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Ata türkün senelik nutukları 

teni kabineyi 
~nsevgive 
lfiınadı ile 
•Gracaktır •• 

1 

Manisanın hayatında biiylilr bir 
çalıfmanın eserleri ile doludur 



SAHiFE z 

Millet 
Yeni kabineyi 
bütün sevgi ve 
itimadı ile 
saracaktır .. 

-----0-----

-BAŞTARAfl BIRıNCt SAHJFEDE-

tizar edebileceğimizi teyide kafidir. 
Düne kadar lnönü hükı'.irneti etra
fında toplanan, ona zahir olan ma
let, bugünden sonra ayni itimadı, 
ayni müzahereti bütün hararetile 
Celal Bayar hükumetine gösterecek
tir. 

Yukarıdaki iyzahattan anlaşılabi
lir ki dahili siyasetimizin mihveri 
bir inşa siyaseti olacaktır. Başımız
da en büyüğümüz, Atatürk olduk
ça onun bir güneş kadar feyizli, ay
dınlatıcı dehasından ışık ve hararet 
toplıyarak bu siyaseti en geniş öl
çüler üzerinde tahakkuk ettirmeğe 
çalışacağız. Bir inşa siyaseti bol ve
rimli olabilmek için «İçte ve dışta 
sulh> un istikrarına, vatandaşların 
huzuru sükun içinde çalışmalarına 
dayanır. Bundan dış politikamızda 
<lahi niçin bir değişiklik olmıyacağı
nı istihraç etmek kabildir. Türkiye 
milletler cemiyeti ksıdır. Bu sıfatla 
siyasetimizin veçheleri sulh ve 
kollektif emniyet mefkuresinin bü
tün dünya için bir hıık:ikat olmasını 
ister. Taarruz zihniyetini yaşatan 
emperyalizmaların her çeşidinden 
nefret ederiz. insanlığın beynelmi
lel adalete kavuşmasını, hakkın kuv
vet önünde zebun düşmemesini te
min edecek olan yolu berrak, dü
rüst bir siyasette bulmaktayız. De
mokrasiler aleminde prestijimizi ya
pan bu siyaset Atatürkün insanlığa 
en güzel örnekler veren ilhamların
dan doğmuştur. Böyle canlı, böyle 
realist bir siyasetin değişmesi elbet
te ki hatıra gelemez. Türkiye dün
ya sulhunu ilgilendiren davalarda 
kendisine terettüp eden insanlık va
zifesini daima yapmıştır. İnsanlığa 
kendi varlığımızdan verdiğimiz ör
nekler bunun en parlak delilidir. 
Şu halde harici siyasetimizde bir 

değişiklik bekleyen yabancılar inti
zarlarının beyhude olduğunu gör
mekte, anlamakta geç kalmıya
caklardır. Celal Bayar kabinesince 
takip edilecek olan harici siyaset 
Balkan ve Saadabad paktları ile vü
cut bulan ittifakımıza, Sovyet Rus
ya ile artık bir anane halini alan 
dostluğumuza, milletler cemiyeti 
mefkı'.lresine, bütün yakın ve uzak 
dostlarımızla kuvvetli bir mesai it
tirakine bağlı kalacaktır. Türkiye 
ideoloji kavgalarının insanlık için 
bir şeamet olduğuna kanidir. Bu se
beple bu kabil rekabetlerin daima 
ruşında kalacak, rakip devletlerden 
biriyle dostluğumuzu diğerleriyle 
dostluk tesisine engel telakki etmi
yecektir. insanlığın ve medeniyetin 
selameti namına bundan daha doğ
ru yol olamaz .. 

Celal Bayar kabinesini sevgi ve 
saygı ile selamlarken yeni hüküme
tin milli inkişafımız ve terakkimiz 
için mutlu olmasını dileriz. 

SEVKET BtLGIN 

Kızılçullu 
-----0-----

Köy muallim mektebi 
cumhuriyet bayramında 

açılacaktır 

Cumartesi öğleden sonra açılma tö
reni yapılacak olan Kızılçullu köy mu· 
allim mektebi, evvelce de işaret ettiği .. 
rniz gibi bir nevi köy üniversitesi vazi· 
fesini görecek ve Kemalist Türk köyü
nün arzuladığı ışıklı köy elemanlannı I 
yetiştirecektir. ı 

Mektebe kaydedilen talebenin saytSl 

ilci yüzdür. Ayrıca çavuş eğitmen kursu- 1 

na da yüz çavuı alınacaktır. Bunlar hak
kındaki muamele tamamlanmak üzere
dir. Kurs talebeleri, Kollejin eski çiftlik 
kısmında faaliyet göstereceklerdir. 

Küşat merru1imi yapılırken vaN Bay 

Fazlı Güleç. Kültür direktörü B. Ali 
Riza ve okul direktörü R Emin Soysal! 
birer söylev vereceklerdır. Bunu müte
alcip mektep gezilecek ve şimdi mü.•a
kerc salonu haline ifrağ edilen eski ki
lise binası salonunda davetlilere bir çay 
verilecektir. I 

Okulun elektrik teııkilô.tı ikmal edil
miş ve cereyan verilmiştir. Mektebin l 

< muallimleri tayin edilmiıı ve vazifeye 1 
başlam11lardır. Çavuş kursunda ders ve·/ 
recek mua1limlerin adları henüz bak.an-

: lıktan bildirilmenıia.tir. j 

YENi ASIR 

ŞEHİR BABBRLERİ 
---------~~:ğ __ ..... ______ .1 ..-.ı 
Şehir meclisinde 
Birçok mühim işler 
müzakere edilecektir 

•••••• Veremle 
•••••••••••••••••• 

Mücadele işine 
şehrin kuvvetli 
yardımı bekleniyor 

rinde kararlar verecektir. Meclise, şe
hir meclisi azasından mühendis B. Aziz
le B. Nuri Çolak'ın istifaları arzedile
cektir. 

ramiye meselesi, n1ez.baha taıhsisatındo.u 
münakale yapılması, Karşıyaka tram
vaylarının 935 yılı kat'i hesabı, boş ka
lan bina.Jaroan ahann tanııifat ve tenvi-
rat resrrllnln sureti iadesi, mevaddt müş
tail" istihlak resm.inin tediyat ve redJ.i
yatında kolaylık yapılması, Belediyeler 
Bankası.na yaıt.ınlaca.k yü.z de beş hisse
nlıı sureti istifası ve saire. 

Enstitii arsası 

Kız enstitüsü. in.<;a edilmek üzere Ma
arif Vekaleti emrine verilen va Kültür-
park yolu üzerinde bulunan arsanın or
tasından geçmekte olan yola, Kültüı· 
Bakanlığının bir itirazı mevcuttur. Bu 
itiraza ait isti.da Şohi.r meclisinde görü
şülecek ve karara bağlanacaktır. 

Kültür Bakanlığı, ilk defa olarak Iz
mird" Türkiyenin en rruxrern enslitü bi-
nasını inşa ettirmeğe karar verıniştir. 
Bu binanın yükselmesi ve Izmirin en 
esaslı ihtiyaçlarından birine cevap ver

mesi için dört yüz bin lira sarfedilecek
tir. Enstitünün yalnız ağaçlanması için 
otuz beş bin lira tahsisat konulmuştur. 

Küttür Bakanlığı, l:z:mirin en işl~k ve 
mevki itibariyle ehemm.iyetli bir nokta
sında bu kadar glizol bir eser meydana 

pamuktur. Manisanın pamuk mahsulü 

de gayet veri.mli ve nefistir. 

ihracatçllar henüz pamuk piyasasına 

~tirak etmemişlerdir. Fiatlerin daha 

müaait §ekilde inkişaf edeceği ümit edı
liyor. 

* Narlıderede on iki yaşında Huriye 

<sminde bir kıza çirkin muamele yap
maktan suçlu fırıncı Receple arl<adaşı 

Mehmet Nuri mevkufen ağırceza mah
kemesine verilmi§lerdi:r. 

Geçit Bir • 
resmı 

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

DiöERI 

1 -

: Karımı ihmal ettim cezamdır, diye feryat eden ve atki uğruna sinir buhranına uğrıyan bir kadının ı&tırabını ve in· 
tikamını tasvir eden iki büyük filim .. 

Bugün TAYYAREDE 
Görmek üzere şimdiden hazırlanınız 

AŞ üKRANI 
YILDIZLAR FiLMi DiYE ANILAN BU BOY OK FiLiM GABY MORLEY - EL ViRE 
' POPESCO - LEFAUR RAIMU. DUVAL ve VICTOR FRANCEN TARA-

FINDAN TEMSiL EDiLMiŞ ŞAHANE BiR FiLIM . 

2 - OPERADA B;R GECE 
AiLE HA YTININ iNCELiKLERiNi MUSAVVER HiSSi VE IÇTJMAI 

OYNIYANLAR: GUSTAV FRöLICH - LIDA BAROYFA 
AYRICA PARAMOUNT JOURNAL 

AŞK FiLMi 

27 lLK TEŞ~"ÇARŞ~1 

Ecnebi 
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Ingiltere parlamentosu 
Kralın nutku ile ictima devresine başladı 

~ndra, 26 (Ö.R) - Bugün kr;l ve hükümdar bunun d;kkati çekmeğc de
, _ıçe muta.d n1<'ra."iıtnl.e parl.r.'\.nıcnt.onu:ı 1 \·anı r1tigini v;..• yalnız al3.katlar devlc!

)('ll,i i~lrna dcv-rcsını açmı~lardır. Kral ler arasında, hatta milJttlcr cen1:ycti 
lllatonb· d • d · · k" l 1 tr e Bukingham sarayından hır iz.ası oLuıyanların a ıştıra ·ıy c yapı~-
tere( a.rabasiyle çıkmıştır ve arkasında cak bir i~ birliğinin Çincl'-'ki harbin s<>· 

~ müfrezeleri olduğu halde sa1t n3 ermosini tomin edebileceği fikrinde 
~ da Lordlar kamarasına varml§tır. bulunm.u.5tur. . . 

TENIASIF. 

·. 

Lübnan 

B. Metaksas ve 
Celal Bayar 
arasında 

Çekilen telgraflar 
Ankara, 26 (A.A) - Elen Başve

kili ekoelô.ruı Metakaa• ile Başvekil Ce· 
llıl Bayar aruında aşağıdaki telgraflar Seciminin sonu 

t 

-0-- teati olunmuştur : 
Paris, 26 (ö.R) - Beyrutlan bildiri- Ek.elan• B. Bayar. 

liyor: Lübnanda yapılan teşrii intiha- 'rürk ~l·larından uzakla~ırken Ekse· 
batın :Ik neticeleri hükO.mct leh;ndc IAnsını:ta dost ve müttefik Türk hükü
lıüyük bir ekseriyet gösterıncktcd.ir. 1 t. e Tiirk milletine unutulmaz me ınc v 
Hepsi 37,000 k~i olan münt.ehiplerin 24 hüsnü kabullerinden dolayı bir kene 
bini reye iştirak etrni§lerdir. Bunların 1 daha 1 kkür etmek isterim. 
22,600 Ü hükfunet lehinde rey vermiş-, Eks=n• reisicümhur nezdinde göa· 
lerdır. 1 d .•. bütün lütufk&rlıklara ka11ı en 

ÖR) Lü"b . ih b er ıgı 
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F. ATAY'IN BiR MAKALESi 

Yeni Başvekil 
İnönü Hükumetlerinin medeni-

ınşacı davasına 
edecektir 

yetçi ve 
devam 

Ankara, 26 (Hususi) - Ulus Bu nizam ve iktidar baki kaldıJi, 

~· ın arabasının arkasından saray er- Kral unparatorluk memlckellerının ve 

~~. ba~lıcalarının arabaları gel- Hindistanı ziyaret arzusunu bildirdik-
Lo ıdı. ten sonra dahili meselelerden bahset-

)"~ ~1:"· 2G (Ö.R) - Parla:nentonuıı m.iş ve siliıhlanma siyasetinin terııkkile-
1\Ulu~linıa ~vresini açarken söylediği rini nı< mnuniyctlc kaydt'dorek ahali
"'""'1 kral lngilterenin bütiin diğer nin hava tehlikesine kar.;:1 korun.-nası 
ıııuıı.;kctlerle doı;tça müna~tlcrini için alınan tertibat üzerindo ısrar cyle
laııan aza etıtiğini kaydettikten sonra mişt.ir. 

Roına, 26 ( · - nan ınt a 3 • f ,_.. hissiyatıma ve derin ~ükranıma 
nalistl . . ak \ve uar 

tına n1üslüman nasyo er ıştır et· olmanızı dilerim . ... ~ tcrccman · 
mediklerinden reye iştira~ ~den ~JOOO j Türk milletinin şahsımda Elen mille-
müntehip larafmdan hü:kumeı<;ı 22 t. .. terdig"i kardeş selamını Elen 

. .._,.terdir K b' ıne go• namzedin hep.sı seçı~.....,. · a ıne- . . bild" •· . mılfetıne ıreccgım. 
d• tadilfıt yapıl:nası beklenmektcd1r. B r·ı.:. h 1. 

baı muharriri Falih Rıfkı Atay, ya- ça vazife aahipleri arasındaki deji-< 
nn (bugün) çıkacak bir ba§yazıda tikliklerden esrarh tefairler çıkarmıır,. 
ismet 1nönünün yükaek hatırası ğa uğrll§a11lar daima umusaya uira
önünde bir daha eğilerek cümhuri-' yacaklardır. 
yet hükUmetinin yeni reisi B. Celil .. Makalı:n"ı d~er bir yerinde de 

liıf Yol m~selesine geçrrili; ve bu ihtı- Parlamentonun açılış merasiminde 
ka ~ inkişafından ileri gelen kaygulaı·ı başvekil B. Nevillc Cbaınberlaine hazır 
~ ettikten sonra ancak adeıni müda~ bulunaınamış ve kendisin:? ınaliye nazı· 
•i ~siyasetine harfiyyen rıayct edilme- rı Sir John Siınon vekalet ctmU;tir. Dip
~~lınde ihtilafın harice yayılmasına lomatlar locasında Bcrlincl<n henüz tay
tııişı'. 0hnanın mü.ınkün olacağını bildir- yare il<' dt,nınli-; olan B. Von Ribben· 
..... :· Uzak Şark vaziyeti hakkmıla da trop dJc:kate ç1rpmalda id". 

... Bayan ayara re ı amın a ısa.ne sc~ 

Yugoslavyada şeker 
hasılatı 

Iamlarını ve beniın derin hürmetlerimi. 
bildirmenizi en samimi ve en kalbi: se

lUml.:.Tımı kabul buy\Jrmanız rica ede· 

Bayarı büyük bir saygı ile selamla- toYle ~~ektedir.: , • 
makta ve ezcümle §i>yle demektedir: « ~· S,yekil de~letç~dir ve 

C 1
·1 B b k lığınd devletçı prensıbı zayıflıga ugraına-

« e a ayarın af an a · • lak • • riın . k ,. id . . "Ik .. d be . ması ıçm onun mut a ve en ıyı 
Belgrad, 26 (H115usi) - Bazı yerli · MET AKSAS m llnp are.sı~, 1 gun en rı muvaffak olacak tedbirlere bS§ vur· 

ve ecnebi gazeteler, Yugoslavyanın bu Ehel~sn bay Metaksas sarsılmıyan ıstikrarı devam etmek- mu,tur. Bizim devletçiliğimizin bir 
sene ecnebi memleketlerden hır vagon 3· q A TlNA tedir. Çünkü bu istikran, inkıli.bı- husuaiyeti var : Bir taraftan da mü-

b . . d k ~., • .., • 
şeker ithal etmek mcc urıyetın ~ a- Ekselansınızın göndermek lütfuncla mızın muayyen prensipleri Kamu- dafaacıyız. Yeni BaJvekil, lnönü hü-

l(arışm a zıık komı
•tesı• lacağını bildirmek.tedırler. ~albukı Yu-ıbulunduldan nazik mesajlardan ziyade tay ekseriyeti ve onun hük\ımeti va- kfunetlerinin medeniyetçi ve irt§aCI 

goslavyada 936 - 937 scnesınden k~Jn;a bulundukları nazik mesajlardan ziyade- sıtuiyle tatbik eden Parti ve onun ı davasını yürütmekte devam edecek-
4600 vagon seker vardır. Bu seneki ha- . ,. h · 1 k h ı· ileri re:..ı· Atatu .. rk temsil ediyor. » tir.» "' ... sıyle mute assıs o ara en ararct ı te· _. 

~ sılatın da 4000 vagon olacagı ve bu su- . . ._ b 1.. .. . d . !!.!!!..!!!...,.... ... .., . .--------------------------..... O Ed ~ ı • ""' • ' d } d SOO şekkürlerımın &.a u unu rıca e erım. . enin reıs ıgı aittn a top an 1 retle şeker mevcudunun 8 vagonu Bütüa Türk milleti muhterem şahsi- B k·ı B c 1A1 B 
Lo ' . .. bulacaiiı umulmaktadır. ilunu'1 7500 va- . . d il b. aş ve ı e a ayar 

~ı. ndr<ı, 26 (Ö.R) Saat 16,30 d.ı bu ta lobi doğı·udan doğru) a aS>lere mu- d h"Jd f lunacak ve 1100 va- yctmızle bu erece "" ır ~urette tem- • 
"""llıı ··dah ft ., 1 go:rn a 1 e sar 0 ·ı e.ı·ı d t ve kardeı mıllet k 
"'· . ınu ale tali komıtesi B. Ede- sait bir vaziyet ihdaoına matu ur. ~ - d il -·'itecektir 11 ı en os e ar~ı ..,., r ks gonu a u-aç "" · • k Jbi dostluğun ·· d 
tn~·aseu altında t.opl<J.nmıştır. Hcnı..ir. ıtalya konlite ka ·nr1ar1nın e eriyctle --o-- samimı ve ·a u gon er· 
it. ~relerin nasıl cereyan ettiği hak- değil, ittıfakla Htihazını istıyor. Ba da T k d 98 mf"klc memnun. ~lz:nu~tur. . 
d;ıa lll<ı!ü:.:,at yoktur. iki mesele ,·aı- Arna,·uıluk veyn Port.ckiz gibi kendi- fa Ya a Nazik sö<lerınızı. derhal bildirdiğim 
1
...,

1 
So\')' htiku:ncti Ispanyadaki kon- sine tfıbi hlikC.~1·llcrin muhalefetini .., • Rei•icümhur ~lansınız teıekkürlerini 

tar llıasraI:a.rına iş rakin: kesmek ka- tahrik d•rc.k cid-11 her brarı akamet~ Egıtmen bildirmeğe ve oızınle tanışmakla ve gö-
•· lJıda ısrar edecek mi? Filha:-·•;a l\l~s- uğrat ;.ak imk'nmı Italy .. ya \•ercb!l'.r . - . [.d. rüşmekle hassaten memnun kaldıklannı 
~'ianın f"k . • . d 1 t kı 1 elime 26 (Hususı) - ırne ve b k el h .. ylemeğe b . "'·ı 1-~ ı rınc1.. bu kontrolun a.rtık m.ı- yahut ltalya hrr hangi hır ev c ın ··1- , - . • . K .. ir ·errc n a so enı memur 
-"<l.'S Gl . . . l d ,.. ,. el,_ 1 Kırklareli vilayetlcrının araagaçta ye-
ı,.,_ ın:unl§tır. Zira talya bunu b:r bul edcm.ı;eoO<~• hır ta cp rm-~"n" · ı . · .. d k k. elmi•tir. 

-·uec: h , ,_ - . ,_.1· n ItalYi! Is- dı ~rdanb~rl kurs goren o san se ız ı\zı··~ dostum ve muhterem baı::.vekil 
,. l a:. ""'C sokm11c-1ur ve Ru...;;'-·a ha- re."' aynı netıce~ ~ v ... ravı ır. "' - - · 1 . ..dd . . ... "' 
,,.a et ~~ .7 3 Ull ·1 . •yıln1ası i,..~n eğitmen yedı aylık ders mu etını mu- refı.kam ve ben derin minnettarlıg"ımız-
lii.kJ ~kıınde bir kontrol için ma·~•' panyaya g n '-' orın ~ '· ı . 
Ar~~negc tnütc~.:ıyil dt>ğildir. Iı""akat ,:::önd ... rif~cek korr:i~yonlarl!l varacakları vaffil.kıyetle bitirdiklerınden dol<"yt Ce- la beraber en h:ılisane selcimlarımızı ve 
k.iı ova <:ı.ynı 7A anda komiteden Ç('- hüktin1l ::.-! önı:ed '.1. kabul etnıemek id- . neral Kr,zım [1:rik tr-lrafıadan bır veda hürmetlerimizi Bayan Metaksasa bildir· 
~ek n·yetirı'- olmadığ:nı da tasri!ı diasuıdorlır. Şll lakd:rde bu kom~•yun-lsöylcvi verilmi L nclilerine köy bürosu menizi sizden rica ederiz. 

tştir. ların gOndcri.lınes~n~ bir lüz·.ım ka!·naz.

1
ynyınıları dağıtılmı~tır. n~y 13a•:vek.il, çok dostane vefakirlı .. 

tu;:~:~ Cltuna celsesinde Italyanın ileri . c :~vning .. Stnnd.ırd > gazc.~esinl~ -~ıl.: ~ener.al_ söy~.t"~.in~~ .. cğitmenlere ye_ni ı.~ııua it;mı.t buyurn1anızı istirh~nı «"Y"' 
ted.ir gu ddialar daha vah!ın mahiyet- dırdıgıne gore, Ilalya bagun b.ıın~ 1 ,vazıfelcrının buyuklugunden bahselmış, lerim. 
~~ Bunlar sır• yle şunlardır: 1 - noktadJ yani beş bin gön lllü hadd'.ndc ·kendilerini daima vazifelerinde takip CELAL BAYAR 

-0--ı.tra! lık bir mahiyette olarak her ik ısrar ctlecektir. Fakat ka~a:ların i3!ı'.-ledeceğini. köylerde yapacakları hayızlı 
~ı ~n geri alınacak .ilk gönüllü kaf1. hafla kabulij nokt sında pcG: ıs.rar cln):- ıhizmetlerinin köy. kalkınınasında r,.,lih!m 
ı-a ı:~u~ça ehcı·ım·yelli ol nalıdır. It~l- ·ecck ve 1 panyaya gönderilecek ko-jrnllcr oynayacağını, hep•inin adreslerini 

B. Refik Saydam 
~-;'hın gönüllU.."'liı.n ger: i:llın:nasını mis;·o:ıl..,':"1. Vill'& ·-"kları J-. .l:ümler~. an-:,ıldıV.ını söylemi'>tİr 
<la .. •tmişlir. Halbuki Franko taraf~- cak kenıliiı:rm• ,.,r kn t.a'.,,n.ata ,.e ı,,-o-ı [öitmcnlcr duima fedakarlıkla ve do·· -

lsliı-""h~t ve hıdavlye 
lhtlyccınd:ın yeni kabl· 
ne!le yer c:lmamıttır gijn•uıı··ı , 1 • 1 1 ~ D rblda, u. er pek çok Val~nsiya tara- grama rıı~halif h:ır - kC't ettıı~ er1 ta..;.r lr- 1 rululJ,, ~nlıt~u..:r.llarını viidetmi~ler ve Ankara, 26 (A.A) - Ismet Inönü ka

binesinde Sıhhiye Vekili bulunan Refik 
Saydam ahvali sıhhiyesinin uzun müd
det lı.iirahat ve tedaviye muhtaç olma
sı basclıiylc yeni teşekkül eden kabine
de vazife almamJ.'ilır. 

..._ ise ı>ck az oldug"undan Ital.-anl,•rııı d "l ·~< hakk ı uhafan q•l:yeeckti·. · · · ·· l d -.............,_ ,, u e ı ı · · cencrahn f'lını opcrck ayrılmış ar ır. 

Mısırda yeniden bir 
buhran mı çıkıyor? 

LONDRA, 26 (ö.R) - Kahireden Röyter ajanoına bildirili
t0~: Kral tarafından Vaft partisi reisi Nahas paşanın huzura 
1\ - ul edilmesi Mısırda yeniden vahim bir kanunu esasi buhranı
d ın çıktığını göstermektedir. Her ne kadar vaziyet karanlık ise~ 
h ~ anla,ıldığına göre bas vekil kralın k"lemi mahsus ~efinin ka
h~nenin reyi alınmaksızın' tayinine muhalefet etmektedir. Ali Ma
o'r. Pa•a Vafd partisinin müessis aza~ındandır. Maarif nazırı 
d nıversite talebelerinin nümayiş yapmak üzere bir hafta müd-

ctle O · · · ·1· 1 1 · · 1 b 1 t · t• nıversıtenın tatı ı ta ep erını 'a u e memıt ır. 

.Bulgaristan kralı ve kraliçesi Paris 
Ve Londra seyahatine çıktılar 

rj LONDRA, 26 (ö.R) - Sofyadan bildirildiğine göre kral Bo- · 
v' v~ kraliçe Joana dün öğleden sonra Paris ve Londraya müte-
Cccıh S f L en o yadan ayrılmıtlardır. 

Reı ?NDRA, 26 (ö.R) - Kral nutkunda son teşrin ba~larında 
Ye ~tka kralını Londraya davet ettiğini ve Rumanya kralına da 
du~' &ene başlarına doğru Londraya gelmesi için davette bulun
"° &Unu bildirmif ve bu ziyaretlerin İngiltere ile bu memleketler 
~ındaki doatlukları takviye edeceği ümidini izhar eylemiştir. 

Belçika kabine buhranı 
B. V. Zeeland meb'usluktan da çekildi 
la!R~~SEL, 26 (ö.R) - Batveki.letten istifa eden B. Van Zee
sctin ~ksel mebusluğundan da istifasını mebusan meclisi riya
niaancd gond~rmiftir. Hatırlarda olduğu gibi B. Van Zeeland 11 
Cdilın· a .fafıst (Reksist) B. Değrelle'e karşı bu mebusluğa intihap 
de ba'th. ~unun üzerinedir ki fafitslerin «Pays Reel» gazetesin
hir tn !.Vekıle karft bugünkü buhran ile alili.asız olmıyan amc.nsıı: 

ROMadele ba,lamı,tır. 
Ziyade 'ii 26. (Ö.R) - B. Van Zeelandın yerine ondan daha 
llazırı B elçıkanın taraftarhğrn enasına taraftar olan hariciye 

V/,r//// • Spaakın basvekil olması ihtimalinden bahsediliyor. 
/// . 

//////////7//////////.//////////////.//////////7!?'1 

' 
HER YERDE 

BOMONTI 
li h BiRASJNi ARAYINIZ 
1" =~ta afta İstanbuldan taze ve nefis bira la.· gelmektedir .. 
Sa n ve Yarı toplan satı~lar yapılır .. 
il\ tnaq iskeleai M· K 1 . dd . d (5) -raya .. - ımar ema ettın ca esın e nu-

...,."ll:ı!;c~~~ın:uracaat - Telefon Numarası 3647 .. 
/('Z;(/A7°,rJ-.4LZ;r.ccr//17T/7°"f~'.22:z2:Jlllttıi!:Zlı:ıcr2Jı:ılli ...... 

--=--

Iran Hariciye na
zırının Ankara-
daki ziyaretleri 
Ankaı a, 26 (A.A) - Iran hariciye 

nazırı bugün <Jgle yemeğini hususi ola
rak yemişlerdir. Saat 19,30 da Hariciye 
Vekaleti siyasi müstC'.5arı Numan Mene
mencioğlu t2ra[ından Ekselans Saıny1 

şercfinF' ~tar.nara köşki.inde bir koktey 
p:t.rlisi verilmişt:r. Muhte-rem n1isafiri

n:\: fabrikaları görme'!... üzere yarın Kı
rık kaleye gidecektir . 

-<>---

Kömür bayran1ı 
Büyük törenle 

kutlanacak 
Zonguldak. 26 (A.A) - 8 Son teşrin 

937 pazartesi Türkiyede -~k olarak ma

den kümurünü bulan Uzun Memnedin 
tarihi ke~finın 109 uncu yıl dônü.nıil· 

dür. Ereglinin l{C'şl.nncci köyi..inden olan 

bu Türk çocuı:'Unun Eroğlide Köşeağzı 
ınevkiındc ılk olarak bulduğu maden 
köınürü bugün milli endüstrimizin ener

ji hazne,; ve mUstakbel Türk medeni
yl'tinin ana kaynağı oln1uşiur. 

Zonguldak Halkevi tarafından altı 
yıldan beri kön)Ür bayramı olarak ya

şatılmakta olan bu mutlu günün yıl d<>· 
nümü bu defa da büyük törenle kutlu
lamak üzere hazırlanan prograına göre, 
şiındid~n çalı~malara ba~lanmıştır. 

--=--

İstanbul - Londra 
Beynelmilel 
otomobil yolu 

Sofy.ı, 26 (A.A) - Istanbul - Londra 
beyn'.•lınilcl oloınobil yolunun Drago~ 

mandan Svilengrada kadar olan Bulgn
irstan dahilindeki kınn1ında itl!jaat faa

liyeti devam eylemı>ktedir. Dragoman -
Sofya kısmı pek yakında bitmiş bulu
nacaktır. 

Pazarcık - Filibe kc-.ını inşan( halin
dedir. ı~tinıan - Paı.arcık kı.sını ise tet
kik edılınekledir. Filıbe - Svilingr.ıd k ..... 
mının ~aatına da öniimüzd1; .. ki sene 

başlanacaltlJ.r. 

--<>--

Zonguldak - Adana 
telefonu 

Zonguldak, 26 (A.A) - Zonguldak, 
Adana bu.aünden itibaren telefonla ko
nuşmaya açılmıştır. 

----------------------~ ~·······ı'ki'';·~i;;;i~' ..... ~ 
~ ......•.•..................•....•....... : 

· HARlCI 

Londra, - Alnıanya hava roi.isteşarı 
general Milcıh bugün tayyare ile Berli
no hareket etmiştir. * Bcrlin, - Von fübbentrop yarın 
Londradn vazifesi başına dönecektir. * Bükreş - Yugoolavya kral naibi 
Prens Pol ana kraliçe Mariyi ziyaret 
cuniş, ba~vekil B. Tatareskoyu, harici
ye nazırı Ant.oneskoyu kabul eb:niştir. 
Prens Pol öğleden sonra Samajeste kral 
J{arol ile ava çıkmıştır. * Bclgrad. - Fransız ihtiyat zabitle
rinden 37 kişilik bir heyet Uskübe gcl
nıiştir. A.~keri merasimle karşılamruş
tır. 

Bayrak satışları 
Ciimhuriyet bayramı hazırlıklarina 

hummali bir faaliyetle devam edilmek· 
ıedir. Şehrin muhtelif yerlerinde taklar 
hazırlanmaktadır. Şehrin her :yeri ya~ 
rından İtibaren bayraklarımızla dona
blacaktır. Muhtelif müesseseler bayrak 
getirterek aatı,a çıkarmıtlardır. Fiatler 
!:';mdlik normaldir. Satışlarında ihtikS.~ 
ra !'3panlar takip cdjleC"ektir. 

Cümhuriyet bayramı ~t'"ce~i Kültür .. 
park ga1.İno1'un<la verilec~k re9mi balo.

ye. ha~ırlıklar devam ediyor. 

-<>--
Balık istihsalatı arttı 
Son glın'.l'rde lmı.ı· körfezinde balık 

i,.<.;tihs..ıJatı, arL:nı~tıı·. ~1ı.:vsiın baltkl.arı 

ucuz fiatle f'atılmaktadır. Çipronun ki
losu loptan 41-45 kuru.s. sardalya 10-12-
J 5 kuruş. kefal 20-25 kurll.'j arasındadır. 
Balıkhaneye g•len balıkların hepsi de 

t->atılınaktadır. 

l\ıtalıyeye a~l olan balıkhane binasının 
ıslahına teş~bbii.' edilmiştir. Ahşap olan 
balılchanenin iç kı.. .. nı betondan yapıl
maya ~lanrn.ıştır. 

General ismet lnönünü ziyaret etti 
'ANKARA, 26 (Hususi) - Başvekil B. Celal Bayar bugün ı:e

neral ismet lnönünü evinde ziyaret etmiştir. General ismet lnö
nü bu ziyareti B~vekil B. Celal Bayara iade etmiştir. 

Meclis riyaset divanında esasl1 
bir değişiklik olmıyacağı söyleniyor 

ANKARA, 26 (Hususi) - Büyük Millet Meclisinin Riyaset 
divanında esaslı bir değişiklik olmıyacağı söylenmektedir. Mec
lis reisi B.Abdülhalik Rendanın yeniden Meclis reisliğine namzet 
gösterileceği muhakkak gibidir. Parti grubu, perfembe günkii 
toplantısını genel başkan vekili B. Celal Bayarrn reisliği altında 
yapacaktır. 

Vasıtasız vergilerin birleştirilmesi 
ANKARA, 26 (Hususi) - Va11tasız vergilerin birleştirilmesi 

iı;in maliye vekaleti tetkik büroıu tarafından hazırlanan projeyi 
gözden geçirmek üzere bir komisyon teşkil edilmişti. Bu komis
yon, varidat umum müdürlüğünün reisliğinde önümüzdeki gün
lerde toplantılarına baflıyacaktrr. 

Rumen Genel Kurmay Başkanı 
l stanbuldan Ankara ya hareket etti 

ISTANBUL, 26 (Yeni Asır muhabirinden) - Rumen Genel 
kurmay bafkanı bugün tehrimize geldi. Askeri merasimle İstik
bal edildi. Dost ve müttefik Rumen ordusunun büyük mümessili 
ak,am Ankaraya hareket etti. Haydarpafa garında askeri, mül
ki bir çok zevat tarafından uğurlandı. 

ISTANBUL, 26 (Yeni Asır muhabirinden) - Rumen Batve· 
kili bay Tatareskonun bir harp gemisiyle bugün 'ehrimize gel
mesi bekleniyordu. Küçük bir teehhür hasebiyle miaafirimiz yı.
rın htanbulda bulunacaktır. 

lSTANBUL, 26 (Hususi) - Rumen Genel Kurmay ba~kam 
Ankaraya hareket ederken İstasyonda gazetecilere verdiği be
yanatta : 

« istanbula tekrar geldiğimden çok memnunum. Bu memnu· 
niyetim, meslekdatlarım ile dostlarımı tekrar görmekten müte
vellit büyük bir sevinçle bir kat daha artmıttır» demiştir. 

Basın Haysiyet Divanı 
Çirkin münakaşalara nihayet verecek 
ISTANBUL, 26 (Yeni Asır muhabirinden) - Cümhuriyet 

batmuharriri bay Yunus Nadi ile Tan batmuharriri bay Ahmet 
Emin Yalman arasında devam eden münakatanın çok çirkin bir 
safhaya girmi' bulunması üzerine, matbuatımız için müessif bir 
hadise tefkil eden bu münakatanın önüne geçmek için Basım 
kurumunun haysiyet divanı bugün toplandı. 

Münakaıanın kesilmesi için alakadarlara tezkere gönderdi. 
Divan iki gazete arasındaki münakataY• tetkik edecek, kararını 
verecektir. 

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

Kültür emniyeti 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kafa tutarak; yol keserek, silah çekerek hocalarından numa
ra almak sevdaıı bazı uğursuzların kalbine çöktüiü günden beri 
Kültür bünyesi derin elem içindedir. 

Aile ve mektep terbiyeainden mahrum kalmış, bozuk yaradı· 
lıtlı, terbiye fukaralarının fUUrsuzluğu çok yerlerde talim ve ted
ris emniyetini, fikir ve kanaat selametini arızaya uğratmıftır. 

Dört beş seneden beri memleketin muhtelif vili.yetlerinda 
kah cerh, kah katil, kah darp teklinde tezahür eden bu hastalık 
kökünden kazılmahdır. 

Bir öğretmenin lam bir huzur ve sükun içinde dersini verebil· 
mesi, kanaatini her türlü endite ve ihtimallerden uzak kalarak 
izhar edebilmesi tedris işinin bafta gelen zaruri cevaplarındandır, 

Bu icapları temin edecek tek çare de kuvvetli bir inzibatın 
tesisi, aksamadan, merhamet etmeden devamıdır. 

Kafalarının kıvıramadığtnı bazularına yaptırmak istiyenlerin 
küstahlıkları henüz tefebbüs halinde iken en müeasir ağır cez. • 
!arla boğulmahdır ki bu itin önü alınabilsin .• Elimizdeki mevz,,. 
at müsait olmıyabilir. 

Yeni nizamnameler, yeni talimatnameler hatta yeni kanunlar
la bu ihtiyacı kartılamak zamanı çoktan gelmittir. 

A. M. CINAR 

- --.-· -.......... . 
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anunu 
Gazete erle 

c··························;············ 

adyolar a 
ediyor ar 

Yarın Linç var! 
ilin ğ HAZIN 

~ ACIKLI 
: BtR 

Ve bütün hak iNSANLIK 
DA VASi 

; VE 
• . 

• . 
• • • • • 

~iÇ YUZU g 
• • 
···············.::.:_ .. ~·:::.:············· 

Tıpkı oyuna, sinemaya, karnaval 
eğlencesine gider gibi zencinin asıla

yal<ılacağı yere akın ediyor 
., 

cagı, 

Cenup eyaleUeri yollanniıı monoton-1 iini zikrediyorlar: ı Bunların yapdıldan yerler, kC>ylerde 
laiu, tulalannm birbirine be....ıJii içm 1 cMerak ebneyiniz. Tren rötar yapmı· ve kııaabalarda adeta ahır gıbi yerlerdir. 
,._.,..,,;ı ve çok münbit bir aabL. Bura- yacak.. Hepiniz lam samamnda Lince Pislikt~n, bastal.ıktan geçilmez.. 

da Y"!"Yan Ye yol iUtünde kartona ÇI• yetifebileceksiniz .. • Aldıl..lan para, ücret, eğer amele ;..,. 
bn kendi ballerinde inaanlaruı hepsinin Gazetede bqka bir ili.n: Jer, lı.iç mesabe.ir:dedir. Bir beyaza veri. 
Cle birer katil olması ibtümlini bir tür· c Y ann filan saatte filin mahkemede 

len ücretin yansL bile bir zenciye veril
,_,._, Amerikalı nazarında zenciler bir 
domuz, bir öküz ,ibi teli.kki edilir. Bir 

lii havoalam lllmıyor. Bu adamları zenci filan mesele İçin bir zenci mubakemet.i 
aiye bati<• inoanlan aamalanna, yakma- var .• Haberin.iz oI.un .. » 
..,_, İfkenu etmelerine bir türlü İnan· Bu ıu demek ki hepini% zenciyi mah-
mal< istemıy· o~·m. k d _1 __ d .. L_ patron, köpeilioe yaptriı muamelenin ya. • • eme en ....., anığacma gotiirmeie .,... . . • • 

Cenupta zenci o kadar --L y-'- ve bu- l nsıru bile zenca Uflllrına, amele.me Y•P· ~ oa zır o un ..• 
nun içindir ki bu muhitte Linç kanunu Cinayeti evvelden herkes biliyor. Ci- mu. Yapmak istemez. 
olaha çok tatbik edilmektedir. Niifusun nayet evvelden herkes t.ar,,fından tasar- Zenciler içm hayat mefhumu diye bu-
'döıtte birinden fazluı zenci olan yerler- laruyor.. •• İnnnlarmın bfaaında biç .. Ama !üç 

de laalk 'böyle vabtetJere cesaret edemi· Gazetelerle, radyolarla haber ve:ili· bİrfey yoktur. 
-,or.. yor .• Uin ediliyor .. Fakat re.mi makam· 

Otomobilime esans dolduran deli- 1ar bunlan duymıyorlar.. AUanta :.enci üninniteoi profesörü B. 

..... 
kanlıya balayonmı .. Kamyonuna sevke· En müthişi ıo ki bu vabtet siirühinde F orresterin yanmdayun. 
den ıoföre baluyonun. Küreğini omuz- kadının da mühim rol -..e yer almasıdır. Profesör gülerek: 
lıuıuJ giden ameleye bakıyorum. Kapıla- Kadmlardır ki erkekleri zenciler aley- - Tabii, dedi, suç yine zencilerde .• 
ruıın önlerinde GturmUf ırüneılenen İn· bine klfkırtmalcta, onlara: Niçin beyazlar gibi tekemmül etmiyor. 
anlara balı:ıyorum .• lfleri cüçleri ile m~- cHaydi- Ne duruyonunus .. Erkekli- far.. Beyazlar i"ihi kiiltürle<iıı.İ yiİluelt. 
ırul un.ala bakıyorum.. Kiliseden çıkan iinizi ırösterİn .. • miyorlar .. 
dindar adamlara bakıyorum.. Hepsinin.. Demektedir. - Peki ama aiz zencileri inkitaltan, 
Hepsinin bakıflarında ıizli ve vahti bir Öyle kadınlı:ır görülmüttiir ki bükü- tekemmülden, yiikoelmekte:> kim mene-,._ci kini saldı olduiunu ..,,.;yonam. met kuvvetlerinin, ballmı elinden bir zen- diyor. Size beyazlar ıribi haklar veril. 

Niçin? ciyi kurtarmak için sün:ıü ile biicumlan· m.İftİr. Siz artık remnen Amerilaa vat~n-
Anlamalı: istiyonım ve anlayamıyo- nın karpsına ıröğüslerini Ye kucakların· datı değil mi.iniz? 

Jum. daki çocuklan siper elmİflenlir. - Evet ama .. Bütün bunlar, bu bak. 
Bu kadar büyük ve denn bir vab1e· Marion fdırinde bir ihtiyar kadm, lıır .. imtiyazlar bep kağıt üzerindedir ... 

lln mutlaka bir Mbehi, bir ..;ı., olmalı nyumakta olan tonmlaruu yataldanndan Dütünün mektepler .. Oniveniteler ~enci 
~eğil mi? kaldırarak bir zencinin uılınuı ve ya- kabul etmealer. Biz üniver.ıiternizi ken· 

Fakat kafamı zor1adıimı halde makul kılması er.ine götünnüttür. l dirniz açmak mecburiyetinde kaldık. Bi-
)1.içbir sebep, hiçbir saik balamıyorum. KAP.A SEi' ALET.. ze yiiluelme imkinlan verilmiyor ki be· 

Belki ecdattan ecdada tevarüs etmiı Zencilerin hayali büyiik bir sefalet yularla seviyemizi birlqtirelim. 
IWUHUZ bir iııtibnı hİasİ.. U.inde ~~rnekteJir. B" d ,.- ·~ r> - ıtıne İ -

Hatınma ml!fbur Amerikalı bir nıÜ· _.,_ 

)ıeldı:it olan Menckenin bir sözü ıeliyor. anı•sa' da s 1 

&ek!Qı demİftİ ki, por 
el.inç kanunu bu memlekette bir ka.r-

,._ .. .ı eğlencesi, bir tiyatro seyri, senfo
JIİI< bir orkestra zevkidir.• Yıldzt!nı Yamanları 1-3 mağlup etti 
~ YARIN UNÇ VAR ~~~~------....... --~~~~ 
" • Sabah pzeteleri, ertesi siinü yapıla. 20/ 10,'9 3 7 pazar günü lzmir Ya· ı sağ İç Hilmiden aldığı pası orta muhacim 

Linç cinayetini yeni relnıİJ bir tiyat- ~anlar Birinci futbol tak.ımı ~anİ:ta şam· ~üsnü on sekiz çizgi3i içinden çok sıkı 
kumpıınyasırun, yeni bir filmin iJinıru pıyonu Y ıldmm takımı ıle bır maç yap- bır şutla Y ıldmmın ilk goliinü kaydetti. 

gibi ilin ediyor]ar: mak üzere fehrimize gelmişler ve çok Ve birinci devre 1 .. 1 vaziyette bitti. 
..,Dün akpm telıirde aiızdan ağıza bir samimi bir '!"kilde karşılanm.ı•lardır. ikinci devrede YJdırım daha bakim ve 

~ dolafıyordu .• Bir zencinin adı ge· Öğleden •onra yeni yapılan sahada kombine bir oyun oynamış Hüınü ve Hil
.- bir vak'a az zamanda her tarafa ya. başta sporcu ilbayımız Lütfü Kırdar ve minin ayağıyle ik.i gol daha çıkararak 
Tdınlftı. Bu alqam civardan pek çolı mc- tümkomutanı General Ali Rıza Artun- oyun bu suretle 1 • 3 Yıldınm lehine ne
rakh ve ıeyirc:ilerin gelmesi bekleniyor. kal ve liva komutanı General Münür ve 
JI« tarafa telefon ve tel11TAfla malimut 
,..nlmiştir. • üç bini mütecaviz bir halk müvacehesİn· 

de saat 1 5 30 da hakem Osmanlı banka· 
, Evet .• Bu tekilde gazete haberlerine, 
jsuete ilanlanna ıık sık fllstlanmaktadrr. sı memurlarından Osmanın idaresinde 

ticelenmiştir. Yamanlar takımı güı:el bir 
oyun göstermiş ve muhitte güzel bir sem· 
pati kazanmı,lardır. 

İkinci teşrinin beşinde baılıyaeak grup 
birincilillcrine hazırlanan Yıldınmın ka· 

H d b . ah oyuna ba;landı . ilk dakikalar her iki ta· ava a ır v Jet, bir Linç kokwu zandığı bu galibiyet grup maçları için bir 
~•- Hat•O d kımın birbirini dcnenıesiyle gerti. Oyu .-un.. - ra yolarla ili.n edilen bu • - muvaffakıyet amilidir. 
kokuya uzak yerlerden trenlerle, otomo· nun on beşnici dakikasında soldan inki~ Bölgemiz ikincisi Sakarya takımı da 
f>illerle kO§anlar olmaktad!I'. Jaf eden bir akında Yamanlar takımı ilk ayni gün Salihliye gitmiJ ve Salihli genç• 

~~~uba riden bir trenin bilet Ô<On• ve son gollerini attılar. Bundan sonra 
1 
leriyle yapılan maçta 1 • 2 galip gelmi1· 

~unun yolculara yolda fÖyle söyledi- Yıldırım harekete geçti. Ve akabinde ti<. 

·--- .::::=- - -

. ' 
lllm •Otunu : 
• •••••••••••••••••••• 

Muasır 
~ 

Hukuk telakkisine 
göre f erd ve cemiyet 

Hacerin • ••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••• 
• ••••••••••••••••• 

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

~ 

Profe!:ÖI" August Egger'ln 
konferansı 

Jstanbul üniversitesinin daveti ile Tür· 
kiyeye gelerek lstanbulda iki konferaıı.a 

MOCADELE VE MACERA ROMANI 

7-
t///P,, 

veren Zürih üniversitesi profesörlerinden 
B. August [ gger hukuk ilmini yayma ku
rumunun daveti ile Ankara ha1kevinde 
bir konferans vermiştir. 

20 inci asırda anti endüvidüalist bir İs· 
ti.kamet alan hukulc tellliilerini anlatan 
profesör: 

rayyare havada bozuldu 
,. 

Motör birdenbire durdu. Medenı 
dünyadan yüzlerce kilometre uzakta 

ve çöl ortasında yalnız kaldılar 
•- Bu keyfiyet bilhassa zamanımızın 

firik~ı. fi.kir tarihinin dönüm noktası ve 
ayni zamanda en yeni hukuk tekamülü· 
nün karakteristiğidir. Bu tekamülde fert 
yine ayakta duruyor. Fak.at cemiyete Bu kısım. yolun en çetin ve tehlikelı 1 - işte .. Rüyet ba~1adı .. Fırtına ıııı..ı 
bağlldır. Cismani ve ruhi bütün varlığın · kısmı idi. Bu yolda müteaddit defalar 1 bitinin sonu da göründü. Biraz sonra k,:ur· 
da ona muhtaçtır . Cemiyet, ferdi uzuv· havadan gidip gelmi§ olan Dantröy hu · tulacağız .. 
lara dayanır. Yaşayışını, kendine me n· f nu çok iyi biliyordu. Huggar dağlarının Halcik:atcn öyle idl. 
sup fertlerin temayül ve aempatile rinden. fyüksek ve kayalık tepelerinin üzerlerin· 20 kilometre kadar yol daha L•tetti· 

moral ve ente1lek.tüel kudretlerinden 
1 
den a,mak, hava cereyanlarından geç· ler .. 

alır. Cemiyetin iyilik ve seldmeti ;se mek, hava kuyularını atlamak o kadar Toprak görünüyordu .. 

cemiyet üzerinde müessir olur.> diyerek kolay değildi. AlçaldJar .. 
muhtelif telakkiler üzerinde durmuştur. J Yolculuğun ilk kumı müsait şartlaT al· Dantröy: ~z~ta ~oggar da.ğının yal· 

Bütün bunları iaviçre medeni, borç· tında geçti. . çın tepe~erını &_oe~erdı. uk' 
lar, tetk.ilata csaeiye, istimlik kanunla·! Saat 7 de. üç F ransızın tayyaresı in: J - ls~.ik~.metımızden ço~ ayrıldık. 7tıı~ 
rından, Fransız ve Alman meden.i ka· fS,llahın Üzcrınden uçtular, cenubu o.arkı J&.rlta duıtuk. Kalan benzınle Agde&I 
nunlarından Alnıan\'aymar teşkil8.t1esa· iatikametine, Agodes tarafına teveccüh 

1 tacağımız ıüpheli.. _ 
• 1 • T b d · .... 1ııı· aıye kanunundan ve bir polis müdürü· ettiler. am u aıra a tayyarerun motoru 

nün otomobil kazaları hakkında çok kı- 1 Biraz sonra artık tam aa~r~nın ÜatÜ~· denbirc durdu. 
yasetli bulduğu raporundan misaller ala· de bulunuyorlardı. Aradan iki saat geçtı. Mühendis Langlenin kork.tuğu ba.şııı• 
rak izah eden profesör sözlerini şöyle ı Cenup r~i.rı eem~ğ~ baıla~ı: ... . gelmiıti. 
bitirmiş tir : Tayyaren.an burun ıstikametını degış.. Motör, stop etmiıti. 

c lsviçTe medeni kanununun sosyal ka· tird..iler. Berele.et venin ki le.um 1irtınasu1d•• 
rakteri haiz olması , tarihi ve siyasi !'e-ı Rüzgi.r fırtına halini alıyordu.. kurtulmuşlar, salc:in hava mıntak8510' 
be:plerden ve İsviçre halk.anın tarihinden Çölden savrulan kum zerreleri tcnef· girmlflcrdi. Langlc . 
ve hususiyetinden neşet ediyor. F ak3 t füa cttik1eri ha.vaya kadaT geliyordu. - Plinör uçu!}u ile ineceğim .. B~' 
Türkiyedcki kısa ilcametjm canasınd.ı 1 Direksiyonda Ann vardı. Yerini mü- çare yok .. 
gördüm ki İsviçre ve Türk milletleri bir hendis Langleye verdi. Dedi. Tayyarenin burnunu yere kı"ır· 
çok hususlarda birbirine benzemektedir-J . Rüzgarın şid.d~t ve mukavemeti git· dı.. , 
lcr. Bu seb~ple Jsviçre medeni kanunu· tıkçe artmakta ıdı. Tayyare, kızgın kum halası taer•~: 
nun, Türk mi1leti karşı.sında dahi vazi·' Pek az sonra rüyet imki.nı da kalktı. fiddetle indi ve büyük bir 9arsınll 

1 

fesini göreceğine, yani memleketin il:· Langle tayyaresini, önünü görmeden, ne· durdu. 
tısadi hayatının ilerlcmcaine ve Türk mil- 1 reye gittiğini bilmeden. kum fırhnatı ve Yerinden fırlayan, 
Jetinin haiz oldubru zengin kudretlerin 1 sağne."ı içinde sevkediyordu. demenin tiddetinden 

... -daha doğrusu 
gl• 

fırlatılan Lan 

inki!!lafına yardım edeceğine inanım var·/ Çölün. havan1n en yiibelc tabakaları· hiddetle bağırdı; . ;:ıiıt 
dır.:t na kadar yükselen kumJarının fırhnatı - Olan oldu. Buradan hareketıfJl 

Profeaör : d ünkü konferansında , cihan çok müthiş oluyordu. imk.8.nı kalmadı. Tayyar~nin iniş tertibSt#ı 
hukukunda fert ve cemiyet mevzuun· ı Dantröy, Langleye bağırda: kınldı. 
daki yeni temayülleri izah ederken Ke· - Yükseğe. . Yükseğe çıkalmı.. Kör Filhakika iniıin sertliğinden ""i ıel'."" 
malist hukuk rejiminin de ana hatlarını körüne giderken bir dağa .. Bir kayaya lele dingi1i kınlmıştı. 
en ilmi bir ~le.ilde izah etmiş oldu. r ert ı çarparak parça parça olacağız. Şimdi üçü de burada, çölün ortallDıel,., 
ve ceıniyet vaziyetinin patti programı· ı Mühendis tayyarenin burnunu kaldır~ medeniyet dünyuından yüzlerce kil; 
mızdaki ifadesiyle Türk teşkilitJ esa'i- dı .. Yükseliyorlar.. metre uzakta yardımsız ve çaresiz k 

yesin in geçen. yılk! ta~ıl t~kli. · profesör 1 Fakat birden büyük bir sarsıntı ile üç mışlardL ·ısaJJı: 
Auguat Eggerın alaka ıJe dınlenen ve ta· yüz metre aşağı indiler. Buralarda •nk Dantröy derin bir yeis Ye üını 
mamen ilmi hüviyetteki sözlerinde en I sık görülen bir hava boşluğuna, hava ku· İçinde: ı 
geni~ izahını buldu. yusuna düşmüşlerdi. - Hiç değilse, dedi. Bulunduifu111!. 

Tepeköyde 
Langle tayyareyi tekrar doğrulttu. yeri tayin edebilsek .. 

Tekrar yülc.seliyorlar.. Langle ~öyle tahmin etti: et4 

- lıtikameti değiştirelim. . f ırtJna - Hoggarın cenup tarafından bir'/ 
Bir suiistimal mey

dana cıkarıldı 
Tepeköy, (Hus~l) - Iki y1ldıan beri 

karşımızdan geliyor. deyiz.. 

Tol'balı bel..."diycsi reft.iş gö · ti. On 
"-' ~ - nnenuş 

guuucn beri Torbalıya gelen rnuhasebei 
hususiye "'ürokililiği tarafından beledi· 
ye dai.resi ı:..ftıiş edıibniş ve su.iistimal 
meydana ııkarı.lmıştır. 

Şin\dilik belıodiye muhasibi B . Ismai
lin vaz.ifes:ne rulıayeot vcrilm.iştir. 

Te!W; n~tice..i henüz bitmiş değildir. 
Neticeyi gel".>Cek mektubumda 1afsilatiy
lc bildiTec~ğim. 

••• 

istikameti de değiıtirdiler. 
Motörün sc•inde bir tuhaflık oldu. 
Genç kız endite ile sordu: 
- Ne vaT} Ne oluyor) 
Langle ayni endi,e içinde cevap ver .. 

di: 
- Motörc kum doluyor .. 
- T eblikeli mi} 

Tehlikesiz de değil.. inmek ve bo· 
ruları temizlemek l&zun .. 

Fırtınayı geçemez miyiz) 
imkansız. . Şimdi cenuba 

mak... O tarafta bir yol bulmak 
kıvrıl· 

iatiyo~ 

Tepe·köydo kıi göçmenler tamaımylıe , rum .. 
müstahsil bir vaz.iyet.e girmiştir. Son Cenuba kıvrıldılar .. 
yağmurlar dolaşuiylıe kışlık zeriyat baş- Güçliik artıyordu . 
lw.ruşt.ır. Bazı ·tıütii.ıı mülıayaa memur· Motör, işleme ahengini kaybetmİftİ. 
lııırı r<>nçbede tanes1nrında gizli olllrnk üç F ranaızın hayatı tek bir kum zerre-
fiat kararleştmnı.k ietemiş.lerse de bu sinin elinde kalmı.,tı .. 
talıepleı'l beyretlıe karşılanmıştır. 1 Ann birden sevinçle haykırdı: 

,. _.. 
- Bitıııe<>1 ~ 

[.eoRsAJ 
üZüM 

525 Esnaf bankası 14.25 
276 Alyoti biraderler 13,50 
236 A. K. Üzümcü 14.50 
163 Ü. Kurumu 1 3. 
112 A. H. Nazlı 14 
96 S. Erkin 14.50 
76 Abdullah Fesçi 14.50 
73 Ş. Remzi 15.50 
5 7 Ş. Bencuya 14.25 
45 S. Kohen 15. 
43 D. Arditi 14.50 
44 Ş. Z. Galip 14.50 
40 j. Taranto M. 1 I.50 
49 Şınlak o. 14.50 
39 lnrusar 12.75 

'/.//ZJZ//,'l;rz7.J.z;u:.~.J czv<=.rc/-F/J:rL7.//f.crJ.Zi6€Llf.c.ca!I' hiç sesini çıkarmıyordu. açığa vuruyor ha .. Fakat Nan Duhok ... Tabii hak.sız ve sebepsiz yere kara
kola götürüldüklerinden dolayı şikayet 

ettiler. lı büyüdü ve kabalı: yine polis 
müfettişi Ladonun başında patladı. 

37 P. Klark 13. 

ZABITA ROMANI 
........... =ıı:ııum .. mı:ııı:ıaı:=ı::.;:YJa:ı 

Gri Şapka ılar 
Çetesi 

- 18 -

ol is müfettişi şaşırdı 
Odasına gi ren, karşısında güler 

yiizle duran bu adam meşhur 
kibar hırsız Jak Des)i idi 

Aralarındaki •Ükutu Jak Desli iblill Biliyor musun .. Ne de olsa ben o kıza 
etti: acıyorum. Bana sempatik geldi.. Beni 

Nan Duhok .. Dedi. Şimdi eve gidip ölümden kurtardığı için söylemiyorum .. 
güzel, ılık bir banyo yaptıktan sonra... Daha evvelden de onu. gördüğün1 za· 

- Evet patron man lıayd.,tlarla yakın alakalı olduğu· 
- Şöyle hafif tertip bir kestirmek na bültmetmedim .. Bakalım onun da al· 

niyetindeyim.. tından ne çıkacak .. 

Çok iila edeniruz.. - 9 -
Ondan sonra da... POUS MOFE1TtŞt LADON 
Evet .. Ondan sonra da.,. Artem Ladoo, odasında asabiyet için· 
Alayla ... Eğlenceli bir projem vu. de bir •f"ğı bir yukan dolaııyordu. 

Onıı tatbilra çıkacağım.. Kendi kendine: 
Sakın yine lehlikeli bir ıey olma· - Şu vitrin soygunculan itini bec~· 

san.. remcdiğime ben de kızıyorum, diyordu. 
- Yolı:.. Yok.. Artık tehlike filan 

1 
Onu bugün büobütün hiddet ve aaabi-

lralmadı. yete sevkeden sebepler yok değildi. Ha .. 
Filbaltika Jak Desli artık bu i~i bitmiş 

1 
tanede ölen kadının söylediği cGri taP· 

teli.l<l...i ediyordu. Yalnız kafasını buran kalılar• meselesi üzerine, bir ip ucu ya· 

birşcy 0V&Tdı.. ı kaladığını _zanneden polis müfettişi La· 
Marınet... don. kendı adamlarına ve polis teşkili.~ 

lü ne idi) - Neaede. başında gri ppka, beyaz 
' Jal< Deoli< 

- Biran e\.--vel eve dönmek ılık bir 
banyo almak ihtiyacında,.·ım, d~di. 

Evet ... Marinetin Lütün bu işlerde ro·ıtına enıir vermişti: 

Jak Desli de onu görmü1tü. Şeriki cürüm mü) Casus mu} 1 ler hal• ' kenarlı siyah kordela olan adamı ıiddet· 
Biran, otomobili durdurmak, genç k:ı- de bunu da anlıyacak., bu esrarlı nok.ta· 1 le tak.ip ediniz ve icap ederse lcarakola 

Belvedeor otelinin önünden aon süratle 
geçtiler. 

Otel kapısının e~4~ "iaTinet yardı. 
Hızla geçen otomobıu lı. 

( Yüıündo anlaşılmaz bir :l.ssin. ifideti 
flo1a tı. • "" { 

zı arabanın içine almak ve beTa.ber gö- yı da meydana koyocakb. sevk.ederek sorguya çele.iniz. 

türmek fikrine kapıldı. - Peki ama... eden olıun .. , Ru Bu emir Ü:z;erine harekete geçen polis 
Sonra bu dü,üncesinden vazgeçh. genç kız beni kurtarmak istedi. memurları, kendilerine verilen iıarette 
Kendi kendine: .~ Nan Duhok ince bir gülü~le: ppka giymi~ gördüklerini yakalayıp ka· 

' - Baıka projelerim vu, dedi. Hele - Niçini var mı).. Dedi. Sevda İn· ı rakollara sevketıniJlerdi. Halbuki bun-
onları bir ikmal edelim.. 

/ 
• • J Mn& neler yaptırmaz patron.. lat hep naınualu hatti mevki sahibi İn• 

Nan D11holr. bermulad ~ ... Wl!U'OL...: - Demek Marinet b.iolerini o kadar oanlar çıkmışlardı. 

Ah ..• Şu gri şapkal•lıır çetesini bir ele 
geçirse idi ... 

Geceleri gözüne uyku girmiyordu. 
Kibar hırsız J ak Decli ile çarpıtırken 

ne kadar rahath .. Şimdi o günleri arıyor .. 
du .. 

Hiç değilse Jalı: Desli malum bir hır· 
sızdı. Kurnazdı. Ona kartı kurnazlıkla 

hareket ediyordu. Cürmü meş:hut halin· 
de yakalayamaZ9a bile zevkle çarp111-

yordu. 
Halbuki bu iş öyle miydi) 
Odasının kapısı vuruldu. 
Uşak girerek haber verdi: 
- Bir bay gelmiş sizi görmek istiyor. 

- Kimseyi kabul edecek vazi-
yette değiliın .. Hem gelen kimmiş~ Ni· 
çin geliyormu,, söylemedi mi} 

imiş .. 

H:ıyır ... 
O halde traşçının biri Olsa gerek .. 
Sizin çok sevdiğiniz bir dostunuz 

Benim çok sevdiğim dostum, 3t· 

kada,ım filan yok ..• Olsa bile timdi bu 
anda kimseyi kabul edecek vaziyette de· 
ğilim .. 

Usak çıktı .. 

- Bitmedi -

19 llya Calomidi 1 6. 5 O 
16 Abdullah Maydo 13. 75 
16 Paterıon 16. 50 
14 H. Kori 13.50 
6 S. Gom•l 1 7.50 

2006 YekWı 
120232 
122240 

INCıR 

1 16 Ş. Riza halefleri 
40 M. j. Tarıınto 
36 E. K. Roditi 
19 B. 'Franko 
14 P. Paci 
1 O j. Franko ma. 

237 Yekun 
99583 
99640 

6. 
9.75 
7.75 
6.50 
9.75 
6. 

26/ 10/ 937 üzüm liatleri : 
5 

Çek. Üz. No. 7 13·
0
2 

O 
• c 6 14. 

9 14.75 
ıo ı o 75 • • 
ı 1 ıs.25 
ı ı ıo J5 

• c 

• • 
< • 

ZAHiRE 
5.iO 

1 1 5 ton buğday 
36 7 çuval buğday 
664 çuval Balda 

15 çuval börülce 
36 ton P. Ç<-kird•ii 
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İki ihtiyar bayan gü
zelliği paylaşamadılar 

Şeytana ........................ · .. =.·.:_= 

•••••••••••••••••••••••• . 

36- Yazan: Kemalettin Şükrü 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BiZANS SARAYININ iÇ YÜZÜ 
Dün birinci sulh ceza hakimi B. Niyaz.i 

Ferruhun huzuruna iki ihtiyar bayan çı
karıldı. Adının Mualla olduğunu söyli~ 
yen 75 lik bayan müşteki mevkiine, adı
nın Cihanbeğendi olduğunu söyliyen sek
senlik bayan da maznun tarafına otur
tuldu. ıki ihtiyar kadının ayakta durma
ğa mecalleri yoktu. 

•••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••• Uyanlar 1 

4-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

babasına koştu Teosya Başvekil Çok tuhaf tabiatlı idi 
------

Vcuilin Sof iyi nikahladığını duymuştu .. Ondan 
almak icin Sokolarise başvutacaktı 

Hadise nedir bilir misiniz~ 
iki kadın, dip komıu oldukları halde 

inli kam 
birbirlerini Ötedenberi çekemezlermiş., • 

Çok zengin karısı vardı. Buna rağmen mut
laka f ahir bir metres bulmak istiyordu 

. imparator üçüncü Miteli eğlencesin
'de, Vuili de d6tüat-inde bsrakarak 
/biAz geriye gidec:ejis. Teosyanm ne 

il ı + ~ öireneceiiz-

• 
Bu karar T eosyanm Wı!'as:ııda 

Jİm§ek gibi çakta. 
Derhal tetbika &eçmalt istedi. 
Eanreu:i.. 

b. Bu rekabet güzellik iddiasından ileri ge-
11'. 

l
liyom1uş? Latife zannetmeyiniz .. 

cCami yıkılmışsa mihrabı yerinde du-

T.,.,-sr=, Sofiıri Vuile gönderdiği-

lei .... SoMin ti. - &ıha fahitenin ,.._ 
, .... clüemediiiai LllİJ'on& 

Ara'bumı Iu:urdcadJar. 

Bindi .. 
- BaşveWlin k1>nağma çek .• 

l rur.:. kııb.ilindenv ne ~nyan Mualla ne de 
bayan Cihanbegendı (!Üzelliii pRyJa~
mıyor)armış ... 

- Ben güzelim .. 
- Hayır ben güzelim i<ldiaııı bir gün 

Pmor " ttHll' le ~up ·• 
l'llYııfıai Ul"i ı:ıJc.ool dans 

IU\ bôıır. 

o aeoe aabalııa 1-der Sofiaia gelme-

.- beldiJen '.feoıJ7a bir türl:ii ~·
a:nadı. 

Erheİ p.ü her tarafa .__ pder-

_jli. 
Kimle Sofiyi 1~ 
Filhekib Sof"min evine girdiğini de, 

Vasilin adamlanndan batka bilen yok

tu. 
Sofi. Vasil ile evlendikten sonra va

ziyeti kocaana anlab:nq, ne olur ne ol
maz diyerek bütün upklarına Sofiyi 
görmediklerini kim sorarsa söylememe

lerini emretmİftİ. 
Bu sebepledir ki T eoayanın adamlan 

}'ıl asilin kapwna bat vurduklan zaman 
oraya Sofi adında bir kmn gelmediğifti 
söylediler. 

T eoıya, meraktMa çath,.acaktı. 

Sofi onun mahrem esran idi. 
Derdini ondan bqk.asma açtnamlJb.. 

Acaba batana bir kaza mı gelmitti? 
Günler geçti. 
Vasilin konağada İf gören afÇUUD ki

ııı ile Teoıyanın konağındaki cariyeler
den biri yakan akraba idiler. 

Atçının k121 bir gün Teoayanın ko
nağındaki akrabasını ziyarete geldi. 

Kız laf araaında, çalıftığı konağm 
efendisinm bir gece habersizden nasıl 
evlendiğini anlatmağa baıladı. 

Merakla sordular. Kam eşki.li Sofi· 
ye pek benziyordu. Hele evlenme gece
Einin Sofinin kaybolduğu geceye raitla· 
maıı büsbütün fÜpbe uyandınyordu. 

Derhal iti T eosyaya açtılar. 
T eosya, ıenç kızı yanına çağırdı. 
- Her teYİ doğru söylenen seni zen

gin ederim, dedi. EYVel& nerede çah
§ıyorsun.. Kimin yanmdasm. 

- Çok zengin bir adam.. Sarayda 
büyük mevkii var .• 

- Adı ne ? 
- Vaail .• 
- V ui1 nıi.. Vaıil mi dedm .. 
- Evet .. 
T eoıya, V uilin evinden gelen birisi 

ile konupnaktan aevinmitti. Fakat bu 

sevinci çok sünnedi. Çünkü kız, Vasilin 
bir ıece Soliye bem:iyen bir kıila an
ıızm. evlendiiini haber veriyordu. 

- Alqamdan pek u: soma idi. Genç 
bir kız geldi. Efendiyi görmek istedi. 
Göriiftüler .• Beraber araba ile çıldılar ... 

Nereye gittiklerini bilmiyorum. Ben yat
tun. Erteıi gün V asil ve genç kız ev
de idi. Sonradan öğrendik .• Beraber ki
lisaya gİtm.İfler .. Nikiıhlannı kıydınntf· 
lar. 

- Kızm admı biliyor musun? 
- Biliyonun.. Eleniaa .• 
Fahife sapa.an keUldi. 

Emrini verdi .• 
GD§ vekilden ne yapıc> yapıp V a ... ilin 

tevkifini istiyecokti. Onu zındı:.ı·~..ı gör
mdt.. Büt~., ümmi yüün ~ lt.::ı ı kus-
mak ve Sofiy; onsuz bırnkmak .. 

itte T eoıycmn i:ıtediği bu idi. 
Başvekilin nlifuzu bir.,rüktü .. 
Vatilin sarcydala nıcv'..rii ne olurcn 

clsun .. Mutlcl:n haldwıdıuı eclirdi .• 
Amba büyük b!.r ltonnğm önünde 

Imvgnya sebep olmuş ... 
Mohkemedeki tavrından anlaşıldığına 

glire, suçlu çene oyununda rekor kıra
cak kadar mahirdir. Buna mukabil müı
teki daha serısizdir. 

Hudise günü, suçlu, müşteki ile kar
şılaşmış: 

- Seni eidi :.ihirbaz kadın senit 
D·ye bnşlıyan muh:ıvere, münaka,ay:ı, 

kavgoy<ı sebep olmu:tur. 
durdu .. 

Tcosya adeta L::oyuc.h içeri girdi. Tuhaf değ.l mi iki ihtiyar bayanın şa-
Onu burada berkes temyordu. hi<leri hep genç bayanlardır. Şahitler-

. Fakat ltmue Başvekilin pi~ kızı c:- d~n biıi ı: 
d rd 

- 0'.I kadının sihirbaz kadın dedı'r.ı· -

ı ui:"Unu bilmiyo u. .. 
Soltolaris her ne zaman ve ber ne ı;a- ni duydum• Fakat davacının yerden tn' 

at Teosyn edecek olursa derh.al l·tınına -elıp euçluya atll~ını görmedim. 
getirilmesini enıretmiftİ·· Suçlu hemen atılc.!ı. Doğruyu söyle 

tşte f~e bu emr9 &ilvencrek cet- bakı:ılım demesine karşı: 
• . - Tabii doğru söylüyorum. Benim 

mıı:ti .. 
Eıaacn 

0 
bu ınÜ30adeyi hiç bir uı- gençli7:im var ... Senin gibi saat on ikiye 

m!l.n iarcf etmc.-nq ve epey u.ınandan beş kalmışlnrdım değilim .. 
beri de babasınm yantl\!l uğramamıfb.. Bu cevap ta suçluyu köpürtmeğe kafi 

B. ed geldi. Çenesini açtı ve mahkemede de - ımı i -
'77..7.;)f'ZY"..LXZZXZ71'7-'ZıZX7ZXZZX:L7l bir dedıkodudur başlamak istidadında 

nias, Sofinin nile ndı idi. 
Demek Sofi onu aldatmıfb. 
Kim bilir daha evvel de V ilSil ile bu-

luşuyordu. 

Vasili bodrum odasından 
da muhakkak o idi. 

VU" CU .. k Uaber/er :ı iken, lıukim mübaşire emretti: B d d J"\.i n~ ayan Elizabet ertesi günü o asın a 
kıntaran , - Çıkar şu kndını dışarıya~ d T f ld ~ZlC7..7..T'.L7ZZZ7.A77~.L7?,.Z;.Q"JJ'..X ve yanım a oturuyordu. ele on ça ı. 

Müzayede bcdzstcni ile E.ıştunıkt.a Mübu ir suc;luyu · rıya çıkardı. Ev- - Alto ..• Evet ... Benim ... Elizabet .• 

Kendi kendine kızdı .. 
Apdalhğına kızdı .. 
Bu sefer artık Vasilden cdmnclnllı 

intikam almağa karar verdi. 
intikamı müthi§ olacaktı. 
Madam ki kendisine yaramıyordu, 

baŞkasına da yaratmıyacakh. 
Aıçının kızma bir mikdar para ver

dikten sonra savdı. Odasına.. Yalnız 

kendisine mahsus odasına çekildi. 
Dört be, ay evvel burada.. Bu oda

da ... Bu yatahta Vasil yatrn~tı.. Kin 
bürümüı gözleri yatağa dikildi. 

Yatağın kenarına oturdu .. 

Ağlamak i'tiyor •. Ağlıyamıyordu .• 
Neden.. Neden V asil Sofiyi tercih 

elmİ§tİ. Neden kendi a§kını rcddebnİJ· 
ti .. 

Bunun sebebi açtlrtı .• 
Çünkü fahiJe idi .. 
Çünkü Bwuuıın meıhur orospwu idi. 

Bir Eahifeyi.. Bir piç bile sevmek ve 
zevceliğe almak istemiyordu. 

Fahişe ... Piç .. 
Yanyana gelen bu iki kelime Teoı-

yaya kendi hayah ve mazisini hatırlattı. 

Batanı kaldırdı .. 
Duvarda asılı duran resme Baba-

trnm resmine B8fvekil Sokolarisin res-
mine baktı .• 

Kendisini piç yapan o idi. 

hircr umu.mi hul<l mey.dana getfrılıııesı ınk incelc~di. Şahitlerden Kadriyenin J:la ... Dünkü ricamın raporunu mu verc
kuraı-laşm~lır. Belediye şehrin dığer aranıııa ına. Muharrem için de Çeşme- ceksin} 
yerlerinde de umumi halalar ıney<lana ye talimnt yazılmasına, sabıkanın sorul- - Evet.. Telefonda öksürdüğünüz 

t . kt• ınasına karar verilerek duruşn1a b"ska 1 1 D ge ırece ır. .... zaman mese eyi esasen an amıştım. eş * Koroon pardtelcrinin tahkimi için bir güne bırakıldı. bin frank sözünü de söylerken neticeyi 

parke aralnnna zift dökülmesine karar lkı• =-- de sezmiştim. Bu sabah. _Jvfadoya haber 
verilmiştir. Zift dôkme ameliyesin.n baş- şahıs gönderdim. Kendim de masajcı kadın-
lruunıştır. lar gibi giyindim. Odama çeki düzen ver-* Son bir ay içinde Izmir limanına Eleftlrlk çahyor diye dim. Kapımın önüne bir de tabela uy-
172 Türk, 5 Alman, 3 Amerika, 2 Bul- ,ırkole ihbar yapdmıf durdum. Ne yaparsın.. Para başka türlü 
gar, 1 Danimarka, 5 Hollanda, 3 l''ransız, Dün ikincı sulhcezada elektrik branş- kazanılmaz ki .. Emek vereceksin ki mü-
14 lngiliz, 2 Tsveç, 16 Italyan, 4 Macar, manlarından şirketin haberi olmaksızın ı kôfatını garece.kain. •• 
7 Mısır, 3 Romanya, 1 Yugoslav, 11 elektrik çaldıktan iddia edilen iki şahsın - Çabuk söyle •.• Sonu ne oldu} 
Yunnn, 1 Fenlandiya bandıralı vapur muhakemesine başlanmıştır. - Sonu müşteri geldi. Paravananın 

ve şilep gelmiştir. Hadise /\sansiir cihetinde olmuştur. arkasına sakladım. Tam zamanında da 
* Bir müddeti.en heri Izmirdc hulu- Şirketin vekili dünkü duruşmada dava• Mado geldi. Onu hakikaten rakibinin 

nan Manisa saylavı Bay Turgut Türk· sını izah etmiştir. Bundan anladığımıza kerı.sı imiş gibi karşıladım. Saygı göster
oğlu bugün Anknraya giıl.ıniştir. göre, şirkete gönderilen imzasız bir mek- dim. Masaj odasına aldım. Teklifsizce-
* Büyük lll<?rasimlc kutlulanacak tupta JozcE ve Kadri naınında iki ada- sine soyundu. Sonra bir bahane ile oda-

olan cü~ıuıiyetin 14 üncü yıl dönümü mın yıllardanberi yoldan geçen ureyan- dan çıktım. Madoyu soyunmuş vaziye
şcnl~kl~rmdc hazır hulurunak üzere dan istifade ettikleri ihbar edilmiştir. Bu tinde ve müıterinizi de paravana arka
şehrınuvlen bir çr;.~ yurUaşlar bugiinkti \ihbardan haberdar olan şirket. liUımgc- sında yalnız bıraktım. Mado tenbihlerimi 
~fyon ekspr(.'Siyle Ankaraya gitmi§ler- len muameleye teveuül etmi' ve bir gün tuttu. flk önce biraz ürker gibi bağarmak 
dır · o civardalti elektrikleri söndürünce, suç- istedi. Sesini duydum. Sonra sesi kcail-

Ka:vbolan 38 bin luların evlerindeki ampuller de aönmüt- di. Müşteriniz odadan çıktığı zaman 
[ • [ k b ~ür. iddia budur. Suçluların verdikleri memnundu. Oyunu adamakıllı oynadık. 

. ıra l OnO ıfode bambaşkadır. Bunlar diyorlar ki: Doğrusu oldukça aptal bir adammış •.• 
. lsk~n ~airesinden kaybolan otuz se-J - Evlerimizde elektrik teslaa.tı var- Dalganın farkında bile olmadı. 

kız hın lıra kıymetindeki iskan l>ono· ıclır. Fakat biz, tıirketin elektriğinden de- - Şu halde Dubruel nazırın kar1Bınt 
sunun meydana çıkarıldığını ve üçüncü Hil. J\snnsördeki tesisattan istifade edi- tanımıyormuı ..• 
d~r~Üncü ellerde yakalandığını hildit• yoruz. Nitekim, yapılan keşifte bu cihet _ Hayır .•• Belki bir gün her hangi 

Fahiıe yapan Fchıa sevkeden 
n:ııştık. Bu huımsta uzun müddetten be·ıayna gibi anlaşılmıştır. hir baloda, kongrede kartılaşırsa o za. 

yı- rı sorgu hakimliğinde cereyan etmek- Mesele burada çatallaşıyor, muhbirin man nazırın ha.kiki kansını görünce su-
ne o idi .. 

Bütün bu acılara ıimdiye kadar hep 
onun yüzünden btlanmqtL 

te olan tahkikat neticelenmiş ve iddia kim olduğu malı'.im değildir. Şirket vekili kutu hayale uğrayacağı muhakkak .• 
makamı h had' r d .. 1 • k .. · u ıse etra ın a esas mu· şıt ele gonderilcn mektubun aynini mah- - Yaman kadınsın vC88elam .•• 

Evet .• Vaıil ile evlenmif olan Sofi 
idi.. tntikamını da yine onun vasxtasiylc 

Çünkü Ele- alacaktı .. Artak fÜphe etmiyordu. 

talii.~ı~ı serdetmiştir. :kemeye ibraz edeceğini söylemiştir. Bazı Ben. bu telefon muhaveresini odada 
~adıse yakında sorgu hakimliği ka- sebepler dolayısiyle muhakeme on beş bulunan ikinci telefon makinesinden din-

rarıyle mahkemeye intikal edecektir. gün sonraya bır kılmıştır. l ledim. , *'D'CiUfSm2'7"'...DSJY'JJ~;ZZZ)IPJBll3 . > -' rır. llarlar. Tabii açan bulunmaz .. K~okıde~l;in ama ille de Zeynep:. ille de 
Koca karı: ki aç.sın .. Padişah. muhakkak evin içini Zeynep .. 
- Aman ne de güzel olmuşaun.. He- ' görmek istedi. Vezir duvara çıktı. Bah.- - Aptal.. Zeynep öleli hani oldu. HALK MASALLARI 

men Allah rahatını daim etsin.. Sana 1 çeye atladı ve kapıyı 'içeriden açtı. - Sen öyle sanıyorsun ama o padi· 
1 ~atua olsun diye bir de yÜzük getirmiş- Konağın odalarını gezerlerken odanın şahın gelini oldu. Bir de çocuk doğurdu. 
t:m.. Kapının kenarından elini uzat ba· birinde bir altın tabut gördüler. Bugün kırk h.amamı var .• 
n de kendi elimle yüzüğü parmağına ta• Padi~ah: Kocakarı, aynanın bu cevabını duyun-Evvel Zaman 
kayım .. - Bunun içindeki can İse benimdir. ca tepesi attı. 

Kızcağız kapıya İner. Kapının arka- Dedi. Vezir de: ' _ Vay hınzır kız vay .. Ama da çılc-
--=-;azsy;ml sından cı· · t K - ''- ı· d k. ıl M ı · b ..,~ ını uza ır. oc'""arı e ın e ı t - - a ıse enimdir. maz canı ve yaman kaderi varmış ••• 

sımlı yüzügvü Zeynebin parmagıv na geç·ı- Dedı· ·r b t 1 •· •• d ·1 D. le ki · · t la h.a . · a u u a ıp saraya golur u er. ıycre ete erını op yıp mam 
içinde '·! Ti mt U 1 1 1 

-4- rir .. Geçirir geçirmez de Zeynep küt di- Açtılar baktılar. Bir de ne görsünler.. h.aınam. hangi hamamda padişah.ın ceH
ye kapı arkasına düşer.. Ayın on dördü gibi güzel bir klz tabut- ninin kırk hamamı var diye dolaşmağa 

Kark kardeş akşam üstü eve döndük-
1 
ta ölü yatıyor. Parmaklarında yüzük- başladı. Zeynebin Kaderi leri zaman kapıyı çalarlar.. Açan yok.. ter .. Kollarında bilezikler vardı .. Yüzük- Nihayet hamamı buldu. 

Tekrar çalarlar .• Seslenirler .• Ses veren 
1 
leri birer birer çıkardılar. En sonunda tıl- içeri girmek İstedi. Bırakmadılar. 

Ayna cevap verdi: 

(l - Ay da güzel.. Cüneı te güzel.. Sen 
l e güzelein ama ah ille de Zeynep.. il
e de Zeynep .. 

Cadaloz: 

(i· -Sen hala Zeynep sayıklıyorsun, de
ı. Zeynep öleli hani oluyor. 

Ayna cevap verdi: 

'd 7 Hayır .. Zeynep ölmedi. Filan yer· 
e., _alan konakta kırk kardeşin göz be

begı ve ıüt kard . ld K eşı o u. 
oca itan bunu duyar duymaz küp

lere bindi. 

- Ben onu ölsün. dedim, demek o 
rahata kavUfmuı .. 

Diyerek tılıımla bir yüzük :vutarda.. 

Yola çıktı. yok .. Nihayet evin arka tarafından filan 1 sımlı yüzüğü de çıkannca ksz hemen can- - Ben gelinin annesiyin\ .• 
Aynanın tarif ettiği yerdeki konağın ~~r yol bul~p İçeri girer_1er. Bir de ne gör-: lanıp ~turdu. Başından geçenleri anlattı. Dedi. Yine bırakmadılar. 

önüne geldi. sunler .. Coz bebeklen Zeynep kapının\ Padıph Zeynebi hemen oğluna nikah Nihayet külhan tarafından bir delik 
Kapıyı çaldı. arkasında yerde dÜfll\Üf ve ölmiit yatı-' ederek aldı. bulur. tçeri girmeğe muvaffak olur. Zey-
Zeynep sealendi: yor.. .. .. .. v f Dokuz ay, dokuz gün, dokuz saat ıon- nep göbek taşına oturmuf.. Saçlarını 
- Kim o> Çok uzulurler.. Çolr. aglaşırlar.. Ni- ra Zeynep nur topu gibi bir oğlan ço- dökmüt. başını tarıyormuf .. 
- Ben geldim kızım ... Ben ... Senin h.ayet bir altın tabut yaptınrlar .. Zeyne-1 culr. doğurdu. Arkasına geçer, kendini göstermeden: 

annenim.. bi bu tabuta koyup evde saklarlar. Her Kırk gün sonra da çocuğun ve anası· - Dur kızım başını ben tarayun .. 
- Hoş geldin, safa geldin ama .• Ka- gün tabutun karıta1na geçip ağlarlar. nın hamam merasimi yapılıyordu. Der. Tararken de Zeynebin batına bir 

pıyı açamam.. Kardeşlerim darılırlar.. ..... K k Z b" bir. ··ı · oca arı, eyne ı ar tamamen o· ıne sokar. Zeynep o anda bir kuş ola-
Kapıyı kimseye açma diye tenbih etti- Birkaç gün sonra yine kırk kardet ava müş bitiyordu. rak uçar .. Gider .. Koca karı da hamam· 

ler.. gider. 1 Yine bir gün aynanın lr.arfıaına geçti:lda Zeynep yeı'.İne oturur. 
- Zar~~ :.o~. k~pıy~ aç~a ~ızım. pe~- . ~~ktin padi1&hı da tesadüfen ve ve• - Aynam aynam, dedi, ay mı güzel, Hiunetçiler bakarlar ~i Zeynep yok. 

çereden yuzunu goreyım ltafı.. Çok co- zm ıle beraber o taraflarda dolatmaia güneı mi güzel, ben mi güzetm) onun yerinde uzun ditli bir kocakarı otu-
recğim geldi. çlkDUfDUf •• Bu koca ve kırk odalı lr.ona·ı Ayna: . lruyOt', tatmrlar. Koca karıyı saraya gc-

laneD iteodiain~ penc.oa-ec:leo &QfSc• .it &.~el[. Merak ed«ler.. Kaara c:ıa· - Az el. aü.zeL ÜDll. te ııü&el. 8eJl tiriller .• 

Ben de kadınım.. Ben de hayatta v~ 
erkeklerden çok çektim.. Erkeklere bir 
parçacık benim de düşmanlığım var ... 
f' kat nedense sukut etmeğe karar ver-: 
miş olduğum halde bu kadınların böyl~ 
hareketleri ve bu hareketleri yaparker\ 
gösterdikleri lakaytlık adetn sinirime do-i 
kunuyor .. 

ıj<lı'4 

Artık yavaş yavaş bu batakhane gib' 
müessesenin bütün müşterileri ile. mÜtj 
teri çeşitleri ile ünsiyet peyda etmeğ~ 
başladım. 

Her gelenin bir derdi var .. Hepsinin 
de derdi bir f kadın, bunların arasında 
en tuhaf bulduğum bir tanesidir. ı 

1 
Herif zengin ... Ama nasıl zengin .... 

Parasım sarfedecek yer bulamıyor. Evli-'\ 
Kendisi gibi zengin ve güzel bir de ka. 
rısı varmış.. Bunu kendi söylüyor. 1 

- Ne diye biz.im müesseseye haşvu"I 
ruyor, diyeceksiniz.. Kadın aramağa .. 1 

Fakat ne müptezel ruh.lu, ne alçak bir 
insandı. Fakir, üstü başı perişan. bir lok-

' ma ekmeğe muhtaç bir kadın arıyordu. 
Ve hiç sıkılmadan bu arzusunu şöyle 
izah ediyordu: 

- Fakirlerin bütün hülyalara nedirl; 
Zengin olmak değil rnn Onların bu hül.\ 

yal.arını ~oğru buluyorsunuz da zengini 
lerın fakır aramalarını neden tuhaf g~ 

rüyorsunuz) Ben zenginim .• Karım zen• 
gin.. Tanıdığım ve tanıştığım kadınlar 

hep :zengin .. Artak zengin kadınlardan 
bıktım. Biraz da fakir görmek istiyo
rum. 

Bayan FJizabet .• Sana yalvarırım.. l• 
tediğin kadar para veririm. Bana fakir 
bir kız bul.. Amma hakikaten fakir ol

sun. Kenar mahallelerden birinde bit 
yer altı odası tutayım .. Buraya bir hasır 
üstüne bir yer döşeği yapalım. Bir müd-

det garaoniyer gibi burada o kızla yAfl• 
yayım.. Bu emelime muvaffak olamaz-

sam kendimi dünyanın en betbaht. en 
talisiz adamı sayacağım .. 

Bu adam da hakikaten apdaldı. Ra· 
yan Elizabet onu da telefonla tanıdık
larından birine tavsiye etti . 

Tabii ilkönce öksürük işaretini ver· 
meği unutmadı. Ertesi günü raporu yi· 

ne dinledim ve duyduklarımdan utan• 
dım. Kendi ayağı ile kafese giren, tu-

zağa düşen. kendi paraaı ile rezil oll\n 
bu adamı, cemiyetin bu müstekreh po• 

salarım nedense bir 
rum. Onlar hatırımda 
tık.lan ile yatıyorlar. 

** 

türlü unutamıyo
daima ahlakeız.· 

Bayan Eliz'ibet elime bir küçük def-

ter tutuşturdu .• 

- Bu def terde, dedi, yüz kadaı 

ad· apartman kapıcısı kadının ismi ve 
resi var .. 

Bu kadınlar benim komisyoncula· 
nmdır. Ne zaman lazım olursa onlari ~ 

ararım. Hak geçmeein diye hepeinin ... 

raıını savanın. Defteri iyi salda.. Sakın 
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Manisada nelea yapıldı? 
TRAKYA Rt\PORTAJLARI: 

29 ilk Teşrinde Şehrinde Kubbeler 
29 llkteşrinde yapılacuk açıima ve 
temel atma törenleri pek çoktur ..• 
-BAŞTARAFI BiRiNCi SAHiFEDE--- ,.e sergi uzun mü<ld"t halka açık bulun
lcarJ.kla "" za.ı=n içi.odo b~tirikn ve durulacaktır. 

Selimiyeııin halk dil.nde 
yaı·attığı efsa ıeler 

pek hoştur 

c. Bayr.amı Yurdda 
kutlulanacaktır? nasıl 

.Maniınroızın en büyük bi.t· ihtiyaeını gi- Bu akşam E\·in gı;_.,ter.t kolu tarafın

........,, halkı kız b.ıoa.larını sonsuz bir dan Canava.- piyes: .""11Sil edilmiş ve bir 

M."vınce kavuşturan •Manisa Kız Ensti· çok yurdd<.ı~ buhırı.muş'lur. Müsamcre-
tü> sünün, de .e<;m.e ve mahalli şarkılar bGyük b'r 

od f · le il · "'1? din'-~'·~'-. Temsild~ büyiik 
Yazan: Abidin Olltay 

Büyük bayram yurd içinde bütün oc- yerine büyük halk kütleliri toplanacak· 
hir, kasaba ve köylerde, kara, deniz ve 
havada, gece ve gündüz büyük bir co,. 
l<unlukla kutlanacaktır. 

tır. 

Törene köylerden atlı ve yaya kadın, 

erkek köylüler davet olunacakbr. 
2 - :M em lesİl>atı, zar. yapısıy gı ı ~,~,..,.~ E,. (llk T · ) Lale baba adında bir ihtiyann da bir Memleket dL•ında Türk elçi ve koo-

• _.ı_ ·· b .. ··k bas.:ı.rıJ.ar göMereın bu cl<"'ffianlar ci..unhu- c:ırne e§rm 1 . . . ... ] 1 M.;ınlöQmlLUlit goze Ç'arpaıl uyu yapı . ... b . . Ç L- . . h Trak\ - da bir röportaj yapan mohar- m1ktar arazıst vardı. Lale baba: eoloslt..klannda bayram tören e ve e çi- ün okullar, .sporcular, ulusal cemiyetlcı 
~.ı...rind,en 100 '·ataklı memle-ket hasta- rıyet ayromı ıc:ın ·0 """ pıyes.nı azır- t • • • • • · ı N lı'g"ı'n veya kon·•oloolug"u" hulundu~u h lk • ) .. d b 1 kla 
-y-· .J la.mak d lriı etıki ef'cıler Uzcrinde durmadall g~çe- - ucn arazımı para ı e sataınam. a- - ... e ve a yıı;:ın arı toren e u unaca r-

Kara, deniz ve hava kuvvetleTİ ve bü .. 

nooinirı, ta ır. B d T' • l d · ) · b ' e yerdeki fürk vatanda•l~rın İ•tiraki ile d Okunıa ('<laları mt:z. E~!.c.i eserler.. ura a Ur• uı: .ı I ~umın_ aı. ma an' nı..ı.sı ıçın camun. ır ) - • " ır. 
3 - 20 hin llra''a mal o!.:ın ve 19 ma- • b k b d kutlanacaktır. Bayr .• m, cümhuriyetin e~i- B d d d d · t'fad edı'I , E,~;. ........ iz Horozko··ı, ML1radiVE:' Saru- kudretinin en pt!rla'~ örneklerıni uünyaya rıne ır ışaret orsanız en e sıze ara- ~ ayranı a ra yo an a ıs ı e e-"~ ,.;ı..; tar"·sel bir günde teaneli "tılan wu • ' • • d · · l 'kl · · d ak ve a 1 tacak su ett k · ~-.c;o ~ uı: , c·österen e5erle,dir. I-"ilhakika bu eı1erJe .. zımı rızamızla veririm. cmuştır. ı- ennı U)ura<.. na r c ce br. P •....... : L:nas·~ın, hanlı, K.a.raoğtıenlı köyl~riınd<? b~rc:-r o.ıeu- ~ b ı· h k ti' • 1 1 ak B k d d 1 nı llıL UJ ..... b , re baktıkr:ı dün.va se:.nat tarihi Koca Si- Selim, Sinana bu ihtiyar için camie ir ses ı, aıc c ı ve mana 1 o ac tır. ay- Hükümet urağın :a ev et namıM 4 _ Mitlldl" Sia:'ıaı gibi. M TJrk dahi- ma odı;ı a~.aeak \"e köyli..i1·~riınıiz.in i.- T d 

l · .ı nan r,ibi bir ikınci di.hi daha yet:"tirme- İşaret koyma~ı emretmi ,lir. Sinan, ihti- ram §enliklerine bütün halk iştirak e e- yapılacak kanuni tören yapıldıktan ıon· sıniıı eseri içi.ndıe büyük em~klerl.• ku- ili alanı.nda yükselıım er.ne ya~uım Et· ,, cektir. 
if l · ı kt A ı L~ --- 1 • •• - L • mıQt" r Demek mübalağa. aayılRn.u.ı. yar Lale babanın ters bjr adam olduğu .. ruloo. ve ilıroi hlr şekilde tasn. edi en mış o.<ıc,.a ıı-. çı.ış ~1'·u.•erı cunu.urı- v , • • • . ••• • • .• .. • TEMEL ATMA VE AÇMA 

· · t '-- -~ kı kı j Edirne ,c Koca Sinan isimleri Liıbırın-ı nu bildıgı ıçın bu •.:un uzerıne ters ola- • • Vilayet eski cser~r miizesı• nın, ı ye ""Y"" >ınua ya·pı ce ır. ak TöRENLERI 
dan - ~ z-' örnek köıı[,..r Jen nyrılma7_. O yaman adamı.:. sanat 1 bir l&le hakketmuştir. 

5 - Cümhuriyet mey ınuan ;:.ıer ~ Ef 1 Devletin özel idarelerinin, heluliyele-rinenıasına, Zafer ~ nemo.sınd.in istasyo- ]\fura.dıiye, Horoz.köyle.rJıj f'vi.'11.İz nü- tarihinde nhın kal~le yazılan eserleri- eane kısmına ge ince o 
· dan mun~ kö\.·Ü C·~ı'C:.'<. kaıbul e-tm.iş ve bu nin birçok incileri bu güzc.l şehirde y•- GUyn bu ters lAle git:ikçe eütunuı a] .. ıin, bütün Wusa) kurulların köprü, !1tıbri-

oa, ietnsyondan Cümhurıyt-t mey ına B S l' . b"l·,rke o bü-ı tına doğru biraz daha yaklaşıyoımuş ta· ı ka ve saire cibi e.erlerin t~mel atma me· uzanan trotuva.rlı, c Atatürk,. ve clnö- köyl ~rde ki.iy kanununun 1 ~km:l m.ad- {Jyor.. c!l ~ ırruyeye ... .... · • • 

flÜ > bulvarlarının, 
G - Zahire borsasının ve yenl.c!e-n 

l!lhlıi bir şe-k.ilde inşa Nhlen tabakhone-

• .ı ·' _j • b. J T" k " bu •ahe- mamen sütunun dibine indıİt.tt""n eonıa raeiıni ile bitmiş binaların açılma tören .. dc-leri.n.:.n ~_.iki husu.sunu itL31nı cere- ) L '(. mcncn·yc. :uran ur un 'Y 

~ ilgi göe'..ermıeyi ~~pta.mıştır. B;ıy- serlcr s:-he er <'nünde- derin bir manevi dünya batacak, kıyamet kopacakmış.. leri bayram günü yapJacaktır. 
1 k F'lh k'k Sel' · d" d TRIBONLER ramdan .!'.iOıTIJ'd faıaJı.iyet~ başlanacaktır. :1cvk clu uyo.r, ruh41ı-:ıun heyecana a· • a ı a ımıye. unya sanı ma-

ki l L d 1 d elan saraı1acak eserlerden deg .. ildir. Bu En büyük sivil mf'!mur ile aelceri ko-Ço ... "U arı.t yare ıttı ar ı{;ını 1i~tt iyorum. 

ra yerin en büyüle 8.miri, yanında yerin 
en büyük a.!ı:eri komutanı olduğu halde 
cümhuriyet meydanına gelecektir. Mey .. 

danda kutlama komisyonu tarafmdav 
hazırlanmış krokiye göre yer alml§ hü· 
ti:n gruplann ve halk küclderinin önün• 

den veya araamdan geçerek ve her gru· 
bun karımnda durarak herkesin hayra· 
mını kutlayacak, bu temaslardan aonrı 
yerine geçecektir. 

GEÇiT RESMi 
nu;· _ Merkeze beğlı köylerden : Ho- &yram müna.:ob-.~'yle hi:r çok tale!x>-

1 
Esli rejm bu medeniyet eseılerini efsane böyle bir kana«tten doğmuş ol- ı mutan~ bi~ ~bün ve bımlan~ :anında 

rozköy, KaraoğlanJı, iğdecik, San~aklı ktr.in kit&.), }al·em, elbise ı;ib1 iht.iya~· n1uhafaza etmeyi bi:r.ıemışti. KadiTşinı.s sa gcre\.tir. Selimiyenin kıble yeri.ıin sağ da geçıde 19brak edenuyecek. uruformalı 
iboz, Kumkuyueak köyliilıe!r~ tarafınd.:ın ]Qrlıru gı:.d.-.:naş. ınıuav-ene>tıe muhtaç kjn-:.- o!mt:.}'I bilmiycn insanların l:.a:· ~aızl•ğı ve eol tarafla ı kıymetli kabartma çifli..

1

1 subaylara, yüksek mem L1 r)a ra, malGl ga- Geçjt resmi §Öy]e düzenlenecektir; 
yapUnlan. köy okulıanrun ve Muradiye seıbre de yardr.nda bulıı.ırunuştur. 'yJzilnden er. cüıel eserler serİ'iİ tahrilıa- lerle örtül:idür. zilere ve şehit analarına ilti tribün yarı· a) Ordu (en büyült komutanın Hr..ı· 
ltöyünde yapılan CümhUJ"!iyet ın.eydanı Cümhuriyet bayramında halkın rejJm ta u~ranu,, z ... manın insifsız e~i onlar Ne ya21k ki z•manm tahribkii1' eli k.im- 1 lacaktır. Bu aon tril:ün (Kahroman1ar lıyaeağı üzere), 
w Atıa.türk büııtün;.in, kült:ir.ı..uü kuvvetlencJinn<,k v • b.ilg.isini üzerindtn geçmişti. Bunuı,la bera er bilir hangi asırd3 bu rıüz•I ıanat eeerine 

1 ıribünü) olarak aynlacaktır. Elçi ve kon· b) istiklal ve inkılap için canLunİ ve 
Büyük gösıterilerle açılış törenleri ya- i..n.k4.::ıf ett~rmt·k anıaCy]e mu.İl.teUf ko- Edırnc n.:mari bakımı.-ıdan yükıek bi- luymış, caıniin güzelin kefeke ta§ı du- soloslann bayram törenİn ı.; iftirakleri uzuvlarını venniı olan kahramanları 

J11l.acak ve cümhuriyeWı külıür<"l kal- nuk.J.la :uıın.ıeransla.- hozırla:uıuştır.: çok eıer.e:in toplandığı :ı-crdir Onun ic;İn varlannı badana üe hoyamı§trr. §ekli ve bunlar için tribünlerde yer ayrıl- temail etmek iiz<ore her rütbeden aubay, 
ltınma ve yurt imanııcJ..ı göS".erd"ğj ti- Bayram ~lesi ceza evbdıe A. B. d-ers- bu tr.rihi şehre ayni zamanda tKubbeler )30 Leneai eylUlünde Edimcyc gelen ması geçen senelerde olduğu gibi ve ken- erat, malül gaziler ile, ihtiyar gaz.il.er ve 
az.lik t.c..ooriiz ~ktir. han~Jer:...-ıe, evian.lzd.e d~ ail.r- B. Di.kiı;, ş1:hr; adı verilmişti. Ulr.rı;.nya üniversitesi müteşerrikleıinden t dilerini ağırlıyal.'k surette yapılacaktır. ıehit anaları bayraltlarla geçecekle1dir 

8 - Spor sahasının 35 bm l.raya ıha- nah~ w 1sın derslerine bcı~laru:.caktır. GOZELUKLERIN EFSENE..51 prof..,.ör Zummer Selimiyeyi zıyareti •ı· SOSLENME VE DONANMA c) üniformalı yedek ıubaylar 
w <dilen 1.rihı.inı..rioin, Sn!ih!i maçı &en bu ynzımc!a Selimiyenin ve diğer rasmJa hazır bul.ır.ardara demişti ki: Bayram gürJrrinJe ve gecelerinde ~- ç) Polia ve jandarma kıt'alan 

!) - ~luradiye, Çolx>-..,jse, Saruhanlı Spor..::uMm.ız bugün Salihli sporcu- el!lerlerjn mimari veya sanal oalım1ndan - cBu badanalan raspal11dığınız, du- hi- ve kaaabalarda bütün resmi daireler, d) izciler 
w YJımez köylerinde yaptırıkıcak gü~- luiyle maç yapmak üzere SalihLlye git- haiz oldukları kıymrti anlataok değilım. varlnrm hak.ki rengini meyd•na ç•kar· I belediye ve husu•İ idarder, C.H.P. ocak- e) Mektepliler 

men e•:Je.rinin, mişt.'.r. Evin çıka.rmakt<ı olduğu (Gffiız) Buna .. ıabiyetim yoktur. Sadece alem- ı dıiiınız z..man kendinizi bah• İyar ıayı- lan, klknleri, resmi ve hw.usi okullar, f) Sporcular, ıpor kulüpleri, idmaJl 
10 _ Mantsarruzda buJunan '-"e bi.itün :"llC'enuıa..c;.ı cümhu.riy<·t bayraını <loleyı- ~ümul bir teshir ku"vetine saLip olan gü- nız .. > müeasc&e ve bankalar, ticarethanel.cr ev cemiyetleri 

umumi küttiplıaneleri iQinde toplıyal>İ· ~iyle f~·kalfıde bir ş•kild~ ıntişar W<'- zellikler etrafında belirrn efsandrr ribi 1 Fı!hakika aradan çok geçmeden bu ve dükkanlar, de.,iz ve kara nakıl va- g) Ulusal cemiyetler, 

}e<'Pk ve Mani.amız.ın lıfan yolundo en celcıtıir. Selimiyc i;in de sö;•lencnleri ka}dedece- tavsiyeye uyulArak camiin ~İr kısım du- ~-tala'?, i.~onlar, limanlar'. •por ku· ı h) Köylü, ıehirli ve iş bölümüne a .. c;.. 
liuyük · ihtiya:ıııı • g;dttecek ı..;ıl<il~tıa E, ;rrüz iş1"rin.i teftiş etmek Uzere Or- ğim: ı varlan nura edilmif, hakikı kefeke taşı luplerı, §ebır ve kasabalardaki m~yJ .. n- re ayrdml} meslok erbabı ve halk yıp 
« Vı"•yet K~~ sara..-ı > nın, du saylavı Hamdi Yalman buraya gel- T .h., l .. T ·· . , - Vı' rengi meydana çıkarılml}tır. Bu ameli- lar ve caddeler donatdacak ve suslene- ru, u.a -..- .;:1 ;,ırı ı h.2.yıl ara gore .... rı.. oayragı - j • 

11 - Se.L:ınşa.hlar, Hocelı, Saruhanlı m1ş ve tei1lşlerine OOşlanuştır. yana önlerinde, Umman denizlerinde ı,e· ı yeyt. ı~dricen de,,am edileceğini öğ-ren- cekbr. Bütün vatandaşlar ulus camiası ıçın .. 
tl kul 11im.iz kültür <lirektörrugu· "ne "atanan 1 T k .. .. .. 'ha dun' BAYRAM YERLERt de hizmet ve mevkileri ne olursa olaun :kôylerind<! yapılaeak ~ tıeşkili\ ı 0 - refle da ~alanarnk ür gucunu cı na · · 

ların temel ear.a törenleri yapılac "<tır. Iznıir kültür ya:r nir~ktörii Rauf Iıııın haykmıken ı:<- a Suıan Ja Edirnede Bu cam; sineoinde, ikinci Selim tara- E..!ci bayramlarda çocukları çok ilgi· biri ötekine kar§ı hiçbir ayırt · sahibi ol· 
Kazıılcınmtıda : bugfüı gelerek v;..uifesine ba<lamıştır. T·· k d . . . 1 fından •ultan mahfiline ·rakın olarak İn· lendiren salıncak, atlı karınca, kukla ve mıyan lıalk kütleıini letkil edeceklerdir. 

li ,_,_ l k .. ur· mc enıyetının en muazzam esere- · jd.. •
1 

I .. h . b 
TuTgutluda: Bir oırie okul, ~nerkezde l~U1tür i~lıerinde değt-r · uü- v"ır ı. go~- . _, b' .. d l l 'I 1 .. §8 ettirilen Edimenin en e-.ki bir kütüp- , ıger eg ence er cul"I"' W'ıyet ayraınının Her kasaba veya cuohre yakın yerlcr-

rınuen ırını .-.. .a. ..ı.ma"" a meşgu du. t •• •• •• • ~ 
bir ilk okul, kınca ve elektrik santralı- lere!ı Rauf Inaria ,.eni öJevinde başarı- S 1· . . . 156~ d il hanL-.ini saklamaktadır Bu kütüphane· uç gununde §ehır ve kasabanın all}ılmış den gelecek köylüler de hu arada bulu• N e ımıyenr1 ınşasınl'I " senesn c. · ı . . . .. , . 
mn, Ahmed.ide yatılı birlik okulunun lar d;lpriz. AKI y ı~• B 'd' . ,f b de 1 irçok kıymetli el yazm 1 ve Türk yerlcnnde eskisınden daha duzenh hır nacaklardır. Yayalar önde, atlılar arka-
açmıa •'-'-'en', --=-- ı ... mm ny•7' ·~ sarayı cıvarır a u- 1 h I ~• 

1
_ Ç .. 1.1 k 

"'"''"'" 1 b 1 1 d . . d b 1 ıecl:t ve tezhip sanı. mı gÖ•teren '·itap- ıure .. e azı.r atuaca .. br. ocwuann ço da ve toplu bulunacaklardır. unan a tacı ar aıreeı vanın a aş an- ~ - 1 . . 
Salihlide: Koşu sahası, Cümhuriyet Polı•s 1 1 .. .. .. K lar bulunmaktadır gelmderi ıabiı olan hu eglence meydan- GEÇiT RESMıNDEN SONRA mışh. n,aat n tı sene surmuştur . oea · . 

nıocy,Jaııma Aılatürk biliıtti, asri mcuır~ 5 . 7,, J 'k b I d • b ı ADIDIN OKTA'{ larında ve yerlerinde onlann gözlerıne 
ınan tam yaşır. a ı C"n "' a ·vı u Tören bittik.ten sonra kutlamt!. komis .. lık. Poyraz damleıru:dak:i janoonna ku- .. . .. _ - çarpacak ve allkalonru çekecek o;ıreıt• 

Ledıı e•erı b5 yqında, yanı o nrununl rr:Jf.'//'~JG llllli'.ll'Y'M ~lı C" h . . h ı .. ı, · ı · :ıakolu, M.ers.irlli köy okulunun açılma ---O-- I d .. b . . . . 'LJ lk , k ... . um urıyelı atır.atıcı goften er tertip .. 
.. renierİ, Şehitle" ri anıtının yıl Son)~YJOd ohıı'ru •Utr)m•~tır-.. lk' · S na evı '!l!.~! lenecektir. 

ınr ·~11 ı ı..uyı ~ra ırore mcı e-
Alıışeltirde : Te<ekôy ilk okulu, Sarı· 1. b .. K b - d d J 1 ;;a,u'~...::ıf7...0ZGllU'Z / Bıından başka tehrin veya kasabanın 

yonu tarafından :nralanmıt programa gö-
re eğlenceler, konferanslar ve top]anb
lar yapılac .. kbr. -k .JoHnuH·mu'" orogramı Jffi U C8ffiU J rts a 8.SJnln OYUil U.. . 

1 
, ıjjl nahiyeeine su ge11rilmosi, Sarı ız Uı • d b . .. . . 1 1 - Bu ak"-..'ll <.tloınumuzda saat 18 en işlek cadde en de iki taraflı olar i< , ..... _ y . . crJn an yaptr:·~ıL' ve u ış ıçın taın yınnı . . ı. ___ .1 .. H k b da B • .::ı. önd uwyolıan köpri.i6ünün, Dere ve em 1 - Polı.s ~hiıı.1.."I'~ anıtının saygı th- o• d ' b ' .. it k k h de Ev.,,,111: '"""'°Ula Tü.. k Tarih kurulta- cümhuriyeti en guzel bir surette 11nlata· er tehir ve asa a Üy;;.. e· 

'~ ı·· ye ı ın yuz a mış ese a çe arcanut- ı .~- ..ı il h lı6y ı-delci göçmeaı evlerinin açıu.' -O· l't'nj CU:mhunyot bayrumının ikınci gü- 1 vına goıa.ıer en tarih öğre"™'ni Bay cak grefilder, bayrak ve yazılarla ıWılc· rin ve yu•dun kurıuluı ve yükseliı a• 

TOPW ZIY ARF.11.E.R 

ftnleri, nü saa.ıt 14 ele ~ cıpıJacaıktır. hr. İ':eriai 15
. 
75 

1
"e. ~aTi~i 24 75 metre İıüuıü, Tarih k u "kayma a·t intibaları- ncce?ctir. reketinin hatıraları olan heykel ve anıt .. 

Kulada: Merkezde blo: ilk <>kulkı bele- 2 - Bu töJ'ft'IC karışacak olan askeri olan camin dırek erı • Kıbll'tan, Ay- rı.ı konferan.• haJ:ın<le lıalkım.ıza anlata-! GECE ŞENLIKLERI tarla, ıehıtliklere toplu olarak gidilecek 

diye mez.lxıhasırun nçılıı; töreni, mı.ızil..:ı, ı:bİ<.eri miifrezefiİyLe jandarma, dı~c'.<: ve _Suriye yakınlanndan ge~rtil- 1 c....d: ve projeksıyonla <la kurul.taya ait Geceleri elektrilten, fenerlerden ve ve bunla•• hürmet ziyaretleri yapdacak 
Efme: Merkezıinde bir ilk okulun te- poJ;, ve b..Jıediıy" zabıtası miifre»leri ve m•şhr. Sehmye.nm 68 '.'.ıetre uz•ınluı;ım· fotoğrafları göst..rc-odctir. Hallamı.zm bu meşalelerden istifade olunacaktır. Mi- ve çelenk konacakbr. 

l alma töreni, <~'°"r l'ffinıi teşekkülle.- saat 13 de vUa- da, üçer ıerefelı olan r:unnrelerinin ilr.iı:in-1 al3J,aL konfu:ruısa gelmderi. 1 nareler <le :r.iya tC<bbab ile donanacak Du ziyaretler sırasında ulusal devrimi 
GöTdes: Belediye bınasının, !';aJor, y.;t avlusu.."l<la toplarulıp buradan toplu de Üçer yol vardır. Yani üç~r yollu olan j 2 - Dün akş..m Kı:lliny hıı!tası mü- ve inkıl~ba ıı.ıt vec , derle mahyalar Ir.u- anlat~n ve Cümhuriyeti, inlulô.bı izah 

K....ıtutan, Evciler köy O<ulJarının açı- olarak ha.r ket ol<.Ll'.ıacaktJT. minarelerden terefeleri ayni zamanda Çl-1 ~.-ı.yle kız Ö'7o0Cmen o}.:ulu talebe- I rulacalı:tır. eden, vatandll§lara dü§en ödevleri öğre-
loiı, tö.recleri, 3 - Törene saat 14 de ~klhl mruşiy- kan üç ki,i birbirlerini ~~~ezler... _ leN>tlen s:ı~'."' Çel:ik ve Muammer ta-! Geceleri ıenlik fiıekleri yakılaca:.ı.r. ten söylevler verilecektir. 

Akht<aT: Merkez.de bir ilk okulla, 1e başhınacak.tı.r. Maıı bi.ttikıt.en soıır• Koca Sınanm bu camım ınşaou . Ja 151 ııafmdan lilliılialımer ve Salibiahrner Gece §enliklerinin güzelliğini ve coıkun· Bu arada hayatlarını vatan ve devrim 
Bülınüş, IX.-reköy, Beyob.a, Seydi.köy, vl11yC'l n<l'nın<l bulunacak zat hazır bu- bin amele .~alı~tır.dı~ı ıöy)e.,ir. .. 1 t.!ışkilatmın l~lu."11 mevzulu bir kan- luğunu arttıracak olan §enlik fişeklerin- uğrunda veren vatandatlarımızm habra· 
Anı.hacı, Bozköy, Çobanhasnn, Palamut- lunanlnn polıis Ş"'hitlerini ve bütün şe- Halk_dılı~dc~ı ~·va~etlcre gor.e Sulı~n forans vnil~~-. i den başka hava gazı ve elektrik tesisatı lan anılacaktır. 
lroy okullarının, 130 Km. lik t.e-1 ~oo. Ş<>· hitler' selaml&rnağa davet edecektir. Bu Selım bır ~un ~ahı mımarı nezdırıe ça3ı·ı 3 :-- Du.gun saa. 18 de sosyal yardım ohn >erlerde bu •tıtma vasıtaldmdan Ayrıca maçlar, epor müsabakalar~ !Iİi· 
l:>ekesiniıı, Erdelli köy ihti~· ur hey eli dıavcıt ii7'0rine aak<.>ri miifre:z.e komuta- rarak demi} ko: !wmttes<yle saaıt 17 de halle dersl.anclc- da istifade pluııacaktır. retler, cirid oyurdarı, at yan~lan, balo-
odasını.n, Sındırgı ,olundan bıı;;lıyan ve nırun V"CreC<'ğıİ (dikkaıt) kumandası üz.e. - Ben dün ak~m rüyamcn hazreti ri ve kursl• • l<>.uıi'..ef;imn hal-talık t.op-1 ŞEHiRLERDE TöREN !ar, her türlü ulusal oyunlar ve toplu eğ-
muhtelıif köy ana yollarını merkeze bağ- rin.e müfrezeler ve ünifo.rnıalı teşekkül- peygamberi gördüm. Ba~a cEdiracnin lı:ntılan vardır. Her §erur, kasaba ve kl'yde bayram lenceler tertip edilecektir. 

;~:~:~: a::::~::a:~~ ~~~~ ~~~~ §E~ ::-!r~~: ~:~~/:::~_~:;::n;~:;:::~ı ................... a·· ·····b·a····e·····ş··· · ···s;····t····a·····nda····· · ···ı;·~·····y······ ·a······n······ı ... a ...... r .............. . 
zırlıkla:r hi.üri.J-: ... ,r. Bunların mühim Jcika dev.ıcn 00.-cektir. j 

~·...- ısırsmlar .. ) Dedi. Bmaenaleyh ben bu 
bir kanı sayın ili,,aynnız Lutf Kı!'da.rın 4 - Askeri müfreze komutanının dile- camii ahından yapbracn;iım.. 1 
ffiylr, uzaklıklW'l dohıyısiy1e bir kısmı kat kumancbası 5rurula anıt y.,..;ndeki .. s d 

1 
ı.. 

de U>vkil etLit,. khnseı...r ta.rafın.dan açı- bayı-ık po.115 ta.rafın<kın ağır ağır in&ri- ile __ ··~'.;a~o-~.:~:jc.~:~ı:_ı~:,ke_ i::rey~~: Roma ltalyan askerlerı·nı·n bı·rçok laca.kb.r. Bir yıl iÇinde ooşarJan bu iş- leoek ve ~ine ayttl şelcilde yukarıya ç:- dd hl d h d b 
mu et mu et ıstem•ş. pa ı~ a u- J 

~~ş~ ~~=·:iv;esaoy~~ ~.., ~ ~:~: ;~~: na ;;;:::a;i::t:~'~:~rce •Üren çalıtma- baskı 1 a w d w •t• af edı·y or 
.... selamlamak zevklerin en büyüğü nan.lar rahaıt wziyct.e ;.<ıç«el<!ir. ıardan •Onra camiin alçıdan bir modeli- O ra UQ'ra ıgını 1 ır 
.......,il midir?. AKIN 5 - Bu saygı tôre..Wıden sonra bir ..._, 
~ ni yaparak padişaha götünnüş ve cBu 

Hııyuıın seTgil~r· oplıis 1'1'1C<nL'llll s"y1':-v v~. proje alımdan yap>lmış gibi dünyayı ta· 
Ev, .. ~•ce· 'açılın" olen ehli ha~--- •or- G - Söylcvd:ın son:ra mu:zi~ Cüm- b 'I ' _. . . ~ -:t .T wa.u . ..- şırt? 1 ır:> ueınJ§tır .. 

giRnde k~.zaıınrı hayvan sııİıiploNıc bu huriyct rooırş.ını ;alacak, bu sın.da çe- Padiı;ah modeli çok briienmiş ve ca-
"''" rnerasi;,-'• mükMBtlBi'ı ver''-nı.ş· tir .. .lenkler eııııta koııacal<tJr. d 1 •. d k ~--· UC" ın rnİjn inş:ı c i ecegı yer e ~oın e,,me top.-
M<-r.ıs:.n v"•yet a'·g·- de~u lxıhçe."n- 7 - M,;;r<ı l:ıt:ti.n.ce ruhvi müire=:len k ld • • b un ., ..... ~~- -•• ra o uvunu Ögrenince U'1a blibaaıaa 
de yapılmış, ilıba}, tüm komutwı, şdı- ~k 1'"' mruıı;• asker rarmiında.:ı sevin~rek hemen inşaata ba~larimasını 
rimıizdı2 bulunan sa.vlav!ar ve b.lı- <-ok havaya se~gı rl..J!Şı :.~pılacalt. v~ 1ören emretmi tiı. 
h~k bu m.eTaW!ndc .hazır bıilunm"":·r. bl.ımi• o!"Wt!rur. s b ) il 

~ İnan i9e &f ıyor, teme er atıhyor ve 
Baytar Rect-p, <!ıli hayv;ın yeti~- --=-- ondan sonra da ortadan kayboluyor, bu 

fom<'mn. fo'«laların<l:ı:ı ve r"'"in 1 Urla ·~dlı'ye"~ 
.J o-• u .::> ~ tc;;ayyup tam altı sene devem ctmiştl1'. 

niz..k.S&.! \"'C [!':ıyelcırlnd:n ba.h ... ~~, il- Koca Sinan tekr~r Edirncyc eelince s. .. 
bayuruz LO.tfi Kırr.l:ır da muİ<.abclc<l~ Tcf~IŞ ediliyor lim bu tcgayyubun sebebini sorm.,.ıur. 
hcluınamk : Cürclıu 'yetin ha''"ın cıns- Ur!a, 26 (Hu..•:mii) - On günden berı N 0 

- e yapayım.. Temelleri altı sene ı }{"l·hi 15Jfilı yolunda gW!erdiği öne!Yli Urla adliye<:i, müieUişlerden Bay Sırrı h .. Jiyle bırakmasaydıırı iiEerine kuraca-
""h....,•s ve gelecek yıllarda d:-.:.a ve- tarafından teU:Ş ed•lmcktedir. Bu teftiş • . 

..... ~ _ gım eeorın ileride kayma&J ihtimali var-
Niıl.i sergileı '.n ,.,.iJncainnı. müjc~- <":nasında bazı yolsuzluklar meydana 

-.. o-- dı. Onun için tenoU~rin yatı9m&sUl1 bek .. 
•tir. Misafirk-" seker ikram edilm!ş çıkarılrru.~tır. Zabıt kfıtiplerinden Bay Ç ,_ b 

• - ]edim. ÜJlls;Ü u son eserim olacaktır. 
mGkAfat kazıman hayvan.lar gürülmiiş Ferahın sali\hiyeti olmadığı halde iş sa- Ve buyurduğunuz gibi bu eserim cihan 

tarafı.ndo..'l verilanıştir. rını aldığı ve kasaya yatınnadığı anla- mimarlanna parmak ısırtacak, Türkün 
V'e sahiplerine na.kdl mükafatları ilbayl hiplerinden kaydiye ve tezkere harçla

yüzünü ağartacaktır. 
Halkevi şılmış, ayni zamanda mahkemeye tevdi BiR LALENiN HiKAYESi 

Mevsim dolayı;ıiyle Halikevimizde ve- edilen yeni davaların muameleleri ik-
rimLl fooliyet.J.,r başlamışt.n-. Bu cüm1"'- mal edilmediği, davetnamelerinin tar& 
flcn olıarak eiirnhuriyet bayramında ]ara tebliğ edilmediği görülmüştür. 
·~ '!zere hır inkılap se~ hazır: j ~a.bı~ kfıtıbine iışten el çe~ti~. 

Selimiyedeki müezzin mahlitinin lr.ıb-
le cihetindeki aon eütun üzerinde mer

mere ten olarak hakkedilmiı bir lale var-

, _ _,.,..,...,..~~~-----,,..,-="'"'"""-.....,.....,. ..,.,.,,.. .,.. ... ,., ~-............ ,..-~.•:ı 

• 

Adisabııbaclan bir görünüş 
Roma, 26 (M. H) - Hab"'!istanuı yağmur mevsllninclen istifade edeTek 

muhtelif köşelerin.de ;.ıiıldetli isyanlar Fılyopyanın şimalinde bulunan münzevi 
çıbuşı.tr. Matbuat ta bu hususta itiraf- ltalyan mıntakalarına saldı.nnışlardır. 
.ta buhrnrnakıtadır. Jıtalyan hlikUmetinin HükUmetin aldığı serl ve şiddetli tedbir
bu · an haJ&:ında ~ği b.İT tebliğ- ler sayesinde büıtün hu isyan hareketleri 

~ 

diz:i.Lm.iştir. Bu askeri hareketler """';; 
sı.nda 38 subay, 3 namzet suboY ~en 
'"- "im"""'• ltıılyan matbuatı mm.> o ....,....... __ ..-ttnek• 

uıh;,tlerin isim w riitbelerini ı:ıq•~ - ve 
d "rt binba-\'• tedlr. Bunk • .;.rn...nda 0 
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:. ~ Emlak ve Eytam bankasından : - -GretaGarbo 
Evleniyor mu? 

Yeri Nu. su 
Depozitosu 

lSTANBUL RADYOSU üas Nu. Nevi T. L. 
öğle nqriyab PEŞ 1 N 

Saat 1141 Göztepe Tramvay caddesi ada 831, parsel 3 838 taj 
12.30 Plakla Türk musiltW PAZARLIKLA 

Evin 1/2 Hissesi 400.-

12.50 Havadis 925 Köprü mahalleıi iskele çıkmazı ada 791, par- 600 Ana 292 M2. 292.-
13.05 Mahtdif plak nqriyah sel 36 - 37 

Alqem neıriyab 984 Köprü mahallesi iskele çıkmazı. nda 791, par- 600 ll> 219.50 M2. 241.45 
Seat sel 39. 

1830 Plakla do.ns mwikisi J ah uka d 19.00 Konıerarnı: Doktor Ali Şükrü Oı- z atı y rı a yazılı gayTİ menkullerin hizalarında gösterildiği veçhile pefin veya sekiz taksitle 
satıtları. 2/11/937 salı günü saat 11 de ihale edilmek kaydiyle arttırmaya konulmuştur. 

tihasız çocuklar ve yedirmek çareleri. 1 eki l J hi 
19

•
30 

ftad,,o fo• komedi~ Mi.afir st ı 0 ~ana ·zalarınd~ yazılı depozito akçe:;ini veznemize yatırarak arttırmaya girmeleri ve 
20.00 Ahmet Kemal ve arkadallan ta- yanlarında bırer fotoaraf getirmeleri. 13-27 3624 (1826) 

::~:.: "Pürk musikiai ve. 1'..ır , . .. 'Feşef<kür lzmir Em razı Sari ye hastanesi baş 
20.30 Ömer ~aza tarafından Arapça •Öy- lstanbulda bir 8ll\eliyat neticesi haya- h k 

Jev . ta götlerini yuman eniştem Yusuf Sa- e imliğinden: 
20AS Nezipe . ve aıkadaılan tara~rdan 1Wıattın Içtenin öltbnü d.olayısi)•le gerek Tiiık musikisi ve hallı: şarkıları ~ ve gerek Istanbu'lda vapura ka- Hastanemizin yeni yaptırılacak 41-08 lira keşif bedeli olan Etii-. 

(Saat ayan) &r gelmek suretiyle aeılarırnızı payla- dairesi 15 gün müddetle açık ekailtmeye lconmu,tur. istekliler ke-
2 ı. 15 Orke.tra . pn, biz.zat veya melolupla taaiyetlcrini tif ve tarlnameyi her gün ha' tababette görebilirler. 2490 sayılı 
22. 15 Ajnnı ve bor• haberleri tıiildiı'Cn aleraiba, et v~ dootlarınuuiu, kanun ahkamına göre isteklilerin hazırlıyacakları banka mektu-
22. 30 P\akla ' sololar. opera ve op~~ :teesaiirü:mi.iZün dcr.iıılikl ve qlerimwn bu yeya mal sandığına yabracakları teminat makbuzları ve mü-

parç.aLm . . · 
1 

••ı. • .çoklttğu ayrı ayn teşekkiil-e mani oldu- teahbitlik ve ticaret odaaı belgeleriyle birlikte 28 1-inci T etrİil 
A~ ist..,oq&.ıv.dan d~ilecdt liundan bu vazihılin sayın ga2C'teniılo 9_37 l'ıer~mbe a:ünü s8:at 11 de Tepecikte emrazı ıiriye hastan• 

"'~ ~~ ' MÇme procnm 1 • ~ı:n dilerim. sınde muteşekkıl komısyona müracaatleri . 

• 

b ~ HAf'tF KONSERLER: ' t .. : A~ namına 12-17-22-27 
3586 (1821) 

f 'i;:i~~ 6.45 . Parjs k19a dalca11: Pi~ ~u~fj- Suphi Kuyumcu.oğlu. ---~ 
'f/.t 

1
. 11. 7.1 O ~din kıea dalgası: .~pşılc ~u- 'tiirii•~~-i!i••••--~- Yunanlı 

• • • • • 0 • '" (19?7) MiLLi EMLA.K MODORLOCONDEN: 

. ~ . ;ti: ıiki {8. l;S: J?Cvemı) 9.~o Pa!is :kıra. dal-u 
. t , lı ·~" Plik. 19.30, Keu. .ı ı,~o ~.... Sahbk ev Sahf Nu. Lira _..._~,.~i'lı.:...._,.; , . ,.} 1.3 Lilleden koıwer nakli. 1 J Berlin \;,ısa 1035 K.arataf Tramvay C. 257 kapı 271 taj Nu. lı ev 13000 

Creta Cnrbo evleniyor mu lnM devan'\ ettilı:leri gece kab&rekrindeo d~İı~: Hafif ~~iki { 14. 15 Devamı). Güzelyahda. tnmny caddesin- 1Ol9 Göztepe Abdüllezel Ş. 20 Nu. lı ev 3000 
Creta Catbo evleniyor. daima uzak kauyor. . 9.20 Paris kısa dalgaaı:, Pla~. t0.30 Ke- de 1027 numarah ve altı odab, de· Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinin mülkiyetleri kapalı zarfla 
Bu haber, yıldızlar cenneti Holivud· , BGna raimeh birlıtaç aydaaberi o aık za ... 11,.~0 JIÇ~a. 13: Lilled~n koı;ı0~r nİ7.e karıı, bütün konforlu ev eetı- 1~ ~n müddetle. satıfa çıklll"ıh~ı,tır. ihalesi 8-11-937 pazartesi 

da bir bbmba gibi patladı. E.rarentıir ..it • eiıııCe kulüplerinde görünmeie hatla- nM-li., 11 ~rlin kıea dalgası: .H.afit: mu- lıktır. isteklilerin mczkk eve mü- gunu. •a&t l5 dedı_r. ~ıcıların mılli emlik müdürlüjüne müraca-
"' b t b--' d "k" ( ı ,. 1 5 D ) ı 3 1 o a·-lc· racaatleri ilan olunur. • atlerı. Satıt bedelı munhasıran gayrı· mu··badı·ı bon-·u ı"ledar" _ 
~r o .. Münzevi yapyan Garbo izdiva- mıştır. Ve tHadüfen de onua wun ~ 11 ı. jT· ı ,:, evamı . · .. u r~. .._ _ tın aleyhtarı ve 1 numarah d~mam' ğu yerde daima orkestra şefi StC>lovı· Öğle . k?ns~ ~P1Akla) !4.30: Plak. \4·!fi••tı.z~zaıraın:UD:l!li9!-5ll'..&~Siıi.6m~ 3759 (1919) C~oe~~~~.. ~de~~~~fu. 1S~~~d·~:~M~IS.35L -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~-
Şimdiye kadar bütün presti~i.rlann.: ~arengiz Garbo acaba ınusiJr.iye mi ma kısa da]gasa: Hafif musik~ ~~n~~n: Sicil ticaret me- Devlet Demiryollarından: 

d&n uzak durmuı ve kalbini afk.a kapalı. iflkur, 'yoba mu.ikiıinasa mı"> Diğer •~pran. 16.30 Parie kısa dalga.ı:,O kes--
tutmUf olan Carbo nihayet bütün sun- taraftan Stoltovslt.inin kanauun kocua tr~. piyano (Mozart, Sdıumann, Arrieu. . 

1 

m U l l U g"' U oda ll Eğirdir istasyonu iıtimlik hududu dahilinde açık arazide bu-
nı ıneydana mı koyacak) halkında bo~anma davuı açtıiı da ha- Ravd .. 18.02 ,Bülcre~: Ru':1!en mu.si~ia'i. lunan 100 adet ceviz kütüğü 2-11-937 ıah günü aaat 15 de İzmir 

t~tc bugün yalnaz Holivudu değil, bü- bet' verilmektedir. l 9.3Q. Peote : Taragota ileti (Ç~an or
1

- lzmirde Kuzu oğlu Çartıaında Alıancakta 8 inci İ!letme bınasında itletme komisyonunda açık 
t\irı Amerika ve bütün sinema alemini Dedikodular bunun üzerine bw.bütiin ~eştruı refakatiyle) 20 Milano: Fl?r~n,'· ~ritçilerde 2 • 4 numarada Emel arttırma suretiyle satılacaktır. isteklilerin 1238 kurut muvakkat 
rtıeşgut eden en mühim meaele hudur. aı.., yürümüıtıit. Kar11ık muıiJti. 20 Bertin kısa dnlga_,1; Hurdavat ticarethanesi Müftüza- teminat vermeleri ve aranılan vesikalarla ite girmeye kanuni mi· 

1-folivudda bir iıimdeo bahsediyor- Orkcatra tefi Carbo ile evlenmek için Yeni)ilimlec-den 'k.anpk parçal.r. 20~10 de Mustafa ve Rifat unvanı altın- ni!eri bulunmadığma dair beyannamelerle muayyen vakitte ko-
'•r:· Me;hur orkcatra tefi Stokovski... kanamdan bOıanıyor .. Şayiaları tiddetle l..&ypzig: Y~i eilen~eli musiki. 20.'~ô d~ ticaret Y.apmakta iken ahiren mısyona müracaatleri lazımdır. Muh .. mmen bedel 165 yüz alt-

Cheta Car~onwa talii üzerinde mün- dola~ğa batlamışhr. VarıoTa:.K!>ro konten. 21 Pra~. Brüno: M' f R"f l Akb 1 • mıt bet liradır. . F lı: usta a ve ı a e en unva- ş 1 k 
'" olan bahtiyar inan acaba 

0 
rwu) • , Doir\ı mu) o orlteatrası (Astrcil) 21.40 Prag b. nını alan itbU tirketin 26 • l0-937 artriame er omisyondan paruız alınır. 3686 (1918) 

iddia edenlere bak.alına o... Bunun cevabını vermek §İmdilik güç,. sa daltfaaı; Hafif musiki. 21.~5 Pe!lte: tarihinden itibaren feshine müte- 27-31 
H~rkes büiyor ki Carbo eosyete ha- Çünkü Carbo bu hususta birşey ııöyle- Unutulmuş Macar besteleri (Qohnanyi dair mukavelename ticaret ka-

YatUlı .evmiyor ve Holivud yıldızlan- iniyor. Stolr.ovalti İM meydanda yok.. ~aresi~dc) 23 Var~ova: Orkeıtrası 21. -= 05 Prag kısa qalgası: Askeri bando. 23. nqnu hükümlerine göre ~icilin 
15 Roma orta ve kısa dalgalan': Şopian 2098 numarasına ~ayıt ve tescil 

K d 
r-:._ • __ .._ul allar k •" · · · edildig~i ilan olunur. emer e u.yn maıa m m açı Margerit Kosanm iştirakiyle konser. arttırma ilanı madde 126 ~P~LAR, OPERETLER: . , izmir sicili ticaret memurluğu 

Bir klıdın bir delikan , D. No. 937 /393 ı ı Berlin kısa dalgası: (Tuhaf evli- resmi mühürü ve F. Tenik 

l 
Jı. ..JJ!. 1 'TiRE iCRA MEMURLU~UN- Jer I iümli musikili rad?o alı~ 16:30 

1 ıım:aaı 
ıyı aurlau DAN: Bt:rliaQ.d~:KantakmusOO:ıo.ıs 1'-: MUKAVELE 

r,. kemer u&bıtası Tepecikteki sabJ.kalı" A k rtt n . Bülaeı: Plak m11ükisi. 21.25 Praı Brü- tsugün bin dokuz yüz otuz·yedi 
ıaı·la mücadelesi.ne şiddetle devanı edi- l kçı a . ırmakı eı··parayaldçe~- :no •e saire: D•oraktn (Prens\. ,iüırili yılı tefl'inievvel ayının yirmi altın-
~o B ece gayrı men u un ne o ugu: r 1 ·· ··d·· 

r. u itlbarla o muhi~ son on beş s· b h operua, 21.45 Berlin kısa ,dalplı: Ope· cı sa ı sunu ur. 
gün içinde hiç bir hAdisenfn zabıta >ra- ır G ap . ane. kul.. b l d ... relle~den mürekkep büyük konıer. ~2 Türkiye Cümurluğu yasaları-
~rlarina geçtiğini ve mahkemelere ve- . • ı k~yrı hmfın . un k ~un ugu fft~in~, Florans: Goumoclnun~ (Faiı~t) na dayanan ve örneği tasdikli ata· 
l'ildiğmi görıntiyoruz. · mev ~· T~a ~ eFı, ~o agı, nudda- operaaı. . , . "' 

1 ğıcİaki mühür ve imzasını kulla-
Fakat şimdi sıra kadınlara gelmiş oia- r~~ : ırenın evzı pa4a ca e- ODA MUS&Ktsl:, ı . nan lzmir ikinci Noteri" Mehmet 

cak k • d" A M, . sın e. 9.30 Berlin kıta d 1 . y: l ·ı 1 _, r_• E . 
1

• un rap eıek:le Aliye umumi T.akd" 1 k tk· b" k . a g .. ı. AY 
1 8 et eT ı:.mtn rener Bahçelıler hanındll-

~"ler arasında birbirlerine girqerek dö- c1ö• t .. ır ~ unkan ıyı_net : ı ın u~·rtetık ... 18.3~ Homa k .. a dalgası: Na- ki dairemde' ve itimin batında 

Seferihisar Belediye riyasetinden: 
1 ......._ Sef erih'5ara on kilometre meaafeden getirilecek •uyun 

plroje ve ketifnamelerinin yapbr•lmaaı İfi açık eksiltmeye çaka
rılmıttır. 

2 - Tahmin edilen bedel 1000 lira olup mu-.akkat temin_. 
akçesi 75 liradu:, 

3 _,Eksiltme 12 • 11 - 937 cuma günü aaat 16 Cla Seferihisav 
Belediye darreıinde yapılacaktır. 

4 - Bu ite ittirak edecek olan mühendislerin 'Türk olması ma
h:&lli h~ümetten ;zin vesikası alması ve ayni zamanda su itle
rıylc ugratmıt bulunması lazımdır. 

5 - Kasabanın hali hazır haritaH mevcut olup müteahhit 
İJbu. haritadan is.tifade edebilecektir. Yapılacak itin fenni ve 
malı f&rt~amelerı belediyece parasız olarak verilir. 

Fazla ızahat almak istiyenlerin her gün belediyeye müracaat 
etmeleri. 27 - 28 · 3801 (1926) 

\>\işınUşfuro· r yuz ıra ıymetı. po ıten uartetı. 20.25 Brüno... Brag· Düo iken •aat dok d I ır. Artt l ., k · 
23 15 

· "' uz a yanıma ge en, 
Mahkeme Arap Mcleti bes gUn ha .. ırmanın yapı acagı yer: 2':::;'· . . :eşte : Salon kentcti.'23. adı ve sanı lzmirde Karatafta Do- lzmJ•f v·ııavetJ• 
~ •lli r ~ pse pn, saat : 22 - 11 - 937 pazartesi ypzıg: Reıtı: kuarteti (Çift keman k 1Al k - . ~ ıra ağır para cezasına mahkfim sünü sa.at 13 ten 14 de kadar. viyola. viyolon~I) 23.20 Viyaria: Kuar~ uz ey u so a&:ın~a bır n~maralı 

Defterdarlığından: 
~nış, Melek derhal tevklf edilmiftir. • . . tet.. evde oturan Alı oglu Halıl ve lz-
llıı had' . b" . :-u:_ lkmcı arttırma 7 - 12 - 937 sali 

1 

' ' mirde Pazar · d b. · · ık ısenm ınııcA.lNW.1-. •• •• ) .RESIT ALLER yenn e ırıncı ç -
Ik: sunu : ' d 1ncis~ hiıdisede dayak atan Ferdane 

1 
t b . .. 15.15 Berl1ııa kua dalpaı· 50 . Er- maz a 1/5 numaralı evde oturan 

~uıdn bir kadın dayağı yeyen de - f u gay!1 menkulun art- na ~er ıarkı 8Öylüyor ~6 l:w~ Mehmet oğlu Nuri Eren adlı fa-
~ehmet adında bir delikanlıdır. Kadın- t~r'?a far~~amesı 12 - 11 - 937 ~a- kısa dalgası: Piyano, aopr~. ;8.15 ;: hitl~rle belli olan lzmirde Pazar 
lı.a.rı: clayak yediğini iddia ederek mah- ;;hın~en ıtıb~re1.' ~93 numara . ıle fOTa: Keman refakatiyle f&l'kı. 19 Bcr· yeı:ı mahallesi Atpazarı sokaian· 
~nıcye gelen heın~ hemen biricik hA- ıre ıcra daıresın~ mu~yy~n nu: lin kısa dalıası : Marks'ın tarlolanndan da 37 nu__maralı evde mukimler 
~ de hudur. Kavga, yine bil- aık ve ~asında he~ kesın gorebılmesı 19.0S ıPrag, Brüno: Şarkı _ piyano. 19, Hasan ogulları Mustafa Akbelen 

ölü Haraa pafa Zeki varisleri Naciye Mehmet Adil Melek ve 
Liyi.~ın veraset vergisinden. olan bor~arının t;mini ~sili için 
tabsılı emval kanununa tevfıkan haczedilen Birinci Karantina 
Tramvay caddesinde ki.i~ 610, 612, 499 ve 501 taj ve 500/2 
500/3, 425 ve 425/1 verıı numaralı dört parç.a ev ve dükkanlar: 
daki 4612608 sehimden 2306304 payları ilan tarihinden itibaren 
yirmi bir gün zarfında müzayede ıuretiyle ıatılacağından almak 
pey ıürmek ve müzayede •artlarını görmek iatiyenlerin Defter
darlık tahıilat servisine gelmeleri .. 

24-27-31-7 3782 aka yüzün<len çıkmıştır. IÇ11' açıktır. ilanda yazılı olanlar- 10 Va.rtova : Saksafon solo (Pliklula) ve Rifat Akbelen. Battan ata· 
ın llakim Bay Naci Eren mü,.<rteki :Meh· dan ~azla malumat almak istiyen· 20.50 Peıte: Piyano refakatiyle prta. ğı tarafımdan yazılmak üzere an~e ~~= ~·~~~~~~~~~ '.- .™~ ~~~~~~ib~tn~~·~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

- Bu kadın sana dayak: mı .attı! d~ya ~umarasıyle ~~murıyeti- edılmıt alacaldannın mccmulun- makhğımı istediler. Yasanın ara- Bulgurca kadastro komisyonundan.· 
- Evet! mıze muracaat etmelıdır. dan fazlaya çıkmazsa en çok .art- dıiı gibi k d"I · · --L •t1 • · 

2 Artt 
. . k . . taranın t ahh""d·· L-'- en ı erını ve .-uı erını K d t b"t. ·ı B l ca "ftl"gv· i h t" . h ~ - Kadından dayak yediğini söyliyen - ırmaya .,~ıra ._ıçın yu- .. a u u uaai .. kalmak ergin ve olgun gördüm. lıtekleri- a aa rosu ı ır1 en u gur çı ı ın n eye ı umumıye a-

»na ilk rastloyornm. karıda yazılı kıymetin yuzde ye- uzer". arttırma on bet pn daha nin ne old • d M .. tt f ritasiyle çiftlik içerisinde bulunan Bulprca köyünün müflis 
Oavnnın saıhitfori d"nlend' T ,___ di buçuk niıbetinde pey veya temdıt ve on betinci rinü aJ'llİ kan benimugunuhı~trl '!m. u edı- Avundukzade biraderlere ait arazi kısmında bulunan binaların 

v .. · 'il: 
1 1

• anı &YUar ·11· b" bank · k •• .. tte ya l ak ve fa ı erın yanan a h "t 1 it t · · · 937 tarı·hı
0

nde Bulgurca k"· ·· d H 11 '"icee•ğ S>rada her ld taraf da bar _ mı ı ır . .anın t~ınal me - -. ~ı ~c . arlhrmada, .~ söz aldılar Ye dediler ki : ana arı a t efl"ınıaanı oyun e a i '%.,, .. . <ı bıbu tevdı eclılecektır. (124) deh aalıf ıstıyenın alacağına riiç· Ak" • oiilu Halilin kahve dükki.nına asılmıtlır. Bunlar iki ay müddetle 
lu'- nı soyledıler. Dava Ammeye taal-

3 
I t k ah"b. l akl l l hanı olan diöer alacak! 1 ıtler afagıda yazılı esaslar asıla kalacaktlr. Asılan haritalarda 

0

österilen hudutlara veya ara-
"' etmedi.. . . ron\.• k - po e s 1 ı a ac ı ara • ı arın . o d • . de • l\a k gı ıçın, il'" .. "Jl ha kın sukutu- d"~ lik d 

1 
"rt"fak rayrİ menkul ile t • ed"l 1 aıre.ın mut"!bık kaldıklarını zinin maliklerine ittihazı olanlarının veya yapılan kadastro hak-

arar verildi. ıgf:I' a a ar arın ve 1 1 la akl emm 1 m f be1an etmi.flerdir Şöyle ki · kında mufaııal malumat almak ve her han°i bir aynı· hak ı"ddı"•. 
hakkı ıahiplerinin l'•JTİ menkul a k~_._an ~ecmuundan fazlaY. 1 1 . . : . . ·-· . . . t . d S • h "' ~.A2'.;;;ı ·· · dek" baki h . l çı ...a tutıyle en çok arttıran& - zmır ikıacı Noterlisın- ıında bulunmak ıshyenlerin zmır e açmacı amam sokağında 

e haberlerı' ~:.erın 1 f dan.na 
1 

ua~ddı~ e ihale edilir. Bö;le bir bedel elde el.en re.en yazılan 9 tubat 933 ta- yirmi numaralı Kadaltro dairesinde Bulcurca kadastro korniı-
ız ve masra a aır o an ı ıa- ed"I "b r h 1008 l !~ • l·-· ·· ti · 3804 "'""''-~J"7. I . b ·•~ . • . .ba ı mezse ı ale yapılamaz ve sa· 1 ve numara ı far&et mu- yonu reıs ıgıne muracaa erı.. (1923) 

'l' A ı ı • arını •t u ıaan tarihınden ılı - t taleb" d.. k l · · · 
1 

epeciktc Hüseyinin ev· k • . •. • • de _._ .. ıt ı Ufer. ave enamesıyle tctkıl eylemıf es a ---~ ·-•=- -
"''l'llt k ıne apıyı ren yınnı lf1lll ıçın e'ftıı&l mut- 6 Ga · --'- oldukl M""f ·· d M f hak 1 diki · ı tZMiR lta a suretiyle girerek Bn. Şefikayı biteleri le b" likt • . • . - yrı mcn&ul kendi&ine . ~ı u tü za e usta a ve tini ibra ve iskatı eye erı- SULH HUKUK MAH-
~"••aya teşcl>büs eden kasap Mustafa b·ı/ l ır. ~ medyet..\k': ihale olunan kimse derhal vr;a Rıfat tırketinin Soyadı kanunu ni mütekabilen ikrar ederler. KEMESINDEN : 
1'. kuw1a ••reyan etmekte olan tahld· ze ı ırme en ıca~ . ~ er. ~ Yerilen. mühlet içinde parayı ver- mucibine~. ~İNii unvan . olarak Akitler ı...ka bir . diyecekleri Devlet demiryolları vekili a.,.. 
lt l neUceıenmi§lir. Suçlu a _ rceza mah- halde ~akları tapu aac~h!le sabıt me:u~ _ihale kararı fe.holunarak kabul ettisı Muataf a ve Rıfat Ak- olmadıiını beyan ve ikrar etme- kat Murat Çınar tarafından lzmir-
~esizıe verilmiştir. gı olmadı .. ça sat~f bedelının paylat- ~endısınden e-nel en yüksek tek- belen unvanı ticariai de dahil bu- leri üzerine itbu mukavele resen de körfez vapurları biletçilerin-* nÜ§vet kab'li.nde • k masından hanç kalırlar. _ lıfte bulunan kimse arzetmif ol- lunm&k üzere aıerek esu muka- tanzim olunarak ha.zırlar yanında den Sıtkı aleyhine actığı 38"' •cu-~aklıkJarı id~nu ed'lı Ç....,.... ~"':' 1 4 - Göoterilen rinde arttır- duğu bedelle al-ia razi olursa velename ye serelue unvan le- açıkça okundu meal ve mündeTc- rus alacak davasının. cari ,' uİıa· 

otlrb· ıa ı en eşme taJırıral • t" k d l • ima bedd .. lü. • • . • l . ı ı Xeınal ,. rk da Zek" h • k maya ti ıra e e-n er arttırma ona, r .. zı o z veya bulunmazsa u ne aıt vesaikı reımıye ah- catının arzu arına tamamen uy- kemesinde müddeial~yhin ika-
<IQ)t· e a a şı ı aK m· • • k 1· h be ··d kA • • • .• . • ld w k b l .k ı tahkik t . . . ,aıtnamesını o umu, ve üzum- emen on t dn mu detle art- amı umumıyesıam bugunden ıtı- ıun o ugunu a u ve ı rar et- metgahı meçhul kaldığından hu-
llun a netıcelenmişlır. lkı mnz- \ 

1
• l b l t ık l ok b f .L•• • l h""k.. d ik lt h · · · k rnahkc . ked;ım;.,..· . ı ma umat a mı• ve un art ta- ırmaya ç arı ıp en ç arttırana aren eanu ıpta ve u um en t ten sonra a mı epımız ımza uk usulü muhakemeleri ka unu-

"eku mc)c sev ..... ~.ır Dava k b l · d 0 h l d·ı· lk" "bal d k" · k t l diki L- d l ·k "'b'" 1 d"k i Ahmet D'km . , · . mamen a u etmı• a ve itibar ı a e e ı ır. ı ı e arasın a ı ı• a ey e erini ucyan e er er. ettı ve mu ur e ı ·· nun 141 inci maddesi mudJ ince 
lkıeaı ı erun meni muhakc- l l fark ·· le • · ·· d 2 H~!L •• f h l G nel sa • 11890 ·ı· ~ k<ırar v ·ı işt: o unur ar. ve geçen gun r ıçın yuz e - uamu es o unan mez· e yı · ı anen tebligat icrasını m~' ddei 
-......._ crı m ır. 5 _Tayin edilen zamanda gay- ~eften hesap olunacak faiz ve di- kur ıirketin mevcudat ve matlii- Özel aayı : 10/247 vekili talep eylemi, ve taleb · vaki 

-' 'i35'J""'?' ri menkul üç defa bağırıldıktan ızer zararlar ayrıca hükme hacet bat ve zimemab akitlerden Mus- ~,bu mukavelename suretinin muvafıkı kanun olmakla i lnen 

k tt 
"b I d" kalmaksızın memuriyetimizce ah- taf a Akbelen tarafından deruhte daırede saklı 11867 umumi numa-1 tebligat icrasına karar veriln ·' ol-

r A k bed r 1 an sı o unur. a e (133) ilmıt n ıaer -.ı ı a tır· ra ı asına uygun olduğu tasdik duiundan müddeialeyhin ruha· 
Zayi 

~~d•eneıinde lzmir Erkek Li
~)l:.e= aldığım tasdiknamemi 
~? ·,· . Ilı. Yenisini alacağımdan 

• •nın h .. ._ ·· k ı uanıu a mamıtbr. 
CEMAL 

sonra en ço ar ırana ı a e e ı- c d tah ·ı ) M dd ed . d•V ~•-= R.f t · 1 1 
i.r. nca k artt~rma •. d • 1 m';'· ikinci arttırma yukarıda ııöo- ketle olan aliilı:umı tamamen kea- kılındı. Bin dokuz yiiz otuz yedi kamenin muallik bulunduğu 29-
a~n_ıen ıymetın yuz e ~e~ıf !erilen 7 - 12 -~7 tarihinde "fire ~ftir. yılı tetrinievvel ayının yirmi al- 11-937 pazartesi günü saat nda 

hetını bulmaz veya a.tıf ıstıyc- ıcra memmlugu oclas.-ı4a iıbu 3 - Akitler Jaükmii f esholunan tıncı aalı günü. . tzmir sulh hukuk mahkemesinde 
nin alacaima rüçhaıu olan diier ilin ve sö.terilen arttırma farla•· mezkir tirkete müteallik her tür- lzmir ikinci Noteri resmi mü- hazır bulunması veya bir vekil 
alacaklılar bulunup ta bedel bun- mesi d•iresüade Mtdacaiı il;,.p lü met.elibat ve miiddei1at Ye mu- bürü Ye M. Emin Erener imzası eöndermesi lüzumu ilin olur.ur. 
ların o savri menkul ile temin olunur. 3717 0925) haumattan biri. cliiFinill zimme- 380.l '1924\ 3807 ~1922) 
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~·MEVSiMLiK HAVADiS~ 
SAHiFE 1~ 

•• 
DiKKAT ' ' • • ' • 

Önümüzde kış mevsimi var, düşüncemiz nedir? .. Yağmurdan ve günetten forması bozulmaz v 
rengi ıolmıyacak bir fapka almakdeğil mi? Evet .. 

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

Yeni gelen mevsimlik sağlam, meydana getirdiği, • ~ 

ucuz STETSON 
en yeni renklerdeki · 

Kumaşlarını görmeden elbise yapmamanız menfaatiniz iktizasıdır 
PENN - GRAFT 
KENSINGTON 

Her ölçü 
her renk 

ve en cazip desenlerde 

VALRJDGE 

RITTEN HOUSE 
Lüks ISPARTA halıları 

Birinci Kordonda ÇQ LAKZADE Markalı şapkalar size bunları temin eder. 
SATIŞ MAHALLERi : başlıca tuhafiye mağazalarında arayınız ..• ____________ .............. ._ .................................... . 

Halı Ltd. Şirketi 
Vitrinlerinde teşhir edilmektedir. 

TOPTAN VE 
Lütfen ziyaret ediniz. 
PERAKENDE 

'Bir gün bahar, bir gün kış 
ka arsız hava ar 

!ıastalıklarııı en büyük 
yaı·dımcısıdtr. 

Vücudunuzun grip, nezle, ba~ ve diş ağri"sı, kırıklık 
sinir, adele, bel nğrılarına karsı G l i ....... · ...,... 

Ka4eleriyle korunmağa bugün her vakitten dalıa 
fazla muhtaç olduğunuzu unutmayınız i - --~......-

Mideyi bozmadan, kalbi ve böbrekleri yormadan 
bütün ıstırapları dindirir .. 
iCABINDA GONDE 3 KAŞE ALINABILtR.. 
İsim ve markaya dikkat .. Taklitlerinden sakınınız. 

Sıhhat ve güzellik 

Sağlam ve güzel dişlerle 
Sağlam ve güzel dişler de 

RADYOLiN ileteminedilir 
l)işlerinize çok dikkat ediniz 

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

tecrübelerle anlaşılmıştır. 
Günde üç defa dişlerinizi lırçalıyarak ve daima 

RADYOLiN 
Kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniz 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK. 
Maden kömürü 

Her c•ns kömür perakende suretile rekabet kabul 
me:r: fiatler dahilinde satılmaktadır. 

Adres: Kestane Bardakçılar sokak numara 12 
PERPINYAN 

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 

;ı ) Pamuk fitilli 
b ) Amyantlı yanmaz fitilli 
c ) Fitilsiz 

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

etmez fiatler 
• ~· • 1 >": '4-... .·f""ı; 1- ... ' ' • 1 . 111 
~'T//7///'/////////.7hT7Z77//7.L////J~L/Z.:a;zr:ızı=zı::-2'~ 

~ Şık Atelyesi 
~ Beyler Sokağına nakledildi ~ 
~ · Mimar Kemalettin caddesinde (ŞIK) dikiş ve fapka atelyesi 

tevsi mecburiyeti dolayııiyle ikinci Beyler sokağı civarında Nu
man zade sokağında 36 numaraya nakledilmi,tir. 

1 - 26 (1803) 
'<CTJLZ77'aF.LY..LTLZZ7.xz:z:z:;;arL///////////////.///"/////ZL/T/..L.c. 
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No. 1626 FOC - - No. 1611 FOC 
DAIMON marka bu fenerler iki yüz elli metre mesafeyi gös

terir. Ayarlıdır. Şuleyi dağıtır ve toplar. Yıldırım DAIMON mar
ka yassı pille yanan bu fenerlerin siyah ve renklileri vardır 1936 
senesi icadı olan hu fenerler çok beienilmit ve takdir edilmi,tir. 
Herkese tavsiye ederiz. UMUM DEPOLARI : 

tzmirde : Suluhan civarı No. 28/9 Hüsnü Öz ödemi,Ii .. 
lstanbulda : Tahtakalede Jak Dekalo ve Şaı. __ ...,.____ . 

DiKKAT 
Bugüne kadar getirilen gaz ve Mazot ve sair bilcümle ocakl!.\• 

rından fazla hararet veren ve harareti MAZOTUN az ve çok 
verilmesi ile ayar edilen 

Sarfiyatı mümasillerinden daha ekonomik 
şık-temiz-sağlam ve otomatik ayarlı 

LAMPART 
Mazot ocakları gelmiştir. 
FAZLA REKLAMA LOZUM GöRMIYORUZ. Mümasilleri 

ile bir tecrübe sizi tatmin edecektir. 
UMUM DEPOZITER : S. KALOMENi. 

ı, Bankası kar.ısında Büyük Kardiçah han. 

1 LAN 
Taksitle satılık fabrika 

Sümer Bank 
Umumi müdürlii
ğünden: 

Turgutlu Kısmalı mevkiinde kain tuğla ve kiremit ve kire~~~ 
fabrikası a'ağıdaki ~artlarla ve pazarlıkla açık müzayedeye 
nulmuştur. iki 

1 - Fabrikanın muhammen salış bedeli T.L. 12.000 - (Orı 
bin lira) dır. rııı· 

2 - Pazarlığa ittirak için muhammen bedelin yüzde 7.5 u 
kit veya teminat mektubu olarak bankamıza yatırılmalıdır. k te· 
3 - ihale olunacak bedelin yüzde 20 si nakit ve peşin olara 
diye olunacaktır. . "ti be• 

4 - ihale olunacak bedelin yüzde 80 i beş müsavı taksı e 

senede ödenecektir. b ukt:> 
5 - Müzayede 29-11-1937 pazartesi günü saat on be~ uç 

Sümerbank umumi müdürlük binasında yapılacaktır. . kader 
6 - Taliplerin müzayede gününden bir gün evvelın~ Iazırfl' 

Sümerbank umumi muhasebe müdürlüğüne müracaatlerı 

dır7. B k k . f b "k d"I d· -· "h le etmek hak• - an a mez ur a rı a satıtını ı e ıgıne ı a 
kını muhafaza eder. 

27-29 3794 (1920) 
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DEUTSCHE LEVAN
TE LINIE 
G. m. b. H. 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROYALE NEERLANDAIS 
, SPARTA vapuru 3 t birinci teşrin- KUMPAı'lY ASI 

Cle heldeniyor. Rotterdam, Hamburg DUCALION vapuru 26/ 10/37 de 
\'e Bremen için yük alacaktır. 

ANKARA vapuru ·5 ikinci te§rinde Anvers, Rotterdam, Aınsterdam ve 
heltleniyor. Rotterdam, Hamburg ve Hamburg limanlarına yük alarak ha-
Brernen için yük alacaktır. reket edecektir. 

AMER.tKAN EXPORT UNF.S _ HERMES vapuru 27/10/937 de bek-
'llae EKp0rt Ste· Mp Corponlion leniyor. Burgas Varna ve Köstence li-

d CARLTON ...,_. 26 lııirinei tep1a- manlarına yilk alarak hareket edecek
• Wdeniyor. NeTYOlk için yük ala- t ' 
~ ır. 

r:"•M • • • . SATURNUS vapuru 13/11/937 de 
CJ\. INSTER vapuru 2 ikincı teşrın• 

de L.•-•en· N _..ı._ • • ..:~ .ı. Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg 
ua(l ıyor. eyY°"' IÇID 7- .... 

Clll tır. limanlarına yük alarak hareket ede-

EXT AVlA vapuru 11 ikinci teşrin- cektir. 
de beld~or.· NeyYork İçin yük ala- TRlTON vapuru 13/11/937 de bek-

.......... tml ....................... !'.ım .. . 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
SirkeciCle 

Bu her iki otelin müıteciri Türkiyenin en eıki otelciıi BAY 
MER LOTFO' dir. 43 aenelik tecrübeli idareaiyle bütün Es 
Unna kendisini ıeTdirmittir. 
Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahati 

lurlar. 
Birçok hususiyetlerine iliveten fiatler müthit ucuzdur. ~ 
latanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde bulUfUl'lar. . - . ~ leniyor. Burgas, Varna ve Köstence H-

ele tB?"OR Tapuna 19·~· tepin- manlan için yük alacaktır. • .. ___________________ , _____ •, 

Leldem,-or. Newıork 1Ç111 yük ala- SVENSKA ORlENT LlN1EN u Pamuk 
Nazarı 

Fabrikatörlerinin 
dikkatine 

~ mum EltPRF.Ss ...,..,. 26 ikinci tepin- V1KtNGLAND motörü 2/11/1937 de 
de~. Ne.yon için yük ala- Rotterdam, Hamburg, Gdynia, Dantzig 
tlld.r. Danimarka, lsveç ve Baltık limanlarına 

OCONTZ Yapana 28 ikinci tep'İn- hareket edecektir. • 

~~or. NeTYork için yik ala- NORDLAND motörü 16/11/937 de 

'l1ae Üport Steanulıip Corporation 
Rotterdarn, Hamburg, Gdynia, Dantzig 

PiRE AKTARMASI Danimarka, lsv'? ve Baltık limanlarına 
SERi SEFERLER.. hareket edecektır. 

EXACAMBtON vapunı 23 birinci teı· A A S N E vapuru 2/12/1937 de 
l'f.tde P~en Botton ve Nevyork için Rotterdam, Hamburg, Gdynia, Dantzig 
._,_et edecektir. Danimarka, lsvcç ve Baltık limanlarına 

l:XCHORDA vapuru 5 ikinci let· hareket edecektir. 
~e Pireden Boston ve Nevyork ~in SERV!CE MA.RlT!ME ROUMAIN 

c-~et edecektir. SUCEA VA vapuru 4/ 11 / 937 de Mal-
~CALIBUR vapuru 19 ikinci teş-. ta ve Marsilya limanlarına hareket edc-

rınden Pireden Boston ve Nevyork için 
h L cektir. areııı;et edecelctir. 

SEYAHAT MODDETI ~LUGA POLSKA S. A. 
Pire. Boston 18 gün LEVANT motörü 6/11/937 de An-

Pire - Newıol'k 18 rün vers, Gdynia ve Dantzig limnnlarına 
SEftVJCE MARITIME ROUMAIN hareket edecektir. 

BUCAREST 
de I>lJROSTOR vapuru 26 birinci teşrin- t1indaki hareket t.ar1hleriyle navlun-

i~ldeniyor.. . !ardaki değitildiklerden acenta mesuliyet 
,.. i:Sstence, Sulına, Galatz, ve af il"t • • 
'-'ala~ aktarması Tuna limanları için kabul etmez. Daha fazla t s a ıçın 
Yük alacaktır. tkinci Kordonda FRA TELLi SPERCO 

S'i'E. ROYALE HONGROISE .. d"l • ri-DANUBE MARITIME vapur acentasına muracaat e ı mesa 

DUNA motörü 2 S birinci teırinde ca olmaw. 
heklenİ7o1'. Belpad, Novüad, Comamo, TELEFON : 4142/4221/2663 

~•Pflfte, Bratiılava. Viyana ve Linz --eı::~!m!-B!!!l,_m:'l_lml_rım;_it 
IÇin Yiik alacakbr. M *"! 1 

4 
W 

DEN NORSKE MIDELHAVSLINJE 
OSLO 

8A Y ARD motörü 25 birinci tep-inde 
~Ol'. Pire, Dieppe ve Norveç li
~ ~ al.aıldr. 

ARMEMENT SCHULDT 
HAM BU RC 

h Dl1BURC Yapuru 22 birinci teşrinde 
h ~eniyor. Annn (Doitu) ve Ham· 
u~ İçin yük alacaktır. 

Olivier Ve Şii. 
LtMİTET 

Vapur acentası 
BlRiNCl KORDON REES 

BINASI TEL. 24 43 
Lllerman Lines Ltd. 

LONDRA HATI'l 1 ~ki hareket tarihleriyle navlun
,~rdakı detişiklerden acenta mesuliyet 
"'ahu! etmez. ALCERlAN vapuru 20 birinci teş· 

l( l>ah8 fazla tafsilit almak için Birinci rinde gdip yük çıkaracak ayni zamanda 
"~!'donda V. F. Henrl Van Der Zee . H il · · .. ı_ l •-
'-0. M. V. Vapur acentalığma müracaat Londra ve u ıçın yu-. a acaK.tır. 
edfbnesı rica olunur. CITY OF LANCASTER vapuru 15 

'l'ELEl'ON No.: 2007/2008 • ikinci teırinde gelip yük çıkaracak. ayni 

zamanda Londra ve Hull için yiik. ala-

Diş Hekimi 

b~ulla~ Naci 
HORTAÇSU 

Haatalannı Birinci Beyler 
IOlcak 36 numarda kabul eder. 

Sabah 9 - 12. 
Öileden IOlll'a 3,30 - 6 
Randevü için telefon ediniz. 

TELEFON: 2946 

Göz Hekimi 
MİTAT OREL 
~ - Beyler Numan zade 
.1. ., Ahenk matbaası yanın-
~ ,,umara: 23 · 
t~uayene 1aatleri : 10-12, 

lllllliin - 17. Telefon: 3434 

G . J. KALOMENI 
lcırı •ı.ı Bulvarı - Borsa sarayı 

•ıında : Tele/on N o. 3402 
ıı IZMIR 
raer • 

11allteb cı~k el ve elektrikle 
•-'-· •rrı YAZI ve HESAP ._.IUDe(e • .._tla rı miikemmel ve temi-

De ol~ra~. tamir edilir. 
lt.)d: ıçın daimi abonman 

r. 

caktır. 

THE GENERAL STE.AM 

NAVICATION CO. LTD. 

ADJUTANT vapuru 5 ikinci te~rin· 

de gelip Londra için yük alacaktır. 

DE.UTSCHE LEVANTE. UNIE 

ITHAKA vapuru ikinci teşrin ipti

dasında Hamburg Bremen ve Anvers• 

ten gelip yiik. çıkaracaktır. 
Tarih ve navlunlardaki değişiklikler· 

den acenta mcsuliyet kabul etmez. 

OAHlUYE MOTAflASSlSl 
DOKTOR 

Celal Yar~m 
lzmir M ldcet hastanesi Da

Clll f" bili ffutehldar Seririyab Şe 1 

Pazardan m•eda her gün hasta
larım muayene ve tedavi eder • 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
aobiı No: 65. 
Telefon: 3956 
Evi: Götepe tramvay cadde
si No: 1018. Telefon: 2545-

Kulak, Boğaz, Burun bastahlr
lan müteha11111 

Doktor Operatör 

Sami Kulatçı 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cadde-
si 992. Telefon: 3668 

1-26 (481) 
aJj - ;.;;; S't n -= 

PLATT 
F abrikasmın Namdar 

ÇIKRlKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu sene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

G. D. GIRAS 
Peştemalcılar, Evren ıokak No. 3/1 

Singer diki• makinalan kumpanyası karşısında 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 IZMIR 

11: ........ ~-n.~n ...... ma ......... +a1Wmm .. ~a~·s+all8mıı.:ıı•mı:1Dı .. ~w:-.ı•~1•• 

Balıkyağının halisi 

Hilil Eczanesindedir 
1937 rekoltesinin bat mahıulü 

Kemal Kan1il Aktaş Balıkyağ! 
Adıyle satılmaktadır. iki defa timikman süzülmüt 

taheser bir terbettir. 

Eczaci Kemal Aktaf bu yağı batka hiçbir yere vermemittir ~e 
vermiyecektir. 

. 
~··············~i'ii'i-i·~~····~-~~;·~~~~i··············~ 
. . . 
• • . . NorTeçyanın haliı Morina balıkyağıdır. iki 

defa ıüzülmüttür 
ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

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

~Jat1Urdeft evvel PERLOOENT dit 

.... cununu kullanmak suretile anızıneıı 

~Jlkamart kend1nıze bir. vazife biliniz..> -
'PERLODEN'l: kıyas kabul ·etmez bir) 

muzaddı taattOndOr. 

A 
s~ 

1 

TURAN ı-·abrikalan mamulltıdır. Aynı zamanda Turan 
tu•alet ıabonlannı, traı eabunu ve kremi ile gOıellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satalmaktadar. Yalnız toptan aa• 
tıılar için lımlrde Gazi Bulvannda 25 numarada umum acen• 
telik Nef'i Akyazılı •e J, C. Hemıiye mllracaat odinlL 

Posta Kut. 224 Telefon s.ııas• 

MEYVA TUZlJ 

~ 
1 

En hoı mey•a tuzudur. lnlubazı def eder. Mide, baiınak, 
karacigerden mlitevellit rahauızlıkları önler. Hamıı kolaylaıtını. 

· ına-iliz Kanzuk eczanesi Beyo2lu - lıtanbul .,..._ ... 
lzmir Yün Mensucatı 

Türk A. Şii-ketinin 
Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı 'kumaılar : 

SaClam Zarif 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

mi SATIŞ .YERLERi fB 
Birinci Kordonda 186 numaraaa 

ŞARK HALI T. A. Ş 
-. ...... ·z: ................ ~ ...... .. 



SAYFA: 10 l'l.1111 ASIR 27 1LK TEŞR1N ÇARŞAMBA 931 

Şanghay Cephesinde Muhare eler 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Japonlar biraz ilerlemiş Fransada intihap şekli 
.-llliiiiımm!!illıml .................... ~ .... 1!11111 ................ . 

Şapeiye hakim olmak için yaptıkları Solcenah partileri arasında nisbi . 
hücumlar hala netice vermedi usul lehindeki cereyan kuvvetleniyor 

.. ~apeiden 1nanzaralar 

Şanghar, 25 (A.A) - N~sredilen bir nev~'".tı':ı kı.rnllij ve bunların 3l'asında ıra•• Şanghayın ilk varoşudur. Çin or
çın tebliğine göre. Nanhs.i.ang ile Tasang blr »lhilfil havası yaramuştır. do.sunun bu hattaki unsurları muntazam 
hiılii Çinlilerin elinde bulunmaktadır. Japon 1ayyarereri 24 ilk:teşrindc ikin- ric'ate ba~lamışlardır. Bu harekd gün-
Japon ileri hareketi durdurulmuı;tur. ci <kofa olarak Hankovdaki tayyare !erce Çin mevkilerini döven ağır topla-

Roıma, 2G (Ö. R) - Rornaya japon fllE'Ydanları ile ""'1::"':i binaları bomba~-: nn ve tayyarelerin faaliyeti sayesinde 
:lcaynağrndan ~len haherl<>TC göre dün dı.man et..-nış ve mühım hasarata sebebı- kolaylaşmı~tır. Yüzden fazla tayyare 
Şanghay °"Phesinck Şalg,1nın mkutuyla ycl vermişti.r. bu bombardımanlara iştirak etmişlerdir .. 
netı..,len.en c;ok şid<l<"lli bir muharebe Roma, 26 (Ö.R) - Tokyodan bildiri- Havaların iyi gitmesi motörlü va .. tala
olmmıtur. Faşist gazetel<"rıne · göre bu liyor: Urrn.ımi japon efkan bazı dev- rın da külliyetli mikdarda kullandma ... 
japon muvaffakıye<t;i Şanghay cephesin- Jet.ler ta.rafından Çi.ne küllıiyetlıi harp nı mümkün kılmı~tır. Sancağın oukutun

de Çin kuweUcrini ikiye bi>lmekt.C'dir. malzemesi göndıe-riln."'slıl<lıen münfail 1 dan sonra Çinlilerin vaziyeti güçleşmiş
Japon hücu..,,lan dO"Vam Mmekl<'dir. gorunmektedir. Resmı mahfıllıer Japon- tir. Ye Miya • Ohangı müdafaa eden 
Gayesi d Şanghay _ Nankin demiryo- y"'1ıın s.imdiki ihıtilafa ecnebi müdahale- Çin kuvvetleri muhasara tehlikesine ma
lwıu-n işgalıi<lir. Japon taı-;-arcleri Şang· si.ne tahammül elıntiyeceğinıi temD.n ci- ruzdur. 

h.1yın garbırnla Çin haUerını ş.ddetlc mekt.«l.irler. Londra, 26 (ö.R) - Japon oeliri 

bwnbarclım= etmL<;.Jerdir. Otuz kilomet- JAPONLAR T AZANGl ALDILAR Ş;ınghay civarında bir lngiliz askerinin 
l"('\ik bir cephede iiç kilometre d r:nli- . P~ris, 26 (ö.R) - Şanghaydan bil- Japon tayyarelerinin ateşiyle ölmesi do
-,-~- la k • nl n ·-· ~u·• I • dirılıyor : Japonlar ıiddetli muharebe- layısiyle teessürünü bildirmiş ve tami-
J!uırn: o m J3po on .....-~Hın il,;"~ ..... en 
ilen hareketi al!ika uyandırmıştır. Ja-ı den !onra Tazangı zaptetmişlerdir. Bu· rat itasına hazır olduğunu bildirmiştir. 

::.=~-:~t:t:n=~~:ı Hayfa cı·varında 
olurlarsa çinlılıerın vaz.iyet.i vahim ol-

Yeniden müsademe oldu. Asker gönderildi 
mağa ~hyacaktır. Italyan gazeteleri 

su ve çıarnur içinde, cenkçi ve mevkile
rini 1Bhki:ın etmiş bir düşmanın al"'Ji al
tında i.lerleımeğe muvaffak olan japon 
8"ker:leıriınıin m~etlerini takdir etmek

Kudüs, 25 (A.A) - Gece Hayfa civarında bazı müsademeler 
vukua gelmittir. Vak'a mahalline askeri takviye kıt'aları gönde
rilmİflİr. 

tedirler. 
Tokyo, 25 (A.A) - Tebliğ : 
Şanghay oephesindıe japon kıtaatı 23 

:illcteşrin :!abaılıı Kiıangvanchcn - Ta
rhangchen ınıntaka<ruıa karşı bir taarruz 
icra eıtmişlıerdir. 24 il'.kteşrin sabahı fecir 

vakti.ne kadar devam 00.... şiıcldetli mu
harebeleroen sonra Çin ordusu adım 
adıırn ricabı baş1mn.ış ve ayni gün ün sa

bahının dokuz buçuğunda japon kıtaatı 
K:iangvancherun şark mmtaka..<ında bu
lunan Futan üniversitesindeki Çin mev
ziini i$ııJıe muvaffak olmuştur. 

ROMA, ~6 (ö.R) - Kudüate çıkan «Filistin» nasyonalist ga
zetesi İngiliz gazetelerinde çıkan havadisleri nefretle kartıla
maktadır. Bu gazeteye göre Filistin Araplarının hareketi lngil
tereye J,artı bir husumetin ifadesi olmayıp Filistinde bir Yahudi 
milli ocağı kurulmaaı için lngiliz gazeteleri tarafından yapılan 
netriyata karft me~ru bir mukabeledir. . 

lngiliz - Fransız dostluk cemiyeti 

Japon kruıatırun bu mm.takada tı.ar

TUZU Chapeidıeki Çin kuvvetlerin;n ma-

LONDRA, 26 (ö.R) - Dün lngiliz ve Fransız cemiyetleri bir
liği tarafından Fransız bzahriyesinin eski erkii.nıharbiye reısı 
amiral Düratyel ferefine bir ziyafet verilmittir. Fransız sefiri B. 
Corbin iki memleket efkarı umumiyeleri arasında bugün göze 
çarpan ve lngiliz - Fransız dostluk cemiyetlerinin de hizmetiyle 
husule gelen ayniyetin lngiliz • Fransız dostluğu için en iyi temi
nat olduğunu ıöylemittir. ............... 4,r·bin····ııaıyan···a·sk·err········· .. ·· 

ltalyanlar ispanyadaki ~önüllülerinin 
. bu kadar olduğunu bildirdiler 

Parıs, 26 (Ö.R) - Ademi müdahale tali komitesi, cu- . 
ma günkü celsesinde başgö~teren ihtili.fları tesviyeye ça
lıtmak Üzere hu'{Ün tekrar toplanacaktır. Bu ihtiliflar gö
nüllülerin geri alınması ·\:e iki tarafa muhasımlık hakkının 
bah~i hakkındaki prensip anlaşmnsının tatbikine dairdir. 

Alök.adar dcvletlcr;n haTİcİye nezaretleri arada geçen üç 

gün zarfında lngiliz projesini iyice tetkike imkan buldukla

rından bu akoam mümessillerin bu teklifler hakkında kat"i 
olarak hükümctlerinin mütalU..alaTını bildirecek vaziyette ola

cakları ümit edilmektedir. Par~ ve Londra kabineleri de iç
timaa tekaddüm eden son saatleri nolttai nazarlarını birle~
tirmek için faaliyet içinde geçirmişlerdir. •Hariciye nazırı R. 

Oelbos Jngiliz ve Fransız seflrlerini kabul etmiştir. B. Mus

eolininin mümessili B. Delbosa hükümetinin bir resmi tebJi. 
i'ini tevdi etmiştir. Bunda deniliyor ki : cJ3panyada bulu~ 
nan ltalyan gônüllül~rinin sayısı 40 bin kadardır. Bunda 

muhtelif geri hizmetlerini ifa edenler de dahildir. Bu rakkaıu 
tam manasiyle tevsik rdilmiş olduğundan inkir edilemiye· 
c•k bir hakikate tekabul etmektedir.• 

Londra, 26 (ö.R) - ltalya •efiri B. Grandi torafından 
Jşpanyada yalnız kuk bin ltalyan gönüllüeünün bulunduV.ıı· 

nu bildirmek üzere F oraynofistc yapılan teşebbüs Londra.da 

müs.~it bir te!ir uyandırmıştır. Bugün toplanacak olan tali 

komitenin bu !'lebeple daha iyi bir hava i(indc miize.kerelere 

. " . 

giri. ileceği ve yolu üzerinde çıkacak manileri, daha doiru•u ltalya ve Sovyetlerin Landra elç;!eri 11fai$ki ııe Grandi 
daha cuma günü çıkmış olan engelleri tesviye için daha zi- ııı07t ıoplantıdan çıkarken 

yede cesaretle ı~~ sarılabileceği ümit ediliyor. lhtild.flı n~k-ı olduğunu bütün dünyaya reımen bildirmiştir. Bu hareketten 
talnrın esası komite tarafından alınan k.ararlara bundan boy- sonra diğer bütün alakadar memleketlerin ve baota Rusya 

le hiç bir suretle tecavüz edilmemesidir. Diğer taraftan Ru!'I· I ile Fransanın da ayni derecede açık gözlülük göstererek 

yanın komitenin kararlarından hariçte kalmak arzusundan cümhuriyetçiler tarafına göndermiş oldulc.ları gönüllülerin 

çıkan &'iiçlülderi de bertaraf e-trnek icap etmektedir. 1 mikdarını doğruca bildirmeleri bek.lenebilirdL Paris ve Mos-

llerlin, 26 (ö.R) - lspanyadalü ltalyan gönüllülerinin kova böyle bir teşebbiisten sakınmışlardır. Zira kırk bin 
oayı ı ı.-1.kında Roma hükümeıi tarafından yapılan tebliğ ltalyan gönülliisüne karşı cümhuriyetçilerin ... narında 150 
münu.sebctiyle cMittag> gazetesi ,unlan yazıyor : Roma Ja. bin gönüllü vardır ki bunlann che:-ttıi de Fransa ve Rusya

panyadaki ltalyan gönüllüleri sayıoının kırk binden ibaret dan gelmişlerdir. 

Pa.ris, 26 (ö.R) - Fransız gazeteleri • ~ al.ilkadar olacaktır. 
yarın Lüde başlıyacak olan radikal - 1 P3.I'is, 26 (Ö.R) - Fransada sol c0' 
oosyali<ıt kxıogresine büyük ehemmiyet .~~ ,,:4 nah pa.mıileri anısında inıtihap sisı..nl• 
veı:Uyonlıa.-. Sağ cenah gaxelıeleri bu ,,! !f' nin değiştinlaneei ve niSbi temSil usulü· 
kongre neıti.cıesinıde halle cepbe.;i ekseri- 'ii t nün ka.bı.ıılıü leh.iınıdeki cereyan ~ttikÇC 
~ pıarçala>ımasın üroiıt etrnaktedir- 1 ~· ,. ., 4 kuvvetlenmekııedıi.r. c Homme Libı-c • 
!er. Fabıt ııadikal ~itti buna ih- , ~ ga...tcsi şunı,,.., ya21yor : cNi.sbi ıeıns'I· 
1.irnal vemııiyarlıar. cüe'U'vre• gazetesin- f~ . j den korkul.nuıısına bir sebep yoktur. 
de radibl pa.rti6inin sol cooahı.ndan B. f ıı Gerçi bu siBtıcm.in t.a1il&iyle komünist-
Archimbaud ş~n.ları yazıyor: Nah.iye .· ~ ı...r bazı mevkiler daha kazanarak rne-

iot.ihabat.ı o;.,., giiıd<ıcejpı:niz yoru göster- ... :%il buslann say ısım artıracak.la.rdır. Fa kal 
di: Halk cephesinde lmlanak ve hareket · .;ı.ı oiııbl tem.il usuılii büyük fikıir değişik· 
"'-' f~"miz:i. a.ııtıınnak. Intiha.ba.tta · lilclıerine man; olduğundan bir defa bll 
nıdiknl!l•..meaı ancak kııntıuh.ış yol.unu 1 netic<> eıJıde edlilkJidoten son.re. bir muvaı<-
sağda arayan l:ıazıları teadıihe uğradı- .J il<! h8sıl oLacak ve diğer pal'iıi!IC!' gibi ko-
lar. Miinteh.ipler halk cephesine saWk • J mün.istler dıe oldııkları yerde ka]acak-
kalwı rruilkalleıre biliikis emıııiyet!erini ' !ardır. B. Bhıım dn bu sisleme ta:nıftat 
izhar etıınişlıenlir. Bunlara daha fazla rey göri.i.nmüştür. Esasen bu sol c-1> 
vererek Fraıısanın si.ya.setine hem cüm
hwıiyot, hem de sosyal ıslahat istikame
tiıl<h! devam etmesi arzusunu gösıber
miştıir. Radıikal p~ kendi siyasi 
doktrinasıru sosyal :ıslahalıtıan ayırması 

bir hattı olur. Şimdiki başvelıD.l 1927 
kongresinde sağlarla bi.rleşmcyi isteyen 
Franklıiıı - BouillLon'a şu ihtıarda bulun
muştu : cBöyle b.ir hareket radikal par
~ itibarını kırar, mfuıen pertiyi 
mahveder ve cümhuriye<t için öliim dar
be9i olur. > Bu ihtar on sene<len beri 
kıymetin.i kaybetımemişt.ir ve B. Chau
tanps da o zamandan beri hiç değişme
miştir. 

c Repüblik • diyor ki: <Parfuıin kon
gresini Fransız ve ecnebi yüzlerce ga-

, c partıileri arasında aıılıaşınayı kuvv~ıı

direcek, 7lira mahalli bazı küçük güç· 
!tiklerin onune geçecekür. Böylece 
mtin1elripler arıb.lı: sosyalistlerle fadlkal· 
leııi bU.biıııine kaınşt.mn.ıyacak ve on]arı' 
bi.rleşt.iren n<ıi<ıtalardan ziyade ayıran 

noktaları gfumeğe al:ışaca.klmdır. 

FTansı.z h"§ııek.Zi :jotan tenis oynaTken 
zelıeciler taldbe hazırlaıuyorlar. Sağ ce
nah kerıdi M"Zusunu hakikaıt yerine ala
rak ekseri.yetin devrilmesini bekliyor. 
Pazar güııü Şa.t.oruda söykdiği nutukta 
başvekil miirleci.lerden bu ~n vaz 
geçm.eleııini :ııica etmişılıir. B. Blıım da 
ayni şekilde sosyalistlerin vaziyeün.i izah 
etmiştir. Kongreden bir sergi.iz.eşt çık
m""ını umanlar umdukları ile kalacak
lardır. Esasen Lil kongresi siyasi mese
lıeleırden ziyade e 1aıcoınijc meııelelerle 

< Ere Nouvelle> gaze<tesi de niSbi tem· 
sil usulünün intihab<rt esnasında baZı 
a:nkışmazlıkla:ra nihayet vereceğini kay
dediyor. Bu anlaşmazlıklar intibaP 
ımenfaatlıerinin mnumi menfaatlere te· 
kaddüm etmesinden ileri gelmektedlr· 
nisb! sistıern buna rn8n:i o.laaık ve bütÜJI 
partilere ı...n bir sikl!ıl v~ ;çiıl 
siyasi ve ekooomik rahat=hkJıanıı da 
bir nevi dıevdsı ola"'1ktır >. 

·····ıspanyaaa···ııarii" .. vazıy·eır···· 
Madrid cephesinde cümhuriyetçi or

du vaziyetini yeniden ısJah etmiştir 
Valansiya, 26 (ö.R) - Milli mü

dafaa nezareti tarafından neşredilen teb
liğ : Merkez cepheoinde cephe hattını 

lehimizde olarak tashih ettik ve Hues
ta de la Hajna mıntakaınnda 400 met
re kadar ileri ıürdük. Bu ileri hareketi 

etna.sında mühim harp malzemesi toplı
yabildik. Guada.laraja mmtakasında bir 
istik,afta dü§man eiperlerinde bir mit· 
ralyöz ve on bin kadar fi§enk zaptettik. 

Sabah Madridin §İmali garbisinde bir 
saat kadar •Üren bir muharebe olmut,. 
tur. 

Paris, 26 (ö.R) - Salamankadan 
bildiriliyor : Nasyonalistlerin eline ge· lspanııada Fa.lı ıukerler 
çen Gijon limanı ıon te;ırinin ilk günle- "Te Astüryada normal hayat avdet et- reler oralardW bazı gemileri batın'lıf'" 
rinden itibaren münakalata açılacakbr. miştir. Umumi hizmetlere yeniden baş- ]ardır. 

Roma, 26 ( ö.R) - Salamankadan lanmı,tır. ispanya bankası tedavüle ye- Madrid, 26 (A.A) - Emniyet urouıı> 
bildirildiğine göre Astüryada ıimdiye ni gümüş para1ar çıkamuştır. müdürlüğü yeni bir emre kadar lapan'" 
kadar nasyonalistler tarafından esir edi- Katalonyanın muhtelif limanlarını yol pasaportlarının vizesinin ilga edil• 
len milisler 15 bindir. Gijon tehrinde bombardıman eden nasyonaliat tayya- miş olduğunu bildirmiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Meçhul Tayyareler 
Garbi Akdenizde Fransız vapurları

nı birbiri ardınca batırıyorlar 
Pazi•, 26 (ö.R) - Carbi Akdeniz. 

de iki F ranaız vapuru birbiri ardınca 
bombardıman ve tahrip edilmitlerdir ... 
Bunlar cUed Mella> ve cŞuör 91 > va
purlarıdır. Meçhul tayyarelerin yaptık· 
]arı bu bombardımanlar Fransız mah· 

fillerinde büyük bir heyecan uyandır
mı~tır. Bııhuaus ki cŞuör 91 > vapuru· 
nun Fransa ve fimali Afrika araemda 
hava münakali.tını temin eden c Air 
F rancc > kumpanyasına men3up olma· 

sı hadisenin vehametini arttırmaktadır .. 

Bu vapurun bombardımanı F raıuıanın 
münakale hatlanna karşı bir suikast 
maksadiyle evvelden hazırlanmış bir hü
cum karşısında bulunduğunu göıtermek· 
tedir'. Hariciye nezareti bu münasebetle 

ıu tebliği neşretmiştir : 

clk r ransız vapurunun maruz kaldı· 

ğı hücum üzerine hükümet tecavüz ya

pan tayyarelerin hüviyetlerini tayin ve 

icabına göre tedbirler ittihazı için mÜS· 

tacelen lüzumlu olan teşebbüslerde bu· 
lunmuştur. Bir harp gemisi hemen ha

dise mahalline gönderilmittir. Marsilya 

ve Cezair arasında hava münalc.ali.tırıı 

temin eden cAir France> hava hattının 
emniyetini korumak için hükümet icap 

ispanya sularında Fr ansız harp genıisi 

eden tedbı lrrc tevessül edecektir.> 
Pari•. 26 (ö.R) - Minork adasın

dan bildirildiğine gijre Malta ~övalyele
rinin hacını taşıyan bir deniz tayyaresi 

iç liman üzerinde uçarak c:Air F rance> 

kumpanyasına ait cŞasör 91 > vapuru· 

nu bombalamıştır. Bombalardan yangın 

çıkını~ ise de nufusça zayiat ol.m.aıw~tır. 

Ate~ henüz söndürülmemiştir. h··1'Ü" 
Pario, 26 (ö.R) - Fransız 0 ~• 

hücoı .. 
meti cŞasör 91 > 'apurunun . ôll" 
uğradığı Minork ad sına bir torpıto g Jo1 

.... yapafl 
dermiştir. Bu ihtar.il tccavuzu .

1
. of· 

1 1 • .. 't ed• ıY 
tarafından an aşı acagı umı j•' 

Yani Fransa aksi takdirde bu ndıtı:Y1 ~ 
gal niyetindedir. 


