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B. R~nda ın a iye ve ili ol ...... ""ağı, amutay 
başka ğ na lnön ·· 

..... 
seçı ecegı or 1 • 

nı 
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Satışları 
/\.olaylaştırmak 
• • 
•çın alınan tedbir 

lstanbul, 25 (Yeni Asır muha
birinden) - Yeni kabinenin bu
günlerde, te,ekkül edeceği mu
hakkak sayılmaktadır. Batvekil 
ismet lnönü istirahate olan ihtiya
cının devamına binaen istifasını 
Cümhurreisine arzetmek kararı-
nı vermittir. 

Yeni kurulacak olan B. Celal 
Bayar kabinesinde kimlerin bulu
nacağı hakkında 9imdiye kadar 
ortaya atılan isimlerin tahminler
den iler~ geçmedikleri muhakk!lk
tır. 

Yeni kabinede bugünkü Ziraat 
vekili bay Şakir Kesebirin iktısat 
vekaletini deruhte edeceği, Ziraat 
vekaletine de Cümhuriyet riyase
ti umumi katibi bay Hasan Soya
kın geçeceği söyleniyor. 

General I~et Inönii ve 
B. Abdülhalik Renda 

• 

.ı 

Ayni zamanda 8. Hasan Soya. 
kın Parti tarafından münhal me
bualuklardan birine namzet göa

- SONU OÇONCO SAHiFEDE -............. R{)"ili'81i'Y"8Iı öiiS8f i""ler·· ........ .. 
Başvekil Tataresko ve Kurmay baş
kanı bugün Ankaraya gı<lecekler 

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

~ Cümhuriyet 
• 

Bayramı şenlikle
rinde bulunacak
lardır. Kurmay 
başkanları toplan
tısı Mareşalımızın 
başkanlığında 
yapılacaktır 

Adliye Vekili Sııraçoğlu mem lek<!t çocııklıın ara.mı® 

1 .. 

ı SO?(,~, 

Bayar Yeni Celal 
Kabinesi 3 üncü 

sahil ededir 

• ' 

ı ~ 3: 

",..ı .... '-'"~ .... '""'°"'"' ıı>µ,;;ı>:wıilıi 
Türkkuşundıın paraşutçu bir knfilc 

Hava kurumuna 
.Havacı gençliğin 
teessürleri bildirildi 
Ankarada 'Iürkkuşu çocuklarından 

beşinin uğradığı müessif kaza lzmirde 
derin bir teessür uyandırmıştır. I:unir
lilerin hissiyatına tercüman olan beledi
ye reis vekili B. Reşat Leblebic ioğlu , 

'Iürk Hava Kurumu Başkanı B. Fuat 
Bulcaya aşağıdaki tel yazısını gönder
miştir: 

« Beş kahraman gencim.izi ellınizden 
alan müessif kaza Izmirde derin bir te
es;ür uyandırdı. Hava Kurumune, 
Türkkuşuna ve aziz şehitlerimizin sayın 

ailelerine taz.iyetlerimizi sunarken, ana 
yurdun havalarını korumak için hazır· 
!anan bütün cessur ve fedakar çocukla~ 
rımı ;: :ı uğurlar ve muvaffakıyetler dile• 
riz. > 

Fuat Bulca, Izmir belediyesinin tel• 

grafına şu cevabı vermiştir : 
c Havacı gençliğin uğradığı büytık 

acıya ortak olmak suretiyle göstermek 
!Cıtfunda bulunduğunuz yüksek yakın
lık ve alakayı şükranla karşılar ve say
gılarımı sunarım. > 

Kızılay gençlik teşkilıitı. 

KIZlLA Y haftaoı bugün, Kızılay genç· 

1iğinin Cümhuriyet meydanında yapaca
ğı geçit resmiyle nihayete erecektir .. 

Hafta içinde Cemiyete yeniden binlerce 

üye yazılmıştır. 

Karşıyaka okullanndaki Kızılay genç
lik teşkilatı kollan, dün saat on altıda 
- SONU DöRDONCO SAHiFEDE-

iŞ yaklaşıyor 
Kömür buhranına karşı 

ciddi tedbirler alınd1 
Kış mevsiminde kömür buhraniyle mür (odun kömürü) ihtiyacı 4. 760.000 

karşılaşmamak için gerek belediye. ge- kilo, odun ihtiyacı da 2.200.000 küo, 

rck orman baş mühendisliği ciddi ted- dur. 
birler almaktadır. Kömür ve odun için 1 Bu yıl devlet müesseselerinde ve bü .. 
ruhsatiyelcr verilmektedjr. tün resmi dairelerde okullarda maden 

Belediyenin tespit ettiği ihtiyaç lis- kömürü kullanılacağı için yukarıda göa· 
tesine göre lzmirin normal yıllarda kö- - SONU DöRDONCO SAHiFEDE-
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Satışları 
Kolaylaştırmak 
için alınan tedbir 

ŞEB . R &A.BBRLBRİ 
--<>--

Piyasaya ferahlık d 
1 

k 
verecek, büyük harel,at Gu·· mru·· k Ko··y er e sa g""' 1 
uyandıracaktır ... 

• BAŞTARAFI BiRiNCi SAHiFEDE -

Amı·r ve memurları k ı • • 
rihine kadar bizden alacaklı olan ucu arı ıçın 
:~:ı!;te~:~:ı~~:~~ ~:h:;:p~:; ~~~:!~:~:!~~: =.:~~~n- o ru y 
bütün Balk.anlan, Almanya harıç or- d cl"b • b. b'. ~,._ b" '·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• hat Vekfileti bu kursun bir An önce açıl-. l ka d. e muam a n ın zam ve uy~ lf' • 

ta Avrupa, Garbi Avrupa. s n ı- '• ALTI ması için tertibat almaktadır. 
1 ahenk içinde cereyan ettiğini nazarı iti- : 

navya ve Balbk devletlerini içine a - bara alan Gümriik ve lnhisarlar veka!e- : Bu kursa 2~ 40 yaşında, ilk tahsil 
makta olup 29 milyon lirayı aımak- • gönnUş köylü vatandaşlar alınacak, köy 

ti gümrük Amir ve memurlannı taltif et- ı : ih 
tadır ı · •••••••••••••••••• öğretmenleri bu işlere bilhassa tere· 

BÖyloce ihracat tacirlerinin asıl ..ug~~ başmüdürü Seyfi, ithalit] Hafta devam edecek edilecektir. 
endi,elerine cevap verilmif, mahsul- I • Köylerde vazife gören öğretmenlerin 
!erimizin ihraç piyasalarında daha gümrüğü müdürü Fahri, ihracat gümrü· ı: b • k l köylünün her bakımdan kalkınmasına 

ğü müdürü Şerif. ithalat müdür muavi- ı' :. - ;- urs açı ma. 
kolaylıkla aatılmaaına çalı§lllak için müsbet bir rol oynaması KültUr Bakan-
genit imkanlar bahşolunmll§tur. Pi- ni Az~. ~~.rük icra ıefi Nazmi, mu-ı~ takarrür etti lığınca da şayanı arzu görülmektedir. 

ızda f hlık dı b k huebecı Lutfü. salon muayene baş me- :,, • ••• • •••••••• ••••••••••••••••••••••••••.- Açılacak kurslarda kısa teşrih, fizyoJo.. 
yasam era uyan ran u a- muru Salih, muayene memuru Cevdet, 
rarın ihracatçıları büyük faaliyete Köy kanunu mucibinoe köy sağlık ji, hıfzıssıhha, salgın hastalıklar ve ka-

muayene memuru Şerif, muayene me· d k d d 1 · il sevkedeceğini, ihraç piyasalarında koruyucularına ınahsus, 6 hafta evam ziılara karşı il yar un ers erı ver e-
muru HalUk, baş mümeyyiz Mehmet ve S h 

bazı entrikalı faaliyetlerin yeri kal- arlmdaşlan birer maaş nisbetinde ikra- ,,e.,tm!!!!!!ek!!!!!!iız!!!. ,.e-re_b_ir_kurs_.,...a_ç;.ıl_a_c_aktı.,,.,_r. __ ı _-_c.,,ektir=·.,,·=---------.==,.,,...,. 
mıyacağını ümit ederiz. Bilhassa 
kendi menfaatlerini memleketin miye almışlardır. c·u··mhurı"yet bayramında 

Yapılan tetkiklere göre bu yJ İçinde 
yüksek menfaatleriyle birleştiren şe-
refli müesseselerin fazla bir kuvvet gümrük hui1ô.to ve tahsilatı çok yerin· 

im dedir. Çal11kan idareyi biz de tebrik 
kazanmış o aları suiniyet sahiple-

" ederiz. rinin cesaretlerini kıracaktır. Mesele 
yalnız incir ihracatının himayesi me
selesi değildir. Bu umumi mahiyet
te tedbirle bütün ihraç mallarımızın 

satışları kolaylaşbrılmıştır. Hüku
met bu kararı ile memlekette buh
ran yaratabilecek her türlü zorluk
larla mücadeleye ve bu zorlukları 
yenmeğe daima muktedir olduğunu 
göstermiştir. 

Vilayetteki kabul 
Tütün/erimiz 

Piyasa ikinci Teşrinin 
sekizinde c:çılacaktlr 

• 
resmıne ait program 

ŞEVKET BiLGiN 

Bekçiyi 
Karısı ile konu,tuğu 

için yaraladı 

Tirede müessif bir hi.dise cereyan et
tjği öğrenilmiştir. Verilen mevsuk ma .. 

lumata göre Tirenin Çiniycri köyü bek

çisi Ahmet oğlu Hasan. ayni köyden 
Mehmet oğlu Osman Dağlının evinde 
Osman Dağlının bayani Ayşe ile konu

şuyormuş.. Bu sırada Osman Dağlı eve 
gelerek bunu görmüı ve bekçi Huanı 
ağır ıurette yaralamıştır. Yaralı hastane· 
ye kaldırilmıştır. Suçlu Osman Dağlı 
hakkında takibat yapılmaktadır. 

---f!lı---* Berlin, 24 (A. A) - Finlandiya 
hariciye nazırı Hal.isti Alman hariciye 

nazırı fon Noyratı ziyaret etmiştir. -

29 il.kteşrin cümhuriyet bayramı gü
Tütünlerin yüzde doksanı, bütün nü vilayet makamında yapı!aoak kabul 

mınta.kalarda denk haline getirilmiştir.. resmi hakkında bir program hazırlan
Kumpanyaların mübayaa memurları dün 
sabah mmtakalara çıkmışlardır. Akhi
sar, ödemiş ve Muğlada büyüle: bir fa-
aliyet vardır . Tütün piyasasının ikinci 
teşrinin sekizinde açılacağı anlaştlmalc

tadır. Fiatler hakkında en ufak bir ha-
her bile sızmamaktadır . 

mıştır. Programı aynen veriyoruz : 
1 - Programın tebliğ ve ilam davet 

hükmündedir. 
2 - Cümhuriyet bayramına rastlıyıan 

29/ 10/937 cuma günü saat 9,15 den 
9,55 şe kadar aşağıdaki sıra ile kabul 
resmi yapılacaktır. 

A) - Vilayet merkezinde mevcut say-

Ormanl arımız 1.ıvıar. 
Ormanlarımızın muhafazası as!;eri ida- B) - Müstahkem mevki komutanı ve 

kara, deniz, hava, ' • jandarma erkin ve 
reye geçeli beri kaçakçılık işleri azal. 

ümerası ve subaylar. 
mıştır. Köylü de ormanların ciddi şek.ilw 
d "d dil · d d C) - Vekaletler müfettişleri. e ı are e mcsın en memnun ur. M U 

* M k .. h d. 1••• B D) - Adliye başkanlar>, (C. · mu-er ez orman mu en ıs ıgıne . 
,..._ B .. 1 d. . 1••• misi ve hakimler). 
\....eV&t, ergama mu lCn ıs muavın ıgıne 

1 B Z . t · dil · 1· E) - Ddterdor, maliye dairesi amir· . ıya ayın e ı mıs ır. 

-o-:-- leri, tıırpu, kadastro ve sicil müdür ve 

B l d • f b • • • muhafızları ve kambiyo müdürü, tctki-e e ıye o o usterı ki itiraz komisyon reis ve azası. 
ilk tecrübeler dUn yapıldı F) _ Dahiliye daireleri (Vali mua· 

Almanyadan celbedilen on iki otobü· ı vini, idare heyeti üyeleri, mektupçu, 
sün tecrübeleri dün kordonda yapıl- emniyet hukuk işleri, nüfus, hususi mu
mış ve bir otobüs her durak yerinde hasebe müdürleri ve Karşıyaka nahiye
durarak tecrübelerde bulunmuştur. Şo-1 si müdürü, istatistik müdürü.) 
förler de imtihandan geçirilmiştir. 1 G) - Kültür direktörü, lise, orta 

7',A'J~/7)11181:V/'"/...ı'.A//.77-l Tecrübeleri müteakip otobüslerin okullarh bu derecedeki diğer okulların 
H alke vi köşesi kat'i kabul muameleleri yapılmışbr. Ev·: direktörleri, ilkokul müfettişleri ve ha§ 

iilıııı:acr;ıız.Cl!lır;ıım:ı::;ı:zı~~ velce de haber verdiğimiz gibi otobüs öğretmenleri. 
1/11/937 tarihinde derslere başlamak oeferleri Cümhuriyet bayramında ba~· H) - Ziraat müdürü, orman baş mü-

üzere Arapfırınında Dumlupınar, De- lıyacaktır. hendisi, baytar müdürü. 
ğirmendağmda Halitbey, Tepecikte Şe- --=-- L) - Türkofis müdürü, ticaret ve sa-
bit Fuıl, Km-şıyakada Fevzipaşa, Keçe- Milli kütüphanede nayi odası Rs. ve heyeti, Türkofis ve 
cilerde Yetim ve Karataş okullariyle borsa u. Kıl.tip ve komiserleri ve borsa 

· d L-•L dershanel · Muzlkll gece 
ceza evm e ruu& en. heyeti, iş dairesi 4 üncü bölge ilmiri ve 

1 - Arapfırtnında Dumlupınar oku- Perıembe günü akşam~ Milli kütüp· 
!unda Almanca, Fransızca, Ingilizee li- hane aalonunda C. H. P. Birinci Karan
san kurslarL tina <><:ağı tarafından büyük bir gece 

2 - Helkevinde usulü defteri ve Ş<>- tertip edilmiştir. Müzikler eğlenceler bu 
förlük. gecenin huısu~iyetini teşkil edecektir. 

3 - Yukarıda adı geçen kurslarla Cuma ve cumarteoi akşamları da Ka· 
desrhaneler için kayıt ve kabul ay so- rantina ocağı binasında ayrıca eğlence• 
nuna kadar devam edecektir. !er tertip edilecektir. 

--=--

müfettişleri, uyuşturucu maddeler mü
dürü, maadin irtibat memuru, ölçü ve 
.ayar baş müfettişi, liman işletıne müdü
rü, liman reisi. 

M) - Sıhhat müdürü ve hastane baş 
hekimleri, sahil sıhltiye baş hekimi, is
kan müdürü. 

N) - Gümrük ve inhisarlar baş mü-
dürleri, şube ve müesseselerinin mü-

R) - Belediye reisi ve belediye en
cümen ve meclis hası, baro, ziraat oda
sı heyeti. 

S) - Cümhuriyet Halk Partisi, vila
yet idare heyeti ve Halkevi ve idman 
cemiyeti lzmir merkez heyeti 

T) - Kızılay, çocuk esirgeme kurum
ları, hava kurumu, muallimler birliği, 
matbuat erkanı, verem mücadele, ma:. 
IQ.1 gaziler, mütckaidini askeriye, üzüm 
kurumu, ilctısat ve tasarruf cemiyetle
ri, etıbba odası reis ve heyeti. 

Z) - Bankalar ve müessesatı maliye, 
ve nafıa mümessil ve direktörleri ve di
ğer cemiyet reisleri, hahambaşı. 

Y) - Halktan arzu eden zevat. 

3 - 10,10 - 10,30 da konsoloslar ka
bul edilecektir. 

4 - Saat tam 10,45 de Cümhuriyet 
meydanında bulunulacak ve Ilbay Ko

mutanla birlikte orada toplanmış olan 
kıtaatın mekteplerle halkın bayramını 

kuUu\ıyacaktır. 

5 - Askeri merasim ve geçit resmi 
programı komutanlık tarafından bildiri
lecektir. 

6 - Kabul resminde siviller frak gi
yeceklerdir. (Siy;ıh yelek ve beyaz bo
yunbağı, üstü düğmeli rogen potin ve· 
ya bağlı siyah potin). 

7 - Bu merasim dışında kalan tören
ler kutlulama komitesinin umumi pro
gramında gösterilmiştir. 

-0---

Ağır mahkumlar 
Nazllll dokuma kumpan
yasında çalıştırılacak 

öğrendiğimize göre Izmir hapishane
sindeki ağır mahkfunlardan bir kısmı 

yakında Nazilli dokuma kombinasında 
çalıştırılacaktır. Zi.ııa.atten anlayan mah
k(lrolar tefrik edilecek ve fabrikaya 

mülhak bir dairede, jandarma muhafa
:ııasında çalışlınlacaklardır. 4 - Bu dershanelere hiç okumak ve 

yazmak bilm.iyenlerle tahsilini i.kmıal 
cdemiy= yurddaşlar alınacaktır. 

Kız kaçırmış dürleri. Adliye VekAJ.eti bu hususta Sümer-
0) - Vakıflar müdürü, lzmir müf- bankla temaslar yapmaktadır. Bir kı-

tüsü. sım mahkOmların da Kayseri ve Ereğli 
Cumaovasına bağlı Y eniköyden F at

manın, ayni köyden Hurşit oğlu lbrahim 
tarafından kaçınldığı zabıtaya haber ve· 
rilmiştir. Zabıta araştırma yapmaktadır. sı. 

P) - Umumi meclis ve encümen .!lza- fabrikalıo:rmda çalıştırılmaları mukar
rerdir. 

Liklere 
ikinci Teşrinin son 

haftasında başlanacak 
9 3 7 - 9 38 Lik devresine ikinci teıri· 

nin aon haftasında bqlanacalı:.br. Ta
kımlarunız, Jik devresine kadar antren
manlannı tamamlıyacaklardır. 

Pazar ııabahı Oçok takımı kuvvetli bir 
ekzeniz yapmlfbr. Ayni gÜn öğleden 
sonra Alsancak takımı, Doğansporla hu ... 

ausi bir maç yapmıştır. Oçoktan Saidin 
idare ettiği bu maçı Alsancak kazanmış. 
tor. Netice 3 • 2 dir. Doğaııaporun ilk 
golü gayet nefisti. Alsancağın gollerini 
Saim ve llyas yapmıılardır. iki takım da 
güzel oynamııtır. 

--=--
Şehir meclisi 

ilk toplantı ruznamesi 
Belediye reisi Dr. B. Behçet Uzun 

ancak pazar günü lstanbul yoluyle şeh
rimize döneceği anla~ılmıştır. Şehir mec
lisi pazartesi günü saat 16. 30 da topla
nacaktır. Şehir meclisinin ruznamesi şu· 

dur : 
1 - Geçmiş zaptın hülasası. 

2 - Riyasetin icraat raporu. 
3 - Riyaset divanı ve encümenler 

intihabı .. 
4 - Riyasetten meclise verilecek iı· 

!er. 
S - Encümenlerde!ti işler. 

--=-
Öğretmen tayinleri 
Kız lisesi İngilizce stajiyerliğine Bn. 

Avniye Kolçak. Erkek lisesi tarih • Coğ
rafya atajiyerliğine Bn. Fatma Meaadet, 
Erkek. lisesi Fransızca öğretmenliğine 
B. Hilmi ön.el, San' at okulu elektrik 
şefliğine B. Rahmi, Edirne liseoi F ran· 
sızca öğretmenliğine Ticaret lisesi og

retmenlerinden B. Vecdi tayin edilmiş

tir. 

Almanya ya 
incir ve UzUm ihracatı 
Dün, başlıca ihracat firmaları Alman

yaya incir ve üzüm ihracatına başlamış .. 

!ardır. Bankalar ihracata ait döküman
lan kabul etmektedir. Eğer Alman kon
trol dairesi fiatlerde daha müsait dav
ranırsa, yapılacak ihracat mukabilinde 
Almanyadan ithalat ta artabilecektir ... 
Daha evvel de iıaret ettiğimiz gibi Al
manyadan ithalat son haftalar içinde 
artmı§lır. 

-0---

Nişan lokumu yüzün-
den çıkan dava 

Cafer ve Mehmet Aü isminde iki kişi 
ile Kadri adında birinin açtıkları karp
lıltlı hakaret davasına sulh ceza mahke
mesinde baş1anmı§tır. Davanın mahiyeti 
bir nip.n lokumu yÜzünden çıkan baka· 
rettir. Caferin nişanı var .• Etine dostu
na ]okum gönderiyor. Kadriye gönder
miyor. Bundan alınan Kadri ne diye 
kendisine lokum gönderilmedi diye Ca· 
fere çatıyor. iki taraf arasında çılcan 

münazaa neticesi Kadri dövüldüğünü id
dia ediyor. Cafer ve Mehmet Ali de 
tahkir edildiklerini söylüyorlar. 

Muhakeme. bir nişan lokumu yÜZÜn· 
den Üç kişi arasında tehaddüı etonit bu 
vak" a tahitlerini dinlemek üzere ay>n 
2 7 aine talik edilmittir. 

5 - Kayıt ve kabul için her gün sa
bahtan akşama kadar (Cumartesi ve 
pazar günleri hariç ) Arapfırınında 

Dumlupınar, Tepecikte Şehit Fazıl, De
ğirmendağmda Halitbey, Karşıyulcada 
Fevzipaşa okulları baş öğretmenlikleri
ne müracaat edilmelidir. 

6 - Yabancı dil ve usulü defteri 
kurslarına kayıt ve kabul için Arapfı
rınında Dumlupınar okulu baş öğret
menliğine müracaat edilmelidir. 

B1R1 : Seviye itibariyle yekdiğerinden farklı tahsiyetlerin tabiat ve mizaçlariyle alay eden ve bunların iç yüzünü meydana 
vuran eğlenceli ve zevkli bir filim ile : 

7 - Motör w otomo!ıil sevk ve ida· 
resi kursu için de Ha!kevine müracaat 
edilecektir. 

8 - 26/ 10/ 937 tarihinde evimiz salo
r>unda Kızıl.ıy hafta.ı münasebetiyle sa
at 16,30 da Kızılıızy ve Salibiahmerin 
kuruluşu mevzulu bir konferans verile
cektir. Bütün yurddaşlanmıza evimiz 
açıktır. 

!J - Bütün memleketle büyük bir 

alaka uyandıran Türk Tarih kongresine 
evimiz hesabına gönderilen Tarih öğ
retmenlerin""n Bay Hüsnü kongre in
tıbaatını seri halinde H alkevi salonun
da halkımıza anlataeakt:r. Kongrenin i 
ehe:nmiyetini tebarüz ettirmek için pro- ı 
jcksıyon kullanılacaktır. Projeksiyon 

·kullanmak zaruretine binaen konferans 1 
27/10/37 çarşamba günü saat 18 de ve
rilcc~ktir. Bu faydalı konferansa bü- 1 
tGn yurdd~larımız davetlidirler. ı 

10 - 26/ 10/937 tarihinde Halkevi mü-
1 

ze ve sergi komitesinin de haftalık mu-
/ tat toplantısı vard er , 

DlôERI : Karımı ihmal ettim cezamdır, diye feryat eden ve aşki uğruna sinir buhranına uğrıyan bir kadının ıatırabını ve İn· 
tikamını tasvir eden iki büyük filim •• 

Bugün TAYYAREDE 
Görmek üzere fimdiden hazırlanınız 

1 -AŞK 
YILDIZLAR FiLMi DiYE ANILAN BU BOY OK FIUM GABY MORLEY - EL ViRE 

POPESCO - LEFAUR RAIMU - DUVAL ve VICTOR FRANCEN .TARA
FINDAN TEMSiL EDiLMiŞ ŞAHANE BiR FiLiM 

2 - OPERADA BiR GECE 
AiLE HA YTININ iNCELIK.LERINi MUSAVVER HiSSi VE iÇTiMAl 

OYNIYANLAR : GUSTAV FRöUCH • LiDA BAROYFA 
AYRICA PARAMOUNT JOURNAL 

AŞK FiLMi 
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BAZAN :r::.1 

Medeni ihtiyaçlar 
. · in ru-Münevver ve medeni ınsanlar ıç dB1 

hl ve zevki ihtlyaçlar ~da ı:;,ile 
ihtiyaç olan yeıruık yemek ihtiyaç 
sayılmayabilir. Bu belki ihtiyaçların 
altıncısı olur. Gerçi aç olan bir ~ 
için diğer yani havvası ru.ıns: ile .teın An 
edilen ihtiyaçları düşünınege ;,nk ca 
olamaz amma. Bunlar da oJ.aınaY~ . ,_, __ içın· 

münevver ve medeni. bir ~ bir 
Sadece mide tokluğu ile idame edilen u]a· 
hayatı bile feda etmek; idrak3tına 
şamayıp hayvan gibi yalruz e~ Y; 
mek su içmekle yaşamaktansa olııı 
tercih edilir. 

B ._, _ _,,_ki '----•-- kendi idra' unun ı~ w:;aı:ucU. ine 
katına, servetlerine göre kendiler 

· Jet 
muhit ve hayat tarzları intihap etınJŞ 
ve öylece yaşamayı ve hatta daha~ 
rı sınıflar derecesinin daha zevklı " 
ahenkli yaşayışına ulaşmaktan geri ~ 
mamayı hedef bilmişlerdir. Esasen ihti
yaç kendini gösterdikçe ve idraki b~~t 
de bunu kavradıkça ona erişmek ıçil' 
fazla mesai ve enerji sarfı mecburiyetın• 
de kalınır ve binnetice daha yüksek; 
yata ulaşılır. Arzularına ulaşamıY . 
ise daha o hayata liyakat. gös.te-".•";ı~ 
!erdir. Demekte tereddut bile eaı.z 

ğildir. d 
Medent ihtiyaçların en başında ıne e-

n1 bir mahalde topluluk ve top!~!~ 
neşelenmek, eğlenmek hareketlerı g . 
ki Avrupada ve bizim büyük şehir!~ 
mizdeki büyük umumi salonlar, 1 
gazinolar, barlar ve saire!er bu ~us~~~ 
temin ederk!r. Halbuki mese!a g~ d
lzrnirimizde cidden münevver ve ,n>Ü 
rik olup da bu gibi mahallerdeki eğ~ 
ce ve neşelerden mahrum olanlar ~ 
çoktur. Bunlar ancak kendi muhiti": 
tindeki ev toplantıları sayesinde ;htı· 
yaçlarını şöyle böyle temin edebiliY01" 

üat· !arsa da bunun da çocuklarının sı;u,. 
!eri ve vaktinden e_vvel bu gibi ~r;;;;; 
!ere alışmak itibarıyle huylan uzeJ{aldı 
oldukça fena tesirleri vardır ! 
ki medeni ihtiyıaçlardan olan bilardo 
bezik ve saire kibar oyunların zevk~ 
heyecanlarını da ev toplantıları te il< 
edemez (çünkü evlerce bunlar tedar 
edilemez) ! Jd 

Bunlar ancak şehrin her semtinde 
büyük gazinolarında veya kib~ ~~~ 
larında olmak icap eder. Bu ıse ~ Jd 
Izmirimizde yoktur. Bereket versın 
o da kış günleri için haftada iki toplall~ 

ibl ve danslar yapılan Ankara Palas g 
her kese açık tek bir salon vardır. f•: 
kat burada da (dam veya kavalyesi.ııl 
dışarıdan getirenler) eğlenebilirler !. ~ 

Bilardo : Hendesi, riyazi, sıhhi ve ~~ 
eğlenoe verici bir oyun olınak itibarıY e 
medeni bir memlekette hat!A her seınt· 
te en azdan böyle ikişer salona biJhaSS'1 
gençler için ilitiyaç muhakkaktır. rfe 
yazık ki, karanlıkça bir iki sıkıcı heın de 
pek küçük, kahvemsi mahal ve bunlal" 
da da ko1ıne birer masa vardır. 

Koskoca şehiroe yalruz AJsaneakla . : 
Mesudiye mahallesinde Bay Sami deDl' 
len bir zatın cidden şayanı takdir bir 511· 
rette temiz ve zarif ve muhitinin ıeab~
tını nazarı dikkate alarrak açtığı tek b~ 
saloncuk vardır ki: Mesela beniın gib

1 

meraklılar ta Göztepeden kalkarak ora; 
ya gitmek ve bilardo ilitiyacını temine 
mek için oldukça masrafa bile katJaııl' 
yorlar. Halbuki sahibi servet ve tiC~ 
reUe meşgul olanların bu gibi bir ı.cşe 

. ··bC
büste bulunmamasına mukabil bfu'1 • 
Iediycmiz bu hususu temin etse eın~ 
ki yapacağı masrafı pek az bir zaınaı'ıı 
da telafi eder. Bilhassa böyle bir sal; 
deniz kenarında olursa ! H. O 

tu2777.L2.7ZZZ7ZZI 

Mes'ut bir tören 
Kız enstitüsü teknik tedrisat öğret• 

menlerinden Bn. Seyyare Evııenle 
tayyareci teğmen B. Bedri Aranluıın 
nikah törenleri dün ak§am Izmlr ev· 

lerune daireııinde iki tuafın dostla• .... 
rının huzuruyle yapılmıştır. Bunu 
at on aekizde verilen çaylı dan• t•" 

kip etmi9tir. 
Yeni çiftlere daima şen ve mesut 

bir hayat temennilerimizi bildirira.;,. 
U/if..Y.2'R'2lVZVZZZ?WZJEi 

Lepta mı, elli 
kurus mu? . 

• b"" 
Bayraklıda Muharrem adında l k;• 

bakkal Y abya adında birine yanili ~ol< 
gümüş elli kuruşluk. yerine on kor Istı 
bir Yunan leptası vermiştir. Para)'l 

0 
.• ıı .. 

bakkal bilahare Muharreme habe~ ~:rt 
deriyor: Eğer bana, diyor, yirrnı ebt 
saate kadar elli lira göndermezse edc

11 
• ....,.. 

b erı••1 

parası sürdü diye polise ih ar e. etten 
Şahitlerle teııbit edilen bu vazıy yalı' 
sonra Muharrem tehdit ouç~ndan ilikç" 
yayı dava etmiıtir. MüddeıuınllJ]l nUJ. 

1 bu dava de tahkikato yapılmakta o an ba• 
. . . . Mh em ben, 

nehcesıne ıntızaren u arr • rıtl" 

d patro 
na binlerce lira emanet e en elli 
mun emin adamıyım.. 1 O lepta~"' di<· 

d · deme .. L• kuruşa mı tenezzül e erım. gii"' 
k Y JeptaSI 

Filhakika 1 O kuruşlu unan b p%<" 

elli kuruşluklarımıza çok e 

... 

1 
1 
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...._ lti. iLK TEŞR1N SALI 1937 

l{ardeş Iran ariciye nazırı 
Ekselans Samyi şerefine -------------------.................. . 

A.nkarada verilen ziyal'ette karşılıklı 
ve samimi nutuklar taati edildi 

Bugün bizi 
fevkaladt> 

aydınlatan ışık Biiyük Şetlerimizin 
yüksek kiyasetlt•rinden fışkırıu1ştır 

(8. Tevfik Rüştü Arasın r.utkundan) 

Saadabat paktı, Dört devletin kardeşlik duygularını teyit 
elele verdikleri dört yol ağzıdır 

• • 
ıcın , 

ı:ı "1n1tara, 25 (A.A) - Hariciye Vekili 
.. ;. Tevfik Rüştü Aras dün akşam Ek
~ •ns Saıny, şerefine verdiği ziyafette 
liıı:ıdakı nutku söylemiştir : 
llau» .. . d t tk" .ı;aı·ıcıye nazırı ve azız os un1 1 

l· selansızına gerek Cümhuriyet Hü
,\ııııeti, gerek kendi namıma en derin 
llit s 
r· °''inçle Türkıyeye hoş geldiniz de-
~ıııı, Büylik Komşu ve dost meınleko-
n ha · · 

l rıcıye nazırını ınuvasa15.tınızdan 
"'li 'l'. ıhata edel) sıcak dostluk havası 
U,k tıı'll . ~ ı etını asil lra'l millctınc baglı~ 
~n ltarde!j<;e muhabbetin içten gelen 
~tııınıı bir tezahiirüdür. Bu muhabbet 
e- ...... ilıın Verdiğ;. derslerde n1enfa2tlerinin 

"'etu-· k 1 h d k •ur• gı rnu ·arenet erin le in e i un-
u a_, temyiz etmesinı bilen ikı koın
\ı tn.ılletin sjyasi olgunluğunun hır nC'

k. Patlak de lidir. Ancak bLt ırcsut t,
ııı""' U bu 1:: kika,in keşfini bunca za-

•n l'·· . 
tında Urkıye ıle Iranı ıneşum sıkleti al-
t.ilrt ezmiş olan ag• -nı:rastan bızl .... 
ık 1

:•rak takip edilecek yolu gösteren 
lıug~·UYük Şı•fe ıııedyun değil miyiz 7 
ı. ~n Türk - Iran dostluğunu ~faj•s
' "İ•hın.~&}> Ti ki}'l'ye yapt ;,ı zıya-

(Ekselans Samyi'nin nutkundan) 
et.rnek benim için en1salsiz bir sevinç ve 1 muahede ve ınuahcdenaınc]eri imzala
bahtiyarlıktır. ( mak üzere Iranın hükCıınet n1erkezini 

Istanbulda benı ihatı:ı edn dostluğu ve 1 ziyaretleri ve bilhassa Ekselansınızın 
hakiki brd şlik hislerini hiç bir vakit Saadabad paktının imzasına müncer 
unulınıvacağıın. Orada ikan1ctin1 esna- olan son seyahatleri kayde dC"ğcr birer 
sında hakkıında çok sanıiıni ınuhabbct unutuln1az vak'adır. 

eserleri gösteren lstanbulun yüksek 8 temmuz 1937 paktı imzalayan dört 
m .. kamatına burada teşekkür etmek iç;n devletin kt>rdeşlik duygularını teyit et
bu vesileden istifade etmrk isterin1. mek üzere el ele vcrdikh•:·i dürt yol ağ-

Bizi b:rbirimizc ba~lıyan sa1nin1i do~t- zı ohu-ak te15.kki edilebilir. Müfahham 
luğun unsurlarını lıiraz önce Eksclfınsı- hükü ndarınun bu paktın akdi husustın
nızın ela kaydettigi gibi iki milletin daki L·ınC'llerinin tahakkukunu istihlaf 
maddi ve ınf1nC'\'i hayat şartlarının b:r- eden \'az:reınde bana yapınış olduğunuz 
liğinde arn.n1ak l.lzı:ndır. Bu iki ınill~t kıymetli yardınldan do~:ıyı san1imi tc
muhtelif f\r .. iller n ,ticesindo bu tabiat ~ekkürlcrimin knbulünü burada yeni
ve hnyat bl'nezri~·rin:lPn nıaalescf istira- drn rica cdcrinı. 
de ctn1cge ınuvaff:ık olaman11 · idi. ~Ll- iki ınilletimizin sağlan1 dostuluğu ve 

zinin d ftt rlerini kapamak \'C iki nıılle- hüsnll istimzaçlarının istikbalinden ta
tiıniz ~rasın::la ~a·niıııi kardeştk miina- rnanıiylc c>nıin olarak kadehimi Cüm
sebctlcrini yar.ıt:nak Vl' gelişf.:nıek i~:n hur R isi şanlı Ata!ürkün sıhhatine asil 
ik~ biiyük f:?efiıniz ve Öndur"ın:z~n ku·l· dost nüllct!n refahına ve Ekscliinsınızın 
retli elleri l5zı:n ge~ıni~tir. 

Filhakika bugün iki ınillct arasında 
nıevcut rnUt ~kabil d ,rin dostluk duygu-
laı·ı ~3nlı iki Şefiınizin aziınlcrinden do
ğan bir n ticedir. B~zc dl.il n iş bunun 
yüksek kı'.\'llll!ti..ni takdir edC'bilnıek ve 

şahsi saadetine kaldırırıın. 

Ankara, 25 (A. A) - Reisicümhur 
AtatUrk. dün Iran Hariciye Nazırı Ek
selans Samyiyi kabul ederek kendisile 
uzun ıııü<ld;:-t görüşınüştUr. Bu mülakat
ta }{ riciye Vt kili Dr. Tevfik fli.i tü 

Aras da hazır bulunmuştur. 

Ankara. 25 (,\./\) - lran 
nazırı ekc;elans Samyi bugün 

hilrİciye 

öğleden 

Halayda 
Türkce Alfabe oku-

• 
yanlar mahkemeye 

veriliyor 
lstanbul, 25 ( Yeni Asır n1uh.abırin

den ) - Antakyadan alman son ha
berlere göre Hatayda Türkçe alfabe 
okutanların mahkemeye verildiği, ara

larında on üç yaşında bir çocu~un da 

mahkl.ım olduğu anlaşılıyor. Antakyada 

Türk lise: ı talebelerinin kask.etlerine ay 
yıldı:ı koymaları yaaak edilmi~tir. Ha

layda yeni rejimin tatbikine bu ayın 

yirmi dokuzunda başlanacaktır. Yani 

Türk cümhuriyetinin ilin edildiği gün 
ayni zamanda 1 !atayın uzun süren bir 

tazyik devresinden sükôn ve salaha av

det edeceği günlerin başlangıcı olacak
tır . 

Bay Celal Bayar 
kabinesinde 

-BAŞT ARAF! BiRiNCi SAHIFEDE

terileceği de ileri sürülüyor. 
Rivayetlere göre yeni kabine

de maliye, · gümrük ve inhisarlar 
ve Manrif vekilliklerinde değitik
liklcr olacakmış .. Şayialara bakı
lırsa B•şvekil ismet İnönü Büyük 
Millet Meclisi riyasetine İntihap 
olunacak, bugünkü meclis reıaı 
B. Abdülhalik Renda maliye ve
kaletine geçecektir. Maamafih, 
bütiin bunlar yukarıda bildirdi
ğim gibi tahminlerden ibaret olup 
hakiki vaziyet bugünlerde anlatı
lacaktır. 

Romanyalı 
misafirler 

• BAŞT ARAF! BIRINCl SAHlFEDE • 
rimiz Cümhuriyet bayramı oenlikJerinde 
Ankarada bulunacaklardır, Bu müddet 
zarfında bir taraftan Rumen başvekili 
hükümet erkanımızla Türkiye .. Roman
ya münasebatını ve beynelmilel vaziyeti 
gözden ~eçirirken diğer taraftan Ro
manya, )'uı,:::o~]avya, )'unanistan büyük 
erki.nıharbiye reisleri genel kurmay baş
kanımız mareşal F cvzi Çakmağın baş ... 
kanlığı altında ve mutat toplantılarına 
devam edeceklerdir. 

Bu iki ba1lı görüşmeler Anta.nt Cor· 

~s~_oN · H 'ABER 
' . c·: • . -~. • 

................... RESMi TEBLJG .................. = 

B. Celal Bayar yeni 
kabinesini kurdu 

•• • 

ATATURK 

• : . 
• . . -• • . 
• • 

Yeni kabinenin ilk 
=içtimaına riyaset ettiler= 
~Dr. B. Hulusi Alataş Sıhhat Vekili~ 
~oldu. diğer vekiller yerlerinde kaldı~ 
E Ankara, 25 (AA) - Resmi tebliğ ' : 
5 Malatya mebusu ismet lnönü bu ayın yirmi beşinci günü Başvekaletten: 
:istifasını vermiştir. R elsicümhur Atatürk l7mİr mebu,u CelB.l Bayarı Başveka-: 
Si.ete tayin ve kabineyi teşkile memur etmiştir. E 
5 Reisicümhur Atatürk ayni günde arzolunan icra Vekilleri heyetini tasdik! 
:buyunnuılardır. Keyfiyet Büyük Millet Meclisi rei~liğine yazılmıştır. : 
E Reisicümhur Atatürk Vekaletler siyasi müsteşarlıklarına intihap edilen! 
:Zatlllrın tayinlerini de tasdik buyurmuşlardır. E 
i Hükümet ve Parti teşkilatımızın birleştirilmesi dolayısiyle Malatya mebusuE 
:ısmet lnönü Parti umum reis vekilliğinden istifa etmi1 ve bu va.zife Ba~vt-kil: 
:eeıaı Bayara tevdi olunmuştur. ! 
E Bugün saat 17 de İçtima eden icra vekilleri heyetine Rcisicümhur Ata·: 
• • •türk riyaset buyurmuşlar ve yeni heyetin me~aisi Üzerinde görü~mü lcrdir. 

Jçtima iki buçuk saat devam etmiştir. 
icra vekilleri heyeti a~ağıda i:i:imleri yazılı .zevattan te ekkül t-lmi~tir : 
Başvekil : Celal Bayar 
Adliye vekili ' Şükrü Saracoğlu 
Milli Müdafaa vekili : Kazım Özalp 
Dahiliye Vekili : Şükrü Kaya 
Hariciye vekili : Rüı;ıtü Aras 
Maliye Vekili : Fuat Ağralı 
Maarif Vekili ı Saffet Arıkan 
Nafıa Vokili : Ali Çetinkaya 
lktı~at ·vekili ve Ziraat vekaleti vekili : Şakir Kescbir 
Sıhhat ve içtlnıai muavenet vekili : Aydın mebu!!u Dr. llulU.si 1-\lataş. 

Gümrük ,,.e inhisarlar vekili : Rana Tarhan. 
Siyasi müste~arların b~imleri aşa&ıda yazı1mıştır : 
Adliye : Salahettin Yargı, Milli müdafaa Necip Ali Küçüka, Dahiliye :: 

.Abdülmultalip öker, Hariciye : Numun Menemencioğlu, Mali)·e : Faik Bay.; 
:,aı Maarif · Nafi Atuf Kansu. Nafıa : Sırrı Day, iki.sat : Ali Rırn Turel. Zi·= . ' . . 

n tııGf· lılıa hukümdarınızııı kardes 
•I do u llüylik Ş f"'.lliz Ataturk ıle 
tı "' tarihi ~ la.katın _J :.nıC'z hiı.Lıra1a
i:J 

1 
dU§iinn1edcn ana -;ıayız. Bugün bi

ı. /dınlatan ışık bı y k Şefleri.nlz,n 
• .... 1·d . , ~ı a e } Jksek kıyasetlerinden fışkır-

~r ~e 0 zama .d n b ri d n1lınaselıct
ız b ı b"' ··k t"k · l uyu \·a.ratıcıların :ırıu f''-

e""İ • ·ı. -- -
:tı ısun..c;;nett(' inkişaftan bir !'ın gP-

lltalınar.- ır. 
l~y ,. 

onu da.ır.a dah.:ı z:yadı:- kuvvetlcnJir
meğ~ ç .... ~.s.naktan ibarettir. Bu hcd_{e 
erişmek iç:n en i) i çarelerdQn biri d{? 
her hlld~ büyük Ş'f.miı.in b't• m;salini 
verdikh:rl z·yart>!lerı nrtırııınktir. 

!\1üf~~ı.ha~n hi.i~a .. ,darırn !\iajesle Ş:ı· 

h!n~ah Pc~ıl:c-vinin TlirkİY"YF! seyahati 

\"c bu s~yahatL n g !'rdıklt'rİ tatlı >1tı-

balar jki ıı.illc~t':n:z arasında mc\•cut 

dostluk bJğ:arının s:kla~ına~nna büyük 
bir nisbet dahil,n.le hôdim olınu~tur. 

ismet 

1 

dial hudutları dahilinde Rumen doıtla
rımızb. \'e diğer Balkan mütteCiklerimiz

Saat 13.30 da başvekil Celal Bayar le bütün beynelmilel meseleler üzerin
tarafından şereflerine ı\nadolu kulü- de mutabakatimizi teyide vesilebahş ola
bünde bir öğle yenleği verilmiştir. caktır. Rumen misafirlerimiz, hazırlanan 

evvel G;:;.zi terbiye enstitüsü ile 
İnönü enstitüsünü gezmiştir. 

:raat : Riza Erten ve Tahsin Coşkun. : . . : . .................... "B-;;:'i·K.'A"ii"'A'f.irA. .. iiri··················· 

Genel kurmay heyetleri rtı.ı.ı c 1 tnur.ıhhasa nızın s z.in heyetı 
'l',;aıı1ıasan,zla t2. bir el birEgıyle 
"• tanda akdedebildig. bır çok 11uahe-

Muhterem misafir öğleden sonra Çu~ programa tevfikan Ankarada karşılana~ 
buk barajını, yüksele ziraal ensitütüleri~ caklardır. Ankarada merasimle karşılandılar 

•e 1 k~rtı ., tıı a.ıma1arın ımzasını işte bu tc-
lt tnerhalcleri arasında sahsl yardı-

tıızd '::; 
lıııı. an dolayı §Ükrnnla zıkretnwli-

:\ı 
•ltlh a;..z•:nn topraklar 1ızPrindc c·nniyet, 

Eksel&ns Cel5l Bayarın ve Ekseliln-
~ınızın Tahrana yaptıkları kıyn1etli zi
yaret, ,.~ kcz.1.hazı Türk erkanının iki 

dost nıeııılcket arasındaki karsılıklı nıi.i

nasebt>tlerl' yeni l'Saslar koyan bir takıın 

ni gezmi~tir. 

Saat 20, 30 da Irak büyük elçisi ta-
rafından nazır şerefine bir akşam ye~ 

nleği verilmiş ve yemeği saat 22 de baş
lıyan bir suvare takip eylemiştir. 

•d;,ba~e dostluk mıııtakası yarat. n Sa
:lta· Paktı tahakkukunda, hararetını 
L~ 10

' 1• "'ah· h ·· t d... h · 1. ~ -v ınsa ın gos er ıgı şa sı a a-
l(udüste son vaziyet 

l n al tı ':ıir dostlu zihniy 'ıııın hii-
~ <lldL ,.,u ı scı·lcrdLn biridir 

1Yarer · d . . 
\>t1} b ın z e azız dostuın, hırnz C\"-

Hayf ada siddetli bir müsademe oldu 
' N . 

~ ah tt •im dost! tekfi.mu!..ı mcr-
1, :

1
•rind n bırıd .. •. Çünk.i Tw k.yo 

Lon.lı , 23 (Ö. R) Kud• ten Rôy- ye nazırı • urı pa§a tayyare ile Fil; tın-

•Can b 

•ıda larıı 1 J,~~l-.•k ıc b._glıyan ç ztlln ez trcn~nı!l geçişind<'n az evvel Gaz~ cı,·a-
r- ~ n. bır t zahürij skil rında dcnı!ryolu üıcır:nde bir boınba 

ter aja,sı~o bıld rıliyor: Ha; fa - Mıs:r 

lla patlamı.:.tır Tren tUli eseri olarak kur-
•· S\' ' '[ V ' ·1· ~ ' 1 b , "".ı.t l' ı<! ı "- .. 1 Ba} arın v ız-
ı. nı n . tulrn. 'ur Göııı.l rilcn imdat ekiple,.; 

'"'<ıırı uze. n kc ınizd ' !'On. 
ter Jet n1iz esna_ _ hclkk•ınız<l.J. gd . yolu Ll:nir L'lnıişlcr:-.;ı de tren Lir buçuk 

~ı g~rı h rarctli kabuhin bizde bırakt,- saat ro'. .do geç •hilınıştir. 
> Uzoı lı' 1 b 1 k Romo. 25 (Ö.R) - Sabık Irak harii'İ-
. l soıı . ra~ • mcv Ju a ıs c-tnıc . -

dcn Bag.Jada dönınü.ştür. Bu avdet Fi· 
Iistin \' ziyctiyll.! al5.kada- olarak lr~dt .ı 

görül n sıyasi ınkişafla alfıkadardır. 
Londra. 25 (ö.R) - Hayfa civarında 

§iddctli bir ınüsademe olduğu Kudüslcn 
bild!riliy'lr. Bu n1üsaden1ede yirmi ya
hudi ~gır surett." yaro.lanmıştır. 1\1 ıhal
Lnc nskeri tak\'iye kuvvetleri gönderil-
miştir . 

~ıj f"r bıt.:r ıniyce_~.ın. B:.. s3mı-
l1 ' 'b 

l ı~ t 
1 

e• ese drn dolayı tikr2 ı-
•u~u, •1< arla111 klı• J ınıi a.1d, huy ı-. 

l>;ı-.1 

Havacı gençliğin büyük 
l'iıı b anı ve :.t ınimi do~ t hı.sie""i \·e de-
.. ~ ır sen · ·-qt,JF-h· 1Pat 1lc ... 1üte}'oı.ıi:":s olara\ 

1 tııı M · ş h ıuıııta • aıes(e a ınşalıın sıhhatine 

\ Iranz llaı-ıcıyc• Nazırının !>aade!inL' 
'ı nılle in" f h . .• tı ın re a \'C ı t ıasını ır;"'· 

1 n ı 
la c•ı . Ek ı · "''ıd e • azı ~ • ·se <.IP3 SaPı~ 

karşısında acısı 

Türkkusu , aile-Dahiliye vekilinin 
' . 

att nut , 1 
Jl,, Uı< a cevap \'t'rınistir : · 1 k d ] · ] 

.... y liari<' . V • . Ankara. 25 (A.A) - Tür~kuşu ~ar- 1 n~lı~~· rn~~ a~ı .. o ayıs~y e ~ğ:ı:adığ11n1z 
liakkı1ıdaı~~ 1 edk ve azız dostunı, yurcsinin uğradıgı acı kaza dolayısıyieıhuyuri. acıya butun kalb1n1le ıştırak cde-

sıne tazıyesz 

~ı.Yn.. soy c ığıniz çok san11n11 ve 
t ··•eti · ı Dahili,·c Vekili ,,e Parti Genel Sekre- rim. Türkkuşu ailesine heyecanlı tazi-~bilS.s. So:t trclen <lerin bir surette nıü-
t ıs oldu · .. teri B~ Şükrü Kaya 'fürk Ilavil Kuru- yetlerinıi sunarım. 
'" lta(b1 o t. S'ızke b ~dm dolayı bu- Yüksek bir idare ve k d t k -
[)0 t ·· eş 1.1r edcrltıı. n1u hilşkanına <.ı~.ığıdaki n1ektubu g(.i.n- u re aynagı 

• 1 1 olan Türk ruhu her zaman en acı ka-l'tııctlt_ c ekc-t n erkcz nde bulun- dcrmiştır: 
\•.:. 111uht k 

t !itn 1 erenı Türk dustlarınıın Bugün Tii.rkku:-.u ıneydanında vu ua 
ı. ·/,,, _,,,, J. .. u akş . k toplantı~ d iştirak gC'len ve hl'Ş ta.yyarecimizin ölü:nü He 

' /////////////,'/7////77/////.///////////.rLLLZL//./.L/_///,(1 

HER YERDE 

BOMONTI 
IJİRASJNJ ARAYINIZ 

lier haf• . 
'f opı ' 3 i•tanbuldan tau ve nefis biralar gelmektedir .. 

an ve " t 1 1 Sa , arı oplan satış ar yapı ır .. 

ltı•llıraan iskelesi - Mimar Kemalettin caddesinde (5) nu
> ~ Ya. ın .. 
·...,.. uracaat - Telefon Numarası 3647 .• 

~.r_ zYZ'/-1.'2::/7zr7.LZL/Z/'C/Z'CrC/X.t"'LLL-LCCf'?fYt'"'<r«n 

Bk gün ziyaret ve iadei ziyaretlerle 

geçecek. Rumen başvekili ~erefine baı
vekiılet vekili bay Celal Bayar ve Kur
may başkanları şerefine mare§al Fevzi 
Çakmak tarafından ziyafetler verilecek-
tir. 

Rumen ba,vekili Büyük Şefimiz 
rafından kabul olunacaktır. 

--<>--

Prens Mişel 
ordu ya girdi 

ta-

Ankara, 25 (A.A) - Şehrimizde ya· askeri müfreze ı:ıela.m resmini ıfa f'tmi~, 

pılacak Balkan antanh genel Kurmay muzika Yunan, YugoslaY ve Türk ınilli 
heyetleri toplantısına iştirak etmek üze· marşlarını çalmıştır. 
re Genel Kurmay başkanı or general l"tasyonun İç ve dı!iında bulunan ka· 

Nediçin başkanlığında genel Kurmay bı. 1 1<.ıbalık bir halk kitleei n1isafirlerimizi al
rinci ba!;>kan muavioi general Bodi. ge- kı lamı tır 
neral Yankoviç, albay Yosimovic. )·üz. ~1isafir ht'yeller ıstasyondan doğ-ruca 
başı Knejevic:;ten mürekkep )'ugo~ldvya a.ometlerınc- t<th-.ıı1 edilen .1\nkarapalas 
heyeti ile genel kurn1ay reisi general Pa 

1 
oteline gİtn1i 1..:.rdir. 

pagosun başkanlığında ikinci reis Zeyo· ,. unön genel kurmay reisi general Pa
pulos, Yarbay Kalogeropulo!!, yarbay 1pagosur: kerimt".sİne buketler tttkdim 
Viblis, yarbay Kitri1okis, yarbay 1'.oro- edilıuİ"lhr 

ziz, deniz yarbayı Petropulos, binba~ı Ankara, 25 (A.4-\) - Bu sabah sel-rı
Aleslo~. binbaıjı Averoftan mürekkep n1İ:.c:e gelmi olan )'ugoı;lav ve 'ı'unan 

, Yunan heyeti beraberlerinde mihman- ~ent•l kurn1ay r<-İ lerinın ha~kanlr~ında
darları ve Belgrad alaşemiliteri ku- ki heyetler öğleden ev~rl ayrı avrı rı
may yüzbaşısı Emin Çobano@:lu, Atina . .. h 1 "d k d-ft•ı 

1
. 

yasclıcum ar saray na gı t:re ,_ ... 
ataşemiliıeri kurmay yüzba~ı Ziya Ünal mahsusu İmzalamı:o}]ar ve öl;le yen1ckf -
olduğu halde bu sabah saat onu beş 
g'eçe husuc:i treni<" .r\nkaraya gelmişler
dir. 

Yugoslav, )'unan ve ı·ürk bayrakla
riyle donatılmış olan i~tasyonda Genel 

Kurmay başkdnl mare!'al F evı.:i Çak· 
mak. ikinci reİ!:t Orgeneral Asım Gün-

• düz, ordu müfettişi or general F ah ret
tin Altay, Ankara garnizonu komutanı 
general Mustafa Gökçe, Merkez komu· 

rini Ankarapala~ta vr hu~usi olarak }'C

mi~lerdir. 
öğlrden ~onra ): ugoslav genel Kur

may başkanı or ~cnercıl Nediç, "\'unan 

f.rnel 1'urmay ba~kanı geneT"al Papagog, 
Genel Kurmay ba!'kanı mareşal Fevci 
Çakmak'ı milli müddfaa v.kili general 

Kazım özalpı, Hariciye "·ekıli Doktoı 
Tevfik RüftÜ Arası, Ba,vekıl \ekili fl. 

tanı Albay Demir ye harici}e vekaleti Cc:l8.l Ba)'atı ziyaret etmişlerdir. Bu zi-
Romanya 1ıeliahdı Prens Mi§et 

1 
y yaretler iade edilmiştir. 

Bükreş, 25 (Hususi) - On altı Y"§l· protokol şefi muavini Kudret i ek 1 u: Heyetler bu aham ~emeklerini hu-
na giren ve1iaht prens Mişe1in asteğ- nan ve Yugoslav elçileri '\'C elçili i erı .,, 

ru .. tbesı· t . . . . I g:;;e;::le:;:nl:::;;e;::ri:,_:l;::a;::ra:,f:;,ı:;,n;::d;::a;::n_:k;::a:;,r:;'';::la:;;n;;;•;;;n;;;ış:.;l;.;a;..r _b;;..,ir_•_u_sı_o_la_r_a_k_A_ı_>k_a_r_a..;p_a_l_a;..ıta_,:.Y..:,e;.;m;.;i..:.şl;.;e:.;r..:.d:.;ir:.;. _, men ne ayını merasımı sveç ve • 

Ytmanistan veliahtlarının huzurunda B ı •k B kj)j B V 
yapılmıştır. Dini ınerasııni müteakip e ÇJ a aşve • e 

hariciye nazırı tayin eınirnamesini oku- Zeland istifa etti 
muş ve kral Karo] kısa bir hitabeden 
sonra aralarında prens Mişelin kuman
da ettiği bir bölükte bulunan kıt'atı tef
ti ~etnıi5tir. 

Mis 

Brüksel, 25 ( ö.R) - - Başvekil B. , mek kararını arkadaşlarına bildirmiştir .. 
Van Zceland dünkü pazar gU.nünü Brük- Bu i~.tifanın yalnız başvekil B. Van Zee
sel haricindeki malikdne~inde geçirmi~- landın ~ahsına ait mi olacağı, yoksa 

lir. Başvekil kendişine milli banka ı~ 
leri hakkında i.ıahat veren bir çok dost 

)arını kabul etm iştir. f\.1ufas~al raporu 
alınca başvekil mesai arkadaşlarını ka

Lul ctnıiş ve pek azimkar bir li~an kul

lanmıstır. Bu sabah Brüksele gelen bn~~ 

bütün kabinenin İstifasını mı intaç ede· 
ceği soruşturulınaktad ır. Umumiyetle 
zanedildiğine göre Brükselde toplana
cak. olan beynelmilel konft-ran~ arife
sinde Belçikanın hükümelsiz kalması 
doğru olamaz. Bu seb<"plf', arkadaşları 

ile mutabık !..alarak, yalnız B. Van Zee
"t:kil kabint- ıneclisine riyaset edecek land kabineden çekilecek ,.e diğer na-

~·e hükümetin İstifa~n hakkında bunda zırlar yerlerinde kalacaklardır. Maliye 
kat'i karar verilecektir. Başvekilin İsti- nazırı sosyalist B. Demansın riyaseti al
fadan vaz geçmesi için nezdinde çok ıs- tında kabine mesaisine devam edecek 
rarlı teşebbüsler yapılmıştır. tir . Bu karar otuz ilk te,rinde toplan a~ 

Brük.rl. 25 (ö.R) - Saat 16 da cak olan dokuz devlet lr:onferan•ın ın 

toplanan kahine ınecli !'tinde başvekil 13. mesaisine" rnge-\ olmamak. maksadiyle 
\'an Zreland İ!itifaı-;ını krala takdim et- '\·e: rilmiştir. 
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Sağlık Hacerin •••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••• nunu Ovasında faaliyet: 

l!E!!------~ .... 
Amerikada 55 sene içinde 

- BAŞTARAFI B1RINCl SAH1FEDE. 
nala bağlıdır. Kanıl, ilavei tesisatla 
tahkinl edilecek ve ileride her hangi bir 
tehlikenin önü alınacaktır. 

•••••••••••••••••• Peşi Sıra •••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••• 

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

~ HAZİN ~ 
= ACIKLI = 

öldürülen • 
zencı 

Bu L5 beş milyon liraya mal olmakta
dır. 

Cellat gölü, bugiirlkü haliyle, artık 

~/.///.l MOCADELE VE MACERA ROMANI 

6-

BİR 
iNSANLIK. 

sayısı 467 4 dür 
seylap ve su baskını tehlikesine maruz 
değildir. En taşkın su zamanlarında bi
le sular, ana kanal yoluyla akacak yer 
bulacaktır. 

Sabah şafak sökerken 

DA VASi 
Bunların çoğu suçsuz olarak Dar-

939 yılında ikmal edilecek olan bu iş 
bilhassa Torbalı müstahsiline yeni İ§ sa
haları açmak istidadını kazanacaktır. 

Meydana çıkan ve devlet malı olan 
geni§ arazi çok münbit ve ınahsuldar
d:r. Bu arazi borçlandırma suretiyle 
çalışkan köylümüze tevzi cdılecektir. 
işten anlayanların söylediklerine göre, 
bu arazi, Nil sahilindeki arazi kadar 
miinbittır. Senede iki defa mahsul vere
cek çağdadır. Bire on mahsul alınma-

Üçü birden tayyare 
mişler, Fransadan 

ile hareket et" 
uzaklaşarak 

VE 
ağacına çekilmişler, Üzerlerine 
petrol dökülerek yakılmışlardır 

Afrikanın kızgın çöllerinin 
.. -

YUZU iç yolunu tutmuşlardı 
F ran,.,ızın inmi~ oldukları tayyare meydr 
nı üzerinde, o da inmek için devirler.,.., 

pıyordu. 

··············.:.:.:. .. ~·:.::.:············ Dantröy de yerinden kalkmış, hidde· 
tinden sapsarı kesilmi:ı bir halde her~rin 

Difçi Tonert dedi ki: zaman akıam döneceğime asla emin de- ve icat edildiği zaman bugünkü Talıfeti sı mümkün olacaktır. üzerine yürümüştü. 
- Demek burada altı aydAnberi 

uşaklık değil, casusluk yapıyordun. 
_ Biz zencileri yalnıa bir defa beyaz ğilim.. istihdaf etmiyordu. Evvelce burada bir zirai hapishane ve 

lııaanlarla müsavi tuttular. Yalım: bir de- ölüme ve ölümle karpl•pnap o ka- Onu 1736 ııenesinde ve Birjin)'ada bir devlet çiftliği meydana getirilmesi 
fa bise Amerikalılarla beraber ayni bak- dar alıtlDlf idi ki bu aözleri iirpenne- Şarl Linç isminde biri icat etti. mukarrerdi. Bundan vaz geçilmiştir. Ne demek istediğinizi anlamı}· o· 

la verdiler, ne zaman biliyor muounus? den, çok tahü ve likayı bir aeale aöylii- Bu adam Amerika ibtilüine hizmet el- Devlet çiftliklerinin yerleri tayin edil- rum . 
.Biiyük harpta.. Evet.. Harbı umwuide yordu. mİf bir kahramandı. Buhmduiu Yerde ınemi§tir. Zirai hapishaneye gelince; Bu kapının arkasında ne yapıyor· 

lıize beyazlarla ı.en.ı,. "ft onlann ya• Dqanda akıamm karanllğt ba.mıttı. halkın bir kısmı hınızlılda, çapul ile Ya- Izmir vilayetinde ve muhtelif kazalarda, dun) 
-.la ölmek haklmu ... erdiler .. Biıı: beyaz· Oynayan çocuk1an:n sesleri kesilmipi. tamakta idi. Berg:nnada ~lduğu gibi modern, kü.çük ı _ Koridorda~ geçiyor_~~'."· Tesa· 
farla beraber Amerika için, vatınımıx Şimdi evlerden zencilerin e1ki tukdan Bu mahalle en yakın mabkeıne dört hapıshane bınaları ~apılacakt:r. Bılaha- düfen kapı açJdıgı zaman onunde bulun-
'cirı öldük. Fakat harp ııonu bu balda akaediyordu: b"f yüz kilometre uzakta bulunuyordu. re Izmir merkezinde de büyük bir ha-1 muş oldum. z 
CJe-.am ettireceğimü:den ..,. daha bafka Benim kanatlarım var Şarl Linç keneli kendme bir mahkeme pishane kurulacaktır. - Yalan söylüyorsun) 
1W<Jar iateyeceiimizden korlmolar. Böy· Senin kanatların var karda. Önümüzdeki yıl içinde ana vatana Langle müdahale etti: 
Je bir ihtimalin önüne seçmek için l~uk- Allahın bütün kullarının Suçu aabit olanlara cexalar Terdi. Fa- gelecek göçmenlerden bir kısmının Cel- - Bu herife karşı hiddet ve asabiyet 
lal<u-Klon ~cemiyeti derhal tedhite ceçti. kaoatları var.. kat ba cezalar, - kadar tiddetli olursa !at gölü mıntakasında iskBnları ınukar- göstermek beyhude .. Yorulma 1:,..~ yere 

1872 oaıeoinde Amsika biikümeti Gözlerimde de, dosyadaki cinayet..,. oUuıt ula ölüm cezan olmudı. Tama- rerdir. Bu suretle Torbalıda 60,000 nü-Jne yapsak herif hakikati söylemiyecek .. 
,linç adeti üzerine bir rapor hazırlammt· rilerinin ber birinin altında olmdujum men hakka.. Adalete ve insanlığa uyııun !uslu bir kaza meydaın getirilmiş ola-, biz biliyoruz ya .. Kafi değil mi? 
ıea. O uman ı.. rapor her hm altı yiix cümle •• Ayni cümle canlanıyor: bükümler verirdi. caktır. Yapacağımız tek bir ıey varsa o d .. bu 
aalıilel.ik tam 00 üç cilt lulm\lflu. Şiın· cA'1!anın öliisii ııncıık gece, kımınlık Şeri Linç tam miaaoiyle centilmen Te Cellat gölü ınıntakasına, Büyük Şe- adamı, konuştuklanmızı arkadaılarma 
di, 1937 de de böyle bir rapor bazır- bastıktan ~oııra iptm indmlmi§ ve ııö- liberal bir adamdL finlizin yüksek işaretleriyle c Sağlık• haber veremiyecek yaziycte getirmek· 
lanmak iateniline bunun ne kadar tuta- miilmü.ıtür.> Onun bu maksatla kurduğu kanun Ovası • adı verilmiştir. Sağlık Ovası, 1 tir. 
cağuu siz beaap ediniz. ...., timdi Amerika balkmaı çılgın bir valıteı bu mmtakada tahkim ameliyesi ikmal 1 Lan le böyle söyliyerek herifin kaf..-

S.Utu. Düıündü .. Tekrar söze batla- Linç kanununu, Linç adaletini kim vaoıtaaı olmaktadır. edildikten sonra hakiki liir sağlık ovası. sına b~denbire müthiı bir yumruk vur-
dı: icat etrnİftİr. Bu kanun, badeli zatında - Bitmedi - halini alacaktır. 1 du. 

_ Linç devam ettiği müddetçe yalnız - ----- Stefan yere yıkıldL 
:zenciler değil, cemiyet le inaanlık da teb- Kış yaklaşıyor Kızılay haf tası Ri bbentrop Beı dakika sonra kendine geldiği za-
likededir. man elinin ayağının bağlanmıı ve ağ.tı .. 

aalcrnma dizcin ........ı Tayyare ile Berlina döndU nın tıkannuı olduğunu gördü. 
Halkın vabfet bö I • . l • - BAŞT ARAF! BiRiNCi SAHiFEDE • - -BAŞTARAFI B1RINC1 SAH1FEDE- Roma, 24 (A.A) - B. Ribbentropun Ba• ucunda u··ç kiş"ı vardı. 

'llUl:ua .. Halk sürüsü ··ye cınayel "e- , 
!;..,ide baıı bot bırakılırsa bu çılcın ve terilen ihtiyaç nisbeti fazladır. Şu da· Karfıyaka Parti ""inde birleşerek, Ön- hususi ziyareti hitama ermiştir. Ve ken- Bunlardan biri Dantröy, biri Langlc ve 
ıuurouz bareketlenn hududunun naeye lcilcada lzmirde bir milyon kJo kömür de muzika olduğu halde Cümhuriyet disi tayyare ile Bcrlıne dönmü~tür. üçüncüaü de bir u~ları .. 
•--dar 11"d-,.ı;; Te n-'- yapabilec..ıft - meydanına gitmi~lerdir. Meydan çok Kendisinin bu hareketi salı günü Lon- Dantröy uşag" a: 
... --·· eı~ - • ., -- ıtoku mevcut olduğu gibi her gün vasa- d h 1 
mı·y...: ;,.;nd- vuracası" •----'il"''-.. - an- kalabalıktı. drada a emi ınüda a e komitesinde ha- - Bu herifi, dedi, bu vaziyette ve oe-"' ·T"-"-· ..... &eou agu-.-· ti elli ton kömür gelmektedir. Dün tz .. 
.. 'ılır. To""rene 19" o'LJi) marşı'yle b••lanmı•, ZlT bulunmasının 7.arUreti ile izah edil- gÖz hapsinde yarın Ög.,leden ŞC)flf8 S~tll 

mir-, deniz yoluylc gelen kömü'rlcrin mile- Wl -v v k d ı 
RAKAMLARIN B,.., • 1 • b mc te ir. 'k" k d b ki" k · · V · 1 · CJ..J1LGA T darı yüz iki tondur. bunu Ögrctmcn ay Necatinin Kızılay •. ıye a ar e ıyecc aınız. e ıp cl'ın· 

. B. Fon Ribbentrop dün öğleden sonra d k k Jo 
Dosyanm yapraklanru çrflriyonım. Orm•n ba• nlu"hcnd:..ı· B. Alı· Rı"za mevzuu etrafında hır söylevi takip et· .. . !:L k ah . l . ehil en anca o zaman urtaraca ınız. 

_ , ,. .• reıımın )'W<Se. ş sıyet crıyle B. A - E · 1 · · h•rf h f" e y- pıla Gözüm.ün önünde rakamlar ... -it res- · · H · ·· 1 · d K 1 · · - mır crınız ... ı ar ın a .. 
•"'"Y"' Aydınlık kömür i~ini ele alarak evTcli. mııtrr. atıp soy cvın e, ızı ay cemı-ı ıe Starac.e He temas etmiştir. Yeniden 

mi ;yapıyor. 1 • c··mh · d · d k' b 1 caktır. ihtiyaç lhsteleri iizerinde incelemeler ye nın. u urıyet evrın e ı a~rı a .. tebliğ nrşredilmemi..:.ti.r. Temas edilmiş . . . 
1882 ı-a.:-d 1937 ;l 1--d · 1 • .. k I • -s - Langle., Sen de bent bırkaç rl•kı-

'-Lll~ en y ına IUI ar yaphrmış. bili.hare bütün orman fen me· rını saymış ve ınsan ıgın yu se me~ı ve j olan, yeg5ne değilse de başlıca meseJe.. b '-1 h 1 . . h A • 
f.inç edilen zencilerin sayıoı: 4.674.. . • ika eL e, azır anması ıçm emen nn a 

murlannı !leferber hale getirerek orman· ıçtimaı acıların dinmesi için nasıl nin Londra komitesine karşı takip cdi- h b . I . D h I El ,_ 
Bunlann tasnifi fÖyle. _ b" f 

1
. .... . .. 1 a er verıp ge eyım.. er a · ga!l.Kara 

· !arda tetkikler yaptırmıştır. Kesim yer- mu•pet ır aa ıyet nümunesini verdıgı· lecek muşterck hattı hareket olduğu te· h k d •. ö"I d b k • 921 L'-ı" Cma' y~ ıu~•ndan .. are et c ccegtz. g e en sonrayı e .. 
~· ,... ~ y-· 1 1 J --~ '- ni anlatmıştır. eyyut etınektedir. l 98 • Taarruzdaıı eri tespit edilerek iste eri ta.şeıİ-.: için Ç lemiyeceğiz. 

'- d ı h · 1 Bundan eonra talebeler Bu'"yük arşamba günkii celseden sonra vazi-908 » Beyaz kadına tualluttan ve .. ô.lete gön eri miş ve ru satıye erin 
b · k k ·ı · · ş· d" '- Şefin sayın validelerı"nın· medfun bu- yettoki gerginlig-in zeval bulmasına der-

ili 
282 • Tuallut teşebbüsünden en üyıi ısmı ven mıştır. ım ıye ..a-

d 1 · J ub · J f • · lunduklan mezara aötmô•ler ve çelenk hal Italyan - Ingiliz mukarenetinin bir 
Dantröy, kızı ve Langle sabahın dör-

81 • n.y-•• hakaretten ar veri ml§ o lln r sabye er, zmınn ow oY d'" d t ·ı h k ·ı Şafak oc - mukadclim . . I b k im .+ Işt un e ayyare ı e are et ettı er. 
k .. ·· "hı· k 1 J ki k -• ak b k !ardır B d •· B A · esı nazaı·ıy e a ı ıj'~ır. e .. . . J.057 • Suçsuz ve masum omur ı ıyacını o ay ı a arşuıyac ıra m19 . uta a ıaır . vnı Bay Fon Rbb t l d R ı sokerken Fransa sahıllerınden uzakla§· 

55 aenede 4674 k;•İ.. Hem aıdmlf, ni>bettedir. Ozan tarafından kw. bir hitabe iradedil- 1 en rop ~u sıra ar a oma- ı 1 d M · d b . al 1 
~ ''a gelmı"şt" Ert · .. .. b" t B \ mış ar ı. aruıyan an enzın m.- ar 

k 
. . ., · ır. est gunu ızza . . .. . ~ 

H -m oaz dökülcrc yakılm••.. Guya kömür buhranı olacag .. ını i-a mıştır. Akd d 1 d ~ • .. ..., ~ Mussoliniye tf d'I !tal ve enız uzenn e uçuyor ar ı. 
k. l D"" t • · b' d el K a e ı en ve yanın son etmek cesaretini gösteren bazı ımac er un gece saa yırrru ır c e ar .. öğle üzeri Elcczirenin üstüne geldil~r. Bir insan ormanı •. 

Tdylerim diken diken oldu. 
Dosyayı kapalbm. 

sözünü sÖylemiş olduğunu bildiren teb-
fJrsattan istifade etmcğe çal~maktadır- fiyakada amatör müzik severler tarafın· l"ğ 1 

ı ncşro unmu.ştur. 
1ar. Bu giblJer hakkında takibat yapı· dan Ktzılay menfaatine bir konser ve .. 

Buraya inmeden T uggert istikametinde 
yollarına devam ettiler. 

Gö:ı:ümün önüne iki akıam evvel all• 

lan Veıley Joruon geldi. Şubatın aoğuk 
IÜİ araıında Te rece ağaç dalmda ...ı. 
landınlan zavallı zenci bana İpe çekilen 
IMIWn zencilerin talisiz iikıbetlerini ha
lalatb. 

lacakbr. Ortada bir buhran mevcut ol· rilmi,tir. --HARiCi T uggerte akşam saat 1 7 de vaaıl ol-

Torırert: • 
, - Okuduklarınız, dedi, edebiyat de
' iit, halcikat.. Kendilerine medeni süsü 
,-.en İnsanlann ne kadar vabıi oldıık
lann:n delilleri İfle önünüzde .. Emin olu
- ki ben aabablan evimden çıktığım 

ZABITA 

madığı gibi alınan tedbirlerle halkımız 
kömür ihtiyacını temin edecektir. Fiat 
tereffüüne de meydan verilmiyecektir. 

Re9mİ dairelerin mutlaka maden kö .. 
mürü kullanmaları iı;in tertibat alınmı~· 
tır. Mekteplerin kömür jhtiyaçlan da te .. 
min edilmek üzeredir. 

Maden kömürü fiatlcrinde h'cr hangi 
bir sun'iliğc meydan verilmemek üzere 

atikadar makamlar tetkiklere baılaml§· 
tır. 

ROMANI ............................... 

Gri Şapkalılar 
r.//./7.0 ~ Çetesi 
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T a vanda bir delik açıldı 

Kızılay cenliyetl hafta içinde yalnız 

8z.a kaydiyle kalmamış. ayni zamanda 
fakir halkın en mübrem ihtiyaçlariyle 
alakadar olarak geniş ölçüde yardımda 
bulunmuştur. Denilebilir lci Kızılay ce .. 
miyeti, hafta içinde halkın teberrüünden 

. J dular. Geceyi burada geçirecekler, din~ 
v:ıyana, 24 (A.A) - Hariciye nazırı 

1
Icnccelder, benzin alacaklar ve ertesi sa .. 

Şmıt, Polonya elçisi Gavranski ile iki hah yollarına devam edeceklerdi. f\ir 
memleket arasındaki kontenjan anlaş- 1 otele indiler. 
masının .tatkibine mütedair muhtelif j Langle sabahleyin bir tayyare motö
meselelerın halli hakkında notalar teati rünün sesi ile uyandı. 

elde ettiği huılitın on mislini sarfetmiş· 
tfr. Bilha .. a fakir çocukların sağlığı. kış 

mevsiminde soğuktan korunması ve 
mektep kitapları için her türlü fedakir-

etmişlerdir. Balkona çıktı. * Prag, 24 (A.A) - Dahiliye nezare- Gökyüzüne baktı. 
ti hükUnıetin kararı üzerine her türlü Sahra üzerine doğan güneşin ak.settir-

lığı yapmıştır. 

siyasi toplantıları yasak etmiş ve nahi- diği penbe ı~ık içinde ve havada bir ta.v
ye intlııabatlarıru tehir eylemi§tir. 1 yare gördü. Tek kanatlı bu tayyare, üç 

dudun yanında oturdu. malan ihtimali vardı. Bu dl\ boş çıkh. 
J ak Deali bir oalona çıkmıştL Bir dolap vardı. 
Buraya açılan üç kapı vardı. Açta. 

Kapılardan biri içtima salonuydu. Ya· Burada çamafır, gömlek gibi qyadan 
nındaki kapı ise k.ilitli idi. başka bir §ey yoktu. 

- işte aradığım bir oda.. Jale:, odanın zeminini de muayene et .. 
Kilidi muayene etti. mck İstedi. 

Cebinden maymuncuklarıru çıkardı. Halıyı kaldırdı. 
Çok. ıreçmeden kapı açıldı. Altına baktı. 

Jıık oldukça genİf ve güzel döıenmi, Burada da bir terler yoktu. 
bir odaya .. Bir yazıhaneye ııirdl Jalı:, yava, yavaş sukutu hayale dii· 

Yerde t..alın bir halı vardı. ıüyor, ümitaizlenmeğe baılıyordu. 

Ma.anın üstünde bir mikrofon duru.. - Muntazaman çaJınan mücevherle· 
J'Ordu. rin burada bulunmaa1 liztm .. Fakat ne-

Haydutların reioi demek burada, bu rede .. · Nerede) 

dığım bir tavan kaldı. Bu üç ayaklı mer
diven ise tavanı muayene için i~me ya

rayacak. . 

Tavanın ortasında bir avize sarkıyor

du .. 

Merdiveni avizenin altına koydu. 
Oatünc çıktı. 

Avizenin tavana bağlı 

natll. 

demirini oy-

Bu deminn oynama11 ile avizenin a~· 

ğıya doğru aarkmağa meylettiğini hisset .. 

ti ve demiri kuvvetle çekti. 

Avize ... Aıağı doğru inmeğe başladt. 

~k. sevinçten: 

- Buldum .. Buldum .. 
Diye haykırdı. 

Dantröy de uyanm.J~, balkonda J!l'rtt 

mühendisin yanına gelmişti. 
- l§Le düşmanlarunız da geldifef ... 

Dedi. Görülüyor ki vakit kaybetmek ir 
temiyorlar. 

- Evet ama.. Bizim onlara t.ll11' 
avansımız var .. Onlar yeni geliyorlaf• 
Dinlcnmeğe ve benzin a1mağa mutlak ih" 
tiyaçları var. Biz ise derhal harekete h•· 
zırız. 

- Evet .. Hemen gitoıeliyiz. 
- Ann'a haber vereyim. 
Bir kaç dakika sonra üçü de harek•· 

te hazırdılar. Artık oldukça yiikael"''1 

olan güneşin kızdırmağa başladıiı l.ıılfl
lar üstünde, kendi tayyarclerinden y~ı 
metre kadar uzakta haydutların tayYare~ 
ai yere inmişti. 

Tayyareden üç kişi indi. Bunlard3
,, 

birinin Elsa Ving olduğunu Langle ı;ıııt· 
dı. Diğer ikisini tanırnıyordu. 

Bu iki kişiden biri i~ geniı bir ob0
'' 

muz bürünmüş, Arap kıyafetinde ~di. 
Langle tayyaresini havalandırdıkt'" 

sonra a§llğıya baktı. . 
Düşmanlarının otele doğru gittik!erı~ 

ni gördü. 
- Acele etmedikleri anla~ılıyor. 
Dedi. Dantröy de cevap verdi: d 
- Daha alii ya... Onlardan .-v 

Elgaskara vasıl olmuş bulunacağız. . 
Tayyare çok kuvvetli bir tayyare id.J. 

Bilhassa uzun mersafeler için yapılıf\1~1 " 
Havada yere inmeden 2 bin kilometr• 

katedebilirdi. T ugguert' den sonra EJgıı" 
kara giderken ilk merhale 1 600 kiloı1let· 
re uzakta Agodesdi. 

-Bitmedi--
--=--
Mareşal 

MUes51f kaza mUnasebS' 
tiyle bir taziyet maktubll 

gönderdi 
Ankara, 24 (A.A) - Mües>if tay;•· 

re kazası dolayısiyle genel kurmay ~· 
kaı>ı Mareşal Fevzi Çakmak Türk !!'' 

b~ 
va Kurumu başkanlığına ~u ınektl1 

göndermiştir : .. 'id 
Memleketın yuksek müdafaa..wıı "'' 1 

rik ve bu mefkure uğruoda daha ço~ 
genç yaşta iken hayatını fedaya ~t 
bulunan kallraman TUrkkuşu t,aleb< 
rinden beşinin dün kaza neticesinde r, 
hit olduklarını teessürle duyduın· .. 
teessürün yegfule tesellisini istikbali g~ 
ren ve onun için hayatını hC'r an isil ~ 
kar etmeğe amade bulunan Tür~ ~~
liğinin ordu üzerinde bıraktığı guz• 
!er ve yüksek idealdir. .. JI 

Başta zatıalileri olmak iizere but li· 
hava üye ve talebeleriyle Türk g•"çoı 
ğine taziyet1erin1i saygılarımla suna~ 

lcr burada. kutunun içinde idi. ·jc< 
- Te~ekkür ederim haydut efencl• 

Dedi. Sayenizde büyük bir servete :"; 

d B · "l"ğ" · · !" y•c•g' um. u ıyı ı ınızı as a unutmı 1 ..,,ı 

Namuslu insanlan soy.-naktan .,.,f'flt.1·, ,.~ 
adamlan soymak daha tatlı birşeY·· ":ı· 
ltıa oldukça zahmetli bir i~ oJdo 

8~. 1 n·' Temiz oldu .. Mücevherlerin sahte . ,..~ 
.. klı 

olmadığını tetkike l:.izum yok, çufl 

reden geldiklerini biliyorum. 

Merdiveni tekrar yerine k:oydll· 

Avizeyi yerine yük9eltti 

Aşağı indi. . ·~• 
d 

, ...... 
- Nan Duhok.. Diye bağır 1

' ' .,1 
bitti. Gidebiliriz .. Fakat ne var) Ne 
duL 

Jak Deoli, yerde yatan Avize ile beraber büyük bir çek
mece inmeğe başladı. Çekmecede 

haydutların çald?kları bütün 
mücevherler vardı 

maa baş10da oturuyor ve kendini g;;s-1 D.iye mırıldand.ı. .. .. 
termeden yandaki odada toplanan l.:ty .. , Bır muddet duşundu. 
dutlara mikrofonla emirlerini veriyordu. ~af~sı~da odanın vaziyetini, eşyaların 

Jak Desli, vitrin soyguncularının vur· vazıyetını tekrar caolandırdı. 

Şimdi artık avize idcta kendiliğinden 
'- d d' nesinin parra\annıı,, kanlar 

aşağıya doğru inmem;te evam e ıyor- >' 

ıırtlaima yaplfll. 
Bütün kuvveti ile sıkmağa ha,ladı. 
Boiuk bir hırıltı .. 
Haydut yere yuvarlandı. 
Elini ayağını sımsıkı bağladılar 
Aizma da bir tıkaç •oktular. 
l•k Deoli· 

- Ona birıey sormak fayduız.. He· 
rif ölür yine ıö}·lemez.. Kendi itimizi 
kendimiz görmeliyiz •• Sen bu herifin baı 
ucundan ayrılma .. Ne olur ne olmaz b u .. 

rada kal.. Ben yukarısını bir gezeyim. 
Dedikten sonra merdivenlerden çıktı. 
N~n Duhok ta bir iskemle alarak hay• 

gunlarını burada ve reisin odasında "''k· Birden gözleri parladı. 
ladıklarına emindi. Yük gibi olan büyük dolabın içinde 

Şimdi onu elde etmek i.tiyordu. ve duvara dayanmış üç ayaklı bir mer-
Haydut1an soymak lıtibar hırsızın çok diven vardı. 

hOfUrta giden bir §ey olacaktt. Bu merdiven sebepsiz burada Jc,r\I .. 

Fakat vurgunlar acaba nerede idi. di .. 
Jstediği kadar vakti vardı. Muhakkak bir vazife görüyordu. 
Duvarları yokladı. Bilha ... üç ayalclı olması dikkate sa· 
Gizli bir delik aradı. yandL 
Vurdu .. Dinledi .• Buralarda birtey bu

lamadı. Mobilyeleri muayene etti. 
Onlann icine. aralarına ıak.Ianm11 ol• 

Gayri ihtiyari nazarlan tavana tevec· 

cüh etti. 
- Her tarafı aradım. dedi. yoklama-

d mış olduğunu görmü~tü. u. 
Odanın yarısına gelmişti ki tavanda Nan Duhok: f al!\111 ,;t'f' 

büyük bir çekmece göründü. - Ne olacak ... Biraz nt- e~ · C'rk"'". 

O d · · d · · ' k 1 '- 1 1 herife acıdınl, ag ... zındnl'} tıkacın• ·~tı. a, avızenın emırıne ta ı ı il!l c e .. J;.ı • 

inmeğr başladı. yım dedim .. Herif elimi ısırrrıa.il't\ .1 tıİt 
Ç k nazı·· 

Jak Desli, üzeriı\de bulunduğu n1..::r Ben de çeneeini oL.şadırn. 0 

divenden tam önüne geldig"i sırada r.ok- - iyi ettin.. 1 r 
l.tı"' . 

meceyi yakaladı. Haydudu o vaziyette bıra , 

Merdivenden indi. Evden çıktılar.. ,.ı._,ı ll' 
· er<.lt: 

Açtı. Otomobilleri bırakııldarı Y 

Gözleri hayretle açıldı. ı yordu. .-Aı' ./ 
-B•.~. Vitrinlerden aoyuTan bütün mücevhf"r· 
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Vasil Nihayet babasını bulmuştu 
Demek babası •• Kendisini adam Bizans1n 

adamdı. Şimdi bu 
samimiyet duyuyordu 

• 
pıç yapan 

kudretlô 
adama 

başvekili 
karşı kin 

.......... a..- ..... ~to-ı ---. .,_: 
- Y ..... Koca W.L. 
bire ..... 
....... ~ oldaia ~ .... 

........... .,.... Eli, siliinlli8 

... =• Waırdsa .,, , .... 
Ne ,..,;_ ırıı -. Wr ıı.w. idi. 
k ............. ..,..: 

- o.w .... 'va 9'ı.- .... • o.t .................. 
........ .... 1 ....... 

ti.•• ... wı'• v..- ı 
-a. ,...1 •1rr979 bd.. ...t· 

_, · ı .. 
.,.,. ........ o ..... 
h ........... h ... ..._._ 
Mr·rx• ... , ' lie 1011 .a.leıı iui de -, ... _., .... 

.., 1 
- IC.t.a bca bfa dedi. Ben ...... 

lrea .............. birfey ,..pama• •• 
11.-ifi ~ d .. li,ecejiıo ama.. Yeri-

be ·--~ ondan iyi olacak de
ill.r .. c.ı.. Otw ft iç.. 

olan 
değil, 

bu 

Tobt ..iui ipret sayan auendeler 
~ baflem .. lanlL Vuil yerine otm'• 
clqjq aman IOI yaneğı kan hücum et- ve iyi hareket etmit olduğunu da isbat J Etkarina ayaia kalktı. 
haİf gibi luplarmm idi. ed~ordu. • Sazların rakamı ibengİ araamda üze-

Banun ela kimse farkında olmadı. Vaail, Sokolarisin mazi.si hakkında bD' rindeki ince tülü çılr~np attı.. 
Vasil ne yapllUflı? az maliımat almanın zamana geldiğini Penbe bir et rer ·,in bütün cazibesi 
Batvekil, tokat yer yemez intihar et- biaetti. ortaya çıktı. Etkarina bu vaziyette ma-

ine karanndeo oecfen vazgeçmİftİ? Gi- - Hapnetmeap, dedi. Batvekiliniz sanın üzerine ııçradL Ortada duran altm 
derken V ..a. sö,.lecliii sözlerin manua Bizanım büyük aaelerinden birine men- tepsi ü.tünde en kıvrak ve en t.uh bir te-
ııe idi? sup deiil mi?.. kilde oynamaia bqladL 

Buolenn buil,,. tek IMr ceYaba var.. - Bek onu doğru .. Bunun babası.. Mitel aarhoı olmuıtu. 
V uil, bapekile tobt YW'lllllk içia eli. Baba..,.. babası saraya ve Bizanaa çok Kupaıına doldurduğu p.raplan C.tka-

ni bldudağı zaman birden aklma fe)'tan- ...._ etmiıler .. Ama bu onlar gibi Çlk- rinanın üzerine serpiyordu. 
e. bir tedbir plmifti. mecb.. Söaerime, emirlerime hep itiraz Nihayet seç .akte kadar denm edeo 

Karp..ndalü ..._ belki de babua idi. ecl• " beni böyle eileoce ilemleriocle bu aefat.et ilemiodeo IODl'8 tamamen 
BetYekiie deli febt babaama tokat relaeba eder. Eskiden böyle değildi. O llZIDlf olan Oçüncü Mitel, Telda ve Et-

•tın.lc Vasilin ejlnoa gitti. da ciiobit 1eYerdi. Gençliğinde " ba. brinanın kollan anamda yatak odasma 
Tobta ela .-meja mecburdu. bumm aaibimda birkaç defa lrana. &- ıötiiriildü. 
Çare.idik içinde ve karqıklddan, aar- meniıtana gitti. Duyduklaruna göre ora· Vuil de saraydan Çlkta ve evinin yo-

bothaktan iatifacle ederek tokat vurmak larcla bir hayli macera geçirmİf.. Hattl lunu tuttu. Kafasında hali İmparatoran 
5- lraldll'daiı sal elini bütün fiddetiyle Ermenistenda bir de Ermeoi km teYIDİf.. sözleri vardı: 
lce..di nrabna.. Sol Yaaaima indirdi. Alıp Bisanaa getirecek ve meoecdmÜf.· - Ermeni kmnı aevmİf.. EYlenecekti. 

Salonu ioleten tokeb V uil atmafb. Ba IMr maele olmUflu. Kilise ruı olma· Ailesi ve kilise müsaade etmedi. 
Fabt ba tokat bepekilia delil, yiue dL Siililesi biz kanmuza Ermeni kam Ve aözü önündeo de babumm ha-

...................................................... : ............................. .. 

Saat 

tsTANBUL RADYOSU 
öile Deflitllb 

12. 30 Plakla Türk musiki8i 
12.SO Havadis 
13.0S Muhtelif plak nqriyab 

AlqamiNfiiJab 
Saat 

1830 Plakla dana muailtiai 
19. 00 T anburi Cemil: Plakla .. 

Şeytana •••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••• 

Uyanlar •••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••• 
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Buraya büyükler gelir 

• • • • • • • • 

19. 30 Konferans: Beyoğlu Halkevi na
mma Samih Mümtaz (Adabt mu
a,eret) 

20.00 Nuri Halil ve arkadaşlan tarafın
dan kla.ik Türk muaiki8i 

Gözün kör ve kulağın sağır olmali •• 
Burada gördüklerini ve duydukla-

20.30 ömer Rıza tarafmdan Arapça IÖy

leY 
20 . .fS Bayan Muzaffer ve arkadaşlan ta

rafından Türk musikiti ve halk 
tarkılan (Saat ayan) 

rını hiç bir yerde tanımamalı 
ve söylememelisin .• 

2 1 • 1 S Orkestra 
22.1.5 Ajans ve borsa haberleri 

Derin bir tee99iir içinde her fe1'İ ona - Dostum. dedi. neden bana dolam· 

22.30 Plakla sololar. opera ve 
parçalan 

anlatbm ve ailadmı. Kolay kolay üzü- baçla yoldan giderek böyle bir teklif :ra-
operet 1 .. L---- • ti b" I!___ d-%.--._ ecese ucn&e1ml)'en patron, ta ı il'._... pıyorsun. ıunun iç yüzünü ve """_.. 

la bana: nu töyleaen olmaz mı~ Söyle b.ka,.a 
A.vrapa ~ dialenebilecekı - Merak etme.. Dedi. Yine taliin ..,.... istediiin itadan kim) Adı ne) 

seçme Pl'Oll'&m IDJf ki benim elime düftiin.. Burada. be- - Yaman bir bduı Liza.. Halda. 
SENFONiLER: nim yananda çalıpcakwn .. Sana aynca var. Seninle aÇlir. konUflllAk ea doinl 
2 1. 1 O Peşte: Filharmonik sosyetenin • bir vazife vereceğim. Hususi katibim ,.ol.. Hani erkek olsaydm matlab nus 

konseri (Beethoven, Dohnanyi) 22 Var- 1olacabn.. ve batvekil olurdun. • 
ıova: Senfonik konaer (StraU9S ve saire) 1 Bu mÜesae9e erkek ve kadınlann her - Uzun etme .• lltifatlan bmıık. U. 
22.25 Prag kısa dalgası: Suk"un (Prag) türlü zevk, his ve ( 1) kaprielerini temin eliğini 9Öyle .. 
iaimli .enfonik poemi. ve tatmin için çallf&R bir hayır ( 1) ve - Ben Pratonun kaıulni İstİJ"Oa-. 

HAFtF KONSERLER: saadet ( 1) müeseeeesidir. Mütterilerimiz - Pratonun kan.mı md 

6 4s P · L d ı Pi"'- ___ .,_! ıçok ve çeıitlidir. Hepsinin ayn ayn do.- _ Evet.. ana "'ısa a gaaı: 4 m...UU- . . 
• · I O Berlin ktsa dal ası. H "f . yalan ve fitlen vardır. Sen bu dosya- Bayan Elizabet pantantifinin kordo-

sı. 7. g · afi mua- 1 tutacak ı:_ı · d ld __ .____ Bil il ----X- b--l-..1. n.-:..::-·· . 1 S D ) 9 20 P . k an • ı191era o uraca&9111.. - nu e oy • ....._. ......,... .., ....... UJ'OI' n 
kı (8. evamı · ana ısa dal- h b d .. .-x.: k"---• · L:. •• • • • 

.. L 1 O Berlin k d . assa ura a gorec.,..n ı-.en ....., gor- hatırlıyordu. Ba çok eıe1c.,., bir hikl· 
gası: Pla5o ısa algaaı: Yena . d .. .._. · b' · • • id" p Dub ı·· · 

h fif 
,L!_! 

12 1 
c Be 

1
. 

1
_ • memıt. uyacagın 10uen ıç lflbnemlf ye L rato. rue an yenne geçen. 

Alman a musuu.a. . .1 r ın ~ııaa J 
-•- "k· 1 olacabtn.. yerini alan nazırdı 

dalgası: Kanta mueı ı aadalan. 13 Pa- .. .. ··.-::L • 
. k d lgası· Plak 13 n __ ı· '- dal Çünku kızım buraya pek bu, .... adam- E.aki nazır, hıtrnmı yerine geçen ada. 

na ısa a · · oer ın ıuaa - la d . H • tel d birinci • pı~•- 12 B I" it d 1 . H fif r a gelır. atta gaze er e mın kansını elde e .... :.. olmaktan -L--
gası. RA· " er m ısa a gaaı. a hif 1--~ b .. -k __ !_, . . - d .. v.. .._ ~ 

·•-· ( 14 1 S. D ) 1 'I 1 O B''L la e aue uyu re1111111ennı gor ugun mak istiyordu. 
musu~ı . . evamı -'• U5ref . Onl 
R __ . ..:ı. isi 14. 2 5 : D ) 1 .. 1 S adanılan burada da görecek.sın.. arı - Sen deli mi oldun Dubnael) 

umen ınpe- evamı ... h. .. . 'b · lacaltam. 
Paris kısa dalgası: Konser. 1 S : Keza. 16. ' ıç gormemıt gı 1 

:.. • - Neden~ ' 
- Bu kadm. benim miifterilerİID ara. 15 Roma kısa dalgası: Orkestra, piya- t . - il . f" I · · t t '-ta 

k 
tun. muıter enn ıt enna u ma"' n _z.. 

no. (Sonra Cetra or estrası) 16. '.JO Ber- .b . V .f . '--d .. I . sanda değil .. Sonra razı olup olnuyac ... 
. ı aretb. azı emı o ıuıı ar guze ve ın-

lin kısa dalgası: Bır saatlik sürpriz. 18 t" 1 d k. b El' b ne malum) 
ızam a yapıyor um ı ayan ıza et d d 

Peste: Radyo orkestrası. 18.1 S Bükrq: b" ""dd - Senin müşterilerinin aruın a e-
~ . . . , ır mu et sonra: 

Hafif plak musıkısı. 18. 30 Roma kısa Af . k ğilııe tanıdığın evlerden birinin müıteri· 
1 

- enn ızım.. Dedi. Senden çok 
dalgası: Sopran hava ar ve orkestra. k ld lcri aruındadar. Onlarda da yoksa sen memnun a ım. 

19. 1 O Prag, Briino: Solist konseri (Ens· M"" t •1 1. H •. b k bu iti beceriverirsin .. Razı olmazsa raza 
uş en ere ge ınce.. er gun at a 

trümantal) 19.20 Varşova : Plak muıi- b k "t •t • 1 ı t t edersin .. Kandırırsın .. Pariste birçok gü-. . .. Pi"'- (. . . . . i aş a ve ı;eşı çeşı ınaan ar a anıt ım. 
kısı. 19.25 Bukreş: nK lngılız musıkı· I Bütün bu insalar tam bir sene önümden zellik müesseseleri, masajcı kadınlar var. 

si). 19.50 Peşte: Koro konseri ve org.lreami geçit yaptılar. Onlardan tabii birine devam eder bu 
20.35 B~kreş: Koro konseri. : 1 Varto· Bayan Elizabet' bana bir gün~ kadın .. Sor, soruıtur ve çaresini bul .. o .. 
va: Bahnye bandosu. 21.15 Bukreı: Ak- - Kızım .. Dedi. Bu akşam belki bü- hasını söyliyeyim mi) Ben buraya gel-

pm konseri (Şarkı ve operetler). 21.40, yük bir misafirimiz gelecek. Adını itit- mezden evvel ufak bir talakibı ta,...,.. 
Praıı kua dalgası: Hafif musiki. 22.0S l m.ipindir . .Oubruel .. Mebustur. Eakiden tun. Bayan Pratonun. masajca ba,... 
Viyana. Craz: Kanfık Sirk nqriyab. 22. J nazırdL Kabinenin istifuından sonra ye- H ..•.•. nın evine devam ettiiini öğrea-
40 Milano. Florans: Kanflk musiki kon- rine batkaaanı getirdiler. 

S 
dim. Ona bir telefon et. Fazla biqey il-

seri, 22.4 Bükrq: Lokantadan konser Bu büyu"'k misafirimiz geldi. Bayan Eli· 
ki 23 15 temiyorum. Geldiği zaman paravaDlll 

na i. · Peşte: Plak konseri. zabetle senli benli konUJuyorlardı. Ara-

OPERALAR, OPERETLER: lannda her halde eski bir hususiyet var-
arkasında onu seyredeyim o kadar. 

- Bu ne biçim İntikam sevdası .. Ma-
19.45 Berlin kısa dalgası: Kant.it ope- dL Bayan Elizabete küçük. adı ile hitap amafih seni çok kırmak istemem. Bir te

ra musikisi, 2 O. 30 l..iypzig: Verdinin ediyordu: lefon edeyim bakayım .• 
(Macbeth) -isimli operası. 20.40 Brüno, - Li.za •. Dedi. Ne demek istediğimi Bayan Elizabet bir numara çevirdi. 
Prag: Opera musikisi. 22 Roma orta ve anladın ya .. Ama sen bana üzülme di- T elefonu açtı .. 
kısa dalgalan: Alfanonun (Resurrezio- yeceksin.. Elde mi üzülmemek.. Ben il 

) 
- A o ..• 

_ Bı"tmedı' _ na opereti. 22 Berlin kısa dalgası: (Ga- mutlaka .. Mutlaka bu aktam asri ve soa-
1 

- Allo ..• 
rip ev enmeler) isimli fantastik musikili yeteye mensup bir kadın istiyorum. 

:\'..am sarabne M..nifti. Neye uiradaiau lokma7D decliler, önüoe pçtiler. yali gitmiyordu. 
~ -.vekilio .......... da itte v..a çok dalpa clinliyonla. 
........ Nh .e ..._ içiudir ki Vuile: ~ betvekil babw idi. 

- Bu yepbima öliioceye keder mat· Aldemnaauttı-
....,........ Demek o ....................... Fabl 

l>-.ifti. - mioaaı, imperatorWI soda ~L Kiaobilir belki ba 
................... IMr iatibm ..W..• d• atla bili blhiode yaptayonha. 
il, bÜnoet n ....... mineaı idi. Bebe-ı tokatlamacl.p.dao içim için 

v..a, ilk tobb kmcli mbna atket- memnma oluyor, blbioe illwn .enliii 
..._ aoara imparatorun bir ikinci ye bir için de A.llehma tükrecli,.onlv.. Hemen 
~ tokat daha V111"1DU11ll isteyeceğin- erteai günü aidecek, batvekili görecek. 
"- Ye o uman iti idue ederniyeceğin. ona kendioi tanıtacakta. 
4eta korlanut. betnkili odadan çalana- Bu alqemki bidise de güzel bir vesile 
l.ae~ olacaktı. 

Oçiiudi Mitel: Oçüncü Mi,el: 
L:-Y.m old• da berif gitti. Dedi. To- - Ne o Vuil .. Dedi. Bircleo bil' dü-
..._ lelİ o bel. botwua citti ki.. Alt tünceye daldm.. Galiba kupencla ._... 
.....,_ ptirmeni de isteyecektim. bm bitti. Kazlar pnp doldmwn.. F.lb
... B. aö.ler, V uilin tam amanmcla rina.. Haydi sen de vuifeoi J8P•• ---

HALK MASALLARI 

Evvel Zaman 
içinde 
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Zeynebin Kaderi 

Fransız zabitleri 
Yugoslauyada 

Belgrad, 24 (A.A) - Dün Yugoslav
yaya gelen Fr.ansız ihtiyat zabitleri dün 
akşam Zagrebde Yugosla~alı meslek
daşlan ve halk tarafından hararetli bir 
hüsnü kabul görmüşlerdir. 
Fransız ihtiyat zabitleri bugün şehir

de gezip şereflerine verilen ziyafette 
hazır bulunduktan sonra akşam saat 
20,20 de hususi bir trenle Belgrada ha
reket etmişlerdir. 

Belgrad istasyonunda yapılacak mera
simin parlak olması için büyük hazırlık
lar yapılmıştır . 

piyes. 22.05 Prag kısa dalgası: Çek ope- - Eski dostum sen yalnız emret... Daha konutmadan önce bayan Eliza• 
bet üst üste ve sıka akı öksürdü. Sonra 

ralanndan parçalar. Bütün kadınlar senin demektir. Fakat aöze batladı: 
DANS MUStKaSt: aöylediklerine bakılırsa senin kadından Se 
1 S 3 S R 

- n mieinH ..••..• evet .. Biraz nez.. 
· oma kısa dalgası: Oda rnusi- yana sakın tın yokmuş.. Daha geçen gün ley" d . . ··L_,. •. c:.:-.a: 

1_:_: • un e onun IÇln oııuuruyorum. ~ 
..,.. tnposu 18.45 Berlin kısa dalgası: dü,es S ...... nin.. be · d"nl p •----- · .. 
Y yl ·ı 1 I m 1 e.. ratonun ııuanR eeaun mut-

a ı a et er kuarteti (Beethoven). 22. -Bunlan timdi bırak .. Hep masa ve- t · · · - 1 ., P a._ B .. . . enn ımıı oy e m', .. rato c:aıunı. ~ 
20 . runo, Prag: Ken~~t .. konaeri. 2~.~~ ya .. Hakikat .. Sonra kadınla~ h~~ bırbır- lamadın mı ... Nazır ..• Nazır ••• Ha: .. ı,. 
Berlın .kıaa dalgası: Kuçuk oda musıkıaı lerine benziyorlar .. Ben ise hıçbınne ben- te o... Tamam... Ben de öyle haber 
konsen. zemiyen bir kadın istiyorum.. Açıkcası al t 

RF.Srr mıt ım. 

ALLER: loı bir odada ... Hafif karanlık bir oda 
11 Berlin kıaa dalgası: Sopran fana içinde müptezel olmamıı bir kadım... = T~~i~ tabii.. Alakadar bir adam 

"•rkı söylüyor. 12 Berlı·n ltı•"' dalg•- ·. Ç lak 1 ak ·· k =-·· B nun ..- - - ıp o ar gonne ,,_ıyorum. u olmasa zaten sana sorar mıydım) Benim 
Lauta refakatiyle halk prkdan. 20.1 O için ne istiyorsun) Bin frank mı) iki bin 
Liypzig piyano musikiti (Plakla) 21.30 frank mı>.. Söyle vereyim.. tanadığım e.ki bir doet ..• iyi adam.. Pr... 
Be 1. •- tonun kanaman sana geleceği ...:•..:; ba 

r ın Kısa dalgaaı: Çift piyano ile aonat- Bayan Elizabet. kurnaz bir bakııla es- •-
lar. ki nazın süzdü. adamı evine al. bir tarafa salda ••• ~ 

olacağına söz veriyor .• 
:-.~y~ı güzel. güneş mi güzel, ben yapsın.~ Bata~;ı~eri anı;;.-;-- - ıkatdeşin otüi"dok~Üua gitmif, b~ da- _ ••••.• 

mı guzelun. - Burada beklemekle olmaz.. Gide- nesi evde saklanmış. _ Naad) Mütterini kaybetmekten mi 
Ayna cevap vennq. yim bari başımın çaresine bakayım. Zeynep de saklanclığı ;yerden çıkarak korkuyonun) •• 
-Ay da ırüael. ııünet te güzel. eea de Deye yola düşmüş.. Gide gide önüne ortalıtı ailüp süpünneie, temizlemeie _ ••••.. 

güzelsin. fa.kat Zeynep hepinizden gii· büyük b~ ev çıkmış. 1 koyulmU§, derken saklanan kardet mey- _ Bet bin frank mı iatiyortUll > Pek 
.el.. Bu evuı kapısını çalmış.. ses veren dana çıkar.ak Zeynebi yakalar ve sorar: ita .•• Bu zat istediğin bet bin &anp "'° 

Kocakan bunu duyunca: olmamış .. Bahçe kapısı tesadüfen açık- - Kız sen in misin, cin misin, burada rir ... 
- .Vay kifir kız. Aynanın kaqısma mış. içeri gi.nnif .. bir de ne baksın, U.. ne arıyorsun. Buraya nasıl girdin? Dubruel: 

~lf:: Ben ona bin kere tenbilı ettim. kocaman bir konak Zeynep ce~ verdi: . . . . . - Yahu .. Çok pahalı değil mi) Dedi. 
SözUrn~ t~~.. T~ kırk odalı... . . . . -.~n ne ınun ne da canun.. S1Z111 gı- _ Neai pahalL. KacLa belki miifte-

Kendi 8ilzelliiıni anladı.. artık bana Meger bu konak kırk kardeşin unq.. bı bir msaıum.. riaini senin .. .. d t elli bybed 
göz açtırmaz.. Kırk odanın her birisinde bir brdet Cadaloz bir analığm .özüne uJ_du, ba- cek.. yuzun en em c-

Böyle diyerek akşam kocası eve gel· yatıyormuş.. bam beni ormana getirip tıe~ketti. Yol~ _ Pek ala ..• Ne yapalma ••• Kabul.. 
diji zaman tutturmuş.. Ava gittikleri ıçin konakta kimseler mun üstüne burul çı~ .. ~.tize iŞ Ne zaman) 

- istemem de istemem. Kazma isfıe- yokmuş. Zeynep ortalığı düzeltmif, ya-- gördüm.. Udeıı enenız giderim. 
mern.. Başımdan defet götür. Hangi ce- takları yapmış, silmiş, süpürmüş, yemek Aqam diler kardetler de gelider .. 

~vvel zaman içinde kalbur samaıı Def ml aiizel, ben mi lilzeliıa.. benneme istenen götür ..• Yoba beni pişirmiş ve akşam kardeşlerin gelecek- Zeynebe: 
~ e, bir varmış bir yokmuş, Allahm Aynada cevap verirm.if. hop... leri zaman bir tarafa saklanmlf. - Seni biz hepimiz kendimiF.e süt kar-

- Y ano öiledeo sonra _.t üçte ..... 
saja bayan H ...... nm eYine ııidec:elr.;. 
Benim tarafamdan gönderildiiiui söyli
yecekain.,, Kafi.. Bu it için de .endea fu. 
la bir feY istemem.. iki bin frank F.._• 

---:=:---

~" çokmuş, çok -demesi gayetle sevap- -Ay da güzel, g\İnef te güzel Sen ele Cadaloz kan adamı her naaal8a kendi· Knlt brdet avdan geldikleri umaa det yapbk, burada özbeöz bacımız gibi 
~ Öb! vurdum yalanı, beri vurdum güzelsin.. ne bailadığı için kızm babua Zeyaebi bir de ne görsünler.. Evin içi tertemiz kal. 
~ L. aize söyliyeyim koskoca bir ya- Ovey anaaının bu hareketini IPaliıce götürecek bir yer aramış, bul•mam ... her taraf düzelmiş .. üstelik bir de ye- Dediler. 
--·· Vaktinde ve zamanında bir ada- gören Zeynep, cadaloz evde yok ikm Nihayet: mekler pişirilmiş. .• şaşırıp kalmlflar. Artlk Zeynep burada mükemmel bir 
..._~etlpnq Zeynep adında bir ltızt •ynarun karş1Sma geçmif.. Saçlannı - Haydi kwm.. Giyin de seninle ŞÖJ- - Bunları peri mi, in mi, cin mi yap- ~. ~ ~1.. K.ardflflerin 
ta;...... Adam parası var diye ihtiyar omuzlarına dökmüş.. le bir gezmele gidelim. ti.. h~an ~ bilezik, yüzük. gerdanlık be- Cna•ov....da bir Wi8e ol ...... 
....... C1J1iJakn. alarak eve getinnif, ima _Aynam aynam.. demit- Ayma gü- Demif, kw almq.. bir ormana götür- Diye diifünüp kalmışlar. diye ettiler. Fanac:ı ömeria &r-ela çMpa A...a... 

8ıu. Y•PbUf. zel .. IÜDef mi güael...ben mi güzelim. miif ve orada: Erieai ve daha ertesi pü de hep ay· KOlkoca konak onun elleri altmcla idi. ubcl&fl Ahmet oiha K&nmla ....._ 
~ cadaloı& ~ im.iş. Hem de eski Ayna cevap vennİf: - Ben timdi gelirim. Sen fU .pcm ni fe'J' olmUf. Bunun üzerine bnlefler ••• fanam öllliDde otanabıa z.e,..ıl ... 
~ ~ hasret çekermİf _ Ay da süze1. SÜDef te güzel •• fa- &ıUnde otur.. kendi aralannda konUflllutlaı'· c.dalos bel. JiM llir P.. adeti R•me•nm eı.cariakıe uiı .. d&. .. 

..,_o. bir •rna ,.apmq. kat Eeynep hepmdm giiılel. Declilden wara bPo1ınuft ........_., - Yann içimiMen biri nde _....nıp üwe ., ·- U...... •• R•mene 12 W. aiwlıi i• Wr ... 
--...:- •rnmun brtaama aeçer ve K- hofuna P1mif. &..- süaü koca Ze,nebi de ormuda ......... • blllD. Belre1• bilrim Wltb '* illeri- - Aı- aı m • Dedi.. AF ..i SÜ- • - - ilıodinailO O.-

..._ A--- bn a,_. bl'flllM pterek .,.ı.. Z.,.. bekhmit Wdı it. ae aeleat mm .._ kimdir, ..ıı,.ı.... ..a. .... mi .... .._ mi es •· > 
-..,~ ........ -_ .......... alitebarlOl'lllUF ftl'M ...... ~da ........ Ke Yebftl,.,... ..... ,_........... -· ••- ' 

-fibımrc5-

T a,la yaralamıı 



YEN!ASIR 26 iLK TEŞRiN SALI 1937 

Bulgaristanda · intihabat Barselon hava taarruzu 
Namzetlerin mutlaka rüştüye derece- Cümhuriyetçilerin avcı tayyareleri 

sinde tahsil görmesi isteniyor bu hücumu akim bıraktırmıştır 
Bütün gazeteler bu işle meşguldur 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sof) a, 20 (M.H) - Ba.ın, vekiller 
hf"yeti tarafından hazırlanmakta olan ~:c-

ni intihap kanunu ile m~guldür. Bu hu

l'U~ta1'.i akislere geçmezden ev~:el dahi

liye nazın Cospodin ve Kra~nofskinin 
)'f'ni ıntıhap kanunu hakkında gaz<:tl"le· 

re yaptlğı beyanatı görelim: 

KANUNUN ANA HATLARI 
Dahiliye nazırı yeni ıntihap kanununun 

zamana uygun bir surette hazırlJndığı 

için ana yasada İntihap hakkında göstt"ri-

1f'n bazı maddelere tevafuk etmediğini 
r.<.iyliyerek yeni kanunun nna hatlarını 
~c.ylece hülisa ediyor: 

1 - intihap edilecek mebusların ı al
nı.1 Bulgar vatandaşı olmaları kAfi de

~ıldir. Bunların ecnebi bir devlette Bul-
11.ar hükümctinin müsaadesi olmaksızın 
va2.ıfc almı~ olmamaları gerektir. 

2 - Namzetler 30 )"aşını bitirmiş ola
caklardır. 

3 - Namzetler aı:ıkerhklerini yapmış 
bulunacaklar veya kanuni ahkB.m dahi
]indc a~kerlikten muaf tutulmuş olmaları 

tartlır. Ht-r hangi bir ae:beple vatani va-
2ıfc lt rini yapmamış ve lı:anuni ahkdm 
dahilinde bu vazifeden muaf tutulma
mı~ olanlar, vatanın mukaddeıatı hak

kında .söz söylemek hakkına malik ola
mazlar. 

4 - Namzetler 18.alc:al rüştiye mezu
nu ( Bulgaristanda yedi senelik bir tah

•il devresidir. - M. U. M.) olacaktır. 
5 - Her namzet iı güç ıahibi bulu

nacak ve devlete yük olmıyacaktır. Me

bu•luk devlet ve millete hizmet etmek
tjr. Yoksa bu yüzden geçinmek demek 

,Jeğildir. 

Bundan bir müddet evvel yapılan be
lE-diye intihap kanununda kadın-anala

ra da seçmek hakkı verilmişti. Ana olan 
hdınlar bu intihaplarda da seçmek hak
kına malık olacaklardır. 

ONiVF.RSITELILERIN iNTiHAP 

HAKKI 
Bdediye intihaplarında hükümet üni

.,,,.t" ... sıtc talebesini seçmek hakkından 

mahrum etmişti. Bu. o zaman birçok mü

nakaşa ve hatta hAdi!!eleri mucip olmuıı
tu. )"eni kanun mebus seçmek hakkı~ı 
üniversite ve diğer yiik!'i:t>k mekt<p ta

leLr1-inden nez etmiyecektir. 

\\~killer heyeti bu husustaki müzake
relerine devam etmektedir. Dahiliye 
nazırJnın beyanatına göre heyet işin tc

ff'rruatr ile meşguldür. Ve bugünlerde 
lıı:imlerin mebus olamıyacağı hakkınöaki 
trferruah da tcehit cde-cektir. 

BULG.ARISTANDA TAHSiL 
MESLESI 

~İır gazetesi yukarıya aldığımız mad

deleri tahlil ederek tahsil meselesi üze
rinde durmaktadır. Gazete, namzedin 
mutlaka rüştüyc derecesinde tahsil gör
ınü~ olma!'lı kaydının konulmaması iddi
aıundadır. Çünkü; bir parlamentoda 
yiıksel tahsil görmÜ§ azanın çokluğu o 

memleket seviyesini gösterirse de hiç tah
ttil (!Ôrmemiş ve fakat hayatın türlü saf-
halarında yetişmiş nice kim••!• d 

-~ .:.T var ır 

ki bunlar, birçok yüksek tahsillilerden 
daha dürüst, daha faydalı ve hatta da
ha bilgilidir. 

I 9 MA YJSJ T AKBIH 
Zora gazetesi 19 Mayıs 1934 inkua-

bını takbih etmekle b·rab d ... er on an ev-
vt-Jk.j pa.r·~-h~yatının Bulgaristana çok z ... -
rar verdıgını ve esa~en bu b d · u epten o-
layıdır ki 19 mayıs had'·· · . d .... . . .. --.;;Sının mey a-
na geldıgını soyledikten B I . . . .. sonra u gar 
mıJletının uç yıldanberi parl t . aman arızm 
ve demokra!ti prenı>iplcrinden mahrum 
ya,adığını. bu müddet zayfında pek çok 
ibret dersleri almış bulunduuu b" . "' nu ve ı-

naenaleyh mü11takbel parlament h o aya-
tının çok dürüst ve tam demokratik bir 
crkilde teep,Us ve inkişaf edeceg"ı" ·· · ne §UP-

he bulunmadıCını y;ızı.>'.or. • B~lar artık 
rıiyor .. > diyen gazete. yazısını mütevef
fü Çek devlet reisi Masaryk'in t"Sağlam 

ve dRha güzel bir drmokrasi> sözleriyle 
l.irir:,yor 

ALf.LACElE BiR 1. 'TIHAP 

S!o'\ o gazc:te~i Lu hu!usta yazdı~ı bir 
haşmul:aJede intihapların yeni seneye ka

dar yııpı!~ "";ıgını mevzuu Lahsederek in

tJ.apların böyle alelacele yapılmasını 

do~ru bulmamakta.dır. Efki.rı umumiye 
<oktanbcri bunu beklemektedir. Fakat 
Lu keyfiyet. İntihap)arın böy)e sıkı{lık 

ır müddet zarfında ve gclı\i güzel bir 
t ...... 'l ) •. pılmalarını icap ett:rmez. ln
tJhaplar dürüst bir ~ekilde ve çok iyi dü
Unulerck yapılması 15zımdır. Yeni kanu-

Jla velincc: Bu. Bulgar parlamento ha-

• 
" 

Sofyrıdan lıir r; 

iıtibr:h r:ok i:ı,i bir surette duşünülmt!:- Buzün ~cıl:!. o .. a ~ ..... -c c;..' 

k b 
1 1 · d.. v•zı"fe, dir. Bınat'nale} h. mcıele c;ok biı}'Ü ir 
1 
Bulgar r.1ı.ineY...,er erıne uşcn ... 

önemi haizdir. Bunun çin böyic bir ka- bunları du~..inmektir. 

nunu resmi gazete ile ilan ederek mil- BiR BULGAR EDiBiNiN öLOMü 

Jete emrivt.ki şeklınde sunmak doğru ola- Bulgar ediplerinden Yordan 'ı' ov kof. 
maı Bu hususta bütün memleket mü-,~} ın en Le inci günü Filibede };.z..lın bar-

. . . . . I I d '! ı snklarındeki kanser netice~i olarak ve 
nevverlerının fık.ırlerı ~ ınma ı ır. IY at- I •. 1 ·· 
b b d 

· b. ·· k 1 tehlikeli bir ameliyatı müteC) ip o muş-
ualta una aır ır muna a~a }"O u aç- h 

k k 
· 19 1934 b - \tür. Yovkof, bütün süjelerini B ar a-ma gere hr. mayıs ten erı . 

1 k 
· h·ı• b" k · J • • k. yatından alr.-ı,ş ve orijinal Bulgar tıp-mem e etın a a ır rız yaşa•..Jlfl ın ... r . J 

_ . leri vara tmak itibariyle tam miln~ıy e 
edilemez. Diğer yandan efkarı umumıye- , .. . 1 l" b" d" t' B 1 nr mil-,. . . .. orııına ,.e rea ıst ır e ıp ı. u g 
nin siyasi kanaat "Ve telalc:kılerı henuz 1• fi . l . . k 

. . . . ı va~ı arını ve mezıyet erını ço 
malUm değildir. Bunun aksını ıddıa et- J I k . b .. . b" 

par
çok ., a vır surette te aruz ettıren ır 

mek safdiltıne bir hareket olur. Bu cihet- hikilye ve piyeıleri vardır. Hik8.ye ve 
Ter epeyce tetkik edilmezse alınacak ne- piyesleri arasında Bulgar askerinin men

tice müsbet olamaz. Hükümetin bütün kıbelerini terennüm etmiş ,,e Bulgar 

tedbirlerine rağmen İçin için kaynıyan, milli vahdetini haykırmıştır. Kendisi 
vurmak için fırsat gözliyen gizli organi- Dobriçeli olduğu için Dobriçe hakkında 
zayonların mevcudiyetini kimse ink3.r güzel yazılar yazm1ş ve Bulr;ar milletin
edemez. Aşikar teşekkülleri dağıtmak, de 0 milletin derin bir hasretini uyan

bu kabil gizli organizasyonlara kuvvet dırmıcıtır. •Orakçı~. 4"Antimoff hanın

vermiştir ve bunlar muvaffak olmak da akşamlar .. > cKoca Balkan efsanele
için pek çok hazıılanmışlardır. işte bü- riı., cHudut boyundaki ı;iftlik~. « Son 
tün tehlike buradadır. Bunun için bütün scvir.ç > t'ibi eserleri tamamiy)e orijinaJ
mtlnevver ı:e mütefekkirler meseleyi dür- dir. LlsQnda bü)"ük bir sadelik yapm1' 
bin bir surette tetkik etmekle mükellef ve çok orijinal bir ufillıp yaratmıcıhr. 
bulunmalıdır. Evveli Bulgar milleti ide- ölümü münasebetiyle Bulgar tiyatro-

al bir birlik meydana getirmeli Vt ideal 
bir istikbal için hczırl11nmalıdır. Milletin 

şuuruna saç1lac~k tohumlardır ki 19 ma
yıs 19 34 denbe;i bütün bir milletin bin 
bir türlü mahrumiyet "'e ıstırapJa bekle
diği o <fmükemmel c?uruın> u yarata
cckıır. 

Ya1ının Bulgaristanı bunu bekliyor .. 

su edib.in • Bargana> ad?ı p:)esini oyna
ına~a ba~lamışhr. • Gorolomo > adın
daki eserini henüz bitirmeden ölmü .. bu
lunuyor. Cenazesi ~1aa•i! nezareti he
sabına Sofyaya nakledilmiştir. Mütt""\'ef

fa 5 3 yaslarında idi. ölümü, Bul~ar 

edebiyatı ve Bul~ar tiyatrosu için çok 
büyük bir kayıptır. 

B. Ribbentrop'un oma 
seyahati hakkında ifşaat 

Lonılra, 25 (ö. R) - c Manchestcr disiylc münasebette oldukları için Is
Guardian > Almanyanın Londra sefiri panyol topraklaru1dıı onlar~n ru::kerleri
B. Ribbcntropun Roma sehayuti hak- nin bulunmamna razı olduğunu, fakat 

kında ~u if~aatta bu.lunınak~ad.ır : Dö~ 1 diğer bcr veya bir kaç de.vlct tarafından 
mC'::;ele üzerinde goru,.u!muştur: Uı.a1t M1nork ada.sının veya ~r hangi bir 
Şark vaz.iyeti, Filistin meselesi, lspanya 1 J,.pmyol toprağının işgalini bir harp se-
i§leri ve müstemlekeler da\'ası. bebi addedeceğini biBirmiştir. 

Uzak Şark meselesinde Almanyo ltal- Nihayet müstemlekeler meselesinde 

yanın hemen Sovyetle~e. karşı. ola_n Ja- Almanya yakında BerLnde bir müstem
pan • Alman paktına l!jtirak.;n. boylece leke nazırlığının tesis edileceğini ve Al
Brüksel konferansında Japonyaya karşı 
mülemnjt bir vaziyet alarak muhasımla
ra harp malzemesi ':e mühimmat gön
dermekten vaz geçmeyi kabul etmeme

sini istemiştir. 
Filistin meselesinde Almanya Italya

nın arap taraftarı siyasetiyle mutabık 

olduğunu bildirmiştir. 

Ispanyu meselesinde, eğer Ingütere ve 
Fransa Minork adasını işgal ederlerse 
general Franko Almanya ve Italya ken-

manyanın en a.z Togo ve Kameron müs
temlekeleriy le şimdi Belçikanın idaresi 
altındaki eski alman Kongosunun iade-

sini isteyeceğini B . Mussoliniye bildir
miş ve Italyanın bu taleplere müdahale 

etmesini istemiştir. Almanya diğer eski 
alman müstemlekelerinin ingiliz - alman 

Italyan delegelerinden mürekkep b<>y
nelmüel bir komisyonun nezareti altına 
tJınmasını isteyecektir. 

Hollanda güzelinin 
başına 2"elenler 

Muhtelif memle 
ketlerde yapılan r:ü 
zellik mü1abaknl:l 
birincHcrinin Ceza~ 
giderek aralarınd 

Avrupa güı:eHnin sc 

çilcceğini haber ,-er 
mi tik. Güzeller cı: 

ma günü vapura bi 
nect:kTerdi. Araların 

da Hollanda gtizel 

bayan Helsa Şimr 

te vardı. 
Bayan Şimp iki sa~ 

at sonra kalkacak vw 

~!!'1mı?l 'vuruldu. 
Bir zabıta memuru kcnd· jni karako

la davet etti. Karakoldan Hollanda kon

bo-

ıaı';i:men girmiş. kazanmış, 

yatında bir inkı1Sp olacağından yeni ka· pura yetişmek için 

nun yepyeni bir vaziyet ihdas edecektir. şarkı söyliyerek ha
l~te bunun içindir ki onun zamanla elan ıvu11arını hazırlıyordu 
Yitbıta. ı. faydalan ve ana yasa ile olan Od.asının kapı!'ı 

F ıansaya gelerek Cezaire gitmeğe ha

zırlanıyormuş ..• Bunu haber alan annesi 

Hollanda ad1iyesine müracaat etmiş .... 

Ho1landa adliyesi de Fransız polisinden 

yardım İstemiş. Ağlamalarına sızlamala

: rına bakılmadan memleketine iade edi

len Hollanda güzeli Llhay yolunu tutar
ken diğer güzeller de Cezair volunu tnt

ı 
ımuelar ... 

,, 
'· f

,,, 
' 

' 

BaTselondan bir manzara 

Parİ!i!:, 25 (ö.R) - Barse1ondan bil- de Majorktan bir çok tayyareler Barse-,müsaade etmemişlerdir. Sovoya sistemin-< 
dirildiğine göre bu şehre karşı nasyo- lon istikametine hareket etmişlerse de de üç motörlü iki tayyare düşürülmüş~ 

nalistlerin bir hava taarruzu teşebbüsü ol· cümhu1iyetçilerin avcı tayyareleri bun- tür. Birisi denize düşmüş, diğeri karada 
muştur. Resmi haberlere göre Palma lara hücum ederek şehre varmalarına parçalanmıştır. Bulunan ev:r:aktan her iki 
----------------------------------tayyarede telef olan be~ pilotun lıalyan 

Eski ve yeni 
ürk kadını 

~~--"""~---

Gökçen 
Türk ı~adınlığının 

yeni bi; tipidir 

oldukları anlaşılmıştır. 

Paris, 25 (ö.R) - Roma gazeteleri 
hala ispanyadaki vaziyet ve bunun muh'"' 
temel neticeleriyle meşgul görünüyorlar. 
Yazılarına yarı resmi bir mahiyet veri
len B. Virginio Gayda c:Giornale d•tta-

1 

lia> da yazdığı makalede Fransız ga .. 

zetelerinden bazılarının lspanyadak~ 
İtalyan muharipleri hakkında hakareth 

ı bir ınahiyette bazı yazılarını kaydetmek .. 
1 te ve buna cevap olarak İtalyan aske-
1 ıinin kıymeti hakkında salahiyetli bita

raf müşahitlerin şehadetlerini sıralamak
tadır. Muharrir şunları yazıyor : 

Atina, 23 (M.H) - Ellinikon Mellon 
ı::azetesinf' fetanbuldan yazılıyor: Piyerre 
Loti hayatta olsaydı. Türk kadınlarının 
gösterdikleri terakki eserleri karşısında 
şaşnr knlırdı. Eski ve yeni Türk kadını 

arasında hiçbir benzeyiş yoktur. O bil· 
diğimiz erki Türk hanımları tarihe ka
rışmıştır. 

t.F ransızların ekserisinde İtalyan za
ferinin umumi harpte İtalyan kanları ba

hagına Fransız zaferini kolaylaştırma'" 

sından dolayı minnettarlık gösterileceği
!' 
• 

1 
ne kahraman ölülerimizi hayvanca zern 

Sabiha Gokçen Türk kadınının yeni 
bir tipidir. Bütün dünya matbuatı bu ka
dın hakkında sütunlar dolusu yazı yaz· 
mı~lardır. Atatürk cferaceyi:t ya~ak ede
rek. kadınları ter<. kk.iye seı.rkettniştir. 

Bn. Sabiha Gökçen, cesur olduğu ka
dar da güzel, münevver ve verimli bir 
kızdır. Sabiha ask~ri tayyarecilik öğren
miş ve r-o~ukkanlılığı sayesinde iyi bir 
pilot olmu~tur. Bu tayyareci Türk kızı, 
askeri manevralara hile iştirak "tmiş, 
Kürt isyanında keşifler yapmış ve bom
bardıman filosu komutanı sıfatiyJe de. 
kendisine verilen vazifeleri başarmı~tır. 

Bn. Sabiha Gökçen 

Subaylığa terfi ettirilmiş olan Bn. Gök
çen İzmir havalisinde yapılmakta olan 
manevralarda vazife görmüştür. 

Konslantinupolitis 

Filim cekilirken 
' Tekme nasıl vurulur ? 

Hollivudda bir sinema stüdyosunda, vazıı Vilyam Velman, h~men \erınden 

Karol Lombard ile Fredrik Marş bir fi- fırlamış, Fredrik Ma~ı b;r tarafo çek

lim çevirirlerken eğlenceli bir sahne ol- miş ve güzel yıldız Karo! Lombardın 
muştur. Filmin senaryosu icabı Fred- arkasına şiddetli bir tekme indirerek ye

rik Marş, Karol Lombardın arkasına bir re yuvarlamış ve bu suretle tekmenin 

tekme vuracaktı. Fakat vuracağı bu nasıl \'Urulacağını göstermiştir. Tek

tekmenin artistin carunı acıtacak kadar menin şiddetinden sanatkar baygınlıklar 
kuvvetli olmasından korkmakta ve te- geçirmiştir ki, bu da pek tabüdir. Resim 
reddüt etmektedir. Bunu &ören sahne bu sahneyi göstermektedir. 

1 için bir temayül görülmektedir. Bu Fran .. 
: sa hesabına birinci derecede bir şuur ... 
suzluk ve neticeleri hesap eclilmiyecek 
kadar büyük bir hatadır.> 

Kadın tayyareci 

JanBaten 
Yeni bir rekoı 

kırdı 
Lonura, 25 (Ö.R) - Yeni Zelandlı 

kadın tayyareci Miss Jan Baten saat 
15,45 de karaya inerek Avusturolya • 
Ingiltcre seyahatini mükemmel bir re
kor halinde bitirmiştir. Napoliden dün 
sabah saat 5,26 da hareket ederek se
yahatinin son merhalesini saat 10,55 de 
bitirmişfü. Kahraman tayyareci kadın 
tayyare meydanının ortasına güler yüz· 
le konmuş ve kendisini bekliyen binler· 
ce halk tarafından son derece şevkle al· 
kışlan:nıştır. Miss Balen Port Darvin· 
Londra seyahatini dört gün 18 saat 15 
dı:ıkikada bitirerek John Rothenberıl ta· 
rafından tesis edilmiş olan rekoru 14 sa· 
at 10 dakika geride bırakmıştır. 

Ruzvelt 
Bir beyanname neşrei~·r 
Vaşington, 24 (A.A) - Ruzvelt 

1

1 
beyanname neşrederek mütarekenin Y'1 
dönümü münasebetiyle bütiln unıunı 
müesseselerin bayrak çekmesini iste"' 

A 'ka h lk ·· kiliseler· miş ve merı a ını o gun . 
erı

de ve mekteplerde dua ederek Am 
kanın bütün devletlerle dostane nıüJl11: 

. . d etınesı sebetler ıdame etmesıne evam 
1 · · ·ı d b 1 • dn,·et c • ıçın temennı er c u unmaga 

miştir . d'r' }<te ı · 
Beyanname şu satırlarla bitıne b •• 

. d )ıar• c 
D'-inyanın bir kaç yerın e mu ttfı 

· ·ha 
lerin ve kanunsuzlukların asayışı ulh 
medeniyeti tehdit ettiği şu sırada s da· 
siyasetimiz.i devam ettirmek hoJ<kın I< 

·ı roe ' 
ki arzumuzu bir kerre daha yenı e da'" 
h"TPten kaçınmak ve milletler aras'.~ Je 

k
. . ı· "den tesıs y 
ı nizam ve emnıye ın yenı bP!f 

uğraşmak için bütün ameli çarele.re bii• 
vurmak ve dünyadaki mületlerın eri• 

yük bir ekseriyeti~i~ su_D~u isted~~rıı 
ni tekrar etmek hızım ıçın pek 
bir hareket olur. 
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Yenilen F avsta Trabzon - Tebriz Yolu {IBORSAf 
C/LM 

565 Esnaf bankası 14.50 ........................ : .......... 
' 

Yazan: Mlşel Zevako 

-11-

d - Bana sorrı rsanız burnu ın htyanet gibi id ilers 
uyuyor. ı Kral : 

Transit .yolu Hamburga kadar 
feyi 13 gün kısaltmıştır 

mesa- 274 A . R. Üzümcü 14.25 

364 Paterson 14. 
234 Alyoti bi. 15 .50 

2 1 4 Ü. Kurumu 13.50 
86 H. Alberti 14.12 

5 7 ö . Lütfü o. Sabri 15. 

18. 75 
18. 75 

ı 5 50 
18.50 

1 7 75 
14.87 

17 . 
16. . lianri sara,.dı, hemen doğrula:ı'ak eli- - Devam edıniz ! Mösyö Demoyil de- Jranda demı·r 

nı kılıncma dayadı. Bununla, eğer iha- di. 
net eden bulunursa hayatımızı bahalı- - K endilerinden bahsetm~ olduğum Tahran, 22 (Hususi muhabirimizden) 
Yl satarız, demek istiyordu. Lakin hiç kardinallar, prensler, sinyorlar ve mcb- - Trabzon - Tebriz transit yolunun 
bir Vak'a olmadan kral belediyeye gire- uslar zatışahanclerinden «Güyanda bu- Iran toprağında vaki Tebrizden hududa 
•ek. büyük salonda hazırlanan tahta Junan dinsizler aleyh ine zatıalilerinin kadar olan kısmı zaten çoktan yapılnıış 
oturdu. bizzat; döfin e cihetindek ilere karşı da "" işlemeğe başlamıştı . Türk toprakla-

y •kınlan ilci tarafına dizildiler. Kri- Mösyö Lödük DumJyenin hareket et- rına tesadüf eden huduttan Trabzona 
ton askerlcTİni her ihtimali göz önünde melerlııi rica eyliyorlar. Buna ilaveten kadar olan kısmın da. bu sene açılınası 
bulundurarak ona göre yerleştirmişti. Paris ile diğer şehirlerde yer.: l en inti- münasebetiyle Ittılaat gazetesiyle T eh

Üçüncü J.lanri Paris n1ümesaillcrinin hap olunan meclisi idare 3.zalarile, kah- ran ticaret odası mecmuasında bu yolun 
R•lrnesini emrcttı . yaların memuriyetlerinin tasdiki ve za-j dıemmiyeti hakkında enteresan yazılar 

C.~. kendisinden ,üphe edildiğinin tı alilerinin bizzat Parise girmenizi ve çıkmıştır. 
farkına vardığından bütün şüpheleri ön- maiyetinizdeki kuvvetleri de Parise hiç 1 Meseli\, mo.kalelerden birinde şöyk 
leyecck ve krala itimat verecek şclı:ilde olmazsa oniki fersah uzak bir mesafede denilmektedir : 
h•rek.ıi tercih eyliyordu. Zira Jak Kle- bırakmanızı rica eyliyorlar. Iran d.Jş ülkelerden Avrupa ve Aıne-
ltıanın; F avatanın tertibatı sayesinde Menvil sustu. Çünkü kendi vazüesi rikaya sattığı malların büyük bir kısrnı-
ktatı kilisede öldürcceğıni baiyordu. bitmişti. nı bilhassa Hamburga yollar. Bir kısmı 

C.~in askerleri , likörler 1<0hir haricin- Mebuslar, kralın maiyyeti , sinyorlar, Almanyada kalır bir kısmı da oradan 

yolu • 
ınşaatı hararetlidir 

48j. Franko Ma. 14.50 

43 K. Taner 
40 S. Er!..in 

74 Vitel 
22 P. Klark 

14 M. Kibar 
1 4 Ş. Bencuya 

5 K. Akyigit 
4 F Abdulah 

2 H. Kori 

1 
2061 

116171 
120232 

A. Maydo 
Yekün 

iNCiR 
8 3 :\Jbayralı:. 

3 1 B. Alazraki 

28 A. H. Nazlı 

13.50 
14.25 

12.25 
15. 

15. 
14. 

11.50 
1 7. 

19. 

12.50 

6. 
9 .50 

10.50 

14.50 
14.25 

16, 
16. 

16.50 
14. 

13.50 
1 7. 

19. 

1 ı 50 

6. 

9.50 

10.50 
do toplandılar. Giz de kabul merasimin- ve toplantıda bulunanlar bin bir me-1 Avrupanın sair taraflarına ve Amerika-
den •onTa onlara iltihak eyliyecekti. rakla kralın ne cevap vereceğini bekli- ya yollanır. Trab:on ~chri 

Büyük çanın on iki darbcei kralın yorlardı. Dük dö Giz ise kendi kendine 1 Cenupta Iran körfezinde bulunan nup kısmın ~t faaliyetine hem ce- Tahranda yeni elektrik fabrikasının 
10.50 10.50 
9.50 9 50 

10 P. Paci 
8 B. Franko 

~lUrn i areti olacaktı. Altı defa vuru,u şu hayale dalmıştı: - Papas şimdi ha- Bender Şahpurdan Bombaya 4 gün, nuptan Tahra'.na hem de Tahrandan ce- inşasına süratle devam olunmaktadır 
1SC Jak Klemanın hançeri isabet ettire- zırlanıyor ... Bir . saat sonra kral hapı 1ı Bombaydan Babülmendebe 4 gün, Ba- nuba kadar doğru olmak üzere hız ve- Tahran hukuk fakültesinde tahsil 
"'•di~nin alô.meti idi. yutmuş bulunacak... bülmendepten Süveyş Kanalına 3 gün, rilıniştir. Işte bu hattın Tahrandan Gom müddeti üç sene idi. Maarif nezareti 

likörlerin reisi yanında yalnız birkaç Kral birdenbire oturduğu koltuktan 

1 

Süveyş Kanalından Cebelüttanka 5 şehrine kadar olan 150 kilometrelik kıs- hukuka a.it malilmat mübadisinin tedrisi 

160 Yekün 
99423 
99563 

25 / 10/ 937 üzüm fiatleri 

••ilıade ile Manivel olduğu halde içeriye doğruldu. Yüksek sesle: gün, Cebelil~.tar~tan H""'.burga 7 gün, mı bitmiştir. Cenupta eskiden biten kı- ve iyi hazırlanılması için bir ihzari sınıf 
tirrni,ti. - Mösyö dö Menvil! .. Parisliler! ... ve mecmu 23 gun surmektedır. sun ise dört yilz kilometre kadardır. daha ilavesiyle ve evvela orada oku-

Çek. Üz. No. 7 13.00 13.50 

• c 8 13.75 l 4.2S 

Kral, Gizi bu kadar u insanla görünce yeğenim siz, hep dinleyiniz!... Sorulan Halbuki Trabzon tarikiyle : Geriye üç yüz küsur kilometre kalmış mak suretiyle mezkur fakültede tahsil 
h•kikaten şüpheleri zail oldu. Eperton suallere burada değil tekmil Fransanın Hudutta bulunan Gürcü Bulaktan tır ki 

0 
kısmın da bir ruı evvel bitmesi yılını dörde çıkarmıştı.r. 

< < 9 14.SO 15.00 
c c 10 16.50 r 1.00 

~iilüyordu. Di;erleri de onu taklit etti- Mr üç sınıfından intihap ederek gönde- Trabzona 3 gün, Trabzondan Köstence- .. Iranın mühim ticari müesseselerinden 
a b için hami gayret ve surat sarfolunmak-

lcr. C.iz salonu battan bata geçti.. receği mebuslar muvacehesinde verece- ye 3 gün, Köstenceden Ham urga 5 gün, tadır biri olan Kazeruni ticarethane ve fahri-

< < 1 1 18.00 19.00 
12 20.00 21.00 c c 

. Gayet 10;,,kkanlı. yavaf adımlarla ğim dedL ceman 11 gün sürmektedir. ida kası sahibi her sene olduğu gibi bu yıl 
a- b h kk Iran demiryollar · resi bir çok oto-

ılcrli d K al .... d ·adi Ü .. Kralın bu so"zu" bın' bı.r' alkış tufanile Bu kısa yol yalnız Tra zon a ında da beden terbiuesi ve izcilik terakkisi 8 vagon arpa 

ZAHiRE 
4. 

Yor u. r m onun e eg . çun- k Ka d . motris ve otoraylar getirtmiştir ' 
<ü Hanri gayet nazik.ine lı:.endiaine hi- karşılandı: olmayıp Türkiyenin gere ra enız ve için yüz bin riyal yani on bin Türk lira- 140 çuval arpa 

4.125 

l•p ett"ı·. gerekse Akdenizdeki herhangi bir Türk Mu.htelif haberler: siyle bir otomobil hediye etmiş ve ayni 90 çuval Nohut 
- Kral! . .. Etajcneroyi davet ediyor. edir · · M .ı _ _ y eienim 1 Dedi Birkaç fitneci limanı hakkında da böyl · · lran imparatorıçesı azen...,ran tara- zamanda Asfahanda ZayendeTud nehri 190 çuval Balda 

5.SO 
4. 

15.75 
2.85 

80. 

P• · 1. il 1 b p yaşasın kral.. Iranda demiryolu. inşMtı f411liyeti: fına bir seyahate çıkmıştır. üzerine yapılmakta olan köprünün in- ı •o l S 
rb ı, mi etimi e enim aramı açtı. a- Kral sözüne devam e lti: ., çuva usam 

r;.ı,·ı · . ._. l · · 1 b Iranı baştan l.. ••• katedecek olan trans Iranın idarl ve mülki taksimatında bir L•sına sarfedilmek üzere yirmi bin riyal 87 ton P. r-ltird..a1• crın ~""ayet erını top ayıp ana ce- I d lan ak ~ 'r" ..._...... - 0 

lird,··· . . .. 1.. 1 S ._ 1 d - Etajenero Be uva a top a~ ve Iraniyerun· Hazer deniziyle Tahran ara- de«'ışiklik yapılarak memleket elli vilil- yani iki bin Türk liras ı muavenetle bu- 3000 kı'lo T. B. lçı' 
2.80 

gınızı aoy uyor ar. ııtı ma an. çe- li" .. 1 1 be . d . k" d b' t 0 

k• """ ü ün on şın e resmı uşa 1
' ız:za sınd-'-' kısım bitip açıldıktan sonra ce- "ate aynlm••tır lunmuştur. 806 balya pam '- 37 •ntneden söyleyiniz .. ŞiUyet sebepleri- { d l k ......, ' "' W< • 

~~!:·:~E:~;~s~; g~~~~~:·E .......... Bi; ..... f ;;~~;~ .. ··;;ti~tf .......... , .... ç~~~k);;~~···k·;;~J~k'i~~·; .. 
41.50 

Rf"tirmektir. 
- Evet 1 Kral aile.einin en birinci vazi- etmedikleri için ~a~ırmJ,1ardı demek.- F k [ [ hd • J '[ • B • hk 

!•idekralayardımcıolmalr.tır. Bunun ~~ral te~aa:ımınkt:'e~Uleriledoğrudan ]00,000 ran VermezseÖ Üm ete ıte l mış ır ma eme 
içindir ki Pari•te kalarak lı:.ral ile tebaası ogruya, goruşece 1 >. - Alto .. Allo .. Jo
ilra ında baslı. dcvam1ı bir anla ma. İm· Etajenero bir nevi millet meclisi de- . sette Doy siz misi ... 
ı..nları 1 1 d y · ı '1 b ı mekti Şin1d i hiitiin istekler toplanacak 1 . , 
, n ara.ı iT ım. az1 em ya nız u . . . . l ruz' 
•di Par" 1·1 . · ı.· ti .. d ' 1 d' ırulJet ıned :sının ~1uzw·unda kralın ve- Evet · ıs ı crın ı · ayc enru ın e ım. _. .. · - .. 
llu hu t .. 1. ._ h' b' .. .. k 1 reccgı cevaplnrla :hal olunucaktı. Kend' kendini sus a soy ıyece"' ıç ır sozum yo . - 1 , -

Valnız Pari91ilcr ile sizi barışhrmağa ça- K~ sözün.~ biti~dikte~ sonr~ Ka:ed-1 zi evinize kapathi•-
l'ftıın. Ne gibi esaslar dahilinde barışma- rala g:tmck uzere ılerledı: Maı~etı ve f nızdan bahsediyor
l\ın elde edilebileceğini araştırdım .. işte toplantıda bulunınlar da kendısını ta-. lar .. 
f>ariain .. al ·ı E" h kip ediyorlardı. _ Kim ? mumeas crı • . • ger oşunuza 

Rider9c Parisin dileklerini söylesinler( 
b l erbiye daircainde, erkekçe söylenen 
.u sözler, asilzadeler üzerinde çok iyi tc

•ır uyandırdı. Fakat Epcrton hala gülü
}·ordu. Kral da memnundu. 

Yaşasın kral sadalart arasında kral - Her!<eı .. 
Katedrala girot. - Vakıa öyle .. 

Bu dakikalarda derin sükuneti çalınan I Dün bir tehdit mek· 
bir çan sadası ihlal etti. Bu birinci çan I tubu aldım. .. Bugün 

· 'd ' B · "k' · .. .. .. · aaat 11 de yuz bın sea1 ı ı . u ses.ı ı ınc1, uçuncu ... ve nı· 1 . 
Müm ... iller tekrar cğildirler. Kral : 

•Söyleyiniz sizleri dinliyorum.> Dedi. de saps;:ın kesilmiş etrafına bakıyordu. 
hayet altıncı takip etti. Giz olduğu yer- frank vermıyecck 

olursam başıma bü
yük bir felaket gele-ilk •Özü Manivel aldı: Hiç bir tarafta hareket yoktu. Mel'un 

di ~ 1 la,~ct,IU k~~hmıza. sunduğum şu papas acaba nerede idi. 
1 lckçe Parıı ıle dıger şehirlerde oturan. · 

cekmiş . . isterseniz 
mektubu size göstere-

•a d Çan sesi durdu. Kral öldürülme~ti. 
tf· t. İnal. prens. senyör gibi vücutlannı Buna saik ne idi.Dini nıerasim yapıldı. 
ıthn muhafazasına tahsis eylemit zevat 

t•rafından karar1a.ştırı1mıı ve yaz:ılmı~· 

yim. 

- Şaka falan ol-

lır 

h l\ral titredi. Zira bu sözler kavganın 
d~~udunu genişletiyor, ve biraz da teh· 

1dı ihtiva eyliyordu. Bütün kraliyet. 
1•krnil b" "k 1 .. 1 h l. uyu papas ar, senyor er ve a a· 
' Ma · ı· • ı k d' · h' 

1
. r11ve ın agzıy e en ıııne 1tap ey .. 
l}·or demekti , 

l(ral kı.aca; 

Kradinal kürsüye çıktı. Krahn Etajene.. nıasın .. 
ronun toplanma.sına irade bu}•urdukla- - Bilmem ki .. 
rını ilan etti. Gu artık duramıyacak bir Telefonda böyle 

hale gelm~ti. Katedralı terk etti. Atı- lı:.onu1Dn Fransız ga
na atlıyaTalc. kararg3hına yollandı. Hid· zetecisi, bundan aon· 
delinden atını müth~ sürüyordu. So- rasını şöyle anlatıyor: "'· 

luksuz yol alan at fuıi olarak yere yu- - Hemen J oset
varlandı. Eyi bir binici olan Giz kendi- te Doyun evine ko,.. 

ni atdan aşağı atmıştı. tum .. 

t.!· -- Bakalını istekleriniz ne irniş? De· Hayvanının çatladığım gören Giz şim- cAllo Berlin .. Buraoı Paria>, c Kral tJar. 

d
. ld k 1 N • d " .. Pozol>, cGünün adamı> filimlerinin yıl-1 Arti•t güler yüzle beni karşılad~ An-'· 

k~ - l la mt-tlım 1 Burada kendilerine ve-
•lcı ~ 1 d • · h · • d · k t Y e ıgım eyetın aız en ncaya a-
lır \"erdikleri terler ounlardır: 

1• • E.vvela dinsizlerin mürevvici. mali· , .. 
l\ nın hamisi olan mösyö lö dük dö Pcr-
0lltın siirülmesi.:t 

Pcrnon bir kahkaha atarak sordu: 
...._ l-lernen çekileyim mi> 

• Ortalığı müthiş bir aüküt kapladı. Kral 
l' tı <.ıcı gülümst-di. Başını Pemone çcvİ· 
"'•k dedi ki: 

-.._ N 1 · -t~Uk.. ası ı~lr-rsenız, öyle möeyö iö 

Su ·· l k . aoz t-r tizcrıne Dö Petnon saJKarı 
•••ld· c- . 

tt 1
• ız, hıddetle krala baktL Mü-

••,.·ıı . 1 er llf' ahali bağırdı: 
--Y k 1 I ı· a,a~ın ra 1.. 

lit ıddctinden renkten renge giren de· 
l\~~ ~Clrf'k<'tlt-r yapmak ister gibi görü· 
iliısl' errıonun RÖtleri. kralın gözlerine 
(J ·_ ı. l\.ynj Külün1ı:Jeme orada da vardı. 
t11 .t:iltlı.an kralın da bir komedi oynadtüı-
~ -

•ı~ 1 k 'Yarak olduğu yerde kaldı. Koll•-
a.vllAturdıı ve dedi ki: 

1 ...... ıı 
ıt"rıd· a~n1etliınl Buradan gitmem ne 
~J 1 

arlumla v~ ne de Parisli murah-
•rın k f" · f:ıu ~Y ı arzularıyle olacaktır. 

tiı~l ."ralıkıa ?.!envilin güzleri Gizin 
•tdo k 1 . 

l'~~d i - a rsı asnuştı . Her ıki hasın1 

ı-'dı r:1 r - • o derece şodıt bakmış
i.tiy ı; üdc-ta birbirlerini parçalamak 

~İtl:r~ iki göı(rcmi~ arslanın hemen hır-
,. '" . 

· t' ısal<lırac-ak anlarını ya.5ayormtt"? 

ı yo a a m14tı. e yapacagını uşu· . . k .. . . 
nüyordu. ölü hayvanının üstüne otur-

1 
dızı dilber artistin oturduğu apartmanın nef.l ıse ço telaıl~ ıdı. 

d O dak'k akit · f Uzaktan · önüne geldiğim zaman dikkatim· l r Joıette Doy bır kaç defa telefonla 
u. n .1 a ~ geçmış. 'k· ak! 1 l . .. .. 

1 
yo u ehdit edilmiş ve nihayet dün töyle bir 

ayak scslerı gelıyordu .. Gıtt1 çe Y . a-
1 
kenarına sıra anmıı hır suru otomobil 

. ıektup almış : 
şan bu sesler nihayet Gizin bulunduğu çcktı .. 
yere, beş kiıiyi ulaıtarmıttt. Bunlar da Otomobillerin hepsinin de JMtik1ei 
Gizin kendi adamları idiler. patlamııtı .. 

- BiTMEDİ - Kendimi tanıttıktan •onra kapıyı aç 

DiKKAT 
Dünyanın en muktesit ve Türkiyede tescil edilmit olan me,hur 

HEIDENIA 
Mutbak mazot ocaklariyle sobalarının bayiliğine bundan son
ra Kardiçalı handa bulunan bay St. Kalomeni salahiyettar 

değildir. Taklitten sakınınız. 

HEIDENIANIN 
Bütün mazotla itliyen modelleri 

a ) Pamuk fitilli 
b ) Amyantlı yanmaz fitilli 
c ) Fitilsiz 

Olarak Gazi bulvar Ziraat bankası karşuında Türkiye 
umum acentası DUNLOP mağazasında satılır 
Amyant fitilli ve fitilsiz ocaklarda rekabet kabul 

etmez fiatler 

- Hayatınız mevzuubahistir. Eğer 

irmi dört saat içinde bize yüz bin frank. 

rermezseniz kendinizi ölmüı biliniz. Si .. 
i tarassut ettiriyoruz. Polise haber v-et• 

neğe kalkar.ı.nız üzerinize derhal ateş 
dilecektir.> 

Bu mektubun imzası cSarı eldir> 

Artİ8te parayı teslim için bir köşe ha· 
.ında randevu yeri "tayin edilmi~ir. Ta· 
oii gitmemiştir. 1 1. 1 5 te herifi et tele· 
r on etmi~lcr : 

- Randevu yerine gelmediniz pelı: 
.118 .. Size yirmi dört saat daha müsaade 
veriyoruz. Bu son mühlettir. Ondan son
ra mitralyözle hücuma uğrıyacak.sı·nız. 

Jo•ette Doy bunu fena bir ııaka telak
ki. etmektedir. Fakat annesi büyük bir 
korku içindedir ve polise haber verm~· 

ev 
Cüzelyalıda, tramvay caddesin

de 1027 numa.ralı ve alh odalı, de
nize karşı, bütün konforlu ev sah· 

lıktır. İsteklilerin mezklır eve mü
racaatlcri ilin olunur. 

1-5 S.6 

Aralarında ceza kararları veriyorlar 
hatta ve bir de celladları var .. 

Çocukların kurdukları bir mahkeme 1 te Jano bundan müteessiren kendini aa-
Budapeıte, 19 'f C!lrinievvcl tarihinde mak istemi~ .. Bu mahkemenin kararları 

bildiriliyor: arasında bir tokat, ilr.i tokat, bir tclı:me 
Jano, 14 yaşında sevimli bir ç.ocuk· gibi eczalar da varmı.ş .. 

tur. Bois de Ville parkının bekçisi onu Mahkemenin hükilmlerini infaz için 
parkın bir ağacına as1Jin1ş olarak görmüş, ccdlii.t> adı verilen çocuk yine ınahk.e
hemen yetişerek ipi kesmiş ve çocuğu mc kararı ile tayin edilir. başını siyah bir 
muhakkak bir ölümden kurtarmı,tır. örtü ile kapatarak hükmü yerine getirir-

Derhal hastaneye nakledilen Jano ken- · mış ... 
disini niçin öldürmek istediği hakkındaki Tabii derhal dağıtılan bu garip çocu1t-
sua1e şu cevabı vermiş tir : lar rnahkemesi Budapeşte muhitinde tu-

- Çocukların mahkemesi benim hak- haf aki~,ler yaratmıştır. Çocukların asker

kımda aforoz kararı verdi. Ondan mü- lik, harp, hırsız polis oynadıkları görül

teessiren ölmek istedim. müştü. Fakat ilk defadır ki mahkeme ve 
Bu sözler bidayette çocuk saçması le- adalet oyunu oynamaları v.ik.i olmak~ 

lakki edilmi~. fakat tahkikat ortaya ga· dır. 
rip bir mahkeme çıkarmıştır. _ _,,_,...._...,,,_ __ ..,.. ___ ..,.....,...,. 

Bois de \'ille parkında oynayan irili İzmir 3 üncü icra lflis Memur-
ufaklı çocuklar kendi aralarında bir mah- luğundan: 
keme kurmu,lardır. Bu mahkeme mun• lzmirin Seydiköy nahiyesine tabi 
tazam surette toplanmakta ve suçlular Bulgurca çiftliğinde Avunduk zade 
hakkında kararlar vermekte ve tatbik biraderler ve türekisı iflis maaaaı
etmektedir. na ait bulunan gayri menkuller pa-

Jano. mahkemenin reiıi olan çocuğun zarlık suretiyle kiraya verileceğin
küçülı:. kız kardeıinin yüzüne tükürdüğü den kiralamak isteyenlerin 27/10/ 
için aforoz cezasına çarptırılmı~tır. Bu 937 ç.arp.m.ba günü saat 14 de ma
ceza ile hükm,dilenler parka giremez- hallinde bulunacak iflas idare me
lermiş.. Bütün çocukların onu tahkire, ! muruna müracaatları ilin olunur. 
Üze<ine ta, atmaiia hakları olurmu~ .. 11- (1914) .. 

MiLLi EMLA.K MODORLOC.ONDEN: 
Sahf No. 
1013 Tamaşalıkta eski 89 taj 117 numaralı evın sekiz. 

de üç hissesi nakitle 
1030 Güzelyalı Oç kuyular rnevkiinde 208 dekar arazi 

dahilinde 2500 ili 3000 ağaç zeytin vesaire e,car 
ve kule kuyu ve havuz sekiz sene taksitle öden-
mek üzere nakit ile kapalı zarfladır. Kapalı zar-
fın ihale günü saat on dörde kadar tevdi edilmesi 

Lira.K. 

78 75 

lazımdır.. l 3762 50 
1031 Kar,ıyaka Alaybey Mimar Sinan S. Ada 35 par

sel 7 No. 36/3 ta.i 117.50 metre arsa 
1032 Karata, Dokuz eyliil S. dan 12 No. Bayram oğlu 

S. tan 7 No. lu 178.50 metre arsa 
944 Birinci Gaziler Sinekli C. No. 132 taj 249.30 met

re arsa .. 
1033 Sehitler sepetçi S. No. 122/124/126 lcapı 31 taj 

Numaralı 2596.50 metre evvelce arsa simdi bahce 

60 

71 ".) 

5o.~n 

duvarlı · - 182 () J 

1034 Şehitler iğdeli sokaktan 20/22 kapı ve avcı so-
kaktan 11 kapı No.lu ve avcı sokaktan 20/22/24 
taj numaralı 5452 evvelce arsa simdi bahc.e 

1036 Şebiller Şişe S. l, 3, 5 kapı n~ımaralı 8515,92 
272 () 

metre evvelce arsa ~imdi bahçe 425 7 ~ 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri hizalarında nakitle y . -

zıh olanlardan gayrisi ikinci tertip tasfiye vesikası ile ödenm~ ·~ ~ 
üzere on bef gün müddetle satıfa çıkarılmı,tır. ihalesi 8 - 11 - 9:; 1 
pazartesi günü saat 15 tedi~. Alıcıların Milli Emlak m<idür!~ -
ğüne müracaatleri. 3760 (1915) 
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SAHiFE 8 

Sıhhat ve güzellik 

Sağlam ve güzel 
Sağlam ve güzel 

dişlerle 
dişler de 

RADYOLiN ileteminedilir 
Dişlerinize çok dikkat ediniz 

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

tecrübelerle anl-.ılmıftır. 
Günde üç defa dişlerinizi fırçalıyarak ve daima 

RADYOLiN 
Kullanarak diflerinizi koruyabilirsiniz 

n.NIASIR 26 J1.K l'E:;>ltlN ~ALI 1937 

Çiçek 
Çiçek güzelliğin canlı tablosu

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

Çiçekçilik te güzelliğe ayrı bir 
revnak verdiği için bedii sanatlar 
meyanına girmittir. Bu sanat tim
diye kadar hep Türk olmıyan un
surlara mahsus zannedilirdi. Her 
sahada zeka ve kabiliyetini göste
ren Türk kadınlığı bunda da mu
vaffak olmuftur. Tabii ve sun'i el 
ile itlenmit ve ıüılenmit piketler, 
matem çelenkleri hazırlıyan ve be
lediyenin bahçe fidanlığı ile Kar
tıyakada iki çiçek babçeıini elin
de bulundurup hiçbir taraftan re
kabet edilemiyec"!k derecede ucuz 
veren bu kanaatkar Türk çiçek 
müessesesini ihtiyacı olanların bir 
kere ziyaret etmesi kendi menfa. 
atleri iktizasındandır. 

İzmir: Belediyenin Evlenme 
Dairesi içinde Çiçekçi 

Şadiye 
(1 • 10) 

· &MM -İzmir 2 inci İcra Memurluğun. 
dan: 

Bir borçlan dolayı satııına karar 
verilen bir adet İzmir belediyesine 
bağh ve memurlar kooperatifine ait 
Şevrole marka kamyon 1300 lira 
kıymetinde ve (Oıterdag) marka 
Oniveraal büyük mikyasta bir adet 
para kasası, yüz elli lira kıymetinde

ı• M E V S 1 M L 1 K H A V A D 1 S ~ 
DiKKAT 

t il 

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

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

meydana getirdiği, 

STETSON 

P E-N N· - G R A F T 

KENSINGTON 

VALRJDGE 

RITTEN HOUSE 

Markalı şapkalar size bunları temin eder. 
SATIŞ MAHALLERi : ba,ııca tuhafiye mağazalarında arayınız ... 

·----------------------=---------.-.---------------· kış Bir gün bahar, bir gün 
kaıarsız havalar 

hastalıkların en h üyük 
yaı·dımcısıdar. 

Vücudunuzun grip, nezle, ha, ve di~ ağri .. , kırıklık 
sinir, adele, bel ağrılarına kartı 

ı::;~-ı::ı.:••••••••••••mıcı•m:z:ıı•m:o::awo::=::....ziilZiiJ ki menkul malların açık artırma su GBlPiN 
Emlak ve Eytam Bankasından: 

Esas Nu. Yeri Nu. sı Nevi 
Depozitosu 

T. L. 
6.800.-C. 55 lzmirde Biı-inci ve ikinci Kordon Saman iskele

sinde ve tapusuna nazaran tahtani iki mağaza, 
fevkani iki oda, 48,51/3 yeni Nu. 
«Halen altında beş mağaza, üstünde iki bölme» 

C. 56 lzmir Birinci ve ikinci Kordon ve Saman iske- 6.800.
lesi ve tapusuna nazaran iki bap depoyu müfte-
mil tahtani altı bap mağaza, 46, 44, 49, 1 /1, 3 
5, 7 yeni Nu. 
«Halen altında dokuz dükkan üstünde iki bölme» 

Yukarıda yazılı emlak pefin para ile satılmak üzere kapalı 
zarfla arttırmaya konulmuştur. . 

1 -ihale birdir ve kat'idir. 3/11/1937 tarihine müsadif çar
~amba günü saat on beşte Ankarada idare meclisimiz huzurunda 
yapılacatır. 

2 - Bu emlak peşin para ile satılacaktır. Uhdesine ihale olu
nan zat bedeli ihaleyi hemen vererek tcferruğ muamelesini yap
tıracaktır. 

3 - Alıcı olanlar bankamızdan bir lira mukabilinde alacakları 
mufassal şartııamemizi okuyarak ihale gunune tesadüf eden 
3-11-937 çarşamba günü şartnamede tarif edildiği veçhile teklif 
zarflarını, teklif sahibinin bir vesika fotografı ile saat on bire ka
dar buradaki •ubemize ve azami saat on beşe kadar Ankarada 
genel direktörlüğümüze tevdi etmeleri ve daha fazla tafsilat al
mak isteyenlerin her gün bankamıza ve Ankarada genel direk-
törlüğümüze müracaatleri. 17-20-6 3675 (1859) 

Afyon vilayeti belediye reisliğinden: 
1 -. Eksiltmeye konulmu~ olan iş : Afyon Kasabasında Bele

diye bınasıdır. 
Muhammen bedeli «56918» lira 68 kurustur. 

2 - Bu ite ait tartnameler ve evrak tunlardı; : 
A - Eksiltme sartnamesi. 
B - Mukavele~ame .. 
C - Fenni fartname .. 
D - 1/100 projeleri .. 
E - Vahidi kıyasi fiat cetveli. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı uray heyeti fenniyesinden 

285 kuruş bedel mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 27 - 10 • 937 çarşamba günü saat 14 te Encüme

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

muvakkat teminat vermesi ve bundan başka Ticaret odasınd~ 
kayıtlı bulunduğuna dair vesika ve Nafıa vekaletinden alınmıs 
en az kırk bin liralık müteahhitlik vesikasını haiz olması ve ken: 
disi mimar veya mühendis olmadığı takdirde inşaatın batında 
fenni mesuliyeti deruhte edecek bir mimar veya mühendis bu
lundurması lazımdır. 

6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir ıaat 
evveline kadar Belediye Encümenine getirerek Encümen reisli
ğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Poıta ile gönderilecek mektupların nihayet Oçüncü madde
de yazılı saate kadar gelmiş olmaaı ve dış zarfının mühürliyerek 
kapatılmıf bulunması lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul 
edilmez. «7071» 

19 - 21 - 23 - 26 3683 (1860) 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK. 
Maden kömürü 

Her c.ns kömür perakende suretile rekabet kabul 
mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 

Adres : Kestane Bardakçıla~ sokak numara 12 
PERPINYAN 

retiyle ve birinci artırması 1111 /937 
gününe müsadif pazartesi saat 14 te 
Yeni müzayede bedesteninde aatl§ı 
yapılacaktır. Tahmin olunan kıy
metin % 75 ini bulmadığı takdirde 
satış üç gün geri bırakılarak ikinci 
artırması 5/11/37 gününe müsadif 
cuma günü saat 14 de ayni yerde ve 
ayni aekilde satı§ı icra edilecektir. 
isteklilerin o gün ve saatta yeni mü
zayede bedesteninde hazır bulunma-
ları ili.n olunur. 3793 (1917) 

Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tabipleri 
Mrm/eket lıastanesı dış tabıbi 

l\Jnzaffer Eroğul 
ı'I: 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 

kabul ederler. 
Telefon : 3921 

İzmir Belediyesinden : 
Beher tenekesi iki yüz altmıf beı 

kuruıtan üç bin yedi yüz kırk do
kuz lira yetmiş beş kuruş bedeli 
muhammenle baş kitiplikteki §arl
name veçhile bin dört yüz on beı 
teneke dökme benzin alınacaktır. 
Açık eksiltme ile ihalesi 9/11 /937 
salı günü saat 16 dadır. 

İ§tirak için ilci yüz seksen bir lira 
yirmi beş kuruşluk muvakkat temi
nat makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

22-26-2-5 

lzmir ili 
(3734) 1888 

encümeninden: daimi 
izmir ve mülhakatı ilk okulları için 225 ton Sömikok kömürü 

20 • 10 • 937 tarihinden itibaren on bet gün müddetle ve kapalı 
zarf usulüyle münakasaya konulmuftur. 

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

Muhammen bedel 5287 lira 50 kuruttur. ilk teminatı 397 lira
dır .. 

Bu işe ait tartname Kültür direktörlüğünde her gün görülebi
lir. istekliler ihale saatinden bir saat evvel teklif mektuplarını 
ve teminat anıtlarını komisyona vermiş bulunmalıdırlar. 

20 - 26 - 30- 3 3697 (1871) ~ ....... 

IZM iR 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şir ket:n Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapıoardadır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, 

Deölrmen, Geyik ve Leylak markalarını havi herı:evi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avıupanın ayni tip 
mensucatına faiktir. 

l'elefon No. 2211 Vt: 3067 
Tel raf adresi: Bayrak lzmir 

• 

Kaşeleriyle korunmağa bugün her vakitten daha 
fazla muhtaç olduğunuzu unutmayınız ! 

. i N 
Mideyi bozmadan, ka.. ve böbrekleri yormadan 
bütün ıstırapları dindirir .. 
ICABINDA GONDE 3 KAŞE ALINABILlR.. 
isim ve markaya dikkat .. Taklitlerinden sakınınız. 

No. 1526 FOC No. 1511 FOC . 
DAIMON markalı bu fenerler iki yüz metre mesafeyi göste~ıd: 

Yapılı~ itibariyle Pil sarfiyatını derece ile alır. Pillerin uzun ı:nu 
det yanması ve bozulmaması bu fenerlerin ~öhretini arttırı:nış~r: 
Bekçilere, Polislere, bağcılara, rençbere ve her kese tavsiye e c 
riz.. UMUM DEPOLARI : 

lzmirde : Suluhan civarı No. 28/9 Hüsnü Öz Ödemişli .. 
lstanbulda : Tahtakalede Jak Dekalo ve Şsı. 

rı:an1sa Defterdarlığı Milli Errıiak 
müdü~ lüğünden: 

Sıtma mücadele heyetinden Maliyeye devrolunan 929 ı:nod~~ 
660481 motör No. lu Şevrole marka maateferrüat açık tenez~·d· 
otomobili satılmak üzere 22 - 10 • 937 den itibaren 15 gün ı:n;31 
detle açık arttırmaya konulmuttur. lhalci kal'iyyesi 5 -- 1 l · faz· 
cuma günü saat 15 te Milli Emlak idaresinde yapılacagı ':e ·ı$ıı 
la tafsilat arzu edenlerin mezkür idareye müracaatlerı 91~) olunur. 26 - 31 3786 (1 

1 

• 
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TE Ll IE Vapur Acen ası 
G. m. b. H. . ROYALE NEERLANDAıs B v l d 

(l SbPARTA vapuru 31 birinci teşrin· KUMPAı'fYASI . eyog UD a 
CekJ· R b 

\'e Bremcnıy~r: . ~ttelrclam.k Ham urg DUCALION vapuru 26/10/37 de 
en ıçı.n l g a aca tır. 

ANKARA 5 ·ı_·_ • • d Anvers, Rotterdam, Amstcrdam ve b ki vapuru uıancı le§nD e 
B c eniyor. Rotterdnm, Hnmburg ve Hamburg limanlarına yük alarak hn-

rernen İc;in yük alacaktır. reket edecektir. 
AMERiKAN EXPORT UNES HERMES vapuru 27/10/937 de bek-

l\C e Export Steamsbip Corporation leniyor. Burgas Vama ve Köstence li-
ARLTON 26 L!_" • • 

de LeJd • vapuru uu-mcı teft'ld- manlarına yük alarak hareket edecek-
'-kbr. enıyor. Nevyork için yük ala- tir. 

f.XMfNc:n-r:-n 
2 

.,_. . . SATURNUS vapuru 13/11/937 de 
de L_ı. -: 1 ~ vapuru ııı.ıncı teşnn-
b.kuau. enıyor. Nevyork için yÜk ala- Rottcrdam, Aınsterdam ve Hamburg 
--ur limanlarına yük alarak hareket ede-

de~ AVfA vapuru 11 ikinci teşrin· cektir. 

OSMANi YE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Eae 
halkına kendiıini .eVdirmiftir. 

Otellerinde miıafir lc:alanlar, kendi evlerindeki rabati hu
mlar. 

t-1t eniyor. Nevyork için yük ala- TR1TON vapuru 13/11/937 de bek-
tır. 

tJcliiBtT leniyor. Burgas, Vama ve Köstence li-

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler mütlıit ucuzdur. 
lıtanbulda bütün Ege ve lzmirliler hu otellerde buluturlar. 

• hd - 51 
.l L_ı. OR vapunı 19 ikinci tepin- 1 • • ..k 1 k•· 
"e ~eniyor. N ork • • ..::ı.. ala- man arı ıçın yu a aca wr. 
~. eYJ' ııçm ,-. SVENSKA OR1ENT LlNlEN 

d txpRF.ss npuru !6 ilDnci tepin- vtKtNGLAND motörü 2/11/1937 de 
~ ~r. Nevyork için yük ala- Rolterdam, Hanıburg, Gdynia, Dantzig 

oC Danimarka, İsveç ve Baltık limanlanna 

..a ..... a3...................... n· 
Pamuk Fabrikatörlerinin 
Nazarı dikkatine 

Umum 

de~~ vap 28 ikinci tefrİn- hareket edecektir. 
~ktır. CUiyor. Ne,.,..Oliı:: için rük ala- NORDLAND motörü 16/11/937 de ' 

1'1ıe Exı>ort Steamsbip Corporation Rotterdam, Baınburg, Gdynia, Dantzig 
PiRE AKTARMASI Danimarka, İSftÇ ve Baltık limanlanna 
SERt SEFERLER.. hareket edecckih'. 

tin~~tON vapuru 23 birinci tcı- A A S N E vapuru 2/1.2/1937 ~e 
bar Pireden Boston ve Nevyork için Rotterdam, &mburg, Gdynıa, Dantzig 
~et edecektir. Danimarkıı, İsveç ve Baltlk limanlarına 

.,.: _ _. CffORDA vapunı 5 ikinci teı- hareket edecektir. -.. LUe p• 
1.~- ~ ıreden Boston ve Nevyork için SERV1CE MAR1T1ME ROUMAIN 
-~et edecektir 
~CALt • SUCEAVA vapuru 4/11/937 de Mal-

1 l'İnd BUR vnpuru 19 ikinci teş-
en p· ta ve Marsilya limanlarına hareket ede-

hnr·' ırcden Boston ve Nevyork için 
...::et edecektir. cektir. 

p· SEYAHAT MODDETt ZEGLUGA POLSKA S. A. 
pı:e -Boaton 16 gün LEVANT motörü 6/11/937 de An-s; · Nevyork 18 gün vers, Gdynia ve Dant.zig limanlarıruı. 

\7ICE MARIT1ME ROUMAIN hareket edecektir. 
OtJno · BUCARESr . . 

de b STOR vapuru 26 birinci teşrin- tliındaki hareket tarihlerıyle nnlun-. 
l<.~enlyor_ • lardaki değişiklikfarden acenta mesuJiyet 

Caıa~ ence, Sulma, Galatz, ve . • . • 
~Uk: n aktarması Tuna limanları için kabul etmez. Daha fazla tafsilat açın 
~ ~- ikinci Kordonda FRA TELLt SPERCO 
...... r.;. ROYALE BONGROISE • 

DANuBE MARITIME vapur acentasuıa müracaat edilmesa ri-

1 ...ıDl.JNA rnotörü 25 birinci te<ırincle ca olcnur. Q"I(' • • 
btıd cnıyor. Belgrad, Novisad, Comamo, TELEFON : 4142/4221/2663 
if apC§te, Bratislava, Vıyana ve Llnz 
~Yük alacalrtır. CE!!!!iz:31~Eiiil!i!::~2:5:1i!!C::!C::~~a 
~ NORSKE MIDELHA VSLINJE 

OSLO 
ı, QJ\YARD nıotörii 25 birinci t~ 
elden;.. p· D' th. ·-,,.or. are, ıeppe ve Norveç li-
-'Cllllarına yük alacaktır. 

ARMEMEITT SCHULDT 

Do HAMBURG 
he1cı ~URC vapuru 22 birinci tqrinde 
l.ı enıyor. Anvera (Doğru) ve l lam· 
urg İçin Yiik _, __ L 

Olivier Ve Şii. 
LıMİTET 

Vapur acen ası 
BtRİNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Uoes Ltd. llanda • a..ıacag;tJr. 

lardak· kı ~~ket tarihleriyle navl_un- LONDRA HA TT1 
~ul 1 değışiklerden acenta mesulıyet 

l) .. L etmez. ALGERIAN vapuru 20 birinci teş-
t- <uıa fazla .. _,._,, .. t al k · · s· · · d 
~\ord d w.usua mn ıçın ırınc= rinde gelip yük çıknmcak ayni zaman a 
C0 , .;n a V. F. H<"nri Van Der Zee . . .. 
l'dilnı · Y· Vnpur acentalığma müracaat Londra ve Hull açın yuk alacaktır. 

cs~lunur. CITY OF l..ANGASTER vapuru 1 S 

·-~-ON No.: 2007/200S ikinci tqrinde gelip yük çıkaracak ayni 

Qj Ş Hekimi :::.dıı Londra ve llull için yük aln-

ı L~, uı·ıa~::, Nac·ı ;A~~G~=Lc~~~-ftU ADJtlf ANT vapuru 5 ikinci teşrin-
de gelip Londrn İçin yük alacaktır. 

RORTAÇSU 
~talarmı Birinci Beyler 

~~L ~ numarda kabul eder. 
~9-12 

Öileden sonra 3,30 - 6 
~devü i~ telefon ediniz. 

TELEFON:2946 

rı(~ITIN : Baş ve diş ağ
~ en kuvvetli ilaçtır. 

eden b. TIN : Sinirleri teskin 
k A , 

1~ -~':!!- hfuikasıdır. 
iuk~lN : Terlemenin so-
~nın baş ilacıdır. 

t\ı ij f lTIN : Nezle anzalan
bitine -~~n rahat uyku veren en 

ı-f1 ılaçtır. 
er Yerde 7 ~ kunııtur. 

U..2ZZZZJ 

~imi 
İTAT REL 

A.drea B l '<>ka.. Ah- ey er Numan zade 
d , {; enk matbaası yanm-

1\.t uınara : 23 

DEUTSCHE LEVANTE LIN!E 
ITHAKA vapuru ikinci teşrin ipti· 

dasında Hamburg Bremen ve Anvers

tcn gelip yük çıkarcıcnktır. 
Tarih ve navlunlardaki değişiklikler

den acenb mcsuliyet kabul etmez. 

DAHiLiYE MOT AHASSISI 
DOKTOR 

tal r~m 
lzmir Memleket hastanesi Da
hili Hastalıklar Seririyab Şefi 

• Pazardan maada her gÜn baıta-
1.annı muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 

, sol:ağı No: 65. 
, Tele fon: 3956 

Evi: Götepe tramvay cadde
si No: 1018. Telefon: 2545-

Kulak, Boğaz, Bunın haıtahk

lan mütehauısı 

Doktor Operatör 

Sami Kulatçı 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cadde-
si 992. Tele fon: 3668 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMIN! 
UMUM ACENT ASINDAN bu ıene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

G. D. GIRAS 
Pettemalcılar, E"J'en sokak No. 3/1 

Singer dikiş makinaları kumpanyası karşısında 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 lZMIR 

Kema 

halisi alıkyağının 

Ecza e in 
1937 rekoltesinin baş mahıulü 

edir 
Kan1il Aktaş Balıkyağ! 

Adıyle satılmaktadır. lki defa fimikman süzülmiif 
şaheser bir şerbettir. 

.. 

Eczacı Kemal Aldaf bu yağı b aıka hiçbir yere vermemittir ve 
: venniyecektir. 

. 
Norveçyamn halis Morina balıkyağıdır. iki 

defa süzülmüttür 
ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

S hhat ecza • 
Si 

Büyük Salepçioğla Hanı kAJ"§ıtmda &,durak • 1zmir 

···········~························································· 
tJS,3~rtYene ıaatleri : 10--12, 

-.z ~ 17. Telefon: 3434 
O'-ZZ7...zz.zz-L:zzzz:;ır.z:ızzD .. -.= · ·:~s k:m~;;~~ı;~~!JsJ~lii~~~~~~~I5~rf1Z~:;t~~!m 

.. 

TURAN Fabrikaları mamulltıdır. Aynı umanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile gllıellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa· 
tıılar için lımirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı 'fC j. C. Hemsiye mUracaat ediniıı:. 

Posta ttut. a•4 Telefon B45G 

Dima sabit daima tabii 

Juvantin saç boyaları 
INGtLIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarmda hazırlanan Ju

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 
olup saçlara tabii renklerini bahfeder. · 

Juvantin saç boyaları kumral ve siyah olarak iki tabii reni( 
üzerine tertip edilmiftir. Gayet tabii ve ahit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek ıuretiyle do 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalarmda arayınız. 

Radyo Mera larına 
GRAETZOR 

Braun Hornyphon 

Markalı Radyoların 1938 modelleri görünüz. 
Zevk • ahenk - sada temizliği - zarafet evsafını hep birden arze. 

der. Ra<lyo almadan -Bir defa görmek- dinlemek sonra karar vel\
mek menfaatiniz icabıdır. 

Otom tik 1 ve 10 plaklık gramofonlarımız tavsiyeye değer. 
S. KALOMENI: Büyi!k Kardiçalı Hnn 

Omega ticarethanesi ittisalinde 
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Fransada Halk Cephesi Kalacak mı? 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Salengr onun abidesinde 
............ ma .......... .. 

Leon Blum bir nutuk söyledi. ''Sulhu 
korumak için • 

azım ister,, dedi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Radikal 
•••••••••••••••••• 

Kongresi nızam 
çalışmak progra

. mına dayanacaktır 
Fransız basvekili , 

de bir nutuk söy
lemistir. , 

e e a 
Bir Fransız vapuru torpillenerek 
batırıldı. Mürettebat kurtarıldı 

Pnris, 25 (Ö.R) - Amirallık taraiın
dan tebliğ ed:ldiğine göre Nellıi yük va
puruna meçh'JI bir tahtelbahjr hücum 
r ederek bombnlar atmıştır. B ombalar 
v.Jpurun ön tarafına isabet etmiştir. 

Vapuru kurtarmak ümidi kalm:lmı.ştır. 
M;Jıin torpidosu vapurun imdadına ko
;-arak tayfa~·ı Vt' z.:b~tleri kurtarmıştır. 

Gemide yolcu ı oktu. Bu vapur Fas He 
Uarsilya r.rasımla iş~emekte idi. 

Gasl.;or~ıa. 1.~rfcz;nde batan o~mileT 

P.om3, 2;) (Ö.R) - KanU-br"k sahilin
e~ ve G~kon.' kürrezir.d~ :::idd~tlı fır

tına devam ctt!ı~ n~~:ı G:jonun 7aptı 
i.iz~rln~ kLıçı: v9l-curlarla k<:?ç::.:l nıuha
cirlerin b:r ro~u drnltde tohl. .. oli vaz:
vc!""' dü~·nü lerc1r. G!S~On~·a kôrfe
;-nde iç~ncı ~ iki yüz Asturyalı muhacir 

b k .. ' "!.n o!an bir \·;-pur atma uzere ı.{.en ıç -

dekiler l;ır r"ar ıı t~rpidosu taraiınd= 
kurtarıl .. 1'fard:r. DJrt kişi hoğulmu~-
1ur. o:ğ r dört vapurdaki muhacirler 
denizd~ ""- \nnıyor1ar. Fransız tahlis:
ye vapurları bunları aramakLı.d?rla r. 
cAlmirant~ S"rvera > nasyonalist kru· 
Nazôrü (;:Jondan kaç.m ı~ ~·:.., ~i ~ahsiyet ... 
]erin h inmis oldukları l · vopunı t ev- · 
1kif etmişW: l çind_:.: yüz elli ~i esir ~ Nycm anlaması mucibmce ispanya aıılannda tııktelbahi-rlere 
.ıııdilıniştir. ,. ~- bulunan biT lııgiliz toryidoıu 

kcır,ı faaliyette 

Brüksel 9 lar konferansı 
Japonlar ka·t~i bir netice almaf< 
için hava hücumları yapıyorlar 
Salvanga 

Cinliler 
100 Japon 
gerilemeğe 

tayyaresi hücum etti 
mecbur kalmıslardır • • 

Vindsor Dük ve Düşesi 
Sovyet Rusyanın resmi daveti Üzerine 

yakında Moskovaya ~idecektir 
Vindsör Dükü Moskovada B. Vindsör adını kullanacak 

Diik ve Dü§eS dö V indsor B er!ini ziyaretlerinde 
• d"lecel<' 

Riga, 19 (P. S) - Moskovada, 
emin bir kaynaktan haber verildiği
ne göre, Sovyet Rusyanın Berlin 
sefiri, Vindsor Dük ve Düşesine 
Sovyet inkılabının 20 inci yıldönü
mü münasebetiyle 7 son teşrinde 
Moekovada yapılacak büyük şcn-
1iltlcre hükumetinin resmi davetna
mesini takdim etmiştir. 

,Yiııdaor Dükünün bu daveti ka-

bul edeceği ve bu vesiyle ile Sov
yet Rusyada amelenin maddi ve 
manevi vaziyetiyle sanayi hayatın
da ekle edilen son terakkileri ma
hallinde tetkika imkan bulacağı zan 
olunmaktadır. 

Dük ayni zamanda Donetz kö
mür havzasını da ziyaret ederek kö
mür İf)etme şcnlilderini de görecek
tir. Moskovadaki ikameti esnasında 

B. Stalin tarafından kabul e 1 

tir. hoŞ' 
Ortodoks amele muhitinde diY' 

nutsuzluğu celbetmemek makp:Jıii' 
le Sovyet hükumeti Vindsor dtJ~ıl 
nün Sovyet Rusyada bulun UııJI' 
müddetç<: (Dük) ünvanını ktJ pii' 
mamasını rica etmiştir. VindV~r cJı"' 
kü Rusyada aadece Bay ın 
adını alacaktır. 


