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Cumhuriyetin Ve Cu'."1'uriyet _Eserininin Bekçisi, Sabahlan ÇıkaT Siyasi G<ızetediT 
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1 Günün mühim 
'TELGRAF HABERLER/ 

Üçüncü sayfamızdadır 

YENi ASIR Matbaumde buılmqbr. '""-=====.,:Fiati (5) kuruttur __.._. 

Cümhuriyetin 14 senelik blAnçosu 
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! Asıl kurtuluş tarihimiz j 
• • 

ı Cümhuriyetle başlar · ~ 
: ••••••••••• • •••••rı s ~ 

ı AT ÜR·K 

• • • • • • • • 

Bil' projektör gibi .yolumuzu 
aydınlatan dehası ile ......... . 
enerjimizi boşu boşuna 
heba olmaktan kurtardı 

••••••••••••••••••••• 

:································································································ . 
~ Cümhuriyet, Türk mille-
~ tine mukaddes emanettir 
••••••••••••••••••••• 

Yüce dehası ile Türk milletini, 
.......... diinya medeniyet sevi-

yesine eriştirebilecek bü
tün imkanları hazırladı 

ıtt••··········~······ 

• 

l Siyasi ve milli istik
~ IQ./imizi tam koruya-
cak iktısadi yollara 
Varma imkanlarını ta
Yin etti. Onun saye-

Onun reha kar, kud
retli -eli ile_ kalpleri- • 
mizde yaktığı sevgi 
alevi nesillerden nesil
lere hiç sönmeden de-

• • •••••••• 
s•nde milli kay.:. 
naklarımızın lıu

~ dudsuz olduğunu 
i öğrendik. ..... ... 

•••••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••• 
vamedecek, onun 
sayesinde zaferi 
daima yanımızda 

bulacağız . .. .................................. . 

Ar ATVR"'1 •• ·11 · b'' ··k h d' • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• --1 d I .. .. ''k eıı lı. . .n. un mı etımıze en uyu e ıyesı, :z;arer en za ere yuruttu . 

Verjt'ıkaJı eseri nedir, diye sorulacak olsa buna ru·· rku·· n en gu·• zeJ vasfı en barı·z J,te cümhuriyetin bize kazandırdığı en kıymet. 
--e~1J en doğru cevap, şüphe edilemez ki, tar varlık kurtuluşumuza hakiki bir kıymet, hakiki 
E:v t ~HURIYET, olacaktır. bir mana verdirmiş olmcuıdır; Milli hakimiyeti 

QrJQrtıe' cumhuriyet, ölümürt eşiğinde olan «hasta karakterı· ı·sıı·kıa" ıı·ne olan aşkıdır gasıplar elinden alarak milletin kudretli eline tevdi 
l>Qıı » 1 dünyanın en zinde, en kuvvetli adamı ya- etmiş bulunmasıdır. 
fl'ıq~i::tek~a garp a:aaındaki uçuru~laTı. d".~dura_n . . .. : • . . 
q'••Qb !~n kaynagı olmuflur. Felahetlı gunlerın Cümhurıyetın on dort senelık ıcraat bilanço•u· 
4e"<li ıkıçınde. bir ü~it .''ığı arayan Türk milletini İstiklalimiz tehlikede iken büyük kurtarıcının emri altında nu gözden geçirdiği"!iz zaman .göğüale~imizi ilti-! 4F 4 udretlı fQhsıyeti etrafında toplıyan MUS. • • • [ • • • • harla kabartan maddı ve manevı e•erlerın azamet-
1'Q<le•· ~EMAL biT husumet dünyasına yenilmez Dunyanın ımkansız saydığı şey erı ıstık/al aşkı ıle yaptık. li bir yekunu tuttuğuna görüyoruz. 
tii,., v' 

0
•
11ünde diz çöktürerelı vatanı kurtardığı ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Maddi sahada ilk hedefimiz yabancı niiluzların 

~Q/er ~zıle•ini bitmi, saymış olsaydı kazandığımız Böyle berbad bir hava içinde inkılap müesseıele· mevkiini almıshr. Bir zümrüd parçası etralını kap· t~irin1en .kat'i olarak kurtulmaktı. Bu tesir cuke-
tı~•iıı<f qvdkkat bir zafer olurdu. Güzel vatanımız rini yaşatmağa kalkısmak bir hayal olurdu. layan çamurd~n kurtulunca nasıl göz kam(Jftırır•a ı' rı v~ sıyası ıahalaTda mağlup edilmifti. Fakat iktı· 
/(ozetle~ kolaşan yabancı ihtirasla; yeni fırsatlar ' Türk milleti de çürümüf bir hanedanı memleket- sadı. aahaJ_a ~.evam edebilirdi. En büyük tehlüke· 
. ,1"İirk;; e ten ha.li kalmazlaTdı. Büyük Millet Meclisinin cümhuriyeti ilan eden ten kovduğu gün kendi cevherini en parlak ıekilde,~er ıktı~a.dı. nuf'!z.lardar_ı doğduğuna göre Türkiye 
1~1 "<ie eb11 :._aferine, bugünkü haşmetli manzara tarihi celsesinde Büyük Şelin ıöyledikleri gibi: göstermeğe imkan bulmuştur. ıktıaadı ı~tı~la!ır_ıı . hah.ıki manasiyle k?zanmış_. ol
:;.?ııl<l>"ı edı k~ymet kazandıran kuvvet, yalnız düş· 1 «Sarayların içinde Türkten gayri anwrlaTa iatinad COMHURIYETIN ilaniyle beraber inkılabımı· masay~ı ıs!ı~lô!ımız yıne buhr~nlar'. yıne te~l~ke-
"'rtıqnl Yenmış olması değildir. A yni zamanda 1ve düşmanlarla ittifak ederek Anadolunun Türk- zın hamleleri baslamıştır. ileriye medeniyete doğ- : ler geçırebılırdı. ATATORK bır proıektör gıbı yo
~Q~ cq,:;.a cesaret veren bütün bir eshi alemi yık. l lük aleyhinde yürüyen, çürümüş gölge ada,.:larının ru adımlarımızı köstekleyen köh~e müesseselerden /~!"uz.u aydınlatan dehiiaı ile. e_nerjilerimizi, kum 
'Jlı /ıq ıyle K E111ALIZMiN nefı:ıiinümasına elve- 11 Türk vatanından tardı düşmanların denize dö- hiç biri bırakılmamı' saltanatla birlikte hepsi bi- çollerınde kaybolan dereler gıbı heba olmaktan 
~~QYqbi7Yı h_a~ı~lamış olmasıdır. Tiirh inkılabının külmesinden daha rehakar bir haTekettir.» rer birer yıkılmıştır. Türkün en güzel vasfı, en ba. 1 kur!ardL. lktıaadi .ist~~~fıl.e varma yollarını bizzat 
S~~~ı VQr;eıı ıçın biinyeaine uygun bir havaya ih-/ ATATORK bu sözleriyle cuıl kurtuluşun Cüm· riz karakteri i.tiklaline olan derin aşkıdır. lıtikla· l tayın ettı . Onun çı~dıgı.f'rogram.la hareket ederek 
d~·'"rtı;;, ı. 8.u. hava, bu temiz atmosfer aaltanatın huriyetin ilanı ile başladığını ifade etmiılerdir. Ve limizin tehlükeye düıtüğü gün Büyük KurtaTıcının yaba.n~ı ~ermayenın m'!~ahaleaı olmadan en aza• 
le~!>tıqrılQ:ıulı ı!ınde bulunamazdı. O saltanat ki en büyük hakikat ta budur. kumandası altında çelikten bir kale kurduk. Müı- 1 metlı ıfle_:ı başaTdık. Mıllı kaynaklaTımızın hudut
ı.,1'• zillet/0 .bırleşmi,ti; Geriliği, taassubu, ceha· Saltanat devrinde aciz ve bedbaht bırakılan tevlileri iıtiklal tlfkı ile yendik. Dünyanın imkan- ıu:ı: oldugunu anladık ..• 

ve fereİ ''Yayı himaye ederek memlf:kette lazi- Türk, dünyanın hiçbir yerinde hürmet görmiyen au: saydığı feyleri iatikliil aıkı ile baıardık. Yine ŞEVKET BiLGiN 
ııanıuıa ne VaTaa hepsine göz dikmiJti. Türk, ancak cümhuriyetin kudretli ~liyle J41relli bu asil aıkın yaratıcı kudretiledir ki inkılabımızı - SONU iKiNCi SAHiFEDE -
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Cümhuriyet Bayramı 

Gazetemiz bu bUyUk gUnU okuı-larına 

candan tebrik eder • 
ŞEHİR HABERLERİ 

:il 
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On d
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•••••••••••• Cümhuriyet bayramı şenlikleri 
yıl marşı Bütün lzmir halkı 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••• bu~ün yapılacak olan 

bulunuyor 
............ ~···················· 

CümhuriyetİI\ 10 uncu yıl dönümü martını yazan tiiir, 14 ün
cü yıl dönümü hatırası olarak, ayni vezinde bir mart yazmıttır. 
Bu m&rf, 10 uncu yıl dönümü mar,ının makamında söylene

bilir: 

büyük geçit 
....-----------------------

• 
resmıne davetli 

Bugün saat on dörtte tayyare istasyonu açılacak .. 
14 yıldır bacalar, •ilolar yü/ueliyor; 
Tren, hıı:unız gibi dağı taşı deliyor; 
Hıtkaılı durdu rtılı, tiirkü se•İ geliyor: 

« Tiirkiiz cümhuriyetin göğsümüz tunç ıiperi 

Cumhuriyet bayramı, dün öğle vakti 
saat on ikide büyü'<: bir heyecan ıçinde 
başlamış bulunuyor. Bayram bugün ve 

yarın devam edecektir. Resmi daireler 
ve mektepler dün öğleyin util edilmiş-

pılacak büyük geçit resminı seyre da- Halk Parti.sı kulüpleri. 3 - Yann sabah saat dokuzda asan· 
vetlidirler. Ulusal egemenliği, kurtuluş Süel muzika Cümhuriyet bayramında sörde inşa edilen yeni okul binasınJJI 
ve yükseliş savaşını .;embolize edecek vazife almıştır. Cuma glinü saat 16-18 açılına töreni yapılacaktır. 
olan Cümhuriyet resmi geçidi kara, ha- arasında, cumartesi günü de 10 - ıt ara- 4 - Yarın saat oıı birde Urlada inŞ& 
va ve denize kuvvetlerimizin iştirakiyle sında, ayni günün akşamı 17 - 18 ara- edilecek modern orta okulun temel at.

tir. TaLl pazartesi sabahına kadlr de- izci teşkilatının da .ltıhakı suretiyle sında Kültürpark v kışla önünoie ç~- 1 ma merasimi yapılacaktır. 
cidden mükemmel olacaktır. Cümhuri- lacaktır. Bu, model bir okul binası olacak v• 

«Tiir~ durmak yarapnaz: Tiirlr önde, Tiirk ileri!» 

• • • 
Bütün tarih içinde ön •alta, en bafta Ti:.rk; 
14 yddan beridir toprakla ıauQfla Türk; 
Bir müilftz yiğittir bu •eler her ytıfia Türk .. 

«Türküz cümhuriyetin göğsümüz tunç ıiperi 
uTürke durmak yarcıfmaz: Türk önde, Türk 

' 
: 

ileri!» 

vam ed~ceklLr . 

Dün öğle vakti şehir bir gelin evi 
gibi .;üslenmiş, her yer bayraklarımızla 
d-Onatılmışlı. Şehrin başlıca caddelerin

de ve muhtelif y lerind• taklar mey
dana getirılmiş; Cümhurıyel meydanın
da bir merasim locası kurulmuştur. 

yet ordusunun canlı ve yüksek varlığı BU GECE 24 bin liraya çıkacaktır. · 
bugün bütün heybetiyle gözlerimiz Bu gece ordu ve halk birlikleri tara- 5 ~ Yarın saat on dörtte Halkevl el 
önünde yer alacaktır. Ulus, ordusunu fından fener alayları tertip edılecektir.. işleri sergisini!\ açılına törenl yapılacalı« 
can ve yürekten alkışlamağa hazırdır. Cumartesı akşamı deniz üzerinde deniz tır. 

Geçit resmi meydanınla muhtelif bir- eğlenceleri yapılaca~tır. Deniz eğlence- 6 - Yarın öğleden sonra saat on al• 

•• • 

lıkler, cemiyetler, okullar ve izciler, ha- !erinde havai fişenkler kullanılmasına tıda Kızılçullu köy muallim mektebiıılt 
.:ırlanan krekideki yerlerini muhafaza müsaade edılmişlır. açılma töreni yapılacak; ve davetlilert 

Dün gece şe'.hir, .>anki nurdan bir ııe- ile mükelleft..irler .. Sporcuların ve ulu- Bu gece karada yapılacak fener alay- bir çay ziyafeti verilecektir . 
ceydL Resmi binalar, müesseseler, ban- sal cemiyetlerın geçit resminde ödev- !arından başka coşkun halk şenlikleri 7 - Yarın ödemişin, Emmi oğlu ko< 
kalar elektrık zıyalarına bürünmüştu. lori vardır. Cemiyetler ve butün geçit yapılacaktır. Yarın gece Karşıyakada naklarında inşa edılen ve Emmi oğld 

Verdi idam hükmünü hain saltanata, 7ürk; 
Bir yıırd yaptı: Göz YQf•, kan, ter kata kata, Türk; 
Batmaz bir giinef oldu çıkıp bata bata, Tiirk; 
BQfunıula dünyanın en büyüğü Atatürk: 

• • 
BUGÜNKÜ' MERASiM resmine işlırak edecekler saat 1.30 da okullar ve halk tarafından fener alay- okulu adı verilen modern okulun açıl• 

Bugün bütün Türkiye cyakta coşkun Cümhuriyet meydanında yerlerin! al- !arı tertıp edılecelt ve halk meşalelerle ma tJreni yapılacaktır. Bu mekteP zt i 

«Tiirkiiz cümhuriyetin göğsümüz tunç siperi 
«Tiirke durmak yaJ'afmaı:: Tiirk önde, Türk ilzri!» 

bir heyecan içınde Cumhuriyet hayra- mış bulunacaklardır. sabaha kadar eğlenecektir. bin liraya çıkmıştır. 
mını kutluyacaklır. Ankarada yapılac~k TEBRtK Cümhurıyet bayramı münasebetiyle 8 - Bergamada yapılan ceza ev~ 

+ w w o s Y'X7?777#n••••il büyük geçıt resmine ve merasime ait Geçit resmine b3.ilamadan önce il- bütün mekteplerde konferarnlar verile- açılma töreni yapılacaktı.r. Bu ınode 
intibalar radyo neşriyatiyle takip edi- bay ve Parlı başkanı, refakatlerinde cektir. ceza evlerinin ilkidir. Mahkumların ttef 

Evlenmiş Dört şişe içince lecektır. sUel komutan general Rasim Altuğ bu- !NKrLAP :ı:öRENLERl türlü çalışmaları için fırsat veren terli• 
Bu .>abab saat 9.15 ten 10.30 a kadar lunduğu halde Cümburiyet alanına ge- 1 - Bugün saat on dörtte • Tayyare batı haizdir. tkişer kişilik, giineş gore~ 

hükümet konağında devlet namına res- lecek ve alanda yer alanların önlerin- istasyon bınasının temel atma merasimi sıhhi odaları vardır. Bunlar roüııferıl 
mi kabul yapılacaktır. Bütün resmi ve den ve arasından geçerek, devrim sev- yapıl.acaktır. Sivil hava hangarı inşaatı hücrelerde muhafazası icap eden ıııab• 
hususi ı;leva ir müdürleri, müesseseler, gisini besliyecek, kısa sözlerle ulusu, tamamlandığı için hangarının açılma tö- kumlar içindir. 

--<>-- --0--

Akit başından uçmuş Amma nUlueu ta ya,ında 
Dün ikinci sulh ceza hakimının hu

zuruna iri yarı bir adam çıkarıldı. 

Dün yapılan cürmü m~şhutlar ar::ı

sında bir sarho~luk hadısosınin duruj

masına başlandı. Hakim Naci Erel sor
du: 

b, nkalar müdürleri, c~nıiyrt nıümes.,i l- ordunun ve gençliğın bayramını kutlu- reni de ayni saatte vali ve davetliler hu- 9 - Bergaınada inşa edilen ilim c'l'I· 
!eri ve halktan iotiyenler valiyi maka- yacaktır. zuruyle rapılacaktır. nin açılına töreni de yapılacaktır. .. Muharrem adını taşıyan bu şahsın 

kargı çalmaktan suçlu olarak nöbetçi 

mahkemeye sevkedildiğine dair olan 

iddianame okunduktan sonra hlkim 
Naci Erel suçluya sordu : 

mında ziyareti' Cümhuriyet bayramını Geçit dlizcni şöyledir · Büyük ordu, Sivil hava seferleri ancak ilkbaharda 10 - Eski Mason locası blılasında ku· 
tebrik edeceklerdir. Bunu takiben ec- istik!'.! ve inkılap için canlarını ve uzuv- başlıyacaktır. İstasyon bınası üç ayda şat edilen Halk Partisi dispanscrinill 
nebi el vletlcrıni temsıl eden konsolos- !arını feda eden kahramanları anmak ikmal edilecektir. açılma töreni bugün saat 17 de yapıla· 

Kaç şişe içlin • 

lar vıl.iyete r.elerck Cümhuriyet hayra- üzere her rütbeden sübay, erat, iğci! 2 - Yarın sabah sekizde, Lclediyen:n caktır. 
- İşimden çok yorgun ı:,Jmişt.ın ... 

Belki yorgunlu;,-um gid.r dıye Lir şiş~ 

- Bu kargıları ne yapacaktın? 
nıını t·brik ede'e!<lcrdir savaşçılarla ihtıyar gazıler ve ~elüt an>- salın aldıgı arsada, bürlık Şcfın valide- 11 - Bugün saat on ikide Halkevi 13' 

GEÇiT RESMi !arı, üniformalı yedek sühaylar, jan- !erinin Soğukkuyudaki mezarlığında rafından ceza evindeki mahkO.mlara bit dıir-

- Sepet .. 

nldım. Kesmedı. ikinci, üçı.ncü, 

düncu şlşelerı yuvarladım. Öğleden evvel saat on birde l ütün darına, polis, beledıye zabıtası, jzciler, yapılacak mşaatı!I temel aıma merasi- öğle yemeği verilecek ve vali tarafın• 
- Fakat çalmış.sın ? - Dur bakalım ~ tzınırlıler, Cümhuriyet bayramında ya- 1 okullar, sporcular, ulusal cemiyetler, mi yapılacaktır. dan bir nutuk iradedilecektir. 

················································································································································································' - Ondan haberim yok .• 
Haklın evrakı inceledi. Dooyanın için

deki nüfus cüzdanını tetkik elti. Kos

koca adamın 341 doğumlu olarak kay
dedildiğini görünce hayret etti. 

- Allah Allah. Bize bir çocuk yani 

on üç yaşında bir küçük çocuk sevkel

mişler amma karşımda koskocaman bir 
adam var. Suçluya sordu : 

- Karç yqındasın ? 

- Nıllusumda yazıyor. 

- On üç yaşında mısın? 

- Babam öyle yazdırmış .. Benim ne 
kabahatim var? 

- Sen askerlik yaptın mı? 

- Yapmadım amma evlendim .. 
- Kaç sene evvel ? 
- tl'ç .. 

- üst tarafınt hatırlan11yoruın. I~~n-

dimi kaybetın. 1ım, aklı" başımJo de
ğildi. 

- Aklın nerey.~ uçınuştu" Bir daha 
aklını kilitle ... Bu kadar rb iç:lır mı·? 

- Ah bayın1, orasını s;.ı:-ına. 

- Neden? 

- Rakıyı bi.l('n içer, bilnliyrn içm~ı. 

- Seni doktor muayene cttı ını., 

- Bay lıiıkim, kendinı yorma, hiç 
bir şeyden haberım yok diyorum. 

- Karının yaptıkbrın:lan haberi 
var mı ? 

- Şu dakikaya kadar haberi yok. 

- Seni bu halde görürse ne yapacak-
sın, ayıp değil mi ? 

- Burasını ben de bıraz düşünüyo-

- Karın nerede ~ rum amma, ne yapar 'yapar hemen ha-

Tütün 
--0--

Enstitüsü tedkiklerine 
devam ediyor 

Zıraat vL~kcileti, lzınirde tesis edılınesi 
ke,tırılen lütun enstıtüsii için t~lkikle
dne devam etmektedır. hınırde lesi>i 
lüzü:n görUlen tütün e.nstıtüsü ilmi tct
kıklorle meşgul olacaktır. Tütiin ensli
tü,umın Burnavada ayrılan eski binada 
kurulması muhakkak gibidir. 

Istanbulda bir de tütün ofisi kurulma
sına teşebbı.is edılmiştir. Tütün ofisi Ik
tisad vekaletine bağlanacak ve tütün 
mahsulünün harici satış ~!erini takip 
edecektır. -- Kaçtı.. rışırım .. 

Suçlunun haline göre muayenesın ;n Suçlunun sabıka fişindeki mahkuıni- HiLAL ECZANESi 
1 Türk ulusunun ulu bayramını 

icrasiyle yaşının tesbıtıne ve kendi.sinin yetınin infaz edılıp edilmediğinin sorul- kutlular, saadeUer diler. 

tevkifine karar verildi. l masına karar verildı. 1 ~••••••••••••••'-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Türkün ·en güzel vasfı, en bariz 
karakteri istiklaline olan aşkıdır 

- BAŞTARAFI BiRiNCi SAHiFEDE lgün, dünyanın en büyük mütelekkirleri nazarın~a 
l.tiluarlı pa7a ue müteuazin bir bütçe ıa- 1 imanlığa medeniyel c>eren, mucuır medeniyet"!' 

yesinde Cümhuriyetin yarattığı eserler meydan-
1 
ana11 olatı Türk meukiine yükselmif, büyük hakı· 

dadır. Demiryolları uatanın e"n uzak kö,eleri-
1 
kat nihayet anlafılmıftır. Dünya tarihini aydınlat

ni birbirine bağladı. Yer yer labrikalar yiiluel-
1 
mak için sar/ettiğimiz gayretler beynelmilel tak

di. Sanayilefen Türkiye, planlı bir laaliyetle par- dirlere mazhar obnuflur. 
lak bir i.tikbale namzed olduğuna gö•terdi. Cüm- :. 
huriyet i.tikbali düfiinerek milletin yarınki relahı Cümhuriyet rejiminin bu muuallakıyetleri mem· 
için, bu refahın en fQ11lil mana•ı ile bütün pehirler leketimize beynelmilel .ahada hudutsuz bir preı
ue köylerde belirme~i için gi~iftiği muazz°"! ~aua~- tij kazandırmıftll'. Ordumuzun kudretli uarlığına 
ta d~u~ et'!'elrtedır. Sanayıle~~e ha~.e~etının, zı: dayanan düriUt bir •iycuetle etralunız hep doıtlar
ra?t~ıı:ı pl&nlQftırma .~ar:,ek~t~ın butun ~d~I~ la, da.tluklarla çeurelenmiflir. Atatiirkün bQflıba· 
~~lletın relahıdır. Koylumuı:?n haY_at ıeuıyesını fına bir ôlem olan fahıiyeti Türk milletine yüce bir 
yukselterek yuualarını fe,nlendırmektır. medeniyet seuiyesine irifmek için bütün imkanları 

• • haı:ırlamıftır. 
Cümhuriyet Türkiyeııi bugünkü göriinÜfÜ ile mu- • 

auam bir ıantiyeyi andırır. Her taralta hummalı • • 
bir faaliyet, hummalı bir hareket uardır. Yalnız A.ziz okuyucu, bunlar ıenin bildiğin feylerJir. 
Ciimhuriyet bayramı günü açılma ue temel atma Fakat bu bilinen 'eyleri tekrar etmekte yine /ayda 
törenleri yapılacak olan eııerlerin yekunu bu hare- uardır •. ~tatü~kü~ mi~letine mukaddes bir .emaneti 
ket ue faaliyetin ne luular umumi olduğunu anlata- olan Cumhurıyetın bize neler kazandırdıgını sık 
bilir. Bütün deulet mekaniı:maıını müsbet ilimden sık ~iifiin.~rek on~n m~uallak~y~tleri uğnı~~a. uh
İ•tilade ederek metodla çallftırmayı bir gaye edi- dem~.ze duren .uazılelerı d~ '".~ hatulıya~ılırız •. 
nen Ciimhuriyet bugüne kadar tefebbüs ue icraa- Cum~~!etı seum~k A~aturk!' se."'!1~ktır. .. .. 
tında kauutdıiı muuallakıyetlere bundan ıonra . Ata~rku seumek 11e Turk mılletı ıçın en buyuk 
daha azametli, daha parlak muu:ıllakıJ;etler kal- ıbadettır. . . . . _ 
mcuını da bilecektir Onun lıudretlı elryle kalplerımıı:de yaktıgı aeu-

• • gi aleui neıillerden neıillere hiç ıönmeden deuam 
Maneui sahada kaza,;ıİan zaferlere gelince, on edecektir. Türk milleti mü,kül dakikalarda bu aleu

dört ıene euuele nisbetle içtimai ,hayatımızın çch- den bitmez tükenmez bir kuuuel toplayacak, zale
resi büsbütün değipniftİr. Saltanat rejiminin cani- ri daima yanında bulacakhr. 

EVKET BiLGiN 

BeyneJmilel federasyon 

Futbol kaidelerinde 
değişiklikler yaptı 

lngilıcrcde lik maçlarına başlanırken ci veya dığer şahıslar tarafından vası
lngiliz federasyonu futbol kaidelerinde tasız olarak oyun çizgisi içine düşürule
bazı esaslı değişiklikler yapmıştı r. Fut- cektir. 
bol maçları~ı ckseriy~ sekteye uğratanı Oçlincü nokta: Hak~m atlş_la nnda toM 
"·e fazla vakıt kaybettıren taç alma oek- pun yere temasından once ntzamsa •u· 
linde yapılan değişiklik ıayanı dikkattir. rette müdahale eden aleyhine cezai bir 

Gayri ,.;izami olan atılan taçlardan hüküm olarak serbest VUTU7 yaptırıltyor· 
sonra hu hareketin mukabil taraf tara- du. Bu ceza lüzumıuz görülerek kaldı· 
fından tekrarlanma .. usuldendi. rılmışlır. Yanl iniş hakem tarafından 

lngiliz federasyonunun verdiği kara· yenilenecektir. 
ra göre gayri nizami taçlardan sonra mu- Dördü.ncü nokta: Penaltı atışlarında 
kabı! taraf ceza vuruşu yapacaktır. kalecinin iki direk arasında ve kale çiz
Yani taç cezaıı bir nevi firikik mahiye- gisi Üzerinde, topa mukabil taraf oyun· 
tini almaktadır. cusunun temasından ön:'e hareketi men 

ikinciF nokta: Ceza çizıriai dahaiade edilmiştir. 
kaydedilen cezai hül;.ümlerc istinat edi- İngiliz federasyonunun, lngiltcre (ile 
len hareketler, ikinci ıahlS tarafından, maçları için verdiği bu karar beyndmi· 
daima bir tahıo olan kaleciye verilmek· lel futbol federasyonuna tescil ettirildi
te i bu ameliyeyi Jnuteakip top sahanın ği gibi beynelmilel federasyon bu usul
her hangi bir taiafına dü$üriilmekte idi. lcri iblcaya karar vermiştir. Beynelmilel 
Bu usul de maçların hızh gidişi üzerin- federasyon da bunu kabul ettiK:i iç.in l..>u 
de menfi bir tesir yaptyor ve cereyantnı sene Türkiycde yapılacak ti.it maçların· 
bozuyordu. da bu usullerin aynen tatbik edilmeleri 
_ Y ~ni "arara göre bu gibi ataşlar birin .. kcstirilmittir. 

Teminat mektupları 
Yabancı bankalardan alınacak temi

nat mektupları hakkında Nakit işleri 

umum müdürlüğü sözüyle Maliye ve
killığınden muhasebe müdürlüğüne gön

derilen yazının örneği aşağıya çıkarıl
mı:;lır : 

Yabancı bankalardan alınacak temi

nat mektupları (Kontrgaraıüiler) hak

kında yapılan 26/8/937 tarih ve 5150/ 

1/ 12598 numaralı teblıgatı umumiyetle 
ısimleri yazılı memleketler meyanına 

Almanyanın da ithal edılıniş olduğu ve 
mezkur memleket bankaları tarafından 
verilecek kontrgarantıler hakkında da 

salifülbeyan dairesinde muamele ifası 
bıldirilir. 

Göçmen evleri 
Geçen sene ana vatana iltıca eden 

göçmen kardeşlerimizin iskanlarına tah
sis edilecek yeni göçmen evleri inşaatı 
humalı bir faaliyetle devam etmektedir. 
Göçmen evleri tamamlanınca nıerasunle 
açılacaktır. Bu yıl 1000 göçmen evi iruıa 
edilecektır. 

--=--

lngilterede 
Zeytinyağı piyasası 
Son hafta içinde piyasada zeytinyağ

lar üzerine talep olmanı~tır. Alıcılar 

yeni mahsule intizar etmektedirler. Ye

ni sene rekoltesinın çok bereketlı ola
cağı kanaati vardır. Azami yüzde beş 

1~~a;;;;;;;~~:rz;z;~~·;ıasitli yağlar için I ve U kanun yükle-
07.l!i --· mesi müttehit krallık limanlarına tes-

Türkiye it ve Ziraat bankaları !im cif beher tonu 56 sterlıngten Gırit-
• u züm Kurumu ten teklifleı· yapılmaktadır. Bundan baş-

ka Birinci kanun ve daha ılerıdeki ay-
VE lar yüklemesi ayni ~artlarla Yunanistan 

lzmir incir Ve Ozüm Parem ve şimall Afrikadan yapılan teklı.fler 
Satıt Kooperatifleri Birliği 55 - 56 sterling arasındadır. Yemeklik 

Sayın yurddaşların Cümhuri- yağlar için piyasada gümrüklü fialler 
yet bayramını saygı ve sevgi ile beher galon içın 8 • 9 şıling tizerinde ko-
kutlar. te edilmışlir. 

Alaşehir 
---0---

Yetiştirdiği nefis tü-
tünleri denklemiştir 
Alaşehirden bildiriliyor:lki senedenb;:'. 

nefaseti ve depolarda uzun seneler el 
zulmadan dayanıklılığı itibariyle alı • 
kumpanyaların dıkkatini çeken ınıııtııp 
kamız tiitünleri bu s~ne geçen senede 
daha temiz ve daha güzeldir. 

0
• 

Geçen seneden beri üretmenlcri "i)Jl. 
·· t 

dışede bırakan (Mıntakamızda tu dA 
ziraatinin yasak) edileceği şayiaları • 
üretmenlerimizin ilgili ınak~ınlar ıı~ı
dindeki teşebbüsii üzerine Alaşehir r' 
raat iş yarlığına gelen ve üretıneııleıı
resmen tebliğ olunan bir emirle ııer lll 
raf edilmiş bulunmakta ve tanı S3 l• 

· · d · b · tmunıer mevsımın e yetışen u eınrın ... ~ 
mizin değer Ciatle satılmasında blll tı' 
bir amil olacağı muhakkak sayılın•Jc 
dır. !l• 

Mahsullerimiz tamamen denk h~tl" 
ne geldiğinden gerek inhisarlar ve . s•~ 
rek diğer alıcı kumpanya eksperlerı ıı) 
sık gelerek tütün denklerini aÇtırB~sJI 
muayene etmekte ve pek aşikAr 

1
° ııJI 

mahsullerimizdeki gUzellik bakıcı :ıf• 
çehrelerinde açık açık görünmekte 

---0- • 

Bir hırsız şebekest 
Meydana çıkartld• . "' 

Son günlerde Namazg8.b mahall~·~I•' 
civarında bazı m!ihim hırsızlık " 8 ta• 

. bunlarıP 
rına tesadüf edılnıekte ve ıJaıt••' 
illeri bir türlü meydana çıksr 
makta idi. . 1ı-. -inill 

Her gün bir hırsızhlı: hadıse> b~ 
knyeti karşısında kalan zabıtaı>1"'~1<e11 
için peşine takılarak, nihayet şeb[nııı1' 
meydana çıkarmağa muvaffak 

0 

~~ ~r 
Şebekenin reisi Haşmet oğlıı. J(ae~1' 

dır. Taharri memurları Hakkı>'' ıııı•P 
satarken yakalamıştır. Hakkı, ç• 111• 

ve " eşyaları birer birer göstermiş 
ğı yerlerden alınmıştır. Jı:ireı•'jl' 

Bu eşyalardan bir kısnıı da J{ı)'J11,,ı!I 
ler arasından çıkarılmıştır. bilcıil<• 
kol saatleri masa saatleri, aHın ,.ıır··· 

' nıa~~ ı 
!er ve nakit paralar bulun• tl•~ııt 
Saallerden birisini bir adama sıı • 0e~· 
söylemiş, fakat o adamın başkasın . 
rettiği anlaşılmıştır. . t'r o~ 
Şebekenin başı elde edilntlŞ ı k•rıl•• 

. . k d eydana çı . Je~ 
gerlerı de ya ın a ın gctırı ı• 
caktır. Nöb~tçi mahkemeye . 'l'c~~ 
Hakkı cürmünü itiraf etmiştır: h•P 11 

fine k~rar verilen Hakkı hapıs 
gönderilmiştir. 

-

d" 
y 
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B. Tatares o Ankarada 

YENIASIR - ------ • 

1 Türk -Elen 
Dostluğu için 

Atina Ajansı direktö
rünün bir hatırası 

Yugoslavya Baş
vekilinin Ankara 

ziyareti 

• 

SON tt:ABER 
- . ~ .. ,;, ' 

C. H. P. Grubu 
B. Celal Bayarın reisliğinde toplandı 
Kamutay riyaset divanı namzetleri ve parti 

idare heyeti azaları seçimi yapıldı 
Ankara, 28 (A.A) - C. H. P. Grubu Alpaya ( Mardin), Dr. Saim Uzel (Ma 

(bugün 28/10/1937) saat 10,30 da Baş- nisa). 
vekil Celal Bayarın reisliğinde toplan- Riyaset divanı katipliklerine: 
dı. Ziya Gevher Etili (Çanakkale), Naşit 

1 - T. B. M. Meclisi reisliğine ve Uluğ (Kütahya), ~li Zırh (Çorum), Ali 

3 - Bundan sonra B. M. Meclisi ida-

Muzaffer Göker (Konya), Kemal 1inal 
(Isparta), Cavil Ural (Niğde). 

4 - Parti Grubu idare heyetine aşa· 
ğıda isimleri yazılı zevat yeniden seçil· 
dl. • 

Rasih Kaplan (Antalya), Aziz AkyU· 
rek (Erzurum), Şükrü Kocak (Erzu
rum), Abdülhalik F ikret (Erzincan), 
Ali Kılıç (Gaziantep), General Ihsaıı 

Sökmen (Giresun), Hamdi Yalman (Or· 
du), Damar Arıkoğlu (Seyhan), Rasim 
Basara (Sivas). 

re funirlikleriyle riyaset divanı katiplik- Ankara, 28 (A.A) - C. H. Partisi 
lerine grupça yapılan intihap neticesin- Meclis Grubu Başvekil Celfil Bayarıı> 
de atideki zevatın namzetliklcri taayyün riyasetinde toplanmış ve reis vekillik· 
etmiştir: ]erine Trabzon mebusu Hasan Saka ve 

Idare amirliklerine : Antalya mebusu doktor Cemali intihap 
Halit Bayrak (Bayezit), Irfan Ferit etmiştir. -
Ankara paraşüt kulesi 

nutku ile açıldı 

Büyük bir 
şılandı. 

sevgi havası içinde kar
Dün ziyaretlerle geçti 

Başvekilin bir 
j' Ankara, 28 (AA) - Türkkuşu pa-ı Açılma töreninde vekiller, ismet lnö• 

r~şut k ... u1esi bugün _saat on ~eşte ba~ve· ,nü, m~buslar, veka.Ietler ileri gelenlerJ 

1 
kil ~ela! Bayann bır nutku ıl: açılmıştır. ve çolC kalabalık bir halk kitlctıi bulun· 
Celal Bayar nutkunda kulanın Turk ha· ı T·· kk k k k 1 b 1 · . muş, ur ·uşu ız er c la e e crı ,.e 

I valarını koruyacak olan hizmetlerı kay-
detmit ve Türk havacılığına yorulmak 1 ~riçten bir çok gençler paraşutla atla-

Dün aksam Ar.kara palasta 
şeref ine bir zi.yaf et 

muhterem misafirimiz 
verildi 

bilmez mesaisi ile memleketin muhtaç JI mışlardır. 
f olduğu böyle bir eseri kazandıran Türk Başvekil Celal Bay~r Jsmet lnonü ile 

1 hava kurumu başkanı Fuat Bulca jJe mf':-Jbirlikte at1ama mahallınc kadar çıkarak 
sai arkadaşlarına takdir ve tebriklerini kuleyi tetkik etmi_ş ve atlayı~ları yakın· , 

ı,0Anlı.ara, 28 (Hususi) - Romanya başvekil:ni hamil bu
to an husuei tren bu sabah eaat onu Leş eeçe Ankara isti~-

"~ııa ı· · o tk.ıcı... nıuvaın.at ettJ. ost Roma anın 1a}1n bnşV' ı 

41. &.ns Tatar~ko ve majyeti crkilnı istas,yonda. La;vcl:ıl ." 

li.J:ı. B~yar, Hariciye vekili Dr, T. Rtistü Arns. h"ric~yc •• -
l'ıllia ti *•Yasi müstqarı Numan ~tenemencioğl~ Başvekit.? t 

N, 1'ıa.rı Kemal Gcdelec. Ankara vali ve belediye reisi 13. 
'>atTd" • '•f an Ogan, AnkaTa gnrnızon komutanı ı;cnt'ral J\!!u· -
• C .. k 

ile f) 0 çe, protokol ~·fi Şevket F uaı H daho bır çok ~v•t 
tar r ·0ınanya elçiliği erkıinı, Balkan ..-~ntantının ~\nl:3ra clı;ile 1 

i~ı~ •ndan İstikbal edildi. Misafir başvekil istası ond~ Lı. 
h,tı;rn kıt'ası tarafından ael5mlandı. Kıt'aya. rcfaknt cc.!c·1 

Ça)d 
0 

mera.sim esnasında Rumen marşı ile istik];,J n1arşır:.1 
l&.fitl.blsta.l!lyon Türk - Rumen bayraklariyle donanmı~tı. i\Jı .. 
fıaJJ. aıvekilin başvekilimizle musafahası çok samimi old· .. 
t, k 

1
" coşgun alkışları arasında misafirlerimiz AnkaıapalaJ

"' cn~ilerinc tahsis edilen daireye indiler. Bay Tat:ıresL'l 
., "'••Yeti k" b" d R. · " h k . k' . '-lttck er ·anı ıaat on ır c ıyasetıcum ur ·oş ·une ~ .. 

'-!fir· .
1 
hususi deftere imza ettiler. Saat 11.20 de Rom~nya 

ıı ~: e ~i'.likte Hariciye vekilini, 1 1 40 ta ba vcl,iJi ve •~<l 
"tkiı· Bu»Uk Millet Meclİ!İ reisini ziyaret ettil_r, Haric:yc 
l3. 1'0

•aat .12 30 da, başvekil 12.50 de, B. M. l\I. re:•i o· t 
tıi h da ıadei zıyaret ettiler. ~1isafir başvekil oğle yeme."'.· 
ıo Ususi 1 k R d 0 ara omanya sefaretinde yedi. Ak-,::ı.n1 saat 22. 
lijdi. ;

2
Ankarapalasta misafirlerimiz şerefine Lir ziyafet v • 

"1r-.ı,. · 30 da bu zıyafcti bır kabul resmi takip etti. Bay 1 <ı
t~tlip 0 Yarın akşam C. Halk Partisi tar;ıfından sergi evind·· 

A~k •dilen büyuk ouvarede hazır bulunacaktır. 
.. !~; ;ra. 2B (AA) - Rumanya başvekili muhterem mı· 
lf.)ık·~ı;z; ekselans Tataresko öğleden evvel Riya!eticümhut 

~n:tı.e; giderek defteri mahsu~~ imza ve müte:ıkiben Rn· 
e'fv.~.•efiryle birlikte Hariciye vekili Tevfik Rüşıü Ar.w. 
~. ~iy ıl Celal Bayarı B. M. Meclisi reisı Abdulhalik Re01c!.ı-

l!l.1 :~et etmişlerdir. 
t'rıeiirı. •Yaretler iade edilmiştir. Ekselıins Tataresko öğle ye

Rurnanya sefarethanesinde yemişlerdir. 

fi 

ve su va re 

Ronıauya 

( 

baJrel.~li Tataresko B. \!aıı 

Zeellandla gürüşiiyor 

B . Yel'tır 

Istanbul, 28 ( Yeni Asır muhabirin
den) - Yugoslavya başvekili B. Stoya
dinoviçin gelecek ay Ankarayı :ıiyarct 
edeceği kuvvetle söyleniyor. Yunan, 
Romen başvekillerinin ziyar etlerinden 
sonra bu Y~ni ziyaret Balkan antantı 
cephesinin en kuvvetli, en sağlam bu
lunduğunu göstermeğe kifayet edecek
tir. Yugoslav gazeteleri Bay Stoyadino
viçin mühim bazı dahili ~leri hallettik
ten sonra Ankarayı ziyareti pek muhte
mel olduğunu, Yugoslav başvekilinin 
Türkiyenin yenı Başvekili Celal Bayar
la • ·cynclmilel vaziyet üzerinde mühim 
temaslar yapınaga fırsat bulacağım kay
dediyorlar. 

-::!---

Muğlada köy 
depoları 

ecza 

Muğla, 28 {AA) - Köylerde kuru· 
lan eC'Za depoları İçin ısmarlanan ili.çlar 
gelmiş ve köylere tevzi edilmi~tir. 

Köyler için aynca bir seyyar ıinem:ı 
getiıtilmek tesebbüsü muvaffakıyetle so~ 
na ermi:ttir. Sjnema yakında gelecek ve 
köylerde gösterilmeğe başlanacaktır. fi. 
!imler köylülere fayda verecek §ekilde-
dir. 

CÜMHURİY ET BAY RA MI ŞEREFİNE 

TAYYAR E S iNE MASI TELEFON 
3151 

Mükemmel ve muhteşem bir program hazırladı. Bucrünkü seanslardan itibaren gösterilmeğe b~lanan bu programda 

1 - N IÇEVO 
DENİZ KAl lRAMANLARI HARRY BAUR MARCEL CHAıVTAL 

VE İVAN MOSJOUK}N 
'f ara.fından çok zengin dekorlar içinde temsil cdilmi, hissi ve İçtimai AŞK - VAZiFE VE FEDAKARLIK FiLMi 

~ - PARAMOUNT JOURNAL. . 
- RENKLi MiKI 

~ - OTOMOBiL SANA Yli ( ö ö RETICI FiLiM) 
- ATIN ADA YAPILAN INGILIZ BAŞ PEHLIV ANI 

VAN DER VALD iLE 
DONYA ŞAMPiYONU 
CIMLONDOS 

MAÇI tekmil ta!.iliitiyle Rumca sözlüdür 
. t 11.10 da .• Diğer günler 3.30 da ba.~la.r 

bildirmiştir. : dan görmüş]erdir. 

Kıskançlık yüzünden yi
ne bir cinayet işlendi 

ISTANBUL, 27 (Yeni Asır muhabirinden) - Bu 6'1bah aaaı dokuzda 
Beyazitta çadırcılarda kıskançlık yüzünden feci bir cinayet oldu. Oç ff:neden 
beri veremd en hastanede yatan kunduracı Ahmet geceyi evinde geç irmişti .. 
Sabah karısın ı ziyaret eden şüpheli bir kadını kapı dışarı ederken karısı mü

dahale ve m ümaneat e ttiğinden bıçağını çekerek karısı Mc13.hatı vücudunun 
muhtelif yerlerinden yaralamak suretiyle öldürdü. Sonra karakola giderek 
teslim oldu. Katil sekiz s~nelik evlidir. iki çocuğu vardır. 

Cinayeti karısının kötü bir y ol a düşmüş bulunduğu şüphesiyle yaptığını 

söy l emiştir. 

Belçika !iabinesinde 
.. ..., . 

Buhranın uzun 
tahmin 

surecegı 

ediliyor 
BRüKSEL. 28 (ö.R) - Kral dun akşam nasyonalist Flamnnd mebusb· 

rından Bordinoyu kabul etmi"-"t!r. Bunu müteakip liberal devlet nazırlarından 

D. Emil Lanson hükümdarın ynnına alınını~ ve bu mülakat ta bır saat Ldar 
sürmüştür. B. Emil Lanson saraydan çıkınca buhranın uzun süreceği intıba~ 
ında olduğunu söylemi~tir . 

Ayan reisi istifa eden baııvekil B. Van Zcelandı zirarct ederek Ayan mec· 
}isinin tempat.sini ve gördüğü parlak hizmetlerden dolayı te3ckkürlcrini bil· 

dirmiştir. 

BRüKSEL. 28 ( ö.R) - Kral yeni kabinenin teşkilini ıoıyalist partisi rci•İ 
B. Vandcrvclde teklif etmış ise de mumaileyhin kabul etmemeai Üzerine ayni 
partiden eski kabınenin maliye nazırı B. Demanı bu vazifeye memur rtmİş· 

tir. B. Demun kabul ederek isti!}arelerine ba,lamı tır. 

Çekoslovakya i~tiklalinin yıldönün1ü 
PARIS, 28 (ö.R) - Çekoslovakyanın istiklalinin on dokuzuncu yıldônÜ· 

mü dolayısiy]e Patis Çekoslovak sefiri Çekoslovak kolonisini kabul el· 

miştir. Fransız ordusunda hizmet eden Çek gönülhileri de Zafer takı alımda
ki h ahra alevini parlatmıcılardır. 

Bir volcu • 
tayyaresı kayboldu 

PARIS, 28 ( ö.R) - Kauıblankadan bildiriliyor : Cenubi Amerika po .. 
tasını getiren ve dün akşam sa~t 17.30 da Dakardan hareket etmiş olan pos
ta tayyaresinin 3.kibeti hakkında endi~eler beslenmektedir. Tayyare bu ıabah 
hala Kazablankaya gelmer.ıiştir. Sabah saat sekizde taharriyatta bulunmak 
üzere bir tayyare Kazablankadan hareket etmiştir.Tayyareci Prgonun idaresine 
bulunan ve içinde daha, iki pilot bulunan tayyare öğleden sonra hava meyda .. 
nına dönmüş ve bütün yaptığı ara~tırmaların neticesiz kaldığını bildirmiştir .. 
Yeni araştırmalar yapılacaktır. 

Pasifik konferansına 
Sovyet 

ya 

Rusya ve Alman
da çağırıldı 

Brüksel, 28 (ö .R) - Dokuz devlet P asifik konferansına iştirak edecek olan 
diğer devletlerin de kabul~;le B elçika hüld lmeti A lmanya ve Sovyet Rusyavı 
da Vaşington muahedesini imza etmiş olmamalarına rağmen, B rüksel koni~ 



Güzel Edirnemizde 
llml sütunlar: 
•••••••••••••••••••••••• Son sistem otobüsler 

~~:~~~~:!a~~~r=~~in~!~:ı~::~:~ Belediye otobüsl~;fdün yapılan tören ~~::::;:;.e~:~~~~~~~~: 
. , ·,·~ \yJ!-', ~ den sonra işlemegv e başladılar =~~~~~~n:ir:~:~:~~;·i:aa:a~~s:.:~:i~:• 

KAN 

:~: cAkademi azasından Bogoınore~· 
f~,dtki@:\:L. 'it Belediyenin Almanyadan celbettiği kendi otobüslerinde çalıştırmak üzere zinle işleyen otobüslerden daha ağır h a- , kan verme ile yalnız kayıpların y~rl:. 

K8zım Dirik 
Edirne, (Husust) -Cümhuriyet bay- kında bir kon!eraus ve Partice hazırla

ramımız layık olduğu büyük tezahürat nacak halk kürsülerinde halle hatipleri 
ve şenlikler içinde kutlularuyor. tarafından söylevler verilecektir. Ayni 
· Şehir baştan başa bayraklar ve tak· zamanda kız öğretmen okulu talebeleri 

larla süslendi. Merasime onda. başlan- köy gezileri yapacaklardır. 
Clı. Bayrama iştirak edenler cümhuri- Kırkfareli (Hususi) - Valimiz Hasip 
yet alanında yerlerlnl aldılar. Fonetik Koylan, Demirköy kazasına ba!fı köy
törenden sonra Trakya umumi müietti- Icrin taınamiyle balkanlık olması ve 
ti general Kazım Dirik, Edime valisi birbirine mesafe itibariyle uzaklığını 

Nlyazi Merken ve garp hudut kuman. göz önlinde bulwıdurarak merkezdeki 
danı meydanda hazır bulunanların ön- ilk okulu bu s!?neden itibaren tam te· 
lerinden geçerek her kesin bayramını sekküllü ve yatılı bir hale getinniştir. 
kutluladılar. Bunu müteakip .istiklal Bu sur~tle kaza köylerindeki çocuklar 

marşı çalınarak biltün toplananların iş- okuma imkanlarını kazanmış olacaktır. 
tirak'.iyle cümhur,iyet marşı söylenmiş- Demirköyün başlıca bir ihtiyacı olan 

tir. belediye binasının pek ~·akında in.şaatı-
Bundan sonra programda gösterilen na başlanılacaktır. 

sıra ile muazzam bir geçit resmi yapıl-
mıştır. Geçit resminde selamlayıp ge
çen her grup Atatürk heykeli .. önüne 
gelince hazır bulunan çelenkleri"heyke
Je. koyarak yürüyüşlerine devam etm~ 
!erdir. 
öğleden sonra bir heyeti mahsusa tı.

rafından şehitliklere çelenk konmuştur. 
Şu Anda Halkevl salonunda büyük bir 

neşe havası içinde d evam etmekte olan 
resmi balodayız. Yann öğleden sonra 
14 de lise ve orta mektep tarafından 

Ha1kevinde bir temsil ile bir muallim 
tarafından cilmhurlyet ve devrim hak-

Dcmirköye bu yıl Romanya muhacir
lerinden 65 hane göçmen yerleştirilmiş 

olup gerek bu defa, gerekse evvelce is
kAn olunan göçmenlerin evleri ~·apılmn
ğa başlarunıştır. 

Edirne, (Hususi) - Sırpsındığı nahl-

ye merkezinde muvazenei umumiyeden 
verilen 2000 lıra ile bir jandarma kara
kol binası yapılacaktır. 

Vali, nafıa müdürü ve jandarma. ku
mandanı nahiyeye gider~k binanın yeri
ni tesbit etmişlerdir. Yakında inşaata 

baı::lanılacaktır. 

Halk evinde 
Cümhuriyet 

kutlama 
bayramını 

programı 
l - 29 cuma günü sabahı : Saat 9,15. 

9,55 Halkevi namına lzmir merkez hc
J'eti; hükO.met konağında devlet namı
ııa yapılacak törende bulunacaklardır. 

2 - 29 Cuına günü sabahı: Saat 11 
Cle Halkevi üyeleri Atati.irk heykeli 
önünde yapılacak geçit resminde kutla
ma komitesi tarafından çıkarılan kroki
de gösterilen yerde mevki alacak ve 
seçit resmine katılacaklardır. 

3 - 29 Cuma günü : Saat 12 de Hal
kevi tarafından ve Halkevi idare heye
tinin nezaretinde mahpuslara bir öğle 
yemeği verilecektir. Burada vali ve 
Parti başkanı Bay Fazlı Güleç tarafın
Wın biı' nutuk irat edileceklir. 

4 - 29 Cuma günü öğleden sonra sa
at 14 den itibal'en Halkevi üyeleri bir
birinin bayramlarını kutlamak üzere 
Halkevinde toplanacaklardır. 

5 - 29 Cuma günü akşamı : Saat 20 
ae umum tarafından istiklal marşı söy
lenecek ve bunu müteakip 20,30 da B. 
Rahmi Balaban tarafından cümhuriye
ttn: UstUnltıtu ve rejimin sağlamlığı mev
zulu bir hitabe 7apılacaktır. Bunu mü
teakip Halkevt temsil kolu tarafından 
bir temsil verilecektir. 

6 - 30 Cumartesi sabahı : Saat 1() • 

11 arasında sUel ınuzika Halkevi par
kında mWıtelif parçalar çalacaktır. 

7 - 30 Cwn.artesi öğleden sonra : Sa
at. 14 de Halkevi müze ve sergi kolu 
tarafından hazırlanan Türk elemekleri 
sergisi vali ve Parti bıqkanı tarafından 

huriyet ba~Tanu isimli manzum bir hi
tabe okunacaktır. Bunu müteakip bay
rak<>sevgisi mevzuu üzerinde Halkevin
ce yapılan müsabakada kazanan üç şiir, 
yazanlaı· tarafından okunarak kendileri
ne hediyeleri verilecektir. Bunu mtite
akip Halkevi Ar şubesi tarafından bir 
konser verilecektir. 

I - Orkestra : 
a) Istiklal marşı, b) Karvan, c) Kar

menden bir parça, ç) Rio geceleri, II
Kcrnan ve piyano, a) Bethofen Manüe, 

b) Zimbalist, prelüd, III - Piyano par
çası, IV - Flüt ve piyano, a) Labohem· 
den bir parça. b) Serenad, V - Iki pi-

yano parçası, VI - Piyano ve klarnetle 
bir parça, VII - Keman ve piyano, a) 
Andante, b) Allegro. 

Not: Bu program davetiye makamın
dadır. 12 yaşından küçük çocukların ge
tirilmemesi rica olunu.ı:. 

---0--

Bir tayin 
Suiistimalinden dolayı, işten el çekti

rilerek tevkif edilen sulh hukuk mah
kemesi zabıt katiplerinden Fahrinin ye-

rinet icra katiplerinden Mustafa Kemal 
ErdemJn terfian tayinine adliye encü
menince karar verilmiştir. 

-==-
Romada göriilen 

bir şehap 
açılacaktır. Sergi hakkında komite Uye- Roma, 28 (A.A) - Evvelkl gece &.. 
leri tarafından ziyaretçilere izahat ve- ına semasında parlak blr tehap görlil
rilecektir. . müştür. Bu şebap Monte Mario rasat-

8 - Cumartesi akşamı : Saat 20 de hanesinden beş saniye rUyet edilmiş
Bay Hakla Baha Pars tarafından cüm- tir. 
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HER YERDE 8 

BOMONTI 
BiRASINI ARAYINIZ 

Her hafta latanbuldan taze ve nefiı birala:- gelmektedir .• 
Toptan ve yarı toptan aabtlar yapıhr •• 

Saman iskelesi - Mimar Kemalettin caddesinde (S) nu
mara a müracaat - Telefon Numarası 3647 .. 

son sistem otobilsler dünden itibaren seçtiği şoför ve bilet memurları sıkı bir reket edişidir. Bu itibarla konakla Al- nin doldurulması değil, fakat aynı . . 
d b .. .. 1 h • faalı.1et Korqon hattında işlemeye başlamıştır. kontrola tabi tutulmuş ve şimdiye ka- sancak arasında yeniden tesbit edilen man a utun uzuv arın ayatı ol· 

Bu otobüsler Bilssing markalı dır. Dün- dar hiç kaza yapmıyan ve müşterilere durak yerleri eksil tilmiştir. Bizce bu- l !erinin fazlalaıtmlmasmın da kabil 
d y • ı . b 1 k dır sıı 

Yanın en modern otobüsleri arasında nezaketle muamele eden memurlar ara- nun halk aleyhine, kordon hattında ugunu ıspat ey emış u unma ta ' 
1 b .. .. h'. 1 k vereo yer almaktadır. Maıx>tla işlemekte ve smdan seçilmiştir. Bunlara ileride yev- oturan müşteri aleyhine bazı tarafları suret e, utun uceyre er ve an 

0 
kilometre başına elll para masrafı icap miye yerine maaş verilecek ve hayatları vardır. Çünkü yolcuların otobüslerde, uzviyetler tenemmüv eylemekte ve ~-
ettirmektedir. intizama girecektir. yarı yolda yer bulması imkansız bir ha· kan verme ameliyesi, umumi tedavi u 

Belediye otobüsleri dün öğleden son- k li.i halinde kullanılabilmektedir. BUssing otobllslerl, şlmdiye kadar Iz- le geldiği gibi uzun müddet dura yer- İP' 
ra valinin de bulunduğu sırada yapılan Bu Sovyet aliminin nazariyesi üzer 

mirin muhtelif hatlarında işletilen oto- Icrinde pineklcmesi de icap edecektir. kaO 
merasimle işlemeğe açılmıştır. Konak de çalışan Kievli profesör Zukov, 

büslcrden daha büyüktür. Arkasında Belediyenin, ne pahasına olursa olsun tt• 
iskelesinde ve Alsancakta birer seyrü verme ile, skarlatinden had bir sure 

eşya kabulüne mahsus hususl bir yel.'i 
vardır. ön k::.pı müşterilerin otobüse 
binmelerine, arka kapı ise inmelerine 

bu noksanı telafi etmek isteyeceğint? · t·r 
ı-;efer memuru otobüslerin gidip gelme- hasta çocukları tamamiyle iyi etmı~ ı · 

inanmak isteriz. h d r~ 'ini idare etmiştir. Dün öğleden son- Enstitümüz, vahim yanıklar, a 
ra, en kalabalık saatlerde otobüs seyrü Kordon hattında belediye otobüsleri- matizma ve tifo vak·aıannda muvsff.' 

mahsustur. 25 kişi otobüste ferahlıkla 
ot ura bilmektedir. 

Belediye kordon hattında otobüs ış .. 

sefer işleri iyi idare edilebilmiştir. Ge- nin faaliyete geçmesi dolayısiyle diğ~r , kıyetle kan verme ameliyesine baş ~r· 
ce saat sekize kadar her üç dakikada bir hatlarda tasfiye yapılmış ve muhtelif maktadır. 
otobüs tahrik edilmiştir. Gece sekiz- hatlara işliyen otobüslerin seferleri tan- Kan zehirlenmesi, ahse ve atoll~ 
den on ikiye kadar iki otobüsün hare- zim edilmiştir. Otoblisler için müşterek yaralar vak' alarmda da, pr~fesör S~ lelıneye başlarken kendi memurlarına 

ait yeknesak şapkalar da hazırlatmıştır. 

Otobüsteki çalışanlar dün bu şapkalar
la vazife görmüşlerdir. Belediyenin 

keti arasındaki vakit aralığı beş ve bil- kasa usulü ihdas edilmektedir. Bu su- sokukotzkinin metodu ile, muktt 
ahare on dakikaya çıkarılmıştır. retle hftsılattan mUtesaviyen istifade gruptan hafif mikdarda kan verme sırı~ 

Bu otobüslerin başlıca kusuru, ben- edilmesi temin edilecektir. !iyesi, çok iyi neticeler vermekte 11e h.,.. 

Klili&'Y''''d'iiD'''f 8'kir···ve···k1Di'Se tahldar iyileşme~tedir. 
Sovyet tababetinin mühim mu-vaff-• 

1. J •!I~~ 
aı;ıyet erinden biri de. kana enstıtw·~. 
tarafından yapılan bir mayi karıştı 

. ı b k •I_. ·ı~ .. ıı-ft' ması suretiy e u anın uu ı a uç 

siz _yavruları sevindirdi muhafazasıdır. 

Enstitiimüzün, bugün altmış bii~ 
şubesi ve 600 e yakın küçük şubesi .,at' .,,, 
dır. Bu rakkamlar, 1932 senesine n• . 

Kızılay Cemiyeti 
Cümhuriyet bayra-

mı münascbetile ilk 
okul talebelerinden 
varlıksız olanlarını 

giydirmeğe karar 
vermiş ve dün eşya 

tevzi edilmiştir. 
Mekteplerin ha-

zırladıkları listelere 
göre 250 erkek ço

cukla 400 kız tale
beye elbise ve elbi

selik kumaş tevzi 
edilmiştir. Kızılay 

ccmlyetinin bu gü

zel hareketi büyük 
bir J'nlnhet h1ssi 
uyandınnıştır. 

ran yirmi misli daha büyüktür. Enstit~: 
müz, son heı sene içinde, 20 bin do. 
tora kan verme mdodlannı öğretrnİŞ~: 
1932 senesinde 730 litrelik kan ,,e 
mi,ti. Geçen sene ise, kan verme af11e' 

liyclerinde on bin litre kan kullanılırılf' 
tır.> 

250 çocuk 
sünnet edildi 
Jzmir esnaf ve i'çi birlilderi, her ,e-

. tıer" 
ne olduğu gibi bu sene de, cem~:e ili' 
mensup İ§çi çocuklarından iki yuı e 

sini sünnet ettirmeğe karar vermi~ti. 
pfl 

Bu münasebetle dün öğleden şO J• 

...... eır····sahik&Iinın:···azgınııgı····· 
cemiyet merkezinde bir toplantı y•P 
mıştır. 2 5 O yavru cemiyet merkezine ~ 
lerek, cemiyetin 1kendileri için haıırl• ~e 
ğı ayakkabı ve elbiseleri almışlar 

geymişlerdir. ~ 

Bunu müteakip önde bando old İl 
halde cümhuriyet meydanına gidi~~el 
ve orada Atatürk heykeline bir bu ...................................................... 

Kısa bir telefon muhaveresi : " Kız bırakılmıştır. ·..,,b' 
Burada cemiyet namına bir hı . tıA 

iradedilmiştir. Yavrular, Cüınhu:&JJ" 
meydanından ellerinde bük.etler b f' 
duğu halde Kültürparka güle oyrı' ~ 
gitmişlerdir. Kültürpark gazin~ı.l:fe& 
yavrulara bir ziyafet verilmi~. 1-rf 
nt-teli dakikalar içinde geçmiştir. 

ölümlerden ölüm beğeno ,, bakalım 
Bir haha evvel; gece yansından son· de kendisini oe ile yaraladığı merak edi· 

ra Laz Enver adında sabıkalı bir şahsın l liyor. Tekrar arandığı zaman kundurası
Kemerde duvar aşmak ve kapı kı!ınak nın astan arasında bir •ustalı bulunuyor. 
suretiyle ŞanJı Meleğin evine girdiğini Karakolda. prutlerin ifadeleri almu· 
ve uykuda bulunanları telaş ve heyeca· ken Enver: 
na düşürdüğünü yazmış, yakalanan ad~- - Bana Laz Enver derler; nasıl ol· 
mın karakol nezarethanesinde kendisini sa senin kanını bir kaııkta içeceğim Mü-
yaraladığını ilave etmiıtik. zeyyen diye haykırıyor. 

Suçlu hakkında tekemmül ettirilen e11• Bundan sonrası malum.. Tekemmül 
rak mahkemeye tevdi edilmiş, dün de ettirilen evrak suçlu ile birlikte mah.ke
duruşması yapılmıştır. meye veriliyor. Dünkü duruşmada Şam· 

Okunan liağıtlardan öğTendiğimize gö- lı Melek, tecavüzün mahiyetini kısaca 
re suçlu Laz Enverin Bn. Meleğin evin· anlattı. Bu anlatış ilk ifadesine uygun 
de Müzeyyen isminde bir dostu vardır. değildi. Uz Enverden korktuğu anlaşılı
Her günklı tehditlerinden bıkıp usanan yordu. Hakim Naci Erel derhal işin far
Müzeyyenden yüz bulamayınca daha kına "V.ırdı. Şamlı Meleğe sordu: 
cüretkar bir harekete karar venniııtir. - Sen, hadisenin bütün safahatını ol
Hadise gecesi saat on birde MüzeyYen duğu gibi anlattığın halde, ~imdi neden 
bir telefon almıştır. değiştiriyorsun~ 

Bu kısa bir tehdittir: - Yanlış yaznuşlarl 
- ölümlerden ölüm beğen .. Alacağın - Hayır, yanlıt yazmamıglardır. Fa-

olsun ! kat sen, hu Laz Enverden korktuğun ve 
Bu telefondan sonra eaat iki huçuk- •0 n bir tehdit gördüğün için ifadeni de

ta herkes uykuda iken, Enver duvardan ifütiriyoraun, bana bak.. Bu memlekette 
atlıyor, kapıyı bir iletle açıyor, içeriye cümhuriyet kanunları ve mahkemeleri 
giriyor .• Enver doiruca dostunun oda· vardır. Senin kılına bile kimse dokuna· 
ama gidiyor ama orada kimseyi bulanıı· maz. Şurasını bil ki; artık bu gibi haraç· 
yor. Karşıdaki odanm kapısını açtığı za• çalara ve sairelere &on vermek zamanı 
man iki yabancı ile karşılatıyor. Bunla- geldi. Biz de kanunlara uygun karar ver· 
nn geçirdikleri korkuyu t~avvur ede- mekle mükellefiz. Onun, bunun tehdidi· 
bilirsiniz. Enver bütün odaları gezdik- ne kulak aımıyarak doğruyu söyleyiniz> 
ten sonra nihayet Müzeyyeni buluyor: Hakimin bu eualine Melek derhal ce-

- Kalk bakalun, şimdi senin evvela vap verdi: 
bumunu, sonra kulağını keseceğim 1 - Mademki öyledir, siz de beni din-

Diyor. Biçare kadın neye uğradığını leyiniz, hakikat dediğim gibidir. Bize clr
anlayarnıyor. Ev sahibinin yafvarmasiy- tık bu gibi adamlardan uaanç geldi. Her 
le iş tavsıyor ama, Enver sokak kapısını gün ölüm tehdidi altında ömrümüzü !e• 
kilitleyerek içerdekileri hapsediyor. çiriyoruz. Daha üç güıı evvel yine hu 

Enverin dalgınlığından istifade eden adamm tabancasiyle k.arşıla,tım. Vaziye
lcadınlardan biri telefonla karakola h:ı· ti siz de takdir buyuruyorsunuz. Vallahi 
her veriyor. Zabıta faaliyete geçiyor. En· sokağa çıkacak halimiz kalmadı. Evimin 
ver sabahçı kahvelerinden birinde yaka- arka duvarım minare gibi yükselttiğim 
)anıyor. halde yine korku içindeyim. 

Enver kanı.kola getiriliyor. Suçlu zil Hakim Naci Erel, bu sözleri dikkatle 
zurna sarhoııtur. Bağırıyor, çağmyor, ne
zarethaneye atıhyor.. Burada kendisini 
yaralıyor. 

Karakola getirilen Enverin üzeri aran-

dinledi ve : 
- Bütün bunlara da nihayet verile

cektir dedi. 
, Şimdi •ıra, Enverin do•tu Müzeyyene 

ahir. ~. huzurunda duran 

ırı yan herife babnağa bile korkuyor
du. Anlatmağa başladı. --0--

- Dostlu~muz vardı. Fakat bu yap- K Eb 
tığı muameleden sonra tabii o da uçtu. o·· y e 

- Şu dostluğu anlatsana) 

- Doıtlar, haftada bir gelirler, yer· M k • 
le-, içerler, üstelik paramızı da alır ~e e teplerl 1'il" 
defolup giderler. Sıhhat ve Içtimai Muavenet ı/e be' 

- Vermeyiniz:} ti cKöy ebe mekteplel'i> hakkınd38,ı,.. 
- istersen verme.. Biçak. kama, ta- türlü hazırlıkları ikmal etmiş ve "' 

banca, her gün gözümüzün önünde du· kesirdeki Vekalete merbut doğUıJl yd 
ruyor. çocuk bakım evine bağlı olarak l>~e~· 

Hakim; ıahitleri dinledi. ilk defa bir mektep açmıştır. J3U pellll 
Sıra Envere geldi.. tep talebesi hassaten köy kadınillrı 

1
,.t· 

- Sen ne dersin"> intihap edilmiş olup ebelik sanatııll 
- Hepsi yalan 1 nız köylerde yapacaklardır. . uddetl 
Hakim; gelmiyen şahitlerin celbine, c Köy Ebe mektepleri » 1~.ın ·~intl>''' 

eabıkasznın sorulmasına ve mahallinin biı- yıldır. Talebenin her turlu ·ıı11e1't' 
keofine karar verdi. Suçlu ceza evine cı Vekalet tarafından temin ed1

• ırıi~· 
gönderildi. Müştekiler de t'vlerine git· ve ayrıca her ay harçlık olarak btt' 
mele. üzere ııalondan ayrıldı. Fakat bun~ tar para verilmektedir. d'plO 
lar mahkeme binasından çıkarken, yi- Sene nihayetinde mektepten 

1 

1 
tİ 

'·b· b. h.d. . uk - '- kôYe ne mu ım ır a ıserun v uuna ramıuı; alanlar kendi köylerinde veya [1111 

lcalmıııh. l yakın diğer bir köyde ebelik ya:ıer ' 
Çünkü Laz Enverin muhakemesini I üç yıl mecburi vazife görece ol 

dinlemek üzere mahkemeye gelen ne Mektebe girecek talebenjn kXrıtar 
kadar sabıkalı varsa, Meleiin etrafını 1 şart değildir. Evlenmiş olan ka si b' 
çevirdiler. Onlar da zavallı icadını teh- kabul edilir, ancak bunlar husu 
dide ba,laddar. Meleğin rengi lcül gibi şartlara bağlı bulunacaklard.ıı:· haııt 
oldu. İti daha evvel fark.eden nezaret- « Köy ebe mektepleri ~ ~1~ ıatbiJc 
hane jandarmalarının müdahalesiyle, biri mesleki tedrisat, bırı aY'rı 

devreye 
muhtemel bir hadisenin önüne geçildi. devresi olmak iizere üç 

----<>-- t tıri mı§ ır. lehe ta 
Londradan alınan Sene nihayetinde her ~a utulrııa~ 

ve şifahi imtihanlara tabı t 1<'8ı;ıtl 
vapur 

Liman idaresi tarafından Londrada 
bir şirketten satın alınan vapurun Lon
dradan Izmire kadar siğorta muamele.si 
ikmal edilmiştir. Vapur bu ayın ortasın
da I:ı:mir limanına getirilecektir. 

Terfi listesi 
Cüınhuriyet bayramı münasebetile 

idare Amirleri terfi listesi neşredilmiş 

ve vilayete tebliğ edilmiştir. Izmir vali 
muavini Cavidin maaşı seksen lil'aya, 
Mektupcu Avninin maaşı 35 liraya çı
karılmıştır. 

d ~ uın " 8 
bundan başka on beş og d ,.0 :ıı 

. 'n ,.. .. 
bulunması ve kcndisını kt:ıdıt· 

k ulınR · i 
doğum yapması şnrt oş t edcf1 

Bu sene mektebe müracaa ·iı ıcacla 
unl c:a\· ısı yı "nd 

mektep meı arının · 
1 

'fı vLıı.ll 
A,,. Fakat kadronun dar ıg · 
ancak otuz talebe alınrıııslJT· 
--0 

itizar bll 
dan dolaY1 

Yazımızın çokluğun .
1 

n fa"stı' 
. Yen• e ıı 

Şeytana uyanlar ve 01<urlatıtı'I 
rikalarmızı koyamadık. 
özür afeıU.. · 
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Ankara sef'gi Mrayı 

Faaliyette bulunan kombinalar 

Uşak §eker fabrikası 
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('ii 
i~i,.,ltıhıır.iyet bütün memleket içinde burada gördüğünüz azametli eserler gibi yüzlerce eser yaratmıştır .Bunlardan her biri memleketin refahı 

Yenı iş ve kazanç sahaları açmı~tır. Sanayileşme programımızın birjnci beş yılı içinde başarılan bu eserlere birçokyenileri katılmıştır. 



. " 

apei alevler içinde kalmıştır 
........... ü;~p .. ····dii·; .. ·de ...... ~iithiŞtf ........ --i ............ cö;iiııaı·e~ı; ... "i"acı·esi· .. işi'" ....... -
şapeide yan~nın tahribah yüz mil- Geri çekilecek her silih için adiline 

yonlarca dolara baliğ olmuştur nisbetl.er tayin olunacakmış 
Loadra. 28 (ö.R) - Ademi müda- meti bir olma.dağı gibi ber ...... kit'.,. 

hale tali komİayonunda aalı günü temin ya ltarfl kıt'a halinde randmana ela illa. 
edilen terakkiler lngiliz matbuatancll eavi sayılamaz. Bu sebeple ber .allı ~ 
mtisait bir tekilde tefsir edilmektedir... ayn ayn adilane niabetler tayin edil• 

1 Umumiyetle müphede edilen arzu Is- mesi icap edecektir ki bu da kolar bil 
panya işlerinde her müdahalenin bitti- mesele değildir. 
ğ.ni gönnektir. Komisyonda terasa ecli- Bundan sonra Iİyasi menfiler meeefe-
len devletlerden dok.uzda sekizi tarafın- si vardır. Bu gibilerin kendi memleket" 
dan tasvip edilen karar sureti taslağının lerine iadesi hatıra gelemez. Çünkü or .. 
lcat"i olarak kabul edıleceği kanaati da mahkUın mevluindediler. Siya.& 
vardır. Hattli buılan Rus delegesinin de propagandacJann vaziyeti de ayn bit 
son saatte bir "Uzlaşma formulıi uzerin- meseledir. Nihayet ispanyaya pasaPo'~ 
de diğerleriyle mutabık kalarak komis- suz olarak geçmiş olanlar vardır ki bun" 

yonun ittifakla bir karar vermesini mum- lar da hususi bar vaziyettedirler. Hula. 
kun kalaca w mı bıle ümit ediyorlar. sa bu tün bu çapraşık işlerin halli içia 

Boyle ol nasa bıle Sovyellerin istin- muznkerelerin çok uzun süreceği tah• 
k fı bebıle karnrla!'lbnlan e starın tat- min edılebilir. lngılız: gazeteleri bu ıe-
bık mevkune geçmemesıne ıhtımal ve-
rılmemektcdir. Bununla beraber tefsirleri 
J p:ln rın fkrınce 1 panyaya beynelmi-
1 1 bar komısyon göndermek kararivle 
b tun r,uçlukler iktıham edilmiş olacak 
d !Ildır Bu komisyona verılecck sala
hıyetin tayini ve metninin tanzimi ne 
kolay. ne de k..a bir iş olnıo•acaktır. 

~ Şimdiye kadar f panyadaki gonüllü-
JtıpO'A ukerleri mfft" kazanmok IÇ\1' du ediyorlar 1 nn tahliycainde sadece kemmiyet nok-1 Frcınsız hariciye nazın 1. DelOO. 

beple tali komisyonda tam bir anlafdl• 
husulunden sonra bile bu tqekkuliiJl 
onunde çok güç bir vazife bulunacaV 

nı müıahede ediyorlar. Ancak bu milfa• 
hede ispanyada sulhun tesisi için ilkön" 

ce gönüllülerin geri alınmasa lbun gel• 
diği baklundalti !ngiliz kanaatini zaiflel4 
memdctedir. Bilakis bu aebepler -" 

günü kendini gösteren daha uzlapcı .... 
vanın inkifaf etmesine sebatla ça1qanall 
için fazla bir aebep telakki edilmekte
dir. 

Şanafı•T, 21 (0 .R) - Bütün gece Pari.e varmışlardır. Sen Lazar ıstasyo- golistanla Çının de bu tehlikeden kend1- tasınd:ın iştigal edilmittir. Tahmin edi- edecektir. Tayyareci. topçu, mitralröz
Şangbayuı prblaıle muharebe ıiddetle nunda Birleşık Devletler scfırı B. Vıt- lerini kurtarmaJarını temenni etmiştir. 1 lebılir ki ecnebi gönüllüler meselesinin cü. piyade ve otomobilci gibi muhtdif 
devam etmlftir. 8uçeo llliıri .uhillerinde yam Benet tarafından selamlanan B. Roma, 28 (ö.R) - Şanghaydan bil- keyfıyet bakımmdan da tetkiki icap 1 sınıflara mensup gönüllülerin askeri kıy-

1 -iki taraf topçuları arumda milthif bir Nonnan Davis oğle yemeğı ıçın bır oto- darılıyor: Suçeu nehrinın şark sahilın- --- - ----- -------- ----___ _. ... 

top düellosu olmU§tur. Şapei yanguu. mobılle sefarethaneye gıd"rk n okret.c- de Çınlıler ve japonlar arasında ddet- L 1 • t A t 
n n şidd~U azalml§tt.~. Alçak evli ekser rt fU beyanatta bulunmuş ur: li bır muhar be olmuştur Üç japon kı~·- e rııs an ve vus orya 
mahalleler saman çopU gıbl yanıp tu- c Şimdilik: ancak şu kadarını soylıye- ası çınlılerın m ıdaf a h ttmı yarmaga 

ttışmuşlardır. Hasaratın şımdiden sahih bilırım ki, Brukselde konferansa işti- muvaff k olmuşlardır Çmlıler on d re
olarak tahminine imkAn olmamakla be- ce şiddetlı muk:ıbıl hucumlnrda bulun-

rak edecek olan dığer Devletlerle ış bır-
raber yilz milyonlarca Çin dolarına ba- liği halinde uzak şarkta halen mevcut muşlardır. Çın top ateşı altında b r ka
lığ olduğu muhakkaktır. Yersız yurt- saba tamamiyle harap olmuştur. $ang-

olan vaziyete bir hat suretı bulmağa ça-
suz kalm1f olan yUz binlerce halk imti- hay • Han.keu - Nankın mendif r ha•-

Hariciye nazırlarının 
yazlı mmtaL---- .,,...,, tarafındakı ..... lışacağız. > t.n0>f b 1 • 

AAD.U& -.- .... tı üzerınde ıstı~ t.a u unan ıapon 
ha- -..&.. bazırlaıımaktadır. Amerikan delegasyonu bu sabah Pa-

, _ • ..,,.._,... mufrezeleri çınlılerin başlıca bır köprü .. 
U:n::I.:.., za (0 . B ) _ çı .. ordn •nnua risten BrUbele hareket etmıştir . 
.,.. ~ - .....- d b j ytl berhava etlıklerini mUşahade etmiş:-

Şa_.oekln n Cl:n::!.:• muıtakaauıdan ri- Roma, 28 (ö.R) - Tokyo an ıldm-- .,. ...,., lerdir. 
tını a ..L...1- -~- ç· tel rf b ha liyor: i ç Mogolutan milli meclısi uçbu-

ca _.... ~ m pze e u • Şanghay, 28 (ö.R) - Japon kayna-
rebtiııa tolda bert bazulanmakta olan çuk milyon Mogolla yarım mılyon çin-

liyı temsil eden 550 delegenın ıştirakıy- ğından bıldırıldığıne gore ıapon ordll$11· 
bır aıevlrulceyı ricali olduğunu kaydet- nun ılerı mufr~eleri süratle çekilen çın 
mektedirler. Çin ordusu şımdı yenı ve le pr ns Tiyesunun r ya tı a' ında top
daha. sağlam bir müdafaa hattı uzeriode Ianmışltr. Pr ns Iç l\fo lı.st nın btik- ordusu ıle t ması kaybetın:şlerdir. 
.kendi U'ZUIUTla rerlepıif bulunmakta- taline kavuşması saalınin g"ldığını soy- Şanghay, 28 (A.A) - iyi malumat 
dır. lemiş ve komunıst tehlık ınd .. n bahse- makta olan naahafile gore, beyndmilel I Bay Bek 

Paris, 28 (Ö.R) _ Bridmel Pasifik Mogolistanın Japonya ile ış bırligı yap- imtiyazlı mıntaka memurları Çinlılere ait ~~rşova, 28 (ö.R) Avusturya 
T>.....I tl ri · . k 1 . . .. harıcıye nazın B. Cuido Şmidt öğleden koaferanamda Blrlepk .._._..e e temsil derek Asyada ruza.mı koruma ıçın iç I teşekkullerden untayazlı arazıde her tur- 1 _L L ~ • • B B ,_

1 
.. 

. sonra a...cn nancıye nazın . e~ e go· 
deeek olaa B. Nonnan Davas ile diler masa zaruretıni gôstermıştır. Prens ko-

1 
lu siyasi faalıyetteQ._ vaz ceçmelerini is- ıu•muıtiir M h . . d d . . 

1 

y • u avere netıcesan e neOTe-
delepaıjcm erkim Un aaat 11.30 da .,nilnıst tazyıki altında bulunan dış Mo- temışlerdır. dılen. r~i tebliide kaydedildiğine gö· 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lki devlet adamı 
memleketlerin; 
alakadar eden me
seleleri g6r.üştüler. : 

• • . . 
• . . . 

Bir resmi tebliğ 
neşredildi. . 

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

etmişler ve beynelmilel meseleleri de 
tam bir dostluk ve karşılıklı anlayıı :uh
niyetiyle gözden geçirmişlerdir. Bu mü
zakerelerde ekonomik meseleler mü
him bir mevki işgal etmiştir, zira Avus
turya ve Lehistan arasındaki ticari mii
nasebetler gittik~ inltipf eylemektedir. 
Avusturya Lehistandan külliyetli mik-

mülakatı 

Bay Şmit 

darda komür satan almakta ve buna 1111U" 

kabil lükı eıya81 ile moda ve eY teıtl" 
natına müteallik ıeyler satmalttadll'·J 
Cuido Şmidt bugün Va110vadan 
hariciye nazır vekiliyle birlikte hard~ 
ederek maretal Pilaudskinin mezar.- bit 
çelenk koymuftur. Fransız Radikal Sos;valist ~:~h=:::::.:-::=;·;·:.~~ 

._, ISP ANY A İÇ HARBi 

partisi senelik kongresinde Hükümet süvarileri yeni bir zafer 
Parla, 28 (ö.R) - Radıkal - sosyalist 

=z~·~!:: kazandılar ve asileri püskürttüler 
nutuk .söylemiştir. Bugiınkü ıçtimada Parıs, 28 (Ö.R) - ispanya s farelha-

nesi Paris borsasında çıkarılan ve g\lya sosyal meselelerle milll mildafaa, me-
:Uadri.dın t slım olduğunu bıldıren bır morlar ve maarif hakkında göriifule
şayıayı kat'l surette tekzıp etmış ve bu cektlr. Cuma günU ticaret, endüstri ve 
gıbt uydurma haberlere hiç bir zaman 

fınans meseleleri görilfUlecektır. Zira· anıl 
in amıyacağmı bildırmiştır. Esasen 

at m~leleri ayn bir komitenin baflaca d d 
Ma rı ınılli müdafaa komıtesınin 27 mevzuudur. En mühim celse umuml 
tarıhlt tebliği harekatın mutat şekilde siyasete tahsis edilecek olan cumartesi 
devamını gösteriyor. Tebliğ şudur: 

cellesl olacak ve bunu partintn mutat .Merkez cephesinde kuvveUerımiz bir 
Jrapanıf ziyafeU takip edecektir. lağım patlatarak Universıte mahallesin-

Kongrenln halk cephesi birlığini boz- de ziraat müessesesinin düşman tarafm-
mıyacaiı sol PRteler tarafından fifnit dan işgal edilmekte olan bir kısmını 
edilmektedir. 8'ıllar abl kanaattedir- tahrip etm~lelldir. Duşman çok zayiata 
ler. Bilhassa Konıre-,ı llÇ8C8k olan §İ.· uğramışltr. HükUınet sUvari kuvvetle-
mal federasyonu relal tarafından gaze- ri Boron istıkametinde bır istıkşaf yapa-
tecilere yapılan beyanat dikkat uyandır- rak düşmanın bazı müdafaa mevzılerini 
:nl§ttr. Bu beyanatta lmngredeıı. 80S- zapletmişlcrdir. Guadalajara ceplıesin-
yalistlerden mutedil cümhuriyetçilere de dı.işmanın hücumu şiddetlı bir şekil-
kadar uzayacak yeni bır eberiyet te- de reddedılmişlir. Şarkta, Hueska mın-
şekkUlilnUn dolması ihtimalinden bah- takasında şıddetli tüfek ve humbara ate-
.ediliyor. şi. 

c Figaro :t gazetesi aon nahıye intiha- Salamanka, 28 (Ö.R) - Asturyada 
batmm gösterdiği gibi Fransız milleti- ıbutün demir yolları üzerinde münaka-
nin yUzde 70 inin anti - marksist oldu- lat yeniden tesis edilmiştir. Tahrıp edıl-
ğunu kaydederek radıkal • aosyalıatle- m~ olan köprülerin istihkamcılar tara-
rln marbist olan sosyalıst ve komünist- f ından tamhi suretiyle bütün Ş9Se yol-
Ierle nasıl İf birliğinde devam edebıle- f B. DaLıd!le tarı da münakalAta açılmıştır. Ganimet 

ki ikirlerinin ne olduğunu sormuştur. , her ıkısine iştırak etmiş olan ssoyalist I kolları binlerce tüfek ile zırhlı otomo-
ceğıni soruyor. Bu gazeteye gore fran- Buna verdıği ~evapta sosyalis~ paı:ısl ~azırlıırın ş~hsında sosyalist ~rt~~ni 

1 

bıller ve her cins silahlar bulmağa de
gı korumak için radıkallerin tasavvur genel sekreterı ancak partinın mılll 

1 
ıt bardan du urmeğe matuf oldugu şup- vam ediyor. Başlıca kasabalarda pa

ettikleri muvazeneli bütçe ve istıkrarlı kongresinin bu mevzu üzerinde fıkir hesızdır. iki partınin birleşmesi hak- 17.arlar cıçılmağa başlamışltr. Biıtün dük
maliye siyueti sosyalıst ve komunisUer- beyanına saWıiyeltar oldutunu blldır- kındaki ~üşterek nüu:ı_ayişler ka~ılıklı I kanlar açıktır. Ovyedo şehrınde düş
le it birlıği dahilinde temm edilemez. dıkten sonra Ispanyollara yardım vesile- siyasetlerı hakkında munakaşalı hır mu-

1 
manın top ateşi ile harap olmuş olan 

Dığer ta.raftan sosyalıst ve komünıst- siyle so ya.list partisinin ispanya mese- araza şeklını almamalıdır. Bu şekil ma- bınaların enkazı kaldırılmaktadır. 
Jer arasında münasebetlerin ı1ergın ol- lesmdeki siyasetine karşı komünistler nevralara komünistlerin süralle nihayet Paris, 28 (ö.R) - Ispanyol nasyona
dulu müşahede edllmektMir:~nist tarafından yapılan ş ddetlı ve haksız tA- vererek iki partınin münasebetlerinde list hükumetl cümhuriyet sahıllerinl 

hwudundan. Alıneriqa kadar 

ispanya h&diselerin den bir iııtıba auol•' 
tir. Bu maksatla Atlantık denizinde da Akdenizde toplanmıştır. k 

olan ve şimal cephesinin inhidaım i.ıze- zırhlı ve dört kruvazör ol~~_ ... ...,""' 
rine serbest kalan biiLün harp gemileri otuz beş gemidir ve Balear 
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insan çocuk iken n-1 büyüdüğünüa 
lllrkında olmaz. Fakat arzu ettiği bir ya• 
"' eriştikten sonra da en büyük emeli 
hayatın koşucu hızınm önüne geçmek 
olur. ihtiyarlığa mukabele edecek tabii 
ltauller henüz keşfedilmemiştir. Doktor 
~ oronof ile arkadqlannm bu buauataki 
rn~aileri mü.bet blr netice Ve('ememit
r 
lf. Bununla beraber z:amarumızda 11bhi 
~edbirler ve beden terbiyeai sayesinde 
ıl>tİJ'arlıltla mücadele edecek mühim te
rakkiler de elde edilmiştir. Daha elli ..,. 
ne evvel vaaati ömür erkekler için 3 7, 

b.dınlar için de 40 yaf idi. Halbuki bu• 
Rİin bu yaş erkeklerde 60 kadınlarda 
63 d" ur. 

lnaan ezdden beri bayabru wa-ak 
vaaıı..ıar bulmağa uiraşnuştıt. Bakınız 
Alman filozofu Bike! mevzua dair neler 
•öylüyor. Bu alimin asıl ihtiaası uzviye
tin beslenmesi üzerindedir. Her insan 

YENi R 

Her insan 100 sene 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir 
Alman alimi 

Bu 
Mevzu için mü

him sözler 
soylüyor 

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

Y aşıyabilir 
Biz kendi kendimizi 

ihtiyar latmakta yız 
ister altmış ister 100 sene yaşıyalım 

mühim olan bu seneleri neş'e 
içinde geçirebilmektir 

Fakat ortada müapet olan bir ıey var
sa o da şimdiye kadar insanı yüz yaşına 
eriştirecek bir reçetenin hulunmama.sa
du. Fakat uzun ömilrlulı: meselesinde 
de fena i.tiyafann tesiri olduğuna inan
mamağa da im.kin yoktur. Pek şen ve 
dinç bir takım altmışlılı:lann tekaüt edi
lip işten çekildikleri anda ihtiyarlayo
verdilderi dnima görülmektedir. Bu ha
dise garip görünür amma yaolılar için 

adet ve itiyatlarının birden bire deği~
tirmesi bu ıekilde ciddi tehlikeler gös
terebilir. lıten ayrılmalı: ta mühim de
ğişikliktir. 

Japonyanın Bel
çikaya notası 

Tokyo, 28 (A.A) - B. ıİirotanın Bel· 
çilca sefirine vermiş olduğu notada Ja. 
ponyanın Çindeki faaliyet ve icraatının 
Çinin tahrikJitı dolayıslyle Dokuz dev• 
let muahedesi aillmının haricinde kal· 
makta olduğu beyan edilmektedir. 

Notada Brüksel Jçtimaının vaziyette 
ihtillia sebebiyet vermekten ve yeni 
minialar çıkarmaktan başlca bir netice 
tevlit etmiyeceği ilave olunma.lttadır. 

Yüz •ene yaşayabilir diyor. Yani uzun ""'I,.,.,.,__...,.\,.,,--,""'~!""'..,.,.,,..._. ___ • ...,,,.,,,....,.,,...,,.'!1-
Ya.,.mak rekoru k.azandmazaa bile çok Fıı!SZ:;;i!''lfi:"""!~';:'~':':ı:;'.'~'Jlf'.~~~ 

Bu adam arblı: erken ve muayyen lll• 

aite kalmak ve işlemekten ve arkadar
lariyle, bir çok insanlar ile göriifüp ko
nuşmaktan geri Wm.alda hayatının İnti

zamını lı:aybetmiftir. Arbk c faydasız • 
bir mevcut olduğu kanaatine varır. Bu 
kanaate hayat şeraresini teşkil eyliy·en 
maneviyatına mühlik tesirler yapar. 

Malilm olduğu üzere ihtiyarlık yalnlZ 
başına gelmez. Bir çolc: teferrüatı bera· 
ber getirir. Bunun için idrak sahibi olan 
kimse vaktiyle tedbirlerini al.r. Eğer 

şişmanlığa istidadı varsa elli yaştan son· 
ra bununla mücadeleye başlar. Eğer 

jimnastik yaprnağa alışmı~ ise her glİn· 
kü talimi bırakmaz. Almanyada yüz ya
tına gelmi:f olanlar için yc. pılan bir ista
tistik hunl3nn hepsinin mükemmel yü

zücüler olduğunu göstermektedir. ihti
yarın umumiyetle itiyatlarının bozulma

ması şarttır. F ~kat bu hususta dikkat 
edilecek şey uzvi)·ette kaybettiği liya
kat nisbctini bulmaktır. Eğer sigara içi
yorsa mutedil olmak fartiyle yine içme
lidir. Allı:ollü içkiler için de ayni hal 
varittir. Tabii itidalden ayYılmamalt şar .. 
tiyle .. 

Tokyo, 28 (A.A) - Hükfunet Dokuı 
devlet konferansına iştirak için Belçika 
tarafından vaki. davete ven:niş olduğu 
cevap ile ayni zamanda Çin meselesinin 
tarihçesini yapan bir beyanname neş· 
retmiştir. Bu beyannamede netice ola· 
rak şöyle denilmektedir: 

< Çin tarafından japon aleyhtarı siya• 
set terkedilmooik~e ve iki memlekel 
arasında teşriki mesai ve birlik siyasa 
kabul olunmadıkça şimdiki meselenin 
halline imkan yoktur.• 

ilerlemiJ yaşa kadar yetişmek mümküa 
ol-.:ağını gösteriyor. 

Profesör Bikele göre bazı haatalıltla
ra lı:al'Jl olan iıtidadm bplaaı çok yaşa
lllak hususunda da mevcuddur. Hasta
lıldarda olduğu gibi çok yapmak ta bir 
Çok bakımdan irsidir. Çok yapıyan ve
h hayadan k..a aileler mevcuttur. Buna 
kan bir eaaı olarak bakdamazua da yi· 
ne ehemmiyet mulıaldtakbr. Yani kısa 
Önıürlü baba ve anadan doğan çocukla· 
Tın behemehal lı:ıaa ömürlü olacaklan ve 
bunun aksi olarak uzun ömürlü o.na ve 
babadan doğanlann uzun oender ya~a· 
Yl\cağı bt"iyyen söylenemez. Her iki 

=:_ktai nazarın da bir istinatgabı yoktur. 
"-.nalib int daha doğrusu Atavizmin 
0 kadar garip tecellileri varılır ki birçok 
~claiar eaulı kanunları bile değiştiriyor
•r. 

Diltlı:at edilmeai lbımgelen şey bir in• 
l&run büyük yaşa varabilmesi, maruz ol
duğu hastalılı:lan yenebilmesidir. Fakat 
lo.b;ı bir hakikat olan bu COUln da tat
b;katta birçok İlıtianalan göze çarpmakta• 
dır. F arua verem vakitsiz ve zaruri bir 

ölÜrrıü İntaç etmiyor. insan pek tabii oln
talı: tehdit edildiği hastalıkları pek çolı: 
defalar defetmeğe kadir bulunuyor. Her r •.. 

nının hayatında bazı hastalıkların teh-
~İdi alımda bulunduiiu buhranlı devre
tr Yardır. Çocukluk çağını bir tarafa bı· 
••kırsak ıu aşağıdaki buhran devreleri• 
ltıiı:i bir gözden geçirelim: 

Keza yeni nesil ile ruhi temaslarda 
bulunması da elzemdir. Cençlik ile mü
nasebetini kesmeyip etrafında cereyan 

edenleri bilmelidir. Uzun yaşamak esra
rı belki de ruhi hadiselere müstenittir .. 

Büyük yaşta olanlar için en büyük teh
lıke ruhi infirattır. Açık kalplilik ve 
gençler ile münasebet ise onları kuv
vetlendirir. 

Beyanname ilave ediyor: 
Dokuz devlet muahedesinin akdinden 

beri vaziyet komünistlerin Çine nüfuı 
ve orada icrayı tesir etmeleri ve Çinde 
dahili blf takım değişiklikler olması yil• 
zünden son derece tebeddül ebniştir. 
Bu muahedeye imzasını koym~ olaıı 
devbtlerin ekserisi Cen<"Vrede ıttihaı 
edilmiş olan karar ile bağlı oldukların• 
da nadilanc bir karar ittihaz edemezler. 
Japonya hiç bir zaman beynelmilel me
sai birliğine ~ı lakayt bir vaziyet al· 
mamıştır. Fakat Çin - japon ihtilillı 

ancak Şarki Asyada istikrardan mesul 
olan iki devlet arasında halledilebilir. 
Binaenaleyh şay~! devL:ler Japofiy&rull 
hakiki maksaUarmın her tilrlil arazi lh· 
fuasJarmdan lri olduğunu anlıyacak V& 

Nankini teemmül etmel!e ve hattı hare
ketini, siyasetini değişürm~e imale 
edecek olurlarsa o zaman ;e yalnu o 
zaman Çin ıle J aponyanm ihULilın halll 
için mesai birliğinde bulunmal.ırına yol 
açılacaktır. 

--=--
Macaristan naibi 

Almanyaya gidiyor 

Yirmi yaılannda verem, kırlı: ve kırlı: 
lan biraz sonra kanser belUı ve nihayet 

sızlık gibı. kusuzlukla, içki sui. istimallerlne ve diğer den terbiyesine ahştırmak sıhhati koru-

Hülasa doktor Bike! demek iııtiyor ki 
İnsanın yUz yaşına yetişme!İ için ne 
bir il.iç ne de bir nebat vardır. Ancak 
kendi lı:ababatlerimizle hayatın mudde
tini azaltmıyarak ve hayat uzuvlannın 
çalışmasına meydan vermememiz 1.1-
zımdır. insanın yapdığı senelerin 
ehemmiyeti yoktur. Jster altmış isterse 
iki yüz sene yap.sın, mühim olan mese

le bu seneleri ne~ içerisinde geçirebil
mektir. 

Budaı><":k, 28 (ö. R) - Macar gaze. 
telerinin Berlinden öğrendıklerine göre 
Macaristan krallık naibi Amiral Hortl 
avcılık sergisini ziyaret etmesi için Füh· 
rer tarafından yapılan daveti kabul et. 
rrıi~tir. Amiral Horti son teşrinin ilk 
haftalarında Almanyaya gidecektir. 

Y'lı: k " se Y•tta nüzul, en ufak eebepferle 
latürreeler ve kan devranmdalı:i İntizam-

Bu tehlikelerden ko.çınmak için sıh· sefahatlere tahammül edemez. Bunun ma kajde1erine riayet etmek tartiyle her 
hate itinanın tabii olarak büyük bir rolü aksi olarak bünyesi en zayıf olan 1ıir türlü tehlikelere karşı gelebilir. 
vardır. En mu~aYİm bir vücut bile uy- adam bir sistem dahilinde uzviyetini be- Bunların hepsi blr takım bilgilerdir .. 

BU E s o 

TA 
SiNEMASINDA 

Göıterilecelı lilimler en büyülı yıldı:ı:lar;.n en güzel /ilimleri olacaktır. Gerek tarzı temıil ve gereh 
artist itibariyle her biri birer kıym~u""~ VtıTlık teıtlıil eder, büyük leJakôrlıklar pa/tasına temin olu
nan ba /ilimler muhterem müdavimin-imiz iiurin"e ebedi birer hatıra teılıil edecektir. 

Lütfen a,ağıdaki luteye dikkat ediniz. Sinema Müdüriyeti 

ORIJINALE iSiMLERi 

KATIA 
JEUNES FILLES 

AU SON DES GUIT ARES 
FEU 

LA MARSElLLAISE 
IGNACE 
MESSAGER 

LE GITADELLE DU CILENCE 

FORT ARTURE 

FRANSIZCA SöZLO 

FRANSIZCA 
LA GARSONNE 
FRANSIZCA ,. 

» 

MEŞHUR MUHARRiR LEON TOLSTOl'NtN ESERi 

HACI MURAT 
ŞEYH ŞAMiL VAK'ASI 

FllMJNDE MOSJOUKINlU GOZEL BiR POZU .. 

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

MEHMET AU PASA 
VE IKJNCI K.A TERiN 
BiRiNCi PETRO 
CENNET PERiSi 
BINBlR GECE 
PERlLF.R DlY ARI 

Lorel - Hardi 
SlVASTOPOL MUHAREBESi 
ŞEYH AHMET 
ARSIN MAL ALAN 
DEVELER GELiYOR 

TORKÇE SöZLO 

TORKCE SöZLO 
TORKÇE SöZLO 
TORKÇE SöZLO 
TORKÇE SöZLO 

TORKÇE SöZLO 
TORKÇE SöZLO 
TORKÇE SöZLO 
TORKÇE SöZLO 

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

--------=m:z!llmı:oııı-------------------·----------------------~---------------------' 
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Fransanın 
Yeni Yugoslav ya 

sefiri 
ç Kanun • 

1 Hacerin 
-------~ ... 

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

Bundan otuz sene evvel Belgrad 28 (Hususi) Fransr.nın fev
kali\de murahhas ve orta elçiliğine ta
yin edilen B. Rize dün ak§am refikasiy
le birlikte Paristen hareket etmiştir. B. 
Rize istasyonda Yugoslavyanın Paris 
orta elçiliği erkanı tarafından uğurlan

mıştır. B. Rize harp hatıratiyle Yugos
liivyaya sıkı bir surette bağlıdır. Muma
iyeh büyük harpte Türk topraklarında 
yaralanmıştır. 16 ıncı avcı taburunda da 
birinci mül3zim olarak vazife görmüştür 
B. Rize Kanada elçiliğinden Belgrada 
nakledilmiştir. 

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

•••••••••••••••••• Peşi Sıra 
Linç haberini veren linç edilirdi 

lf.///.TJ MOCADELE VE MACERA ROMANI 

9-
(//'///; 

Bugün bu haberler telefon, telgraf, radyo ve gazetelerle ilan ediliyor 
insanlar medenileştikçe vahşet de hız alıyor ve ilerliyor 

Hem düşman hem de aşık 
Dünyada hiçbir vakit kat'i ve f&IIlil 

bir adalet yoktur. Ve olamaz.. Dünya 
devam ettikçe İnsanlann •• Irkların .. Mı1-
letlerin esareti devam edecektir. Çünkü 
iıısanlann insanllk hisleri Üzerindeki ce· 
balet ve aptallıklan ebedi ve ezelidir. 
Bir gün belki Linçlere son verilecektir. 
Bu demek insanlığın dahs çok medeni 
olması demek değildir. Bu demek, in
aanların vahfetten nzakl•ıma1an demek 
değildir. Medeniyet fimdiki halde ilerle
miyor ve medeniyetle beraber de in
oanlann vahteti hızlaşıyor. Bundan otuz 
sene evveldi. Linç haberlerini etrafa ya
yanlan en ağır cezaya çarpbnyorlardı. 
Şimdi İse ha haberler telefonla.. R ad
yolarla.. Gazetelerle hatti yapılmazdan 
evvel ilan ediliyor. lnsanlann insanlap
c:aima ve kara bahbmızın düzeleceğine 
bunlan gördükten sonra inanmamakla 
haklı değil miyUıı? 

Şimdi Yilaa Linç vahfeti biraz azalı
yor.. Fakat büsbütün ortadan kalkmlf 
bile olaa neye yarar •. Değil mi ki müıavi 
haklardan daima mahrum kalacağız. 

Linç, balkın vahfi ruhundan doğan bir 
...alıfet ihtiyacıdır. Linç azalır veya or
tadan kalkarsa bu vaJııi rubun ortadan 
kalkması demek değildir. Şu demektir 
ki vahtetin dolu d izgin yol alıruuma hü
kümet kuvvetleri mini olmuıtur. 

Elimde İstatistikler var .. Demin Lin
cin azaldığını ıöylemİftİm. Size bu ista
tistikleri göstersem göreceksiniz ki bir 
sene içinde yapdan Linçler yekunu ya
nında, ayni sene içinde tam zamanında 
ye!İfilmek suretiyle önüne geçilen Linç
ler yekunu daha kabanktır. 

Mesela 1933 senesinde 28 Linç faci
ası olmuı, 48 Lincin de önüne geçilmİ§· 
tir. 

1935 senesinde 20 zenci diri diri ya
kı1m11, 84 zenci ölümden ve vahşetten 
zo•la kurtanlrnıştır. Geçen sene halkın 

vah~etine 10 zenci kurban ıritmİf, 79 ki
ti de kurtanlrnıştır. Bu rakamlar, sözleri
me kafi delil olamaz mı? 

- Şu halde inanlar iyilc,ecekleri 
yerde fenalBJıyorlar demek •• 

- lruanlar mı iyiletecek .. Bunu ümit 
etmek bile bot bir hayal.. Bakınız .. 
Elimde bir gazete kupürü var. Birkaç Ry 
evvel Haryet Kas adında b ir kadın Grin 
isimli bir zenci tarafından katledı1mişti. 
Tabii katil yakalandı. Muhakeme edile
cek ve kanunun tayin ettiği cezaya çar
pılacak .• 

Nevyorkun büyülı: ve en liberal gaze
telerinden biri, bir muhanirin.i cinayetin 
yapıldığı eve göndennif ve burada yed i 
kadınla mülakat yaptırmıştır. 

Bu yedi kadından ikisi katilin elektrik 
aandalyesine oturtulmasını ve idamını is
temiştir. Bet kadın İse Linç edilmesi ve
ya diri diri yakılması fikrinde bulunmuı
tur. Bunların fikrince neticeıi ve kar.arı 
idam da olsa muhakeme uzun sünnek
tedir. Linç iıe derhal tatbik ediliyor. Bil
hassa iıaret edeyim ki bu vak'a Nevyork
ta olmaktadır. Uzak cenup eyaletlerinde 
değil .. 

** 

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

HAZIN 
ACIKLI 

• 

BiR 

Benzinci: 
- Bu ağaç, dedi, bir abided:r. 
- Ne abidesi? 
- Zencilere ne olduklarını ve mev

kilerini bildiren, ihtar eden bir tehdit 

iıbide•İ.. 

Bu ağaçta birçok zenci asılmıttı:: lcnp 
et.tikçe de yine asılacaktır. 

Gene kadın, tek başına ve gece vakti tayyare 
' ile sevdiği düşmanını çöl ortasında 

Badogl~ Habeş Şimdiye kadar çıka~~s~!::ı:~!~, ip:İ:.~P:.~:~~sini de serinletiyor• 

hakkındaki kitabı Dantröy, Afrikada petrol i§leten bir du .. 

Roma, 28 (ö.R) _ Londradan bildi- §irketin müessis ve direktörüdür. Lan- Elsa Ving onlara kindar bakışla bak· 
riliyor: Mareşal Badogliyonun Habeş 1 gle de onun mühendisidir. tıklan sonra saat yedide tayyarenin ha· iNSANLIK 

DAVASI 
Yoluma devam ediyorum. 
Tekrar yollar.. Sonu gelmez 

yollar. Monoton yollar •• 

harbi hakkındaki esrarının ingilizce ter-1 Langle, Af~kadan Fr~nsaya tayyare şına geldi. Biraz endişeli gözlerle sema· 
uzun cümesi çıkmıştır. Jngiliz gazeteleri bun- ile gelerek, bır takım du§"'.'.'nların pet- ya baktı. 

<lan uzun uzadıya bahsederek B. Mus-ıl rol kuyularına ateş vermek uzere olduk- Sonra, azimkarane bir hareketle taY• VE 
• 
iÇ YU ZU 
•••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• 
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Bir zenci köyünden geçiyorum. 
Çocuklar prkı söylüyorlar: 

Benim kanadım var 
Senin kanadın var 
Bütün çocukların 

solininin Maresal Bado~lio tarafından is- Zarını haber veriyor. Mühendis Afri- yareye atladı. 
\enen bütün ı'akviye kuvvetlerini gön-, kadan Avrupaya takip eden Elsa Vin?s Beş dakika sonra tayyare havalanm•f• 

mıı, otomobilime ıimal yolunda hız ver-

Kanatları var 
Ve gayri ihtiyari 

dermek suretiye onun işini kolaylaştır-! adında bir kadın pet~ol kuyula':'nın ış- çöl ufuklannda gözden kaybolrnuştu. 
dığını ve yağmur mevsimi tekrar başla- 1 Zememesini isteyen bır şebekenın casu- Motörün homurtusu duyulunca Jerrl 
madan zafere kavuşulmasında B. Mus- oudur. Dantröye ku~uların bulundu~ oturdukları gazino terasından batını kal• 
solininin şahsi karar ve hareketlerinin araziyi satmasını teklıf edıyor. Dan~;oy dırdı. T eyyarenin uçtuğunu gördü. Ska,... 

gözümün önünde,' en büyük bir tesiri olduğunu müşahade kabul etmiyor "~ sonu"." kadar muca- fa: 1 

• · 1 1 li ı dele için tayyare ıle Afrıkaya Elgaskara y ı "d' O d. gece vakti otomobil projektOrlerı a tın- ey yor ar. . - a nız gı ıyor.. c ı . 
• · h ar hareket edıyor. - Evet ..• Fakat bu andan itibaren 

mİftİm .. 
Yine monoton yollar •• Uçsuz bucak

sız yollar .. Aradabir bir köyden, bir 
kasabadan süratle geçiyorum. Bir kasa
bada benzin almak için durdum. 

da ağaçta sallanan zencınm ay ı can. -o-( Kızı Ann ve mühendis Langle de be- JI 

B k o artık nazarımızda şüpheli ve tehlike !anıyor.. ayra } raberdir. Elsa Vings de §eriki ciirmü olmu•tur. ""er dönecek olursa onu ebe· Kdaklarırnda da vabıi sesi tekrar du- , ...,. 

Burada, yolun tam ortasında birkaç 
asır görmüt büyük bir ağaç vardı. 

t T •k • .. iki haydutla ve yine tayyare ile pe.şleri diyen susturma yolunu bulmalıyız. 
yar gibi oluyorum: t' apurumuz l l gune sıra Avrupadan Afrikaya hareket etmiş-

- yazık.. yağmur yağıyor.. Herifi Siz çok çabuk karar veriyorsunuz. 
kadar yola C. ıhacak tir. E!sa Ving~, mühendis Langleyi - O, bu Langleyi nasıl tanıdı? 

yakmak kabil olmıyacak.. . . . sevmektedir. Langle ile Dantröyün kı- 1 
B't ed"ı Lo d 28 (AA) Izmır lıman ış - Basit bir •ekil de ... iki sene evve 

- ı m - n ra, · - . • zı da birbirlerini seviyorlar. y 
Benzinciye ağaç hıtkkmda sordum. 

1 · h b In ilt d · d 1 bir tayyare seferinde onunla Kongo " ----------------------------------a etmesı esa ına g ere c ınşa e ı en 1 D .. ün tayyaresi çöl ortasında 
vapurun tesellümü yapılmış ve adı antrr.>y l k . .. Marsilya seyahat yolculuğunu yapmıştı· 

MussoJininin beyanatı 
Ve Roma yüri1yüşünün yıldönümü 

ROMA, 28 ( ö.R) - Londra gazeteleri Düçe tarafından bugün yapuan 

beyanatta komünist tehlikesinin önüne geçmek için AJmanyanın iş birliği lü
zumunu göstermesi ve bu sebeple Almanyaya müstemlekelerinin iadesi za-

ruretinden bahsetmesi dikkat uyandırmıştır. Fransız gazeteleri de Roma üze
rine yürüyüşün yıldönümü münasebetiyle Romada yapılan törenlerde Almail 

delegasyonu lehindeki hararetli tezahürleri ehemmiyetle kaydetmekte ve bun
da Ro~a • Berlin mihverinin sağlamlığı hakkında bir işaret görmektedir. 

ROMA, 28 (ö.R) ~Roma üzerine yürüyüşün on beşinci yudönümü çok 
parlak merasimle te~it edilmiştir. General Frankodan B. f\.1ussoliniye tebrik 

telgrafı gelmiştir. Alman. nazırı Rudolf Hessin Führeri temsilen merasime i~

tiraki Roma • Berlin mihverinin sağlamlığını göste-rmektedir. Sirnküzada yapı· 

lan yıldönümü törenine orada bulunan cEmdent- Alman kruvazörünün mü
rettebatı da iştirak etmişlerdir. 

PARIS, 28 (ö.R) - Günün en mühim hadisesi Roma üzerine yürüyüşün 
on beşinci yı]dönümü münasebetiyle B. Mussolini tarafından söylenen nutuk-

tur. Bu nutuk evveli parlamentarizm ve demokrasi aleyhinde tezyiflerle ba:;
lamıştır. Düçe demiştir ki : 

cOn beş sene oluyor, kara gömlekliler kanlarını bol bol akıtarak Roma 
üzerine yürüdüler. Ve liberal nizamın yeni zamana uygun olmadığını dünyaya 

gösterdiler. Almanyanın bu nümayi~ B. Hess gibi en salihjyetli şahsiyetlerini 

göndermi§ olma.sına teşekkür ederiz. Münih, Berlin, Meklenburgdaki unu .. 
tulmaz hatıralarımızdan sonra bu hadise de iki milletin tesanüt ve dostluğu .. 

nu teyit etmektedir. 

Nutkun en mühim kısm1 dünyaya karşı bir ültimatom mahiyetinde olan bu 
sözlerdedir : cArkadaşlar, fa§İst devrini hüldsa edecek tek bir kelime vardır: 

Sulh.. Bu kelime sözde büyük demokrasi adını taşıyan milletler tarafından 
çok istimal ve suiistimal edilmiştir. Fakat bizim istediğimiz haki ... i sulhtur .... 

Bunun için bolşevizmin dünyadan ve başta ispanyadan kaldırılması elzemdir. 
Almanyanın güneşte tayık olduğu mevkii işgal etmesi elzemdir. İtalyanın ar .. 

tık rahat bırakılması elzemdir. Zira bir karış toprağına bile el sürdürmiyecek 
kadar bütün vasıtalara maliktir. Nihayet muahedelerin bazı şartlarının değiş .. 

tirilmesi elzemdir. Bayraklarınızı yükseğe kaldırınız. Onlar yalnız bir nazari

yenin ve bir ihtildlin bayrağı değildir. Asrın, bu asrın, faşist o.srının bayrakla-
rıdır.> 

Fransız mahfilleri bu nuıku diğer memleketlerin rejimlerine açıkça bir mü .. 

kum fırtınasına tutu ara yere ınmege l .. h d' . Ç .. 
1 
.. ci· 

Bayraklı konmuştur. Vapur iki güne şte o zaman mu en ısın at go u 
mecbur oluyor. d 1 - . .- · ya· kadar yo]a çıkacaktır. . .. l"k k . , varın a ça ıştıgını ogTcnmış ve ona 

Ancak bır kar gım " yeyece ve «:e-1 k 1 k . . N" d b' ·ı ıa· --=-- . ın o ma ıçın 11erya a ır vazı eye 
rek!eri kalmıştır. Tayyare ise ınerken 1. 1 0 

d b . La I• 

Kon yada 
Muhtarı 77 yerinden 
bıcaklıyarak öldüren-, 

ler idama mahkum 
oldular 

Kon~ a, (Hususi) - Geçen sene Hoca 
Cihan muhtarı, bir garaz ve kin yüzün
den ta:n yetmiş yedi yerinden biçaklan
mak suretiyle vahşi bir şekilde öldü-

rülmüştü. Bu cinnyetten maznun ola
rak Ibrahim, Ali ve arkadaşları yaka
lanmışlar ve mahkemeye verilmişlerdi. 

Suçluların bir yıldan beri Konya ağır
ceza mahkemesinde devam eden duruş
maları bitmiş ve karar tefhim edilmiş-

tir. Bu karara göre Ibrahimle Ali ida
ma mahkum olmuşlardır. Suç ortakla
rından Mustafa da on beş sene hapis 

... . . . . . ı ıp o muştu. zaman an en ng 
tekerlegı kırılmış ve benzını bıtmıştır . . 1 k 1 k . . k k bb" ı r· 

. ı e arşı aşma ıçın pe ço teşe us e 
Tekrar havıılanması imkô.11sızdır. Çnl d b 

1 
d B 

1 
• . · v• 

. · ! e u un u. un arın çogu netıcesız 
ortasında imd'tt gelmedi<ii takdırde mu-, 
hakkak bir ölii.me mahklimdurlar. semeresiz kaldı .. Vakıa iki veya üç de-

v . k d z F z fa karşılaştı lar. Fakat bu karşılaşmalar· 
Elsa ıngs ve ar a a..ş arı ransız a- ı .. . . . 

1 
~ 

rın tayyaresinin bir kazaya uğradığına ~a mu~endısın ona karşı muame-les~8~eminclir. Genç kadın tayyare ile onları iade hır nezaket hududunu aşmadı. 

aram ağa gitmeyi teklif ediyor. 1 ta Jci Elgaskar petrol meselesi ortaya çı~· 
ROMANIN DEVAMI , tı, patrondan Langleyi tarassut vazifesı• 

Ç k · 1 SU ni istedi. fı.fuhiti ve mevkii yakından ta• o acemıce ya an söylüyor -
1 

. d' 
G ki. ··ı ·· · de yen; • nımış olması yüzünden bu vazıfe ken ı• nuz. ece va ı ve ço uı.erın ·• ı b k d 

den tehlikeye atılmakta ve Langle ile sine verildi. işte hepsi u a ar 

giizel n~anlısını aramağa çıkmakta .. · · · · · · · · · · · ..... · · · .. · · '· ·" · · · · •• 
serbestsiniz .. B en gitmiyorum. Sabaha karşı saat üçte Langle tayYa• 

Jerri de barid il3.ve etti: re kamarasında uyuyan Dantröyü uyan• 

- Ben de gitmiyorum. 
Genç kadın hiddetle bağırdı. 
- ikiniz de korkaksınız .. 

Skarf cevap verdi : 
- Siz de sevdalı sınız .. 
Elsa Vings dudaklarını ısırdı 

kasını döndü. 

ve ar-

dırdı. 

- Ben gidiyorum, dedi. Pusulayı ol• 
dım. Bir şişe de su götürüyorum. Siz: el• 

kalan yiyecek ve içeceği idare edini.%
Ne kadar kabilse o kadar çok zaman ya• 

şamağa gayret ediniz. Bilhassa tayyare· 

yatacaktır. ** nin yanından ayrılmayınız. 

Dantröy itiraz etmedi. Sadece müherı~ 
disin elini uzun uzun sıktı. Nihayet: 

Konya muhitinde çok derin tesir bl- Elsa Ving kendi baıına sokaklarda 
rakan bu cinayetin son muhakeınesi gü- uzun zaman dolaştı .. 
nü mahkeme salonu çok kalabalık ol- Skarf ve Jeni bir kahvenin taraçasına 
muştu. Suçlular, kararı heyecan için-

1 
oturmuşlar, dondurma yiyiyorlardı. 

de dinlemişlerdir. Yanlarında birer yerli kız, ellerinde 

F asta yeni tevkifler 

- Ann • ı uyandırayım mı) Dedi. 

- Hayır... Onu görmeden gitrneil 
tercih ediyorum. 

ikisi de ayakta ve karıı karşıya idi• 
!er. 

Jkisinin de boğazları yeisten kururntJI 

ve gözleri yaşlanmıştı. 

- Allahaısmarladık Oantröy .. 
Delikanlı, cesaretinin kınlacağınd~ı1 

korktuğu için hemen fırladı. Arkssırıl 
direktörüne döndü ve sabahın ilk ışıJ..· 
ları daha görünmeden 
karanlığında kayboldu. 

·~ sahra gecesiıtl 

Yarım saat aonra Tuskeegeden çık- dahale mahiyetinde tefsir etmektedirler. 

PAR!S, 28(ö.R)-=Fasta Rahattan bildiriliyor : Bütün şehirlerdeki Ka· 
idlere camilerin siyasi münakaşa yeri olarak kullanılmasına müsaade edilme
mesi için talimat verilmiştir. Bu emrin hili.fına hareket eden bazı ktrnseler 
tevkif ed

0

ilmişlerdir. Bunlardan birisi dağıtılan Fas hareket komitesi eski aza

sından olup siyasi tahrikatta bulunduğu bir camide tevkif edilmiştir. Diğer 
taraftan tahrik nümayişlerinden suçlu tutulan Hacı Mehmet isminde biri dün 
Port - l..iyauteyde tevkif ve muhakeme ediler.ek iki sene hapse mahkilm 
edilmiştir. Nümayişçiler arasında daha otuz şahıs tevkif edilmİ§tir. 

lki saat sonra An Dantröy uyandı~ 
.ı·· zaman babasını tayyarenin kenarına . 

,t7//J"/./.// / ./7/L)rz7/ Z7.:Z7 E:. ZT&Z7ZZZZT-O'Z/.../.O.T/L7L7 ... LZ7.LZ7J~ 

ZABITA ROMANI ------------!9Jl:l 
Gri Şapkalılar 

UA'//L/../L///_/LJ Çetesi 
-20 -

- Pe!c ala ... Pek ala ... Şimdi de •iz ** 
kızıyorsunuz.·• Teklifiniz kabul... Ne 1 Lokantanın kapısı açıldığı zaman M3..

zaman ve nasıl hareket etmekliğim ld.-
1 
rinet, masaların üstlerindeki susuz vazo

zımgeldiğini söylersiniz, ben gelirim. lara sun'i çiçekleri yerleştirmekle me1-

-Yahu .. Ne laf anlamaz olmu~sunuz. guldi.i .. 

Size demindcnbcri beraber gidecci::mizi 

söylüyorL'm .. 

- Beraber mi gideceğiz? 
- E"·et... Ne o~ Polis müfettişinin 

Jak Desli ile beraber soknkta görünme· 

içeriye giren uzun boylu müşteriyi kar
şılamaii:a hazırlanırken birden şa~1rd1. Sa
rardı. Düşmemek için sandalyeye tutun
du .. 

---
rar tehlikenin ..içine atmak istemişti? Jak ve l.adon arkasından yürüdüler. 

Marinete tatlı tatlı güldü. Ufak bir büroya girdiler. 

- Bonjur Marinet ... Patronun bura- ı Patron kapıyı içeriden kapadı. 
da mı) Burası kendi odası idi. 

- E ... e ... evet 1 .. Gideyim haber ve .. , Bir koltuğa oturdu. 

reyim.·· .. . . .. - Buyurun .. Dedi. Sizi dinliyoruın .. 
Koca gobekh otelcı bermutad gulerek Bana. beni alikadar edecek ne ibi söz-

gözüktü.. leriniz var .. Merak ediyorum. 
- Oo maşaHah bizim firari müşteri .. 

Jale: 
miz ... Birdenbire ortadan kayboldunuz. E ı· d d' · k d 

- vve a, e ı, aıze ar a aşımı pre .. 
Doğrusu merak etLm.. . 

M . . .. l d" ."I. zante edeyım. Kendisi emniyeti umumi .. - arınet sıze soy eme ı mır 

P 'b' ld yenin en namlı müfettişlerindendir. Adı atron şaşırır gı ı o u .. 

M . ., H B h' b' Artem Ladon .. Tabii işitmişsinizdir. 
- arınet mı... ayır... ana ıç trl O I . b' d f 

1 d . O k h b . . te cı ır en a alladı. 
şey söy eme ı.. eme a er vermış~ı- P 

1
. P 

1
. p .. 

· O k 1 • k k ı· - o ıs .. · o ıs... olısın bu ... bura· nız. nun u agını çe me azım ... 
H B . .. .. d I da ne işi var) - ayır... enım yuzum en zava -

lıyı azarlamayınız.. - Evet polis ... Ve polis müfettişi ... 
Artem Laden, hiç sesini çıkarmadan 1 ~e işi olclu ... ~una gelince hunu şimdi size

konuşulan sözleri dinliyor, etrafı da bir ı:ı:ah edecegım. 
yandan tetkik ediyordu.. Jak De~li, tıpkı fare ile oynayan ke-

Jak Desli otelciye yaklaştı: di gibi otelci ile alay etmek istedi. San-
- Şöyle, dedi, hususi, haşhaşa kalıp j ki onu hiçbir şeyden malumatlar dejiilmiş 

aörüşebilecek ayrı bir yeriniz var mı] gibi davrandı. Vitrin soyguncularının si haysiyet kırıcı bir şey midir? e-. 

. .. .. . N üç numaralı odanın müşterisiydi .. Evet.. Size müessesenizin menfaatini alakadar (yaptıkları işlerden, gri şapkalı1ardan, 

Bu uzun boylu müşterinin arkasından 
başka bir adam geliyordu. Ve bu adam 

- Öyle bırşey duşunmedım ama.. e ki I - 1 ) J d 
1 Bıyı arı o mamasına ragmen onu tama- edecek çok mühim şeyler eöyliyeceğim. hatti gece top antı arın an, mikrofonla bileyim ... Jşte söylemi~ bulundum .. Hay- l 

. "d 1. men tanımı~h. Evet. .. Çok mühim ve sizin için de çok verilen emirlerden uzun uzadıya bah-
dı gı e ım... V k k Ih' d b" 1 b k ı· B · k 1 k · e genç ız a ın en onun oy e ı- ıymet ı... ana mınnettar a aca sı.. eettı .. 

-10-
ÇETENiN ELE BAŞISI 

Jak, konuşurken oturmamış .. 
nun karşısında ayakta durmuştu. 

Otelci: 
- fmkinsız .. Jmkansız şey ... 

Dediği zaman J ak: 
- Nasıl imkansız .. Dedi. O kadar im

künlı ve o kadar doğru ki ... Delilini de 

· .... gösterebilirim .. İşte delili ... 

Jak Desli bunları söyler söylemez 
§İmşek gibi bir süratle otelcinin başın~ 
daki beyaz saçları avuçlayarak çekti. 
Takma saç altından herifin kestane ren
gi hakiki saçı çıktı. 

Herif kudurmu~a dönmÜ!o!tÜ. 
Artem Ladon , Jak Deslinin planını 

anlamı~tı. O da ayni süratle yerinden 
fırladı. Bir saniye sonra herifin bilekle· 
rine kelepçeyi geçirmiş bulunuyordu. 

Jak: 
- Şimdi tamam... Dedi. Jşte vitrin 

soyguncuları ve gri şapkalılar çetesinin 
ele başısını yakaladınız .. 

Otelci: 
- Yalan ... Yalan ... Taıoamen ya 

lan ... Diye bağırdı. 

Jak: 

yanm1ş ve gözlerini şafağın penbeteş~· 
diği çöl ufkuna dikmiş dalgın bir hal ' 
buldu. 

- Langle nerede baba} 
Diye sordu. 
Dantröy mırıldandı: 

- Gitti... • 
B . .. d . . ·1 Jrnka•· - enı gorme en mı gıttı de• 

sız .. Hiç değilse bir allahaısmarladık 
mek yok muydu) 

Ç .. kli· •• - Söyliyemezdi yavrum.. un 

k rd•· Cesaretinin kırılmasından kor uyo 

An anladı... .. 
Ağlıyarak kumların üzerine çöktll· ~o· 
Güneş yükseliyor.. Çöl, kundak e· 

kulmuş yangın gibi yanıyor. Sıcak •.. 3 e· 
ce-nin serinliği yerine bütün gün sLJf 

cek kavurucu, yakıcı yerini alıyord0• 
iV 

ı•• yarı-' 
Elsa Ving, Agadese gece ··nd•· 

doğru döndü. Ardar dağının üstLI 1 ıı;, 
. d .. d' muş araf11 .. 

cıvarın a mutema ıyen uç • .. 
1 

rlC' 
.. ,.. b b' · d b'r haylı 1 • ço un cenu u gar ısın e ı . r.rı· 

miş, fakat Fransızların tayyaresinın . 

kazına rastlamamıştı. ... . . A gıt' 
M f. .. 'd' . k · degıldı. " aama ı umı ını esmış . ,Satıl 

dese dönmesi benzin almak içindı .. .,,~ 
J rr• 

dörtle, derin bir uykuda olan e '"'"' Gülüştüler.. yıksız daha çok güzel olduğunu itiraf edi- nız. Jak söyledikçe patron buram buram 

---~~-~~nııını4!ll~rdı.~~~---~~---.J;~o~rud~u~.,..!F~a~k~a~t~o:_!:b~u~r!aı!:!a..!n~iç~in!.!g~el~ın~iş~tı~·}~L__:Ş~ı~·ş~m:a~n:_~p~a~tr•o•~n~b-u_•_Ö_z_le_rudLe_n...._b_ir_a_z...._şa_·_..t_e_rl_iy-0Jr~d~u~.ı...u~....,...ı...ı,.a,.oı:r..hiiL..ııaıc.n.__....Jl....,e,ııliL1!!İİ~:Iİ§i.ı:!!;...ı:!iiJJ.sı~.:._---~1-t_u~ .• ~. ~_:~~~~!::::'.'.::'.:~::::>ıll!i.::::._~..I 
Saat al lıda çöl üzerinde idi. i _... 

- Bunları bize değil, aorgu hakimine Skarfın ruhu bile duymadan tekra.t 
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Başvekil Piç. Kızı ile karşılaştı 
Baba .• Baba .. Ben bir fahişeyim .. Fakat beni fahişe yapan 

piçliğimdir. Piç yapan da sizsiniz 

• 

ŞIMDiYE KADAR ÇIKAN KISIMLA- basma gidecek ve Vasilin öldüriilmesini j Açık konuımak İstedi.. 
RIN HULASASI • istiyecektir. - Evet •• Dedi. Fevkalade birfey va,.. 

Vasi!, anası ve kız kardeti ile Enne- ROMANIN DEVAMI dL Fakat imparator beni dinlemedi. Sa-
ni.tandan Edirneye gelmiı bir serseridir. Ertesi sabah.. raya gittim. Maksadımı anlatamadan 
Burada aç kalıyor. lt bulmak için Bi· Teoıya, erkenden uyand&. döndüm. 
2an&a giderlcen annesinden kendisinin j Uyandı diyoruz .• Buna yataktan kalk· - lmparatonm devlet ve İmparator-
~ir piç olduğunu öğreniyor. Bizansta il-, b demek daha doğru olur. luk i.,leriyle uğr~bğı nu var k~ si~ dln-
tica ettiği manastırın papasına, rüyum- Çünkü bütün gece gözüne uyku gir.

1 

lesin.. Var mı eğlence.. V ax mı ıçki .• Var 
da Vasilin İmparator olacağını söyliyor- memifti.. nu kadın.. B~ka hirfey düıündüğü yok. 
lar. V asil Bizansm cümbiit iılemlerinde 1 Bütün gece hep Vasili ve Sofiyi dü· ı Hele ne idüğÜ belirsiz .~ir .serseriyi de 
tnet!ıur fahİfe Teosyayı tanıyor. Teooyalıünm~tü. Şimdi onlar .. Evlilik bayatı- 1 y.ıınma müsalıip ve mupvır yaptıktan 
da piçtir. O da Vasi! de ayni babanın nuı en mesut zamanlannı geçiriyordu. sonra artık ondan ne hayır bekliyorsu-
Piçidir. Teosya kendi babumı biliyor... Kıskançlık, mütbif bir kurd gil:i bey- nuz.. 
1".ıüte, Vasili tiyatroda gönniit ve sev· nini yiyordu. Geyindi.. BatTekil ilk defa olarak kızının böy. 
llıİftir. Onu zorla evine getirtiyor. Kar- Arabasına bindi. •• le oiyaset i§leri ile mqgul olduğunu gö-

de, olduğunu tabii bilmemektedir. Va- Ba§vekilin evine gitti. rüyor, ilk defa olarak onun aizından 
ıilin kabadayılık damarı tutuyor. Teoı· Sokolaris daha uy~tı. sarayın iç yüzüne ait ~özler itiliyordu. 

S ··ytediler Bilh·-· , • ....: diye bahsetmek ;.t~ 
Jrayı talıki.r ediyor. Teo~a bir Uabi in- 0 

• - ~-· - ~-
., Beki . diZ.: adam V- -"di. 

de Vasilin konağındaki bodrum zmdan· - enm.. . -· ..., 
'--~ Dedi. Bir odaya aldılu. Bekledi. O Vasi! ki bu anda baıvekil ona kar-
;;"'° birine atılınasuıı emrediyor. Va- Yanın saat geçmemiıti ki Sokolaris fi kalben iyi hislerle bağlı idi. 

bodruma kapatılDUfbr. T eosya bu ı kızının karımnda idi. Siyaset i§lerine, devlet iJlerine kadm-
1.ararmdan çabuk nadim oluyor. Vasili Baba kuma. telkatle, muhabbetle Jarm pek !<arı.tmasım istemİyen baıvekil 
çıkarmak istiyor. Fakat bodrum bottur. haktı. kaflarıru çattı. 
VasiJ kaçDUfbr. ~~·Onu ka~-ı Teosya babasına ayni m~beti gÖ':"" _Senin böyle JeYlere akim ermez .. 
'1ln da Teosyanın canyelennden Vasile termedi. Bakı;larında acı hır mana, YaZI· Dedi. Hem imparatonm ıaray hayatının 
ırurutmUf olan Sofidir. Bıınu Teosya hil_I yetinde garip bir heyecan vardı. ve serseri bir adanun tesiri altında kal-
ırıİyor ve Sofiyi kendisine sırdq yapı· - Beni aramıısm kızım.. dığım nereden biliyorsun? 
Yor. Vasili biıla se..-melı:tedir. Vasil bir - Evet baba •. Dün ıı.:,.... geç vakit Teoıya bir kahkaha savurdu. 
Çok maceralardıuı sonra İmparatonm geldim sizi bulamadun .• 
&arayına nüfuz etmİf, sarayın gözdele- - Saraya .. imparator hazretlerini gör-
rinden olmuıtur. meğe gitmi§tim. Ne o.. Bir derdin mi 

v il' ••t d. fah. • vardı ki adetin olmadıiı halde geç vakit as ı mu ema ıyen anyan 1fe nı- . • 
hayeı • .:.. t•:..:..: zıyarete geldm .• 

onun saraya ınuoap e ..,.uM ve! . . ühim b' • • 
Olutduğu yeri öğreniyor. Sırdap Sofiyi • - Hdıerkih":1ded ~d ~e. m lmad • ırbalıtı· 
b • ruz var ıız e a etinıZ o agı -
ır akf8.1D Vasile yolhyor. Sofi Vasile ld • t L---•'erinl - - 1-'• l' e ımpara or na= g~y .,...,. ..,. 
eosyanm qkııu bildirecektir. Fakat d • 

1 
~-:. 

Sofi k d• k b' • • 1 rayın a ınyare e •···-en ı q ını ildırıyor. Hemen o S k 1 • al" •-- aynı' ıual il o o arıs, su ıne IUDJJm ı e 
l"ece yedi.kule manastırında V asil ile So- cevap vennİ§ olmasındaki kurnazlığı sez. 
linin nikiıhlan kıyılıyor. Bunu neden 1 di.. , 
IOnra Öğrenen Teosya Vasilden intika:n 

- Aman babay Dedi .• Bunu ben de
ğil, bütün Bizans biliyor.. Sarayın içyü. 
zünün artık gizli kapaklı bir yeri mi kal
dL lmpaxator Oçüncü Mite!, büyük l:j. 

lisemizin bimayeıinde bütün Bizansm ta
nıdığı bir adam •. Fakat onu adeta Allah 
derecesine yükselten kilise, bilyonunuz 
ki sadece kendi menfaatini gözetiyor •. 
Saray sefahatinin, saray cünbiiJünün aar
hoı havasın:> kendini bapıetmİf olan İm· 
parator vilayetlerin balkı nazarında mu-

- Bitmedi -

lzmitte 
Meyvacılığın 
inkisaf ı icin . ' 
Cezri tedbirler 

alınıyor 
-

Izmit, 28 (A.A) - Mühim bir mey
vacılık m·ıntakası olan vilayetimizde 
meyvacılığın inkişafı hususunda yapı

lan çalışmalar şayanı kayıttır. Bir ta· 
rafta meyvalıkları saran muhtelif ha

şerat ve hastalıklarla esaslı mücadeleler 
açılmış bulunurken diğer taraftan da 

vilayet meyvalarıru piyasalarda kıymet
lendirmek ve rağbetini artırmak için 
tedbirler alınmaktadır. 

Keyfiyeti hususi bir alaka ile takip 
eden vali Hikmet Oskay yanında vilil.

yet mücadele baş teknisyeni Salih Ba
şar ve Sapanca meyvacılık şirketi Aza

ları olduğu halde diln Sapancaya gide
rek meyva bahçelerini ge~ ve halk

la meyvalıkların hastalıklardan kurta
rılması için hilkllmetle çiftçinin el bir

liğiyle yapacakları işler ve ınalıııullerin 
standardizesi ile !ennl ambalaj usulleri 
etrafında görüşmeler yapmıştır. 

Ayni zamanda nümune olarak yeni 
yaptırılan fennt amba!Aj sandıkları ile 

elma iç alma biçaldarından miktarı ka
fi örnekler halka gösterilerek çiftçinin 
istifadesine bırakılmıştır. 

Meyvalann hem zerafetini ve hem de 
örselenmeden piyasa yerlerine kadar 

naklini temin eden bu güzel ambaUlj 
sandıklarından Yabaca meyvacılık şir

keti tarafından bir kaç bin adet yapıl
ması için imalathanelere sipariş veril
miştir. 

Diğer taraftan kurtlanma ve saire has
talıklar dolayısiyle ağaçların diplerine 

dökillen elmalardan da içleri alınarak 
kurutulmak suretile istüade edilmek ci

hetine gidilmektedir. Bunun için çok 
pratik olan elma iç alına biçaklarından 
bir kaç yüz tane yaptırılarak her köye 
örnekler gönderilmesine başlanmıştır. 

Meyva bahçelerini saran hastalık ve 
haşerelerle yapılan mücadelelere gelin
ce vilayet umumi meclisinin hususi büt
çeye koyduğu tahsisatla esaslı bir mü
cadele tertibatı alınmıştır. 

·almak İstiyor. Onu, bir çok diifmanlan 
ribi babasmm vasıtuiyle illdürtecektir. 
ÇÜnkij babası Bizansm haıvekilidir. Hal-
1.uki fabite öldiiıtmek istediği ve sev
diği adamın kendi karde,i olduğunu bil
tnemektedir. 

Basmahane Taksisi 
Diğer taraftan Valİ!İn de İmparator

ı. arası iyidir. imparator çok sefıb bir 
•darndır. Ciimbiif i.lemleri arasmda dev
ltt ve idare itleri ile meıgul olmamu 

-..,.,. ve rahatsız edilmesini istemezdi. 
Bir gece V a111 de dehı1 olduju baJ. 
d. cariyeleri arasmda içkili bir eğlence 
""8aında batvekilin ziyaretini haber ver
diler. Bqvekil, İmparatorun amcası 
•Bardanın İmparator aleyhinde bir su

ikast bazırlaclıimı haber vermeğe gel· 
ınittir. Fak at İmparator onun sözlerini 
dirııe.niy.,... Fazla olarak kendini rahet
... ettiji için bqvekili earlyelere to
lc.tiabyor. Vasile de bqvekili tokatla
...... ını emrediyor. Vasil, babası oldııiu
ııu hilmediii halde b&§Velrile tokat vu

'."'" ıribi yaparak pınarı kendi yanağına 
llıdiriyor. Bqvekil Vasile minnettar evi
ne dönüyor. G.ittikten sonra İmparator 
t~ekilin gençlik hayatını anlatınca 

Sayın müşterilerinin· en büyük 1 
bayramını candan. kutlulamakla 
bahtiyarlık duyar. 

TAKSİ BASMAHANE 

TELEFON • • 3353 
asil onun kendi babası olduğunu an· 

lıy.,.. •e ertesi sabah gidip görme kara
•ııu "eriyor. T eosya da erteai sabah ba-

~ panp sulu sulu yesem diyorum. 

HALK MASALLARI 

Evvel Zaman 
içinde ' 

,, 
-3 

Oduncunun küçük kızı 
Kü<:ük. kız: - Kızun, sen kız m1sm) 

t "i: O da bir feY mi baba} D>di. ı,. Evet efendim kızım .. 
: '' il~ kardeıiz. üçümüz de kızız .. Bi- Altı aylık gebe misin} 

1 
ô\} Rötür. Al 1 k b Evet... tı ayı ge eyim .•• 

'>'~ Peki ama yavrum hükümdar altı Canın ne istiyor) 
ta gebe o1aun diyor. - Şu karşık.i tarlanın ortaıından b.ir 

<it-;- Üst tarafını biz yaparız. Yalnız ı:i-,balık çıksa da onu pişirip yesem diyo
'"•n b· b tecel . ıze ir miktar pamuk alıp ve· rum .. 
Odsın.e 1 Iükümdar ortanca krza sorar: 
J( .. uncu Pamuk: alır. Kızlarına verir. - Sen kız mısın? 

~.,,, uç
1
ük kız da diğer kardeşlerine la· - Evet ... Kırnn ..• 

~·en • ı · -· . () ,ey erı ogretır. - Altı aylık gebe mioin} 
<1 •• duncu kızlarını alıp doğruca hiı1<üm- - Evet gebeyim.. 

•a o• •· .oturür: 

~~fte efendim eetirdim, der. 
lıııld• r büyüle laza sorar: 

- Canın ne iıtiyor) 
- Şu karşıki denizin ortasından bir 

·~ftali o.ilacı cıksa .. Seftalileri elimle lı:o-

Hükümdar küçük kıza oorar: 

- Sen de kız mısın) 
- Evet efendim, ben de kızım .. 

- Altı aylılc gebe misin) 

- Evet ... Altı aylık gebeyim .. 

- Cenan ne istiyor} 
- Şu denizin orta11nda bir atef yak· 

sam ve buzdan şiı kardan kebep yap•· 
rak ıncak oıcak yesem diyonım. 

Hükümdar hunun üzerine: 

- Slihi kızım, der, hiç denizin orta 
yerinde ate~ yanar da buzdan şiş kar .. 
dan kebap yapılır mı> 

Kız da cevap verir: 

- ilahi hükümdarım ... Bu kadar V!l· 

şaml§sınız ... Bu kadar aene hükümdar• 
lık etmipiniz ..• Hiç kız oğlan kız altı 
aylık gebe olur mu} 

Böyle deyince hükümdar bunlara bir 
az ihsan verip evlerine gönderir. 

Ertesi gün olunca annesini oduncunun 
evine yollar. Küçük kızı AJlahın emri Üe 
iste ... Der. 

Annen oduncunun evine gitti. Evde 
küçüle kızdan batka kim.e yoktu., 

Küçüle kız hükümdann validesinin lcol· 
tuiuna girerek yulcanya çılcarttt. Bat se
dire oturttu. Kadıneağız kıza sordu: 

- Yavrum, baban nMede> 

Kız cevap verdi: 

- Çift ııtti, tele gelecek .. 
- Annen nerede? 

Teki çift etmeğe gitti. 

- Büyük ablan nerede} 

- Çirkini güzel etmeğe gitti. 
- Küçük ablan nerede? 

- Bahçede gül deV}iriyor. 

- Sen ne yapıyorsun) 

- Akı kara ediyorum. 

Ocakta pİ§en ne 1 

Bat a,..ğı bq yulcan.. 
Yavrum bana bir su ver de gid•-

~·im~ . 

Kız, su bardağına küçüle bir parça ,a. 
man atarak kadına verir. 

Hükümdarın anne!:İ eve gelir. Oğluna 
der ki: 

- Evladım .. Dünyada kız kıtlığı mı 
var ki beni oraya gönderdin) 

Neden anne) 

O kız deli yavrum .. 
Neden anladın? 

Gittim. Evde yalnızdı. Vakıa be
ni ağırladı .. ikram. inet. iltifat etti. Kol
tuğuma ııirdi. Yukan kata çıkardı. Fa
kat ondan ıonra ıorduium. auallere saç .. 

ma sapan cev.ap)ar verdi .. 
- Ne gibi? 

-Bilmedi-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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• 
nı Asır 

Büyük ışlık 
programını 

Karileri ne arzetmekten 
• duyar sevınç 

cYENI ASIR> ın yanm asra yaklaşan (Büyük neti< vazifesinde) 
.ettiği ve ıimdiye kadar asli. tatmadığı bir yol vardır : : 
: o da kaTilerinj mahalli ve dünya Of'Clrİyrıt_ aleminin ve h:ldiıııelt"rİnin hrr eaf.: . . . 
:ha.siyle yakından alakadar etrnektiT. Bu bakımdan gazetemiz Türkiye mat-! . . 
:buab içinde bir "'-Viliyet gazetesi> olmsktan çoktan çıkmLf bir t.Memlek~t: . . 
:gazetesi» oJmuştur. : 
• • 
: H A B E R bakımından karilerine yerli ve yabancı bütün haditeleri zanıa.: 
~n1nda ve en çabuk bildiren v~ modern bir (Ba,kı v~ dimıe maki.na tesisatına); 
:malik bulunan gazetemiz bu kı, mevsimi İçin neşriyatını gcnif(ctme ve mu-: 

~abbet1erini kazandığı karilerine bu suretle teşekkür borcunu ödemeğe karu! 
• 
:ve-nnittir. : 
i « Y E N l A S 1 Rıt ın kq programı, gazetemizin ciddiyet ve düzgünlü..; 
!ğünü senelerden beri tecrübe ederek öğrenıniJ karilcrimiz için bir sürpriz ol-: 
!nuyacaktır. Çünkü • YENl ASlR» ın karileri .. Kendi gazetelerinin kendileri·= 
:ru dütünerek nasıl çall§hğını daima çok canlı örneklerle gönnfuflerdir. : 
S Kıı programımız, bu vadjde atacağımız yeni adımlan lcarilerimize sadece: 
=evvelden haber vermio olacaktır. 

DAiMA YENİ .. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DAİMA GüZEL 
········································~· İste neıriyatımızın her saha.sanda t:akip etti~imiz yol ve gaye buduT. 

K1t programunızda yer alacak yeniliklerin bir kaçını şimdiden haber '\'eri

yoruz .• 

TEFRIKALARIMIZ 
KADIN 

KORSANLAR 
Korsanlık tarihine mal olmuıı ve 

şimdiye kadar hiç yazılmamış bü
yük macera eseri .• Senelerce bü
yük denizlerde, gözü kanlı erkek 
haydutlara kumanda etm~ kadın· 
!arın hayatı .. 

UGURSUZ 
KADINLAR 

ôy le kadınlar vardır ki, uğursuz
luk onlarla beraber gider. Meş'um
durlar. Ev yıkarlar ... Hayat sön
dürürler ..• Girdikleri yerlerde bir 
baykuş gibi tünerler. Bu içtima! 

tem~illi ve değerli bir eserdir. 

l(URUSU = • • 
Bizansın saray ve sefahat hayatının iç yüzünü bütün Ç\plak ye entl"ikalariyle! 

deşen bu değerli eser devam edecektir. $ 
• 

AÇARKEN... E 
~~~--~-~ . LEYLAKLAR 

Bu, milli bir roman daha do~rusu yakın zamanlarda Ya.Janmıı bir macera·= 
nın h.ik8.yesidir. Romanda, diğer romanlarda olmıyan husu.siyetler vardu ..• S 
Kışla hayatı, T unceli.nin ~imdiye kadar işlenmemiı muhit ve Adetleri temiz: 

:bir aek macerası içinde canlandırı1mı;ıtır. ( Leyliklar açarkl"n ) i ADNA!';: 
SatLCE.T yazmıştır. ! 
S Bunlardan başka c: Halk maMıllatı>· zabıta ve sergUzeşt romanlarım~. birj 
:birini takiben daima en güzel ye kuvvetli mevzularda devam edecektir. 

anketlerimiz 
Gene kızlarla 

• 
Delikanlılar 

Arasında saf bir arkadaşlık müm

:kün müdür } 
İçtimai büyük bir dava etrafında 

yerli, yabancı büyük ilim adamla
rının ve gençlerin fikirleri ... 

Hapishane 
Hayatı 

Bütün dünya hapL•hanelerlni 
ayrı ayrı gezmiş bir ruhiyatçının 
buralardaki hayat hakkında yaptı
ğı büyük tetkik anketi... 

Cihan matbuat aleminde kıymetli bir yer alm'f ve adı ıöhretler • 
.armına kartfmış büyük gazete röpo~t~jcılarının •eyahat, ıergü-~ 
:Zeft ve içtimai hcidiıeleri tetkik vadısındc yapmıf oldukları bü-: 
:yük röportaı'lar dünyanın tanınmamıs ülkelerinin, tanınmamı.<! . ' . . . 
:in•anlarının bilinmiyen adetlerini belirten tetkik yazıları çok ala-: 
:ka uyandıracaktır. : 
: Memleket ve muhit röportajları, okurlarunıza İçinde yaşadık-S 
:ıarı hayatı daha yakından tanıtacaktır. : 
~ «YENi AS/Rıı bütün Ege bölguinde en çok okunan en eski bi~ 
:_gaz.etedir ve geni~ bir kari kitlesine hitap etmektedir. Bu bakım-: 
:dan memleketin so..,,.aJ ıoıyal ve ekonomik bütün dava ve hare-= . ,,_ ' . 
:ketlerine, bu yolda yapılan ileri hamlelere, en uzak kö,elerinc: 
~varıncaya kadar yurdun bütün ihtiyaçlarına yerli etütler, tmvir-! 
:fer ve analizlerle ayrı bir yer vermiıtir. : 
S Kültür, askerlik, tayyarecilik, ıpor, çocuk, ıinema, kadın, genç-! 
!lik, eğlence ıahilelerimiz.. ! 
: Bu bahulerin her birini alakadar eden mevzuları ha/tanın mu-= 
rayyen günlerinde netredece~miz ayn sahilelerimizde en ıalci-~ 
=hiyetli kalemler idare edeceklerdir. : 
: Bir fıkra, bir karikatür, bir bilmece, bir türkü, bir mani, bir Ata sözü, ı.;,: 
~ninni, bir derd, bir fikiyet, bir temenni, bir tarih, bir tavsiye, bir yemek, !Jir! 
:...ı, bir cevaf1 v .. a.. : 
: Sütarnımuz sizi her giin öğretici ve eğlendirici tekilde alili dar edecekti<.: 
~ Bugiinün içtimai Te ailevi hayati iç.İnde, için için kanayan bir yara da fer·! 
rman dinlemez ıönül yarıuıdır. Nice JU"Valar iyı" bir nasihatten yerind.. ı.u: • • • 
~tavoiyeden mahrumiyet yüzünden bozulmakta, ne kadar gençler, derdlerini! 
!dökecek kimse hulıuna.mıı ve devalanru bilememek yüzünden bayat istika-! 
;....tıerini kaybetmekte ve ta1ınnaktadırlar. Gazetemiz bu mühim bayat yara~ 
!sına da ayn bir yer verecek, dertlilerin mahrumiyetini muhafaza ederek en: 
!doğru yolun nuibliğini yapacaktır. ! 

! Gazetem:z, yurd İci ve yurd dısı siyasi içtimai iktısadi ve ~h.: . .. . ' , . 
~laki bütün meselelere temas eden ince. nükteli, nezih ve e .. ,bı: 
;fıkralara büyük ehemmiyet verecektir. Bu mühim mevzular i" ze.: 
!rinde memleketin tanınmı• kalem ·üstatları ile dünya edeb'.yat! 
:aJeminin sayılı ~öhretlerinin imzalarını ta~ıyan fıkraları her ı;ün: 
:«YENi ASIR» da okuyacaksınız. 

Doktorumuz 
Siz.e ayırdığımız hususi bir sü

tunda soracağınız lıütün hastalık 

suallerinize doktorun şifa verici 
cevaplarını bulacaksınız •.• 

Avukallmız 
Kanunun tatbik ş,.k:Jlerine t • 

ınas eden her türlü dl"rt1crinizi 
kendisine ayırdıgınaz siltunda d;n
liyecek ve sizi tenvir edecektir 

·••l..a.!.f\A._'-f#•••···································································· 
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SAYFA: 10 YENIASIR 

Si 

ideal yuvayı kurmak için 
Gençler nasıl evlenmelidjrler ? 
izdivaçta düşünülecek noktalar 

Rad o 
COMHURtYET BAYRAMI GONU:

RtNDEKt RADYO NEŞRtYAT 
PROGRAMI 

(Ankara ve lstanbol radyolan birlikte 
çalqacaklardır.) 

BUGON öl:LE NEŞRtY ATI 
Saat 

13.00 - 13.05 istiklal marıt 
12.05-12.25 Dıı aiyasamız hakkında 

bir söylev (Dıı Bakanlığı 

tarafından) 

ilin 
T AKSITLE SA TJLAN F ABRIKA 

•• mu· Sümer Bank 
dürlüğünden: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yuvalar 
••••••••••••••• 

Niçin pek çahık 
yıkılıyorlar? 

•••••••• il •• il. 

Gene adam, cinsi 
' 

düşüncelerden ken 
dini mu haf aza et 
Okumağa, spora 
çok kıymet ver 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Evlenme meselesi bugünün en büyük 

dava,ıdır. Dünyanın bütün içtimaiyatçı

ları. psikologları bu davaya büyük 
ehemmiyet vermekte. bu mesele üzerin
de bilhassa durmaktadırlar. Amerikanın 
tanınmış: bir sosyologu Amerikan gaze .. 
telerinde güzellik kraliçeleri münasebe
tiyle açılan bir ankete aşağıdaki cevabı 
vermİ§tİr : 

- Bu devirde e'\·lenmc bir iki asır 
evvelki gibi basit bir iş değildir. Eski 
zamanlarda genç kız ve erkekler cİn5İ· 

yellerinin tekamül devresinden pek nz 
bir zaman sonra evlencbilirlerdi. Cinsi 
ihtiyaç faz1a!iyle kendini hissettirmeğe 
ba~lar ba,lamaz erkek veya kız, bulun
dukları semtte beraber ya!Jama~ için 
"-endilcrine bir eı seçerlerdi. 

)'aşama ve kazanma fırfiatları çokt.ı. 

T ah5ilden i1tifade etmek düşünc e!-i 

yoktu. Genç adam doğrudan doğruya 

bir san.at öğrenir. bütün kabiliyetini bu 
!an.atta terakki etmeğe hasrederdi.Cenç 
1.ı:ız daha müsait vaziyette idi. )' t-nı'!k 
!)işirmesini bilmek, ev temizlemek ve 

en mühimmi çocuk doğurmak İyi bir 
zevce olmağa kafi sayılırdı. Genç erkek 
ve genç kız için bu saydıklarımıza ea
hip olmak ideal yuvayı kurmak için yr

tı,•irdi. Ahlak k.ideleri çok sıkı idi .. Bo
şanma İşitilmemiş Lir §eydi. Yuvanın 

J..udsiyeti fevkalade dikkatle muhafaza 
«-dilirdi. Karı koca ölünceye kadar ev
lc:rine ve birbirlerine t1adık ve bağlı ka
lırlardı. 

Fakat bütün hu"llar timdi maziye ka
rıştı. Bugünkü ıartlar tamamiyle ba1 .. 
L.adır. Muasır medeniyet hayatı büsbü
tün baı,ka bir şekle sokmuştur. lntsanlnr 
artık eskigi gibi küçük mıntakalarda bir 
Laç yüz kişj bir arada yaşamıyorlar. Bü
yük şehirlerde yüz binlerin arasında otu
ruyorlar. Ufak köyler ve kasabalarda 
daimi surette bu büyük oehlrlerle mü. 
11uebet halindedirler. Bu sebep yüzün
den genç adam veya genç kız bu~in 

eşini bulmak istediği zaman epey gay
ret ve epey kafa sarfedeccktir. 

Bu devirde hayatı kazanmak hakika
ten zor iı1tir. THli her birimizin kapısını 
ayrı ayrı vurmıyor. Onu arayıp bulmak 
meseledir. iş hiç bir zaman emin ve dai
mi değildir. Her in karşınıza bir rakip 
çıknıası ihtimalı vardır. işin ıekteye u~-

13.20 - 13,30° Onuncu yıl marşı 
12.25 - 12.40 Cümhuriyet maliyesi hak

kında bir söylev (Maliye 
Bakanlığı tarafından) 

12.40 - 12.55 Cümhuriyet Merkez Ban· 
le.ası hakkında bir söylev 
( Cümhuriyet Merkez Ban
kası Genci Direktörlü~ü 

tarafından) 

12.55 -13.15 Müzik 
13.15 - 13.30 Gümrük 

Bakanlığı 

ve inhisarlar 
hakkında bir 

söylev Gümrük ve lnhi
tarafın-sarlar Bakanlığı 

dan) 
13. 30 • dan itiba- a) Kamutaydan neş
ren bitinceye ka- riyat 
dar b} Geçit resmi a]anına ncş-

riyat 

lstanbul Unkapanı mevkiinde kiin Unkapanı değirmeni ata· 
ğıdaki ~artlarla ve pazarlık suretiyle açık arttırmaya konulmut• 
tur. 

1 - Fabrikanın muhammen sabt bedeli 98.048 - (Doksan se· 
kiz bin kırk sekiz lira) dır. 

2 - Pazarlığa i•tirak için muhammen bedelin % 7.5 u nakit 
veya teminat mektubu olarak bankamıza yatırılmalıdır. • 

3 - ihale olunacak bedelin % 20 si nakit ve pefin tediye olu
nacaktır. 

4 - ihale olunacak bedelin % 80 ni bef senede ve be, müsavi 
taksitte ödenecektir. 

5 - Müzayede 29·11·1937 Pazartesi günü saat on bet buçuk· 
ta Sümerbank lstanbul 'ubesi binasında yapılacaktır. 

6 - Taliplerin müzayede gününden bir gün evveline kadar 
Sümerbank lstanbul 'ubesi müdürlüğüne müracaatleri lazımdır. 

7 - Banka mezkür fabrikayı dilediğine ihale etmek hakkını 
muhafaza eder. 29-31 

Al<tam neıriyatı 
19.00 - 19.05 lstikliil marşı SALiHLi ASLiYE HUKUK KEMALPAŞA iCRA MEMUR· 
19.05 - 19.25 Bayındırlık Bakanlığı işle- HAKIMLIGINDEN: LU<;UNDAN: 

ri hakkında bir söylev D. Nu. 937 /390 Örenden İbrahim karısı Emine 
(Bayındırlık Bakanlığı ta- Salihlinin Kocaçeşme mahalle- ile beraber Osman karısı Hadice 
rafından) sinden Palamutçu Yusuf karısı I aralarında şayian tasarruf edil· 

19.25 • 20. ı O Müzik Makbule ve Yusufun kayın bira· 1 mekte iken hisselere göre kabili 
20. 1 O - 20.30 iş Bankası hakkında bir · deri Mehmet ile palamut tüccarı taksim olmadığından satılmasına 

20.30 

söylev ... ( iş Bankası Ge-: mumaileyh Yusuf a~asında yapll· hüküm verilmiş olan örenin So
ne! Direktörlüğü tarafın- makta olan (800) lıra alacak da- ğukçeşme mahallesinden yemini 
dan) 1 vası~ın yapılmakta olan muhake- Vezir İbrahim veresesi haneleri 
B t ı ·ı· mesınde: ayram op arının ı anı 

1 

ve yol yasarı yol arka&ı berber 
neşriyatı Davalı Yusufun halen bulundu- 1 ·ı · h . .. .. l ·ı - · h l • .. . smaı veresesı anesı onu yo ı e 

20.35 - 20.55 Ekonomi işleri hakkında gu yerın meç u oldugu mubaşır hd t f k . 'k' d b' 
·· h t d ı 1 ki d ma u ev anı ı ı o a ır mut-

bir soylev (Ekonomi Ba- met~ru .a .ın .
1
a.n an abşlı.~a ka a- bali tahtani bir bodrum ve dar av-

kanlığı tarafından) 1 ve ıyesının ı anen te ıgıne arar .. , .. .. • 
20.55 - 21.40 Müzik verilmiş olmakla muhakeme 2-11- luyu muştemıl uç yuz lıra muhaın· 

Amerihanm gii=ellık kraliçesi 21.40 _ 21.55 Eti bank işleri hakkında 937 günü saat dokuza bırakılmtf· men kıymetli bir hanenin tamamı 
rama" kabildir. Bu sebeple evlenecek için fena bir netice doğurmaktadır, Bu bir söylev (Eti Bank Ge- tır. Dava edilen bugünde bizzat satılmak Üzere müzayedeye veril· 
genç kızların mutlaka istikbal için ayrıl· vaziyetteki kızlar fena şöhret kazanır ve nel Direktörlüğü tarafın-! gelmediği veya kanuni vekil gön- miştir. 
mış bir kaç para" bulunmak lazımdır. dolayısiyle koca bulamazlar. dan) dermediği takdirde gıyabında mu- 2-12-937 perşembe günü saat 

Evlenmcğe hazırlanan bir genç her Uzun zaman bir gençle sevişen kızın 21 55 23 00 M·· "k · h hakemeye dev d'l •· t bl'" 11/12 d K J • d ' ' · - . uzı ve aıans aberleri am e ı ecegı e ıg e ema paşa ıcra aıresın· 

halde iyi bir tahsili tam bir sıhhate, ~ir onunla evlenmeyip ba--ka bir delikanhya ;=::==========:..:=::: makamına k ' 1 ak " 'J• d l k b" ' ' • - ı . . aım o m uzere ı a· e yapı aca ırıncı arthrmasın· 

;, tutabilecek hususi bilgiye ve bjr ev bağlanma!-.l hiç bir cemiyette hoş görü- r nen teblıg ol ( 1937) d k la O R SA ı ı unur. _ ate lif ed.ilece .. k bedelim. uha_m-. 
kurabilecek paraya sahip bulunmalıdır.. lcmez. Erkeklerde o kıza karıı derhal ıg 
Tabii bu da ıimdiki gençler için yirmi itimatsızlık uyanır. MANiSA SULH HUKUK men kıymetın yuzde yetmış beşını 
beş yaşından evvel kabil değildir. Öyle ise evlenecek vaziyete gelmeden OZüM MAHKEMESiNDEN bulduğu takdirde ihale edilecek· 

Bu iktıs:ıdi zorlukler, cinsi arzularla evvel gençler ne yapmalıdır} Tek bir 250 Suat Okten 14.75 18. 75 Esas 937/653 tir. Noksan bir bedel teklifi halin· 
onları meşru bir ıekilde tatmin etm•k yol vardır : O da kabil olduğu kada, 2 ı 9 Esnaf bankası Karar 937/411 de müşterinin taahhüdü baki ka!-
şekil arasında derin boşluklar açmıştır. cinsi arzulara gem vurmak. Bu da her 

14
'
25 15

' Manisanın Sultan mahallesin- mak şartiyle arttırma on beş gün 82 O. Kurumu 14.50 19.50 d h t J 
G b . d · · b .. ·· ı· · h ld k 1 b' · d ··ıd· F k · den Mustafa kızı Ru"veydenı'n tah. a a uza 

1 ır. enç ır a am ıçın, utun mesu ıyetı .a e o ay ır ış CKı ır. a at ım ... 27 Paterson 1050 1650 iızerine alamadıktan sonra aık meselde- kansız da değildir. Genç adam mümkün · · h velayetinde küçük Şükrü ve l 7·12-937 cuma günü ayni sa-
29 Ş. Riza halefleri 16 1 7 l ak 

r:ne büyük ehemmiyet vermek doğru mertebe cinsi düşüncelerden uzak kal- ' ' H ' 'l F · S 'd atte yapı ac ikinci arttırmasın-46 Beşikçi O. 14 17 
ayrıye ı e evzı ve eyyı e ve 

değildir. Biraz evvel bahsettiğ;miz şart· mağa çalıımalıdır. Okumak, spor en iyi · • 
50

. Saffet namı diğeri Safiye meyane- da en son ve en fazla yapılacak 
!ar temin edilmeden evlenen gençler bu vasıtalardır. Eğer bunları yapamıyorsa 2

19
° A. H. Nazlı 14·87 

1
1
4
6·

2
, ı lerinde müşterek Manisanın Yar teklif mukabilinde ihale edilecek-

k d. · ' 1 d 1 1 j. T aranto 14.25 1 H · eYlilik hoyatınd~ çok çabuk yıpranıyor, en ını san ata verme i, on a i er eme· · 1 asanlar mahallesi yeni Hasağa tır. 
vt çok çabuk bezg>nlik gôsteriyorlar. Bu iie çalışmalıdır. Genç kızlarla yalnız bu· 1 7 D. Ardiıi 15.50 15,50. sokağında 196 ada ve 6 parsel Almak isteyenlerin muhammeıı 
hal •aadeti ve yuva)ı yıkmağa kafi ge- luşmak tehlikelidir. Ailece tanılan top- 14 K. Taner 15.75 15.75 jNu. lı bir ev ayni mahallede Kara kıymetin yüzde yedi buçuğu ni•· 
liyor. lantıların zararı yoktur. En hararetli 14 Enver Cara! 15.50 15. 75 Mızrak sokağında 194 ada 3/2 betinde depo akçesiyle birlikte 

Genç kızın koruma" icap eden bir çağda danstan imtina etmelidir. Dans 12 Alyoti bira. 16. 16. 1 par~e~ Nu. lı diğer bir ev izalei şu- ihale vakitlerinde icra dairesinde 
genç kızlık şartı vardır. Eski bir sö~ ammızın en büyük hastalıklarından biri· l I j. Kohen 16.50 16.50 yu ıçın kesbi kat'iyet eden ilamı hazır bulunmaları ve fazla izahat 
vardır .• s;r genç kız her kesin sevgili·'i dir. 760 Yekıin müsteniden satılıktır. isteyenlerin bugünden itibaren 

Genç kızlar da evde oturup koca bek- 123161 i k olabilir Lakin kimsenin karısı olamaz.> 
123921 

ı 6 parsel No. lı evin kıymeti mu- açı bulunan şartnameyi görÜP 
1 lemt-kten ziyade bilgilerini arttırmaı::" a • h tk'k Hakikaten ı:enç ye.şta aşk işlerine başı- ammenesi 80 liradır. 3/2 parsel te ı eylemeleri hissedarlar _içi!' 

1 J..abil değilse bir iş bulma;a ug" ra•malı· iNCiR N 1 -yan kızlarda görülen bir ha . yani, üç dırlar. " ' 66 u. ı evin kıymeti muhammenesi depo akçesine lüzum olmadıg"t 
B. S. Alazraki 7 7 1 beş ı;:ün b;r erkekle sevi,ip onu terkede- · · 500 iradır. ilan olunur. 3826 

k b k b. k • 't k b' iş buldukları takdirde para arttırmak 34 B. Suhanıı· 7 25 8 75 S ti A ·-------------re a~ ·a ır er ege gı m• · ve ıraz · · . ar ar: rttırmaya İ•tirak ede- -
d • k birinci düşünceleri olmalıdır. insan i•- 100 Yekun ki ' sonra onu da egiıtirme. hali kendileri I 

02452 
ce erin yüzde 7.5 depozito akçe- le gunu on beş gün daha uzatı· 

tikbalde ne olacağını kestiremez. Evli.. f 
102552 

sini peşin olarak mahkeme vezne- larak 24-12-937 tarihine müsadi 
lik hayatında gelecek bir facia genç ka- • 

Küçük artist Freddi'riin 
iki genç kız kardeşi 

28 / 10/ 937 
sıne vermeleri pul dellaliye rüsu- cuma günü ayni saatte yapılacaiit 

dını hayata atıp çalışmağa ve çocukları- b · f 1 per~em e üziım iat eri: mu saire ve kaffei masraf mü•te- ve bir diyecekleri olanların usulii 
nı beslemeğe mecbur etmiyecejii ne mn1 Çek. Üz. No. 7 13 00 3 5 O • 
!um} Onun için evvelden ı;alışmağı, hıı- « « 

8 13
: 
75 

1 · I r~ye ait ol~cağı satış ~edelinin pe- veçhile itirazlarını dermiyan eyle· 

1 
14.25 fmen teslım olunacagı ve ihale 

1 

meleri ve •erniti mu"zayedeyı' anla· 
yata mücadele etmeği öi(renmek her « « 9 14.50 15 00 / / • 
genç kızın vazifesi olmalıdır, Hem unut- c « 

1 
O 

16
.
5 0 

· O ı 9 12 93 7 tarihine müsadif per- mak İsteyenler satış memuru mah· 
mamalı ki bu asırda her şeyi kocadan c c 

11 18
.
00 

17 ·0 şeı:ı:be günü saat 15 de icra edile-, keme ba, katip. muavini Şakirle 
beklemek bir kadın için zillettir. Bu c c l 9.00 c~gı ve k~ymeti muhammenelerin belediye dellalına müracaat eyle· 

.~ 

asırda evde kadının vaziyeti erkeK"inkin .. 
den daha ehemmiyetlidir. Lüzumunda 

I dışarıda çalışmasını bilen kadın ayni 
zamanda yardıma ihtiyaç göstermeden 
ev işlerini yapmasını, fenni fekilde ço .. 

1 

cuğa bakmasını, ev idaresini bilmeljdir. 
'. ~Yoksa balodan baloya. çaydan çaya git-

mektnn ba,ka bir ~ey dü,ünmiyen bir 
I kadın hiç biT zaman bir yuvayı mesut 
edemez. 

. Geçenlerde küçük F reddi Bartolome ı me bu hakkı kuçük arti3 tin halasında ib-
vın hayatını yazmış ve bu küçük artistin ka ctmİ!'lt'r F dd' · E· H"Jd b . 1 ·. ı · re ının ıten ve ı 0 

e eveynı tarafından Amerikada bulunan d d .k. k 
h 1 1 

a ın a ı ı ız kardeşi vardı ki bunlar bir 
a asına nası terkedildiğini, halasının 

onu nasıl büyüttUKünü ve sonra ~Ioli-

vudda David Kooperfild rolünde mu

vaffak olarak büy~k bir töhret kazan
dığını yazmıştık .. F reddinin ebeveyni 1xı 
töhretten sonra çocuklarının vesayet 

manastırda pansiyoner idile-r. Haber 

alındığına göre F reddinin ebeveyni, on 

beş ve on yedi yaşında olan kızlarını da 

Holivuda göndermeğc karar vermişler

dir. Şunu da söliyelim ki Freddi senede 

hakl..ının kendilerinde olduğuna dair Üç milyon franklık yeni bir mukavele 
da imzalamı tır, 

Son söz olarak gençlere tavsiyem şu
dur : Evlenirken hiç bir zaman aceleci 
o1mayınız. Makul bir tecrübe devresini 

1 mutlaka geçirmelisiniz. Çünkü sırf cinsi 
a,,klar üzerine kurulan izdivaçlar iyi ne .. 
tice veremez. Az bir zaınan sonra ihtı· 
raslar Üzerine kül serpilmeğe başlayın· 

ca bir zamanlar dünyada eşi bulunmı

yan sevgiliniz size dünyanın en müz.iç 
insanı görünür. 

Evden ve ailenizden nefret edersiniz. 
Gözünüz dışarıda kalır. Bin bir hulya
larla kurduğunuz yuva her an yıkılmak 
tehlikesine uğrar . .> 

~LZ7/ZT~=zz7.:z:z:D 

Satılık ev 
Güzelyalıda, lranway caddesin

de 102 7 numaralı ve altı odalı, de
nize kar§ı, bütün konforlu ev eatı

lıktır. isteklilerin mezkur eve mü
racaatleri ilan olunur. 

1-5 S.6 

• 

-
_______ ı_2_2_0_._00 __ 2_ı_.o_o~y,:u:z:d;.e.:7.::5~ı.:dolmadığı takdirde iha- meleri ı'lan olunur. 3831 

ARAZI 
T. C. Ziraat Bankası 

SAT IŞI 
lzmir şubesinden: 

Nevi Mevkii Hududu 
Kar~ıyaka S. 124 Bekir Çelebi oğlu Ömer Salih: 

Bağ 

)) 

"(Halen 
bahçesi) 

Tarla 

sebze 

Ilıca civarı 
petçi deresi 

se- Şarkan sahibi senet tarlası, timalen sahibi senet tarlası 
garben Kemahlı İbrahim cenuben cebel 

Soğukkuyu 

Ilıca civarı se· 
petçi deresi 

Sağı, 97 numaralı hanenin duvariyle Kavas sokağında 
Şamlı veresesine ait 15 Nu. lı hanenin bahçeliği. 17, 19 
numaralı hanelerin damlalığı ile 19 numaralı hanenin 
b~hçesi. arkası, Kavas sokağında Mehmet Emin beye 
aıt 27 Nu. lı ma gürum bağ yeri, sol tarafı Halil beyin 
müfrez bahçesi önü Soğukkuyu caddesi 
Şarkan Ali ağa tarlası ve emvali metruke tarlası, 9ima
len emvali metruke tarlası ve yol, garben eskici Meh-
met ağa veresesi ve Kemahlı lbrahim bey bağı ve sı<
hibi senet bağı, cenuben sahibi senet bağı ve cebel 

l9ıklar S. 219 Mehmet Burhanettin kızı Hadice Nuriye: 

Miktarı 

l0.74S 

7,558 

Tarla Sabi deresi Şarkan ve garben Hüseyin ağa tarlası, 'imnlen tarik 1 
cenuben Ahmet ağa tarlası 17,46 

Bankamiza borçlarını ödemiyen yukarıda adları yazılı borçluların hizalarında gösterilen ınaUart 
3202 numaralı kanun hükümleri dahilinde açık arttırmaya konulmuştur. ilk ihale 13 birinci kanuıı 
pazartesi günü saat 15 te bankamızda yapılacaktır. Alıcı çıkmadığı veya vurulan pey borcu taın~· 
men kapatmadığı takdirde arttırma müddeti 15 gün uzatılacaktır. Ve ikinci arttırma 29 Birinci l(a· 
nun çarşamba günü saat on be,te yine bankamızda yapılacaktır. Arttırma şartnameleri banka111ıı; 
da görülebilir. Bafka ipotek sahibi alacaklılarla diğer alacakl:ların bu gayri menkuller üzerind~kt 
haklarını ve hususiyle faiz ve masraflara dair olan iddialarını evrakı müsbiteleriyle yirmi gün içı~· 

• de i?ankamıza bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça bedeJinıJI 
~y:laımasıJ!c1an haric kalacaklardır. 3830 
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Dünyada En Çok Satılan, ve Sevilen Otomobillerdir. Cazip Büyük Karoseri, Sağlam lktısatlı 
Motör, En Bozuk Yollaıda Fevkalade Süspasyoo, Herkese Uygun ve Elverişli Model 

Fabrikamızın Mamulatı Hakkında Yegane Reklamı 

il CHRYSLER Fena Mal apmaı. ,, 
Sözümüzü Otomobillerimiz isbat edecektir 
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19 3 8 CHR'f SLER ymouth 
Otomobillerini Görmeden Başka Otomobil Almayın1z 

Birinci Parti tanıamen Satılmıştır. ikinci Partiden Otomobillerinizi Ayırtınız , 
p 'telgraf: lzmir - Avni A • N • M t • w) ; ', · 

08ta Kutusu: lzmir 242 vnı urı eserre çıog u Telefon: 3513 



Petıo/ Sanayii Anon;m Ş;ıketi 
BUKREŞ 

Sermayesi: ı.000.000.000 LEY 

Kampina Tasfiyehanesinin Senevi istihsal Kabiliyeii 1,500,000 Ton 
Muineşti Tasfiyehanesinin de Senevi istihsal kabiliyeti 100.000Ton 

Tftrklye şubeleri: tanbul • Izınlr 
SERViS Telefon No. 2262 MÜDÜRiYET Telefon No. 3246 

Türkiyenin Umum Büyük şehirlerinde aceııtaları vardır 

Anglo - Kanlan o·ı U0 LTD. ~=- irket,f 
Türkiye llümessil iği 

Tft.rk Anonlın Sicorta 
Sirk et· 

Se.rmaye ve ihtiyatı 

T. L. 1. O O O. O O O 
Yangın, Hayat, Kaza, Mes'uliyeti maliye, 

Nakliyat Sigortaları yapar 

lşde doğruluk, muamelede süt'at, şartlarda 
Kola~lık Tazminatta çabukluk Anadolu 

Turk Anonim sigorta şirketinin 
mesleki prensipleridir 

ÇE YENTBANK 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

1ZM1 R 

Merkezi:B ER L 1 N 

Almanyada Yüz Y etmis Beş 
Şubesi evcuttur 

Sermaye ve ihtiyat akçesi 
169.500.000 Bayhsmark 

I 

lzmir 1 Ş B A N KA S 1 Anadolu Si~orta 
Şirketinin Özel direktörlüğünü temsil eder 

Tür ki yenin her tarafında 
. şubeleri vardır 

T~rkiyede Şubeleri: JST ANBUL ve IZMIR 

Mısırda ~ubeleri: KAHiRE ve ISKENDERiYfı 

Her Türlü Banka muamelatını ifa ve kabul eder 
... •, ·1~·· ,. 

, ~ . . ... 



iZMiR TRAMVA r ve ELEKTRiK 
TURK ANONiM SiRKETi 

SANAYi SAHiPLERiNE 
Sanayiinizde Elektrik kudreti KUiianınız., 
Elektrik Kudreti Kullanmakla işinizde: 

Kolaylık 

Temizlik 
Uenzlnk 
Ve Az işçi Kullanmak Gibi FaideJer Temin Edersiniz. 

TENZiLA TLI T ARiFELER 
Gerek evlerde·, gerek Sanayide kullanılacak cereyan için Hu§usi saatlar marifetile tatbik 
etmekte olduğumuz tenzilatlı tarifelerden istifade ediniz. Her iki hususta daha lVIuf assal 
lllalômat edinmek istiyen Muhterem Halkımızın emirlerine Şirketimizin 

Bahribabadaki Daireleri Amadedir. 
' 

•• • 
1 

' .-;. 

0

J ~ • ':· ı.. 1 
• • r , , :, : • "'·~ . , , • .,"i .l,. 

IZllIB 

.· ,. . . ~ . ' '. 

Para biriktirme d·f şüoc~sini:ı 2elişimine 
Yardım etmek arzusunda bulunan Osmanlı 
Bankası 1 9 O 6 senesinde kurmuş olduğu 

KUMBARA USULÜNÜ 

lekrar Yürütmeğe B~şlamıştır. • 
IS11 iş hakkında lıilgilenmek istiyenler Osmanlı 

Bankası Gişelerine baş ,,,urabilirler 
.... ~ " . . 

-.-. -:- ·- l -.-- _....._ _____ ~--. 

A M i i#' zw• na 

0S1flANLI BANKASI 
~rınayesi 1 o, o o o~ o o o Sterlindif 

Dünyanın Her Tarafında Şube 
ve Muhabirleri vardır 

.... 
t( l!ı,•ta Şeraitle Bil'umum Bıakıi MuımelAtım Gilrtlr. Videli Videıiz Merduıt Kabul 

tr Ve Son Siıtem Kllçük Kasalart Çok Ucuz Ücretle M&tterilerinin Emrinıe Amade Tutar. 

KAMYON - TENEZZÜH - MOTOSiKLET 
LASTiKLERiNiZ/ 
Yeni Gelen 

ENGLEBERT 
Markala A. o Tipindeki Llstlklerden Kullanmanız Menfaatiniz lcabldır 

TÜRKlYE UMUMi ACENTEsl 

ALIOTT/ · BiRADERLER 
ESHAMLI KOMANDiT ŞiRKETi 

TELEFON: aeoı - 3709 - TEL8RAF: FIRER AU0t1 
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DEUTSCHE LEV Aı '

'fE Llt 'IE 
G. m. b. H. 

5PARTA ' ... puru 31 birinci tec:rin~ 

d<- bekleniyor. Rotterdam. Hamburg 
ve Bremen için yük alacaktır. 

A 'KARA vapuru S ikinci le<rinde 
l e:,;.Jeniyor Rotterdam, Hamburg 

Br~men irin yük alacaktır. 

AMERiKAN EXPORT LINES 

ve 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROY ALE .NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

DUCALION vapuru 26 10, 37 de 

Anver~, Rotterdanı, Amsterdam ve 

Hamburg limanları:J"" ~ uk a1ar'k hn-
reket edecektir 

HER. l:ES vapuru 27 10,'937 de b~ -
The Export Steamsbip Corporation !eniyor. Burgas Varna ve Köstence H

CARLTON vaı>uru 26 birinci tetrin- m~n!arına y;.;k alarak hareket edecek-
.!e bekleniyor. Nevyork için yük ala-
uı.ı,,.. 

FX 1.1:-.:STER vapuru 2 ikinci tr.c.rin
de bekleniyor. Nevyork için yülc ala-
ca' '~r. 

E "TA ViA vapuru 1 1 ikinci te rin
de bekleniyor. Nevyork için yijk ala
caL:tır. 

EXHIBITOR vapuru 19 ikinci teırin
d• bekleniyor. Nevyork İçin yük ala
caktor. 

EXPRESS vapuru 26 ikinci l"frin

tir. 

SATUR. <US vapuru 131 11 ·937 de 

Rottcrdam, Amsterdam ,.e Hambur::: 

I"manlar na yük alarak hareket edc
cekt:r. 

TR.tTON vapuru 13 11 937 de bek

leniyor. Burga.s, Varna ve Köstence !:-
m~nları iç·n yük alacaktır. 

SVENSKA ORlENT L1N1EN 

VJK1NGLAND motörü 2111/1937 d~ 

de bekleniyor. Nevyork için yük ala- Rotterdam, Hamburg, Gdyn:a, Dantzi~ 

caktır. 

ôGONTZ vapuru 28 ikinci teırin
de bekleniyor. Nevyork için yük ala
caktD'. 

The Export Steamsbip Corporation 
PiRE AKTARMASI 
SERi SEFERLER .. 

rinde Pireden Boston ve Nevyork 
hareket edecektir. 

EXCHORDA vapuru 5 ikinci 
rinde Pireden Boston ve Nevyork 
ı..--ket edecektir. 

için 

EXCALIBUR vapuru 19 ikinci leş-
1ınden Pir('den Boston "e 1':evyork İçin 
Jıareket edecektir. 

SEYAHAT MODDETI 
Pire • Boa ton 16 gÜn 

Pire - Nevyork 18 gün 
SERVICE MARI'I'IME ROUMAIN 

BUCAREST 
DUROSTOR vapuru 26 birinci !«rin-

Danimarka, lsveç ve Baltık limanlarına 

hareket edecektir. 

NORDLAND motörü 16111.,937 de 

Rotterdam, Hamburg, Gdynia, Dantzig 

Danimarka, İ•veç ve Baltık limanlarına 1 
hareket edecektir. 

A A S N E Yüpuru 2/12/1937 de 

SERVlCE MARtT!ME ROU~AIN 

SUCEA VA vapuru 4/111937 de Mal

ta ve J\fa.,Jya limanlarına harek t edc
cekt;r. 

ZEGLUGA POLSKA S. A. 

LEVANT motörü 6111/937 de An-

vers, Gdynia ve Dantzig limanlarınl 

hareket edecektir. 

ilandaki hareket tarihleriyle navlun-
de bekleniyor.. ' 

Kılstence, Sulina, Galatz, lardaki değişikliklerden ace.,ta meauliyet ve 
Galatz aktarması Tuna limanları 
yük alacaktır. 

için kabul etmn. Daha fazla tafsilat ıçın 

STE. ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARlTIME 

DUNA motörü 25 birinci teşrinde 

bekleniyor. Belgrad, Novisad, Comamo, 
Dodapeıte, Bratiılava, Viyana ve Linz 
~in vük alacakbr. 

DEN NORSKE MIDELHAVSLINJE 
OSLO 

BAY ARD motörü 25 birinci teırinde 
bekleniyor. Pire, Dieppe ve Norve-; li
manlarma yük alacalcbr. 

ARMEMENT SCHULDT 
HAMBURG 

DUBURG vapuru 22 birinci te•rincle 
bekleniyor. Anvero (Doğru) ve Ham
bUTP'. icin yük alacaktır. 

ikinci Kordonda FRA TELU ·SPERCO 

vapur acentaama müracaat edilmesi rİ· 

ca olunur. 

TELEFON : 4142/4221/2663 

Olivier Ve Şii. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BiRİNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

LONDRA HA'ITl 
!!Andaki hareket tarihleriyle navlun

lardaki değişiklerden acenta mesuliyet 
lıabul etmez. ALGERIAN vapuru 20 birinci leş-

Daha fazla tafsilat a_lmak için Birinci rinde gelip yük çıkaracak ayni zamanda 
Kordonda V. F. Henrı Van Der Zee 
Co. N. V. Vapur acentalığına müracaat Londra ·ve Hull için yük P. lacaktır. 

edllmesi rica olunur. C!TY OF LANGASTER vapuru 1 5 
TELEFON No.: 2007/2008 

ı·---•-•miııiııııiııiııiııilıı•~ ikinci teşrinde gelip yük çıkaracak ayni 

D• H k• • zamanda Londra ve Hull için yük a1a~ 
iŞ e ımı lcakıır. • 

A~~ il ~ N 
1 THE CENERAL STEAM 

U a acı 
NAVIGATION CO. LTD. 

AD JUT ANT vapuru 5 ikinci teşrin

de gelip Londra için yük alacaktır. 

HORTAÇSU 
Hastalarım Birinci Beyler 

ıokak 36 numarda kabul eder. 
Sabah 9 · 12 
Öğleden sonra 3,30 - 6 
Randevü için telefon ediniz. 

TELEFON: 2946 ·-·--,,....... .._ 
GOi"ff BkliID= 

MITAT OREL 
Adres - Beyler Numan zade 

sokağı Ahenk matbaası yanın
da. Numara: 23 

Muayene saatleri : 10--12, 
15,30 - 17. Telefon: 3434 

c;;l'~llSCL.LLZ///7Y../T/7f/.ZZ.ZZz::z;D 

J. KALOMENI 
Gazi Bulvarı - Borsa sarayı 

karşısında : Telefon No. 3402 
IZMIR 

Her cin~ el ve elektrikle 
müteharrik Y AZl ve HESAP 
mak:neleri mükemmel ve temi· 
natlı olarak tamir edilir. 

DEUTSCHE LEVA~TE LINIE 

JTHAKA vapuru ikinci teşrin İpti· 

dasında Hambıırg Brrmen ve Anvcrs

ten gelip yük çıkaracaktır. 

Tarih ve navluıılardaki değişiklikler
den acenta mesuliyet kabul etmez. 

DAHiLiYE MOT AHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yar~ın 
lzmir Memleket hastanesi Da
hili Hastalıklar Seririyab Şefi 
Pazardan maada her gün hasta
larını muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
sokağı No: 65. 
Telefon: 3956 
Evi: Götepe tramvay cadde· 
ıi No: 1018. Telefon: 2545-

Kulak, Boğaz, Burun 
lan mütehasuaı 

Doktor Operatör 

Sami Kulatçı 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

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

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

r::z7//////TAn 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiytnin en eski otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendisini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalan!e. , kendi cvlerinc!eki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthiş ucuzdur. 
lstanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. . - ~ 

a--------------------m•----•n Umum Pamuk 
Nazarı 

Fabrikatörlerinin 
dikkatine 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENTASINDAN bu ıene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

G. O. GIRAS 
Pettemalcılar, Evren ıokak No. 3/1 

Singer dikif makinaları kumpanyası karaııında 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 IZMlR 

., .. mıa.,..11Dı•---.-..._. .. ..,,...ıım:ımsıımm-.ıııım••m11 ... •• 

Balıkyağının halisi 

Hilal Eczanesindedir 
1937 rekoltesinin bat mahsulü 

Kemal Kan1il Aktaş Balıkyağ! 
Adıyle satılmaktadır. iki defa timikman ıüzülmü, 

taheser bir ıerbettir. 

Eczacı Kemal Aktaş bu yağı batka hiçbir yere vermemittir ve 
vermiyecektir. 

• "''ı;_i~~·' ~~ ' ;- • ..., .-· .• ~ '· ,. • . ~ 

·········· ·····silı'ii-~i····s-~'ii'i~·y~ğ~ ............ .. 
Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır. iki 

defa ıüzülmü,tür 
ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büyük Salepçioğlu Ham kBrfısında B"§durak - l:unir 

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

t-Jatmazden evvel PERLODENT d•• 
I 

macununu kullanmak suretile aöızınızı 

"yıkama11 kendlnıze bir vazife biliniz. 

f'ERLODEN"I: kıyas kabul ·etmez bir 

muzaddı taalfOndOr. 

-·-.,,fr w.t.fte..;..~~-~ .............. ..&.. ~ .. 
'~ ~ ve <{.jı&.w o4... .:.wr- .t.~ -:~-4. 

TURAN Fabrikaları mamulAtıdır. Aynı zamanda 'l ur•0 

tuvalet ıabunlarını, traş 1abunu ve kremi ile gllıellik kreoı· 
!erini kullanınız. Her yerde .atılmaktadır. Yalnız toptan ,a• 
tıtlar için llmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum ac•O" 
telik Nef'i Akyazılı Ye J. C. Hemsiye müracaat ediniı. 

Poeta Kut. 224 Telefon 1?45& 

MEYVA TUZU 

~· 
b ;;,rı' 1 ED hoı meyya lu:ıudur. lnkıba:ıı def eder. Mide, '"ı ,ıı~ · 

lıaracigerden mütevellit rııbataızlıkları önler. Hıızmı kolaY 'b~J 
lnsziliz Kanzuk ec:ıanesi Beyoıılu - Ist•0 
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MEVSiMLiK HAVADiS: 
KULA MENSUCAT ' ' • • ' o D .1 K KAT 

F ABRiKASINI 
Yeni gelen mevsimlik sağlam, 

ucuz 

önümüzde kıt mevsimi var, düşüncemiz nedir? .. Yağmurdan ve güneften forması bozulmaz ve 
rengi solmıyacak bir fapka almakdeğil mi? Evet .. 

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

STETSON 
en yeni renklerdeki 

Kumaşlarını görmeden elbise yapmamanız menfaatiniz iktizasıdır 
GRAFT 

KENSINGTON 

PENN -

Her ölçü 
her renk 

ve en cazip desenlerde 

VALRJDGE 

RITTEN HOUSE 
Lüks ISPARTA halıları 

Birinci Kordonda ÇOLAKZADE Markalı şapkalar size bunları temin eder. 
SATIŞ MAHALLERi : başhca tuhafiye mağazalarında arayınız ••• 

...... s:m-----. ...................... ıı=ı:i~c=-1111111••--------------I· 
Halı Ltd. Şirketi 

Vitrinlerinde teşhir edilmektedir. 
TOPTAN VE 

Lütfen ziyaret €diniz. 
PERAKENDE 

Jir gün bahar, bir gün kış 
ka1arsız havalar 

!1astalıklarıu en büyük 
yaı·dımcısıdtr. 

Vücudunuzun grip, nezle, bat ve dif ağrısı, kırıklık 
sinir, adele, bel ağrılarına karşı 

GB.Pi 
Ka,eleriyle korunmağa bugün her vakitten daha 

fazla muhtaç olduğunuzu unutmayınız ! . -1 
Mideyi bozmadan, kalbi ve böbrekleri yormada:ı 
bütün ıstırapları dindirir .. 
iCABINDA GONDE 3 KAŞE ALINABiLiR .• 
isim ve markaya dikkat .. Taklitlerinden sakınınız. 

Sıhhat ve güzellik 
"' .. , 

Sağlam ve güzel dişlerle 
Sağlam ve güzel dişler de 

RADYOLiN ileteminedilir 
Dişlerinize çok dikkat ediniz 

rıı Bazan en üstad doktorların bile sebep menteini bula· 
lldıkku-ı bir hastalığın, dit iltihabından ileri geldiği pek çok 

tecrübelerle anlatılmı!tır. 
Giinde üç defa diflerinizi lırçalıyarak ve daima 

RADYOLiN 
Kullanarak ditlerinizi koruyabilirsiniz 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK. 
Maden kömürü 

lier c'ns k" " k d ·ı k b k b 1 t ıı:ıe f' omur pera en e suretı e re a et a u e · 
~:! ıatler dahilinde satılmaktadır. 

res: Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 
1 

• 

DiKKAT 
Dünyanın en muktesit ve Türkiyede tescil ediJm;~ olan me,hur 

H El DE 
Mutbak mazot ocaklariyle sobalarının bayilii;ine bundan son· 
ra Kardiçalı handa bulunan bay St. Kalomeni salahiyettar 

değildir. Taklitten aakınınız. 

HEIDENIANIN 
Bütün mazotla işliyen modelleri 

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

Olarak Gazi bulvar Ziraat bankası karşısında Türkiye 
umum acentan DUNLOP mağazasında satılır 
Amyant fitilli ve fitilsrz ocaklarda rekabet kabul 

etmez fiatler 

1 
~/...T//; '.L/ZTQQ7JffAı~:l:lGj2;,ı;zıı:;;c.zoı:za.U:Zll"Jıml:~~ı 

Şık Atelyesi 
Beyler Sokağına nakledildi 

Mimar Kemalettin caddesinde (ŞIK) dikit ve fapka atelyeıi 
tevai mecburiyeti dolayıaiyle ikinci Beyler sokağı civarında Nu
man zade sokağında 36 numaraya nakledilmittir. 

1 . 26 (1803) 
Yaıc=ı:2:ll:rzıı:a::z:z:ı1112ı.ıız:ı=m .. rzz~.P:T.:eciLJU/ZZrrzz7LıV///-l!.ZL&ı1 

No. 1626 FOC No. 1611 FOC 
DAIMON marka bu fenerler iki yüz elli metre mesafeyi göıı· 

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

lzmirde : Suluhan civarı No. 28/9 Hüsnü Öz ödemitli •• 

DiKKAT 
Bugüne kadar getirilen r.a'.z ve Mazot ve sair bilcümle ocakl!l· 

rından fazla hararet ve'ren ve harareti MAZOTUN az ve çok 
verilmeai ile ayar edilen 

Sarfiyatı mümasi/lerinden daha ekonomik 
şık-temiz-sağlam ve otomatik ayarlı 

A PART 
Mazot ocakları gelmiftİr. 
FAZLA REKLAMA LOZUM GöRMIYORUZ. Mümasillerl 

ile bir tecrübe sizi tatmin edecektir. 

• 

UMUM DEPOZITER : S. KALOMENI. 
iş Bankası karşısında Büyük Kardiçalı han. 

• 

I LAN 
Taksitle satılık fabrika 

Sümer Bank 
Umumi müdürlü
ğüıiden: 

Turgutlu Kısmalı mevkiinde kain tuğla ve kiremit ve kiremit 
fabrikası afağıdaki şartlarla ve pazarlıkla açık müzayedeye ko
nulmuftur. 

1 - Fabrikanın muhammen satış bedeli T.L. 12.000. (On iki 
bin lira) dır. 

2 - Pazarlığa iştirak için mUı\ammen bedelin yüzde 7.5 u na· 
kit veya teminat mektubu olarak bankamıza yatırılmalıdır. 
3 - ihale olunacak bedelin yüzde 20 si nakit ve pe.in olarak te
diye olunacaktır. 

4 - ihale olunacak bedelin yüzde 80 i be~ müsavi taksitle l::et 
senede ödenecektir. 

5 - Müzayede 29-11-1937 pazartesi günü oaat on be~ buçukta 
Sümerbank umumi müdürlük binasında yapılacaktır. 

6 - Taliplerin müzayede gününden bir gün evveline kader 
Sümerbank umumi muhasebe müdürlüğüne müracaatleri lazım· 
dır. 

7 - Banka mezkur fabrika satışını dilediğine ihale etmek hak
kını muhafaza eder. 

27-29 3794 (1920) 
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Sermayesi 5. O O O. O O O 
ihtiyat Akçesi 3. 2 5 O. O O O 

8. 2_50,000 

Türkiyenin Bütün Ticaret Merkezlerinde ~ubeleri Ve Dünyanın Her Tarafında Muhabirleri vardır 

Her Türlü Banka Muamelatı - Kiralık Hususi Kasalar -

Anadolu Sigorta şirketinin lzmir Hususi Direktörlüğü 

Memleketimizin Ticari ve Endüstriyel Belli Başlı Büyük Teşebbüslerinde Alakası vardır 

• 

Ttırklye 'nbeleri : 

Ankara Adana Adapazarı Afyon Karahisar Akhisar Antalya Ayvalık Bafra 
B~lıkesir Bartın Bergama Beyazıt Beyoğlu Bursa Ceyhan Diyarıbekir 

11 Edirne Edremit Erzurum Esl<işehir Galata Gazi Ayıntap Giresun lnebolu 
lstanbul lzmir Isparta Ka~ıköy Kars Kayseri Konya Malatya Manisa 
Mersin Milas Uzunköprü Nazilli Ordu Ödemiş Tarsus San1sun Sivas 

'"frabzon Uşak Usküdar Yenişehir Ankara Zonguldak 

------------------· . 

Hariei 'nbeler: 

kenderl~e Hamburg 
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1938 Hudson Mode/;n; Görün' 
• 

Uç Yeni ve Parlak Muvaffakıyet 
Hudson teraplal\, . Hudsoıı 6, Hudson 8 

Bu iiç büyük yeni Hucson modellerini 2örün~ ffudsoe ' 
teraplan, Hudson 6, Hudson 8 ••• Bunlar 1938 senes~ · 
için çok güzel bir şekilde hazırlanmışlardır. 

Ba otomobiller mükemmeliyet şampiyonu olarak 
tanınmış arabalarda bulunan tatlı bir akışla giderler, 
daha l üyük, daha çok yolcu alır ve hem de içerleri • 
çok rahattır. 

] Çok az masraf yapar ve bu cins otomobillerle 
mukayese ed'lirse vereceğiniz bedeli yek bahasına 
deme tir alacağın1z en: ucuz otomobil budur. 

' 
Otomatik debreyaj ve vitEs tertibatı 
aınatörler ve bilhassa bayanlar için 
fevkalade kolay ve rahattır JJu terti
batı dört senedenberi yüzbinlerce 
otomobilleri üzerinde yalnız Hudsorı 
fabrikası kullanmaktadır. 

Ve Şimdiye kadar hiçbir arıza 
göstermemiştir. 

Bir kerre Hudson otomobilini görün, kullanın 1938 
seııesinin en birinci otomobilini keşfetmiş olacaksınız. 

\ 

... 
Kolaylıklı Otoma1lk 

Idrollk frenler 
En son en mükemmel idrolikler ayni fren pedalı ile 

çalışan ve ihtiyat olarak ayrı bir mekanik usulle 
işliyen yegane fren tertibatını haizdir bir darbede 
faaliyete geçen ve hiçbir arabada bulunmı~ an en 
enıin frenlerle mücehhezdir. 

Türkiye Umumi A.eentası 

Bektaş Eıcan ve Şeı;k;: lstanbul TaksimN~u5;uriyetCaddesi 
ANKARA Acentası: ALi ERCAN Ve Şeriki: 

Ankara Yenişehir ATATÜRK BULVARI 

Anadolu l~ln A..eentalık Verilir 
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• ye • • ze al ara 
e ugun·····oraunun·····v·e·····gençııgin·····g·eçiı· .. ···r·e·s·mı·····var 

Ankara stadyoınunda gençl<>r büyük geçit resmine 1ıazırlanı'!}orlar Ankara Devlet mahallesi . l ca1ı-
Ankara, bugün yine en fevkalade !!Ünlerinden , ba!}vekili Bay T atare•ko, karcle1 lranın hariciye Geçit re•mİ öğleden •onra •aat ikide baflıyacak- rin bir heyecan duyduklarını okumak kabı~? he>": 

birini yaşıyacaktır. Bugün yine bütün Türk milleti nazırı yapılacak azametli merasimde Büyük Şefi- tır. 1 tır. Bu tezahiirat bilhaHa Ankaranın kal.' ·ıpıilı 
gözlerini ve kulaklarını Ankaraya çevirecek, racl- 1 mizin yanında bulunacaklar, Türk orclusunun,j Her yıl olduğu gibi bu •ene ele orclumuzan geçit canla atarken bütün Türk milletinin ayn;,-'' Jıefl 
yaların acl!m adım takip ederek bildireceği teza- Türk genÇliğinin yaratacakları azamet sahnelerini 1 re•mi bilha .. cı motörize kuvvetlerimizin seneden 1 ahenge na•ıl kendini kaptırmıf olduğu_nu.ld~~i ;~iti 
hüratı ayni heyecan, ayni •evgi, ayni neşeyle takip 1 yakından göreceklerdir. Bugün için memleketin seneye. kazandığı tekamül bakımından büyük bir 1 daha i•bat edecektir. Millet bu hakikatı. bı ·~ Je~· 
edec2ktir. Günlerrlenberi memleketin her tarafın- 1 her tarafından on binlerce ki.,i, yakın köyler halkı : ehemmiyet ta~ıyacaktır . . Tayyarelerimiz çelik ka- 1 cümhuriyet bayramı şenliklerinden yenı !"el~ecal'' 
don gençlik kolları, kız erkek izciler, Türkkutu ' hükümet merkezimize akın etmişlerdir. Muhabiri- natlariyle Ankaranın aemalarını örtecekler, tayya-: resine mesailer toplar .. O günün yarattıgı he 
üyeleri, para,ütçüler, havacı gençliiin ce•ur, le- ; miı:in verdiği malumata göre daha dün Ankara' relerden yüzlerce paraşütçü geçit •ahasına atıla- tamam bir sene muhafaza eder. lıı fiif" 
clakô.r miimeHilleri hep havacı gençliğin ceaur, le- mahşerden bir nümıine •ayılabilirdi. Sokaklar hın- 1

1 caklarclır. Bütün bu tezahürat milletin her saha- Ne mutlu bugünleri görenlere .. Ne mut 
dakôr mümessilleri hep Ankarada yapılacak olan 1 cahınç bir kalabalıkla dolmuf, bütün fehir gelitı claki kuvvetini tecelli ettirecektir. küm diyene .. 
büyük geçit reami için toplanmı1 bulunuyorlar. 1 evi Kibi •üalenmiştir. Sabah •aat onda Büyük Mil- Bu arada Ankara köylüleri atlı ve yaya olarak * ,,,o-
Cümhuriyet bayramımızın yıl dönümünde, her se-: let Mecluincle başlıyacak olan merıuimde hazırla- geçeceklerdir. Onların çehrelerinden devletin köy Bu mesut ve•ile ile güul Ankaramızır ~aıtjd" 
ne yakın dostlarımızın kıym"tli f'Jh•iyetlerinden nan program •ıraııyle AnkaraJa bulunan re•mi kalkınma•ına at/ettiği ehemmiyetli çallfmalara clern bir Avrupa fehrini anclıra? aza'?et 1 Jydtt'JI 
bir ov nu arımız.da görmek bahtiyarlığına kavu- 1 mi•alirler, elçiler, · hiikümet erkanı, bütün devlet 

1 
ktıTJ• .. bedenen minneUarlık· duygularını, bilhaua 1 ralarınclan birkaçını ve gençliğın ye~ı ,.t~ o'idr'"' 

· avlar ciimhuriyetin imanlı ve ledakôr. vatanclafları •ıla-ı yaptığı •on tecrübeleri gö.teren re•ıtn erı 


