,embe günü 
saat 11 de il daimi encümenine batvurmaları. 

3708 (1909) 

İstanbul defterdarlığından: 
Kqif bedeli 44752 lira 65 kuruttan ibaret bulunan Sirkecide 

Hudavendigar caddesinde Kalın Mustafaağa medresesi arıasi 
üzerinde yapılacak Hocapqa maliye tubeai intaab kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuttur. Mukavele, eksiltme, bayındır
lık itleri genel özel ve fenni şartnameleri ile proje keşif huliaası 
ve buna müteferri diğer evrak 225 kuru, bedel mukabilinde milli 
emlak müdürlüğünden verilecektir. isteklilerin 3356 lira 45 ku
ruşluk teminat mektuplariyle teklifnamelerini ve bu ite benzer 
en az 25000 liralık it yaptıklarına dair nafıa vekaletinden almış 
old.uğu müteahhitlik ve Ticaret odası vesikalannı 8-11-937 pa
zartesi günü saat on dörde kadar milli emlak müdürlüğünde top. 
lanan komisyon başkanlığına vermeleri ve saat on bette mektup· 
lar açılacağından komiıyonda hazır bulunmaları. M. «7191» 

24---,28-1-5 3772 (1912) 

İzmir vilayeti defterdarlığından: 
ölü harsa Zeki varisleri Naciye, Mehmet Adil, Melek ve Layı· 

kanın veraset vergisinden olan borçlarının temini tahsili için tah
sili emval kanununa tevfikan haczedilen ikinci Karantina tram• 
vay caddeıinde kain 610,612,499,501 taz 499,501,510,512 vergi 
numaralı dört parça ev ve dükkandaki 4612608 sehimde 2306304 
payları tarihi ilandan itibaren 21 cün zarfında müzayede sure
tiyle satılacağından; almak, pey sürmek ve müzayede tartlannı 
öğrenmek isteyenlerin defterdarlık tahsilat servisine gelmeleri. 

24-31-7 (3782 (1913) 

TURAN Fabrikalara mamulltıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet 1abunlarını, traş sabunu ve kremi ile gOıellik krem· 
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan aa· 
tıılar için lımirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyaıılı •e j. C. Hemıiye müracaat ediniı. 

Posta Kut. 224 Telefon a45G 

'Saat& cok ehemmiyet veren AEVUE eaatı alır. 

eırREVUE 
• 1 

saatı alan ne aldığını bilir. . 

çünkl eo senelik tecrübe gibi bir 

garantiye maliktir:) 

Modeller en son ve za,.ıf ,şekildedlrJ 

'satıf deposu °L BERNARD A. ZAHAROF, lzmlr, HUkUmet caaaeeı SOJ " ... _ 

Türkiye 
Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudu . 

er yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

TELEFON: 2067 

-~m~• 



ispanya Meselesi HAi çıkmazdadır 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lngiliz karar • • 
proJesı 

Bütün 
• 

gerı 

gönüllü muhariplerin ecnebi 
alınmasını istihdaf ediyor 

Amerika hariciye nazırı 
Beynelmilel hayat . için beynelmilel 

kanuna riayet lizımdır, diyor 
Rusya: ispanyada bir tek yabancı gönüllü kalmayıncaya"kadar 

muhariplik hakkını tanımıyacağını bildiriyor 

VFn~ington, 23 (ö.R) - Belediye
nin bir ziyafetinde bir nutuk söyliyen 
hariciye nazın D. Corddl HuJl sulhun 
sağlamlaştırılması lehinde bir hitabede 
bulunmuştur. B. Rooseveltin Şikagodu 

söylediği nutkun mütemmimi olan bu 
beyanntta :muahedelere riayetin ehem
miyeti yeniden kaydedilmekte ve bey
nelmilel münasebetler milli hayat ile 
kayese edilmektedir. Nasıl ki milli ha
yat nncnk kanuna riayet esası üzerinde 
mümHinse beynelmilel hayat ıçın de 
beynelmilel knnuna riayet bir şarttır. 

asilerin 

Ribbcntrop 

Londra, 23 (Ö.R) - Ademi miıdahale 
komitesi tali komisyonunun dün nkşam
ki ıçfonaında lspanyadnn scmbolık (tim
s::li) h r !';ekilde geri alımıcnk ~nebi gö
nullulerin mıktarının u yini ile iştigal 
c dılmışt r. St)\") t RuS) a d<>leg si B. 
Ma ski geri nlınacak bu ılk göniıllü ka
fılesın"n her iki taraf için hizm tleri al
tında bulunan yabancı muharıplerin 
, d dı) le mut n:.s p olmnsını teki f et
mı tır. B. Grnndi ise, ltnl) a namına 
h r ıki tnrilftan mü avi miktarda gönül
lunün indesini tc: lep etmiştir. Sovyet 
ve italyan ddegekrı arasında anlac:ma 
lde roılemed indm komite "çtimaını 

paz._rtesi gün un tal k etm · t r. Bu 
müddet zarfında al:Jrnd, r d vl t' r ) e
nı bır ingıliz kar. r Sl ret nın metn"ni 
tctkıke ve bu hu u ta re)lerini bıldir
meğe fırsat bulacaklardır. 

Ingiliz delegasyonu tarafına n t kl f 
edilen bu yeni karnr sur ti temmuz 1!!37 
tanhli ingiliz proJesinin hemen hemen 
butün noktal.ırını tekrnr c mekt ve ge
l c-k gönUIH.ılerin g<.'ri almmnsı, gcn'kse 
de ispanyada iki tarafa muhasımlık hak
kının \•erilmesi hususunda ayn csas1ara 
dayanmaktadır. Pazartesi gününe ka
dar bu proje hakkında hükumc.tlerin 
kar.ırlarını verebilecekleri ümit roil
mcktcdir. 

Italyan ve Sov) et delegeleri arasında 
ihtilaf mevzuu olan rakam başlangıç 
olarak her iki taraftan 1000 ecnebi gö
nüllüsünün geri gönderilmesidir. Sov
yet sefiri B. Maisky Valensiyanın bire 

karşı bir gönüllü iadesi prensibini hiç 
bir zaman kabul etmemiş olduğunu ha
tırlatmış ve esasen böyle müscıvi nis
bctte bir tahliyenin tam manusiyle ge
neral Franko lehinde olacağını, zira bu 
şekilde Valensiya hükumeti hizmeti al-
1ındaki bütün gönüJluleri geri gönder
dıkten sonra general Frankonun emri 
altında yine külliyetli ecnebi muharip 
kalacağını ilave etmiştir. 

B. Grandi ilk gonüllü kafilesinin ia
desi hakkında müsavat esası haricinde 
diğer her hangi bir anlaşmaya ~tirak 
roemiy~ceğıni sO,} remiş, Almanya ve 
Portekiz delegeleri de müsavi miktarda 
gönüllü tahliy<:sini iltizam ederek Ital
yan delegesiyle birlcşmıştir. 

B. Grandi ingiliz karar sur tındeki al
tı noktayı kabul etmekJc Jtalyamn iyi 
istekliliğini isbat etmekte olduğunu ha
tırlatmış ve dıger memleketlerin de 
ayni suretle hareket etmelerinin temen
niye şayan oldu •unu, hnlbuki Sovyet 
delegesince dınan vazıyetın buna zıt o!w 

B. Maisky Ingılız karar suretindeki 
tckliflerd n ispan) ol nrazısine her iki ta
raftan göniillülerın iadesıni teşkilata 

balflam:ık üzere ıki komisyon ızamını 
kabul etmiş, fak t b ıtun gonulluler en 
rnn şahsa kadar ıade edilmcdıkç' muhn
r'plık hnkkını tar.ıma ı reddetn · tir. 

B. Eden mıizaker ) n ıid ha ede-
r k Ispanynya r,önd rıİ cck komi yon-
1 rc:ı teklU ed J c k h 1 ur tını hukCı

zlers bu ko-

Grandi Maisky 

Hariciye nazırı şunu da ilave etmi_ş

tir : Bütün milletlerin birbirine tabi va
ziyette olmaları beynelmilel hayatta en 
esaslı unsurdur. Milli hayatta ferdler 
arasındaki mütekabil tabiiyetin olduğu 
gibi. Nazari olarak bir millet diğerlerin
den yaıı, münzevi bir hayat yaşıyabilir. 
Tıpkı millet camiası içinde bir ferdin na
zari olarak yapabileceği gibi. Fakat ne

Ruzvelt Papanın mümcssiliylc bir arada 

tice olarak, bu inzivaya rağmen o ferd kurtaramazlar. Eğer muasır medeniyet 
ve o millet camianın maddi, manevi ve bütün tehlikelerden sağ ve salim çıka
ruhi hayatına yine iştirak zaruretinde- bilmişse sebebi şudur ki nizamı bozan

rüyenler nihayet bir istisna halinde kal· 
mışlardır. Benim memleketim her •"" 
retle sulhun müdafileri arasında bull>" ınektedir : 1 prntik yol olduğundan irıgiliz planı da 

1 - lspanyol olmıy:m veya 1936 sc- şimdi bunu göz önünde tutmaktadır. Pa
nesinin temmuzuna kadnr ispan) ol tfı- zartesl celsesinde bütün hükumetler bu 
bııyetini kazanmış bulunmıyan, fakat plfuıın kabul veya reddi mahiyetinde bir 
şimdi lspanyadaki ihtilafa k.'.ırışmış bu- cevap vereceklerinden içlerinden ~ogi
lunan biıtün muhariplerin beynelmilel sinin mii7.akeratı akamete uğratmak 
kontrol altında geri alınması, mesuliyetini üzerine almak isteyeceği 

dirler. Bunların tesirlerin"den kendilerini lar ve müşterek kanunların aleyhinde yü- nan bir memlekettir. 

······cumııuiy·eıçi'······ .. ıspanyada····· 
2 - Ispan) ol olmıyan muhariplerden görülecektir. 

sembolik bir miktarının hemen geri Roma. 23 (ö.R) _ S:ıntander muha
.ılınması iç n bir tesviy~ suretinin kabu- rbeesinden beri Jspanynda ölen ve ya

Ju. ralanan italyanların onuncu listesi neş-
Nihai zafere kadar birlik 

. 
tesisi • • 

ıçın 
3 - Isp:ınyol olmıyan muhariplerin rcdilmiştir. Son muharebelerde ölen

geri alınmasını kontrol için ispanyaya Jer Kantabrik denizine karsı bir meznr
gönderılmck füere iki komisyon teşkil lığa gömülmüşlerdir. 

ve tayini, Londra, 23 (ö.R) - Ademi müdahale 
4 - Ispanyada iki tarafa muharipllk komitesinde ga) retlerin yeniden SU} a 

hakl rının bahşedilmesiyle al:tk3dar düşme,.,ind~ n korkulu) or. Pazartesi y.ı
~artl rın 1nyin \' e tesbiti mesel si, pılacak olan yenı içtima ingil'z k. rar su-

5 - Hükumetlcrce lsp .. nya~ a yeniden ret ini hükumetlerin daha iyi tetkik eclc-
g~niıllu ve harp malzemesi sevk ve iz.a- rek cev~p verebilmeleri için salı günü 
mınn musaade edilmiyeceği hak .ındaki saat on altıyn talik edılmişti. Fnkat Ro
taahhüdün tekrar teyid". matla yeni çıkmağa bnc:lıyan ve ynrı res

G - Bu mnksatla kara ve d n·" kon-
mi bir mahiyeti Qlmakla kalını.} ark biz-
zt Duçe t.lraf ından yazıldığı söylenen trolı.imin ;:. cnıdt>n tesis ve takvıyesi. 

FTansanın vaziyct1 

büyük gayretler 
•••••• 

•••••••••••••••••• 
Bir torpito Astür
yadan kaçan hükü
met erkanını ve ku
mandanları Polin-
yak limanına ge
tirmistir. 

~ 

c Inforınazione Diplomatika ~ gazetesin
de çıkan bir nota bu 2·1 saatlık yeni 
mühlet sonunda da bir anla!';ma olacaC.ı 

~ b •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ümidinı vermeıncktedır. Bu deklaras- Madrid, 23 (ö.R) _ Cumhuriyet 
yon B. Mussolinirıin B. von Ribbentrop- hükümeti reisi B. Ncgrin ile Katalonya 
la bir muhaveresirıi takip ettiği cihetle eyalet reisi B. Campanys dün ak~am 
ehemmiyeti artmaktadır. Madrid udyosu vasıtasiyle lspanyol 

Londrn mahfilleri salı gününe kadar milletine hitap etmişlerdir. B. Ncgrin 

vardır ... 

Par:s, 23 (ö.R} - Basvekil B. Chau
teınps dün öğleden sonra Devlet nazır
lrırı BB. Blum, Violette ve Paul Faurc 
ile hariciye nazırı B. Delbos, milli mü
dafaa nazırı B. Druadier, hava naz.ın 
B. Pierrc Cot, maliye nazırı B. Bonnct 
ve müstemlektıt nazın B. Monnet'nirı 
hariciye nezareti' genel sekreteri B. 
Aleksis Leger ile Paristc olmıyan bah
riye nazırı B. Campinchi namına bir 
amiralin iştirak ettikleri bir konferansa 
riyaset etmiştir. Konferans sant 18 den 
20 ye kndar, yani Londrada tali komite
nin içtimada bulunduğu sırada devam 
etmiştir. Nazırlar Ispanya meselesi ve 
tesirleri, Fransa hudutfarının ve mü
nakalatı ile deniz aşırı malikfınclerinin 
emniyet ve selameti meselesiyle meşgul 

hükumetlerin daha uysal temayüller lspan;ada bütün cümhuıiyetçi partile-
1 

lspanyol ciinıhuTiyetçileri 
göstermek lınkunmı bulacaklarmı ümit rin bırleşmcsini ima ederek faşist tehli-, 
etmektedir. Yoksa komitenin akamete kesi karşısında bu birlecmenin faydalı mesi kat'i bir zarurettir. Hatta alnıar~k bir vaziyet almak imkanı yoktur. Bıı 
uğradığını müşahade ederek bundan U\- ve elzem olduğunu söylemiştir. Zafer tedbirler sendikaların müddeiyatına mu- ancak zaferden sonra dii ünülccek y 1 ~ ~ 

zım gelen .neticeleri çıkarmaktan başka k.azanmnk İçin bütün azim ve kudretle- ı halif bile çıksa yine bu yolda hareket meseledir. 
yapılacak ış kalmıyacaktır. rın tam olarak seferber haline geçiril· etmek icap eder. Şimdiki halde !Iİyasi Paris, 23 ( ö.R) - General f rafl' 
••••• • •• •••• •• • •• ••••••••••••••••••• • •••••••• .. •••••• ••••• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. • konun imza ettiği bir irade ile nnsyona' 

C H d ti d 
list ispanyada bir milli konsey teşkil 

olmuşlardır. 

enup U U arın a edilmiı;tir. Bunun salahiyetleri Roıntıdıı• 

• ~~ b::~~r!:~::~:.n~~~~:alaa~~~~:;le:; 

Alman manavraları Avusturya ve 
Çekoslovakyay~ müteveccihtir 

Roma, 23 (ö.R) - Alınanyanın Lon
dra sefiri von Ribbcntrop diin öğleyin 
karısı ve kıziyle birlikte Berlinden hava 
yoluyla gelmiş1ir. Misafirler Vittorio 
Benito oteline inmişlerdir. Snnt 18 de 
von Ribbentrop Chgi sarayında harici
ye nazırı kont Ciano tarafından kabul 
cdilmis ve bunu müteakip Duçe ile de Paris, 23 (ö.R) - cRepiiblik> ga· 
görü~müştür. Bu seyahate oldukça bü- zetesi cenup hudutlarındaki.,..-~man 
yük bir ehemmiyet vermekten geri ka- manevralarından şöylece bahsediliyor : 
lınınanınktadır. Almanyanın Londra Almnn planı Şuşnig lmbinesine iki ve· 

sefirinin hususi bir vazifeye memur ol- ya dört na~yonalist sos) alist nnzınn kn· 
duğu zannedilmektedir. B. von Ribbcn- bul edilmesini temine matuftur. Bun· 

trop imlyan ricaliyle beynelmilel mcse- lar nasyonal - Sosyalist hareketi lehin
leleri ve bilhassa ademi müdahale ko- de gittikçe daha ehemmiyetli tedbirler 
mis) onunun son mfü:akereleriyle alaka-

nldırucaklar ve Almnnynnın Avu~turya· 
dar olarak Ispanya işlerini gözden geçi-
recektir. 

Romn, 23 (ö.R) - Ademi miidahalc 
üıll komit~sinin müzakereleri hakkında 
şu italy. n tavzıhi neşredilmiştir: Faşist 
deler,asyonu ingilız plfınını tam olarak 
kabul ctfgı.ni teyit etmi tir. Mahiyeti 
itib riy1e bu pl:ın gönüllülerin ger1 alın
mas·) 1 birlikte ikı tarafa muhariplik 
hakk nın t.tSdıkini l.abul ctm ktrdir. 
Ital), n d le aS) onu güdülen gayeye 
<'ri mek fon h ,. seydcn evvel ispanya
da i i tar fla do w rudnn doğruya temas 
ed im ı 1 lUmunu ileri sünnü tü. Bu • 

yn hakim olmnsı için açılan gediği dai
ma genişleteceklerdir. Böylece Şuşnig 

kabinesi yerine ynrı Suşnig, yarı nns• ' 
yonal - Sosyalist knbincsi, bunun yeri
ne duhn ileride dörtte uç n S) onal-cos• 

yalist kabinesi ''e nih.ı) <'t t. m bir nas-
yonı:ı.l - sosyalist kabin<! i g<"reccktir .... 
Von Neurath Avustury. da nçıkça mü· 
<lahale teşebbüsünde bulun ak kadar 

safıl değildir. Onun i t dj<;j nncak Hit
lcr tnrnftnrı bir hüküm tin te ekkiilüdür. 

Eğer A" usıu·ryu milleti, korkulduğu gi
bi, bunu tevekkülle l. r ıl r .:ı buna knr-

ıki tardın müzahereti temin edilmedik-
~· ne yapılabilir ';I 

ç h r müzak r<.' nknd mik ve kısır kal-
mn"a matuftu. Fakat 26 temmuz cel- cÇekoslovakyadaki cenubu - Şarki 
se .. 'nde (g çen ynz) bazı devletler Sala- Alman] rının muhtariyetini temin etmtk 

m, nk:ı hükumetiyle doı;rudan doğruya gayesi tak.ip ediliyor. Tam Alman hu
müznkC'rC'ye girış:Jmesini kabul etmek dudu üzerinde üç milyon üç yiiz bin, 
istetncmiş!erdi. Çünkü bunu muharip- Alman muhtariyeti Tejimini kazanınca Alman hava müstc§arı Fransayı ziyaretinae 

suretle nasyonalistlerin ana unsurlııfl 
olan faşistlerle ananecileri birleştirrııİ~ 
olmaktadır. Milli konseyin en az yirrıll 
beş ve en çok elli azası olacaktır. Şitıl' 
diki azalar seçilmiş olmayıpgeneral Fraıı· 
ko tarafından tayin edilmişlerdir. Bu11• 

ııl· lnrın arasında nasyonalist ordusunun 
tı kumandanı da bulunmaktadır. 

Roma, 23 (ö.R) - Sain Jean de 
Luze ·den bildiriliyor : Astürya ınnderı . , .. 
mıntakasının İşgali Katalonya harr> 
nayiini elzem olan iptidai madde]erdef1 

h si· mnhtum bırakmaktadır. Şimal cep e 
nin yıkılma!lı Valansiya ve Barselon jçİfl 

h . b" · "hd . ' Ge· va ım ır vazıyet ı as etmıştır. . 
r bı• neral F ranko bu suretle ehemmiyet 1 le• 

manevra kuvvetini 11erbest hale soktu 
tan başka külliyetli topçu kuvvetindefl 
de istifade edebilecektir. 

b"Jdiril• Roma, 23 (ö.R) - Paristen 1 );İZ 
diğine göre dahiliye nezareti on !C J • 
ve kırk dört yaşları arasında bütün s .

1 ger 
panyol mültecilerinin ispanyaya 

"l . k . b oU hU• çevrı mesıne arar vermış ve u r 
dut makamlarına bildirmiştir. Bu kar~ 
Bask sahillerine elim bir tesir ynptıl' 
tır. po· 

Roma, 23 (ö.R) - fransanıo ··re• 
lignuc limanından bildirildiğine go 3 
Gijon limanından en son çıkan )V1. )İ• 
hükümet torpitosu hasarlı olarak .b~c1'İ 
mana gelmiştir. Kantabrik körfezırı ~e 
1 ""k'" k ] . . k nndaoJıırı . 
lU umet uvvet erının um e.i•• 

b . ·yle r 
Astürya ordusu erkiınıhar ıyesı bril' 

. b l k d l Kantıs bu gemıde u unma ta ır ar. ,ııo• 

J"k hakkının zımnen tasdiki mahiyetin- nrtık bu hududun ne kıymeti kalacaktır} iyi dikkat edilirse onlar bu suretle ha- 1vahdeti nasyonal - sosyalizmin baş um

------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~rMl~~d~L~~It~~g~an~~~~l~U~J~b~i~ri~c~~~l~e~tle~~rin ye~ tdti~ bud~ ve r~e~~~dud~.Cünkü~ma~~n 1 d~d~• 

sahillerinden kaçan mülteci dolu biUeri· 
tör, vapur ve gemiler Franeız ea 
ne iltica etmektedirler. 


