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Mahallesi 
yanır.da 
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Bir Arap otomobiline 
ateş ettiler 

Kudüs, 27 {ö.R) - Son iki gün zar· 
fında karı•ıklıklar çoğalmıştır. 1 !aylada 
Yahudi mahallesi yakınında bir Arap 
otomobiline ateş edilmiş, 16 yaşında 

bir çccuk ağır yuıa1anmlftır. Kudüs za· 
bıtn~ı eski bc.ş müftiinün tahr;k hareke· 
tinden suçlu omca ol;lunu tevkif ctmi~tir. 

Gaze ve diğer şehirlerde de mnhalli re· 
ial~r tevkif edilmiştir. Yüksek komiser· 
lik dairc3jne girenlere karşı ihtiyat t3.· 

haffuz tedbirleri ahnmakta ve bunlar 
ancak Üzerleri arandıktan sonra içeri gj

rebilmektedir. Cenubi Rusya muhacir· 
lerinden bazı Yalıudiler müfrit tahrik&t 
auçuylc tevkif ve· bazılan memleketten 

ihraç edilmişlerdir. 

- SONU VÇVNCV SAHlFEDE -

Kültür bakanı yeni 
bir tamim gönderdi 

.••........••.......•...•.............. , 

-Talebe 
••••••••••••••• 

Bir mevzuu ser
bestçe anlatmağa 
ve münakaşaya 
alıştırılacak 

tedris sistemimize temas ederek mual
limlerin talebeye derste münalca~ hak· 
kı vermesinin usul İttihazını bildirmek-

- SONU IKtNCI SAHiFEDE - Maarif Vekili Saffet Ankan -

Otobüs seferleri 
Belediye otobüsleri 

bugün işleyeceklerdir 
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Esrarengiz bir otomobil 

'Dur, emrini dinlemeden 
alabildiğine gidiyordu 

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

~Vatandaş 
•••••••••••••••••••••••• 

Hayatına kıymet 
oermiyen suçlu 
mahkemeye verildi 
ve tevkif olundu 

····································~~·· 
Dün ikinci ıulh ceza mahkemeoinde 

)nühim bir cürmü meıhut davuının du· 
)'ulmuı yapılRUJbl". Hadiaenin mevzuu, 
sarhoş olan Ye ıoförlülde al8lcuı bu
lunmıyan Ihsan Jeplin adındaki bir talı· 
aın idare ettiği otomobili .Ur" atle eür
melı:. suretiyle halla heyecan ve tehlike
ye koyacak surette harelı:.ette bulunma
eıdır. 

Bu davanın cereyan eden muhal.eme· 
oinde bir çok noktalardan alakadarların 
nazarı dilı:.lı:.atini celbedeeek bazı oafha
lar meydana çıkmııtır. 

Umbalan sönük bir otomobile dur 
iıareti verildiği ve düdük çalındığı hal
de otomobili aevkcden oahıs emirlere 
itaat etmemİf, otomobil b ef, altı ki
lometre kadar takip edilerek:. lkiçeşme· 
likte güçlükle durdurulabilmişti. 

Hak.im suçluya ıordu : 
- Senin · karnen. yani ehliyetnamen 

,var mı ) 

- Yok. çünkü ben ııoför değilim 1. 
- Madam lı:.i ııoför değilsin, ne diye 

otomobili idare ediyordun) 

- Bu makina patronum bay Ahme· 
de aittir. AkfA-01 evine gitti. Ben de bi. 
raz şoförlükten anladığun için; maki
nayı aldım, E,refpaıaya götünnek üze
re yollandım. 

- Sarhoı mu idin ) 
- Hayır!.. 

Şahit olarak dinlenen elli numaralı 
belediye memurunun verdiği ifade ıu .. 
dur ; 

rakola telefonla haber verilirken ben 
takipte devam ediyordum. Nihayet iki· 
çeşmelik memurları tarafından güçlükle 
durdurulabildi . 

- Suçlu sarhoş mu idi } 
- Otomobilin gidiıine bakıhna sar· 

hoıtu. 

- Demek ki şoför sarhoş olursa. oto· 
mobil de sağa sola yalpa yaparak sar• 
hoşluğunu göoterir. 

tu. 
- Pelı:. tabii.. Otomobil de sarhoş-

Suçludan soruldu : 
- Ne dersin ) 
- Sa.rho1 değildim. 

- Geçenlerde kordonda da bir ha-
dise olmuş, otomobilin tekerlekleri ha
vada uçmuttu. Daha çok yakında kar-

1ıma çık.an bir §Oför. muhakeme esna
sında bile, bir şoför sarhoş oldu mu, 
dere tepeyi düz görür ve yürür. biz 

şoförler doğru yolda zor yürürüz de· 
mişti. Vah zavallı yolcuların haline .. 

Şahit belediye memuru .BÖZÜne de· 
vamla : 

- Bay hoikim, ben eeki bir memu· 

rum. Hayatımda, akşam ra~tladığım bu 
hidise gibisine rastlamadım. Bu ma

kina veya bu adam bizi o kadar oya· 

ladı k~ tarif edemem. Geçtiği bütün 
yollarda halkı heyecan ve korku içinde 
bıraktı. Ve tam mana.,iyle aarhoı vazi· 
yette idi. 

- Bunun adı Jeplin imi~ .. Anlattığı

nıza göre. paraşüt kulesine çıkmak niye· 
tinde olmalı} 

- Arzettim.. Böylesine hiç rastla
madım .• 

Daha başka şahitler de dinlendi. Şo

förün sarhoş olduğuna ve otomobili 40 
kilometre üzerinden yürüttüğüne dair 
şehadette bulundular. 

Hakim hemen fU karan verdi.: 

- H&disenin mahiyetine göre suçlu· 
nun tev"-.ifine ve hangi vitesi ve kaç ki· 
lometre üzerinden azami tekilde gide
bileceklerinin belediyeden sorulmasına, 

sarhoşluk:. hakkında 2 72 polisin şahit 

olarak celbine ve suçlunun nufuaunun 
Bandırmadan cetirtilmesi.ne .. 

Hak.im Naci Erel bu kararı tefhim et
tikten sonra suçluya hitaben : 

- Seni tevkif etmekle fenalık değil, 
iyilik etmiş oluyorum.. Eğer bırak.say· 

dım, adam sen de! Der yine bir sarhoş

luk yaparak bir vatanda,ı çiğner ve 
on beş sene hapis yatardın , amma şİm· 
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Kafaları tütsüleyince 
boğuştular Arkadaşlığı unutarak 

iki ağır bir hafif yaralı var 
Dün gece Dğirmep.dağında yine sar

hoşluk yüzünden mühim bir cinayet ol
muş, iki vatandaş ağır ve birisi de ha
fif sur . · ~ , yaralanmıştır. Hadise şöyle 
olmuştur: 

Değim1endağında polis noktasına yir
mi metre mesafede Osman adında bir 
müskirat bayii vardır. Bu bayi hem 
rakı satmakta, hem de itimat ettiklerini 
dükkanına alarak mas~ kurmaktadır. 
Fakat oon vaziyet hi!Mı usul ve müsa
adcsizdir .. 

Dün, yine dükk§nın içinde Adnan, 
Reşat, Mustafa, Köse Hasan isminde 
dört arkadaş işrete başlamışlardır. Az 
zaman oonra, Reşat ve Adnan ayrılmış
lar, dükkanda kalan Mustafa, Köse Ha
san ile dükkan sahibi Osman işrete de
vam etmi.~le rdir. 

Saat on .. , Dükkanı kapatmak lazım. 
Dükkancı taraf.N!an yapılan ihtar se
mere vermemiş kadehler birbirini takip 
etmiştir ... Bu vaziyet saat on bir bu-

çuğa kadar sürmüş!~. Kendilerinde 
daha başka içecek mecal kalmıyan bu 
kafile nihayet dükkandan ç~lardır. 
Dükkanını kapatan Osman bunlara re
fakat etmiştir. 

DUkkil.nın yanında bir kahve vardır. 
Kahveci kahvesini kapatmak üzere iken 

kafaları tütsülü arkadaşlar buna mdni 
olmuşlar, içeriye girmişler. Birer kahve 
içmişlerdir. Bu ikinci merhaleden son· 
ra postacı Ali Rıza sokağını takiben 
aşağıya doğru giderlerken, bunlardan 
Bay Mustafanın tam kapısının önünde 
bir arbede kopmuştur. Mustafa, Köse 
Hüseyin, Osman arasında boğuşma baş
lamışt.ır. 

Boğuşma o kadar şiddetli olmuştur ki 
etraftaki komşular pençerelerine koş

muşlar, üç kişi arasında bir kasap oyu
nu oynandığını görünce dışarıya çıka
ınaıruşlardır. Boğuşmaları : 

- Yandım Allah ! 
Nidaları takip etmiş, elli metre ileri-

de bulunan nokta polisi geldiği zaman 
üç kafadarın kanlar içinde yerde yat
tıklarını görmüştür. 

Karakoldan imdat talep edilmiş, yeti
şen zabıta memurlarının muavenetiyle 
daha az yaralı bulunan Bay Mustafa 
kaldırılarak nokta ma.!ıalline getirilmiş
tir. 

Celbedilen imdadı sıhhi otomobiline 
kaldırılan yaralılardan Osmanın karnın
dan bağırsaklarının fırladığı, laf söyli
yemiyecek halde olduğu görülmüş, Köse 
Hüseyinin sol memesi üzerinden ağır 
yaralandığı anlaşılmıştır. Mustafanın 

sol kasığı üzerinde hafif bir yara.vardır. 

Yaralılar hastaneye kaldınlmıştır. 

Hadisenin ne suretle ika edildiği henüz 
anlaşılamamıştır. Yalnız Mustafanın 
üzerinde bir ufak kasatura bulunmuş
tur. Osınanın hayatından ümit kesil

miştir. 
Keyfiyetten iddia makamı haberdar 

edilmiştir. Tahkikat devam ediyor. 
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Otobüs seferleri 1 

Belediye otobüsleri 
bugün işleyeceklerdir 

Belediyenin Almanyadan celbettiği 

on iki otobüs bugünden itibaren Kor
don hattında işlemeğe başlıyacaktır. Be
lediye, vekiller heye tinin verdiği oto· 
büs işletme hakkını kullanarak Kordon
da yalnız kendi otobüslerini işletecek· 

tir. Normal zamanlarda belediye vaaı· 
lalarının ihtiyaca cevap vereceği, yapı· 

lacak üç aylık tecrübe devresinden son• 
ra belki de bütün şehir hatlarının bele
diye vasıtalarıyle idaresi imkin dahili· 
ne girecektir. 

Belediye Kordon hattını bir varidat 

membaı olarak kabul etıniı değildir .. 
Malı:.sat halkın rahatoız olmadan seyrüse
fer ihtiyacını temin etmektir. Eğer bü· 
yük bir lı:.ar elde edilirse otobüs seferle· 
ri takviye edileceği gibi taşıma ücretin
de de tenzilat yapılacaktır. 

Kordon otobüs seferleri öğleden son· 
ra oaat on beşte batlıyacalı:.tır. Saat 14. 
30 da belediyeden hareket edilerek Ko· 
nak iskelesine gelinecek, orada valinin 
huzuruyle Şehir meclisi halan ille aefer· 
leri takip edeceklerdir. Valinin burada 
bazı sözler söylemesi muhtemeldir. 

Parti.de 
Öksüzlere yardım 
cemi yeti kongresi 

dün toplandı 
öksüzlere yardım cemiyetinin senelik 

kongresi dün Parti binasında toplanmıı .. 
tır. Kongreye vali riyaset etmiştir. 

Scne1ik mesai raporu okunarak tak.
dirle kabul edilmiştir. Yeni idare heye
ti intihabatı yapılarak eski heyet aynen 
ipka edilmiştir. 

Dr. Uz 
Londrada bir çocak 
hastanesinin planla

rını aldı 
Belediye reisi dolı:.tıor B. Behçet Uı· 

dan belediyeye gelen bir mektupta, Yat>' 
tığı tetkikler hakkında yeni tafsilat ve
rilmiştir. Reis Hollaıvladan sonra Loll' 
draya gitmiş ve cCity Garden> i ziyıı

ret etmiştir. Burası, hususi bir şirke! 
tarafından kurulmakta olan yeni bir şe
hirdir. 

Reis Londra sanayi sergisini ve bir 
şirket tarafından yaptırılmakta olan 400 
yataklı çocuk hastanesini de ziyaret ede
rek pl8nlarını almıştır. 

Bu hastane 2,500,000 liraya çıkınak· 
tadır. 

Londranın seyrüsefer teşkilatı, parlı· 
!arı. ve belediye işleri uzun uzadıya tel< 
kik edilmiştir. 

Fransaya geçen belediye reisi bütiİII 
dünyayı ala.kadar eden ekspozisyon uze
rinde tetkikler yapmıştır. 

Cümhuriyet 
bayramı 
On dördüncü cümhuriyet bayraJlllo 

bugün saat on ikide başhyacak, yarın '{t 

öbür gün devam edecektir. Dün akşall'" 
dan itibaren şehir bayraklarımızla de>< 
nanmış, başlıca caddelere inkılfilıın ve 
cümhuriyetin anlamını ifade eden ınaıı· 

şetler asılmıştır. Şehrin muhtelif yer
lerinde taklar meydana getiriJrniştit· 
Cüınhuriyet bayramı münasebetiyle diİII 
gece Izmire gelen trenler kalabalıl<f.ı. 
Başlıca oteller dolmuş gibidir. 
Yarın Cümhuriyet meydanında yapı• 

lacak büyük geçit resmine cemiyctlet 

ve askeri birlikler hazırlanmıştır. Jia· 
va kuvvetlerimiz cümhuriyet bayt•" 
mı münasebetiyle uçuşlar yapacak ve 
geçit resmi sahası üzerinde halka veei· 
zeler atacaktır. 

- Akşam, Baıunane önünde bir sar
hoı gibi sağa, sola yalpa yapan fener· 
leri sönük bir otomobil gördüm. T ehli
keyi takdir ederek düdük çaldım. Dur

madı. Gazi bulvarına aapt:ı. Ko~turarak 
arkasını takip ettim, ihtarda bulundum. 
Dinlemedi, Makina lsmetpaşa bulvarına 
saptı, Polia noktasının ihtarını dinleme
di. Türk pazanna doğru sür'atle yolu

na devam ediyordu. Bu esrarengiz oto
mobili durdunnak için, ben de bir tak
siye atladım ve takibe başladım. O gi
CJiyor, ben takip ediyordum. 

Asri sinema önündeki polis noktası
nın (Dur!) emrini de dinlemiyen bu 
makina, Jklçeşrnelik caddesini tuttu. Ka-

di. bir de hapishaneyi gör bakalım da, 1--------------------------------..--.-_..-.._-._.-==
belki kulağına küpe olur, bunda n sonra d ;i s • t • 
:~~'.yı burnundan değil ağzından içer- e rıs IS emı 

idare heyeti raporuna göre bu yıl 

200 küaur öksüz çocuk cemiyet tarafın· 

dan himaye edilmiş," kreılerdeki çoculı:.
lardan yedi yaşını bitiren 61 yavru 

mekteplere yerlC§tirilmittir. Şimdi ço
cuk. esirgeme Kurumu kreşlerinde 165 

çocuk himaye edilmekte ve her türlü 
ihtiyaçlan nokoansız olarak temin edil
mektedir. 

Cemiyetin bir senelik masrafı 1 0340 
lira tahmin cdilmitken 9102 lira ile bü

tün ihtiyaçlara cevap verilebilmiştir. Ku
rumun yaz mevsiminde öksüz çoc.ulclar 

için açbğı kamptan azami surette istifa .. 
de edilmittir. 

Cüınhuriyet bayramında, mevkuf ~ 
ınahkilmları hatırlıyan Halkevi, msh' 
!kilmlarla bir arada bir öğle yemeği y&
nilmesini muvafık görmüştür. Yarın sıı

at 12 de Halkevi heyeti haları lıapİS' 
hanede kaynatacakları kazanlara msh' 
kilmları davet edeceklerdir. Burada va· 
li ve Parti başkanı Bay Fazlı GüleÇ 
mahkilmlara bir nutuk söyliyecektiı'· 

bil• Yarın gece saat 20 de Halkevinde 

Suçlu ceza evine yollandı . 
________________________ .;.....;.;...;..;,;;,;.;.;.;;;;;; ____ __ 

Cümhuriyet bayramı günlerinde 

Halk kürsüleri vatandaş 
lara açık bulunacak 

Cümhuriyct bayramında partimizin 
'.dayandığı cümhurİyet ve inkıli.p pren· 
&İplerinin yayılmasını temin için Cümhu

riyet 1..falk Partisi örgütü olan viiciyct. 
kaza ve nahiye merkezlerinde halk kür
süleri açılacaktır. 

Bayram günlerinde ulusal duygulan
mızın İnan verici sesler balinde bütün 

yurdda akisler yapmasına hizmet için 
halk kürsüleri devrime içten bağlı bütün 
vatandaşlara aşağıda yazılı tartlar içinde 
açık bulundurulmalıdır. 

1 - Parti örgütü bulunan villl.yet, ka· 
za ve nahiye merkezlerinde halkın en 

çok toplanabileceği yerlerde semt ve 

meydanlara göre bu kürsüler arttırılahi· 
lir .. 

2 - Hallı:. kürsüleri esas olarak. bay
ram günleri giinet batıncaya kadar açık 
bulundurulur. Küraülerde söz saatleri 

her yerin gereğine göre parti yönkurul
]arı tarafından tesbit olunur ve vaktin· 
de belitilir. 

7 - Bu kürsüleri, mahalli parti lı:.u 

rulları tarafından &eçilecek üç kişilik bir 
komite yönetecektir. 

8 - Halk kürsülerine ait partice ha
zırlanmış olan bu öğreneğin bir suretİy· 

le nerede ve hangi meydanda yapılaca· 
ğına dair olan bilgilin bayramdan dört 

gün evvel yerin en büyük hükümet ma .. 
kamına bildirilmesi. lllımdır. 

9 - Halk kürsülerinde söz söylemek 
için bayramdan önce veyahut bayram 

esnasında kürsü başında söz istemek ve· 
ya almak mümkündür. 

Bayramdan önce söz almak iı;in o ye

rin parti binasında parti baok.anına ve

ya bu makeat için memur edeceği kuru· 
la baıvurulur. 

Kürsüler başında söz almak için c'e 

kürsünün ba~ında partinin memur ede· 
ceği üç lcişilik komiteye başvurulur. 

1 O - Halk kürsülerinde söz bir zat 
için en çok bir saat sürer. 

3 - Kürsüler halkın gelip geçmesine 11 - l lalk kürıülerinde kürsü başın-
engel olacak cadde ve yol üstünde Ya· da partinin bulunduracağı komite söz sı· 
pılmıyacaktır. rasını aaptadıktan başka konunun mak· 

4 - Kadrn ve erkek on aelc.iz Y&ftn- sada uygunluğunu ve ıöz zamanının bir 
dan yulı:.arı her vatanda§ halk kürsüle-
rinde söz söyfiyebilir. 

5 - Her kür&Ü yerden en az yarım 
metre yüksek yapılar. bayraklanır. Ve 
üstüne ( Cümhuriyet Hallı:. Partisi halk 
kürsüsü) levhası ve pa.rti. bayrağı asılır. 

6 - Halle kürsülerinde verilecek sf)y. 
)evlerde mevzuu. inkJAbın, cümhuriye· 

tin ve istiklalin değerini. üstünlüğünü ,.e 
önemini genel fikirle:rle, misallerle anlat• 
malıdu. 

saati geçmemesine, kanunlara, yukarı· 

da altıncı maddedeki. esulara uygun ol-

mıyan sözlerin söylenmemesine dikkat 

eder. Türk ceza kanununda ve umumi 

İçtima kanununda yazılı suçlar mah.iye· 

tinde söz ıöylemelerine izin vermez. 

12 - Parti teıkilatı olmıyan vilayet· 
lerde bu İJ, hükümet amirleri tarafından 

bu programdalc.i esu ve kayıtlar içinde 
halk.evleri vautaai.vle yaphrılacaktır. 

/(ühür bakanı yeni 
bir tamim gönderdi 

- BAŞT ARAF1 BiRiNCi SAHiFEDE -ı dera talı:.riri esnasında bir mak.ina gibi 
tedir. Tamim şöyle hülisa edilebilir : münhaııran anlatmalan usule mugayir-

cŞimdıye kadar tatbik edilen usulle· dir. Muallim bir derste verdiği mevzuu 
re ratimen liselerle orta okullardan, ga .. :ve dersi, diğer bir derste intihap ettiği 
ye İttihaz edilen randman tamamiyle talebeden biri tarafından izah edilece
alınamamıştır. Yapılan tetkikat netice· ğini bildirecektir. Bu talebe gelecek:. den 
sinde, kültür seviyesi bizclen ileri gti- için bir muallim gibi hazırlanacak ve 
miş olan memleketlerde beynelmilel bir müteakip derste bu mevzuu izah ede
mahiyet alan pedagojik usullere tevfi- cektir. 
kan mekteplerden arzulanan randman Bu ikinci derste arkadaşlan, dersi an
alınması İçin, eskiden olduğu gibi ta- latan talebeye itiraz edecek, muhtaç 
lebe ile muallim arasındaki ahengin ve tashih gördüğü yerlerini tuhih edecek 
talebe arasındaki zapt ve raptın temini ve İtiraz hakkını serbestçe kullanacak
gayesiyle, talebe ile muallim arasında tır. Bundan malrşat münakaııa ile talebe
soğukluk değil, adap ve muaşeret hu· yi bir mevzuu daha iyi kavramağa teş
dudunu geçmemek şartiyle sempati tesi- vilctir. idare imirleri talebeyi bu çalış· 
si lazımdır. masında i.zami ıurette yardım edecek .. 

Bundan batka muallim arkadaıların, !erdir. 

lzmir limanında 
Bir yıllık faaliyet 

9 3 7 mahsul yılında lzmir limanından 
muhtelif ecnebi memleketlere yapılan 

ihracat hakkında İncelemeler yapılmak· 
tadır. Odanın hazırladığı haftalık bül

tende son haftanın ihracatı hakkında 

aşağıdaki malUınat vardır : 

Son hafta içinde lzmir limanından 
muhtelif ecnebi memlelı:.etlere 302 7 ton 

üzüm, 2 180 ton incir, 18 7 3 ton arpa, 
516 ton kepek, 496 ton tütün, 400 
ton nohut, 15 3 ton meyan kökü, 103 
ton kumdan, 400 ton pamuk tohumu, 
5 72 ton bakla, 4 3 ton zeytinyağı, 39 
ton buğday ihraç edilmiştir. Ayrıca 17 
madde üzerinden 2 • 50 ton arasında 

ihracat tespit edilmiştir. 

yük bir inkılap toplantısı yapılacaktır· 
;.;· 

Burada toplananlar hep bir ağızdan .. , 
tik.lal marşını söyliyeeekler ve profe;11 
B. Rahmi Balabanın söylediği nı.t 

dinleyeceklerdir. Cumartesi günil sa~I 
14 de Halkevinde bir el emekleri sc& 
si açılacaktır. Sergiyi vali kısa bir ~ 
tabe ile açacaktır. Ayni günün gcC 
Halkevinde müstesna bir gece yaŞ~
caktır. 

-=--
Lik maçları . 

9 3 7 • 9 38 devresi lik maçlan 14 ~ 
ci teşrin pazar günü başlıyacak .,e ., .. 
ay devam edecektir. Lik. maçları neU şl• 
sinde birinci ve ikinci çıkacak takırııl 
milli güme maçlarına iştirak edeGCkl•" 

dir. 

lzmirin altı takımı, lik maçlarına ~~ 
lanırken ayni vaziyette ve kuvvette ,1, 
(er. Hepsi de anform vaziyettedir. '( . 

nız, bazı tak.unların maç kabiliy•J•" 

henüz ikmal edilememiıtir. 

.,. .. · .. ,~ '. . ... ~1, •-: . . : . . 

CÜMHURİYET BAYRAMI ŞEREFİNE 

TAYYARE SiNEMASI TELEFON 
3151 

Mükemmel ve muhtetem bir program hazırladı. Bugünkü ıeanılardan itibaren göıterilmeğe batlanau bu programda 

1 - NIÇEVO 
DENiZ KAHRAMANLARI HARRY BAUR MARCEL CHANTAL 

VE iV AN MOSJOUKİN 
Tarafından çok zengin dekorlar içinde temsil edilmif hissi ve içtimai AŞK· VAZiFE VE FEDAKARLIK FiLMi 

2 - PARAMOUNT JOURNAL.. 
3 - RENKLi MIKI 
4- OTOMOBiL SANAYii (ööRETICI FiLiM) 

SEANSLAR : Pertembe, Cuma, Cumıyieai : 1 - 3 - S - 7 - 9.15 te .. Pazartesi, Salı, Çartaınba 3 ten itibaren hatlar~ 
FIATLER:30-40-SOK URU Ş TUR 
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BAZAN :~S: 
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~ .. - . 

Atatürk'iin tarihi nutku 
Yaşasın 
hükümetimiz Rumen başvekili 

lzmitte halkımızın ara
sına karışarak görüştü 

Y BfUlll ve var olıun büyüklerimiz 1 1J tt 
11 

,, ... ,." ......... .A Saym karilerim bu hay~ımdan t...,-

u y u k Şef nutuklarında Celal Bayarı~::::.a.:e:ı:::~;:x;ü~:sa:;n::: 
k bl·n ·nı·n mesaı"'programından ~:g~=~~::;;1:::=:.:::;u~~ a esı taç olıruyacak vaziyete ermİ§ bir insa-

, nım. Her hangi bir İt veya fazla para-

b ah s buyuracaklardir =~:ı;ı::::::.:.::-~=eı:~: T ataresko bir çocuğa sordu .• 

Yurd isleri hakkında baslı basına birer direktif 
bette bir sebebi vardır. Öyle acı, öyle 
ha::in sebepler ki timdi misalleriyle an
lattıkça ne kadar samimi olduğumu an

byacakııınız !. 
Romanya nerede? ' ' ' 

teşkil edecek olan yüksek işaretlerine intizar ediliyor Gerek halkın gerek memurların re
fahı hususunda büyüklerimizin ve bü
kümetimiıin her günkü ta:ranı ~ ıükran 
ba§llrıları karıısında artan heyecanımın 
ve. bu b~arın bana batırlathğı dün
kü perİfan)ık acılarının tesiridir ki be

Y avı·u şu cevabı verdi .• 
"Romanya yakın komşumuzdur, kardeşimiz· 

dir. Biz komşumuzu çok severiz,, 

Celal Bayar: Gazetecilerle fırsat buldukça görüşmeyi 
faydalı bulurum, dedi 

t ~ta, 27 (Hususi muhabirirnizd, • - buyuracakları ve bilhassa finans ile ti
• tfonJa) - Cüınhurreisi Atatürkün, caret, ziraat ve endüstri alanlannda ya
~esi günü Büyük Millet Meclisinın pılacak işlerle milli ekonomi ve imar 
~ıl~ında irat edecekleri tarihi nutkun hareketleri üzerinde ehemmiyetle duru
~ derecede n1ühiın olacağı anlaşıl- lacağı tahmin olunuyor. 
~tadır. Büyük önderin bu nutku, Ankara, 27 (Telefonla) - Bugün 
i utayın her faaliyet yılına girerken Başvekakt makamında gazetecileri kn
h:..ettikleri nutuklar arasında en ınü- bul buyuran n1uhterem Başvckilin·ıiz 
it ı ve uzunu olacaktır. Tahminlere go- Bay Celal Bayar §U kısa ve manalı söz
ı..?u nutukla, Celiil Bayar kabinesinin !erle görüşlerini izah etdıişlcrdir : 
~ edeceği çalışına progra!111nın ana < - Cü:nhurrcis" '. önümüzdeki 

1~etinden millet vekilleri ,.e dola~ ı- günlerde Büyük Mı et eclisinde sene
ı:i~e efkarı umun1iye tenvir cdil<'ccktır. li.k mühim nutuklarını irat edeceklerdir. 
~Ut! işlerinin her bölümü hakkınd.1 Bu nutuktan evnl beyanatla bulunma-
~ 1 .başına birer direkti! ol"rak telilk- yı hürnıets zlik aıHcderiın. , 

lan ve yapılacak ~!er hakkında gazete
cilerle görüşmeyi lüzumlu ve faydalı 
görürüm. > 

Muhterem Başvekil hilkılmct icraatı
nın gizli hiç bir tarafı olmıyacağını, hü
kumetin daima gazetelerden istifade 
edeceğini ifade etmişlerdir. 

Ankara, 27 (Hususi muhabirimizden -
Telefonla ) - Mebusların büyük bir ek
seriyeti şehrimizde bulunmaktadır. Di
ğerleri de yarın sabah şehrimize gele
ceklerdir. 

Zonguldak, Kütahya ve Bayazıt me
busluklarındaki münhallcr için yeni se
~im ikinci teşrinin birinci günü yapıla
caktır. 

ni ve dÜnün elim hatıratını taııyanlan lstanbul, 27 (Hususi muhabirimizden
elbette böyle takdirk&rane bağırtır! .... Telefonla) - Muhterem misafirimiz 
Gazetelerim.iz yazıyor bükümet , Me- Romanya başvekili Bay Tataresko, An
mµrlanmızın refahı için kendilerine an- karaya hareketinden önce Türk gazete
ket açacakmış, eskiye nisbetle bugün cilerini kabul ederek Türk - Romen 
çok daha ziyade muvaffak olan bu me- dostluğundan hararetle bahsetmiştir. 
murlann bugünkü re~ahını demek ki .M.lsafirimiz Türkiyeye geldiğinden 

· d dolayı son derece bahtiyaA d1!ıuaunu, nıünasip ve müsait gönnıyor a maaş· -c 

lannı fazlalııttıracak, veya 'Vergileri kal- iki memleket arasındaki sa atı: do>t-

Romanya başvekili sevgi tezahıiratm
dan mütehassis olarak dokuz yaşınıt. 
bir yavruya şu suali sormuştur 

- Romanya nerededir ? 

Yavru şu cevabı vermiştir 

Kardeşimizdir. Yakın komşumuz

dur. Biz kom~umuzu severiz, demi§· 
tir. 

Bu güzel sahnenin sıcaklığına meclup 
dıracak! Nasıl yaıasın diye bağırrnauml !uğun çok güzel neticeler ii oldu-

k li gun• u söylemi"''r. olan Romen başvekili halk arasında ge-
vaktiyle biz iki buçu ra olan maa- •- • ' k h k 

Izınit, 27 (Hususi muhabirimizden) zırur en tren are et etıniştir. 
fımızı ancak altı ayda bir alır aç, aefil 

_ Ankaraya gitmek üzere Istanbuldan Fakat derhal haber verilerek tren 
ve pejmürde gezerdik 1 Hatta Meınıti-

ayrılan Romanya b•=eklini hfunil olan durdunılmuştur. Romen b;ışvekili bu yet devrinde bile maaı yerine pirinç al- ...,, · •dilecek yüksek mUtalaalarını beyan Yakın günlerde fırsat bulduKça yapı-

"""Varııan .. ·neti ce·n·;·n·····ıahlili"······ tren ıehrimizden g""erken istasyonu defa trene binerken halkımıza : 
<lığımız ve dükkan dükkiın dolqarak -, 1 

dolduran halk dost nazırı büyük teza- - Aramızdaki muhabbet o kadar bü-bunlan satıp ta bir kaç paraya malik 
olmağa ç.:ılııtığunız olurdu! Millet hali- hüratla selil.mlaınıştır. yüktür ki tren bile bizi ayıramıyor, de-

J"'a'----- Trenden inerek halkın arasına k.arış:ın mıştir. 
ınize acır, aile ve ev auaruruz rnalıru- ------,.-...,...,...,------------------------.,.,,. 
miyet gözyaılan döker, bizim için kan -----------------·········-----------------

~demi müdahale jşinde, Sovyetler 
ağlarken ecnebiler, halla yerli gayri 
müslimler dahi bizimle alay ederlerdi ... 
Günlere bakınız. O zamanki halimizin 
acılığına çok güzel bir miaal ıöyliye

hükümeti hiisnü niyet gi:ister
diğini ispat etti 

• 1 
yım •• 

Bir gÜn Edimede Şevket bey ismin
deki yiizbaşımla bir diikkilnın önünde 
oturuyorduk. Yokuşça olan sokağın alt 
batından iki yanı en ataiı yirmifer ki
loluk iki küfeyi ve muhakkak sekıen 

ı;.;•ris, ~7 (Ö.R) - Ademi nuidaha:e 'j nin miktnrı, gerekse Valensiya huku
~ l komıteslııln vardığı net cc hakkın- metinin h;zmetindeki gönülli.ılcrc a!fet
r Fransız mahfıllerınde şu hıiküm: r tiği miktar hakkıurlaki iddiaları bu tah
~tülü~·or : Uzun münaka~alardı.n rıre lüzu·n göstcrımştir. H.•r iki tar:ıl
~ • delegelerden dokuzda sekui Ingı- t~k,i .ı,ıünüllülçrin t~m saylSı holli olma
~ ·Fransız teklifinin yeni şeklini lıü- dıkça Iı!.5b 0 t d:ılıilindc tahl!y.' iç'n :nu

~eUerine bildirmeyi kabul etmişler ayyen ıı;r nisb.t tayin. cdilomn. Ba ;~ 
tq · :Va~ız Sovyet mfunessili bu husus- biltikt;n rnnra da tahliyenin hazırlan
&(j hukumetiyle istişarede bulunacagını ması cp y nıüzakPrclere v.:- hazırlıkl:ıra 
Yleınişlir lüzum c6 crs""ktir. Yani i.:'n daha çok 

~ı ~eni teklif sekiz günden beri B. Gran- uzayaca);ı muhakkaktır. 
illı.l\in ~arfeltiği gayretlere rnğmen 16 Sovy 0 t iht:roz k'yıtlarına gelince B. 
'U losrındc B. Corbm tarafından bildi- Maiski g•inüllülcrin hepsi. \·cya hiı< o?
ıi,,~n Hk Fransız projesinden pek farklı mazsa kısmı küll<>i geri göntlerllmedik
h l:ıldır. Gönüllülerin geri alınması ve çe Sovyellerin muhariplik hakkını tanı-
~.. . . b !"' rıı· .., >çın lspanyaya beynelmilel bir ko- mıyacaklarını i wrmi!;tir. Bu da Italya-

b 18
Y0 n gönderilmes. esası muhafaza cd'- nın şiınd.ye kado:r ademi müdahale s:

~or_ Bu komisyon gönüllüleri sayn1a- yaselij le al<!J~ edcrc:!s:.ne hareket elmc
ııı·· meınur olacagından her iki taraftan sinden ikri gelmektedir. Rusya Italya
ilijllsavi nıiktarda değil, mevcut. gönü - nın bugün~ k~tl~ n:ısyonalistlere gayri 
l;;h~'.in yekununa güre ni>bct dahilinde meşru o?arak ya• !ığı yadı:ııa devam 
la 'Ye e ası kabul ewhneklcdir. Diger için meşru vcsilelor bulmasına iınkfın 
lıka!tan ispanyada :kı tarafa muharip- bıraknnmak arwsundadır. Fakat bu 
}'~ ~qkkının tanınn1ar ... da ) ine tahlıye- vaziyet milza!{eri."leri n~tic~siz bıraktır-
~ tabı tutulmaktadır. maz. Z:ra bir taraftan Sovyetlerin iş-

1ı, akat iki noktada yen. teklıf far;,.),. tiraki huricinde b'r anlaşma mümkün 
!ıJ · Seıtıbolik 'nahiyette ilk gönüllü ka- olduğu gibi gönüllülerin geri alınmasıno 
t,~sınin geri alın. .ası fikri terkedilıniş- daimo tar.ıltar gör;.iJmü.<; olan Rusya bu 
hiııd '"'~ Italya b'tı~.u Vale'lsİya aley- anlaşmaya lştirak rtme 'n gönüllüle
l'(Jtdı." hır _suikast haline sokınak !ste- rin sayılınasını kubul e cbilir ve bu 
~ \J.. Dığer taraftan konıısyonlar he ... sayıına ınüşkült1t ~ıkarma:;ı beklcnc
~Ul~ıta~liye işiyle değ.!, ilk önce gö- mez. Ileynclmilel kontrola gelince, eğer 
tiır erın tadadiyl me~gul olacaklar- i~desinr karar verilirse Rusya haricin-

. ltalyanın gere' kendi gönüllüler- de tatbik edilebil'r. Zira Rusya es~sen 

Mareşal ve vekiller Başvekili 
ettiler makamında ziyaret 

<:.uı\nkara, 27 (Teldonla) - f\1arc~al Fevzi Çakmak, or general Asını 
~•tndü,, Dahiliye vekili Şükrü Kaya, Milli Müdafaa vekili f...azım Özalp, Sıh
~l;. "ekili 1-lullı_ i Alata~ ve~l\İr zevat bugiin bacıv~kalete g-iderek Başvekil B 

G
0

;~'~'j'kamkr~; ~·;~•mi~;isi miz ecnebi 

genel kurmay başkanlarına 
ziyafet verdi 

~:.'k•ra, 27 (Telofonla) Genel kurmay başkanımız marc~al Fevzi Çakmak 
~qt-'trhı-de bli.lunan Balkan bCnel kurm..ıy ba~kanları şerefine bu ak~am An-
'< Pa!>sta b' k · f . . . z· f . k. . . "'"'/ ır a ·~am zıya ctı vermt tır. ıya elı suvare l'1. ıp etmı~tır. 
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HER YERDE 

BOMONTI 
li BiRASJNJ ARA YJNJZ 
't :r hafta latanbuldan taze ve nefis birala.· gelınektedir .. 
S Plan ve yarı toplan satıtlar yapılır .. 

ltt:~an iskelesi - Mimar Kemalettin caddesinde (5) 
aya müracaat - Telefon Numarası 3647 .. 

nu-

!'7llifZ>'ll!'D:l!ZIZ:B'l!mllB!i!ll'ZlllllBl ....... IZıtıı .... 

evvelce do bu kontrolda lt:ss" olma:nış- kiloluk ta sahibini tqıyan iki büklüm 
tı. hale ııelmif bir eşek zoraki yürüyerek 

Hakıkaıte nusyarun ,·aziyeti it!liıfçı~ I geli~·ordu. ! Ta~ ön~üze .•·~~iği ~~
dır. Zira geqtm t•mmuzda B. Maiskıl~ bu .h~ule".'." tes~ı ve ~ıındekirıı,'.' 
Ru.,yaıun asla I'rankonwı muhnripliklagaç çıv~ il~ d".--tm""'.Yle uyan ~ 
hakkını tanımıyacağım söylemişken ge- olacıı.k ki. B .... çifte, bır talılanmakla he
ç~n hafla bütün gönüllüler geri alındıic .. rifi yere attı ve karnına da bir tekme 
tan rnnra bunu kabul edebileceğini, dün vurdu! Yüzbaıırn hemen k()ftu qegın 
ise gönüllülerin kısmı küllisi tahliye iki gözünden Öptü ve yenle kınanan 
edildikten sonra buna razı olabileceğini adıım;ı da hayvan herifi Sen bunu 0.
söylemi,şti. manlı zabiti, Osmanlı memuru mu aaıı
Hakikaıto na-.! ki Fransa Ingiltereden nettin! .• Diyerek Yanından ayn)dı ye 

ayrılmaınak~a n:ıenfaatli ise Rusya da 

1

. bu v":"iy~tte_ çok k~iflendiji ~ ola: 
tecerrut vazıyetıne düşmemekte o dere- cak ki dükkanm çıragma; kot bıze iki 
c2 ıncnfaatlidir ve ispanya meselesinde kahve ıöyle dedil. 
anlaşmaya m5ni çıkacak olursa Sovyet- Bu hikayemin ınuhtevuını ve bir de 
!erden g2lmiyeceği tahmin edilmektedir. bugünün ayb&fı P<ttin tıkır tıkır ~

• a ı a 
Parti kongresi 

Dün toplandı. İktisadi 
işler görüşülecek 

Pari•, 27 (ö.R) - Radikal - So,ya
list partisinin senelik kongresi bugU.n 
Lil ~ehrinde mesaisine ba~larnıştır. fç~ 
tiına salonu 3000 kişiyi ihtiva edebile-
cek kadar geni,tir. 

cOrdre> gazetesi kongre kararlarının 
ne olacağını şimdiden tahmin imkAnı ol
mamakla beraber n~bi temsil usulü le-
hinde karar i.:crileceğini muhakkak sa

yıyor. Geçen cuma günü ufuk bulutlu 
idi. Kongre neticesinde Halk cephesinin 
dağılması ihtimalinden bahsediliyordu ... 
BaFekil B. Chautemps' ın pazar günkü 
beyanatı bu endişeleri dağıtmıştır. 

tEre Nouvelle> gazetesi ekonomik 
meselelerin kongrede birinci mevkii tu
tacağını yazıyor. Bu gazeteye göre ra
dikal partisi bir hükümct partisi olduğu 
için bo~ vait yiıpmaktan kaçınır ve an
cak hükümetçe tatbikine imkan olan 
şeyleri vadeder. 

!arın verilmeaini ve ba m&Aflann da ki
fayet ebnediiini diitünerek ziyadelqti
rilmesi çarelİni anyan Cümhuriyet hü
kiiıne>Unizİn ve bUyüklerimizin ıu pek 
ziyade ıayanı to.kdir ve tebcil hareket
lerini mukayese ederseniz yaşasın diye 
bağırmakta haklı ını, haksız mı olduğu
F mu anlarsınız sayın okuyucularım f. 

H. OK. • 
Doktorlara 
Tekamül kurslar1 

Istanbul, 27 (Hususi Muhabirimiz
den) - Tıp Fakültesi doktorlar için bir 
tekfunül kursu açmağa karar vermiş
tir. Bu maksatla bir nizamname ve 
program hazırlanıyor. 

Romanya Genel 
kurmay başkanı 

Ankara, 27 (Telefonla) - Başvekil 
Bay Celfil Bayar, Romanya genel kur
may başkanını bugün B"§vek:ilette ka
bul etmiştir. 

Yahudi mahallesi 
yanında 

<Populaire> ıosyalist gazetesi de halk • BAŞTARAFI BlRtNCl SAHlFEDE -
cephesi.mevcudiyetinin tehlikeye düş- Para, 27 {ö.R) - Şamdan bildiri

miyeceğini ve partinin sağ cenahı la- l liyor: -~b~issu~dun bir mumessi1ı ile Su
rafından bermutat yapılacak mancVTa- ri)·e hukumetı arasında müzakereler ce
ların neticesiz kalacağını tahmin ctmelt. .. reyan etmektedir. Bunların gaye~i Suri .. 

tcdir. ye ve Hicaz ara:nndaki bağlan sıklaştır

C. H. P. 
Meclis grubu 
toplanıyor 

Ankara, 27 (Telefonla) - C. H. Par
tisi Meclis grubu yarın ~bugün) Ro
manya b"§vekili B. Tatareskonun istik
balinden sonra saat 11 de toplanacaktır. - . 

mak ve ticari münasebetlerini de ge-
nişletmektir. 

wrr/ATL/ ./L/./ L/..//./ ./)(// L/.LJ'LZn 

Ramazan 
Mübarek Ramazanın iplidaı;ı 

Ikinci te§rİnin beşinci CUMA 
gününe rasthyacağını !'ayın ulusa 
bildiririm. 

famir Müfııi ıi j 
R. Çelebioglu 

Be çika kralı 
• 

Namur Manevraların 
da Bulunacaktır 

Brüksel, 2 7 ( ö.R) - Kral dün yeni kabinenin te~kili İçin İstişarelerino 

baılamış ve mebusan ve 8.yan meclislerinin reisleriyle partilerin mümessilerini 
kabul etmiştir. Kral Namur mıntaka.sında Belçika ordusunun yaptığı manev

ralarda bulunmak üzere istişarelerini keami ise de i,mi bildirilmiyen bir zatı 
k~ndi namuıa partilerin ileri gelenleryle. istişarelere devama memur ettiği 

haber aJınmışbr. Avdetinde bu istişarelerin neticesini göz önünde tutarak 
hükümdar buhranın halli hakkındaki k.arannı verecektir. 

lngiltere, Alman talep
lerinireddetmemeli mi? 

Roma, 27{ô.R) - Lord-Aator cTime., gazeleıine gilnderdiği bir mek· 
tupta Almanyanın müstemlekeler hakkındaki taleplerini lngiltereden reddet
meıinin bir ifli.sla neticelenece~ini, bu işte Jngilterenin ya bir diplomatik mu
vaffakıyetsiz1tğe, yahut ta Donıinyonların uzak kalmağa çahşacakları biı 
harbe !Ürükleneceğini yazmaktadır. Mektup muharririne göre Hitlerin konlÜ· 
nist aleyhtarı faaliyetine ~ahir olmak Jn•~ilte-renin mf'nfaatinedir. Eğer Lond
ra Btrlinin müstemleke emellerine karşı koymakta dt!-vam ederse Almanya 

Jngiltcre ile deniz anlaşmasını feshedf'cf'k ve bu da müthiş bir deniz silcih1an
rna yarışına yol açacaktır. 

Kontrol heyeti 
Hatay Türk mümessil

lerini kabul etti 
lıt&nbul. 2 7 ( Huswi muhabirimizden) - Milletler Cemiyeti Hatay kont· 

rol heyeti Antakya Türk halkının mümesailcrini kabul etti. Kendileriyle vıozi
yctleri hakkında görÜ§crek uzun boylu ma!Uınat aldı. Heyet köylerde de tct

kikleıine başlamıştır. 
Yeni Hatay idaresi 29 ilk te~rine müsadif cuma günü kurulacaktır. 

Albay De larokun gizli tahsısat 
aldığı sa~it oldu... . . . 

Paris, 27 (ö.R) _Fransız fa.iıtlerırun ve ıosyal partısının reısı albaydı 
Larok kendisini Tardieu kabinesi zamanında tah.sisatt mestureden ücret al· 
nııı olmakla itham eden bazı gazetecileri ve şahsiyetleri dava cbnişti. Mahke
mede ahlak phidi olarak dinlenen _eski baıveltil B. T ardieu kcndioinin bqve
kil veya nazır olarak tahsisalı mtsturcyi kullandığı zamanlarda bir çok defa 
albay do Larokun gizli tahsisat aldığını söylemiştir. Mahkeme gelecek hafta 

hükmünü verecektir. 

Seyit Rizayı itham. 
ediyorlar 

lıtanbul, 2 7 (Telefonla) - Bugün Elaziz ağır ecza mahkemesinde, Tun• 
celi muhalif harekatına İ!lltİrak eden maznunların muhakemesine devam 
olunnıuştur. Bu celsede dinlenen şahitler ifadelerinde, Seyit Rzayı itham etr 

rnişlerdir. Daha baı:ı ~ahitleıin dinlenmcıcıi için muhakeme pazartesiye talik. 
olunmuştur. 

Hava seferleri 
Istanbul. 27 (Telgraf) - Ankara • Is

lanbul, Izmir ve Adana arasında tayya
re po>taları ilkbahara tehir edildi 

Ingiliz elçisi 
Ankara, 2 7 (Telefonla) - Batvckil 

Bay· Celal Bayar, bugün fngiliz bü> ıl1 
elc::isini kabul etmiıtir. 

• 
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• • • L·nç Kanunu 

Bizim okumak, yü~selmek 
hakkımız burada yOktur . 

İktısat Vekaleti 
-BAŞTARAFI BtRtNCt SAHiFEDE
Netice olarak bu sene yaş rneyva 
bahsinde atılan cessurane adım mu
vaffak olmuş şeklinde mütalaa edi
lebilir. Alıcı piyasaların yaş meyva 
işindeki arzuları tesbit edilmiş, am
balaj şekilleri gözden geÇirilmiştir. 
Gelecek sene mesela \izüm ambalaj
larının Arjantin sisteminde olmıya
rak, açık olarak hazırlanması ve 
mahsulün Vantilasyon suretiyle 
sevkleri düşünülmektedir. 

Hac erin •••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••• 
• ••••••••••••••••• 

~ 
• • • 

......... ı:llll .. 11111 .. :lllllL& 

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

•••••••••••••••••• Peşi Sıra 
MIJCADELE VE MACERA ROMANI 

-8-

Bizden korkuyorlar birgün zeka ve kabiliyette beyaz 
insanları geçeriz diye korkuyorlar ve onun için ne 
hayat hakkı veriyorlar ne de bilgi ve insanlık hakkı •• 

T arit incirleri 
T ariş firması incir mahsulünün 

sevkinde tutunmuştur. Amerikada 
T ariş firmalı incirler emniyet uyan
dırmıştır. Amerikalı alıcıların yük
sek zevklerini okşayacak şekilde 
ambalajlar hazırlanması, mahsulün 
daha iyi şartlarla işlenmesi temin 

Çöl ortasın~~ ölüm yolu 
Yeyecek ve içeceklerini iyi idare şartı ile 
burada ancak beş gün yaşaya bilirlerdi 

• • 'L!- _!.!~~- dard··ı.....-ı •-.••••••••s•111ea111111111a•a111aa111111111aa1111iaea111111aaa•• ••L--"-1 -'- • &---"'---- ell Lt! 
- Burada bu vaziyette 

dayanabiliriz? .. 
ne kadıır Skoridı.. 

Zencı profetör uu mvuwn. · ua.WUf : , • • fOIK'CUtt Yur& ma ı l"UDermaamı uq.. 

aonra devam etti: E H A z J N yük teonı Roı.. Ha,... bir zenci deiil 
- Müaaadendle ıüre lial rabmW : mi 7 Aınerii<a- ea biiyük lirik -ıı.a. 

aöylô'eyim. Mesel& burada, JorjİJacla A C J K L J n :yine ıizdea Jamea Veldon Jobnıon 
bir beyas insan çocaiwnım taluil -.. • değil mi 7 Pol Roı....onwı, JozefBı Be-
fı hükümet bütçeoine 35,42 dolara mal' · B J R keriniz, Duke Ellinctommm: )'ok ma7 
olmaktadar. Buıa mukabil hir ıııeaci ço- - H•k"-z var- Ba parl-. fÖhnıt· 
ca1an tahaiJi için bütçeci• --. çocuk I N s A N L IK 1er bizim dÜfÜI< N\'İyemizi iddia e:ı-
1ıetma 6,33 dofardar. Miıioipi .,..ıetiade leri bir d-e bdar iakiııt eclel>ilô'or-
beyu çoc:uilm masrafı 45•34• zenci ço- • D A V A S I ı..-.. 
cuğwı 5.45 dolardar. Lııisyanada be,.u - Daha - ı-.- boımn Lüt&a 
çonıkl•n okutan bir be,aıı mMDnn - V E b;;,.ülı: Amerika )'UICılan, eclipı.ri naci-
nede 100 dolar alır. Zencilere den ....,. leri müdafaa ıampiyona deiiller midir? 
nın. bir zenci ak ıuelr.tep mn•llUninin ise 
-.le alclıiı ancak 292 dolardır. 

- Bu rakamlar reoml rakamlardJr. 
Herkeı biliyor değil mi? 

- T abü.. Gören ıöıd.er İçin llfikİıl' 
birer hakikattirler bunlar. 

Zencilere az para Terirler .. Zenciler
den uyut ..,.tancfqlık hukukunu esirıer
ler. Zenci! ia Jiilaelmeıini istemezler .. 
Niçin? Y oırmdan.. Y ann klll'Jılarma bi
zim rakip oLonlı: çıkabilecePnizden kor
kuyorlar. 

Bumıa İçindir ID Linç kanmıu beyaz 
için bir ırk mesoleoi oluU: telakki edil
~lrtedir. 

••• 
N....,.orka dömnezden eyyeJ uncile· 

rin T..,Jı:eegee üniveniteaini ziyaret et· 
tim. Baruı haldmıda mülı:em.M ve mu
aaıun bir irfan ocağıdır ve zencilerin en 
e.ı.i iininniteıidir. Vasttasızlık, imkan. 
aızlık Ye paruızlık içinde büyük eserler 
meydaaa ııetiren, binlette zenci doktor, 
zenci a.....bt, zenci mühendis yetİftİren 
bu m- o ııeyi gezerken bir taraftan B .... 
miııgbamdakj dİ9çİyİ bW taraftan da ge-
ce lı:aranlıiuıcla gözümün önünde Linç 
eclilen V eoley Jomonu diifüniiyorum. 
Bana öyle ıreliyor ki bu irfan yuvasının 
etiiinden içeri giren bütün bu zenci ıenç .. 
let-, •ırtlumda daima bir ölüm tehlike 
.,,.., tehdidinin ajırlığmı, hatlarını eğerek 

/• ç y u z u ö.ien O,Nell, Pol Green, Van Veeçen, 
Serılder Uvis Ye daha birçokları tizin le. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••!!!le. hiaizde yazmıyorlar rna 7 
- Ent.. Yazıyorlar •• Yazdan okanu-8- J'or .. Okumak ı..,ı.... Tatı.ilı: etmek yi. 

niz mi? 200 zenci a.....ı.at" hikim, 6000 De ı..,ı.... ~ itiraf ederim ki ben 
doktor, .20.000 rahip, 7000 Dl'ıPkipnaa, kendi ı-.ı.m.a biitüııı limitlerimi zenci 
1000 ı.e,.kellraf, mia.r, .._ edip, ıençliiincle baluyonım. 
5000 artist olduS-. )'&Zail Iİll deiil mi- Tekrar ııülümoüyor •• 
siniz? Bu rakonılar zencilerin terakki et- - Siz çok bedbinsiniz profeaör .. 
tiğini Ye yalan bir zenci istikbelini miij. - Ben sadece clurbinim.. Hayatımda 
delemiyorlar nu? o kadar çok ..,,.ter ıördüm ki, kör körii-

Profesör Work süliimoedi. - aikbin olamıyonan. Beyaz ile :zenci-
Ben urar ettim. ler arumda hukuk miiaanb ula tabak. 
- Bugiin iruıan zekiamm kendini ıö•- kuk etıniyeeek bir duadır. 

tercliji noktalarda zencilerden birçok 1 _ Bitmedi -

Soyadı "sabıkalı,, 
Zabıta fişlerinde bir 

vak'ası vardır 
Evvelki gece F;eçocilerde büyük Ab-1 man silinmesine imkan olmıyan zabıta 

dülkadir paşa hanının altını üstüne ee- fişlerinde yazılıdır. 
tircrck halkın istirahatini kaçıran ve Akşamlü yaptıkların nedi"r? 
hancıyı biçakla tehdit eden Bağdatlı Ha- - Haş4 ! 
cı Ahmet hakkında cürmü meşhut mu- Halbuki müşteki hancı elinde tuttu-

edilecektir. 
F ki t 

- Yeyeceğimiz kMi ıni!darda var ..• 
ransaya aev ya . 

B ah il . F · Falcat ancalr. altı litre suyumuz kaldı, u sene m su erın ransaya . ı 

k . d baz •• k""ll · iktih - Şu halde idare etmek şartile b2Ş aev ın e ı muş u erın arnı inh 
1 

_,,_, .. k .. .. .. d · · · fr k ayet a tı 151.U..Uu omrumuz ver e-ıcap etmıştır. Fransız angının ıy- le. 
metinden yüzde otuz nisbetinde me M al f .. 1 B f !'keti" t" 
ka be · ) F 1 - a "-'" oy e.. u e a ı ne ıy trnı§ o ması, ransaya yapı an 
tekliflerin orada kabulünde zorluk- ceden çok müteessirim. 
[ar çıkarmıştır. Genç kız metanetle cevap verdi: 

Bundan da anlaşılacağı üzere - Hayır.. üzülmeyin, esasen bunu 
ben :ırzu ettim. Talliıni siz.in taliinizle 

mahsulümüz için satılmamak tehli- b" 1 tiıım. olmaktan memnunum. 
lr.esi nıevzuu baha değildir. Ancak, ır eş ış 
rakiblerimizin kendi lehlerine olarak Bütün günü, tayyareyi boş yere b
tesbit edilen çok çalışmaları bize de mire uğraşmakla geçirdiler. Bu cehen
az masrafla mahsul ekle ederek dı§ nem gıl>l çöl üstünde, derilerini yakan 
piyasalarda müsbet rekabet imkan- güneşin yakıcı ziyası altında terleye· 

.,,k, kavrulan, gırt!aklan kuruyarak !arını hazırlamanın zamanı geldiği-
ni ortaya koymaktadır. *. *. *. uğraştılar. --=-- Akşam güneş battıktan sonra gelen 

Mısır kralı Faruk ~'.:'!~.il~ biraz ferahlayabildiler. 

_ BAŞT ARAFl BiRINCI SAHlFEDE _ - Ben, dedi, yarın bir şişe su ve bir 
mi.ştir. > kaç biskilvit ile yola çıkacağım. Siz 

LoD<lra, 27 (ö.R) _ Hind delegasyo- tayyarenin yanında kalırsınız. Belki 
nunun reisi ve Hindistan müslümanla- bir kirvan filan geçer. Ben de ya hir 
rının mümessili Filistin meselesinin hal- kuyu veya yardım imldlnı arayacağım. 
li için orada bir federal hükUınel teşk.i- - Nereye gideceksiniz. 
lini tavsiye etmiştir. Bu tavsiye Lordlar - Tesadüfe .. rast gele bir tarafa .. 
kamarasında yapılan bir konferam ne- - Hep beraber ve bir arada kalına· 
ticesinde verilmiştir. Hind mümessili mız daha iyi değil mi? 
Hindistan kanunu esasisine benzer bir _ Hayır.. ikiye ayrılırsak kurtuluş 
vaziyetin Filistinde de tesisi halinde ihtimali ve imkanlarını ariırtııl§ olu
arap ahalisinin memleketin idaresinde nız. Tereddüde ne mahal ne de zaman 
hakim bir mevkide olacağını ve bu fe- var. 
deral şeklin yahudilerin de menfaatleri- _ Ne zaman gideceksiniz. 
ni koruyacağını söylemiştir. - Yarın, güneş doğmazdan bir iki 
s-z77LZ/n'll'"/-=';~ saat evvel yola çıkacağım. 

Satılık ev · ··· 
Güzelyalıda, tramvay caddesin

de 102 7 numaralı ve alh odalı, de· 
nize kar§', bütün konforlu eY .atı

lılıtbr. lsteklilerin mezk\ı:r eve mü
raeaatleri il.in olunur. 

1-S S.6 ·- . 

Dantröy'in düşmanlarının Monoplan 
tayyaresi, Fransızların hareketinden 
dört saat sonra uçmuştu. 

Tayyarede, Elsa Ving.s ve Jerriden 
başka Tuggurt sakinlerinden ve tama
men yerli araplar gihi giyinmiş bir 
üçüncil şahıs da vardL Adı Samuel 

seçiyorlar .• Etrallannda beyu insanlann 
eluilmiyen, dinmiyen kinleri olduğunu 
lıildilderi ...., hemen her sün bir kardeı
lerinin Linç edildiğini ırördükleri halde 
bu ıençler çallfl"ak için uim ve ceıareti 
-.len buluyorlar? 

aınclesi yapılmıştır. ğu bir ceketi gösterdi. Bu adamın teca- !!!!!!!!'!11'@!!~-----.....,,,.----....,=,,.-..., .... .,.,,,,,...,,,.. _____ -.:.~---.,..-

Onlara hem ac•yorwn, hem de onları 
takdir ediyorum. 

Kurban ııitmeii, isyan etmeğe tercih 
ediyorlar. 

Ü"stü başı pejmürde bir halde bulu· vüzil ile baştan başa yırtıldığı görüldü. 
nan Hacı Ahrnedin macerası bir roman- Kendisine teşhir edilen bir kama da 
dır. emanet dairesine alındL 

Bundan dokuz sene evvel Bağdada Müşteki anlatmasına devam etU : 
gitmiş, orada yapmadığı vukuat kalma- - Seni öldüreceğim, yarın da bir 
mıştır. bomba ile hanını uçuracağım, çocukları-

Nasıls:ı oradan kaçan bu adam, Kilis- nı yetim bırakacağım diye tehditte bu
te, Adanada ve bazı kazalarda da hır- Junduğunu söyledi. 
sızlık ve yaralama vak'aları çıka""* Bu sözleri şahitler de teyit elti. 

PROfESöR WORK tır. Vukua!larının kMfesi haraççılığa Haklın: 

Çaltıderede 

Bir genç 
kaçırmak 

bir delikanlı 

kızı zorla 
istemiştir 

Methur n maruE zenci ilimi profesör taalluk etmektedir. - Bu kadar sabıkası olan ve Bağda- Ağırceza mahkemesi bir kız kaçırma' ğa teşebbüı etmiş. bayan Akide de bu 
d b 

1 . . . • . 
Work beni kabul nezaketini röıterdi. Hakim Bay Naci Erel suçluya hitap dı kasıp kavurduktan sonra soluğu bu- ava~nna akmağa başlan:uotır, Hi.d&ee· i vazıyetc ıtıraz etmiştir. 

Oldukça yqlı bit adam.. içtimaiyat etli: rada alan bu adamın yakalandığına nin .mahiyeti ıudur : HD.dise yerine bayan Akideni.n eıi ye· 

tetkikleri ıoa zamanlarda bir hayli ııü· - Soy adın ? şükret dedi. Ve şu karan tefhim etti: 
riiltü patırdı)'• sebep olmuttu. Seyrek - Sabıkalı ! - Seni tevkif ediyorum. 

Menemenin Ça.ltıdere köyünden Bn. ti,inc.e Kllım kızı kaçırmaktan va.ı geç· 

Medine. komşusu Sadık kansı bayan mittir. • 
NÇlan tamamen akl"flDıf .. Bilmem ne- - Bu ne demek? - Allah ömrüne bereket versin ! 
den insanın üzerinde ilk görünüıte bir Haklın evrakı karıştırdı. Filhakika Suçlunun sabıkalarının a!Akadar ma-

Fakat hô.di!!C zab•l&ya ve adliyeye ilk· 
Akide ile birlikte bir akşam hayvan 

ıettirilmiş ve Kazım tevkif edilmişti. 

in.da teıiri bırakıyor, konUJurken muba- Bağdadlı Ahmedin ilç sabıka dosyasın- kamlardan sorulmasına karar verilip 
tahmın yüzüne bakmıyor, kendi kendi-, da yazılı bir çok mahkumiyetlerine ras· tevkifhaneye gönderilirken muhakeme 
M ıöyleniyormUJ gibi konUfuyor. !adı ve suçluya : safahatmı takip etmekte olan adliye 

- Zencilerin vaziyetlerinin diizelece- - Çok doğru ve sana yaraşır bir soy muhabirimize hitaben : 
iW ben hiç Ümmıyorum. adı. Başka bir soy adı alsaydın belki - Gazeteci, yarın gazeteye beni de 

- Peki ama niçin? Siz bizzat tetkik- kütükten sildirmek ihtimali vardı. Fa- yazmazsan Vallahi hal= kalır ! dedi 
.... )'apmadıııı:ı, iatatiatikler ne,retmedi- kat bu öyle bir soy adı ki, hiç bir za- ve ceza evine gönderildi. = -

üzerinde bağ kule.inden köye gitmek 

iizere a~lmıthr. Medine ve Akide Se
petçi deresine geldikleri oırada K&zım. 

Ahmet, Huan, Arif ve Aliyle kar,.Jq
m1tlardır. 

Bunlardan KAzun iki kadını hayvan
dan zorla indirerek Medineyi kaçımıa-

Mahkemenin dünkü celaesinde suçlu Ka· 
zım Medineniıo nişanlm olduğunu iddia 
etmittir. Genç kız ise böyle bir nişan· 
dan haberi olmadqiını, ancak K&zumn 
sık sık kendisini takip ettiğini ıöyle· 
miştir. Mahkeme, bazı ıahiılerin celbi 
için talilı: edilmiştir. 

rahna dik dik baktı. çeteai varml§ .. , Bu çete töyk yapıyor·' renmiştt 
- Gevezeliğinizi bir an eVTd keoi· muş ... Böyle yapıyormUf. •• ]alt: 

niz. Çok metgulüm. Sizi dinliyecek nk· ]ak, bu tekilde bir cevap beklemediii - Bunların ele baılarııu. ıeflerini ya· 
tim yok. için polis tniifettişiniıı sözlerini dinliyor· kalamak lizım... Dedi. 

ZABITA ROMANI 

Gri Şapkalılar 
Çetesi 

-19-

Kibar hırsızla polis müfettişi el ele vererek 
haydutlar reisini yakalamağa gittiler 

Jak Deoli güldü: du. Bitirince oordu: 
- Vah zavallı doıtum vah .• Seni hep - Göriiyorum ki siz bayle bir ~teDiı> 

böyle meıgul mü göreceğim. Şöyle ra- mevcudiyetine inanmıyorsunuz. 
hatça bir nefee alacaiua zaman biç ıel· - Hayır inanmıyorum artık.. 
miyecclı: mi 1 - Ben de •İu, böyle bir çete mev· 

Polis müfettifi anlatJmaz birkaç keli· cuttur diyorum. 
me lıomLrdandL - Nereden biliyo....,nuz) 

Jak O.ti cebiaden paketini Ç<lı:anrak - l.adon .. Dostum .•• Ne olur, kırlı. 
bir aigara yaktı. yılda bir kere olaun ıöziimü dinle, hid-

- Size talı:dina ehniyorum. Çünkil bi- detlenmek, aaabileffl\ek sana hiç yakıt· 
Jiyorum ki allDl)'llCll]wnız. Şimdi aoıl zi· mıyor doğruau.. Sonra hahranı bir yokla. 
yaretiınin rnak.ad- geleyim. Ben •İze şimdiye kadar aalı çıkmıyan bir 

Biraz sonra kapı, bu sefer vurulma• adımlarla kö,edeki koltuğa kadar gitti. Jak Deali elinde getirdiği bir pak.ni haber, sonu olmıyan bir ip ucu verdim 
dan tekrar açıldı. Ralıaııc;a yerleşti. aıgtı. mi) 

Ladon, yine uşak &eldi ıannıy! ı..:- - Affedenind .. Dedi. Sizi hem ra.. - Bunu &örüyor muıunuz1 Dedi. Bu Attc.m Ladon cevap vennedi. Jak 
rinden fırladı. Bu sefer adamcağızı ko- haı.ız ettim, hem de hiç adetim olma· benim ıize bedava olarak verdiğim ve Desli devam etti: 
!undan tutup kapı dışarı edecekti. dığı halde küçük bir yalan söyledim. itinize çok yarayacak bir ip ucudur. Bu.. -Tabii bu iyilikleri polise kartı olan 

Fakat birdenbire olduiiu yerde mıh- -·Nasıl yalan) Artem Ladon hiddetinden kıp kırını· muhabbetimden veya. hafiye!;k maksa· 
lanml§ gibi kaldı. - Kendimi sizin yakm hl- <lcmwnız :U oldL Sonra sarardı. diylc yapmadım. Yol üzerimde ve kendi 

Karıısında u~ı değil, ıık, çok kibar olarak Ufağınıza takdim ettim. Bu.. Ya· Gö:dmndeo ateı f.,lunyor denebilir- hususi ... Na11l söy[iyeyim ... Hususi fa· 
giyinıni, bir adam ... Genç bir adam, ııü· lan değil mn Maamafih ne oluna ol· di.. ı aliy~tim esnıuında rastgeldiğim bazı 
ler yüzle duruyordu. ıun .. Bir kere olan oldu. lnun kırk yılda Çünkü Jak De.linin açbğı paketin için· vak a ve hadi.eleri haber verirken yine 

Poli. müfetıiıi onu görür görmez ;ıa· bir yalan da ıöylemelc. Maamafilı bu den mahut ırri ıapkalardan birini rör· kendi menfaatime. hiç değilse kendi zev· 
ıırd&. Sonra hiddetle sarardı. Tammıth· yalanın bir de doğru tarafı Yar... Siz miittü. !kime çalıfıyorum. 

- Na111. ·• Nasıl .•• Diye bağırdı .. Jak bana düpnanauıız ama. ben size deiillıa - Hayir .•. Hayır ..• Diye baiıfdı. Ar· Ladon dinlemekte den.m ediyordu. 
Deoli .. Burada ... Benim kar§ımda •.• Be- Ş.. halde ben aizin deiilae bilt siz beıııim tık yeter ... Saçına ile uğratacak vaktim Artık tamamen dikkat keoilmişti. Jak 
nim evimde ... Benim odamda... c:loıtwn eayılabilirainiz... yok, dedim. Defolup gidin.. Bana ne büti&n bildiklerini anlattı. 

' ' ,., • •· . ... - • _,_,. "' L•- "r•·- 1 -doo.b" ..Mil ~n w- •ti .... <>iinizi biliyo...m. Cri '"Fi!ılıl.. Poliıı miifettiııi ıimdi her haltika.ti öGı. 

- Herifin netede olduiiunu biliyor 
mu.unuz) 

- Biliyorum. 

Artem Ladon ayağa kı;.,_.ı. 
- Y alca1ayacağımızı temin eder mi-

Jak Desli şapkasını eline aldı. 
ıöylemcden kapıya doğru yürüdt,i. 

Artem Ladon arkasından koftu. Ko-
Jundan ttt.t(\rak sordu: 

- Nereye gidiyoraunuz} 
- Cörüyorıunuz ya._. Gddiğim gi-

bi gidiyorum. Ben ıizden teşekkür bek
lemiyordum. Fakat böyle bir hareket ve 
düşiinceyi de ümit etmemekte idim.Hay
dudu ıiz kendiniz ar.,-ıp bulunuz. Yapa
mıyacağınız iı te değil zaten.. Allahaıs· 
marladık .. 

' . 

Onların tayyaresi de .inşallah saJıa· 
sından geçerken kum fırtınasına tutul· 
du. Fakat derhal yükseklere çıkrtll'k 
suretiyle tehlikeyi atlattılar. 

Karp: 
- Eğer, dedi, Fransızlar bu fırtııı•· 

mu· dan kendilerini kurtarama~larsa 
hakkak dağa çarparak parçalannıış!at• 
dır. 

Elsa sordu. 
' • ili-

- Onlara ne zaman yeti§ebileces. 
- Bizim tayyaremiz daha sür'ati•·" 

Mantıkan Agadcs'e beşyüz kilorn•tt' 
kala yetişınekliğimiz lılzıın. 

1 Fırtınayı atlattıktan sonra tayY•re>' 
idare eden Jerri normal uçuşuna de
vam ettL 
Öğleden sonra saat üçte, Fransız!•"' 

rast gelmeden Agades'e indiler. . bit 
Burada, kendilerinden evvel hıÇ 

tayyarenin gelmemi§ olduğunu bal><'' 
aldılar. ' 

Bundan Skorf ve Jerri çok merıın~ 
oldular. Elsa Vings ise büyük ıeessjlr\J; 
nü sahte bir hiddet tezahürü arasınd 
gizledi, 

Skorf : 
- Zannedersem, dedi, fırtına biıİ: 

yardımcunız oldu ve düşınanl•r1"'' 
oyun harici etti. h•· 
Eğer yarına kadar onlardan bir 

. • • 0tn1a:• 
ber alamazsak, vazifcmızı yapı:n'.ş. J3i· 
nın zevki ile Tijeryaya dönebilırız. • 

· olU ze vadedilen mükafatı hak etn11Ş 

ruz. 
Eegaskar kuyuları ise artık bir d3h' 

petrol fışkırtamaz. 
Genç kadın· 1 

. kat~ı olıı"' - Her şeyden evvel 
l d d . E' Dantr>1 emin o mak !Azım e ı. ger 

' det .. 
saat sekize kadar gelmemiş olursa 
hal kaza yerme hareket etmeliyiz. .k 

- Gece vakti mi? Fakat bu delJı 
olur. ,,, 

- Çölün efsanevi bir :;öhreli va!V' • 
Orada geceler gündüz gibi ayduılık~:: 
Bundan istifade ederiz ve du.şrnanl•b.•· 

"re mızın tayyarelerinin enkazını go 
liriz. 

- Mahvlerini istediğimiz in.satıl~ 
Miyetleri ile niçin bu kadar yakıtı 
alakadar oluyorsunuz? .,. 

-" r yar - Şimdiye kadar birçok gaı•3 ..,af· 
tık. Yanlış manevralar yaptık. .M~erd• 
fak olduğumuz zan ettiğimiz yer , .. 

olın'Y yanıldık. Bu sefer de yanılmıŞ . ı:nll 

lım. Boş yere zafer türküsü çağıt·re
vaziyete düşıniyeliın. Gözümiizle go 
lkn, ondan sonra inanalım. . g\1' 

Skorfun suratında kurnazca bıt 
!üş yeraldı. 

- Yalnız bunun için mi? 

- Evet ... Daha ne olacak ' 
- Bitrnedi _... 

··K6;;~E~ 
Suluhan civarında sandalyecı d' bit 

' . 
pan Hilseyin oğlu Mehmet isrnıJl ı~tıiı1 
genç, dün sabah atölyesind• ç• ;1'1 ... 
sırada elini makineye kaptırnııŞ derh•I 
parmağı parçalanmıştır. Yaralı 
hastaneye kaldırılmıştır. "ill"' 

uıcr * tktısat Vekaletinin iş' arı • •• 
d• med•"' " vilayet kazaların iktısa ı, tesb• 

sıhht bakundan hayat şartl•''.11~uruıt" 
etmektedir. Kazaların mederu ıı]Jı'~ 
lan, kaç evi bulunduğu, içrıı• ;.J<ıll! 
havası, şimendifer istasyonuıı• d~· 

··zdeD ~ 
lığı ve iktısadi durumları go 
rilmektedir. 
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Tatlı, 
-5 

temiz aşklar gibi 
k ıh d 

iıalyaya ııitnuf Ye Raccomici de ltalyafl 

gelerek kendini aramış olması Sokolarisin a ir. e kralı Viktor Emanuele mioafic olarak Dayaktan, sille, tokat, tekmeden haz duyan 
derin yaraların deşilmesine sebep olmuştur ~~ii~nı:e~~~~~ı.:;:r~:~;a~~; Korkunç aşk hisleri de varmıf 

Kızının 

Utafdar, t.ünnet1e karJıladıldmn Te- Upldar, T_,...,.. ıddijini haber Oda11na çela1di. tarafından iıgaline muvafakat ettiğini ve ** var .. Benimki de böyle .•• 
verdi!«. Şimdi. zihninde Vaailin hay~ ~- 1 buna mukabil ~usya tarafından Boğaz· Mütterilerden hır taneoi anlatıyordu:} Ben kendi kendimi ölüm •.• lıkence vc-

cenaplan eY· s., .. drilia !azma karp bir ...an Y&r• mif, ye.- km Teoııyarun baya\ı kaim llar zapt~~ecegı eırad~ ltalyan~n itiraz - Ben diyordu. kuçülı: yqta oku-ı acınm eirk kadını yaptım. H~ni aı: pa-
dt. olmuftu. ...... • • • • ctmemeaının tahtı te~e. ~lındıgını bı1-,duğum Fantoma romanından eonca ah-ıra da kazanmıyorum. Vaptıgtm hem 

Teo.,...... da anneoi plan ölmüş- Teosyayı duşunu:.xen onun annesuu diriyor. Mektuplann ikincıSt Balkan har· ılalr.ıım bozdum. Romanın bilmem ka- zevk hem de kar işi ... Benım gibi kadın· 

osyara : 

- Asaletli Sokolaria 
lerinde yold. .. 

C.. ... abuu ..-laer. 
Teoaya laaynıt etti. tü. Onu ölmezden e"'el metres gibi hatırladı.. binden sonra yazılmıştır. Çar hu mek· çoncı cildinde. kafa1t kuktı!eteli hır hay· lar az ... Bunun için çok para ediyorum. 

ktılla.....,,.. Bir ııün nikihlamağı talar· Ne kadar çok ıevi§lniflerdi. tupta Balkan milletlerinin O.manlı or· ı dut Pariste Colenkur köprüsü üstünde Daha sonra Allah vergisi bır tahıatim 
lıyordu. Fakat ölümü buna mini oldu. Ne tatlı günler ~'."erdi. I dusuna kaq'. .ol~n . zaferinden dolayı genç kızlara. küçüle çocuklara tecaTii• 1 var. lıtediğim zaman kendimi tamamen 

_ Sara,a gitt.il«.. Annesi öldiifii uman TeoSJa sekiz Sevipne ve tatlı günlenn ha~sı onu memnunıyetını hildırrnektedir. edermif .. Bu kafamda kaldı. Parise ee- j ölmüş bir hale koyabilirim. iğne değil, 

- BafYekil boa ııaattıe nereye Jiıler.? 
Dedi.. 

_ S-aya au T J&§ında idi. daha geriye •• Mazilere •":1'''.t'.. nelerden sonra ilk defa geldiğim zaman İ çuvaldız hatırııalar duymam. Vücuduma 
_ Enıt.. Şimdiye kadar ıeç nkit Bu km ıeamen kendi.ine evlat edin- Gençliğinin ç.lgın demıenm hatırla- Karısını derhal Colenkur köprüsünü ziyaret et· bak. dayaktan. tclr.mcden çürümemiı bir 

İınllU1ltor hazretlerinin nezdlerine ıitti· mek Utedi ioe de ailesi, aslen uil ol· dı. tim. Romanda okuduklanm hatınmda lyeri var mi~ Ne yapayım ..• Hayatın tat· 
ği biç vaki deiildi. Biz de biraz evvel nııyan bir kttm asalet unvanına sahip Ermeniotanı ~ta~o. • Kaçıran adamın burnunu canlandı. Ben de öyle yapmak istedim 

1

. lı taraflannı değil, facia taraflannı •evi· 
onu konllfUYorduk. Her halde mühim olmasına riza göstermediler. Orada da tenuz •• Sif bor ,..ıa vardı. çengcrlle uçurdu ve yaptıın da.. yorum. Bir falcı bana ölümümün de fe-
bir nıeselc olmalı ki.. ifte bunun içindir ki Teosya bir piç Orada da bir Enneni ~1 ıevmif.. Seyyar satıcılardan Mehmet, kansının Herifin bayan Elizabete müracaati. o ci olacağını müjdeledi. 

Teooya dÜfÜndii.. olarak kaldo. Onun aevdaso ile kaç defa Bwmstan ti arabacı Mustafa tarafından kaçırıldığın· akşam hu ahlaksızlığı için eline av duş- Müşterilerim de benim gibi ..• Esasen 
- Acaba ıeç blır mı ? Sokolaris kızının ıeldiğini duyunca Emıeniwuu boylamıfh. 1 dan muğber olarak müddeiumumiliğe 1 memesi yÜzünden imiı. Köprü üstü sah· olmasalar benimle beraber olmaktan 
Dh.e ~-'--. sordu : ' Kaderin iruafsoz ist.ihzuo.. Ondan da b. . t·da 1·ıe müracaat etm· 'dd. 1 nelerine figilran ve aktör istiyor. zevk duymazlar ki ... Onlara büsbütün ., _.,... Fak il • . ıf' ıs 1 ış ve ı ıa 

U,.sd. : - Ne zaman geldi. bir çocuğu olmuştu. k at a e~~~ ."e r.ıaknmı da h8disenin tespiti için keyfi· IF•• zevk verme"- için, sanki dayaktan öl .. 
_ Şimcli·Je , __ .. __ emsalıru· • ı"-edi· - Biraz evvel. kilisenin yine kartı oymall yuzunden h al · · Ben. sevai denen ıeyi içimden aelen muş gibi kendımi ölü vaziyetine ıoka-~ vaa.u • yeti zabıtaya av e ettnı~tır. 0 ıco 

iiıniz ;,.;., ne uman döoeceiini tahmin _ Biraz eırvel mi .• Şu halde gece. hu sevdiği kadını alamamıt ve hır daha I Z b .1 b' 1.kt .d M h temiz ve tatlı bir his zannederdim. Bu- rım. O zaman üzerime kapanırlar .. Ağ· 
~~ · · ·· d . ·"I a ıta • e ır ı c gı en e met 

ed...ı.: bir P-• ıw.....,U.. Belki sa· _ Eyet ııece.. da Ermeni.atana gıbneame m- e ""'· f d • . d ·ırada. bu evde gördüklerim bana bazı er· !arlar ... Göz yatı dökerler .•• Bunun da 
--- • • • 1 Mu.si;.) anın otur ugu evı göster iği za- . • 

balıa kadar imparatonm misafiri ola- - Teosyanın heni ıece vakti :uya.re· meatlfb. k d ka M f .
1 

k kek ve kadın tıplermde bunun böyle ol- ne kadar tatlı olduğunu sen bilemezsin •.• 

te ıelme.si her halde aebepaiz değil. Kim bilir o zayalb da ne olmuıtu. •iman, npı an çı n usta a 'e arşı- madı"g1nt anlattı . .::.:tnradan öğrendlm ki Kalktı, bir sigara yakbk:tan sonra' de• .-.k kalorlar.. 1 tır 
T eoaya, can 1,ı.,,,,..j01 belli etmek Diye diitiindü.. Sokolarü, üatüate iki ICO'darun bu acı aşmış · . sille tokattan. hakaretten. en korkunç vam ettı: 

iıtemedi.. _ Yann sabah tekr~ gelecek.. lleticelttinden sonra artık bir daha sev- Mustafa, Mehmedı kolundan yarala· ıhayal ve ıstıraplardan en tatlı aşklar gi 
Sadece : Dediler .. Baf.,ekil bir aralık l:ızırun memif ve evlenmemitti. mış Mustafa do. elınde bulundurduğu bi tad a.lanlar insanlar arasında mevcut· 

- Sana ... 1 hayret edeceğin baık• 
birşey göstereceğim ••• Bak ••• 

_ Bafvekille çok mühim bir fCY ko- evine ıitmeği düşündü. Bunlann diişiinceai,le dalarak uyudu. bir demir çengeli Mustafanın burnuna 1 muş ... Bakın size boyle anlaşJmaz his· 
nutacaktım, dedi. Geldiği zaman ziyare- Fakat bundan çabuk vaz geçti. ( BITMEDI) yerleştirerek burnunu uçurmuştur. fere ait bir örnek göstereyim. 

Perde gibi birşey kaldırdı. 
Arkasında bir sürü ölü çelenııi gö~ 

tİnıj haber wwiıoiniz.. Ben yann sahalı ,;;-.._ ___________________ ...______________ Bu hldiseye vazıyet eden zabıta yap· Bir gün bize bir müşteri geldi. 

tek.ar gelirim.. Tire Mektubu: tığı tahkikat üzerine Mustafayı mua- Dedım a ... Müşterıler daima hakiki 

dünı .. 

- Bunlar ne? 

Böyle cleclikten sonra geri döndü. •••••••••••••••••••••••••••••• yeneye sevketmit. Mehmedi de suçlu maksatlarını, hakiki arzularını saklarlar, 

Arabasma bindi.. Tı·re, Pamuk zı·raatı.nde olaral: nöbetçi mahkemeye yollamıştır. dol.ımbaçlı yollardan giderek meramld-

- Bunlar dostlarımın, i.şıklarımın ba. 
na gônderdikleri hediyeler.,. Onlar zev· 
kimi bildikleri için böyle hediyeler yol. 
larlar . Bak... Üzerlerinde karılan dı 

l<onafma avdet etti.. Mustafanın burun ınütaha:ısıst tarafın- nnt anlatmağa ır;alışırlar. ** dan vertJen raporun:\ göre on gün son· Bu İ ·lerde adamalc.Jh kaş,arlanmış: olan 

Başvekil SokolarUin, saraydan naod ı•lerı• aı•tmı•ş bı•r kazadır ra tekrar muayenesi ı'apılacaktır. bizim bayan Elizabet, gözü kan çanaii-ı· 
•;. ba!eti ruhi,e içinde çıktoğuu biliyo- .1İİi) Sorgu hakimi Mehmede sordu : na dönmüş olan bu ad .. ma baktıktan son· 

lııx. - Bu i~i neden yaptın ~ ra: 

var. c:Genç yA.fında ölen sevgili ldaya>, 
«Zavah lda .. ya• .. 

- Bitmedi -

O, oraya, İmparatorun amcuı (Bar· Ti.re lzmir ili içerisinde pamuk ziraa- vik ve çiftçiyi makineye alıştırmak için - Karımı kaçırdı. Kızdım, elimdeki 
tlaa)m kendi aıe,tıinde komplo kurdu- tinde en ileri gitmiş bir kazadır. Cerek 1 ziraat vekAleti tarafından Tire ziraat me· demiri suratına salladım, demlştir. 
iunu b.ber ıw ete, komploculan cür- topraklarındaki kabiliyet gerekse halkın murluğuna gönderilen çift sıralı bir adet Suçlunun tevkifine ve evrakın iddia 

tnii mctbut b•linde, içtima halinde ya· rağhetile bu ~iraatin y~kın bir a~ide daha 
1 
pamuk ekme ma~in~i _( M.ibger) ile iiç I mak~mına gönderilmesine karar veril

katama1ı: fwnatı. oldajunu ilçüncü Mifele müsait bir inki,af temın edccrgı anlaşıl· adet te çapa makınesı çıftçıye emaneten mı~tır. 
hildirmefe .ricıri"' 1 • ......- maktadır. Nitekim geçen sene (27) bin teslım edılmi:1 ve münavebe ile kullan- -------------- -
b CörclUiü m•elr•hek ise umduğmıdan balye istih,al yapılmış iken 93/ :ıh re- n1ak üzere I_cen~ılerine bır~kı~n1q~ır. B~ j~~~t yeni yıl bazırhkları daha hararetli· 

&rnbatka obnuftu. koltesi takriben ( 45) bin balycyı bula- suretle makınenın usul ve ıotımalı amelı 1 · 
Maruz ı..ı.u... hakaretin teairi albn· BOYOK BAYRAMA HAZIRLIK 

~· caktıc. bir tarzda öKretilmif, sürat, zaman eko· . 
da V~·"' de dıt..:ı..:ı..ordu. Tırcde c" h . h h 1 k 

-11.1 ..,_ .. _->'" Küçük Mendres vadisinin en münblt nomik faydaları müttehaa bir ,ekilde gös-, um urıyet ayramınu. azır 1 

Onu bir L ...... defa daha evvel ıör- l d t ·ı . . B . . I k k' · ı hummalı bir faaliyetle devam etmekte· __., ve en bereketli bir saha~ını teşki e en erı mıştar. unun netacesı o ara on ışı d' B 
h\Üftü.. Tlre ovasının zengin topraklarında yapıt- derhal birer Mi.bger ile müteaddit çapa 1 ~:k. u'azyramın_ 111:sidl ~erhasdimin~elb~ludn· Bir Ufak iken birden bire sara- . ı ere mı ı n1uca e e gun erın e 

makla olan pamukçuluk her yıl artan bir makınelerl almı'l: ve tutulan he· L .. 'k k .. 
Yın gözdeei me.kiine ~len bu Ma- • 1 uyu urtuluş savaşına ıştırak eden ka-
k alika içeriaindedlr. Tarlalarını büyük ltİ· saplara &Öre İptidai usul zeriyata kıyasen dın erkek bütün köylUler milli kıyafetle-
edonyaluun bu ıece yaptığo hareketi d · ·h ı ( 60) b 1 

(S• nalaT1a ve mükemmel bir tarz içerisin e ı~tt sa n1asraAarın1ız yüzde nis e-
1 

riyle ınera.s. ime davet edilmişlerdir. Da-
lZallllQ " batta Romanın en yüksek · ı d l ı d 
il hazırlamakta bulunan zürra. hükümehn ın e aza ını, ar ır. , vetli köylU.ler 0 "'ün ... hrin misafiri oltl-

-. ı:adeleri bile yapamasdı. ~ ~ 
pamuk ziraati hakkındalı;i takayyüdat ve Vekaletin makinesiyle Tirede ( 1156) 

1
cak .. yemek ve mümasil ihtiyaçları 1-lallı: 

Tokat •• Ha·"·--=-=- L,,.,,_ tef·-"-b 
U-1M:ND1D uunın -·- direktiflerine tamamen rİJ.yet etmekte· dekar akala tohuınu ekilmiş ayni miktıır evı, belediye ve Tireliler tarafından te· 

tekrar ıözü önünde canlandı. dlr. arazi de çapa makineleriyle üçer defa ça- min edilecektir. 
V..a, kaldırdıfa eli ile tokalı kendi (2903) numaralı pamuk ıslah kanu· palanmııtır. Parti tarafından hazırlanan tören pro· 

Yİİ%•L- --··h· '91tt ,. -·-'"'"r'- nunun intişarı üzerine ziraat vekaleti ta· Huauai Mıbgerlerle ise ( J 4 75) dek.ar 1 gra. mı bilü.rnum devair, müesseaat ve ce-
1'(;..:.. ? -.- rafından Eskişehirin May1Blar köyünde akala (260) dekar yerli koza ekılmiştır. ımıyetlere gönderilmiş. herkesin büyük 

d ~alonın emrine, onun bütün hid- kurulan pamuk çekirdeği ıslii.h ve teksir Um~m zcriyat ".8hası ( 3200) hektara ı er~'.nlık bayramına ne suretle iştirak ede
e one manıa kalma teblikeıi kartwnda istasyonundan elyafı (26 • 30) milimet· halıg olmuştur kı (2500) hektarına ge· cegı şımdıden bildirilmiıtir. 

it'.'-t elmemeai ber halde bir sebep için- re uzunluğunda ince ve parlak (Akala) rek makine gerekse iptidai vasıtalarla j Parti başkanı Sami Kilimcioğlu tara· 
dı.. Amerikan cins pamuğundan Tireye ( 40) ( 760) çiftçi tarafından yerli koza mü·' fından halkevine alınan üç mürsileli bir 

Araba kendilinden bir beklediği mi hin kilo tohum gönderilmiştir. Kamilen tehaki.sine de (252) çiftçi tarafından 'hoparlör makinesinin mürai.leleri şehrin 
"ardı ? dağılan ve eksilen bu tohumdan blllka aka.la tohumu ekilmiştir. ı şark. garp ve merkezine yerleştirilmiş. 

Bekledifi ne olabilirdi ? yerli kozadan da eksilmifllC de kanun Devlet tohumlarından yerli kozalara merasim mahallindeki nutuklarla Halke-
lated'"' ..... •1 p-'· ••· · d h " k d l H" • . h ti d h · · ' . d .. , ,. .... , ca aaa unparatora a muci ınce yasa c i en ınt pamugu ze.. nlB e c a a ıy, randıman alınmı~tır. vın e verilecek konferanslardan halkın 

)'o.pbrabilirdi. riyalı tamamen ortadan kalkml§ hulun· (2600) gram (çiğitli) den bir kilo gram' azami derecede istifadesi bu suretle ve 
Sokolaria İtte bu diifünceler içinde maktadır. ııafi elyaf ekilmesi çiftçinin memnuni· modern bir vasıta ile imkan dahıline alın-

":,natına döndü. Ekim zaman1nın ma.ltine i.le z:iraati teı- yet ve hevesini. arttırmışllr. Bundan do- mı~hr. 
#7 UL!+e&!?i? U::ıtdliiiiüiiitlZ:ml Hükümdar oduncuya: mi düzmek için paran yok;-onu ·düşü· 

HALK MASALLARI 

Evvel Zaman 
f çinde 

-5-

Zeynebin Kaderi 
Padişahın oğlu: 
K Bu nedir böyle? Der. 

oea karı: 

ta; Ne btleyim.. Hamam perileri mi 
• ı. ne old d h •attı b' u. eatursuz: ic yere mi 

rn. ırd h. h h Ne en ıre u ale geldim .. Der. 
9'yll it Çare baıa gelen çekilir diye bu be

lltlanırlo.r 
Birkaç · · 

ı..., lı: ııun ıonra sarayın bahçesine bir 
--oKndu. Kut dile gelerek: 

Ondug" dal! Ded· um ar kuruoun .. 
... 1 Ve hak'le 
v o.ğ ı aten de dallar kurudu. 
() Açtan kalk b • '•da d tı atka agaca kondu. 
1.-ı,~non \,0i teyi söyledi ve böylece 
"-~.!.!!_~ tun ağaçlarını leurutmıya 

Kuşu tuttular. Padiphın oğlu k..,a 
baletı. Baıında aaplı bir iğne gördü. iğ· 

neyi çıkardı. Çıkarır çıkarmaz da Zey· 
nep kendi haline giriverdi. Olanı biteni 
hep anlattı. Bunun üzerine cadı kanya 

bir katırın kuyruğuna bağlayıp çartı çar· 
şı sürüyüp öldürdüler. Kız da kurtuldu 
ve muradına, saadetine kav~tu. 

Oduncunun 
kücük kızı • Evvel zaman içınde .• 

Hülr.ümdarla:rdan biri birgUn veı:iri 
ile bir aeyalıate çıkar. Yolda gider
lerken bir oduncu:va rast gelirler. 

- Merhaba oduncu haha.. nüyorswı. 
Der. Oduncu da: Oduncu hıddeUe kızını yanından 
- Merhaba Hükümdarım.. kovar. 
Cevabını verir. Hükümdar: Bır kaç gün geçer. Y aruna ortanca 
- Sen benim kim olduğuıntı bildin, km gelir. 

ÜÇ sualim var, onun da cevabını ver, - Ne düşünüyorsun baba .. der. 
der. Oduncu: 

Oduncu sorar: - Yavrwn, der, Hükümdar benden 
- Suallerınız nedir! Altın neye derler, gümüş neye der· 
- ALlın neye derler? Gümüş neye !er, tunç neye derler, btı üç sualin 

derler? Tunç neye derler. Bu üç su- cevabını veremezsem beni cellilda l..,... 

alimin cevabı içın sana kırk gün müh· Lm edecelk. Ben düşünmiyey>ın, ben 
lel .. Kırk gün ııonra cevap veremez· kederli olmıyayım da kim olsun. .• 

sen boynuıı cellAd satırında kesılecek Ortanca kız da : 
bil.nıiş olasın.. - Ben de, der, sandım ki beni eve· 

Zavallı oduııcu evıne gelir. receksin, paran yok, onun tasasına 
Derin bir düşünceye dalar. dü.şnı~. 

Oduncunun üç kızı vannış. Büyük Odunou, ortanca kızını da kovar. 
kızı yanına gelır: Yine beş on gün geçer. 

- Ne o, baba, der, böyle derın dı.- Bu sefer küçük ku:ı babasının der
rin ne düşünüyorsun, hır derdın, bir dini sorar. 
kederin mi var.. Oduncu: 

Oduncu: - Sen de kardeşlerinin dediği gi.bi 
- Evet, kızını, der. Hükümdar ba- cevap verecek değil ıni8in, çelr.ıl kar

na üç sual sordu. Altın, gümüş, tunç şmıdan. .. 
Mye derler. Bunun cevabuu kırk gün Deyerek k= paylar. 
içinde bekliyor, eğer verememem boy- Küçük kız ı.srar eder. 
numu vuracaklar. Ondan kederliyim. - Hayır bıılıacığım, der, sen .söyle 

Büyüle lr.u:: derdin ne dir. 
- IWıi baba.. der .. Ben de zan et- - Kızan.. Hükümdar benden Altın 

tim ki berri kocaya isli.vorlar. Ceyin- 2linıüş ve tunç neye derler diye üç 

- Anladım ... Dedi. Siz 
sevda değil, sert eevda taraftarasınız ... 

Kadını okşayarak sevmek değil. döve· 

rek. teknıelıyerek. sevmek istiyorsunuz .. , 

Ben hayretle bu sözleri dınlerken ada-
mın k.anh gözlerl sevinçle açıldı: 1 

- Tamam ... Tamam ... Dedi. lyi 
anladınız. boyle bir kımseniz varsa İste-

Ankara 
Siyasi görüşmeleri 

Sof yada büyük 
alaka uyandırmıstır 

• 
diğinizi vermeğe hazırım. Soiya, 26 (M. H) - Slovo gazetesi 

E.lizabet. bermutad telefona sarıldı. yazıyor: 

!daya telefon etti. Malum muhavere.. M~hlm olduğu üzere Yunanıstanla 
Bir randevu yeri ... Mesele hallolmu~tu. Turkıye arasında bir dostluk mevcuttur 

!dayı bir kaç kere bizim buroya gel· ve bu dostane münasebat, her ilci nıem-
di\ii için görmüştüm. leketin m~terek menfaatleri dolayısıy-

Dayak atarak seven adam ka'1ı•ında le gunden güne kuvvetlenmektedir. Di
dayak yeyen bu kadının ne hissettiğini 

1 

iler yandan Akdeniule ve Ktıdüsle ce
doğrusu merak ettım. reyan etmekle bulunan son hi\dıseler, bu 

Dosyadan fi,ini çıkardım. Oturduğu iki kom.şu devleti bu günkü beynelmi· 
yerin adresini buldum ve ertesi güniı he- l lel pol:tika h;lerinde d~a sıkı b~ he
men yanına koıtum. Size şi.mdi fdanın raberlıge sevektnlekledir. Yunanıslaıı .. 
yatak odasını tarif edeyim. Ufak ve kap- la Türkiycnin bu husustaki menafii la• 
karanlık. bir oda ... Odanın lçi.ne nere- ınaınıyle hırbirinin aynidtr ve kendılcri. 
den geldi"i belli olmıyan hafıf ve kır· ru tehdıt eden müstakbel tehlıke de her 

1 k 
8
·k · d '- · l'' D arda l ıkı devlet için tamamen birdir. mızı e e trı zıyası OKU uyor. uv 

l d l N 1 
. 1 A Fakat bundan maada Türkiye ve Yu-

resım er o u. .. ası reaım er,.. man 
. 1 . nanıst.Jnın idare rejimleri de birbirine 

yarabbt ... Görür görmez insanın tuy erı 
yakındır. Bu ideolojık uygunluk, Ege 

diken dlken oluyor .. Bir kiyotin reın\İ, .. 
denizinde ihmal edilemiyecek bir kuv

Bir cellat reımi ... Kırbaç resimleri. ... tı-
kcnce fotografları.. Gazetelerden kesil· 
n'IİŞ katil portreleri ... Landronun reamİ· 

Şaşırıp kalmıştım. 

Şa,kınlığım karşısında lda giıldü. 

- Tuhafına gidiyor. değil mi~ De· 
di. Ne yaparsın.. Her"-eain bir tabiati 

stıal - sord;.~ Cevahui:ı kırk gün içinde 
veremezsem beni öldürtecek, aradan 
eopi zaman da geçti. Kırk gün yaklıış

tı, ne yapacağımı şaşırıp kaldun. 
Küçük kız: 
- Iliilıi babacığım, der, hunu bilmi

yecek ne var. Heman git Hükümdara 
deki:· 

- Altın siz.siniz... Gilıu.üş vcziri

nızdir. Tunç da bıziın gibi fakir kul
larınızdır. 

Oduncu derhal hükümdara koşar 

ve cevaplarını verir. Hükümdar mem
m.ın olur. Odwıcuya bir hayli para da 
verir ve: 

- Madam ki bunların. cevaplarını 

bildin der, şimdi senden kıı: oğlan ku: 

altı aylık gebe üç kız istiyorum. Bun
ları bul getir. Getirmezsen boynun 
cella.I. 

Oduncu bu defa yıne kederli keder
li evine döner. Kiiçük kızı karşılar. 

- Aman baba .. der, nedir bu halin. 
Yoksa cevaplar doğru çıkmadı mı! 

Oduncu: 

- Yok kızım.. der. Doğru çıktı. Fa
kat keşke doğnı çılmıasa idi. 

- Neden! 
- Çünkü H;lküındar ıımdi de ben-

den kız .oglan kız altı ayhlı: gebe üç 
kız isliyor. 

- BlTMEDt-

vet te~'ıül C>den Türkle..te Yunanlılan 
bıroirine daha ziyade yakınlaştırmakta-
dır. M. Metak.sasm ayni zamanda sa
IMıiyetli bir asker olduğu da ma!Unıdur. 
TUrkiye manevralarından sonra Anlca
rada Balkan antantı erkanı harbiye re
isleriyle M. Metaksasın bc>planmaları ve 
Ankarada yapılan görüşmeler vaziyet.. 
bir kat daha önem vennektedir. -
(BORSAi 

ÜZüM 
200 Esnaf bankası 
172 Inhisar idaresi 
144 U. Kuruınu 

91 I. Fran Tom. 
65 G. Erkin 
55 Alyoti B. 
53 Os. Beşikçi 
38 G. Kohen 
35 c. Remzi 
22 A. R. Uzümoü 
10 S. Galip 
9 ö. S. O. Sabri 
9 Adil Kızılcan 
8 B. Alazraki 

911 
122240 

IN'CIR 
1367 Ş. Reınzi 

500 Ş. Kizo H. 

438 H. H. Nazh 
240 B. Salazraltl 
40 Cenıal Cendeci 
24 B. Guhami 
15 M. J. Taranlo 
8 B. Paranko 

13,75 15,5' 
11 14,SO. 
13 25 
14,25 16,50 
~3,75 17 
15 15,50 

13,75 1437,5 
15 18 
13,50 
15,50 
17 
16,25 
15,25 
13 

6.50 
( 

7 
7 
6,75 
9,50 

1" 
9,58 

16,50 
15,50 
18,25 
16,25 
15,25 
13 

17 

4 ... 
hur"-
16 
14,50 

6,75 
9,50 

14 
9.50 
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Yqgoslavyada vaziyet 
Hırvat 

••••••• . . 
• . . 

Obzor gazetesinde 
bir makale ile bu 
anlaşmayı 
anlatıyor 

•••••••••••••••••• 
Yarı resıni "Prav
da" Maçekin ına
kalesine cevap 

• 
vcrıyor •. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Belgrad, 26 (M.H) - Yugoslavyada 

c Hırvat köylü fırkası > lideri Dr. Vlad
.ka Maçek ile c Birleşik muhalefet> fır
kaları> arasında geçenlerde akdolun:ın 
ve tercümesi bültenlerimizde neşredilen 
anlaşma hakkında Hırvat ve Sırp mat
buatlannda dikkate değer bazı neşriya
ta tesadüf olunmaktadır. Yugoslavyada 
matbuata mevzu sansür bu anlaşmaya 
c1.air olan neşriyat karşısında büyük bir 
~iyet göstermekte ve bilhassa Zag
repte çıkan c Obzon gazetesinin, bu 
meseleden bahis olduğu şiipheden uzak 
bulunan cdahili vaziyet> serlevhalı ma
kaleleri, sık sık tawolurunaktadır. 

Hırvat lideri Dr. V. Maçek yukarıda 
jpret olunan bu makalesinde diyor ki: 

« Hırvat - · Sırp ihtilMı, daha doğrusu, 
Hırvatistan ile SırbisCin arasında 1918 
senesinden bugüne kadar devam ede
gelen mücadeleler esaslı bir surette tet
kilc edilecek olursa bu ihtilafın, bazı 

ak1llı şahsiyetlerin sulhan tesviyesi im
kansız olduğu fikrini hasıl etmelerini 
ve bir çok akıllı Hırvat köylülerinin de 
bti davanın kan dökülmeden halli ka
bil olmadığını ileri sürmelerini mucip 
olncak derecede şiddet .peyda etmesin
de Sırbistan ve Sırp politikn adamları
na terettüp eden suçun neden ibaret ol
duğu 3şikar ortaya çıkar. Bu halin se
bebi Sırp politika adamlarının Hırvatla
rın politik ve kültürel şuuru işlenmiş 
ve taazzuv eylemiş, tamamen muayyen 
gayeler sahibi bir millet olduklarını ve 
Hırvatların milli yurduooa Hırvat ha
kimiyetini pürüzsüz bir surette tesis 
hakkını haiz bulunduklarını nnlnmaml§ 
olmalarında mündemiçtir. Dünya har
binden sonra vaki olan ittihadı Sırp po
litika adamları Sırbistan kraliyetinin 
1913 senesinde Makedonyanın ve Tür
kiye hakimiyetiooe bulunmuş olan Ye
nipazar Sancağının bir kısmının ilhakı 

suretiyle genişlemesi gibi sadece bir ge
nifleme olarak telakki etmişlerdir. Nite
kim 1918 senesinden şimdiye kadar ge

çen zaman zarfında Hırvatlara karşı bu 
tatzcla muamele edilmiştir. Bu anlaşıl
maz hareket tarzını, bilhassa garbi Av
rupa demokrasisi karşısında muhik gös
termek için Sırp politika adnmları ev
vela üç milletin bir millet olduğu (bu 
-üç milletten maksat Yugoslav camiası
nı teşkil eden , Sırp, Hırvat ve Sloven 
unsurlarıdır. M.U.M.) uydurmasını or
taya atmışlar ve bununla beraber bir tek 
milld, yani, Sırp, Hırvat ve Sloven mil
leti mevcut olduğunu jddia etmişlerdir. 
Bunu Sırp, Hırvat ve Slovenlerin, söz
de ayni lisan ile konuştuklarını ileri 
sürmekle tevsik etmek istemiş ve bu
nunla bir millet olduğumuzu isbata kal
~mışlardır. Dünyanın m~zide ve hal
deki ahvalini bilenler için bu iddia boş 
bir iddiadır. Evvela hepimizin ayni dil
le konuştuğumuz doğru değildir. ÇünkU 
Sırplar ve Hırvatlar, aşağı yukan, ayni 
edebi lisana malik bulunurlarken Slo
venlerin tamamen farklı edcıbi bir dille
ri vardır. Bunu Hırvatlar ve Hersekli-

sızca ve bir kısmı da italyanca konuşur
lar. Bundan da anlaşılacağı veçhile dil 
bir milletin mevcut ve yahut gayri mev
cut olduğu iddiasına esas teşkil edebile
cek kafi bir delil değildir. Burada en 

Yugoslav ba§r<!
0

kili Bay Stoyadinoviç 
başka çare yoktur. Bu yapıldıktan son
ra politik çlrpışmalar nihayet bulur ve 
köylü Hırvat ve Sırp milletleri arasın
da mütesanit bir tarzda çalışmalar baş
lar.> 
Yarı resmi ( cVrcme> - Belgrad ) tarih 

ler ve bilhassa Şomdyalı Sırplar anla- itibariyle bu makaleye cevap teşkil eden 
mazlar. Aradaki fark Sırp - Hırvat dili makalesinde d:yor ki : 
ile Rus dili arasındalti fark kadar bü- tZagreb ve Belgrad muhalefet grup
yüktür. Maamafih, Triglav dağların- ları 8 ilkte.~rin 1937 tarihinde akdolunan 
dan T:;ariborda kadar olan kıt'ada ya- anla~mA metni okunduğu zaman Pide 
şıyan bizler ayni lisana malik olsak ve edilen Hk intıba sukutu hayaldir. Bu an
hatta ayni lehçe ile konuşsak bile bu da !aşmaya uzun zamanlar, büyük ve ad
ayni millet olarak telakki edilmemize li, her hareket ve söz hakkında gazete 
kafi bir sebep teşkil edemez. işte, In~i- sütunlarında uzun i1.ahatlar, formalizm
lizler, Irlandalılar \"C şimali Amerikalı- 1 ]er ve fotoğraf çekmeler tekaddüm etti. 
lar ay.ni dil ile y~z.ıp okuma~tadırlar. I Bütün bunlar gayet cılız bir muhteva 

Isveçlılcr, Norveçlıler ve Danımarkalı-ı icin yapılmış oluyor. Halbuki, esaS"ı teş
lar arasında da buna benzer bir vaziyet kil eden ve halline intizar olunan şeyden 
mevcuttur. Halbuki bir Inglliz - Ame-

1 

Hırvat _ Sırp davasının kat'i surette hal 
rika - Irlanda ve yahut bir Isveç - Nor- ve tesviyesinden ve yeni meşruti nizam-
veç - Danimarka milleti uydurmak fik-

1 
d nl d k B nesele • • . . ~· . an a aşına a eser yo . u ı 

rı lUmsenın aklına gelmış degıldır. Ne- h 11 d"l. . b' h ld kalm•st.ır • • n c ı memış ır a e -.. · · · · 
rede kaldı kı, bızde YugoslAv rni1leti 
icat edildiği gibi bir Okreanya ve yahut 
Skaıidinavya milleti uydurulsun. Diğer 
tarafta, organize hür ve mesut bir dev
let ve memleket sahibi bulunan Isviçrc 
milleti :mevcut olduğu mallımdur. Hal
buki bir Isviçre dili yoktur. Isviçrcli
lerin bir kısmı almanca, bir kısmı fran
ziya<le dikkat nazarına alınması lazım 
gelen şey milli şuurdur. > 

Dr. V. Maçek bundan sonra Hırvatla
rın ayrı bir dil ve milli şuur sahibi ol-

Daha doğrusu bu anlaşma meclisi mü
essesan te~iline kadar muteberdir v~ 

anlaşmayı devamlı olmak karakterin
den mahrum eden de budur. Velhasıl 

bu anlaşma muvakkattir .... Bundeo ma
ada bu anlaşmayı yalnız Sırp ve Hır-

vat f ırka1arı mümessilleri jmza etmiş
tir, Slovenler namına imza eden yoktur. 

Bundan sonra anla~anın iki büyük 
aldanışa dayandığı açıktır. Haiz oldu
ğu muvakkat mahiyet ile birlikte bu 

duklarını, bunların imhası değil, hatta, hal anlaşmayı her türlü ameli karak
zayıflatılması bile imkfuısız olduğunu, terden uzak bırakmaktadır. Anlaşnayı 
Hırvatların hür Hırvat yurdunu serbest- imza edenlerin aldanış1arında biri Yu-

çe teşkil edebilmek için bilhassa son el-} goslav monarşisinin deruhte etmiş bu
li sene zarfında büyük mü:ade:elerdc 

1 
ıunduğu milli vazüeyi terkedeceği ve 

ıbulundu~larını ~·azıy~r ve cBırleşık m~- 1 her hangi bir devletin, hila kaydü şart 
halefeb ıle cMustakıl dl'1Tlokrat koalıs- taşıdığı milli idealden uzaklaşacağı zan
yonu> arasında akdolunan son anlaşma- nıdır. Yugoslavya milli bir devlettir. 

nın metnini neşrediyor ve diyor ki : Anlaşmayı imza ede.nleı:iri ikinci a!-
c •.. Bu teferrüatlı anlaşmadan da is- danışı bir devlet içinde bir kaç hakimi

lidlal olunacağı veçhile Sırp partileri ev- yet olabileceği zannına di.işmelerinde 
vela: Sırp - Hırvat ve yahut Yugoslav mündemiçtir. DevJct teşkilatında ınilli 
milleti mevcut olmadığını ve Sırp ve hakimiyeti esas teltlkki eden ve üç mil

Hırvat milletlerinin ~~vcu_t ol~uklarını, 1 Jet ve üç milli. varlık kabul eden ~u a~
ond~n sonra d~ 

0

bu _ıkı .mıllctın, devlet 

1 

laşma ınüstakıl Yugoslav clevletıni uç 
tanz.ımatı her ıkı mılletı memnun ede- milli hfıkimiyet esası üzerine bina et
cck ~nhiyette old~ğu takdirde. müşte- I mektedir. Hatta bu anlaşma hem Sırp
r~~ hır devlet. halı~de ya~ayabıle~eklc-1 lara, hem de Hırvat ve Slovenlere kanu
rını kabul ctmışlcrdır. 1918 sencsınden nu esasinin tanzimi hususunda Veto 
bugüne kadar d:ı~a divnncc~. ve tersi-: hakkı bile vermektedir . . Daha doğrusu 
ne çalışılmış oldugunclan bugune kadar bu anlaşmaya göre Yugoslnvya üç mil
yapılmış olanların bir kıymet ve ehem- Ji hakimiyetten mürekkep bir devlet 

miyeti yoktur; işe yeni baştan başlamak olmalıdır, bu ise abcsden başka bir · şcy 
lazımdır. Işe yeni baştan başlanılabil- değildir. Şimdiye kadar hiç bir yerde 
mcsi için mümkün mertebe sür~\tle mec- böyle bir devlet mevcut değildi. Mev
lisi müessesan intihabatı yapmak ve cut olamaz, çünkü' yaşayamaz. 
millet tarafından kemali serbC'Sti ile in- Milli hakimiyet doktrini doğrudan 
tihap edilmiş bulunan mebusların mese- doğruya Fransız menşeindendir. Milli 
leyi, hür Sırbistan yanında hür Hırva- hakimiyet doktrini, konvansiyon azası 
tistan teşkili suretiyle hallçtmelerinden ve bilhassa Jakobenler tarafından Fran

~, ~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ mz ink~~bı es~sında ileri at<lan milli 

devlet doktrini ile birlikte doğmuştur. 
Bugünkü Yugoslavya dahi Kondorsenin 

Fran51z inkılabı zamanında ortaya koy
dugu milli devlet prensibi üzerinde bi
na edilmiş olan bir devlettir. Fransız 
doktrininde bu iki medlul birbirinden 

ayrılmaz, daha doğrusu Nation-Souve
raintc halindedir ... Bu formül 1881 se
nesinde radikallerin tanzim ettikleri ka
nunu esasi projesinde şu şekilde yazılı
dır: Devlet bütün kuvvetini milletten 
alır, millet iktidar mcvkiinin kaynağı
dır. > Bugünkü anlaşma dahi bu cüm
leyi radikal kanunu esasisinden almı§

tır. 

Bugün bu arkayik formül haiz bulun-
No. 2213 No. 2213AV muş olduğu sihirli cazibeyi kaybetmiş-

DAIMON markala bu fenerler üç renklidir. istenildiği za- · tir. Çünkü muasır hukuk ilmi hakimi
man beyaz, ye,il ve kırmızı yanar, kapaklı, kapaksız, ayarh, yeti hakiki mevkime yerleŞtirmiş ve 
ayarsız olmak üzere dört nevi vardır. Arkalarında kayıt ve askı- · modem devlette hAkimiyet unsurları ne 
lan ve muhabere için alfabeleri ve düğmeleri vardır. Şimencli- - oldujunu sarih bir surette tesbit etmi§-
fercilere ve askeri muhaberede kullamhr. tir. Bu anlaşma için en ziyade hayati 

Zabitan ve berka icin kullanılmaia elvwlidir. maıhtvetı hAiz olan cihet onun. milli bA-
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imam Yahya ltalya 
mektubu garip 
taşımaktadır 

Roma ( MJ-1) - Jtalyan matbuatı 
İslam propagandasına hararetle devam 
etmektedir. Bu sistematik propagandada 
iki gaye vardır. Biri lngilterenin şarkta
ki vaziyetinin sarsılması, diğeri İtalyanın 
lslam alqninin en büyük hamisi olduğu
nu isbatı .. 

Matbuata göre ibnissuudun ikinci oğlu 
Emir Faysal mual.2.llm kuvvetlerle Ma
verai Erdün hudutlarını aşmış bulunmak
tadır. Matbuat ayni zamanda FiJistinin 
taksimine dair, lngiltere aleyhine şiddetli 
yazılar neşretmektedir. 

T rablusgarplıların da )ngilterenin pro
jesine karşı, Mussoliniye gönderdikleri 
protestonameler, halyan gazetelerinde 

neşredilmektedir. imam Ynhyanm ıon 
ltalyan - Yemen muahedesi münasebe
tiyle Mussoliniye gönderdiği mektup, bü-

tün İtalyan gazetelerinin ilk sahifelerin
de ve büyük scrlevhalarla, neşrolunmak
tadır. 

Melttup şudur: 

Imam Yahya 

imzalandı. Bu muahedenin metnini size 
Gasperini bizzat getirecektir . 

Bu muahede iki memleket arasındaki 
mevcut olan karşılıklı dostane ve saıni· 

mi münasebat hisleri temsil etmektedir. 
Ayni zamanda ltalya hükümetinin Ye· 

men ile teşriki mesaisini tebarüz ettirerek 
Jslfım memleketlerine ve milletlerine bir 

misal olacaktır. ltalya hükümetinirı ge· 
rek bendenize ve gerek bütün lsliim 

memleketlerine takip ettiği politikadan 
müte~ekkiriz. Eminim ki büyük metanetle 

dirijc ettiğiniz emsalsiz politika ltalyayı 
yükseltecek inkişaf ederek 1slam ülkele· 
rini size karşı minnettar bırakacaktır. 

Politikanızın tarafeyn için mesut neti
celer vereceğine eminim.. Gerek phsım 
ve gerek Yemen milleti namına bağlılık 

ve dostluk hislerimi temin eder, sıhhat 
ve neşe dileğiyle cenabı halttan muvaf· 
fakıyetler dilerim. Memleketime karp 

nin ziyaretinden çok memnun kaldık, lüt- iltifatınızın devamını temenni ederim.> 
funuza teşekkür ederiz. Bizi bağlıyan 3. Recep. 13" 

•Kuvvetli, kudretli ve muazzam lt31- kartılıkJı itimat ve<-dostluk hisleriyle do- Bundan başka imam Yahya M~o)i· 
yan hükümeti başkanı Bay Musaolini, lu mektubunuzu da aldık. niye, Kont Cianoya ve fa~iat partisi ıe-

Dostumuz Ekselans Jacopo Gasperini Sa Majeste kral ve imparator tarafın- nel sekreteri Syar~ce0ye birer at gönder-
geldi. Kendilerine layık olan hürmet ve dan murahhas olarak gönderilen Gaape- mittir. Bu atların resimleri İtalyan gaze
merasimle karoılandı. Jacopo Gasperini· rini 'ile müzakereler yapıldı, muahede telerinde çıkml§hr. 
.................................................................................................................................... 

Güzellik müsabakasını 
Fenlandiya 

ispanya Güzeli 
Milletinin yaşadığı faciayı 

istismar ederek kaza

Güzeli Aldı 

nacaktı ama .... 
T alii yaver çıkmadı. Festival 

günlerce devam etti 
Geçen pazar gÜnÜ Cezairin Kostantin ıehrinde yapılan Av

rupa güzellik müsabakasında Finlandiya güzeli Bn. Britta 
Vikstromun Avrupa güzellik kraliçesi seçildiğini bildirmiş
tik. 

Bu münasebetle Cezairin bu §ehrinde bir festival tertip 
edilmiştir. Fransız gazetelerinin verdikleri habere göre bu 
festival eğlenceleri Kostantin şehrini günlerce büyük bir CO§

gunluk ic;inde yaşatmıştır. 

Güzellik müsabakasına bu sene on memleketi temsil 
eden seçme güzeller iştirak etmiştir. On seneden beri başlı
yan bu güzellik müsabakasına Avrupa memleketlerinin gös
terdikleri alaka gittikçe aza1dığından iştirakler gittikçe 
azalıyor. 

Güzellik turnovasına giren kızlann en yaşlısı yirmi iki ve 
en genci on yedi yaşında bulunuyordu. ispanya güzelinin Avrupa gü:eli Fenlandiyalı Britta 
A vrupA güzeli seçile-

ceği hakkında bir c;ok 
tahminler vardı. Bil
hassa bu memleketin 
son :zamanlarda bü
yük bir facia geçir
mekte olması _sempa
patileri arttıran se· 
bepler arasında yer 
almıştı. Jüri heyeti 
güzellikte birbirinden 
hiç tc geri kalmıyan 
on genç kız önünde 
kararını vermek için 
hayli müşküliıta te· 
sadüf etmiştir. Birinci 
ve ikinci seçimden 
sonra nihayet bütün 
reylerin. Finlan~iya 
güzeli üzerinde top
landığı görülmüş ve 
matmazel Britta Av-
rupa güzeli ilan 

edilmiştir. i$ 

Finlandiya güze- ~ 
li. turnovaya iştirak Sıra ile Danimarka güzeli, ispanya gıizeli, Isviçre güzeli, Norveç güzeli, 
eden genç kızlan~ Hollanda güzeli, Fransa güzeli, Belçika güzeli, Polonya güzeli. 

yaş itibariyle en gencidir. Çehresinin ve intihaptan sonra muhte~m bir balo ve· duğu halde dönüşlerinde muhtelif Av• 
.. h l 1_1 •. ,_ .. ll"k ı__ rilmiş ve sabahlara kadar neşeli daki- h" I . . d -de· 

vucut at annm il as~ guze 1 K.anun- k l 1 b . . d"l . . G"• l rupa ~e ır erını yeni en ziyaret ... 
a ar a u seçım tesıt e ı mıştır. uze -

!arma çok uygun olduğu görülmüotür... ler, başta Avrupa güzellik kraliçesi ol- ceklerdir. 
·······•···· ...................................................................................................................... .. 

k.imiyet mefhumunu üç milli hakimiyet 

ile tebdil edemiyeceği keyfiyetidir. Ya 
üç milli hakimiyet mevcut olur ki, bu 

takdirde bir değil üç devlet teşkil olu

nur ve yahut bir devlet teşkil olunur 

tine taraftar oldukları ve 6 kanunusani 1 
1929 hükumet darbesine muarız bulu

dukları ve anlaşma metninde bugünkü 1 

kanunu esasiyi ve tatbik mevküne geti

rilen tarzını takbih ettikleri halde onlar 

ki, bu takdirde de üç milli hakimiyet ve da bugünkü kanunu esasinin feshini ve 

üç milli varlık değil bir milli varlık ve kendilerinin iktidar mevkiine gelmeleri
bir de hakimiyet olabilir. ni temin için ayni çare ve tarzı teklif 

Bu anlaşmanın manevi kıymetini kı- ediyorlar. Bu da; hiildlmet darbesi yo

ran diğer bir imil vardır. Bu da, an- ludur. Muvakkat yeni kanunu esasinin 

Iaşmanın tahakkuk sahasına isal edile- oktruaye edilmi§ olmasını istiyorlar. La
bilmesi için imza sahiplerinin teklif et- kin daimt kanunu . esasinin tanzimine 

tikleri 1anxhr. Anlapnayı imza edenle- kadar kendilerine diktatörlük kudreai 
~ beDli m01eıtiD demokratik hAkimiva- bal,wo)nntnMJDJ aısu eclivorlar. • · 

Hitlerin 
Mümessili 
Roma da 
Roma, 27 (ö.R) - Roma üzerine yil-

. '-.Je a 1-
rüyüşün yıl dönümü merasımıııu ~ lf 
manyayı temsil edecek olan B. Rudo · 

Hess Romaya gelmiş ve çok parlak şe
kilde karşılanmıştır. Bu ~yaret ~-

Iaml - ~·' Beı'lin mihverinin sağ ıjılll 
eden nümayislere v-"e a}ınustUI"• 
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mittir. 1936 mah•ulü çekirdek.tizlerinden ~e· 

~l41s1 
Fiatler de geçen haftay~ nazaran biraz çcn senenin bu tarihine kadar ise borsa.

daha gevıemiıtir. incir mevsimi sonları- da 303623 çuval ve 1756 torba mal U· 

na doğru gidilmekte olduğundan yeni tılml§b. 

talepler vaki olması ihtima1i karşısında Bundan bir hafta evvelki satı., miktarı 

satıcılar ihtiyatlı hareket etmektedirler. 9759 ve geçen •enenin bu haftasındaki 
ÇEKiRDEKSiZ OZOM: satış yekunu ise 22741 çuval ve 35 tor-
Botsa ne,riyatına nazaran eon hafta ba olarak hesaplanmı,h. 

Dahilden az_ mal geldiği için bu hafta 
içinde buğday fiatleri hissedilecek 

kadar yükseldi 

içinde gündelik itibariyle borsada eatı· Çekirdeksiz üzümün son haftaya ait 
lan çekirdeksiz üzümün miktar ve fiat- · ı· piyasa vaziyebne ge ınce: 
leri şöyledir b 1 f 13/ 10/ 937 tarihinden aş ıyan iat 

Gündelik fiat 
değişme keyfiyeti geçen haftanın son i?ii-

Satıo tarihi Miktarı Asgari Azami 
nü olan 19/10/ 937 ye kadar tedricen 

20/10/937 1204 13.25 18.IJO 
21 • > 1299 12.50 19.\lO devam ettiği gibi bu tarihten ıonra da 
22 > • 1455 12.50 20.50 22 / 10/ 937 tarihine kadar yine tedrici 
23 > > 1807 12.00 18.00 tenezzüller kaydedilmiı ve bu tarihte 

25 • > 162 T. 2061 12.25 19.00 tesbit edilen fiat 25/10/937 tarihine ka-
26 > > 12 2008 dar ayni seviyede kalmış ve 26/10/937 • 

borsada muamele 
Bu suretle mevaim bqından son tari- Fiat vaziyeti h!l1<kında daha esulı !>ir 

Yekun 174 9834 de 0.25 santim tereffü kaydedilmiştir. iki madde istisna edilirse 
maddelerde istikrar oldug., u anlaşılır he kadar borsada sablmıı olan çekirdek- fikir edinilmesi için son haftanın fiat !e

siz üzüm miktarı l 22258 çuval ve J 92 mevvüçlerini rakamla a:ıağıda ifade edi-
Şehrimiz bc&ret ve zahire borsa.5t tarafından son ekonomik haftayı teşL..il görülmüştür. İyi mallar tercihan müaait torbaya baliğ olmuştur. yoruz: 

eden 20-26/ l 0/937 tarihleri içinde neıredilmit olan gündelik salış listeleri muh- fiatlerle mübayaa edilmektedir. Geçen Nu. 19/l0/931 fiati 22/ l 0/937 fiati 26 { 10/93 7 fiati 
ltviyahnın icmali neticeıinde elde edilrnit olan neticeyi aşağıda işaretliyoruz: hafta fiatlerl 5. 7 5 .. 6 ve geçen senenin Asgari Azami Asgari Azami 1'.!gari Azami 

S..tılan eıyanın: Haftalık fiat bu sıralarında ise 3.5 • 5.25 kuruş ola- 7 14.00 14.50 13.00 13.50 13.25 13.75 
Cinoi Miktarı Zarfı Asgari Azami rak cereyan etmiıti. 8 14.75 15.00 13.75 14.25 14.00 14.50 
Muhtelif buğday 9965 Çuval 5 6 75 MISIRDARI : 9 15.25 15.75 14.50 15.00 14.75 15.25 

ı,ıahlı alıcı olmamakla beraber za- 10 16.75 17.75 16.50 17.09 16.75 17.25 • 
Bakla 
Kurndarı 
Mısırdan 
Börülce 
Nohut 
Burçak 
Susam 

arpa 

Muhtelif pamuk 
Pamuk çekirdeği 
Tatlı badem içi 
Acı badem içi 
Kabuklu diı bademi 

> ceviz 

Zeytin yağı muhtelif 
Muhtelif incir 
Çekirdektiz üzüm 

> c 

1577 
1683 
429 
108 
62 

4!0 
66 

204 
2538 

1262ıo 

16193 
2944 
9230 
5948 

31116 
4260 
9834 

174 ... 
t liaft..WC borsa sabşlarını bu suretle 
0Pladıktan sonra hafta içinde borsada 

"'""rnet .. .. l · b · ., e gormu, o an ıo u qyan1n nevı 
Ut,~• d 
d fırı en 38.h' miktar ve fiatlerini a~ağı. 

1. ,·~ .. 
L 

0 •tenyor ve bunların son ve geçen 
~arıa ·ı 
._ 1 c geçen senenin bu haftasına eit 
h ~lf "aziyetlerini ve piyasa durumlan 
·~Clnd :J•L d , lalık·ı. a '""a arlarından yaptığımız 

ı~ '"'attan elde ettiğimiz netaylci hü-
•"aten • k d d' 

B 
aşa.gıya :!\)" e ıyoruz. 

UôDAY: 
Son hafta içinde bortada alınıp satıl

"'" olan buğdaylara ait h•ftalılı: satış 
llııkıar \'e fiatleri ,,öyledir: 

Haftalık fiat 
Nevi ç 

\· uval Asgari Azami 

• 
> 

> 

• 
• 
• 
• 
• 

Bal ye 
Kilo 

• 
• 
> 

• 
• 

Çuval 

• 
Torba 

3 ]'j 

4 
5 85 
4 625 
8 
5 50 
4 

15 iD 
34 a> 
2 60 

80 
53 
33 
10 
25 

4 
11 50 

• 

4 125 
5 25 
8 
4 75 
8 
7 25 
4 

16 
42 

2 80 
83 50 
58 
36 

.ı 3 
33 50 
15 
20 50 

• 
ve pişkin mallurdan 4 çuval bakla da 
5.25 1'.uru~tan satılmı-?lır. 

Geçen senenin bu haftasında 4. 75 den 

1 166 çuval hazır bakla muamelesi ce
reyan ettiği borsa neşriyatından anlaşıl

mı~tır. 

Bakla piyasası son hafta içinde de ge
çen haftaki vaziyetini olduğu gibi sak .. 
lamı,tır. Jhracat için mal mübayaa cdil
tnekte olmakla beraber istihlak piyasa .. 

laTuuiı mü~adesizliği fiatlerde kuvvetli 
tereffüler hu.ulüne mini teşkil etmekte
dir .. 

Pi.Y>.sa bugün için 
cibj görünmektedir. 

KUMDAHI: 

tereffüye mryyal 

Seunıu,a.k mallar 610 S.875 6.00 
rt mallar • 2957 5.50 6.75 ' Bir hafta evvelki vaziyete nisbetle bu 

~~~tık rnallar 6302 5.00 6.625 baftı;a ait kumdan piyasasında salah 
y ırck rnallar 96 5.6125 5.812j 

•kun 9965 

"· Ceçen hafta ise eldirek mallar müttes
·~ ...,.· 

tıl ır nevilerden 22 75 çuval buğday 
<la bllılf "e fiatler 5.25 - 6 kuruı aruın

ulunrnuıtu. 
s 9c3•Çen senenin bu haftasında da 5 ile 
. 75 t. 

"'- 1ruru, arasında muhtelif fiatlerle ...... b 
"•l b~· u muhtelif nevilerden 445 1 çu-

B • ıı:day satılmııb. 
Uııday,n h fta · · . }"tti b. aon a ya &1t pıyua vazı-

~Uv ır hafta evvelkine nisbetle daha 
"•tlid' So ~•ı>d ır. n zamanlarda dahilden 
•rı b "d k" bi)....,_ ug ay sev ıyabrun azalması 

da d·rh 1 t " • .. • •ta1t '" a esırmı gostennış ve 
0.1 25rnallara rağbet fazlalqarak fiatler 
'~•t - 0.25 kurut arasında bir tereffü 

trnıiıtir 
~e"rud . 

liii; taJ.: . at bu raddeyi muhafaza et-
"l>lc ~ırdc fiatlerin biraz daha terdfü 
ltQi llltsı ihtimalden uzak röriilmcmek-r. 

Nevi 
Akala birınci 

• • 
• > 

)~erli > prese 

> • 
• • 
't ikinci 

.. birinci 
Yekun 

• 
• 
• 

Sntış şekli 

Hazır 

Vadeli 
Eski satış 
Hazır 

Vadeli 

Hazıt 

Hazır 

Bundan bir hafta evvel jse borsada 
muhtelif şekillerde ve muhtelif neviler
den 2 7 38 balye ve 15 harar pamuk mu-
amelesi olmuştu. Fiatler aşağı yukarı bu 
haftakjnin ayni gibidiT, Bir sene evvelki 
bu hafta içinde satılmı1 olan pamuğun 
45.25 - 46 kuruı arasında fiatlerle 559 
balye oldu~u anla11lm1'1tır. 

Pamuk piyasası geçen haftaya nisbet
le bu hafta biraz daha sıcak olarak geç-

hireci esnafı tarafından piyasaya arzedi- 11 18.75 19.75 18.00 19.00 H\.25 19.25 
len mallar mübayaa edilmektedir. fua. 12 21.75 22.25 20.00 21.00 20.25 21.25 
sen piyasaya az miktarda mal arzedil- Şu vuiyete nazaran geçen haftanın 11 19.25 20.25 
mektedir. Fiatler 4.75 kuruıtan sağlam aon günü addettiğimiz 19/10/937 den 12 21.25 22.25 
görülüyor. Geçen sene bu sıralarda fi:ıt 22/1.0/937 tarihine kadar Ü2:üm fiatl..,.. C~en .;,e bu senenin ayni tarihlerine 
4.25 kuruıta müstakı!.rdı. rindo: 7 numarada!, 8 numarada 0.75 - ait yukanda işaretli lia "'mütalô.aaın-

BôROLCE: 1, 9 numarada 0.75, 10 numarada 0.25 • dan da anlllJlldığı üzer_,fi.at vaziyeti bu 
Mevrudat .. ~.:ır. Beyaz, yemeklik iyi 0.75, 11 numarada 0.75 ve 12 numar"- une lehine olarak bi~ ·· !alık irae et

ma11ar ileridenbcri müsait fiatlerle satıl· da 1.25 - 1.75 kuru' arasında bir tenez· meklc beraber satı~ key ıyetinde miktar 
maktadır. Yukarıda işaretlenen fiat bu- ~ül olmuş ve 26/ 10/937 tarihinde kle- noktasından kuvvetli bir ekoildik vardır. 
gün ic:;;in aağlamdn:. O,eçen hafta ve geçen ring mesaili hakkında borsada vaki ilB.n Piyasada mevcut stoklarla beraber ye
seneııı.in bu haftumda borsada börülce üzerine fiat1erde 0.2S aantimlik yeni bir ni mevrudat fiatler üzerinde müessir ol .. 
muamelesi yapJnNldığı anlaşılmı,tır. tereffü kaydedilınittir. maktadır. Bugün piyasada iotikrar m.v-

NOHllf: 26/10/936 da ise üzüm l fiatinin ıu cut değildir. 
Geçen haftaya nisbetle son hafta no. merkezde bulunduğu anlaııılml§tır: UMUMi PiYA.SA VAZiYETi: 

hut fiat1erinde mahaüs bir teTeffü vardıt. · Fiat Ozüm ve incir i,leri müsteına olmak 

Piyasaya arzedilen iri. beyaz mallar 7 .,. Nu. Asgari Azami üzere diğer ~" fiatlerinde kısmen iler .. 
7.5 kuruta kadar satılmı~tır. Orta mallar 7 12.25 12.50 leme ve kısmen de istikrar mü§&hede 
piyasası 5.5 kuruşta müstakardır. Ge- 8 13.25 14.00 edilmiştir. Başkaca yazılmai;a değer ye-
çen •enenin bu sıralarında da vaziyet 9 15.00 15. 75 nililı:ler yoktur. 
aynimerkezdeidi. 10 16.75 17.75 ABDI SOKULLV 

BURÇAK: 
Piyasaya. gelen ma1lar zahireci esnafı 

tarafından mübayaa ediliyor. Stok az
dır. Fiatler 4 kuru~ta müstakardıT. 

SUSAM: 
Son ve geçen hafta fiatleri arasında 

yazılmai;a değer bir fevkaladelik yoktur. 
Geçen senenin bu sıralarında ise muame

le az olmakla beraber fiatler 1 3. 7 5 lru
tuştan ileri geçmemişti. Piyasa !Jağlam 

ahçılar i~t)halıdır., 
f'AMVK: . 
Borsa ne~riyatına güre ~n hafta için

de cereyan eden pamuk. işleri nevi, mile.-
tar, satış ı,ckli ve fiat noktal~rından ~u 
tel<llde toplanabilir: 

Bal ye 
822 
100 

540 
800 
154 
119 

2535 

Harar 

6 

Haftalık fiali 
Asgari Azami 
39 50 42 
40 40 

36 75 
37 25 
37 25 

34 50 34 
36 50 

42 
37 25 
49 
50 
36 50 

olduğu alılkadarlar tarafından söylen-
mektedir. 

ZEYTiN YACI: 

tzınir piyaaaaına yeni ınahau1 zeytin 

yağları arzedilmi~ olduğu öğrenilmi,tir. 

Son hafta içinde ise borsada hazır 

mallaT üzerine muamele olrnamııtır. Yal .. 
nız 1 116 kilo posalı bir yağ partisinin 

2 5 • 29 kuruı arasında fiatlerle borsada 

' .: • ...:. ... - • .... : •• ·:- ' ... '.l' : - ,. t • . ~ .. . - ~~..; 

Türkiye 
K Kızday Kurumu 
~,~~~~f~~~~~~· 

l 
Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, haz!msızlığa karşı en Jyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

TELEFON : 2067 
liatcrı l . • miıtir. Muhtelif alıcJarın müb:ıyaata f'İ- satıldığı anlaşılmıştır. Piyasa vaziyeti ge-

tltt;j ..cmırde bugday aatıcılan elin· rifmeai piyasa üzerinde tesir icrasından 
'~tiy •tokun ancak lzmirin iki haftalık geri kalmamıı akala nevinde 1 - 2 ve 

•cını ka 1 • 
~dı~1 tah ~fı ayabılecek miktarda ol- yerli nevilerde ise 0.5 • 1.00 kuruı ara-
~. la' nun f'diliyor. Piya·• bu..;;n d ük 1 k ., 1 - ~- sın a y" ·•c me aydedilmiştir : 

g •rndır. 
AR,p A, Alakadarlar pamuk piyaoaaının oa-

ıı li.ha doğru gittiği kanaatini i2har etmek-
Orail . 

dt )"~ I nef.lıyatına göre son bafta için- tedirler. 
Pıarıar 'l. 1 G 1 Pa ı~ e.rı §Öy edir: eçen senenin bu sıralarında yeri pa .. 

N,•i S Fiat muit fiatleri 45 - 46 kuru, arasında te-
~·a~ atıı ı~Ui Çuval Asgart Azami mevvüç etmiıti. 

• a'l>a llazır 290 4.00 4.125 PAMUK ÇEKIRDECI: 
Ç•k1, • Vadeli 1237 4.00 4.00 Geçen haftaya niabetle piyıuada te-
'r•kGn • Hft>ır 50 3.75 3.75 beddül kaydcdilmemiftir. Bu hafta mu-

C:•çe h 15 77 ameleleri geçen hafta olduğu gibi 2.60 
93° ·n •fta b d b . k .. · d · · G '' Çuv l orsa a eyaz ncvıdcn UTUf uzerm en ceıcyan etm.Jttır. e• 
"nd, f• "

1 
arpa 3.9375 - 4.25 kurut ara- çen senenin bugünlerinde pamuk çekir· 

~ ıat erle lr.I 9 
!'\enin b muamele olmtış; ve geçen de eri 2. O • 3 kuTuf araıında aatllmı~ 

5
15 Çuvaı\ haftasında 3.625 kuruttan tı. Piyasa ııağlam alıcılar i~tihalıdır. 

çen haftakinin ayni olarak kabul edıl

mckle berabeT vadeli satışlarda gösteri
len istica1in fiatler üzerinde müessir ola .. 
cağından cndi,e olunuyor. 

iNCiR: 
Borsa netriyabna göre 20-26/10/937 

tarihlerinde gündelilı: ib'bariyle borsada 
yapılan incir aatışlarını:n mikdar ve fiat .. 
leri §Öyledir: 

Tarihi 

20/10/937 
21 • • 
22 • • 
23 • • 
25 • • 
26 • • 
YekG.n 

Miktar 

267 
995 

2497 
84 

160 
237 

4260 

Fiat 
Asgari 

5.75 
4.00 
5.50 
6.375 
6.00 
6.00 

b 
Arpa •yaz arpa oatıtı olmuştu. TATLI VE ACI BADEM ıÇLERI: 

•ti satı,ları b' h f 1 G h ft t ti b d · 1 · Bu •uretle mevsim baımdan 26/ 1 O/ 1 ' dah k ır a ta evvc ine nis- eçen a a a ı ve acı ıt. em ıç erı 
•td . • Uvvetl' .. · 1 1 J 937 ak .. mına kadar bo-ada ••tılmıt e t<sc d .. . . ı cereyan etmiş fiat- uzerıne muo.me e yapı mamıı o maaına ır- • 0 

--. 

•vı, · egı ıkJ''- 1 • b h f k d · led'"' 
1 tınd"' , ı.: o mamıştır. thraca.t ragmcn u a ta yu an a ı,aret ıgı-
tın- n °1':ı:ıla ·· f 1 d 1 1 . -.ı•sı a. rının mubayaatta bu.. rniz miktar ve iat er e muame e er ya-
lttiaı rpa fiat] . . ld b . d ı. ert't\ .. , crının tereffüe nteyil pı ığı orsa neşrıyatın a OJLunmuıtur. 
ll.lt. h. C.Sını ınt d b 
trı r-jYıısa .. <ıç cylemelcte bulunmuı- Geçen senenin bu haftasın a onada 

"'ktedir, taglarn alıcılar i,tahlı görlil- mezkUr el)'a üzerine muamele olmadığı 
RAkr\ o zamana ait borsa listelerinde bir ka· s '-' . 

l'tı.' 0 tı hafta yıt mevcut olmadığından anlaşılmıştır. 
~ 1t 0 1duiu .. sat~Jnn yukarıda i~aretlen- Piyasa eski ıeviyesinde olup iolerde 
·~ 'b U<ere 1679 J Al 1 · hl d t~ 1 &.ret l çuva ha.zır mal- hararet vardır. ıcı ar ışta ı ır. 

~,;· C:•çcn ~ ~P fiat 4 - 4.0625 kuruş- KAB.UKLU BADEM VE CEViZ: 
~ b•kıa a ita da 4 kuruştan 624 çu- Piyasaya arzedilen mallara i§tihalı ta· 

ç~"•l lıa~tı '"" ve Pi§kin mallardan lip vardır. Vaki arzlar talep niobetinde 
a da 5 25 1

· ' ·1• 1 l d • d "-ti d 
0f'" ·11· ' · &Uruttan tab mıf o ma a.ıın ıın na er e tere ru meyı en 

olan incir miktarı 12 46 çuvalı hurda ol
mak üzere 99820 çuval olarak hesaplan• 
mııtır. 

Geçen haftaki sattı yekunu 7 19 3 ve 
geçen senenin bu haftasında ıattlan in .. 
cir mikdarı ise 9605 çuval olarak top
lanmıştL 

19 36 maluuliinden ı:eçen senenin bu 
tarihine kadar borsada 2415 çuvalı hur
da olmak üzere 15 3348 çuval olarak he-
aaplanml§tL 

Son hafta incit piyaauınclaki d~rgun
lu.k ı:eç~n haftaya -nu.beıle dah.; ilerİo-

O oyç e O r i y ant bank 
DRESDNER BANK 

IZMiB 
SUHESI • 

M.KRK.EZl : BJ<:IU.I S 
Almangada 175 Şubeai Mevcuriıır 

Seı maye ve ilıtıyat llkçesı 

16ô,OOO,OOO lillyhsmllrk 
Tiirkiyede Şubeleri: tı:>TA~BUL ve IZMllt 

Mısırda Şnbelerl: HAlllRE ve ISIU~~DEHIYE 
Her törlll hRr ka rnoamelliını iti\ Vfl kııhııl Pdl'r 

' -· ... ·- .. -_-: ___ ... -_ . 

BÖ..TÔN 
DUN YADA 

HER KES 

TRAS 
~ 

BIÇAGINI 
ALI YOR 

. ~adyo ... · 
COMHURtYET BAYRAMI GONLE

RINDEK1 RADYO NEŞRiYAT 
PROGRAMI 

(Ar.kara ve !.t&nbul radyoları birlikte 
çalqacaklardır.) 

BUGON ö<::LE NEŞRtY A Ti 
Saat 

13.00 - 13.05 latikl~I ma'lı 
13.05 - 13.20 Türk inkılabı ve cümhur; 

yet rejimi hakkında biL 
aöylev (iç bakanı ve Parti 
Genci Sekreteri Bay Şük
rü Kaya tarafından} 

13.20 • 13,30 Onuncu yıl martı 
13.30 - 13.45 Alelumum kültür i;leri 

hakkında bir oöylev (Kül· 
tür Bakanlığı tarafından) 

13.45 - 14.00 Çocuklan Eııirgeme kuru· 
mu hakkında bir söyle• 
( Çocuklan Esirgeme Ku· 
rumu tarafından) 

~ ..ktam nCJrİyab 
19.00 - 19.05 lstikliil ma'lı 
19.05 - 19.25 iç Bakanlıiının teşkilatı

na dair bütün uzuvlar hak.· 
kında bir söylev {iç Ba
kanlığı tarafından) 

19.25 • 19.30 Onuncu yıl '1U.rfı 
19.30 - 19.45 Milli müdafaa işleri :,ak. 

kında bir töylev (Milli 
müdafaa kuvvetlerimizin 

terakki ve tekamülü, mad
di ve manevi kıymeti ve 

son manev ;ılar hakkında), 

(Milli Müdafa.. Bakanlı

ğı tarafından) 

19.45 - 20.00 Türk Hava Kurumunun 
feyizli c;alt~maın ve mille .. 
t:n bu yo)da gösterdiği re
dakirlığın temin ettiği hü· 
, .!. neticeler hokkında bir 
söy:ev (Türk Hava Kuru
mu tato.fından) 

20.00 - 20.30 Müzik 
20. 30 • 20.4; Cümhuriyet • dli kanunla

rının ve adli teşlcili.tnnızın 
Türk i .. ~imai hayatındaki 

feyizli tesir ve neticeleri 
hakkında bir söylev (Ad
liye Bakanlığı tarafındon)' 

20.45 - 2 1.40 Müzik 
21.40 • 21.55 (Ulusal ekonomi ve art

tırma kurumu hakkınd• 

bir söylev Ulusal ...:ıkonomi 
ve Arttırma Kurumu ta .. 

rafından) 

21.55 - 23.0 Müzik ve ajans haberleri 
A vnıpa istasyonlarından dinlenebilecek 

seçme program 
SENFONiLER: 
9. 5 O Prag kısa dafgıuı: Prag is.imli 

Sukun senfonik pocmi. 1 ; , 35 Roma kı

u. dalgası. Senfonik musiki ve memleket 
rnllSikisi 2 1. 15 Bükreş: Rumen filharmo
nİ•İ. Leh musikisi. (Devamı 2 2. 15 te) 

HAFiF KONSERLER: 
6.45 Paris kısa dalgası: Plak musiki<i. 

7. 1 O Beri in kısa dalgası: Karışık koMer 
(8.1 S: Devamı) 9.30 Bcrlin kısa dal
gası: Büyük operet musikisi konseri. 1 O. 
30 Paria kısa dalgası: Plak 1 1. 5 O: Pliilı: 
13: Keza, 1 2 Beri in kısa dalgası: Hafif 
musiki. 1 3 Bcrlin kısa dalgası: Eğlenceli 
musiki ( 14. 15: Devamı) 13. 1 O Bükre ı 
Kristal orkestrası 14. 30: Devamı) 14.15 
Paris lısa dalt;aaı; Konser. 15: Keza. 
16.45 Berlin kısa dalRası: Seçme sesli fi· 
lim musiki•i. 18. 15 Bükrct: Çek musi· 
kisi. 18.30 Peste: Orkestra. 19.45 Bcrlia 
kısa dalgası: T rampcte sesi ve asker tar· 
kısı. 21.40 Roma: Büyük konser. 22.30 
Peşte: Çigan orkt-ıtrası. 23 l.aypzig: Ko

ro konseri 

~--------------............... ... 
lzmir Birinci İcra Memurluğun. 

dan: 
Açık artırma ile paraya çevrile

c~': gayri menkulün ne olduğu: 
ı;.:nd Karala§ tramvay caddesinde 
hududu palna da ya7.ılı 304 • 306 
numaratajlı hanenin 3 / 4 payı açık 
artırma ile satılığa çıkarıldı. Birinci 
artırması 30/ ll /937 tarihine mü
aadif aalı günü saat 14 de dairemiz
de icra edilecektir. Bu artırmada 
tahmin olunan kıymetin yüzde yet
m~ be§i nisbetinde bedel verildiği 
surette en çok artırana ihale edile
cek aksi halde en çok artıranın b· 
ahhüdü baki kalmak şartiyle gabtı 
yani ikinci arbnnaaı 11'/12/937 ta
rihine müsadif çaraamba günü saat 
14 de yine dairemizde icra k•hna
caldır. Bu artırmada en çok bedel 
verene ihalesi yap•l:ıcaktır. S- -tna
me 20/l l./937 tariliinden iti' '\ren 
her keıin görebiimeııi için ac 'rtır. 
Bu p-ayri mc.-ılnıl üzeriqde hak •ale
binde bulunanlar ellerinde!·_; r-•mİ 
vegaikı ile birlil;te ve yirmi aün ;cin
de müraC&<\tlan I;:vmdır. Ak•; hal
ele h..klan tapu sicillince malii ı ol
madıkca pıwlaamPdan haric '·,,Ja
caklard•r. Yüzde iki buçuk dr'1ili
ve ve tanu harcı mü,teriye Pittir. 
Hanenin d:>lıili taksimatı .,ut"ome
ainde yazılıdır. Daha fazl:ı mal· ...,at 
almak İsteyenlerin d:ı;remizin !J37 / 
4481 doıya ile münadiye müracaat,. 
ları lüzumu ilin olunur. 

3816 (1931) 



Sıhhat ve güzellik 

güzel Sağlam ve 
Sağlam ve güzel 

dişlerle 
dişler de 

RADYOLiN ile temin eci.ir 
Dişlerinize çok dikkat ediniz 

Sazan en üstad doktorların bile sebep men,eini bula
madıldarı bir hastalığın, di' iltihabından ileri geldiği pek çok 

tecrübelerle anlatılmıttır. 
Günde üç defa dişlerinİ%i lırçalıyarak ve daima 

RADYOLiN 
Kullanarak ditlerinizi koruyabiliraini:z: 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cıns kömür perakende suretile rekabet kabul 
me:ı: fiatler dahilinde satılmaktadır. 

Adres: Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPINYAN 

: .......... - • .,ı •••• ·, _· 

DiKKAT 
Bugüne kadar getirilen gaz ve Mazot ve sair bilcümle ocakb

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 gelmi,tir. 
FAZLA REKLAMA LOZUM GöRMiYORUZ. Mümasilleri 

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

İf Bankası kar~ısında Büyük Kardiçalı han. 

DiKKAT 
Dünyanın en muktesit ve Türkiyede tescil edilmif 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 i9liyen modelleri 

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

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

etmez fiatler . 

l'lf 

İstanbul defterdarlığından: 
Kesif bedeli 44752 lira 65 kurustan ibaret bulunan Sirkecide 

Huda~endigar caddesinde Kalın ı'Austafaağa medresesi arsası 
üzerinde yapılacak Hocapa'a maliye tubesi intaatı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuttur. Mukavele, eksiltme, bayındır
lık itleri genel özel ve fenni ,artnameleri ile proje ketif hulasası 
ve buna müteferri diğer evrak 225 kuru, bedel mukabilinde milli 
emlak müdürlüğünden verilecektir. isteklilerin 3356 lira 45 ku
rutluk teminat mektuplariyle teklifnamelerini ve bu ite benzer 
en az 25000 liralık it yaptıklarına dair nafıa vekaletinden almı~ 
olduğu müteahhitlik ve Ticaret odası vesikalarını 8-11-937 pa
zartesi günü saat on dörde kadar milli emlak müdürlüğünde top
lanan komisyon batkanlığına vermeleri ve saat on bette mektup
lar açılacağından komisyonda hazır bulunmaları. M. «7191 » 

12 ' 

IZMIR SULH HUKUK MAH
KEMESiNDEN : 

öKSORENLERE VE 
CöCOS NEZLELER.iNE 

28 llK TEŞRJN PERŞEMBE 937 

KATRAN HAKKI EKREM 
Filibeli ölü Hacı Salim mahdum- ·-----------------------------------· ları Mehmet ve Halil ve Hüseyin 

Sıtkı ve kızları Asiye, Habibe 
ve Sıddıkanın ve karısı Mümine
r.in ,ayian ve irsen mutasarrıf ol
dukları lzmirde Re4adiye cadde
sinde eski 841 yeni 995 numaralı 
ve 1500 lira muhammen kıymetli 
ve ayni caddede eski 843 yeni 997 
ve eski 845 yeni 999 ve eski 8471 
yeni 1001 ve eski 849 yeni 1003 
numaralı ve yedi,er yüz muham
men kıymetli fırın ile dört bap 
mağazanın ve yine Başturakta 
Alipa,a caddesinde kain ve 9 nu
marada mukayyet ve 2000 lira 
muhammen kıymetli dükkanın 
1 - 12 - 937 çarşamba günü saat 
15 te ve takdir edilen kıymetin 1 
yü:-1e yetmit beşini bulmadıijı 
takdirde ikinci arttırması 16 • 12-
937 perşembe günü saat yine on 
beşte yapılacaktır. 

Mecidiye mahallesinin Halil 
Rifat paşa caddesinde kain eski 
68 yeni 54 numaralı ve iki bin 
lira kıymeti muhammeneli ve yi
ne ayni caddede kain eski 70 ye. 
ni 56 numaralı ve 3500 lira kıy
meti muhammeneli ve Mecidiye 
mahallesinin Filibeli sokağı çık
mazında 9/77 numaralı ve 1500 
lira muhammen kıymetli ve Meci
diye mahallesinin Tire kapısı cık
mazında 18 numaralı ve 300 lira 
kıymeti muhammeneli yine Meci
diye mahallesinin Semerci soka
~ında kain 20 numaralı ve 200 
lira kıymeti muhammeneli evlerle 
q177 numaralı evin altındaki dük-
1 :.nın 8 - 12 - 937 çarsamba ı:ciinü 
saat 15 te ve yüzde yetmi~ beşini 
bulmadığı takdirde 24 - 12 • 937 
cuma günü saat 15 te keza mah
kemede satısı yapılacaktır. 

Yine Mecidive mahallesinin ir
fan soka<>ında kain 9 numaralı ve 
600 lira kıymeti muhammeneli ve 
yine Mecidiye m"hallesinin Se
merci sokağında 3 numaralı ve 
500 lira kıymeti muhammeneli ve 
yine Mecidiye mahallesinin irfan 
sokağında 13 numaralı ve bin lira 
kıymeti muhammeneli ve keza ay
ni mahalle ve sokakta 13 numa· 
ralı ve 1000 lira kıymeti muham
meneli ve yine ayni sokakta 11 
numaralı ve 600 lira kıymeti mu
hammeneli evlerin 10 - 12 - 1937 
cuma günü saat on beşte ve yü:ı
de yetmiş be,ini bulmadığı tak
dirde 27 - 12 - 937 pazartesi gü
nü saat 15 te yine Sulh Hukuk 
mahkemesinde satı4ları yapılacak
tır. Gayri menkuller üzerinde hak 
talebinde bulunanlar ellerindeki 
resmi vesaik ile birlikte 20 gün 
içinde dairemize müracaat etme
leri lazımdır. Aksi halde hakla
rında tapu sicili malum olmadık· 
ca paylaşmadan hariç kalacaklar· 
dır. 

Şartname 10 - 11 - 937 tarihin
den itibaren her~sin görebilmesi 
için açıkta ve gayri menkullerin 
evsafı da şartnamede yazılıdır. 

Müzayedeye İştirak etmek isti
yenler kıymeti muhammenenin 
yüzde yedi buçuk niıbetinde pey 
akçesi veya milli bir banka temi• 
natı getirmeleri lazımdır. Gayri 
menkulün vergi vesair kanuni 
mükellefiyetleri satıcıya yüzde iki 
buçuk tellaliye ve ferağ harçları 
alıcıya ait olup ihale bedeli defa
ten ve pefinen ödenecektir. ihale
yi müteakip müşteri ihale bedeli· 
ni vermediği veya veremediği tak
dirde satış on beş gün müddetle 
tekrar müzayedeye konulup bu 
arttırmada en çok bedel verenin 
üzerinde ihalesi yapılacak, arada 
tahakkuk edecek ihale farkı hiç 
bir hükme hacet kalmadan veci
besini ifa etmiyen müşteriden tah
sil olunacaktır. Daha fazla malfi
mat almak istiyenler dairemizin 
935/701 numaralı dosyasına mü
racaatleri li:zumu ilan olunur. 

(1928) 

İzmir Sicilli Ticaret Memurlu
ğundan : 

M. Şadi Erduman ticaret ünvani
le izmirde Yemiş çar§ısında 29 No. 
da yaprak tütün alım satımı ve ko
misyon ve imalat ve ihracatile uğ
ratan M. Şadi Erdumanın İ§bu tica
ret ünvanı Ticaret kanunu hüküm
lerine göre aicillin 2099 numarasına 
kayıt ve tescil edildiği ilin olunur. 

3809 1930 

MEVSiMLiK HAVADiS: 

DiKKAT ' ' • • ' • Önümüzde ki, mevsimi var, dü,üncemiz nedir? .. Yağmurdan ve günetten formaıi bozulmaz ve 
rengi ıolmıyacak bir fapka almakdeğil mi? Evet .. 

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

STETSON 
PENN - GRAFT 
KENSINGTON 

VALRIDGE 
·• 

RI1.,TEN HOUSE ., ....... 
Markalı şapkalar size bunları temin eder. 
SATIŞ MAHALLERi : başlıca tuhafiye ma§azalarında arayınız ••• . ____ ,,,_ ______ ..................................................... . 

Emlak ve Eytam bankasından: 
Esas No. Yeri No.au Nevi Depozitoıu 

T.L. 
IZMlR 

693 Balçova yıkık köy Tarla 
701/A. Karata Dokuz Eylul sokak 112 Ev 

22.50 
12.60 

3.60 724 Tepecik Hital sokak 
C. No. 

259 Karata• Tramvay caddesi 
159 Şeyh Mah. Osman zade. 

12 . 

178 
7/4 

Ev 

Ev 
Depo 

fil ikinci Süleymaniye M. Nezaket sokak. 2 Ev 

32.40 
21.-
11.55 
11.60 226 Karata• Tramvay caddesi 174 Ev 

126 
171 
187 
124 

MANiSA 
Alaybey mahallesinde Ev 23.4'.l 

7.20 
11.70 
10.80 

Dere Mah. Mehmet Ali çıkmazı 
Şehitler mahallesinde 

17 
12 

Ev 
Ev 

Şehitler mahallesinde Kasaba caddesi Ev 
KASABA 

177 /1 Camii kebir Mah. Subafı sokak Dükkan 3.60 
540 
ıs.

taliplerine ihale 

177 /2 Camii kebir Mah. Subati Sokak Dükkan 
177 /3 « « « Dükkan 

izahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin kiraları 8 - 11 • 937 pazartesi günü 
edilmek üzere arttırmaya konulmuştur. 

lseklilerin yevmi mezkurda hizalarında yazılı depozito akçesini veznemize yatırarak arttırmaya 
girmeleri .. 

Mübadil bono 
•• zayn 

Süleyman oğlu Efdal ve Süley
me.n kızı Talat adına yazılı 12-2-931 
tarih ve 301 mazbata ve 3880 sıra 
No. lu tasfiye vesikasının altı yüz 
yirmi iki§er lira bedelli ve ikinci ter
tibinin o/o 20 si ödenmİ§ olarak ikin
ci ve üçüncü tertiplerine Bursa ikin
ci Noterinin 25 ağustos 934 tarih 
ve 2733/660 sayılı devir ve ciro se
nediyle sahip bulunurken lzmirde 
bu devir ve ciro senedi 14 - 15 teş· 
rini evvel 937 perşembe - cuma gü
nü günlerinde zayi ettiğimi Maliye 
Vekaletine bildirdiğimden ödenme
mesi için alakadarların malumu ol
mak üzere ve ayni zamanda zayi 
olan bu bono muhteviyatınİn öden
me ve yahut şahsı ahara devir gibi 
alakadar devairle muamele yapmak 
isteyenler zuhur ettiği takdirde ciro 
sahibi taraf Bay Abdullah Gevgilin 
Bursa lsmail Hakkı mahallesi Hoş
gör çıkmazı 2 No. lu evde ikamet 
etmesine binaen keyfiyetin adresine 
ve y:ıhut Bursa ikinci Noterliğine 
bildirilmesi aksi takdirde şahsı ahar 
tarafından vaki olaca!: satış veya ci
ro muamelesinin hükümsüz olacağı 
ve bonoyu bulup da teslim eden 
§ahım memnun edileceği ilan olu-
nur. 

Bur•~da lsmail Hakkı mahal
lesi Hosıı:ör çıkmazı 2 No. lu 
hanede Sara Abdullah Gevgili 

3815 (1933) 

İzmir Belediyesinden: 
1 - .Senelik kirası seksen bet li

ra bedeli muhammenli Peştemalcı
larda 104 sayılı de1>0nun bir sene
lik kirası baş katiplikteki şartname 
veçhile 12/11/1937 cuma günü sa
at on altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. l~tirak için altı buçuk 
liralık muvakkat teminat makbuzu 
ife söylenen gün ve saatte encümene 
gelinir. 

2 - Senelik kirası üç yüz beş li
ra bedeli muhammenli Hurdevatçı
larda 8 sayılı mağazanın bir senelik 
kirası baş katiplikteki prtname veç
hile 12/11/1937 cuma günü saat 
on altıda açık artırma ile ihale edile
cektir. ittir ak için yirmi üç liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatte encümene 
gelinir. 

28-2-S-9 3822 (1935)_ 

28 - 3 3824 (1929) 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür ! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

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

icabında günde 3 kaşe alınabilir 1 

Burnova Belediyesinden: 
Mevcut müstamel buhar kazanı, dinamo ve bir motör açık 

arttırma ile satılığa çıkarılmıştır. 
] - Arttırma 1 - 11 - 937 pertembe günü saat 16 da Burna va 

bt"lediyesinde yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedel 305 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 23 liradır. 

28 - 1 - 4 - 8 3814 (1934) 

MiLLt EMLAK MODORLOCONDEN : 
--
Lira ı<. S.No. 

1021 Oçüncü Karata~ lslahane sokak 33 taj numaralı 
80 

()() 
evin 244 te 155 sehimi 

1022 Birinci Karatas tramvay C. 65 ve 67 taj numaralı 
ev ve dükkanı~ 140 12 hissesi .. 

10:ı6 

1028 
Buca Oçkuyular mevki inde 1277\' metre tarla 
Tuzcu mahallesi Kabakçı S. 1 numaralı 72.50 
metre M. Arsa 

ı5o.oo 
60 00 

29 oo 
10~9 Dayiemir M. Kabakçı S. 144/146 ve 148/1 numa-

59 
zıı 

ralı 148 M. M. Arsa <> • 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetine talip çıkmadığınd.~ d',, 

gün müddetle temdide bırakılmıttır. ihalesi 8 - 11 - 9~7 arı :feri· 
ıaP.t 15 tedir. Taliplerin Milli Emlak müdürlüğüne muracaa 

~17 (1932) 

r 

d, 

b, 
B 

d .. 
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DEUTSCHE LEVAN- Fratelli Sperco 
TE LINlE Vapur Acentası 
G. m. b. H. ROYALE NEERLANDArs 

SPARTA vapuru 31 birinci teşrin· KUMPANYASI 
do bekleniyor. Rotterdam, Hamburg 
Ve Bremen lçin ' ük alacaktır. DUCALION vapuru 26/ 10/37 de 

Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve ANKARA vapuru S ildnci teırinde 
h '-• Hamburg limanlarına yük alarak ha-e ... eniyor. Roıterdam. Hamburg ve 
Brernen İçin yiilı: alacalı:tır. reket edecektir. 

AMERiKAN EXPORT LtNE.S HERMES vapuru 27/10/937 de bek-

11.e Eı.port Steamııhip Corporatioe !eniyor. Burgas Varna ve Köstence li

CARL TON Yap...,. 26 birinci tepin- manlarına ylilr:: alarak harelı:et edecek
de Leı.ıenı,.Ot'. NeY)'odı: için yük ala- tir. 

c.ktır. SATURNUS vapuru 13/11/937 de 
EXMINSTER vapuru 2 ikinci tetrin· 

de beıdeniyOt". NeY)'orlı: için yük ala
caktır. 

Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg 

limanlarına yük alarak hareket ede
cektir. 

E:XT AVIA vapuru 1 1 ikinci teşrin- TRlTON vapuru 13/11/937 de bek-
de belde..; N or1ı: • • ük aJa. 
Ciılıbr. )'Ot'. eY)' ıçın 1 !eniyor. Burgas, Varna ve Köstence Ji • 

""'"IBIT "~-' • mantarı için yük alacaktır. ~ OR vap...,. 19 .....,. tqnı-
do L.. • N orlı: • • ...ı:L _,_ SVENSKA ORlENT L!NlEN uaueruyOt'. eY)' ıçaı 7- .... 

taı.t.r. vtK!NGLAND moıörü 2/11/1937 da 

txl>RF.Ss npuru 26 ikinci tqm· 
de LeıdeniyOt". NeY)'orlı: için yük ala
~tır. 

0CONTZ np..,. 28 ikinci lefl'İn· 
de Leıdeniyor. NevyOt"k için yük ala
~. 

Rotterdam, Hamburg, Gdynia, Dantzig 

Danimarka, İsveç ve Baltık limanlarına 

hareket edecektir. 

NORDLAND motöril 16/ 11/ 937 de 
Rotterdam, Hamburg, Gdynia, Dantzig 
Danimarka, İsveç ve Baltık limanlarına 

llıe Üport Steanuhip Corporation hareket edecektir. 

PlRE AKTARMASI AA SN E vapuru 2/ 12/ 1937 de 

SERt SEFERLER.. Rotterdam, Hamburg, Gdynia, Dantzig 
• ExACAMBtON vapımı 23 birinci teı· Danimarka,. tsveç ve Baltık limanlarına 
~d~ Pireden Boaton ve Nevyork için hareket edecektir. 
-et edecektir. 
• tJcCHORDA vapımı 5 ikinci teı· SERV1CE MARlTlME ROUMAIN 

'iııd SUCEA VA vapuru 4/ 11/ 937 de Mal-k •. ~ Pireden Boaton ve Nevyork itin 
-et edecektir. ta ve Marsilya limanlarına hareket ede· 

EXCALIBUR vapuru 19 ikinci teı· cekl!r. S A 
•İnden Pireden Boaton ve Nevyork için ZEGLUGA. POLSKA · · 
h~reket edecektir. LEV ANT motörü 6/11/ 937 de An-

SEYAHAT MODDETI vers, Gdynla ve Dantzig limanlarına 

l'ire • Boıton 16 IÜn hareket edecektir. 

l'iı-e • Nevyodı: 18 eiin ilandaki hareket tarihleri)le navlun-

SE!ıVICE ~C~~ !ardaki değifikliklerden acenta ıneıuliyet 
d DtJııosro& vapuru 26 birinci teşrin- kabul etmes.. Daha fazla tafsaat için 
e bekleniyor.. tkinci Kcwdonda FRA TELLi SPERCO 

Q l<östence, Sulina, Galııtz, ve .. dilın · ri· 
alatz aktarması Tuna liınanlan için vapur acentasına muraeaet e esı 

YU!ı: alacaktır. ca olunm. 

S'!'E. ROYALE HONGROISE TELEFON ı 4142/4221/2663 
DANUBE MARITIME 

he DUNA mot5ril 25 birinci teşrinde 
il kl...U,.or. Belgrad, Novbad, Comamo, 
• ~daı>ette, Bntialava, V'ıyana ye Um 
ıç.., Yük alacakbr. 
D~ NORSKE MIDELHA VSLINJE 

OSLO 
llAYARD motö..ıl 25 birinci tepiade 

heı.ı...u,.Ot'. Pire, Dleppe n Norveç li
ııı...Jaruıa yük alacaktır. 

ARMEMENT SCHULDT 
HAMBURC 

h DUBURG vapuru 22 birinci teşrinde 
•ki . 

Olivier Ve Şii. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BİRİNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

LONDRA HA'ITt h •nıyor. Anver. (Doğru) ve Ham· 
Urg İçin yülı: alacaktır. ALCERIAN vapuru 20 birinci teş

la~'i;}aki hareket tarihleriyle navlun· rinde gelip yük çıkaracak ayni zamanda 
ı .. b~\ değişiklerden acenta mesuliyet L d H 11 . . ..k 

1 
kt 

.rı..a U etrn on ra ve u ıçın yu a aca ır. 
l<oDaJıa fa:ı: tafsi!At almak için Birinci CITY OF LANGASTER vapuru 1 S 
Co.t~nda V. F. Henri Van Der Zee ikinci t~rinde gelip yük çıkaracak ayni 
'~"- · V. Vapur acentalığına müracaat 
-..nesı rica olunur. zamanda Londra ve Hull için yük ala-
l--TEr-:!ON No.: 2007/2008 caktır. 

• THE GENERAL STEAM 

Diş Hekimi 

~~~ulla~ Naci 
HORTAÇSU 

liaıtaıarıiu Birinci Beyler 
~ 36 numarda kabul eder. 

5ahah 9- 12 
Öileden sonra 3,30 - 6 
aımdeVÜ için telefon ediniz. 

TELEFON: 2946 

NAVIGATION CO. LTD. 

AD JUT ANT vapuru S ikinci teşrin· 

de gelip Londra için yük alacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

ITHAKA vapuru ikinci tc~rin ipti
dasında Hamburg Bremen ve Anverı~ 

ten gelip yük çıkarncaktır. 
Tarih ve navlunlardaki değişiklikler

den acenta mesuliyet kabul etmez. 

DAHIUYE MOT AHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yartın 
lzmir Memleket hastanesi Da
hili Hastalıklar Seririyah Şefi 
Pazardan maada her gün hasta
larını muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
sokağı No: 65. 
Telefon: 3956 
Evi: Götepe tramvay cadde
si No: 1018. Telefon: 2545. 

Kulak, Boğaz, Burun hııstalık

lan mütehuaıaı 

Doktor Operatör 

Sami Kulatçı 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 
Evi: Göztepe tramvay cadde-

si 992. Telefon: 3668 
1-26 (481) 

·-· ı }*5ri'"C54$BH 'H 

YENIASIR . . . 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANi YE -
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendisini ıevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler mülhit ucuzdur. 
Istanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. . ~ 

................. --._. ...... _..ı•------n 
Umum Pamuk Fabrikatörlerjnin 

Nazarı dikkatine 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENTASINDAN bu ıene teınin edebilirsiniz 

ADRES: 

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

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

iil111iUilll:'llo'll:BI!~-

Balıkyağıoın halisi 

Hilal Eczanesindedir 
1937 rekoltesinin bat mahsulü 

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

taheıer bir terbettir. 

• 

Eczacı Kemal Akta, bu yağı b atka hiçbir yere vermemittir ve 
vermiyecektir. 

• 

• • •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ ............. siii'ii-~t·· Balıkyağı ~ 
. 
• • . . . 
. . : . -. • . . . . 
• -. • . . . 
• • • . 
• • 

Norveçyanın halis Mo!in~. b.~lıkyağıdır. iki 
defa süzulmuttür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Büyük Salepçioilu Hanı karpsmda Ba,durak • lzmir 

: ..•••.••...•....•.••••............••.........•.•.......•.....••.•..•• 

• . . . . 
• . 

~ .. • 
" 

All 
TURAN Fabrikaları mamulAtıdır. Aynı ıı:amanda Turan 

tuvalet sabunlarını, traş tabunu ve kremi ile gllzelllk krem
lerini kullanınız. Her yerde ~atılmaktadır. Yalnız toptan aa
tıılar için lıımirde Gaıı:i Bulvarında 25 numarada umum acen
telik N ef'i Akyazılı Te j. C. Hemsi ye mllracaat ediniz. 

Poeta Kut. aa4 Telefon E45& 

Saç Eksiri 

.. 

• 

~ 

* 

' ! 
! 
;-

• 

Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 
saçların köklerini kuvv~tlendirir ve besler. Komojen saçların 

gıdasıdır. Tabii rerıklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 

Komojen Kanzuk saç eksiri ınaruf eczanelerle ıtriyat mağazala

rında bulunur. 

Seferihisar Belediye riyasetinden: 
1 _ Seferibisara on kilometre mesafeden getirilecek suyun 

proje ve ketifnamelerinin yaptırılması iti açık eksiltmeye çıka· 
rılmıttır . 

2 - Tahmin edilen bedel 1000 lira olup muvakkat teminat 
akçesi 75 lir adı.-. 

3 - Eksiltme 12 • 11 - 937 cuma günü saat 16 da Seferihisar 
Belediye dairesinde yapılacaktır . 

4 - Bu ite ittirak edecek olan mühendislerin Türk olması ~·
halli hükümetten izin vesikaaı alması ve ayni zamanda su ıtle-
riyle uğratmıt bulunmaaı lazımdır. .. . 

5 - Kasabanın hali hazır haritası mevcut olup muteahbıt 
itbu haritadan istifade edebilecektir. Yapılacak itin fenni ve 
mali tarlnameleri belediyece paraaız olarak verilir. 

ı fazla izahat almak iatiyenlerin her gün belediye,. müracaat 
,. ... .ııeleri. 27 - 28 3801 (1926) 
~ · 
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Ja·pon Ordusu Şapei Varoşunda 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Büyük zafer kazanmışlar Ademi müdahale meselesi -Hakikat hiç te böyle benzemiyor 
Çinliler şiddetli mukavemetlerile 
Japonları pek fazla yıprattılar ... 

Murahhaslar arasında münakaşalar 

r~ 

•• 
l 

Şa pei t'aToqlanndaki h~rbin son sahneleri 

yeniden hararetlendi - Sovyetlerin 
red cevabı nasıl karşılanıyor 

Londra, 27 (Ö.R) - Ademi müdaha
le tali komitesinin dün akşamki celse
sinde ltalyan mümessili B. Grandi ol
dukça uysal davranmış •:e cuma günkü 
taleplerinden bir çoğu üzerinde tavizat
ta bulunmu,tur. Alman ve Portekiz 
delegeleri de hemen bu tavizata i§lirak 
etnüşlerdir. B. Grandinin tavizleri şu 
noktalara aittir : 

Italyan mümessili 1?11Veill şurasmı ilı

sas etmiştir ki, kararlaştırılan esaslara 
bütün hükfunetlerin ~tirak etmemesi 
keyfiyeti bunların tatbik mevkiine ko-

1 

1 H d d eh · · muharebenin merl~ed Roma, 27 (ö.R) - Çinden gelen şington:t vapuruy e avra ve ora an e apeı yenı nulmasına mfuıi olamaz. Hatta B. Gran-

habcrlere göre Japonların Şanghay cep- Parise gelmiştir. olacaktır. di bilakis ittifak fikdanından tahaddüs 
hesinde kazandıkları zafer çok miihim- Hemen Brüksele hareket edecektir. Şanghay, 26 ( A.A) - T achangın ede<bilecek vaziyeti karşılamak üzere 
dir. Japonlar dünkü gün başlıca hedef- Tokyo, 2 7 ( ö.R) - Japonya Brük- sukutu üzerine Japon hatları şimdi Lo- devletlerin tatbikini göz önüne getire-

ıd ·· · d 1 L 1 ticnden Nanhsian"' kapılarına kadar gi-leri olan Şa - Şabg ile Şapeiyi. yani se e uç son teşrın e top anacaı< 0 an ö bilecekleri tedbirlerden bahsetmiştir. 
P ·ı·k k f · · k · .. · · den ve oradan Kiangvan ve Chapeia Şanghayın başhca varoşlarını ele geçir- ası ı on eransına ıştıra etmıyeccgını Bu kararın ehemm.iyeti gözden kaçma-
resmi olarak bildirmiştir. doğru Tachangı kateden bir yarım daire maktadır. 

mişlerdir. Japon kıt' aları ,imal istasyo-
nunu da zaptettiklerinden şimdi Nankin Tokyo, 26 (A.A~ - Tebliğ: şeklini almL~tır. lspanyaya her iki taraftaki gönüllüle-

Şa h h · d K · eh Japon taarruzu bütün hat boyunca fa- · k t hl" 1 · 1 ha ve Şanghay arasında demiryolu müna- ng ay cep esın e aıngvan en rı sayma ve a ıye erı esas arını -
T h h t '- d J taar kat Çinlilerin anu,dane mukavemetleri- l k ks di 1 ·· d il k k kalatına hakim bwlunuyorlar. Çinlilerin ac angc en mın aK.asın a apon - zır ama ma a y e gon er ece o- ....::;.;ı....ı 

2 5 ilk · 'h" d ·· ·t b' ne bı"naen betaatle icra edilmi•tir. Japon- · J kl · h. k · } · ka vaziyeti vahim1eşmiştir. Kaçak Çin as- ruzu teşrın ti\.rı ın e musaı ır su- " mısyon arın verece erı ti iım erı -ı 
· d t · t" B"t' ~ . ·· d lar Tachanga üç mi] mesafede k.Bin bu- b ı ı · d d !tal ·· il' lc:erleri beynelmilel imtiyazlı m)ntak.aya rette evam e mış ır. u un gun evam u mese esın e e yan rnumess 1 

• d k 'dd ti' • h b" 1 d lunan Niochangın zaptedllmi• oldug"' unu ;,. ... ; t' · d • · ti · d k · sığınmak ~temişlerse de tüfenk ateşiy· e en ço {il e ı mu are e er en sonra " va;l..4ye ını egış rmış ve sa ece omıs-

J k d .. ·· k .. t ·· 25 haber vermektedirler. Japonlar bir pi•- ona 'I k saı•L· ti · ilı ] le karşılanarak çekilmeğe mecbur kal- apon ıtaatı uşmanı pus ur muş ve • y verı ece t1.nıye erın sar o a-
mışlardır. Japon ordusu yÜksek zabit- llkteşrin gecesi bu mıntakadaki ileri hd- dar kolunun da Nanhsianga ·yarım mil rak tayin edilmesini ve bu işe memur 

k · · K' h k · d b 1 m-afede kain bir noktava ,·armı• oldu- dilecek ko · 1 · tam b'tarafl kJ ]erinden biri Çinin şimdi hareketini de- re etını ıangvanc en ya ının c u u- ..- J -1 e mıser erm ı ı a 
ğiştirmesinin ümit edildiğini söyle~tir. nan yanş m~ydanından. başlıyaıak evve- ğunu bildirmektedirler. Japonların di- hareket edecekleri sabit kimseler olma-

N k . d • ı· b h · · ı· de ve müteakıben g" er bir kolunun Şanghay - Nankin de- sını istem;""ir. Yanı· Jtalya bu şartla Yoksa taarruz hareketi an ıne ogru a u şc rın şıma ın n ·~· 

devam edecektir. Japon ileri hareke- Tachangchen ve birkaç yüz metre me· miryolunu tutmuş olduğu ve Chapeide- komitenin varacağı neticelere önceden 
tini durdurmak üzere Mareşal Çan-Kay- safeden geçerek Manhşianchenin iki ki Çinlilerin etraf ile alakalarını kesmek bağlanmış olmayı reddetmiyecektir. Bu 
Şekin bizzat Nankin ordularının başına buçuk kilometre timali prkisinde kain maksadiyle bu hattı tahribe çalışmakta da mühim ve maddi bir anlaşma adımı-

k d b . k d ·h b l b' h bulundukları söylenmektedir. dır geçeceği bildirilme te ir. ır no ta a n1 ayet u an ır cep eye · 
Şapey varoşunun japonlar tarafından nakletrruşlerdir. Şanghay, 26 (AA) - Royter ajansı Sembolik olarak geri alınacak ilk gö-

2aptı hakkında §U izahat verilmektedir: Taarruza iştirak etmiş olan Japon tay- muhabirinden: nüllü kafilesi hakkında B. Grandi şu 
d hal . d b J nl Şa h N •-· d ·r noktayı tavzilıe !uz" um ""rmn..+<•r·. Fa-Çinliler geçen gece ~hri ve şimal iıtas- yare filoları ayni gün e ricat ın e u- apo ar, ng ay - anlıl.ln emı - b.... ~-

yonu mahallesini tahliye ederken başlı- lunan Çin kıtaatını bombardıman etmİj- yolunu Nanhsiangda keameğe muvaffak şist hükfunetlnin ilk fikri bu birinci tah-
ca binalara ateş vermişlerdir. Şehre gir- !er ve mühim zayiata uğratmışlardır. olmuşlardır. !iyeyi oldukça ehemmiyetli ilk bir adım 
meğe başlıyan Japonların ileri hareketi Şanghay. 26 (AA) - iyi malumat ZABiTLER BiR GEÇiDi olarak telakki etmek merkezinde idi. 

1 k 1 b . ç· b d · KURTARDILAR Şimdi faşist h'"-"--eti· bu tedbır· ın· esas-pek te kolay olmamıştır. Çinliler cad- a ma ta o an ır ın men aın an teyıt '"'um 
deleri lağunlamı,lardı. Yer yer infilaklar edildiğine göre. Japon kıtaatı geceliyin Şnnghay, 26 (AA) - Taltoungpııe lı bir mahiyeti olmıyacağını kabul et-
oluyor ve Japon tanklariyle zırhlı oto- Çin cephesini yarmağa muvaffak olmu')- gazetesi Çin kıtaatının Chansi ve Hopei mektedir. Bununla beraber dünkü mil
mobillerini harap ediyordu. Gece yan- !arsa da Çinliler fecir vakti mukabil ta- hududundaki muvaffakıyetlerini ileri gÖ· zakereler bu hususta ltalyanın vaziye
gın büyüdü ve alevleri bütün şehri ten- arruza geçerek sabahki vaziyeti iade el- türerek Niangtgekouang geçidini tahlis tini değiştirdiği ~sına gelemez. 

· \ d · t · ld ki y kt d r Fransız delegesi B. Corbın' bir çok vir ediyordu. Bu sabah Japonlar Şang- mış er ır. e mış o u arını azma a ı . 

Saı ,L· h ı · ı .. · ç· Şa h 26 (AA) Mi ohang vesile ile ıılinüllülerin geri alınması ile hayın muhtelif dış mahallelerinde kaı"i anıyettar ma a ı e gore yem ın ng ay, . a 
h 1 T h d 1 eh Ş k d 'dd tı· b. h b lspanya hudut ve sahillerinde kontrolun olarak yerleşmişlerdir. lleri hareketi de- at arı c iao geçi i i e apei ve an:ı- mınta asın a şı e ı ır mu are e ce-
h N k . d · 1 d kt reyan etmektedir. Her iki tarafın tele• iadesi keyfiyeti arasında mevcut olma-vam etmektedir ve havaların iyi gitmesi ay - an ın emıryo un an geçme c 

d ahk f "k ltt" J t J · "te sı icap eden münasebeti gösterın.işti·r. hava kuvvetlerinden geniş mikyasta is- ve Nanziang Kaitung aki müst em ali yu se ır. apon ayyare erı mu .. 
tifade imkinını veriyor. 150 Japon tay- hat ile birleşmektedir. Japonların bir is- madiyen Çin kıtaallnı bombardıman et
yaresi muharebelere i~tirak etmektedir. tihkAmlar silsilesine malik olan ve hu mektedirler. Çinlilerin kazmış oldukları 

ParU., 2 7 ( ö.R) _ Şanghaydan bil- yüzden Çinin Hindenburg hattı namıy- lağımlar Japonların birçok tanltlannı 
dirildiğine göre dış mahalJeJerin Çinliler le anılan Kiating Nanziang hattını garba tahrip etmişlerdir. 
tarafından tahliyesi bitmek üzeredir.. doğru derhal ileri sürmelerine ihtimal ve- Londra, 26 (A.A) - Tokyodaki ln-
Ric"at büyük bir m\ntaka içinde oluyor. rilmemektedir. giliz sefiri Japon hariciye naz.ırı B. Hiro-
Japon tayyareleri Şapeinin şarkındaki Esasen hatırlarcladır ki, Japon kıtaatı- tadan bir nota almışbr. Bu notada Kes
Çin kıt• aları ÜZeTinden uçröakta ve açık- nın külliyetli surette karaya ihracına baş- viok Road hadisesi dolayısiyle tarziye 
ta olan bu kuvvetleri şiddetli bir ateş landığı anclan itibaren Çin kµmanda he- verilmekte, Japonya hükümetinin yapıl .. 
altında tutmaktadırlar. Çin ric·atinin ge- yeti bu hat üzerine ricat derpiş etmiş idi. makta olan tahkikat neticesinde mesul
nişlik derecesi henüz mal\ım değildir... Japonların Chapeiyi münferid bir va- ler hakkıhda icap eden tedbirleri alacağı 
Ta • Şangın şimal mıntakasındaki Çin ziyete sokmak maksadiyle Soutcheou beyan ve İngiliz tebaasının uğramış ol
kuvvetlerinden haber alınamamaktadır. nehri istikametinde cenuba doğru ilerle-f duğu zararlar için tazminat teklif olun
Bu da Şanghaydaki huzursuzluğu ve meleri ihtimal dahilindedir. Bu takdir- maktadır. 

gerginlik havasını arttırmaktadır. 

TAYYAR ELER iN f lOCUMU 
Şanghay, 27 (ö.R) - Bu saboh sa

at altıda bir japon tayyaresi imtiyazlı 

mıntaka hududunda bulunan bir lnriliz 

Is an ya harbı 
karakolu üzerine mitralyöz ateşi açmış- F 1 T l • h H k H 

tır. lngiliz askerleri mukaheled~ hulun- ransa va ansıya u u-
muşlar ve anlaşılan tayyareye ısabet et~ 

;:7::~;~~~:~~~a~:~t::~ne~::!:e v:~~:ı metine 6 tahtelbahir sattı 
DOKUZLAR KONFERANS! 

Vaşington, 27 (ö.R) - Bahriye na
zırı yeni iki zırhJı İnŞ3SJ için kongreden 
daha 60 milyoh dolarlık tahsisat istlye· 
ceğini bildinnişti~r .. 

Paris. 2 7 ( ö.R) .- Ametikayı- Brük-

Paris, 27 (ö.R) - 26 ilkteşrin ta-'tur. Düşmanın hatlarırn1za hücumları de
rihli Madrid milli müdafaa nezareti teb- fedilmjştir. 

liğidir : Merkez (Madrid) cephesinde Cenupta asiler Penaroya cephesindeki 
düşman tarafından patlatılan bir lağım hatlarımıza ıiddetle hücum etmişlerdir .• 

kendi işgali altında bulunan Ziraat ens- Gördükleri mukavemet karşısında çekil

. lerdir. Top uluımız bir dütman dü-

Fransız mümessili gönüllülerin tahliye
sine muayyen bir mühlet dahilinde kat'! 

olarak başlanmazsa kontrolun muhafa
za edilenüyeceğini kaydetmi§tir. Şu 
takdirde ispanya hududunda kontrolun 
refinden dolayı Fransaya hiç bir mesu
liyet terettüp etmiyecektir. 

Vakit kazanmak için tılli komisyon, 
anlaşma elde edildiği takdirde, lspanya· 
da iki taraf arazisine gönderilecek bey

nelmilel komisyonların salfilıiyet ve ·ve
kaleti hakkında bir proje hazırlamağa 
reisini memur etmiştir. Ayni zamanda 
bu komisyon Azaları aralarından seçil
mek üzere bu vazifeyi görebilecek kim
selerin bir listesi de hazırlanacaktır. 

RO'rtıanın izahatı 

Roma, 27 (ö.R)- Tail komitenin mü
zakereleri hakkında Ro<nada şu izahat 
verilmektedir: Komitenin cuma günü 

-------------dövmüştür. 

Roma, 27 (ö.R) - Sen Jan de Lüz
dan bildirildiğine göre Fransa Valansi
ya hükümetine altı tahte1bahir satmış
tır. Bunlar icap eden tadilit yapıldıktan 
sonra teslim edilecektir. 

Roma, 27 (ö.R) - Valansiya hükü
meti asilerin geri hatlarında faaliyette 
bulunmak üzere en tehlikeli hizmetleri 
Üzerlerine alacak iki tabur tesis etmiı

tİT. Bunlardan biri T oledo önünde, di-

ispanyada ltalyan gönüllüleri 
Yukarıda : Eden Alek•i.Legerle görüpiiyor 
Ortada : ltalyan hariciye nazırı Ciano 
Altta : Ribbentrop ve Franaız elçiai Gorbin. 

tekrar yapacağı toplantıda muhtelif de
legeler Ingiliz plfuıını Rusyanm reddet. 
mesinden çıkabilecek neticeler hakkın
da fikirlerini bildireceklerdir. Bu p)ıl.Iıı 
bütün devletler kabul ettikleri halde 
yalnız Rusya bazı noktalan hakkında 
ihtiraz kayıtları muhafaza etmiştir. B. 
Eden bütün plfını ya kabul, ya reddet· 
mek icap ettiğini bildirince Sovyet de
legesi plıl.Iıı bütünlüğü ile kabul edemi· 
yeceğini söylemiştir. 

Bunun üzerine Italyan delegesi Rus
yanın red cevaıbmı hesaba katmaksızın 
Ingiltere ve Fransanın müzakereye de
vama hazır olup olmadıklarını sormuş

tur. Ve Rusya kabul edilecek kararlara 
aykırı hareket ederse tedbir almak dü
şünülecek midir? Paris ve Londranın 
mümessilleri m"6eleyi hükUmeUerine 
arzetmeyi vadetmişlerdir. 

Komite lspanyada ilci tarafa muba
sıınlık hakkının verilmesiyle a!Akadar 
olarak Italyan delegesi tarafından teklif 
edilen bir karar suretini de kabul et

miştir. lspanyaya gönderilecek komis
yonlar tam manasiyle bitaraf kimseler
den mürekkep olacaktır. Sembolik tah· 

!iyeye tAbi olacak ilk gönüllü kafilesine 
gelince ltalya 5000 rakamı üzerinde ıs
rar etmketedir. 

Ingiliz kabinesinde 

Londra, 27 (ö.R) - Ademi müdaha
le tali komitesinin dün akşamki içtimaı 
saat 16 dan 20,30 a kadar devam etmiş
tir. Bu beş saatlik celse faydasız ol

mamış, bilakis müzakerede mühim bir 
terakki kaydına imkan vermiştir. Ko
mitenin dokuz azasından sekizi tarafın
dan tasvip edilen iki karar sureti üze
rinde ittifak elde edilmemişse de dele
geler projeyi hükf.ımetlerine bildirerek 
cuma günkü içtimada kat'i cevap ver
meyi kabul etmişlerdir. Sovyet delege
si bu projeler hakkında ilıtiraz kaydını 
muhafaza etmekle beraber hükumetine 
arzetmeyi vadetmiştir. Bu iki karar su
reti Ingiliz ve Fransız tekliflerinin gö
nüllülerin geri alınmasına ve muharip
lik hukukunun tasdikine ait hükümle
rini teyit etmekte'dir. Bilhassa Italyan 
delegesinin uzlaşıcı vaziyeti bu netice
yi kolaylaştırmıştır. Sovyet sefiri B. 
Maiski bazı şartlarla gönüllülerin tahli-

ak ·tın eden de iki tarafa 

muhariplik hakkının 
nından bahsetmiştir. 

Viyana, 27 (ö.R) - c Reichspost • 
gazetesine gijre Londra komitesinde Is
panyol meselesi filen ha)le4iJmiş sayıla: 
bilir. Ancak Rusyanın bir harp tahril<'. 
için istifade etmek istediği Akdeniz mil" 

vazenesi meselesi kalmaktadır ki, bu iş·· 

te SovyeUer tarafından alınan vaziyetİJl 
Ingilterede tasvip edilmediği travayiSt 
gazetelerin bile aleyhteki neşriyatınd•" 
anlaşılmaktaclır. Anlaşılıyor ki, Mosk<>
vanın sulh gaye.sine aykırı olan hare
ketlerine Londra muhalefet edecektir. 

Bir Fransız vapuruna tecaırii~ 
Paris, 27 (ö.R) - Faşist temayüllÜ 

c Jour > gazetesi (Şasör 92) vapurun• 
karşı yapılan tecavüz üzerine Fraııs•· 
nın Minork adasına bir torpido gönder· 
mesini şiddetle tenkit ediyor ve bu harP 
gemisinin cUed Melia> adasındaki diğer 

•ı 

Fransız gemisinin taarruza uğradı~ 
Barsekın açıklarına niçin gönderiJn:ıedı
ğini soruyor. Gazete şunları ilave el• 
mektedir : cBu jestin bir ilıtilafa sebel' 
olacağını Fransız hü ldlmeti anJa.rıııY0' 

_:.;n en 
mu ve Minork adasının Akdeııu--

hassaa bir noktası olduğunu bilrni>'
01 

mu? > 1' 
Londra, 27 (Ö.R) - Kabine haftıılı 

0 . . R t=-~ad• ıçtimaını yapmıştır. oma ,u.>•· 
1)18" 

mustarip olan başvekil hazır buluna 1 
<lığından içtimaa sir John Simon riy•s• 

etmiştir. -

B V . . d "y(<diil . ınıton Çurçıl Dalton a eo 118 
bir nutukta Ingilterenin yalnız başı· ı· 
Japonyaya karşı bir şey yaparnıyaca:1• 
nı, zira Uzak Şarktan pek uzaktD 1, . . ~~ 
dugunu ve çok ta zayıf oldugun~, }ıa• 

Birleşik Devletlerle iş birliği içınde 
reket edebileceğini söylemiştir. . or? 

Ingiliz gazeteleri ne dıYıerl 
Roma, 27 (ö.R) - Ingiliz ~~zetcdii" 

ademi müdahale tali komitesının ııll 
akşamki celsesinde ltalyan de]ega•Y

0 rıi• 
ernflll 

tarafından alınan vaziyetten rn ııııl• 

yetle bahsetmektedirler. • Tim•• • rea• 
·ıen 

yan delegasyonu tarafından verı ğfl'erı 
list cevabın Sovyet istinkafına ra d<' 

1ı· mele 
müsbet neticeler alınmasın• ız pail>' 
cegını müşahede etmektedir. « aıııB 

. .. c :ausY 
Telegraph > gazete6ıne gor hlil<"Je-
muhalelet kararından çıkacak te JırıB' 
rin önüne geçmek üzere tedbirler 

3 

caktır. 


