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1 İmtiyaz aahibi: ŞEVK.ET BiLGiN 
' Baş-uha....ı~ • · .. 1·• ·· , ... .. u ve umumı neşrıyat muc~ru: 

---- HAK.Ki OCAKOCLU , 
_ A B-0-N E~Ş ER Al T l~-1 

!
DEVAM MüDDETl TUrkiye için Hariç içın 

Senelik . . • • • • • 1300 2800. 
_Altı aylık • • • . • . 700 1300 

iL_ T E _L E F O N _:__2~97 

No. 9669 KIRK UÇUNCU SENE 

• 
. . 

Yeni banknotlarımız 
1 lstanbul, 1 (Yeni Asır: Telefonla) - Londrn- / 

da basılan yeni banknotlarımız yakında tedavüle j 
çıkarılac~kl~rdır. Beş lirnlıklnnn tabı tamamlan· 
mıştır. Bır lıralıklano nümunesi Merkez Cümhu
riiyct Bnnkasınn gelmi tir. 

1 

~Fiati (5) kuruştur Cumhuriyetin Ve Cu~n1luriyet Eııerininin Bekçisi,~ba1ılan Çıkcır Siyasi Gazetedir YENi ASIR Ma.tbaanncla baıılmqtD'. 
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Atatürk lzmiri ereflendirecek 
••• ••••••• ...................•......•.•..•....•...........•.••....•.....................................••..................................... , ••..........................••••••••••........•.....•....•.............................................................••.• 
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IN°rliiA."BA..riNnA··~ ......... : Garbi Anadolu Manevraları . . . ....•......•••••..•.......•.....••......••.....•••...•..•••...... : : 

kudretli ordu elemanlarımız vazi
felerini ·incel emeğe başlamışlardır .. 
.........______ ··················-------;,..-----~-
~ta türkün Manevrala~~n .. kıymetini artıracak büyük bfr 

lt . d müjde BUYUK ŞEFİMİZİN manevra saha
ıma ı 

Muvaff ;kıyetin 
Qltın anahtarıdır 

sını huzurları ile seref lendirecekleı·i haberidir • 

l" k haı:r i~e, moral ve materyel sa-

MENl>ERESLER AllASINllA tecelli edecek bir iHRAÇ HA
REKETININ KARŞILANMASI VE BOGULMASI nıilletimizi 

alaka ile n1eraka süı·iikliyecek hiı· ·:.hadisedir ... 
"(.XZJ0".7.J"L7.Z"L7.7.771..7.T..LZ77.7..ZZZ71 

Sevimli haber , 
teuı dakı bol enerjisine kendisini 
irıkı~anlann hayran kaldıkları bir 
d/ P. memleketidir. Gözlerimiz 
lerırna ıleridedir. Dalına yeni hamle-

' Istanbul, 1 (Hususi muhabiri-
b'r h Yeni cephe ilerleyişlerine hazır mizden) _ Atntürkün bugünler-
:t\e d aldeyiz. Bu bakımdan ne bugün de ve nğlebi ihtimale göre paz:ır 
tn ~ Yarın, iç ve dış politikamızda günü Izmiri ~ereflendir .. 'Cckleri 
..... ~tJılerin azaldıgw ı hissini veren bir 
••1anZa haber nlın:nıştı.r. , ' 1'ü r~ya tesadüf edilmiyecektir. frJ'nDDY.7JTLZ.Z.ZZ7ZZZZ7JZ7..ZZZl 
'1t ~~ ~·~etiniı en müreffeh, en mes Bir kaç güne kadar mkiıafınn 
,,1: .~r ~~tıkbale iriştirmek isteyen bir intizar edilen büyük Garbi Anadolu 
3 

... ruyu ·· d k · 1 k llr. Bu ~~n .. ura. yen. ? mıyaca - ukeri manevraları, muayyen bir ga-
ltncn igun~u .~esıl, ~e~dısınden. be~- yenin incelenmesi bakımından bü
feı:ı k" şlerı gormek ıçın nasıl hıç hır yük ehemmiyeti haiz bir hadise ofa
'<> ü a~lıktan çekinmiyorsa bundan rak mütalia ediliyor. Yühıek kke
tllnr?kı nesiller de, inkılap bayrağı ri makamların ve milletimizin §U 
Ctındc oldu w h ld · 1 .. tinde . gu q e, aynı yo uze- dakikada en büyük emeli manevra-

M Yem hedeflere koşacaklardır. 1aruı muvaffakıyetle intacıdır. Ke.h-
U\'affak ] ' ' • h } b trı .. ıyet erımızı azır ayan u raman ve yiöit Türk 4)rdusunun bu 

ı crıı kaV'n kl .. .. .. d "' 
l.ın :.-__..a arı goz onun e ut • imtihandan rılın ~. i'e çlkacağına 

"J'.ij k k~layhkla anlaşılır ki, bütün şüphe edilemez. 
çt/ .. rnılleti, en büyüğünde.!1 en kü- CEPUE GERiSi HlZMETI..ERt 

~nıne k a ., O k 'ıA h • ,,.,.0. 
de Yer a ar !OU m uap cep esı~- Cephe gerisi hizmetleri, hazarden 
Ord ~lmıştır. Bu mevzuda tam bır _ SONU tKtNCt SAYFADA _ 
ile ~ .dısiplini hakimdir. Başımızda .................. ,,11111111111, 11 ............................ , ...... 1111, ...................................... , ................... . 

~~~·yu?.!k1~::.d.~:y.::~ı::ib:~ M·areşal Çakmak Atı• nada 
l)l"·an devlet adamlarını gördüğii-
1' :'l'. müddetçe tamamen müsterihiz. 
~İctb~ki ve muvaffakıyet yollarında -mlllllmll!ilm:l!_iml .. --------BI--__________ .. __ _ 
:t\e kır .~ksakhk baş göstcrmiyeceği- Bu·· yu·· k Erka"' nıharbı·ye .... eı·sı· mı·z •ıl't anıız. Zira her muvaffakıyetin .1\ 
tiik 1 0 nun elindedir. Onun milletine 

liQ-j c~.rnez. bir hazine olarak bahşet- k b • • • ı k ı d 
Qrı,ıııd::l::'.llerle vücut bulan pro- coş un ır sevgı ı e arşı an 1 

1 
~1 

9
lllet lnönü kalplerimizde yer al- Istanbul, 1 (Hu.sm:i Muhabirimizden) Büyük merasimle karşılandı. Bütün ROMANYA MEKTEP GEM1St 

dir~ en büyük şahsiyetlerden biri- ı- Yugoslavya ordularının büyük ma- Yunan gazeteleri bu zjyareti müttefik Istanbul 1 (H • h b' . . d ) 

Kontrolörümüz 
bulunacaktır.~ 

Suriye.de 
---•·---

Manevra mı 
yapacaklar 
Istanbul, 1 (Hususi) - Hatayda y. -

pılacak intihabatta hükumetimizin de 
bir kontrolörünün bulunması F:ransa 
hükfuneti ile temasımız neticesinde ka
rarlaşmış1ır. 

SURIYE :MANEVRALARI 
Istnnbul, 1 (Hususi) - Suriyeyi ida

de eden kuvvetlerin 19 teşrinicvvclde 
mane\'I'alnra baslıyacaklnrı Antakya
d::ın bildiriJmiştir . 

CEBELt DüRüZDElSYAN 
Istanbul, 1 (Hususi) - Cebeli Dürüz

de yeniden büyük karışıklıklar çıktı. 
Sultı.ın Atraş istifasını verdi. 

Evkaf işleri -
İzmirde büyük 
işler başarılacak 

• . 
• . 
• • • • • 

aj~ Jürk milletinin immortel bir nevı·alarmdnn dönme~te olan Büyük Türk ve Yunan orduları arasında tees- .. ' ususı mu a ırımız en 
tarıİsıdır. 1nönü ismi en azametli, en Erkanı Harbiye Reisi Mareşal Fevzi siis eden kuvvetli dostluğun bir tezahü- - Dunde~ . beri şehrimizde bulunan Şehrimiz evkaf müdürlüğü büyük va- etmiyen ve ortadan kaldırılmaları Izmi-
ltı~ ı ~~erlere karışmıştır. inkılabı- Çakmak Yunan hükumetinin daveti rü nddediyorlnr. Mar~c;al şerefine Pire Kap~n. Dımıtrasko adlı Romen mektep kıf işlerinin başarılması için faaliyetini rin ümranına hadim olacak olnnlnr sa
re111b. ıçımize övünç ve ferahlık ve· üzerine üç gün Yunanistanda kalmnk ve Atioa şehirleri Türk ı;:ancaklariyle ge~ı.sının mürettebatı şerefine Heybeli 

1 bazı mühim noktalarda teksif etmiştir. tılacak, paraları muhafaza edilecektir. 
lllet 1~ .. ~.fh~sı y~ktur ki, orada l~- üzere bugün Adatepeylc Pireye Yardı. donanmıştır. dcnız okulunda bir çay ziyafeti verlldi. !vakıflar baştan başa tetkik edilmekte- Kanu~ mucibince bunların paraları 
l>or ?nunun asıl, vakur ve temız ••••••••••••••••••11••1111•••111111•••••11•••••11••••••11 ••••••••••••u• •11••••••••••••••11•111•••••••••••••••11•u•••11•11•1111•••• dir. başka hır yere kullanılmıyarak yine 

l'ıe ~~ıni bu1mıyalım. Bu millet onu T R A He ti d t e Halen ve !ıtiyen devamında bir fay- m<.>mlckctte akar inşa ve tamirine sarfe-
)l:!tin har çok sevse hakkı vardır. Mil- r as 1 er a ve 1 da memul olnn, memleketin imarı nok- dilecektir. 
lct d u kadirşinas ruhu bütün dev- • • tasından müfit olacakları tesbit ~dilen Izrnirde ynpılacak işler şunlardır: 
"ik a arnlarımız için en büyük teş- • vakıflar tnmir ve ıslah edilecektir. 1- Evkaf idaresinin Mezarlık başın: 
g\ır~Jn kuvvetli muvaffakıyet un- Cenevre den dün k b 1 tt • Muhafazalarında evkaf idaresi için fay- d::ı meydana getirdiği gazjnonun üzeri-
}°o)d ur. Fakat Atatürkün vefakar a u e 1 da tasavvur edileıniyen, varid::ıt temin - SONU 1KlNCt SAYFADA _ 

~::ii~~::.0~~ bi~:::~~·:~~ı~~~~ lstanbula geldi • • -F-ILISTINDE SON] 
larc1q evam eden yıprahcı çalışma- :;,a,. B 

1 
d 

lilrnek 
8
,
0
hn.ra haklı bir İstirahate çe- Dolmabahcede Ata- er ı· n e 

kaırn ı t~yacını duyunca yeri boş , 

bir ı!~~gı tabii idi. Z-aten böyle türke tazimatını • HADiSELER 
f~ci b·' Ugu hatıra getirmek kadar l d Askeri mahiyette bir 
ti}'er ırkşey olamazdı. Türk Cümhu- bi dir i 
li11 d: endi banisi olan Büyük Se- an/aşma yapılmış 
}'ctJc;~ek.~ifleriyle ayni muvaffokı
t<:ı.h8· P.osterecek bir çok büvük 
l-'ct]~~etlere maliktjr, Ve bu şahsi
cek n sayısı zamanla eksilmiyeb' ' Ço~ l ır ~ ga acaktır. Bu memleket hiç 
~·~t .. t lllan <'df'vlet adamı - hommc 
Attl.lilrk" buhranı geçirmiyecektir. 
~. teıık/n "'n büyük bahtiyarlığımı-
0rıl.ın k ded .. n direktifleri, ilhamları 
tarıd .. 

11 
\retli, enerjili mefkuresini 

l'rıatlar }· avraını~ idareciler. diplo
tq~ı81~1 ·~Irandanlar, rnfüefekkirler 
i~~lcrih 

0
al-- ~~n:ııştır. Bu cihetten 

1~•tnj;. b' bbılırız . Bugiin için bil-
~f ~''drt>tİ~ Ş"Y vardır: Tiirkiyenin 

1/tı il. Ce)!' sıınaları arasında yer 
k~ 1a~1n al Bayar devlet makinesi
~tı 'k.cnd~ ~eçınistir. En büyük Tür-

trnis r•ne yüksek itimadını bah
....... S'o~ ı:naU 91 • bütün milleti., b

IKtNct SAYFADA -
Tevfik Riiştü Ara~ 

Pnris, 1 (Ö. R) - B. Hitlerin, bu de
fa Alman devlet reisi olarak Italyayı 
yeniden ziyaret e<leceği anlaşılmakta

dır. Almanların yarı resmi D. N. B. 

ajansı tarafından bildirildiğine göre B. 
Hitle>r Italyayı ziyaret etmesi hakkınöa 
Duçe tarafından yapılan davete m~
nuniyctle 'kabul cevabı vcrmiştır. 

Paris, 1 (Ö. R) - Sosyalist ve komü
~ nist gazeteler Berlinde Hitler - Musso· 

>. Hni görüşmelerinde askeri mahiyetle 
anl:ışmnlar ynpıldığını, Almnn - Italyan 
büyiik erkfını harbiyeleri arasınd::ı bir 
teşriki mesai kurulacağını, Bcrlin - Ro
ma mihverinin Sovyctleri tecride çalı-

şacaklarını yazıyorlar. Ayni gazeteler 
Italyanın Iı;panyadan askerlerini geri 
çekmek şöyle dursun buradaki kuvvet· 
]erini artırmak niyetinde olduğunu id· 

Başmüf tinin evi 
muhasara edildi 
Roma, 1 (Ö. R) - Filistinde vazıyet 

gergındir. Jngilizler Arap şeflerinden 
1 ekserisini tcvkıf ediyorlar. Filistin ve 
maverayi Ş:?ria nr ... sında mimak lüt in
kıtaa uğramıştır. 

I<udiis, 1 (Ö. R) - Filistinde son çı
kan hadiseler üzerine Ingiliz hükumetı 
::ığır tedbirler almıştır. Kudüs baş müf
tüsünün evi muhasara edilmiş ve Arap 
komitesi genel sekreteri te\•kil edilmiş
tir. Arap bankası direktörü kaçmıştır. 
Filistini şarki Erdene bağlıyan köprü 
kesilmiştir. Arap ileri gelenlerinden bir 
~kları tevkil edilerek yerlerinden 



SAHiFE z 

Atatürk ün 
İtimadı 
Muvaffakıyetin 
altın anahtarıdır 

YENi ASIR 

Hangi~i galip gelecek? 

Partinin Şilt şampiyo
nası başlıyor •.• 

BRLERİ 
ikinci kordonda bir hadise 

Güpegündüz gasıplık 
yapan bir adam ... 

--BAŞTARAfl BıntNCf SAHtFF.DE
ınet lnönüne beslediği saygı ve mu
habbeti onun "çin de gö termesine 
kafidir. B. 'CetaJ Bayar uzağı gören 
bir devlet adamı ıfatiyfe ikbsadi iş
lerimizi düzene koymak hususunda 
m; kadar realist. ne kadar enerjik 

bir varlık olduğunu isbat etmiştir. Yarin aksam zmirin dört kuvvetli Polisin elinden yakasını kurtaramadı 
Yarınki Ba§Vckiümizin memleketin .o D • • k • • b • • 
bütün fanliyet sahalanna bu feyizli takımı sahada buiunacak ostuna para yetıştırme ıçın u ısı yapmış 
enerjiyi dağıtacakları, bugüne ka- Dün ikinci kordonda Fransız k.onso· serilmiş bir vaziyette görüyol'. Dk sual 
dar kazanılan muvaffakıyetleri yeni C. H. Partisinin kulüpler arasına !:oy-' vaziyetlerini uyduranlar gilttc dnha çok latosu nrkasında mUhim bir alız ve gasp şudur: 

Mektepler 
Dün sabah 

Derslere başlandı, 
bazı zorluklar ııar 

Dün sabah şafakla beraber Izrnir .I· 
layetmde mevcut 60,000 tnlebe yollar' 
döleülerek mekteplerine gitmişler, keO" 
dilerine gösterilen sınıflarda derslert 
başlaml§lardtr. Sıcaklar dolayısiyle ta
til edilen ilk okullarda da derslere bat 
Jaıınuştar. 

Çift tedrisat ustilünün lai mevsiınİtı' 
de, bilhassa kız talebe için bazı zorluk• 
lar yanıtacnğından endişe cdıliyor. 5" 
bahlcyin çok erkenden mektebe gel< 
mek mcOburiycti, uzak yerlerde oturan
lar için müşkülatı icap ettirmektedir. 

B. Hakkı Veral hamlelede genişletecekleri şüphesiz- du- fild'.in yıllık devce maçlarına, lik 
1 
muv ':_.1; olmıya müsteittir. Meada cıiki hadisesi tesb t edilmiş ve uçlu yakala- - Paralar nerede? 

d. ı ber ı Bir müddettcnbcci Ankarada bul.,.. ır. .. . • . . • heyetinin verdiği k rar mudbince pazac 
1 
Altmordu lı:u!übünü teşkil eden şimdiki narn.k. yapılnn fcdekcsiyle birlikte nö- - Ha im yok.... .. .. . .. . 8. 

Celal Bayar kabınesı sıyasetımı- günü başlanacaktır. Çekilen kur'a muci- Oçoklular, bu gibi turnovalcırda iyi de- bet.çı sulh ceza mahkemesine verilmiş- - Hakkında lena olur? ma~~ otan u:ıu.ı:n kurumu di~!orli el• 
· h 1 

• - • d t 1 · nı1.d· halik dı S 1 d b 1 br- d v HalUU, Veral dun akşam şeh.runıze g Z~ a.~a v.eç ~ı:rı ~er.ın e smet hince şild'üı ilk hafta maÇlan şunlardır: rcc nlamamı ardır. tır. . u ~ t aten c~teresan r. uç u, ora a . u unn~ 14 s.an ıgı açı- .. 
lnonu ~bmeamın bu devamından Atsancak-Dcmirapor, hakemi B. Mus- Şilt nuıçlarında n1mm muhtemel ne- Şadıye ismlnd genç bır mektep lale- yor ve zarfı polıse ·teslim edQ'Ol". mıftir. 
bafka bır .Y o~yacaktu. içte ve tafa (Üçok) ı ticcler i-;in dimizde bir fuar turnovnsı besine, iş Banlm.sınA yatınlıwş valide- Karakola gclirilen s~lu Ad.ilin üzeri 'lk k l ı • 
dı ta sulh sıyasett, dostlanmlZla el- · _ . . mevcuttur. Bu mnçlarda cıırip bir tcsa· 'si tarnfından iki yüz elli lira veriliyor, nrnndıfı uıman bir kadın fotoğrafı çı- ıı O U ögrefmen et:t 
L!_f•w • · • fek • " Oçok • Doganspor. hakemı B F chmı 1 b ki . kı Ad 1 N • d •- L.. K"lt;ü B k t·ır:. raf ... __ • -" oırugı sıyasett. mem etin umuma · ldüf eseri olıırak Oçok ve Alsancnk karp I unun ı yüz on lırasım Bankaya y - yor, ı ecmıye a ınt ..... şıyan uu u r a an 'öt ta ınwıu orta oxuı 
halkınmasım hızlandıracak te eb- ( Alsancak ) l·ar• a d- ı· •, · · · '~-k yarı fi 1 lırıuası ve tlsl tarafı ıle validesinin &S· kadının dostu bulunduğunu '7lüyor .. öğretmenliği iç.in a~n imtibanlaraD 
b F bol . . • d -· . .. .. ,..ıy ~ u ~ ı n ~ na c f • 
ÜS~ hep ayni fCk,ild~ dev~ ecl .. e- ·ut . mevsunıne cır u!umz fll gun- ı bile knlrnadan elimine olmuştur. O çok' un marfadığt bazı şeyleri alması teılbih Ve şunları ilave cdi}•or: cB• derecesini kauınım ve Gazi Terbi!' 

oelctir. Beklenen yemlikler mkılap lcrdc şıld maçlaruun. fu:ır turnovasındıı . b" t-•· . 1 k Dog~n~·p .h. 1ediliyor. - Necmiye benden para istedi. :Ozc- Enstitüsüne devam etmesi icap eden bel 
h . . d . ld v 'b• l"k . v· •• ymc ır caı esen o am .... or gı ıf ,_,~t. 

cep eamm urmadan yaratbğt yenı- 0 ugu cı ı n n ıısız geçmıyeccgıne IUP· ,1 r b" k" 1 d h "lk ta le Dayan Ş:ıdiye iki yüz on Jirn>'' banka- !'imde para da yoktu. Vakıa banbda öğrelmenin dilnden iliharcn lzmir IW"" 

likler olacakbr. 1937 senesi nasıt 1tıe edilemez. Çünkü ne de ol bu ptd'in .• hı~metı·ı ır ~d ıp e u a. 
1 

mb .. ç __;_~-I ya tevdi cttıkten sonra, mütebaki kırk parnm varsa da o saatte almak im'kimı ıür idaresiyle alakalan kesilmiştir. Sd 
gerid L _rak .. el · • . ı ı. tıma ın ycnı en g~mesme se ~p t .. ;ıW • • •• --t. 

e 01 bğı se? en aratmıyor-1 m nevı hır kıymeti vardır. Her ne kadar 'ediyor. lir.ı.yt b~ zarf 0iç~risine koyuyor, ve iki ~·ok~~· Dostuma mahçup olmamak ıçın oğr~tmenler Inkılap okul~ Nc;o ..... 
88 bundan Bonrakı seneler de geçen bu şilt §imdiye l:adar muhtelif dl erde de- H k't·· . • d ... tik h f 1 • arknd~ıyle bırlıktc Ik.inci kordondan bu ışı yaptım! ... • Vah KfiZJmpaşa okulundan Mezıyet, J)U-
yıllan tm __ ,._ a ı .ı vazıye. ~u "· ı n ta gaııp- k l D ih t b lan d'L'- . . t •-·,und a-.''-''-· HaL•-ı--'1 ara ıyaça&br. gwi•mi ..... de "cnİ '·--'up" ı · · ı__d geçer en Frnnsız :onsolatosunun arka- tt c e za ı ın nazarı ıKXatım a epe OAuı an .na-.._ llOilllP"'" 

v v-'-' , ., .w cnn yenı ~ ro- l . · b' h f cakl 
ŞEVKET BILGlN lariylc bu maçların d h • d ı••- 1 erının ır 8 ta sonra yııpa arı Y n 1 sındn; ynngm yerlerinden bir ndam pey- cclbelliği için, hemen telt>fonia, Bayan Milliye ba§ öğretmeni Ihsan Çetin ge 

a a zıya e a wı:a f' ı 1 • ta • d 

G A uyand.ırnıasına intizar edilebilir. 1 '" . ınn~ı. ~· t fAIDP1~·o~asını. ym c e- da oluyor. Bayan Şadiyenin elinde tul- Ncomiyc karnkota celbediliyor, suçlu Hilal okulundan Irfnndır. Yakında tııı• 
arbı Ana _Jolu N '-adar ya 1 k t b. . _..J• '. cektar. \anı. kuvvetlı bır Üıtamalle yan 'tuğu zarlt kaparak yangınlar içerisine gösteriliyor ve kendisinden şu izahat karaya hareket edecekler ve Gazi Tef' Ut e '"" n nyyı ır nebcc:aır ı;ı f" 1. I k d j • • .. . . . ı ınn ın A sancak - Oço • arnsın n ~.~yan dalıyor ve göz.den kayboluyor. alınıyor: bıye 'EnstıtüsUne devnm edeceklerdir· 

fzmırd; f?tcl maçtıın k §lmUı)'e kadar edeceği, bir ihtimn1 olarak kabul edilirst~. ı Bayan Şadiye, elindeki zarft kaptınn· - Evet ... Bu delikanlıyı Uç, dört ay- Al k I.. l b ..1 manevraları 
norma netıc er verme .. ten uzak kalmıı- bu maç a!ibinin ı:ımpiyonluğu )'iizdc ca, feryada baştıy-0r, civarda bulunan dnn beri t.anmm, evime sık sık celir ve sanca RU Ü finae 

--BAŞT ARAfl BUUNa SAHtFEDE-- tır: Şüt mııçlar~ ~u~v~ usuliyl~ yapt1- altmq itibacile gal'. nti altına alınmzı aa-1 nokta polis memuru yctişe~k, gasıbın benimle ~örüşür, gece kaldığı ~~- Pauır ~cwnı saat 1.9 da Alsancak 1'1'' 
sel-ere gqqteki çalqmalar tamem- dıgından vepınglup elımıne oldub'Unclan, yılabilir. Ateş, do";rud n do&ruya fuın1darkasını ta'l:ip ediyor. lnr, beş lıra bırakır, gider, fakat bcnım lubü binasında Alsancak kulübü ıneO' 

• Geri bimıetleri elikıular eden serbest oyun t rz.ınıı alı kın olıın takımlar oynıyacalctır. BununlA beraber. dömi fi- Yangın yerleri nuılılm.. Suçlu kaçı- bununla alakam; alelide müşterilerden .supları toplanarak kulübün mesaisi bJk• 
t birliklerin aıanena u.ha- dııha ziyade muvaffak oluyorlar. Yeni nııle f cak tak.tm1ann pazar cunü t • yor, polis koşuyor .. Çukurlara dala. Çl- farksız.dlr. kında hasbihalde bulunncaklardır. 

• tikal etmekte olduğu haber lnciliilerin «test m ç• dedikten ~c ka. suçlu, Gazi bulvarına ve oradan ye- Zabıtn, haurltk tahk.ilcalında, görgü-
~m~~ ~~~~~-----~~-~----~~---~-~~~~-cim~y~cb~~M~ina~~~~m~~ıtphWerldWcy~~~~~~rnavaavafurklab6 
00 TARAFIN KA~MASI lerek Bay Hüseyinin kapısı nçık olan yu iddin makamına gönderiyor. Burnava ve köyleri halkının ihUYJf 
Bü •· Söke - Aydın manevrala- evine giriyor ve bit::ıp, bir odanın içi- Suçlu Adil, nöbetçi haJdm huzurun- ve gençleri arasında avcılığa ~ 

ri, iki ayn kuvvetin brıılaJması ne kendislııı ba}'gın bir halde atıyor. da da suçunu itirnf eUiği için. b.Udisenin bir çok vatandaşlara rastlanmaktacbt• 
suretinde tecetli edecektir. Mavi Polis. bu adamın gırdiği evi buluyor, mahiyetine binaen tevkifine ve evrakın Bilhassa Bumavıının ci '8r köylerinde 
cDü•mam> ta f, Kmnızı «Dost» ta- ev salıibinln mUsaııdesini alarak içeri iddia makamına tevdiine karar v~il- d ,._. h \I ·tı~c ·..ıo. 

:ır l • dı b · · · · · omuz cıoı muzu ayvan arın • wı •..-raf birbirinin kuvvetini, teçhimtmı, zm l r e •oy •• gırıyor. Adıl adım taşıyan gastbı yere ıruşür. sürek vlan tertip edilmcldedlr. 
hnztrlığuu, evra emasmda takip Heveskfu-lnr; Ptırli hinınyesinde bil 
edeceği ve Wôp etmeğe başladığı Bir Haraççının tehdidi avcılnr ulübü ~ için Dhay:W!a o>il' 
yolu, p~ı, gayeyi b}'mec!en, b~- ı·şler başar laca racaa.l etmişler; ve kulübün kil§adıO! 
lan kendı vasıtaları ile Ögrenmcge · ~' müsaade almışlardır. Kulüp gel~ 
çahfarak faaliyetlerini, bodileri için • " arayı vermezsen hafta pazar günü mer.ısiınle kilşat cdi-faydalı yolda lrullanmağa çalışacak- -B~~f1 Bl~f~CI SAHiFEDE- satın alınarak aıle evler( ya;ıılaC1lkbr. . l~ktır. Avcılar. bilhassa muur hayvatl' 
lard ne bır kat tÜıve edılecektır. BiıtUn mu-1 S - Gazinonun iltısalindeki evkafa lada mücadele edeceklerdir. uva.ffaJct• 

~;!U~~f ~~ı! ~~!=~·~"ı ed•lecekıır. Bugiln ınnte ~~ .. ~·,:.:ı:;~.ı.;;!::::::;; .!'. ke di İ. Ö} ÜŞ bil ••• ,~ yet dileriz.. n, .. ı __ _ 
manda heyetleri, yüksek askeri er- . - l: ıne Meuırhk b:liında meydana leri yapılması mukarrerdir. Bunların , Mesai saatı 
itim tayin edilmiftir Hakem heye- getirilen halin üz.erinde bir kır kahvesi tahsisatları Ur.erinde tetki.kfor yapılmak- Dünden itıbnren dairelerde k•c rJttıt' 
tini t-·'-=' ed _-:..__:.,zevatın vazi- inşa edilecektir. Keşifleri yapılarak ev· tadır. t d•dı• b• du•• R ~ r- il 
f lcri dt en •. >'~iftir. ltaf umum müdürluğüne gönderilmiştir. Evkaf ga:ıino...-u pazartesi günu açıla- U e Y 3 pa 0 ece Jn ma saaUnin ta1.bikine başlan.mıştıf". :ır-
e Man e aayyun Türk ord _ Tasdik edilince !aalıycte geçilecektir. caktır. Hal ayın on b şinde teslim edi- k • f • k · ıd • tün dairelerde sabahlan 9 - 12 arıısıır' 

sunun :S~meyyiz vasfı olan tam d~- 3 - Evkaf gazinosunun mukabil kö- le ek ve hemen lllÜZ!lYedeye çıkarıla- tev 1 ıne 1 arar verı 1 da. öğleden sonrnlan 13 - 11 nrasuı&sı 
· d k" h d k'-~-•- k ı k kt . . .. .. yedi saat çalışılacaktır. si lin içinde, başdöndürücü hazır- şesın e 1 anıp u AölW.ir yı tm ara ca ır. Emnıyel direktörlüğünün yevmi ı·a- na karışacak.. Ya parayı, yn olumu be-

ıJdan. devam ediliyor. Hazırlildann yerlerine yeni binalar ve dük~r ~ap- G - Mevkiin ehemmiyeti naz.arı dik· porlan • ,,.e mnhkcrnelcrın kuyudatiyle ğcn!. Liman müdürü 
hareketli inkqaAanna rağmen mu- tırılııcaktır. Bunl nn da keşiflc~ı la· .kale aluı rak Cehil Bayar bulvarında, snhltUr ki; şehrimizde vukubulan cinn- Dıye tehdıtte bulunmuştur. An da b 

1 
.. d .... s, 

kabil taraflar bunun mahiyetini ha- mamlanarnk tasdık için merkeze gonde- evkaf idarcsınin satın aldığı arsa uu:- ı yellerin çoğu Tcpecık muhitinde ika Bu ağır tehdit karşısında Ayşe ne ya· ra u unan luruuı muö UrU d.io 
ricen göremiyecek vaziyettedirler. rilmiştir. . . .. rinde .modern bir cami meydana ~e~rı- edilmektedir. pacnğını şaşırmış ve şunları söylemiş- ~et ~ülg~ avd~t e~lşUr. '!~Uenett' 
Ordumuzun muvaff yet sım da 4 - Halın karşısınd kı k e~.l', banıp lecektir. Bu camiin lteşfıne ban ilave· Geçen hafta da bir vatandaş bu civar- tir: gmuı.e gorc lıman ıdaresının lng t 

budur. mescitle elrnfı?daki vakıf ~ukl:fuılar ler yapılacak \•c tasdık için C\•'knf umum dn bir hiç yUzünden öldürüldü. Suçlu- _ Sm beni evvelce de yaralamışlın, den satın ııldığı v pur, bu s:r içinde fı:• 
BlR fHRAÇ HAREKETlNlN üzerine, bu cıvnrdaki beş dukkan da miıdurlü üne gönderilecektir. su tutuldu. Ceza• e\.·ine tıkıldı. Fnkat bana epeyce çektirdin. Senin elinden mire geUrHcccktir. 

BOOU.l.MASI J • f l V .
1 

.. l asıl mesele nzılt sabıkalılann, h:ıraççı- kurtulmanın çare.si kalmadı. Hiç olnun· Z -t-. ___ ..,. ___ h_ , .. 
cndresler arasında tecelli ede- ncır sa ış arı ı ayette top antı ların kumarbazların, es~arcıların ekse- sa hu sefer ç~ktırmedcn öldür de sen- ey ın ma su u 

cek bir ihraç hareketinin ku.11ıtan- inhisarlar ıdaresı hurda incir müba- Daire müdürleri dün öğleden önce riyetle Tepecik muhitinde dolaşmaları- den kurtulayım. Haval:ırın henüz kurak gitmesinde~ 
rnuı ve boğulmaıı milletimizi alaka yııalma .devaı_n e~ektcdir. Şimdiye im- vılayeUe bir toplantı yapIJU§lar ve ınuh- dır. Gün olmuyor ki. Tepecikle vu1cunl Mütecaviz, zaten sarhoş olarak geldi- zeytin ~ısulün~n uırnra uğradığı ~ 
ile meraka ıürüldeyecıdc bir hadise- dnr, tayın edilen fıat üzcrindı?n Selçuk- leliI i§lcri gözden geçirmişlerdır. 13u olmasın!... ği için, lokantad gürültü fazlalaşmıştır. her verilmektedır. Evkaf id.arcsitl~ 
o duğu gibi mefruz dü manın An - tan clll ton kndar hurda mübayaat ya- toplantıda, mcmurlnrın memurin koopc- Son hadise dotayısiy!e, emniyet direk- Ayşe, karakola giderek şikuye1tc bulun- mevcut 45,QOO zeytin ıığacından öd~. 
dolunun hariminde motörize edilmi§ pılmıştır. ratifine olan borçlarının ödenmesi kn· törlüğünün önemli tedbirler ve tertibat muştur. ve T"tre mınt.nkasında bulunanlar nıotC" 
Türk ordusu tarafından parçalan- Triyestc için mnuna teslimi 4.50 ku- rnrlnşmıştır. almış olduğunu görüyoruz, her gece bu Işte, haraççılıkla geçinen Recep biı essir olmuştur. 

ı e boğulmau da mreakla in~ ruştan 4000 çuval kadar hurda incir m muhitte ara~bnnalDr yapılmakta ve bir suçtan dolayı mahkemeye verilm~tlı-. B. • • dd • 
fenecek mevzular araaındadtr. ı~übayruı ed~iştir. lııhısa:Iar idaresi- Arazinin tahriri ço.~ kama, biçnk. Labanca bulunarak Hakan, dosyayı tetkik etti. Şahitlerin . rr . ı ıa ırol' 
• V AZIFELE.RlN tNCELENMF.Sl nm daha cenJi mikyasta müb:ıyaa yap- Arazinin tahriri işlerine devam edil- musaderc cdılmekte, suçlulnrı ınahke- verdikleri üı:ıdeler okundu şahiUerm Çankaya nile cvuıde oturan Es. ~· 
•• B ... yük ordumuzun yüksek ga!e- ması~ ihtiyaç vard~r. • • mektedir. Mnliye Vekaletinden gelen meye scvkolunmaktadır. Ayni uıman- hepsi suçlunun Ayşeyi ölu'mıe tehdit namında bir ~dın on dürt raş_ınılaklncl' 

il IÇUl m~el • • er~~~-~ v:_~!~- ~ :~ sattŞleda·~· ~1:°ucz· btleJde_neni ~~nd· - bir emirde arazi tahrir işlerinin ynkın- da ha:ı'ççılık ile geçinen. bazı başı boş suretiyle beş lira haraç istediğini bildir- zb~ ~"-~ıntarafuç _?_ e~~ ed~: ur" 
manıt 'V'. ermı pa,.~. ~- 11 '""""ercm 1t:1 ~çın ıa. er ıy ..... t> ır. dan takip edilerek 938 yılı mayısı ayınn sreserilerin yab.lanarak Tepecikte, gc- . . ır ~u.. lllWln · .. _ • ..4 
li ordu e1emanlanmtz, müstakbel Piyasad 20 bin çuvala yalan incir var- kadar behemehal ikmali blldirilmiftir. nel eYle.r arasınd dolaşmalarına mey- nıışler~ar. '.1...•t • • • vür.c uğradığını ve hlllnUc old~ug-·. 
__ !.r_ı • • birb!_JI-• · • __ t...!L! d Hik.un haraççıyı teYa.\4 ettimıişt.ir. bn.1· • çl 
Ymzacıennı, ıncrı ıçm en aa1mJ1 ır. • dan hır kılmamaktadır. uutmUŞ ve u unun cezaya ça 
• __ _.__ .. olan -~- _ __. __ k fi( B Eı . B la • . Hl ·-· ;.,.: 
~ manu; muanuann .... G • nr• e ıç Dün yine böyle bir Mdise olmuştur: ,,..,. k ., d·ıd· masınt tMem-r. i.ıtJ1' 
panda incelemeğe bqlamqlard.r. öçmen İfleri Ayşe ~e Halide isminde iki kadın, 1. ev ı e ı ı Hldiscnin tnhkikatt adU safhaya 

Büyük manevralanmızda modem iskan müdürü Dr. Ziya Fuat, Urla Kor yürek Kemcraltındaki lokantalardan birinde Pcqcmbe günkü sayımızda c:koşu kat ey1cmiştlr. 
ordu~ ~ _ edecddcri mubare- ve Çeşmeye giderek göçmenlerin \•az.i- lkt.u.at vekrueti q dairesi rcüi B .. Eoiı yemek yerken Recep adında bir sabıka- şampiyonu mu yoksa çıtgın mu• başlığt QJıtwlanana"s' ı . ti 
be teklı, ?1°tödü vuıtalaıuı en fay- lo'eUerinl tetkik elmiş ve vdet etmi§tir. Behiç Koryürok Aydından şehrimir.e lı, bunların yruııruı. gelmiş ve Ayşeye altında bir muhakeme yazılmıştı. Aldı- 15 cınay~ itJ' 
dab ıeki!dc: . laı~,. haYa Çeşmede 3•erleştirilen güçmenlcrin bazı gelmiştir. Burada bir iki gün kaldıktan hitaben; ğunız malumata göre, bu adam şerefli Cumaovasının Oğlan anası çlftliğ. 
lruvvetlenmızın d.e en verım~ şda1- maruz.atı da vardı. Bunların terfihi için sonra diğer iş bülgelerinl teftiş için h- - B lira vereceksin, ~er vermez- bir aileye tecavm suçu ile ve sorgu hi· f.'lehmedl öldürmekte .suçlu N~ 
de fayda.lanma.sa incelenecektir. tedbir alınacaktır. tanbula gidecektir. sen, ismin lt:olducadakl mezar taşlan- kimliği tarafından tevkif eltirilm~. muhalceıuaine Ağırce:uıda başlan~, 

BOYOK MOJDE Suçlu Nuri bu hadiseyi anlat.ırkcıı i.ıJ 
_ ":. ~~ la~~ ~ tulün üzerine hücum ederek kcnd' el' 

~ bır mujdc de Büvük Şe~- T A y y A R E s J N E M A s 
1 

f dbvdüğüuü, müdafaai nefis için b~cııi'• 
zm manevra .aMsnu huzurtari,.t.e BUGu·· N • Tele on ııayeU i lcdiğini sözlerinde be~ 
~e:ıdirmeleri haberidir. Bu ha- ŞalıiUer ise Nurinin kötü bir tc~ııı; 
t.._ b •• ...::ı. • dırmı -ı Si Nı.ırı>' 
'Ut% • u!~. seYmç uyan ~· .. ";9 den mlite ir olan Mehmcdin il9 
Velrillerimwn de evndan takip UNUTULMAZ M i R YA M VE ÖLOM PERiSi FfLMININ M E R L E neden böyle bir ~ey söylediğini, bıt ~ ~ 
edecekleri öğrenilmiftir. YILDIZLAR UNUTULMAZ ARTiST{ den çıktın münakaşa ve kavganın <>liltıleı 

E. """ HOPKlNS OBERON int ç ettiğini söylemişlerdir. Mab~tJlif 
srar satıyormuş A L FRANSIZCA SöLO AiLEVi AŞK VE iHTiRAS diğer şa.lıitlerin celbi için talik ediJıll 

Dün nôbetçi sulh ceza mahkemes·-ı FlLMINI GöSTERtYOR tir. ., 
~ ıtin ve 08man adınd iki phıs ----~-- 1'-t 

cetin'Imiştir. Bunlard n Snlahettin Bu filim; iftira yüzünden üç gencİn çektiği azabı - Bir yalanin doğurduğu acıklı neticeleri tasvir etmektedir. Kral Farukun aya11 
6UÇU esrar satması, Osmanm da bu - A Y R I C A b k ld 
adamd n esrar satın almnsıdır. DtLBER ARTiST TARAFINDAN TEMSiL • s L ı z Ü Ü {i f' 

oman: cBen esnın dört buçuk lira- DANIELLE EDiLEN AŞK • NEŞE VE J . Kahire. 1 (ö. R) - Majeste kral 0cıı 
3 lilıettindcn aldım.• demistir. DARRIEU X EöLENCE FILMJ ruk s:ırayın jimnastik salonunda ;;~ 

Hakim; kimy haneye ber~-i tahlil fLA VETEN: Paramount Jounıal Nyon konferan11 fa yanı hayret vakayi egzersiıJerl yaparken ayağını b~ ttıl-' 
gönderilen maddenin neticesi malum oı- 1 SEANSLAR: Her gün JU.ÇAKLIK 2. S.10. 7.20 de PARISU: 3.35. 7.20 de.. 

1 
tur. Kral bir mUddet yntakta kD ııJ'~ 

mnmakla beraber. lkııınna binaen Q.,. Cwnaıteai, pazar günleri 12.20 de p ARfSLt KIZLAR hatlar. 1 mecbur olmuş ise de doktorln~ 'ktıt r 
ınanııı tevklfine knrıır vermişl.ır. 1 • ehemmiyetsiz o1dul!unu bildirıyor 



··-srr ...-ren YEHfJ\SIP. 
--.. ...... 

Sivas - Erzurum 
Hattının ray ferşiyatı 

Divrik'e bağlandı 
Oivı;k 

h • 1 (A. A) - Sivas - Erzurun 
attında rny ferşiyntının Divrik istasy<r 

~~na bağlanma ı münasebetiyle bugün 

lnsıiltere f evkalide 
~tedbirler aldı 

.~vrıkte büyük bir tören yapılmıstır. 
'l'orcn btitlin Divriklilerin civar kasaba Kudüs, ı (A.A) - Filistindeki ~o.:ı müftünün daha şimdiden Camii Ömere 
Ve köy} rdcn gelen binler~c halkın işl!- hfıdiselcr dol:ıyısiylc Ingiltere hükumc- iltica 'Ctıniş bulunduğu söylenmektedir. 
rakj Ve Sivas valisinin huzuru ile ol-1 ti çok ciddi tedbirler almıştır. Yüksek Filistindeki bUtiln telefon muhabcra
nıuş, halk bu vesiyle ile bUyük sevinç 1.Ax:ıp komitesi azasından olan Kudüs tının kesilmiş olduğu rivayet edilmek-
teıaııilratı yapmıştır. 1 belediye reisi Halidi ve komitenin um~- tedir. Zauta ve askeri kıtaat son dere-
.B~tan başa bayraklnrlıı donan:ın mi katibi Fuat Snba bu sabah tevkif ce faaliyet göstermektedir. Şimdiye lca-

~~ık bu mutlu hadise dolayısiyle en 1 edilmişlerdir. . . d:ır bu haberleri teyit eden resmi hiç 
UyUk bayrnmlarından birini yapmış- Halidi ile Fuat S:ıbanm tevkiflerı Na- bir teblin neşredilmemiştir. 

tır d . k ıı· .. . o 
· sirc komiseri An revsın a 1 tızerıne K a·· 1 (AA) - Röyter aJ" tınsı ınu-
1'" h J B tevkil edilmiş olan iki yüz kişinin der- h b.u. u:, . · 
n.uta ya say avı • hal tahliye edilmeleri için Arnp komite- a ırmk cn.A - k •t • l ""ki"· t 

Y"'ks LUllP ·omı esı ıu ume me Jb h. D lk l si ıarorından vaki talep üzerine yapıl- u e . • . -ra lm a ı ıç mıştır. Hükumet ınemurlarının yüksek murları tarafından gayrı kanunı hır ce-

Vef at etti Arap komitesinin bütün azasını çenber miyet ~Jiin ed!lmiş ve n:nlarınd:ı Halidi 
Uşak Y• , • i ine almağa karar vermiş oldukları fa- de dahıl oldugu halde hır çok fızası nef-

~..LZiLIF.ZdLT212bN3 

Atatürk· . . 
/stanbulda biı· 
gezinti yaptılar 

Hariciye ve Dahiliye 
vekillerini yemeğe 

alıkoydular 
Jstanbul, 1 (Yeni Asır- Telefon

la) - Atatürk bugün şehırdc bir 
gezinti yapmışlar ve Pernpnlns N 
oteline de uğramışlar ve burada 
Cenevredcn dönen Hariciye Veki
li Dr. Tevfik Rüşlil Aras ve şehri
mizde bulunmakta olan Dahiliye 
Vexili B. ŞükrU Kayayı kabul bu
yurmuşlnr, ke;ıdilerini öğle yeme
ğine alıkoymuşlardır. 

Bir mUddet otelde istirahnt bu
yuran Atatilrk, nkşaın Boğaziçinde, 
denizde motörle bir gezinti y:ıpmış
lard1r. · 

u:z.7.Q-7.7.Z77.7-Z7.r.t:l':XZZZZ7JJ.7__Z7.; 

Jb-,_. '
1 

(A.A) - KUtah)a sayla .. dı Bk: lkç t k •t reisi olan Kudüstcki büyük yedilmek üzere tevkif olunmuştur. •cuıun Dalkılıç Bozkuş koyun a ı 1 a omı e .,.. 

~~:~=~:~;~;.enazesi Çekoslovakya ~;;::;:t:~j~~ 
T. R. Aras 

Yugoslavya şehirleri- lla. Nazır• Dolmabahçede Ata-
ni ziyaretleri .ıı Jürke tazimatını 

Dubrovnik, 1 (AA) - Dün öğleden bildirdi 
dtVVcl Mare§al Çakmak fchir ve bilha~sa EKONOMJK VE :M.ALt 1ŞLER. b l 1 (A. A) - Hariciye Vekili 
evlet • ı · · · · · A · p • • Istan u , 

dirc.kt·· ~~§ıv crını zıyar~t ctmıştır: rşıv arısı Cenevre, l (ö. R) - Milletler cemi- dokt6ı· Tevfik RUştii Arns bu sabah sn-
hurJy 

0

1~1Ma~cşka~a eski Dubdrok;nı~. cum- yetioin ekonomik ve mali işlerle meşgul at 9 40 dıı ekspresle Cenevreden şehri-e ı ı e Tür ıye arasın a ı muna e- . d 
1 

. ' . 
hclle . . .. . . Z. ft • olan komısyonunda Fr:ınsız e egesı is- mizc gelmiştir. 

re nıt Vcsıkalar gostcrmı.ştır. • ıyaret e ı . tihsal ve mübadelelerin artması lehinde Doktor Arns Sirkeci istasyonunda 
. ~ar~al bundan sonrn dcnız akademı- Paris, 1 (ö. R) - Çekoslovaky:ı h:ırı- bir rapor vermiştir. Bu raporda siyasi CUmbur Riyaseti Başyaveri Celal, ec-j1nı ziyaret ctmi§ "e müstakbel Yugos- ciye nazırı B. Krofta saat 23.15 de Cc- . . 

1 
Usa"t lm ğ b" clçUikler crkfuu, Tahran elçimiz 

~: ~rl:e zn~ltlerln~. "'Um ini bJytlk 
1 
nev.eden Pari<ı'. gel':'~ .'. .. Li'.°" .garın: ~:.~:':k::~:ıs':de 'sa~llh:~::;;: ;;:; ;.~ Jstanbul ·~~isi Muhittin tlstilndağ, 

lııb ılc takıp etmıştir. 1 d:ı Fransız Jıükumetı nıumessıllerı tara . tl k dcdilmekte '" k daha bir rok mumtaz zevat tarafından 1 Ö~I 1\11 l }-' 1 ı · ı K {t F an meınnunıye c :ıy c c ono- 11 g c zamanı cıareşn -.ole mperıa ıfından karşılannııtitır. B. ro a r - . . . . . . . knr ılanınıştır. 
da Şerefine verilen bir ziyafette hazır bu- sız hükumetinin misafiri ol:ırak pazar mık ve malı ışler komıte1ennın tetkikle- ı:t nbul l (Hususi muhabirimizden) 
lunrnu~ Ye snat 14. 30 da Kotara müte- günilne kadnr Pariste kalacak- ve orta riylc B. Van Zee~nnd . tnraf~ndclll yapı- _ H:riciy'e Vekilimiz beyanatında Ce-
Veccihen seyahatine devnm c miştir. jAvrupa•·ı :ıltıkaclar eden meseleler hak- lan anketin vardıgı netı~eler;n yakı~da ed Milletler Cemiyeti asamblesi-

'" J ·k· r ·· t k b" h k tc ımkan verebile- nevr e nıarcşal Çakmak Kotor civanndn Cav- 1 kındu Fr:ınsız htiklımetiyle fı ır ten ı m~~ e:~ . ır ore .e ninıç "ümaları dev:ım ettiğini, Cenevre-
dat le l . d k · ccgı gostctılmektcdır. . · ,.,. B"" "'k ş as >asını zıynret c ece tır. edecektir. ye t"krar gidip gıtmıyeceliı uyu c-

Dubrovnik limanında dcmirlemİ§ olan fm emirlerine bnglı olduğunu söyledi. 
Adatcpc muhribi ele öğleden sonra Ko- 1 · a rb Dr. Tevfik RUşlU Aras Dolınabahçe sn-
tora hareket etmiştir. sp a ny a rnyına giderek Atatürkc tazimlerini ar-Marcş l buradan Adatcpeye binerek zetü. 

ltirlciycye avdet ~dccektir. lstanbul, 1 (Hususi muhabirimizden) 

t 

SON H .ABER 
. . 

Sonbahar • • 
ıcın manevraları 
' 

General ismet lnönü 
B. Celil Bayar ve 

Vekiller Izmire geliyoı· 
İstanbul, l (Yeni Asır: Telefonla) - Sonbahnr askeri mancvralannda 

bulunmak üzere Bıı vekil İsmet lnönü, Ba§vekulct vekili B. Celal Bayar ve 

Vclüllerle Milli Müdafaa vekaleti askeri rnüst~rlan bu nyın dört Ycya bc
~inci günü Anknradan lzmire hareket cdc.ccklcrdir. 

Balkan Antantı 
Kurmay Başkanları 
Ankaraya geliyorlar 

Bclgrat, 1 ( ö.R) - Bükrcşten bildirildiğine göre, Balkan antantını tqkil 
eden Türkiye, Yugoslavya, Yunanistan ve Romanya genci kurmay bqkanla· 
n bu ayın yirmi beşinde Ankarada birl~cccklcr ''c burada çok mühim bir 
toplantı yapacaklardır. 

Bükrc§ siya.si ve askeri mahafili Ankarada yapılacak olan bu kurmay he
yetler toplantısına büyük ehemmiyet vermektedirler. 

Hatay da Tifo var 
Tahrikat yapanlara izin verildi 
Yeni delege halkın itimadını kazanıyor 

lstnnbul, 'f(Ycni Asır: Td;fonl;) - Antakyadnn gcl~bcrlerc göre 
Hatnyda dch~etli bir tifo salgını vardır. Hastalığın önüne geçmek için tedbir
ler alınması beklenmektedir. 

Hatayda tnhrikut yapan memurlara bila müddet mezuniyet '·erilmişür. 
Bunlar Hntaydan Halebe gltmektedirler. Yeni dcleğe, Halayda halkm itimn
dını kazanmaktadır. 

Irak H. Nazırı lstanbufa geliyor 
lstanbu), 1 (Yeni Asır: Tdcfonla) - Cenevrede bulunmakta olan Irak ha-

riciyc veziri yarın şehrimize gelecektir. Hariciye vekili Dr. Te\ ·,:c Rüştü Aras 
da bir kaç gün ıehrmizdc kalacak, Irak harici~ e 'ez.iri ile buradn görüşecek· 

Koton~. 31 (A.A) - Mareşal Çak- • k • f d _Dahiliye Vekili ve Parti genel s_eJtre-

"1ak dün.öğle~en sonra Kotora vasıl-01- Ancak ı ı tara ın a te. B. Şükrü Kaya lstanbula geldı. z ld k A k lk 
~: .. :::." amual Polç ta.afmdan lm•- • • • B. Sedes ongu a tan n araya i tren 

M k d ı ·ı h t b ı r Başvekalet kalemi dün merasimle hareket etti 

lerdir. 

a e 
00

1 ya an aşma~~~-~ ı e ı ı mahsus müdürü ofdu Zonguldak, 1 (A.A) -Kömür yolu·ıS:ıat 18,45 de Zonguldaktan Ankaray> 
m a 0 e V r a a i" 1 ' Par is, 1 ( ö. R) - Mançestcr Guardi-ı lspanynda miidahaleye devam . etmek Islanbul, 1 (Yeni Asır - Telefonla) - n~n Çnt~ağzı : Zonguld~k. kısmının ray ilk tren hareket ctıni.ş ve Zonguldaklı. 

Bclgrnt 1 (ö.R) - Yunnn harbiye .yen gazetesi vazıyor: istemiyccektir. Sovyct müdahalesine ge- Başvektılet Kalemi Mahsus direktörlU- d~şemesı 1~ a~~ıto~ ~nnh~e sona er- lar bu mesut hfıdiseyı de sevinç heye-rıeUırcti ~üst .. crnrı Yunan ordusunun Ma-j el pnnyol ;ncsclcsi imdi Akdenizde ! lince bu kendiliğinden durmu§tur ve her ğüne Iş Bankası umum! k!itlbi B. Sedes ~ış ve .. otegrilncr: ro" omdot zhalkılnd s:- canlariylc kutlamışlardır. 
•- ...,, 1 1 ld Al ""d h 1 d · -.ı·ım vınç gos n .. sın a ongu aga T · Zo l.ı-k · ta · · · <odonyndn ynpmnktn olduğu manev.n- 1 bi< lnciHz.F '"""' em niye• m.,ele.i o - '" e mnnyn ve ltalyn '.'.'" • • .: •: tayın <~; iştir. glrm~tir. . renm ngu ~ " syon~na llJr•ş,. 
larda bulunmak üzere Atinadan n~rı!· 1 muotur. Bu sebeple lngilterc ve F rnnsa I 'a~ı;eç~rlersc Husyn d~ mudahnle; ı b 1 B k Bayındırlık Bakanlığı h:ıttın bugün- nı . V: . z_ongulda~tan Ankara~ a h~cket 
~~tır. Prens Piyer de manevralara ıştı- için ha) ati bir mesdcdir. Romad~ BB., rnkm~~a .mc~bur olacaktır. .. Ş an QSl • den itibaren işlemeye başlamasını <·m- edı.ı ını lımnndakı vnpurlar ve fabrıkalar 
ti.it etmektedir. IMusııolini ve Hitler nrasındıı ne gibı mu- cBılakıs cgcr lspany~da mudahalelcr Kumb ·kr miyesı retmiş, bugün snnt 10 d:ı Anknradan dudiıkl r calarak seUımlamışlardır . 
.... ,.:ı7zz7..7Z7.7.i'.7'f.7.7.7.7..ZZ-/7ZZ7J havercler gcçmi1 olursa olsun, lspany~ 1 devam ederse Frans:' Pırenc hudutlarını ara I ~ . Ban- gelen ilk yolcu treni 1stasyonru bırıkcn Zon uldak bugun yine yeni ve büyu~ 

Mevlıi.du Nebevi 
1
da ecnebi müdahalelerine her suretle nı·ja?mıık.kan~~ının ln~ıltcrc !~rafından_t~s: Ankara, 1 (A.~).- Tur~ye b~lunan binlerce halkın tezahUrlcriyle karşılan- hır ba)r. m nliği y:ıpml§lır. Hattır: 
h k k h~ k. d" Bellidirki vıp edılecegıne emın olabılır. Şu takdır k:ısında en az 2o Jıra tevdıntı t . 

1 1 
t '" . in 

29 

ilkt . ı ayet verm~ · ·nr rı u ım ır. 1 •• ük • bu ··n a- mış ır. 1§ eme) e açı m.ı orcnın eşrır 
>mirin sa bık Hu su si MU· ltalra vnkiı knzonmok ;,1;, o<. zim za- I de V nlcn•iyo hükümeıi F mn,.dan h." kuç •or• ~es.ıpla~ ar~smda . g~· ~ k Istasyon ve bUtiln memlek< t bug•ln Cümhu.ıy.ı b3.1 ramında yapdaeağ> an 

bas ebe müdürü merhum ve k d" ı h · d iolediğine ve niha· ı ne\ i siliih satın alarak Rusyaya karşı ıs- pılan !kramıye keş!desındc bın al ırahı bşntan başa bayraklarla don nmı.ştır lasılınıştır. 
•f T b · H ld h i manı~ en 

1 

e ın e • k ni· tihl~lini b~M~k w ~~™ mü~d~ i~ryc Edremh~ llWnumar 1 .~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-mag ur a sın a aşın ru u yet 1· rankonun zafer kaznnacagına a . .. . . • . . . l sah'bi L"' f . 
250 

l"ralık ikramıye' 
i • b k G·· 1 1 d '"d h 1 de bulu- !esme komunıstlcrın hukımıyetı atına sap ı ut ıJeı ı . R B k •ı • Çın u a şam uze ya ı dir. ltalya ispanya a mu n a e ıd·· d d d b"I l . l ·tt e ' Jstanbulda 24 G03 numaralı hesap sahı- omanya aşve ) ! •• d d ı b 1 d 1 · N J k. ademi mü- uşmc en cvam e e ı ece ::tır. ngı er , 
camun e yatsı namazın an . ııan n, ıca ev ettır. ası 1 

1 . . d" k" 1 d k. d h"l" h ancak bi Snvaya isabet etmiştir. 
ı . . k" d devlet erın , cmın ır ı spanya n ı n ı ı arp OO 

sonra okunacak mevluda dahnle. sıyasetı tu ·ıp c en ı 1 .k. t f d b" 1 ·1 etice- Keşidcde bunlardan başka 1 zer, k ı • b b 1 1 d 1 "it Fransndır ta . ı ·ı ara arasın a ır uz nşma ı e n k 205 A 
Ütün dost VC dindaşlarımız ' 8Ş JCll arı a n[tı ere YC • • : J 1 b")" r, k t b J d ncak ınÜ• 50 şer, onar Jira ikramiye azan.an n araya ge ıyor d · "'d hole siyasetını nnı:an on- ene ı ır. ra a u uz. aşmn an 

da tl•d· 1 ya a cmı mu d h l ·ı·k L" "k .. k" la- numara vardır. ve 1 ır er. 1 k k b l OV• obO tatbikat ısuhasında a n ccı ı ıttı •ten sonrn mum ·un o 
S 3 

ra. a u ettıgı gı 
1 

caktır.> E'.Jı·rnenı·n havacı Bclgrad, l (Ö. R) - Türkiye Cüm- Ankarayı .ziyaret edecektir. B. Talare.! . ı d l· b l derse Almnnya yalnız başına U -

rzz~~tzz.z'°"LZ2.ZZY..T..L2ifı!Zz:1..., a .n u c l r • huriyetinin daveti üzerine Romanya konun Ci.lmhur.il et bayramında Anka 

İzmir halkı icin büyük bir sürpriz 
' 

29 eyh11 937 den 4 birinci 
teşrin 937 ye kadar 

.. 

Londrada 
Se izinci 
Edvard 

Tiyatrosu artislerinden 

Mister Harbed AHEARN ile l\1ises ıRENE UOROTHEA 

Şehrimizden g'!çmekte iken yalnız bir hafta müddetle 

ŞEHiR GAZiii9_SU_N~~rdir 
Zengin varyete numaralarını göstermek ıçın angaıe edılmışl 
Bu büyük sanatkarlar tarafından yapılan varyet~ numaraları şimdiye 
kadar ı · ı·ı · ·· d' ..... harikuladeliklerdendır. Fırsatı kaçırmayınız zmır ı erın gorme ıg 

Fiyatlara Zam Yapılmamıştır. .. 
~ ............................ . 

, 

genç e .ı . kk başvekili D. Tntaresko bu ayın sonunda rada bulunacağı tahmin olunmaktadır. 
Ed~elµ~-~~~ ~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ talebelerl Inönü knmpmda B ve C brö- # 

velerini muvaffakıycUe bitinni§, müte- DAUARDAN SESLER : 
addit defalar yüksek yelken ve paraşUt 
atl:ıyışı yapmışlardır. Talebeler bugün 
Edirneye dönmüşlerdir. Bunlardan blı-i 
kız ikisi erkek olmak üzere üç talebe 
de öğretmen olarak orada nlıkonulmuş
Jardır. 

Tayyare mUfettişl Ali bugUn dönen 
talebelerle uzun bir konuşma yapmış-
tır. 

Doğu vilayetlerinde 
tohumların ıslahı işi 
Erzurum, ı (A.A) - Yeşilköy tohum 

ıslah istasyonu mUtahassısı Dr. Cuirza 
do·u buğdnyları için bir tetkik gezisi 
ynpmaktndır. l\fötnhassıs doğuda ter 
hunıluklarm ıslfıhı ıçin açılacak istas
yonun yerıni teshil edecektir. 
'h:'ZZJ.':ZZ777Zzzv:zzz7..Z7J7ZZZZZZJ 

Makinist 
Namzedi aranıyor 

Gazetemizin makine daire
sinde çalı§mak üzere makinist 
muavinliklerinde bulunmuş bir 
gence ihtiyacımız vardır. Maki
nist namzedi olarak çalı§mak 
isteyenlerin aaat 17 den sonra 
idarehancmize müracaatleri. 

(1-3) 
la:st127!1!"Z:l'.Zr.D .... :zz:'ZZl!';Zıl2ZZ'.,Zl 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ikmal imtihanları 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

ikmal imtihanlarının icra edildiği eylül ayı çocuklarla berabeı 
ana babaların heyecan ve endişe mevsimi oluyor • 

Dokuz ayın külfet ve masrafının çocukları tarafıns:lan « sınıf 
ıreçmck » .. s~retile ödenmc:aini. bekli~~? ana, baba imtihan heye. 
canının butun ezasını netıcenın teblıgıne kadar çekiyorlar. 

Derslerin aunturlularından geçecek kadar numara aldığı halde· 
_ Baba! Beden terbiyesile musikiden bet numara alamadığı~ 

için sınıfta kaldım. 

Diye eve dönen çocuğun kar~ısında çileden çıkmıt kaç bab2' 
gördüm. 

Musiki ruhun, beden terbiyesi de vücudun gıdasıdır. Hiç füphe 
yok ki böyledir. Ancak sınıfının bütün derslerinden nisbi bir mu• 

vaff akıyetle !mtihan veren bi~ çocuğun bu iki gıdayı veya birisini 
-velev nazarı olsun- alamadıgından dolayı «sınıfta çakmak» ce• 
zasile ~e~alnndmlması b~lem_em ne d~receye kadar doğru olur. 

Musıkı ve beden terbıyesı derslermde imtihan mesuliyetinin 

mevcudiyetine ve ayni sınıfta 2 veya 3 sene kalanların kapı dışarı 
edileceklerine göre bu iki dersten birinin ameliyatında veya na• 
zariyatında muvaffak olamıyan gençler için mektep kapılarının 
-kıyamete kadar- kapalı bulunacağını kabul etmek iycap eder ki 
böyle bir akıbetin fecaatini kabul etmiyecek kimse bulunmaz kaı 
naatındayım. Tabii her iki derain hocaları müstesna. 

Mekteplerimizin bu flene verdiği musiki ve beden terbiyesi kur. 
hanlarının adedi karfısındn alakadar makamların harekete gel&: 
rek her halde hu derde bir deva bulacakları ümididir ki bu acık.it 
akibete uğrıyanları müteselli ediyor. 

A. M. ÇINAR . 
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···············································································: 

1 K zk r ş 1 . . 
: .................. Büyük aık ve sergüzeşt romanı .................. . 

~.,,..,,...,.....7""1'7'7'""7"'T"1""(7,777.7.ZZZZZZ7'.J 

Birinci kısım .: 'ıefrika No. 47 

Mösyö, dedi, bu küstahca sözlerinizin 
hesabını vereceksiniz 

bana 

Ben Haydudum! 
~----~-fliil;;c.17.Ziiıx'61;a".:Zl:::ıı••an&• Yazan: CURT IUESS 

- ta-

Bir cinayet işlenmişti 

--- ~ -

Hüdai lzmire getirilecek 

uçl · şçi Ri atı gör e 
ve işitme hass larlndan 

mahrum etmesidir 

RöPORTAJ HATIRALARI 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bu bir roman değildir 

uçlu yerinde oturan 
za valh . genç •• 

Se\7diği 

anlatıyordu 

medin ifadesine itiraz edeo 
Mustafa ayağa kalktı. Büyük 
bir isyan içinde Nefisen:n ölU
münfi anlattı: 

- Kara kış, köyde yağmur" 
lnr yağdı. Gece idi. Sabahı 
dar getirdim. Nefiseyi görmek 
için evinin yoluna düştüm. Hay
vanım aç olduğu için mi ne, 
yavaş gidiyordu. Göz.üm şürçtü. 
Bir kara tavşan çalahk arasın· 
dan çıkarak önümüzden geçti. 
Hatırıma gelmedi değil: " Uleo 
Mıstıva dedim. Yağmur yağı• 
yor, gözün sürçtü. Ardıodao 
bir de tavşan yolunu kesti. Var 
evine, rahatına bak ... Nefise 
kaybolacak değil... yarına gı· 
der görürsiln. 
Şu cahil kafaya meram an" 

lahlır mı, hayvanı kırbaçladun. 

Yağmurdan ıslanan gözüoıil 
sildim. Yoluma devam ettim. 

Sen misin gideceğim diyen ... 
Ana baba günidi o ... Dereden 
geçmek imkansız. Gözüml\ 
yumdum, hayvanı dereye sür" 
düm. Yanm saat içinde dereyi 
geçtim. 

Ağır ceza reisi Mustafayı 
seslendi: 

- Yine uzun gidiyor Mu•· 
lafa .. . Kısa kes bakalım. 

Mustafa, gözlerini yalvarır 

gibi reisin gözlerinde topladı. 
Büyük acası bakışından anla· 
şıhyordu. Devam etti. · 

- Kara tali yolumu keseo 
karaca tavşan gibi· karşunl 

di!d ldi. Birde l>akhm, neymit 
N f . h E · · oda o... e ıse a... vınm yanı 

hayvanları toplayor. 
· Sevincimden ne yapacağını• 

şaşırdım, kaldım. Seslendim ': 
- Nefise ... 
ince kız sanki coşmuştu. 

Tiz elden yanıma geldi. 
- Ne geldin Mıslın, dedi. 

Yazık değilmi haline ... Yağ• 
mur aşkan, o yolları nasıl geç· 
tin. 

- Göreceğim geldi, NefisO 
dedim. Hasta değilsin ya ... 
Ben gelince Nefise de gayrete 
geldi. Haydi eve gidelim, de· 
dim. Kabul etmedi. V arahOI 

dolaşalım dedi. Olmaz dediıD• 
Yüzü kızardı. Ben de kalp ta· 
şıyorum tabii.. Vardık, dolaş" 

mağa başladık. 
Ne diyordum, Akçaya geldik· 

Taşkın taşkın akıyordu. Nefi· 
seyi hayvana bindirdim. Bende 
yaa geçecektim. Sular fırtın• 
gibi taştı. Hayvanların ayaklaf1 
tut:ı:az oldu. Ncfisenin sesiol 
işittim: 

- Boğulacağım. M ı ı t ı ' ' ' 
dedi. 

Çılgın gibi ıu!ara ataldıOI• 
O da hayvandan inmişti. Hat' 
van can çekişiyordu. N cfis~" 
nin hali pek baraph. Gelioli~ 
vücudile kollarımda kaldı. 

Ben uğraıup dururken, oe· 
fesi bkandı. işitmiyordu artık··· 
Nefise, diye seslendim, ce\'•f 
vermedi. Soğuyurdu vücudu ... 

Hakim sordu: 
- Yazık sana Mıshva, er 

kek olacaksın... insan nişaO" 
bsını gözgöre sulara bırakır '°1

' 

gayret etseydin kurtulmaı ıot 
idi. b 

Mustafanın karagöıleri siy• 
b. k 'b' . iud• ır yumru gı ı yuvası ıç 

düğümlendi. Düşündü, düşüO" 
dü. Sonra cevap verd : 

- Erkek diye, sözünı 0~11 

benim gibilere denirmi k•·" 

"'' 8-en bir karıyı sulardan çı 
- SONU YEDlNCt SAIUFEDli! ,,, 
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ANKARA RADYOSU 

öğle nqnyall 

SAHIFES 

Macera •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Saat 
13.lO - 13.50 Muhtelif plak neınyatı 
13.50 - 14.15 Plik: Türk musikisi ve 

halle şarlulan 
14. 15 - 14.30 Dahili ve hrici 
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ipten kaz!ktan kurtulmuş 
olan bu haydut, Bizansın 
bu meşhur fahişesinin hid-
detini düşünerek tir tir 

titredi. Ne yapacağını 
şaşırmış 

aptala 
bir halde 
döndü 

haberler 

18.30 - 18.35 Plik nefl'İyab 
16. 35 - 19.1 O Çoculdara Karagöz (Kü

çük Ali) 

19.1 O - 19.35 Türle musikisi ve halle pr· 
kılan 

(Servet Adnan ve arka· 
daşları) 

19.35 - 19.50 Saat ayarı ve Arapça ncş· 
riyat 

19.50 - 20.15 Tükr musikisi ve halk pr-

Karım 

YAZAN : TITOYNA 

4-

onlarıri olsun!. 
Ben ondan bıktım. Yarın da o benden 
bıkacak. iyisi mi daha evvel davran· 

nıah. Vaktim varken başka hayata 
atılacab"lm. Daha iyi değil mi ? 

blan maraya daha gündüzden tuttum. Ufak ı [ 
(Hikmet Rıza ve arkadaş- tefek p.hıi eıyalarun da çoktan kama- 1 

lan) ram:ı •• Eğer İstersen benimle her.bert I" 
20.15. 20.30 lktısadi konuşma: Ş. Sü- vapura kadar gel.. f 

reyya Aydemir Ayak seslerimiz Şangbayın tenha ao-

l 9. 50-20. l 5 Türk musikisi ve halk pr- ltaklannda ve gecenin bu ilerlemiı 5a-ı 
kıları atinde akisler bırakarak dağılıyor. 
(Sali.heddın ve nrkndaş- Sokak kö,elerinde boylu boyuna uzan-
ları) mlJ Çinli hamallar uyuyorlar •• 

21.00 - 2 1. 15 Ajans haberleri Bir otomobilin uzaktan akseden glak-
2 f. l 5 • 21 .55 Stüdyo salon orhstr son sesi.. Bir polis devriye-Ü .. Yakından 

1 
ISTANBUL RADYOSU gelen çatlak bir gramofon zınlt111 .. 

Se~aatiyano, çddıracak gibi oldu. de kıskandığa bu adamın ölümünü el- geı;mi;ti. Ondan sonra görmedik. öğle ne;,riyab *Jt/-.* 
Od~ı.aına küme girmezdi.. betteki isterdi. 1 - Haber verin .. Nerede ise tez cel- 3aat Damyen, derin derin içini çekti. 
Cirae bile anahtara ne yapacaktı? Fakat onun ölümünü Teosya istemi- sin •• Onu bekliyorum. 12.30 Plakla Türk musiki,i _ Ohh ... dedi, çok şükür pek 
Anahtar ne olmuıtu? yordu. Şu halde Teosyanın hiddeti ayni Ku: çekildi. 12.JO Havadis uzun sürmiyen bir tecrübeden az 
Onu kim alnuttı? zamanda kendi ölümü demekti.. Teosya, yine Vmili düıünmefe b~.;fa- 13.05 Muhtelif plak neşriyatı zararla kurtuldum. Riyazi hesapla 
Şİn.di Teoqaya ne cevap verecekti.. Haydut, itte bu korku içinde Teosya· dı... 1 tJqam neıriyatı masa batında dütünmüş, karımla 

F.taitenin nüfuzunu ve hiddetinin ne ka- nan bir daba karımna çılcmamağa ve 1 Şimdi o, karanldc ve havasa bodrum. Saat evlenirken ideal bir izdivaç yaph-
dar huclutıuz oldufunu yalandan bitiyor- buradan kaçmağa karar verdi. da idi.. 18.30 Plakla"dans musikisi ğımı sanmıttım. Genç bir kız .. Cü-
da.. Gitmezden önce de prap mahzeninin Ve kimbilir bu anda, fahifeye .• Esa- 19.30 Konferans: Ali Kimil Akyüz (Ço- zeL. Zeki .. Kalp sahibi .• Bir müd-

Ona: eski ve nefis praplaruu son defa tat- sen kızgın olduğu fahİfeye ka111 nasJ bir cuk terbiyesi) det beraber tam ve mükemmel bir 
- Anahtar yok.. ı mak iatediiinden nefsini menedemedi. hiddetle kudw-uyordu. 20.00 Suat Gün ve atltadaılan tarafın- hayat, bir sevda hayatı yafadık. 
Ct!Yabma nalll verecekti •• Bahuaua ki Fıçılardan birine yaldaftı.. Fakat onu kendi eli ile birnı:dan kur-l dan Türk musikisi ve halk tarln- Karfılıklı hisler, yeminler .. ölün-

bu --La-- bocl--..1 "I" --Lı_a_ n_ı_ b' apa eline geçti. l kad b b Ad b' --.._..., nanua o ume Dlllllllum / uaa..- ar mqr tuacak, ona, lcendi piçliğini söyleme- arı ceye ar er& er yaşama vaa -
ır •d.m kurtaracak yegane vasata idi. Mafrapayı doldurdu. _,_1 ber L-- k d" d _ 20.30 ömer Rıza tarafından Arapça ıöy- lora •. Sen ölürsen ben de ölürüm .• 

c:ı -L _ . • • • • ..1 .. • .. - ,. tr11.l:ı- m'C:ö e aoer artı Ufman egil, doıt •• I 
~uutayano, bodrumdakinin kurtul- Fıçının dibınc çoKlu ve ı~:n-&- -.. jt--•mat .• 1. 1.~· 

1 
lev soz eri ve buna benzer, bütün yeni 

rn •• _ • • • • u:.ı nnnı soy ıyc:.eı:ı; .. ı. ah --'--d fın 1·1 b 
-ı iatemıyordu ama .. Kendaamm de dı.. . . • :0.45 Sem at ve uma aşlan tara - ev ı erin bir irlerine okudukları 
falıitenin hiddetine manu: kalmasına hiç Haydudun farabıı lmrfl biiyük wı Ar~dan yıne c:n hır zamıın geçti. \ dnn Türk musikisi ve halk prla· masalları biz de birbirimize oku-
lliyeU Yoktu.. vardı.. Esasen bütün içki müptetalan Fabiıe, bir J:upa prap dah yuvar-

1 
lan (Saat ayan) duk, birbirimizden dinledik ve 

Telatlı adanlarla odaamdan çaktı. böyle deiil midir? ladı.. 21.15 Tango ve caz orkestrası kendi kendimizi avuttuk ••• 
Alay ederler k~su içinde analıta- Ve bir kere baflamaamlar.. Yalnız Giden l<ız da, Sebtitiyana cibi daha 22.15 Ajans ve borsa haberleri Sonra ... Sonra her feY meydua 

rı arlradaılanna sormadı. içinde bulunduktan tehlikeyi ve sonra- dönmemi~i. 22.30 Plit..ltla sololar, opera ve operet çıktı. Yaldız kazındı .• Pas gözük-
\' alnaz bir fÜpbeai vardı.. 5ım değil, kendilerini bile unuturlar. Masa bqmdan kalktı.. 1 parçaları tü. Masalların masal olduğunu o 
Belki anabtan kapı üstünde unutmuı- St!bastiyano da onlar glbi idi ve öyle Aynanın kar-tısına geçti.. OU AKŞAM AVRUPA RADYOSUN- da ben de anladım. Karım beni bel 

tu .. l>ÜfÜDclü.. yaptt.. Dağılmıı aaçlannı düzeltti. DAN DtNLENEBlLECEK SEÇME ki hala seviyor ve aldatmıyor. Fa- dim. 
l 

Bu kapedaa bir öli çıbnlt üç ar olu- Birinci mqrapayı ikinci, ikinci m:ı'- PROGRAM kat yaran yine sevmekte devam et- O h ld ? YOrd içkinin y naklanna verdiği kuartc bir a e ••• 
u.. rapayı üçüncüsü takip etti. [: ilmİf • Senfoniler se bite aldatacağı muhakkak •. Bu Asıl itte ıevdiğim içindir ki 

O zamandanben analatan eline al- Yerinden kalkmak istedi.. :ıJ<;~eı7:ın7v~fti. yÜzüne yme 35.05 Prag kısa dalgası: Haydn'den hayatı böyle bile bile sürüklemek- böyle hareket ettim. 
~. Acaba bu..,. Wüecle boci- Kalkamada.. senfonik konser. te ne mana var ... Esasen görüyo- - öyle amma.. O da seni sevi" 
l'Utn odasından ölüyü Çlbnrken anah- Tutmıyan bacaktan üstünde sallanaL-ı, Sabah mahmurluğu ile hiddetin bir- Hafif konserler: rum ki o da ben de birbirimizden yorsa .. Yaptığın bu hareket onu 
tarı kapı üatUncle unabnuf muydu? yalpa vuran ağır gövdesi onu teltrar fıçı 1 leştiği kötü bakııtar cözlerinde kalma- 7. 1 O Berlin kısa dalgası: Sa hah kon· bıktık .. O büğün bıkmasa bile ben ıstaraba dütürmez mi 7 

Hatıra gelen ilk ve son ihtimal yal- dibine yıkmqtı.. mııtı.. seri (6.15: Dev mı). 9.20 Paris ima bıktık .• O buğün bıkmasa bile ben Damyen omuzlarını silkti 
llQ bu idi.. Kuvvet bulwum diye bir m31rapa dn- Yatak odasına cirdi. 1 dalgası: Plak konseri. 9.4) Paris kısa güzel.. Göz koyanlar çok.. Gün _ Daha eyi ya .. dedi. z~ngin .. 

Adeta kOf&l'C*•ana ufaklar daire.in- ha doldurdu. Arkasına lran plından yapdm:ı ve in- dalgası: Pltık. 11.50 Paris kısa dalgası: gelecek onlar da bıkacaklar .• Ar- (iği gibi ıstırabmı da hana med-
den çaktı.. • • • Bunun hepsi:ıi içemedi. cilerle süslenmiı ağır bir pelerin atb. Plak. 1 3: Keza. 1 3. 1 O Bükreş: Plak kon- t~~ mono!?~.laşmıt bu hay ah sü- yun olacak .• Bundan daha kuvvet-
~ap mahzenmın mermer merdı..en- Mafrapa elinden yuvarll!.!ldt. Fada sabredemiyecekti.. seri (14.2>: Devamı) 14.15 Paris kısa ruyerek suruklenmektenıe olduğu li hatıra bırakılabilir mi? Fazlaai 

1~den dörder dörder athyarak indi. Kmnazı çember sakıiJlı korkunç b~ı Sebastiyanoyu bizzat eraır.ağa gidi- d~lgası: Konser. 15 Paris kısa dalgası: yerd~ bırakıp batka hayata henüz can sağlığı ..• 
ahzen karanlıktı.. dökülen p.raptan sırsıklam olmUf göğ- yordu. Sofaya çıknrken, gönderdiği ıaz. Lıyondan konser . 15,35 Ro~laklsa ~al- vaktım ~arken baılamak daha a- _ Peki, bu hareketini İsyan et-

Buraya, tarap doldurmak için inenler, sü üstüne düıtü.. la karşdaştı. ı sası: Karışık hafif musikı. 19 Bu~- kıllıca bır har~ket. olmaz mı? meden, itiraz etmeden mi kabµl 
l'llerdivenin alt tarafında deste deste du- Son bir gayretle kafasını Italdmnak Ü- _Hani Sebastiyann.. eş: Ciurgca orkestrası 20 Va~ova:: Cı- - Demek fımdı... etti? 
tan ınumlardan birini yakarlu, mabze· tedi.. . Cariye, koprak gelmİf olmanın neti- tar orkestrası ile birlikte Macar şarkıları: - Ev~t, ~aı:ııı:ııA bıraktım, gidi- - Neyi kabul ettiğinin, nasıl 
ile Öyle girerlerdi. Çeki lafı gibi ağırlqan baıı koca göv- cesi soluk soıu·a ceva verdi: 120.1 O Bükreş: Plakla Romen, halk yorum: Bıletımı fılan ~ldıktan son- kabul ettirdiğimin, niçin kabul et-

Sebaatiyan0 da bu mwnlardan birini deyi beraber çekerek fı;mın dibine ve Yok Segb • P musıki i. 20.40 Mılano'Florens:: Karışık ra cebımde sadece yuz dolar pa- tiğinin farkında bile deg"il.. 
lld - •• astıyano yok.. k 2 · 1 k ld 

ı, Yaktı.. boylu boyuna serdi... T .. • • . dd • onser. 1 kolonya: geçit resmı marş an ram a ı. _ Neden? 
eosyarun gozlen fal lafı gıbı ~ ı. 40 p k' k ? • • 

koca taraP façılan, yere gömülü ta- Sebastiyano, sız.'llqb.. y k ., 8 d -'·, ş· d' 2 I Layp~ig: Y ogusl v akşamı. 2Z 1. - e ı ya ~rın · • - Çünki afyon çekmitti.. Af .. r - o mu... u ne em~. ım 1 
8 .. k ._I. K , B tu 

ap küpleri arasmdan geçerek bodnan nlf. b d 'd"' ., u rcş: Lokantadan konser naıı; ı. - arım mı•. em ya unu r yon •. Bu da bir teselli .. Artık Öm• 
0daıının kapumm önüne geldi. Teosya &Abırsu:landıkçı aabırsızlanı- ura ~ 

1 
ı. 8 d . • .. . • 23.50 Peşte: Radyo: orkestrası. veya unutm8:z .. ikisi ~e ~ir kapıya rünün sonuna kadar çekip dursun. 

A. - vet.... ura a ıdı •• Apgıya ın. mlf· ı OPERALAR, OPERETLER çıkar. Gençtır .. Zengm lır.. Hem Rıhtıma rrelmı"•tı'k. nahtar, kapının üstünde de yoktu. yordu.. Od k d b Y 

1
, Sebastiyano bu anda, iki ay evvel cel- Sebastiyano nerede kalmıştı?.. asına grnp çı mış .. Sonra onu bır a·ı 18.45 Bedin kısa dalgası: Alman halk de çok zengin .. Çünki bütün ser- Elimi sıktı. Bir kayığa atladı .. , 
~t Önünde duyduğu korkudan fazla bir Gidip anahtarı getirmek bu kadar ha dc-ö

1
'ren olmamış.. Ufaklar her tarafa şarkıl n. (Brahms) 19.40 Peşte: Cho· vetimi kendisine bıraktım .. Emin Vapura doğru gidiyordu .• 

ııı:or1cuya düftll. uzun sürer miydi? ara ı ar, bulamadılar •• lıin astl tuhaf ta- pinin piyano balladl rı. 19.45 Derlin ol timdi şu saatte, şu dakikada et- Ben, rıhtım üzerinde ve hatı-
'l'eosyaya ne cevap verecekti? Gümiif çanı tekrar çınlattı. içeri de- rafı, büı1ük kapıdan da çılanamcş .. Eğer kısa dalgası: Pi)•ano-Keman sonatları. rafmı saran dostlarım ve dostları ralarımla yalnız kalmı,tım .•• 
A--• • -=....ı· konaktan çıkm•" ise mutlaka bahçenin 

1
20.40 Büukres·. Romen halk şarkıları. onu teselli bile etmis_lerdir!.. n._ •-vuuatann kaybolması demek, boci- minki carıye gu ... ı. ,. • 

"aın odaıuun havasızlığı içinde orada ka- _ Sebastiyano nerede? arka kapısından gİtmİJ olacak .• Çünkü 20.40 Peşte: Çigan musikisi rcfakatile - Peki Damyen karanı ıen hiç Damyen de bir afyonkeşti. Onu 
ı>atınu, olanın mutlak surette ölümü de- _ Demin yanınızdan çıkınıf: ~na bu kapıya açık buldular. jMacar şarkıları. 221.40 Prag kısa dalga- sevmedin ~i?. Bağdatt_a tanıdığım zaman da af-
:ekti.. Haydut, suratını görmediii hal- merdivenden inmif, uıaklttr daıresme - Bitmedı - sı: Çocuk şarkıları. - Sevdım .• Hem de çok sev- yon çekıyordu .. Bu zehire bir ip-

• -- - -- ----.-1- - ;c.,,,.._,,-~O/J..zY.Z7.2..ZZZ-L7.iO daima yalnız yaşar ve ınütcınndı-yen tıp- - Ya Hatem ... Ben, vaktıyle çok tarın ellerınc mi duşmedı~k&pi;nı!:.ıa tila halinde alıtmışh. Bağdat ta 
.. _ 2"""'~~ b' 1 k ' 

Buyu''K MASAL/ kı bir deli gıbi başını yumruklar. Onun zengin hir Babanın oğlu idim... mı karşıla'jınadıın .. Velhasıl çekmcdığim araz yorgunu dinlendirmek için HALK esrarını bana anlar, hahcr verırsen ben Dı..inyada rahatım rahaltı. Bir dedığim felaket kıılınadı. Bulun bunlara sebeb oturduğum bir yerli kahvesinde 
de sana kendi hikayemi söylenın. iki olmazdı. dik kafalığım olmuştu. ilk defa Damyenle tanııtım 

H A T E M T A Y O kadar yol tepmiş gelmiş olan Ha- Anam, habam üsti.iınc titrederdi. - Ah .. Neden ben hocamın sözünü Bana: · · 
terntay, iki adımlık mesafede olan dağa Bana, bir de hoca tutmuşlardı. dınlcmedim ... Sabır elmedım... DedSı·.iz neden içmiyor ıunuz?. 

1 
da gitti. Bu hoca, güzel nasihatlerle beni ter- Diye ~!ar döğünürdüm. 

Ve hakikaten burada bir deli gıbi bo- biye ederdi. Çok iilinı bir adamdı. Va- Nihayet bir gün yolumun üstüne çok Neyi neden içmiyorum?. 
yazan : Orbay rLL.a:J.§118 yuna başını yuınruklıyan adamı gördü. kitsız biı· şey Yf pmanın fenalığını söy- güzel, göz kamaştırıcı hır saray çıktı. Afyonu?. 

Ona da başından geçenleri anlattı. Ve ler, insanlar ıçin sabırh olmanın iyilık· Ne olursa olsun bu sarayın kapısını ça- ::- Ş~mdiye kadar İçtiğim feJ 
- 4 - bu sefer canına artık tak d .. diği ıçın yal- lermi anlatırdı. lacakttm. degıl_ kı ... Kendi elile hazırfVıit 

O'-ftr _ 5 _ hır kadın olduğunu duydum. Servetinin vardı : Evimizin bahçesinde bir havuz vardı. Bu sırada yanımd.ı bir ihtiyar adam çubugu bana uzattı. Bir kaç. nefes 

SA~ AZtM, lNSANA MAK- menbaım öğrenmek i~in Basradan kalk· - KuLum arkadaş ... Allah rızası için Ben bu havuza girip yıkanmak i.,;tedık- peyda oldu. Bana: aldım. Biraz sonra batımın döndü-
:~ı Ay A(i N GETIRIR tıın, Irana gittim. Bu kadın bana hika- olsun, sen de beni başka bir yere yolla- çe hocam: • _ Oğlum, dedi. Nereden geliyor, ne- w •• 

liat 1 A f K d b 1 . L" - Olınar. ..• Daha "n o deı.,..ce"e gel· gunü, midemin bulandığını hisaet-.6,d' erntay, Haydarnhad şehrıne de yesini anlatmak için A ganistanın an- ma an §U aşından geçen dert crı, uvY· ~ ... ,, reye gidiyorsun} t" o· 1 h . 
e.q ı ç h k~ - · ··ı:. ı kaf rııedin. ım. ıc e ne rınin Bağdat aema-'ll-;h a.rş. ıyt pazarı clol~tı. dehar şehrinde bir gencin i ayesını os- e anı yunıruklaınaklığının sır ve Ben başımdan geçen şeyleri anlattım. d 

... '-ll 1 1.,.nrnek istediğmi söyledi. Afganistana hikrnetıni anlat... Ben de serseri serse· Derdi. Hocamın maksadı beni abra lhtı"yar·. lln an geçtiğini görür gibi oldum. ıtordu gu en ve kilh a •t yan c kiciyi ... Al ded' B' d · · 
'"" K d h .J g c· buldum O da rı dolaşmaktan kurtulayım. alıştırmaktı. Bunu brlivordum, bıliyor- - lfır11nız.. ı. ır en ıçı-l'iih' uvruşturdu. gittim. an e arua cıı 1 

• ,, - Evlat, dedi, olmad n düşen mey- • k . . S . 
..... . ayet buldu. ben'ı Boınbay-laki ensesine tokat vur- Hatcmtayın sözleri ve yalvarın ları, dum amma, yine sabredemedim. Ve bir k 1 ki nı_ze çe tınız. onra daha yeniaı-.o ,... v }'erde a ır ve aya ar altında ezilir. 

ltılc ırt ınilddet uzaklan onun halıni tct· duran körün hikilycsinı öğrenıneğe yol- başını \'Urnruklayan adama tesır cLlı. gün kendimi tutam danı, bu havuza at· Her şe)•in bir mevsimi oldu~u gibi in~an- nız ... 
'ese lı ladı. Kör ise senın halini merak et- - Peki, dedi. Ben şimdiye kadar hiç tun ların yaştarının da bir kema.l mevsimi O tarihte Damyen bana haya-

t kicı hakık t I k b h ıııiş ... Oradan buraya geldim. Şimdi kimseye derdimi söylemedim, sırrımı Biraz sonrn başımı havuzdan çıkard ı· d B k 1 tından bir nebze bahsetmitti. 
Lrına b' nen ça r'jır en ar.an a· ks k b' d ,.. r ır. u ema mevsimine gelinceye B b d b' k " 1 .. ttihi., ır Şey gelmiş gibi kahkahalarla senden dilegrrn, ortada bır sebep yok açrııadıııı. Bu dünya bir tecri.ıbe dı..in· gımtcuım~n.ıne goreyiın?. Yü c. ır a· kadar insanlar bir çok tecrube devreleri - a am, emi,ti ır oy u 

... ordu B d ·ıkeıl kl! 'lı gu"lu'"ı> k"h • g~laınakl ığın ne- yasıdır. Herke.-; kendi arasın, bulsun ·· ğın pcsınue değil miyim? idi. Beni adam etmek, okutmaL.. te bı· d ••• azan a üzerıne hirdenbı· u neçirirler Yoksa tecriıl · t'k n 
r Ancak. madem ki sen çok fel.aket gör· Hocamın sözunı.i dinlemcdığınıe çok " · >e ız 1 ve görgü- için çok r•lıs. tı. Uk tahsilimi bitir-11.ğielllağurgunluk A.rıı. oluyor, onra da den ileri geliyor? d "d ld •~ l kt süzli.ikle yol çıkanlar, im, "'Üne ine lda- Y-li a başlıyordu. Eskici, Hatemla~·ın yorgunluğunu ve ınuşsı..in, çok sıkıntı çekmişsin, s:ma er- na ım o um .amma ~ ış....,n geç ı en .. dikten altı ay sonra öldü. 

atenıta oradan oraya clol"' m, _,ına ncıdı. dııni anlatabilıriın. Dinle: sunra ... Son prşmanlık fayda vermez, nıp ırakitsiz açan çiçekler gibi küçük hir Orta mektebe leyli ve meccani 
tt. Seı:ı Y. bu adamın yanına yaklaş- ., ı .. ka 1 le ı "d ı B 
lt "lll verdı - Ya Hatem ... dedı. Benim de sana - 6 - der er. Bu, çok dogru imiş ... Artık lıen, ruz. r a avru up gı er er. u ıine kndar girmek için açılan müsabaka im-

alini hat · 1 . F k t bu SABIRLI OLMAK VE GöRONO- dağlarda ormanlarda vahşi hayvanlara çok çekmişsin. Bari bundan sonra akıl - tı"hanında bı'rı'ncı' geldı'm. Mu''sa-So ırını ordu vereceğim bir za unclıın var... a a 
- ~a kendini tanıttı: zahmet o kadar uzun ve çok değil. He- ŞE UYMAMAK. SAADET VE yem olmamak için oradan oraya ko.şu- lan .. işte şu gördüğün saray yolc mu, ora· ba!ı::s neticelerinin bildirildiği gü-

«ltıı lll:z'h• dedi, Basranırı hakimi ve zen- men şuracıkl.a, llu şehrin kenarındaki RAHATIN ESASiDiR -ft• el ydor, kalçıy~~;_ kedo~ku ilçinde yya.şıyor- sı kızlar dünyaS&dır. içi hep seçme kızlar- raün aktamı idi. Bir kahve7e çekil 
il ur llatemtaymı. [randa zengin dağda hir adam var. Bu adam d~da Ormandaki aclam anlatmab b<Qla ı: um, ne er l.-,:1\.m un ne er... amyam- - Bitnıe~!i - - BtTM.E:ot -
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Evlenme ve boşanma 
davalara hakkında 

Jzmir aaylavı, eski adliye vekili, lstanbul Oniverıitesi ve Ankara 
Hukuk fakültesi ordinaryüs profesörlerinden B. Dr. MAHMUT 
ESA T BOZKURT'un « Kanun Medeni için » başlıklı makaleleı-i. 

Hukuk bakımınd. n bu a.} ın belli ba.- koklerını te kil eden aıle ışl rındc. 

Jı ilıru hadısesi, (edenme ve boşanma) Nerede knldı ki biz, lıbcralliği dcg ', 
meselesi oldu.. devletçiligi t şkilatı csasiyemizde kabul 

Adliye Vekilimizin lı.mirde bu işlere etmiş bir sisteme malikiz~. 
daır yaptıgı beyanat, meselenın münn- Medeniyet ilcrledıkçe, devletin her iş~ 
kaşasına meydan vcrdı. karışması artıyor, artacaktır. Hele C\ -

Böyle güzel bir mı.ibahasaya sebep ol- lcnme v~ boşanma işlerinde bu karışma
puğundan dolayı kendisine teşekkür bir nın fazlalaşması tabii ve zaruridır. 
borçtur. f Hukuk tarihine bakınız, iptidai mıl- • 

Ben, fikrimi sormak lutfunda bulunan , Jetlerde hemen her şey şahsidir. Evlen
Tan gazetes·ne verdıgim cevapta, kısa- me ve boşanma da bu tclakkı içındedır. 
ca şunları so.} lemiştım : ~Fakat insanlık ilerledıkçe iş bunun aksı 

C'Aaıiye Vekilimizin fikrindeyim. Ev-, oluyor. 
]e.nme ve boşanma hakkındaki düşünce- Ferdcilık iptidailiktir. Devletçilik me-
l ri çok dogrudur ve çok isabetlidir.> deniliktir. 

Neden? işte bütün bunlardan dolayıdır ki 
Bunun sebeplerini söyleyebilmek iç n t (Evlenme ve boşanma) işi her ~eyden 

once muarızları dinleyelim. ı' <ince şahsi değildir. Bir devlet ışidir. 
Bunların fık:rlerı su ana hatlar iç"n- Dev!et burada kontrolünü hakim) le 

<] dir: ')apar ve ) apacaktır. 
ı- «E"l n:ne hususunda olduğu ka- Edenme ışi, kndm erkek evlcnince-

d r, bo nma hu u und:ı da s rbesti )~e kadar şahsi bir arzu meseles~ ~lnbi- ( 

lazımdır. l r. Fakat evlend kt n sonra, evl.lık ba- ı ki "mdı ıki tnralın rizası bo anmayn 

1\1ahmut Esat Bo:kurt 

2 - Evl n'lle ve bosnnmn işi her ı::0.}-t"ının çozulmı:si medeni bir ulusta şah- ş 0 esas tutulaca!\:. 
d n ve her c:.eyden once iki taraf mese.- si, key~i bir hfıdıse .telakki edileın. ez. d · "' _ Ne o1un::ı olsun ışın iç yü~ü egış-
1 sıdir. Yanı kadın ve erkek mes~les.- ı Hatta ben, kendı hesabıma bır<:z da· mez. I' ı tarafın rızasını hakim huzu
dır. Bunlar n) rılmaga karar verdikten 1 ha ileri gideceğim. 

• runda serb~st olarak istimal ettiklerini 
f. nra hükimın takdirıne mahal yoktur. 

1 
kabında devlet evlenmeyi bile mec-

ne ile anlaı.·a~ag~ ız? Iki taraftan biri, bil-
3 - A\rupa kanunu meden"leri gıbi bur kılacak tedbirler alabilir. Ve bunu " 

b z m kanunu med ni dahi hrıst"yanlık- lbile şahsı olmaktruı çıkartır. hassa erkek kadını cebirle tehditle rıza 
tan mülhemdir. B na naleyh bosanmn Netekim zamanımızda bunu az co t beyanına me~bur etmiş ise ne olacak? 
şındeki zorluklar oradan alınmıştır. !y<>pan milletleri görüyoruz. Mes~la: c\·- Hakim takdir etsin mi elenecek? O 
Vükıa hristiyanlık, boşanmayı hiç ka- 'lenmeyenlerden vergi almak ve saire halde boşanmada serbı>sti g ne kabul 

1 
bul ctm z. Avrupa kanunu medenıleri- gib!. edilemiyecek demektir. 
nın bunu kısmen kabul etmelerinin :;e-l D vlet "bu tazyikleri gittikç0 artırmak Bundan başka yukarıda dediğimiz gi-
bt.bi, kiliseyi tafmin içind'r. Demek kl hakkına maliktir. bi meseleyi nyni zamanda devlet ve ca-
bu hu usta esas hırisfyanlıktır. ' Türk K'.anunu Medenisi, muasır me- f mia işi olarak mUtaHia etmek mecburi-

4 - Bo anmada b1lhassa çocuklan deni kanunlar içinde bosanma hususun- yetindey:z ki bu şekilde ise serbest bo
auşünmek gerektir. Çocuk yoksa bosan- da en çok kolaylık gösterenid'r. Bir çok şanına asla bahse me\'Zu olamaz. 

a serbest olmalıdır. mukayyet boşanma sebeplerinden baş- n·yorlar ki: boşanmadaki zorluklar 
5 - Boşanmadaki zorluk, bir t .. kım ka, - ağır söğü me, zina gibi - mutlak bir takım aile rezaletlerinin şü~ vuna 

• le rezaletlerinin ortaya dökülüp saçıl- bir boşanma sebebini de kabul etmiştir. meydan veriyormuş. Olabilir. Fakat bu 
masına sebep olmaktadır.> ki kanunu medenimizde buna (geçim- .. .. .1 . .. kü ı n bir şey .. .. . . . . onun:? geç~ mesı ınum n o a -

Mesele, butun bu bakımlardan muna- sizlık) clıyoruz. <lir. Fakat bo nnmndaki kolaylıklar ce-
kaşa edildiği için, ben de düşı.incelerimi Geçimsizlik nedir? miyet:n bağrı~da i:"yle yaralar açmaga 
yalnız bunlara hnsredeccğim. Geçimsizlik mukayyet sebepler dışm- .. . . .. 

1 1 k" 
· · · · k" b jmusnıttır. Ve uy e yara ar açmıştır ı, 

Derhal bır noktayı ehemmıyetle kay- da aıle hayatının devamına ım an ı-
1 

.. 
1 

k .. k"" 1 d ~ 
d tmel. · k h 1 .. ı·· k' 1 d bun arı on eme. mum un o ına ıgı g.-e ıyım: ra mıyan er ur u va a ar ır. I . . . . 

(lsvi ka d t) · · B k' takd" d k? bı tedavı de edılmemışlcrdır. çre nunu me en sının a) nı unu ım ır e ece . 
olan (Tilrk Kanunu Medeni) s"n;n ev- Bunu Ttirk hakimi takdir edecektir. Rezaletler nasıl önlenebilirler? 
Jcnme ve boşanma fasılları unnedild ği Nıçin? Muhakemenin gizli yapılmasi) le ~sa-
gibi hıristiyanlık esaslarından mülhem Çünkü ailenin, ulusun ve de\ Jetin se- sen bugün dahi hfıkim istediği ande mu-
ıeyler değildir. lameti bundadır. hakemeyi gizli yapabilir. Bu da kafi 

Isviçre ve Türk Kanunu Medenileri- Yeter ki Türk hakimine aile hayatı-' gelmiyorsa gizlilik bu hususta mecbu-
nin hıristiyanhktan mülhem oldukları nın idnınes:ne imkan bırakmıyan bir ge- ri olabilir. 
nereden çıkarılıyor? çimsızlıgin mevcudiyeti ispat edilsin. Fakat denecek hukim rezaletleri duy-

Bunu anlayamadığımı itiraf ederim. S~rbest boşanma tarafını iltizam mıyacak mı? 
Vaktiyle böyle bir fikir (Kanunu Me- edenler iki taraf geçimsizliklerini haki- Duyacak ve duymalıdır. Içtimai bir 

deni) hazırlandığı sırada dahi ortaya me !Öyledıkleri fınden itıbaren hakim faciayı devlet duymak ve bilm.ek hak-
atılmıştı. hiç bir takdire malık olmaksızın boşan- kına maliktir. 

KomiS.}•on Ü) elerinden bir zat: maya hükmetsin diyorlar. Hakim devlet namınadır ki rezalete 
«Niçin katolik kanunları alınıyor?!> Buna hüküm değil, tescil denir. vakıf olacaktır ve olmalıdır. 

dıye bağırmıştı!! Hakim tescil memuru değıldir. Sosyal hiç bir şeyin gizli kalmaması 
O zatın bu tarzda feryadı ne kadar Şunu ehemmiyetle kaydetmeliyim ki lazımdır ki tedavisi mümkün olsun. 

yersiz idi ise, şimdi ileri sürülen bu fi- bu tarz bir boşanmanın ifade edeceği Son bir no~-{taya ilişmek istiyorum. 
kir de o rütbe ilmi \"e tarihi verimler- mana aile hayatının kalktığı ve yerine Usule dair eksikler olabilir, fakat bu 
den uzaktır. bir nevi museccel metres hayatının ika- esas meselesi değildir. Yani kanunu me· 

(Türk Kanunu Medeni) sinin (Isviç- mc edildığidir. Bütün bu sebeplere bi- deru meselesi değildir. Hukuk muhake
re Kanunu Medeni) sinin kardeşi ol- naen ne evlenme, ne de boşanma işle· meleri meselesidir. MeselA boşanma 
ması buna mesnet göster"lmek isteniyor- rinde serbesti olamaz. Hele boşanma- davaları geç bitiyor, sürüncemede kalı
sa bu çok hatalı b"r anlayıştır. Çünkü da asltı! Hatta evlenmede bile bütün yormuş. Ben de bu yolda çok şikayet
lsviçre de hıristi) anlık, kilise kapıların- kn.} ıtlnrı knldırmak lıin bir suiistimale Jer duyuyorum. Bunları hususi muha-
dan dışarı ç.kamaz. yol açabilir. Evlenmeyi kolaylaştıra- keme usulü ile süratle bitirmek müm-

Orada mahpustur. yım derken bir de bakarsınız ki evli bir kündür. Ve bu yapılmalıdır. Fakat 
O, kanunlara değil, vicdanlara bıle ili- kadın iki uç kocalı!! (Polyandrie). Ev- tekrar ediyorum. 

ıemez. li bir erkek iki üç karılı oluyor! (Poly- Bu bir kanunu medeni meselesi değil-
Isviçre ve Türk kanunu medenileri- gamie). dir. 

nın esası (Roma hukuku) dur. Bu tarz e\·liliğe, bu tarz boşanmaya Geriye gidemeyiz. Gitmi) eceğiz. 
Roma hukukunun en büyük kıyme- modem evlenme ve boşanma değil, şer'i Alınlarımız yükseklerde, gözlerimiz 

ti, her mılletin hukukundan önce, d.nle evlenip boşanma denir. ve gönüllerimiz hep ileride. 
dı.inya işlerini bırbirinden ayırd etme- Türk ulusu bin bu kadar yıl süren bu IIerliyoruz. Ilerliyeceğiz. 
sinde ve liiyik hak esaslarını kurmasın- faciayı inkılabın bir darbesiyle yok edip Gerilerde ölüm vardır. ölüm ... 
dadır. bitirdikten sonra tekrar onu nasıl can-
Şu halde Isviçre ve Türk Medeni ka- !andırabilir? 

nunlarının hıristiyanlıJda hiç bir ilgisi Facia diyor':.lm. Evet serbest evlen-
yoktur. ıne ve boşanma bütün bir hukuk tari-

Bu bahsi uzatmağa lüzum görmüyo- hinde bir rezalet bir skandal hatırası 

Tum: olarak kalacaktır. 
Elde dolaşan ve (Roma hukuku) adını Düşünebiliriz ki, bütün medeni mil-

taşıyan kitaplara bir göz atılırsa hakikat Jetlerde, mesela Isviçrede bir hizmetçi
he~n anlaşılır. ) e yol verebilmek için ev sahibinin onu 

Hele bu kıtapların (Evlenme ve bo- on beş gün evvel keyfiyetten haberdar 
şanına bahıslerı) okunursa aradaki bil- etmesi lazımdır. Aksi halde islememiş 
yük benze.} iş' sezmekte zorluk çekilmez. on beş günlük ücretini ödemeğe mec-

,,', burdur .. 
Evlenme ve bo n a ne demektir? Halbuki serbest bo anma usulünü ka-

Na ıl bir hfıdised r? bul eden şer"attn beş, hatta on çocuk 
Bu, şahsi oldugu kadar, daha fazla. anası olmuş bir Tilrk bayanının bir is

kamusal b:r vak'adır. Cemıy t, d vlct 'içreli hizmetçi kndar dahi kıymeti ve 
işidir. clıemmi.} eti yoktu!. 

Basit bir mülahaza bunu izaha yeter Facianın dehşetini görüyor musunuz? 
fikrindeyim: Zavallı Ti.irk anası!. 

Insanların bir fuı devlet dışında } a~- O butun b"r asırlar içinde bu trajedi-
dıklarını düsünelim. Orada elbette me- nin mevzuu oldu. 
deni bir evlenme bahse mevzu değildir. Bugün inkılabın eli ile layık olduğu 
Ve olamaz. Her şey şahsidir! Fakat mevkie oturtulmuş bulunuyor. 
medeni bir camin halinde yaşıyan ka- O, orada oturacak. .. 

Yaşama ilerlemededir. 

Dr. Mahmut Esat BOZKURT 

---m--
Brezi/yada 

V a.ziyet sükunet 
bulmuştuf' 

Roma, 1 (Ö.R) - Rio de Janeirodan 
bildirildiğine göre Komünist enternas
yonali tarafından Brezilyada teşebbus 
edilen bir ihtilal hareketi neticesiz kal-

mı§tır. Çünkü erkanı harbiye bu hare
ketten vaktinde haberdar olarak icap 

eden tedbirleri almıştır. Ilazırlanan ih
tilal planı büyük müesseseleri ~ a!.'Tna 
etmek, umumi binaları hücumla C'1e ge
çirmek ve Brezilsada komünizmi tesis 

etmek gayesini takip etmekte idi. 
Paris, 1 (ö. R) - Vaşingtondan bil

diriliyor: Brezilyada bir ihtilal çıktığı 
hakkındaki haberler üzerine hariciye 

nazırı B. Cord:!J Hull refakatinde Bre-
aın erkegın birleşmesinde mutlaka dev- O. oradan aşağı değil, oradan daha zilya sefiri olduğu halde telefonla Bre-
Jet ilgilidir. yükseklere çıkacaktır. zilya rehucümhuriyle görüşmüş ve vazi-

Dev]et, bahse mevzu o1unca en fcrlci Ve bu, Türk anasının hakkıdır. yet hakkında izahat istemiştir. Reisi· 
• liberal sistemlerde bile ferdler şah- Diyorlar ki: fakat şeriatta iki tarafın cümhur cevabında şimdi Brezilyada va-
81yetlerinden büyUk bir kısmını camia- rizası prt değildi. Erkekin boş ol deyi- Zlyetin tamamlyle sakin olduğunu bil
,. terke mecburdurm. Hele. devletin veruıeılivle her av olur 'blterdl. Ba1b. ııllı;l!ıiftir. 

Vindsor Dük ve Düşesi 
Parise gittiler 

Sabık In~iliz kralı, evlendikten sonra 
ilk defa olarak Fransız 

payıtahtını ziyaret etmektedir 
Parise, Londraya yakındır: Sabık 

söylenen vazife için temaslar 
kralın memleketinde alacağı 
Fransada mı yapılacak? 

istasyonun arkasında yolda 
uzun bir sıra otomobil dizisi 

" 29 u11cu Pol - Oı J'ant d:spll'si - Lüks lıen - Saat 10,12 de gelecrk,, 

vardı: Belediyenin otomobilleri 
lngiliz sefaretinin otomobilleri 

Şaık ga11nın, t1enletill mllı'asalel/etıni bildiren ilfıll tahtası lizetın· 

dt'ki bu 'ıabtr, gamı etıajım sa1a11 bir süıii. kalabal11!ı lıaıekdt 

ve bir Buik marka lüks oto
mobil ... Bu lüks otomobil, Vind-

[!ellfmıştı. Bu kalabalık İ(indt· ünı/oımalı polisler, sfril polisler. mü
Jettışler, komistıla, mrraklı Ammkalıla,, gazetuilrr ı·e gazele /olog10J· 

sor dük ve dütesini Kande den 
Avusturyaya , Avusturyadan 
ltalyaya ve ltalyadan tekrar 
Avusturyaya götüren otomo-
bildi. Çelik kurşunisi bir kos
tum geymiş olan şoför, otoma· 
bil basamağmıu yanında ve 
ayakta duruyor, sık sık kapı
sını açıyor, içerdeki muhayyel 
tozları elindeki tüyle alıyor, 
kapıyı ihtimamla kapatıyor , 
tekrar açıyor, tt!krar kapatı
yordu. 

Vindsor Dük ve Düşesi bir 
iki dakika sonra istasyona ge
lecek trenden ineceklerdi. Bu, 
evlendiklerinden beri onların 
ilk Parisi ziyareti oluyordu. 

- SONU YEDJNCt SAHİFEDE -

rılatı vardı. 

•·····················••···························································· ·············································~·· ...................... ~ ................................. ııiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiıiiiiiii~. 

l çocukla.~ımız için, 
Yamanın maskaralıkları 

Küçük okurlarımız Miniki henüz tanımazlar. Bir gün o hay· 
van yolda~lanndan Bayan Bobinin evinde ltüçük Bobi ve Pa
mukla birlikte ziyafete davetli bulunuyordu. Ansızın bir tag 
camları tuzbuz etti. 

..• -- . ---. - ~:;..,.~ ... 
Bobi ve arkada§ları Yamanın koluna girdiler. Cam parası· 

nı ödeyeceksin dediler. Yaman metelik vermem dedi. öbür
leri öyleyse gÖTÜ§Üruz bakalım cevabını verdiler. 

Göğıüne «maskara> kelime.ini taııyan bir yafta ilittirdiler. 
Ve etrahnı alarak tehri dolaıtırmağa batladıla•. Şehir çocuk

lan bunlann etrafını aldı. Her geçen hem &ülüyor, hem de 
bir br kuıu nriJrordu. 

o• • • .._ 
,,~f.J 

• • ' ' ' " ""'~ ift, .. : 

Üç ukadaş bu münasebetsiz taarruzdan canları sıkılarak 

hemen sofradan kalktılar. Küc;ük ayı yavrusu yamanın kaç· 
makta olduğunu gördüler. Arkasını bırakmadılar. 

-. 
. . ---w -~. • 

lntıkam almak için Yamanı soyarak bir tekneye koydular. 
Yüzüne bin bir çeıit boya sürdüler. Öyleki Yamanı bir mas4 

karaya çevirdiler. Tıpkı bir canbazane maskarasına. 

Aı zamanda Bobi ile arkadaılarmın kutuları para doldu. 
Sebepaiz yere cam kıran ha tarı yamanı maskara kılığıyla b,.. 
raktılar. T op)adıkJarı parayı bayan Bobiye getirdiler. 
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Yazan: Mlşel Zevako 
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SÜ~vsta Pardnynnın Bastilden kaçışınıasağ çıkmanızın iınkfıiıı yoklur. Verdiğim 
1 netle knrşıladı. Yalnız başına ka-ıemirlcri işiltiğinizi umarım. K d "" d d "" k 
ı:ca .. kapılan örtmüş, halıları indirmiş, Pardayan bnşını sallıyarak bu sözleri anın ogru an ogruya a tarma 
tı· tuguna kurularak düşiinceye dalmış- tasdik etti. Favsta soğuk bir tebessüm 

· fırlatarak sözilne devam eyledi: d • ı ~ • • • b • ı k d ? 
- Şu adam tasavvurlarmıa engel ola- - Madem ki ölüme mahk:Omsunuz, e 1 mesının yerını tuta 1 ece mı• • ~uu söylemişti. Sözünde duruyor. csranmı bilmenizi hoş görüyorum. Be- ) r • 

bo Yatıma girdi gireli, bütün icraatımı nim kim olduğumu, tertip eylediğim bir insandan insanl\ kan nakli meselesi 
;,'1u· Acaba ne için? sürü tasavvurlarıma engel olmanızı da hakkında 29 eylulde toplanan ikinci en-

" a\•sta kafasının içinde bu niçine ce- size bağışlayorum. ternasyonal kongrenin tetkı"k mevzuu 
:. ?ulmağa çalışıyordu. Yalnızdı, ken- - Madem ki bunlnrm hepsini nffedi- edeceği bir çok hususlıır arasında bilhas
irn~ı hiç bir kimsenin gözetlemesine yorsunuz, beni niçin öldürm:::: istiyor-

811 
bir tanesi vardır ki bugünkü ls:':..'lya 

n bulunmndığmdan his ve düşün- sunuz? <!eler' ı · iç harbı bu noktanın müzakeresini tacil 
M hın ortaya atmaktan çekinmiyordu. Favsta sarardı, ölü gibi bir sesle ce- etmektedir. Bu mühim husus ve noktada 
ld u nk~ak ki derin bir ıstırap içinde vap verdi: 

ı. Aglnyordu. Knlbinde açılan büyük - Sizi ne kadar takdir cyledigiml, konserve halinde kanın insan damarla-
tnra onu çok sarsmıştı. Favsta kendi harekD.tını.za hayran olduğumu .simdi nna zerkidir. 

endJnc söylcruneğe başladı: anlıyacak, siz.i öldürmek istediğimin se- Şimdiye kadar Lir insandan diKerine 
~ liayır onun kuvveti benim :r.aafım- beplcrini öğreneceksiniz, siz benim alnı- tıbbi lüzum halinde yapılan kan aktar
hi doğuyor, benim içimde henüz ma- ma değil, kalbime dokundunuz. Eğer maşı, knn verecek kimsenin kanının, kan 
ıı:e~.ini anlamadığım bir his var, Alla- sizden nefret etmiş olsaydım, sizi yasa- \"erilecek olanın ihliyacma göre tahlilden 
bak~ı \'ermiştim. Manen ve maddeten tırdım, fakat ölmeniz 15.znnclır. Çünkü sonra, bu iki kiııinin mutlaka yanyana ge-

ır kalacaklım .. Şimdi bakir değilim. sizi seviyorum. tirilmcsi ve hu usi şınngalarla birinin ka-
l>renscs bu söı.lc.ri hemen yüksek de- Pardayaıı titredi. Kadının at;rzından nını diğerine nakil surctile yapıhrdı. Ve 

necck bir sesle söylemişti. lşitilip işitil- çıknn kelime1er biraz evvel verdiği bütün bu aktarma muamcle5i, 1'anın uz
:ediğine dikkat bile etmiyordu. İçinde emirlerden çok korkunçtu. l\Iahvoldu- ,·iyet haricinde ve nncak üç veya döTt 
~n fırtınalar onu kendinden geçir- ğunu nnladı ... Fakat Pardayan kararla- dakika içinde pıhtılaştığına göre tanum 

~~1• Yüz.il kıp kınnızı kesilmişU, ru- nndan geri dönecek adamlardan değil- edilmişti. 
1 

u lSyan halinde idi. İsyanı kendi his- dl. Yere dilşmcmck için kendisini zor Fakat hazan öyle müstacel anlarda 
~.rlne karşı idi. Kalbini susturmak için tuttu. Düşmanını ma~llip etmek isin §U kan vermeğe lüzum hasıl oluyorki böyle 

§oyle bir çare düşündü: cevabı verdi: anlarda kan verici derhal bulunamadı-
- Plıinlarımı tatbik edebilmek için - Madam, beni seviyorsunuz. }"akat ğından bu lüzumlu ameliyeden vnz gcç-

tnutlaka onu tekrar ele geçirmeliyim. benim nazarımda siz oldukça büyük bir 
ta Bu su:ada ka_Pı bit defa vuruldu. Favs- çirkinliğe maliksiniz, bun~la bera~cr 

kendı kendıne ~oruyordu: mukavemeti zor bir caz.ıbenız var. Eger 

1
. - Buradan bu zamanda kim gele.bi- bir başkasını sC\'meın~ ve onun hayali 
~ ac:ıbn? •.. Giz mi yoksa papaz mı? ... kalbimde gömiilü bulunmanuş olsaydı, 

lrndir acaba?... mutlaka şu halinizle de slzl sevebllir-
d O bunlan dü.şünUrken be§inci darbe dim. 
ne vurulmuş, kapı açılmıştı. Favsta do- Favsta aşl-.ını, kinini, merakını bir ta
Ş:.,P kaldı. Pardayan karşısında idi. rafa bırakarak korkunç bir soğuk kan-

\•alye Şarl Dangoleme dönerek: Iılıkla mırıldandı: 
. - Monsenyör, dedi, mahpusa nezareti - Seviyorsunuz ha? 

sız.den bekliyorum, eğer blr saat sonra - Evet Madam. seviyorum. Hem de 
~~ınıza .~el:n:.1.scın, ınerh~mct etm.iye- ömrümün sonuna kadar seveceği~. Kol

onu oldurun! Sonrn bır beygire bl- bimde o sc\•gidcn başka hlç bir hıs yaşa
~ re>k dolu dizgin $artere gfdin krala yamıyor, eğer kalbimde o sevgi olmam~ 
a~er Verin. olsaydı, dünyada hiç llir nH'ıkam kalmaz-

enç dük şaşırarak kendi kendine: dı. Onu seviyorum. Bir ölüyü .seviyo

rinde bir ha:rlı ileri neticelere varmıııtır. 

Dr. Yudine adında olan bu alimin bu 
lecrüLelcri başka bir çığıra yol açmıştır. 

Acabıı, ülülerin vücutlanndan alına· 

cnk kan yerine dirilerin, sağlam insanla-

zclik ve kıymeti bozulmadan yirmi b~ 
gün muhafııu edeLilmi~tir. 

Böyle elde edilen ve buz dolaplannda 
konserve edilen knnlnrın n11kil ameliyesi 
için 38 derccci hararette ısıtılınaları la
zım r:clmektedir. Mımmafih bu surette de 
kanın evsafı değismckte. kerivatı beyu~ 
nın şekilleri tnh vvül etmekte, mıktnr

ları azalmakta ve bazen tamamen orta
dan gaip olmaktndır. 

Bununln beraber keşfedilen bu usul 
tatbik edilmekte ve faydası da görülnıek
tc:dir. Bugün, lsviçreden ispanyaya böyle 
konserve hnlinde konmu~ binlerce tüp 1 
J nn gönderilmekte ve aktarma muame
lelerinde kullanılmaktadır. 

1 lattii Valan5İyadnki laboratuvarlarda 
cephe sıhhiye tc!lkiliiılanna gönderilmek 
üz.ere konserve kan hazırlıkları yapıl
maktadır. 

DoKnısunu söylemek lazımsn bu usu
lün mutlaka müsbct netıcc verdi~i bu
gün L:atiyetle ifade edilemez. Kanın hu-Ş 1 Krala neyi ha'bcr vereceğim. Dedi rum. 

laar Pardayanın ô.nt düşiince ve karar- - ölüyü mü? 
. rına emni~•eti bulunduğundan derhal FnvsUı~ın ağzından çıkan bu sı-al onu 

Kan vcrımlcr susi vnıııf ve şartlan göz Önüne alınmak 

Şti\·ulyen · • b" d~ m yc-nı ır. oyun oynamakta ol- se\•inc içine boğınu tu. Eğer fÖvalye 
V karar Vl'l'.Qı ya!ınyaıı' birisini sçl:mi olsaydı, izzeti 

C! m~kabele etti: ncfsint' çok nğır gelecekti. 
d ~ E~ın olunuz.! Eğer bir saate kaqnr Pardny:ın sözilne d~vaın etti: 

0 lll'ltezscnlz 6nu öldürecek belki de bu - BiTMEDi - \' 
aksam UçühcU llanriye haberi '\'etiştire- ........................................ .. 

ce~:~ı kendi kendine kapand~ Parda- Macera düşkünleri 
Yan içeride $ar1 dışarıda kaldı. Şöval· BAST ARAF"I DöRDUNCO SAHiFEDE 
hF -

. nvstaya doğru ilerledi yerlere kadar ramadıktan sonra erkek say-
eğıle>rek onu selamladı. Doğrulduğu za-
!lıan dedi ki: mam gendimi •.• 

M Hakim, bu defa Nefisenin 
• - adam, böyle geç bir vakitte ve 

giz}· k anasına sordu: 
ı apıdan geçerek hu.zurunu7.a çık-

~a~lığınıı mazur görmenizi yalvarırım. - Sen ne dersin. Kızmıo nişan
n ız~nle görüşmek ihtiyacında idim. MU- hsı Nefisenin ölümüne sebebi
k asıp vasıtayı ele geçirdim. Prenseslere yet \'erdi. Kendisinden davacı
h~llara, ve yahut papnlara mahsus m~ mısın, ne istersin? 
c.sıınc r· t t d"ğ• d N fi '-?\" ınye e me ı •ım en dolayı be- e se Kızın anası, verese 
ı affediniz. sandalyesinden kalkarak hakime 

ci ~~;s~. a~ını. açmadan elindeki çeki- döndü. Herkesin hayreti ara· 
nd zıhn uzerıne vurdu. İçeriye giren sında cevap verdi: 

0tna sordu: s - Kızım, anam hakkı gibi 
- araydn ne kadar muhafız var? Mısbvaya helal olsun... Onlar 

~·u- Yirmi dört silahlı. Fakat arzu bu- melekler gibi sevişirlerdi. Kö
h:ı::rla~3 ~ece yansınn kadar istira- yümüzün gülJeri, melekleridi 

~kilmış olnnları da getirtebiliriz.. on!ar ••• Nefise öldü, Mıstıvayı 
- izmettc ne kadar asilzade var? O 
- Q süründvrmekten ne çıkar. nu 

n iki ordinar fakat... b ı · - s benim hatırıma ağış :ıym. 
61.,. •• us muh<lfız.lara silah aldır danrı-

.. ı ıyı ~ Hakim bir defa daha sordu: 
~d 

1 
c~ sardır ve nezaret altına al asil-

e er ılk d d k - Hakkından vaı geçiyor-..,. u ü sesi üzerine buraya 
ti 1~1nler, haydi! musun, davacı değil misin? 
~clen d M d J 1 §:lr · a am yerlere kadar eğilerek dı- - ıstıva an oavacJ o unur-

mek zarur';ti ile karşılaşılıyor. Böyle vak- rııı knnlar111ı alarak ve bunlan konserve suretüe kan aktarması imkansız olduğu 
nlıırda doğrudan doğruya kan nakli vas,- halinde tüplerde muhafaza ederek ica- zamanlarda bunun yerini tutacak başka 
tasını bırakıp nyni i~İ başka yollardan tc- Bında taze taze kullanmak kabil değil bir §ey bulunması elbete ki daha evladır. 
min iınknnı bulunmaz mı~ mn Maamnfih bugün, henüz: tam inkişaf ct-

Bundan bir kaç ecne evvel Moskovalı Tetkik bu yoldan yürütülmüıı ve Fran- mem~ halile bile derhal tnıbik sabası bu-1 
bir alim bu mev-~u !Ü.Zerinde çalışmış, öl· ~da, Bordu<lndır. lan konserve kan nnkli ihtiyacı, yann bu 
mü, insanların kadavralarındaki kanların Janney adında bir alim bö:rlc elde yolda atılacak büyük terakki adımları 1 

konservelerinden faydalanma şekli ü;ze~ edilıni kanları cam balonlar içinde ta- ic;in hnyırlı Lir ha~lnngıç telakki cdilebilir.1 ...... v1nasot .. ···o····k· .... ··ve·······r,-ıışe·sr ... 
Parise· gittiler 

- Baı tarafı altıncı sahifede -

Garın makasandan uı bir 
lokomotif göründü . Ekspres 

sessiz sadasız istasyonda dur
du. 

Evvela Dlişes göründü ••• 

Narin ve nermin bir kadın 
Silueti. Deniz mavisi ç;zgili in

ce yünlüden bir manto giymiş .• 
Kolunda e:şarpı var. Yavaş 
adımlar ıarif bir şekilde yürü

yor. Arkasından da sabık ln
giltere karala Sekizinci Edvard 
geliyor ... Çocuk si01ah .• Ç~nesi 
biraz eğik •• Elinde sarı meşin· 
den bir serviyet var. Gözleri 
gülüyor. 

ayrılmış, Fransaya kış ve ae

niz sporları yapmağa gelmiştir. 
Hu ipizlik bugün ona hiç te 

ağır gelmemektedir. Pariste 

lekrnr bulunmaktan memnun 

ve mesuttur. Çünkü burası 

Londraya daha yakındır. Pa
riste on beş yirmi gün kala
caktı. Manş denizinin öte ta

rafına ne zaman geçecek ve 
vatanmda kendisine nasıl bir 
vazife verilecek, bunlar şim
dilik beHi değildir. 

• • • 
Vindsör dükünü istasyonda 

[ 
1542 
332 

O. Kurumu 14.50 22 
İnhisar ida. 1 ı 15 

310! Jiro ve §· 14 
219 A. R. Ozüm. ıs 
191 K. Tcnel 15 
165.15 Esnaf Ban • ı 4 
94 S. Erkin J 6. 75 
92 M. ı. Taran. 17 

17 
16 
18 
20.50 
l9 
18 

34 Nuri çolnk o. ı 5.50 l 7.Slı 
16.75 
13.25 
16.50 
20.scı 

23 

34 Albayrak 16.75 
19 H. Albert 14.50 
17 A. Recep soy. ıs 
13 Ş. Remzi 20.SO 

7 ö. L. O. salm 23. 
4 A.dır 16 

3090! 15 
81662 
48752 

tNCIR 
288 A. H. Nazlı 7. 
179 lzzi ve Ali 8 
79 F. Solari 11 
76 Ş. Remu 6.50 
45 S. Bayazit 9 

667 
76285 
26952 

lıl0/937 üzüm fiaUeri 
Çek. Uz. No. 7 14 00 

> > > 8 14 75 
> > > 9 15 50 
> > l> 10 17 50 
> » > 11 19 75 
> > > 12 21 25 

170 ç. Buğday 

1 Boğ. Çavdar 
146 Ç. Aıı.nı 

6 > Börülc~ 
38 Tor. P. Çekirde!;>i 

278 B. Pamuk ~o 

16 

15. 
9.6(1 

14 
6.50 
il 

14 50 
15 25 
16 00 
18 00 
20 75 
22 25 
3 375 
4 125 
4 187:. 
9 
2 90 

42 50 

.,aris l~~ültcsf.iden dip1omaG4 

Diş tablplerl 
Memlekrl hastanesi dış tabıbt 

l\1u7.aHer Ji:roğul 
VE 

KernaJ Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
r• 

su OAHtÜYE c:M !l!!l!l!O~Tll!IAır;!IH!lllAS-SIS·ı-
DOKTOR 

·Celal Yartm 
İzmir Memleket hastanesi Da
hili Hastalıklar Seririyatı Şefi 
Pazardan maada her gün haata
lannı muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
sol:ağı No: 65. 
Tele fon: 3956 
1:vi: Götepe tramvay cadde
sı No: 1018. Telefon: 2545. 

Kulak, Boğaz, Burun hastalık
ları mütehassııı 

Doktor Operatör 

Sami Kuf a~çı 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepc tramvav c-.ıd 
nını t~ıktı. Pnrdayan gUlümsedi. Fa~ta'! mu, onu görerek kmmı h, atır-. 

errb ta 1 nt alışı onu merak ve ıstırap- lıyorum. Varın, onu bırakın ... 

Yo1cular io·yorlar. Meraklı· 
farın kesif çen beriui polislerin 

lrnrdonu güç zaptediyor. Buna 

rağmen herkes ayaklarının uç· 

larına basmak suretilc boyları- · 

nı birer par..nak daha yüksel· 

terek bir taç deviren, 74 kat 

tuva!et ısmarlayan, 36 çift 

ayakkabı siparişi birden veren 

saçlarının tuvaleti için berbe· 

rıoı otomobille , tayyare ife 

ayağına getiren kadmı daha 

yakından görmeğ6 çalışıyor. 

Parise ~on geldiği zaman 

daha veliahddı. istikbalinde bir 

taç ve koskoca bir imparator

luğun ağır mesuliyet yükü 
vardı. Şimdi de, dünyanın en 
i,ıiz ve güçsüz adamıdır. 
Avusturyada av sporJarındao 

lngihere sefareti ataşesi kar

şıladı. F otografcıların objektif

leri işledi. Düşes, şoförüne kısa 
bazı emirler verdikten sonra 

• • GQ ~ 

ıı 992. T clefon : 3668 
n kurıa laıı • rıyordu. Bu kadın belki kap- . derdine bllksın. 

ne ~.aradılışında idi. Fakal nihayet yi- Bunun üz.erine iddia makamı 
ç:ırp ır kadındı. kabında karşılaşacağı iddianamesini serdetti. Suç!u
rı11 ı~cağı insanların erkek olacakları- nuo sabit olmıyan " ölüme se-

Ço,.. sevind· 
Faı.rsta k 

1
• bebiyet suçundan " bcracti 

göru arşısındaki ndamı ilk defa isteniyordu. 
_Y8°:ınuş gibi sordu: 

~ l\inısiniz? Heyeti bi"-imo müzakereye tn: ~:~itmez 0

bir hatada bulundur- çekildi ve kararı tefhim etti: 
lt>rnı:kt ~gunuz adamım. Kendinizi ,giz- - Beraet •.. 
l\e hti~ ı ınnharetinizle erkek elbisesi- Mahk~meye verildiğinden 
f~vk..1ı,1d nerl'~ ve kılıç kullanmaktaki doJayı tasalanmayan Mustafa, 
sıtıın 

0
•• : iktıdarınızı Divinycr lokanta- beraet kararını da 1tynı sogv uk-

ıı· nUnde g·· t _,. 
ı bir k os eruığiniz :ıdamım. Be- Jukla karşı~adı. Nefiıenin ana-

lli~ O k:::1;:~r~ışmağa mecbur etti- sile birlikte, tabliye müzekke-
avsta .. nın ıın yaralattırdınız. resinin hazırlanması ıçın ağır 

li buland ovalycye silratle baktı gözle
dı. l\:ı. 1

• GCğsü kalkıp inmeğe ba~la- ceza ka?emioe girdiler. 
1tendis:n7ısındakj adamın maharetinin 'XZ7./ZZ7Z~LS.r:::t!Jlll7..T.'.Ga 
l\\akı.ı gü c~· daha az olmadığını .anla-

1 l zmir 
tı.ıtı.... ç ük ""k11 d" .. 1- .. k • ""'"?llJtan x~ .1e ı, gon unu ya ·ıp 
111 iti: ııctaınıı cüzlerini dikerek de- Erkek ve kız 
h - Mösyö P 1 kültür lisesi 
ll~a.va git~in~ı·?ayan: Da\•et edilmeden ı Gündüzlü ve yatılı reşmi li-
,.~•1dan l7.ı mfediyorum. Beni al-
' ıtln Yatnlııınan d , sclerc muadildir. Kayıtlara dc-

ı~ su ızı a affediyorum. T J f 2714 
tasını s1ivllvevirn ki burauan . vam ~~~ c on.: 

itte geliyorlar. 

Lik maçları 
14 Sonteşrinde Başlıyor 

Demirspor - Alsancak 
Doğanspor - Yamanlar 

Dün akşam bölge merkezinde Izmirl 
futbol ajanı Bay Suadın başkanlığı al
tında toplanan lik heyeti şampiyona 

maçlarının 14 sonteşrin tarihinde ve iki 
devreli olmak üzere başlanmasına karar 
venniştir. Çekilen kur'a neticesinde t:ı· 
kımlar şu suretle karşılaşacaklardır: 

Demirspor - Doğnnspor 

Üçok - Ateş 

Yamanlar - Alsancak 

Demirspor - Ateş 

Üçok - Doğanspor 

Demirspor - Yamanlar 
Doğanspor - Alsancak 

Doğnnspor - Ateş 

Demirspor - Uçok 

Üçok - Yamanlar 

Ateş - Alsancak 

Uçok - Alsancak 
At~ -Yamanlu 

Kulilplcr, bu ayın yirml b~ine kadar 
tescil meselesini bitirmiş olacaklardır. 

otomobile girdi. Dük de arka
sını takip etti. 

Bir l"'ç dakika sonra oto
mobil, Rivoli sokağının büyük 
bir oteli önünde durdu. 

Dük ve Düşu bu otelin 
üçüucü katında beş odalı bir 

daire tutmuşlardır. Maiyetle
rinde beş uşak ve beş katip 

vardır. Düşe•, Pariste bütün 
gardrobunu değiştirecek. yeni 
elbiseler yaptıracaktır. Otelin 

intizar salonunda en meşhur 
terziler, ayakkabıcılar ve Dü
şes:n saç'arını düzeltmekte ma-
hir berber Antodyo, emre 
amade beklemektedırler. 

Buik otomobili otel kapısı 
önünd~n nyrılmamışhr. Hiç 
ıüphesız muhterem m:safirJeri 
bir aı sonra Paris sergisine 
götürecektir. 

(/itlen ôotdMI - P. !,' } 

1=2~0~1) .; 

MITAT OREL 
Adres - Beyler Numa __ .ı 

~kw Ahe n.-ue 

d 
agı nk matbaası yamn. 

a. Numara: 23 

~uayene saatleri : 10--12, 
,..,;>~ - 17. Telefon: 3434 

'Z:7-Z7J.7,ZZ7..zy.JLZ"Jf!l/a"~ 

Zayi 
Jzmir E&naf ve Ahali bankasın· 

dan namıma yazılı nıaıf tcdiyeU 
550 numaralı muvakkat hisse se
~cdimi kaybettim. Yenisini alaca
g~~an eskisinin hükmü knlmadı.ğı
nı ılin ederim. 

Eski Foçadan Limnil. 
Bakkal Mahmu i 

1- 2 ...... 3 (1920) 3423 
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lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Yapılacak iş: 
Müstacelen tamiri icap eden SAL1KHANE binasının 

olbaptaki keşifnamesine göre Tamiratı 
Muhammen bedeli: 924 Lira 58 kuru7 muvakkat t~minat 69 
Lira 3-& kuruş. 
iHALESi: 10 - 10 - 937 tarihinde saat 15 de Defterdarlıkta 

top~anacak komisyon tarafından bu iş hakkmda malumat almak 
istiyenlerin Defterdarlık AV vergileri masasına müracaatları. 

2 ~ 5 ~ 7 3442 (1929) 

SATIŞ iLANI 
f zmir Sulh Hukuk Hakim· 

liğinden: 
lzmirde Pmarbaşında oturan• 

Jar Yusuf oğlu Mehmet ve 
kansı Huriye ve oğulları Mev• 
liit ve Naz.mi ve üvey oğlu 
Necminin mütesaviyen ve şa
yian mutasarrıf bulundukları 
Pınar başında yukarı mahalle· 
de sağı Şaban evi ve avJugu 
ıolu yol arkası ve önü sokakla 
çevrili 2 odalı ve 100 lira kıymet 
muhammeneli evin ve Kırk 
bağlar mevkiinde şarkan yol 
~arben Mehmet baiı şimalen 
Ômer cenuben Mustafa bağ· 
larile mahdut 5 dönüm ve be
her dönUmil 25 lira kıymetti 
ve yine Kırk bağlar mevkiin
de ,arkan Nuri tarlası Kamil 
ve Niyazi bahçeleri garben Ya· 
kup şimalen Hurıit ve Kamil 
bahçeleri ve yol ve cenuben 
su arkı ile mahdut 2/5 dönüm 
300 lira kıymeti muhammeneli 
nar bahçesinin ve Yukarı 

bağlar mevkiinde şarkan mel· 
tuke zeytinliği garban Kazım 
veresesi zeytinliği şimalen Nuri 
zeytinliği ve cenuben yol ile 
mahdut 200 lira kıymeti mu
hammeneli içinde 100 adet 
zeytin ağacı mevcut zeytinliği
nin 4-11-937 Perşembe günü 
saat 15 te lzmir Sulh hukuk 
mahkemesi salonunda satışları 
yapılacakbr. Bu arttırmada 
tahmin olunan bedellerin % 75 
nisbetinde bedel verifdiR'i su· 
rette mü~terilerine ihaleleri 
yapılacak aksi takdirde satış 
15 gün daha uzatılarak ikinci 
arttırması 19 • 11 • 937 Cuma 
günü saat 15 lt yine dairemiz.
de yapılacaktır. 

Gayri menkuller üzerinde 
hak talebinde bulunanlar elle
rindeki resmi vesaik ile birlikte 
20 gün içinde dairemize mü
racaat etmeleri lazımdır. 

Aksi halde haklarında tapu 
sicilli malum olmadıkça pay· 
laşmadan hariç kalacaklardır. 

Şartname 14-10-937 tarihin· 
den. i~i~aren herkesin görebil
mesı ıçın açıkta ve gayri men· 
kulün evsafı da şartnamede 
yazılıdır. 

Müzayedeye iştirak etmek 
istiyenler kıymeti muhamme· 
nenin 90 7,5 nisbetinde pey ak
çası veya milli bir banka te· 
minatı ibraz etmeleri lazımdır. 

Gayri menkulün vergi ve 
sair kanuni mükellefiyetleri 
ıatıcıya ve 0 0 215 deJlaliye ve 

W SU C""»WQ 

1ZM1R BELEDlYEStNDEN : 
1 - Beher tenekesi iki yüz dok

san kuruıtan bin dört yüz elli lira 
bedeli muha.mmenle beı yüz teneke 
benzin ve beher kilosu otuz ku
ru§tan yüz lira bedeli muhammenle 
yirmi teneke soğuk kompresör yağı 
bn§katiplilcteki şartname veçhile alı
nacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 
8/10/937 cuma günü saat on al
tıdadır. tıtirak için yüz on altı lira 
yirmi bet kuruıluk muvakkat te
minat makbuzu veya banka mektu
biyle söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir .. 

2 - Beher tonu altmış beş lira
dan dört bin bq yüz elli lira bedeli 
muhammenle yetmiş ton motorin 
bnskatiplil;teki artname veçhile 
8/10/937 cuma günü saat on altı
da açık eksiltme ile ihale edilecek
tir. iştirak için üç yüz lork bir lira. 
yirmi bes kuruıluk muval<kat temi
nat makbuzu veya banlta teminat 
mektubu ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

22 - 25 - 29 - 2 (1792)3298 
2 • 10 - 937 tarihinden itiba· 

ren iKiNCİ NEVi EKMEGIN 
kilosunun 8 kuruştan aatılacağı 
alikadarlarca bilinsin. 

3446 '192St 

IZMIR 3 ÜNCÜ iCRA VE 
İFLAS MEMURLUCUNDAN: 

Müflis kasabalı Hayrinin ala

caklıfarile istihkak iddillsında 

bulunanların vesikalarilc bir

likte ilandan itibaren yirmi 
gün içinde dairemize müracaat· 
Jarı ve ayni müddet içinde 

Müflisin borçlularının kendile· 
rioi ve borçlarını bildirmeleri 

aksi halde cezayi mesuliyeti 
müstelzim olacağı müflisin mal
larını her ne sıfatla olursa 
olsun yedlerinde bulunduran
ların hakları mahfuz kalmak 
şartile ayni müddet içinde 
dairemize tevdi etmeleri ve 

alacaklıların ve borcu tekeffül 
edenlerin 23 - 1 O - 937 Tari-

hinde saat on birde ilk ala
cakhf ar top!anmak üzere 

937 • 14 dosya ile dairemize 
müracaatları ilan olunur. 

3443 (1926) 

~·ı Hl - "9 
937/9492 

IZMIR IKINCl İCRAME· 
MURLUGUNDAN: 

Kabili taksim olmamasından 

dolayı paraya çevrilmesi onay· 

]anan hane eşyasının hirjnci 
arbrması 7 • 10 - 37 Perşembe 
günü saat 14 de Burnavada 
çarşı içinde icra kılınacaktır. 

1 nci artırmada müşteri çık
madığı takdirde ikinci artır· 

ması 9 -10 • 937 cumartesi 

günü saat 13 de ayni mevki 
ve mahalde icra kılınacağın-

dan yüzde iki buçuk dellaliye 
müşteriye ait olmak üzere ma-

hallinde memuruna müracaat· 
ları ilan olunur. 

(1930) 

ferağ harçları alıcıya ait olup 
ihale bedelleri defaten ve pe· 
şinen verilecektir. 

ihaleyi müteakip müşteri 

bedelin\ defaten ve peşinen 

vermediği veya veremediği 
takdirde gayri menkuller tek-

rar 1 S gün müddetle arttır· 
maya konulup bu arttırmada 
en çok bedel verenin üzerine 
ihalesi yapılacak ve arada ta· 
hakkuk edecek ihale farkı hiç 
bir hükme hacet kalmaksızın 
vecibesini ifa etmiyen müşte· 
riden tahsil o!unccaktır. 

Daha fazla malumat almak 
istiyeoler dairemizin 936 / 389 
sayılı dosyasına müracaatları 
lüzumu ilan olunur. 3440(1928) 

. YENIA!IR 

Baş ağrısı, Diş ağrısı 
NEVRALJi 

Bütün iıtırapları teıkin ~deı: 

GRIPIN 
Bilhaua bunlar kartı müeaairdir 

it batında, ıeyahatte, evde her zaman yanınızda bir ka,e 

GRiPiN 
B u 1 u n d u r m a y ı u n u 1 m a y ı n ı z. 

Kalbi bozmaz, mi~eyi ve böbrekleri yormaz 
icabında ~nde 3 kase alınabilir. 

•• 

nrn.cı:: 

2 1 Ct TEŞRiN CUMARTF.SI 937 

• Hakiki dostun tavsiyesi budur: 

ıttifak 

tesise niçin 
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A 
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N 
haline gelen bu kanaati 

ve nasıl muvaffak oldu? 
Çünkü cRADYOLtN~ in terkibi yük- mütemadiyen taze taze piyasaya çıkar. 

D oyç e Oriyant bank 
DRESDNER RANK ŞUBESi 

.. sek bir kimya şaheseridir. Çünkil «RADYOLlN> diğer macun· 
~ Çünkü bütün cRADYOL1N> kulla- lara nazaran çok ucuzdur. 

IZBiB 
.1\1 EH KR%f : HERI,t S 

Almangada 17a Şubesi Mevcutiur 
Soı maye ve ihtiyat ak~esi 

165,000,000 URyhemRrk 
Tiirkiyedo Şnbcleri: lSTANRUL vo lZl\Jf Jt 

Mıııırtla Şnhelcri: l\AHlJUt ve JSfCE~Diı:HH'E 
Her tiirJii hankn mnıwıfllatnı ifa ve knlınl «>clP.r 

1 ·~ ... ,. • ,,. • • • •• ~t • ."' \ ' ... 

SPOR Meraklılarına 

TRIUMPH Motosikletlerin~ ve ELFA bisikl~tlerini bütün 
dünyaca tamlmıttır. Sağlam, kulJanıtlı ve gösteri,lidir 

Yedek parçaları daimi surette mağzamızda mevcuttur. 
MIŞLEN markalı her boy bisiklet, motosiklet, tenezzüh, kam· 

yon lastikleri mevcuttur. 
TEDIY ATTA KOLAYLIK GöSTERILIR 

Izmir ''e civarı Acentesi: S. Kalomeni 
Büyük Kardiçeli Han No. 42 

lzmir Vilayeti Muhasebei Husu
siye MüClürlüğünden: 
Muhammen bedeli 

Lira Kuruş 
717 77 

Cinsi 

Yeri Mevkii 

Karşıyakada Örnek köyünde KelerJikuyu 
Muvakkat teminat bedeli 

Lira Kuruş 
Eski ilk okul binas\ 53 85 
Yukarıda yer ve cinsi yazılı örnek köyündeki eski ilk okul 

binasının mülkiyeti satılmak üzere 15 g;in müddetle açık artır
maya çıkarılmıştır. Şartları öğrenmek istiyenlerin ht>r gün Mu
hasebei Hususiye Müdüriyeti varidat kalemine ve pey sürmek 
istiyenlerin de ihale günü olan 14 • 10 • 937 Perşembe günü 
saat 10 dan 12 ye kadar depozito makbuzlarile birlikte vilayet 
Daimi Encümenine müracaatları ilan olunur. 

3441 (1927) 
.su 8 

nanfarın di~lcri temiz, sağlam ve gilzcl- Artık bütün bunlardan sonra cRAD· 
dir. YOL1N> kullanan on binJerce ki§inlo 

Çünkü cRADYOLİN> emsalsiz rağ· ne kadar haklı oldu{,'llnu nnlnmak ko
beti dolayısiyle hiç stok yapmadığı için laylaşır. 

GONDE JKt DEFA FIRÇALAMAYI JHMAL ETh1EYJNJZ ...• 

il 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

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

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

C7../LZZ/.ZZZ7.ZL/77ZZ/Z7.Z7 /./ZZZ//.7..Z:.f1JIIJZ7.ZZL.TJ~~ 

Şık Atelyesi 
Beyler Sokağına nakledildi 

Mimar Kemalettin caddesinde (ŞIK) dikif ve fapka atelyeıi 
tevsi mecburiyeti dolayısiyle ikinci Beyler sokağı civarında Nu· 
man zade sokağında 36 numaraya nakledilmi,tir. 

1 - 26 (1803) 
CZTLU"..LZ.7.77JZ7717:Z7Z7.zzZJ'C/ZZ:/Z77.7Z777Z/ZZ/:/ZZ7ZZZZ7.77.7ffi 

5ACLIK:so~UKLUK•EKD"®f 
~ - - 1 d·-· DEftEl\TİR 

KELVİNATOR iki defa daha az işe ıgı _ -, 
- • - - 1 pl•r halde aynı randöman elde edilon yopno soğuk_.!!!ava_~ ' 

18 Ay Veresiye ~atış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

tZMtR - Saman iskelesi (Büyük Kardiçalı Han) 
AYDINDA: Mehmet Gürer - öDEMIŞTE: H. Avni Güler 

MU~LADA : Ahmet Sabri Acarsoy .•..• 

CCSff EW' •• 

Hava Yolları Devlet işletme ida-
resi umum müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan İf: Ankara Tayyare meydanında teY· 
yare İ6tasyonu binası. 

2 - Ketif bedeli: 87056 lira 47 kuru,tur. 
3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle kötürüdür. 
4 - Muvakkat teminat 5602 lira 82 kuruştur. 
5 - ihale 7 /10/937 tarihinde perteml>e günü saat J0.30 dtı 

tayyare meydanındaki umum müdüürlük binasında yapılacaktır· 
6 - Keşif evrakı, tartname ve mukavelename projeleri Ası: 

karada posta umum müdürlüğü binasındaki ve Istanbulda ~o. 
raköy postahanesindeki hava yolları kişcsinden ve Jzmirde ~a: 
f ıa Müdürlüğünden 435 kuruş mukabilinde alınabilir. Istek!1 et 
rin eksiltme fartnamesinde yazılı belgelerle muvakkat teın1~ft. 
ve teklif mektuplarını muhtevi kapalı zarflarını nihayet ek•1 .f 
me ıaalinden bir saat evveline kadar Umum Müdürlüğe verf1'll 
olmaları lazımdır. Poıta teehhürü kabul olunmaz. ) 

• - 2~28-30-2 3469/.3270 (1823. 
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DEUTSCHE LEVAN- Fratelli Sperco Olivier Ve Şü. ır:t~~::~~ Baltık limanlarına hare-

SAHiFE 9 

TE LINIE v A LıMfTET BARDALAND vapuru 16/10 da Rot-apUlU cntası terdanı • Hamburg • Gdynia - Dantzig 
G m b H Vapur acentası 0anımar1ta ve Baltık umanıarına hare-

• • • • ROYALE NEERLANDAIS ket edecektir. 
be~ALIA vapuru 6 ilk t~rinde KUMPAl""n"ASl BiRINCl KORDON REES VIKJNGLAND vapuru 2/11 de Rot-
ınanı en yor. Hamburg ve Bremen li- TRAJANUS vapuru 25/9/937 de ge- BiNASI TEL 2443 terdam - Hamhurg - Gdynia - Dantzig 
AR~ il' l çıkaracakur. lip Burgas Vama ve Köstence liman- Lll t• • Danimarka ve Baltık limanlarına harc-

hekleni 1A upuru 6 birinci teşrind~ la~ için ytlk alacaktır. erman ıneı Ltd. ket edecektir. .. 
ntaniarror. Hamburg ve Bremen li- TR1TON vapuru 51101937 de Rotter- ~YPSO vapuru limanımızda olup SERViCE MARIT1ME ROUMAlN 

AM ndan yilk çıkaracaktır. dam, Amsterdam ve Hamburg limanla- 5/10 Rotterdaın, Amsterdam ve }fam- ALBA JULYA vapuru 10/10 da Malta 
llı. Ex ERtCAN EXPORT UNES rına hareket edecektir. burg limanları için yilk alacaktır. Marsilya ve Cenovaya hareket edecek-

e port Steamshlp Corporation SVENSKA ORtENT LtNlEN GANYMEDFS vapuru 12/lO da e- tir. Yolcu ve yük kabul eder. 
ı ~ vapuru 28 eylıllde bek- BtRKALAND motörü 2/10/937 de lip yUkünü tahliyeden sonra Burg~ ZEGLUGA POLSKA S. A. 
;,,. ~~~:_Nevyork lçin yük alacaktır. Rotterdam, Gdynia, Danzig. Baltık ve Varna ve Köstenco limnnlan için y .. k LECHtSTAN vapuru 8/10 da An-
~IA vapuru 3 ı ci teşrinde bek- Dan!11'arka limanlarına hareket ede- alacaktır. u vers - Gdynia ~e Dantzig limanlarına 
cn!yor. Nevyork için yük alacaktır. cektır. JUNO vapuru 16/10 da Rotterd hareket cdecektır. 
~~VE vapuru 10 1 el teşrinde BARDALAND motörU 16/10/937 ~e ~erdam ve Hamburg limanları ~ J NOT : VWııt tarihleri, va-

lenıyor. Nevyork tçin yük alacaktır. Rotterdam, Hamburg, Danzıg, Gdynıa, ylik alacaktır. I · · J • J Gc· 
~CHANGE vapuru 18 Birinciteşrin- Norveç, Ballık ve Danimarka limanları- SVENSKA ORIENT LINIEN pur ar_ın. 111m. ~r~ ~e ~Y un 

de bekleniyor. Nevyork için yük ala- na hareket edecektir. BIBKALAND vapuru 2/10 da Rot- retJerının dogıııkliklerındeo me· 
caktır~ VlK1NGLAND motörü 3/11/937 de terdam - Hamburg - Gdynia - Dantzig ıuliyet kabul edilmez. 

CAIU..TON vapuru 22 birinci teşrinde Rottcrd~m, Hamburg. Gdynia, ~ani- ... -------~---------A•-----11 
bekleniyor. Nevyork için yük alacak- marka lımanların:ı hareket edeceklır. u Pa m u k 
ıır. sERvtcE MARlTtM nouM:AıN mum F abrikatörJerinin 
. EXM!NrsTER vapuru 28 birinci teş- ALBA JULlA vapuru 10.10.937 de 
rınde bekleniyor. Nevyork için yilk Malta ve Marsilyaya hareket edecektir. Nazarı dı.kkatı·ne 
alacaktır. ZEGLUGA POLSKA S. A. 
'l'be Exı>ort Steamship Corporation LECHtSTAN motöril 10/10/937 de 
PtRE AKTARMASl SERi SEFERLER Anvers, Danzig ve Gdynia limanlarına 
~ 8 b' . 1 d hareket edecektir. 

t>·~T.1'4t vapuru ırınc teşrin e . u1 ı ııanı 
L ireden Boston ve Nevyork için hare- Y~lcu vke yUk 'khlab. lcder elr. 1 darki: 
11:et edecektir. dakı hare et tarı erıy c nav ~n ar a 

SEYAHAT M'ODDETI değişikliklerden acenta mesulıyet ka-
Pire Bosto 16 .. bul etmez. 

- n gun f f · ııı.t · · lk" ' k d Pire - Nevyork 18 gün Daha az.la tası ıs ıçın ıncı or on-
SERVICE MARITIME ROUMAIN da Tahmil ve Tahliye binası arknsın~a 

BUCAREST FRATELLl SPF..RCO ".apur acenlalıgı-
DUROSTOR 2 b' · . . na müracaat edilmesi rıca olunur .. 

d vapuru 6 ırıncı teşrın- T lef . 4111/4142/266314221 e beklcnlyor.. e on · 

G Köstcnce, Sulina, Galatz, ve • --------11 
}'{l~a~:=.ası Tuna limanları için Diş Hekimi 

STE. ROYALE HONGROISE 

DANUBE MARmME A~~ il ~ N . I DUNA moWrU 18 1 el teşrinde bek- u a acı 
eniyor. Belgrad, Novlsad, Comarno, 
~~dapeşte, Bratislava, Viyana ve Llnz 
çın yUk alacaktır. 

JOHNSTON VARREN LINES LTD. HORT AÇSU 
LIVERPOOL 

pıtoMORE vapuru 10 1 ci teşrinde bek- Hastalarını Birinci Beyler 
eniyor .. Llverpool ve Anvers limanla- aokak 36 numarda kabul eder. 

l'lndan yUk çıkaracak ve Burgaz, Var-
~· köstence, Sulina, Galatz ve Ibrall Sabah 9 - 12 
llnanlarına yUk alacaktır. öğleden aonra 3,30 - G 

ARMEMENT DEPPE - ANVERS Randevü için telefon ediniz. 
b Esk PAGNE vapuru cyltll sonlarında TELEFON: 2946 

e lenlyor. Anvers için yük alacaktır. :o;.ı 

DEN NORSKE MIDELHA VS~INJE niyor. Rotterdam, Hamburg ve Brc-
OSLO . · Uk 1 kt }3.a AT ~EK 27 ı···'d b k men ıçın y a aca ır. 

le ~ vapuru ey w e e - . . ı 
niyor. Dleppe DUnkerk ve Norveç tuindaki hareket tarıhlcrıyle nav .un-

Iinıanları lçln y'Uk alacaktır. lardaki değişiklerden acenta :mesulıyct 
BAYARD motarU 24 birinci teşrinde kabul etmez. 

beklentyor. Dleppe, DUnkerk ve Nor- Daha fazla tafsilat almak için Birinci 
"eç Umanlan için yUk alacaktır. Kordonda V. F. Henrt Van D.er Zee 

ARMEMENTH. SCHULDT 
HAMBURG 

MARITZA vapuru 28 1 ci teşrinde bek-

Co. N. V. Vapur acenlalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. 

TELEFON No.: 2007/ 2008 

:······································································ • • • • . . . 
• . Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karşısında 

. . 

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

• 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Mü-

Pürlüğii satın alma komisyonundan: 
• 

Cinai 
Muhammen Tutarı % 7.5 

Miktarı kıymeti L.K. Teminat -Ko:run eti 1700 En az 45 990 75 ı..:. 

Dana eti 
2200 En çok 
1400 En az 30 450 41 ı:. 

Sa... 1800 En çok 
Ülti. ili' dilsiz ve körler müeueaeıinin yukanda müfredab yazıh et 
l.er 1~• açık eluiltme ile ihale edilecektir. lıteklilerin tartnameyi 
tiıa:O- ııhhat müdürlüğünde görebilecekleri Ye ihalenin 9/10/937 

&&at 10 da ııhhat müdürlüğünde yapılacağı ilin olunur. 
30-2-5-8 3403 (1910) 

IZMiR 
Pamuk Mensucatı Türk 

ş· Anonim Şirketi 
y~et:ı Merkez ve Fabrikası: lzmirde Halkapmardadır. 

beö{ Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, 
I<abotm~n.' Geyik ve Leylak markalarını havi hercevi 
lbens bezı ımal eylemekte olup malları Avrupanın ayni tip 

ucatına falktir. 

~elefon No. 22ll ve:: 3067 
el raf adresi : Bayrak lzmir 

PLATT 
Fabrikn!\ının Namdar 

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

ADRES: 

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

Singer diki~ makinaları kumpanyası karşıtında 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 IZMlR 

fi. w •.&?"t\Mft! • a mw w ; wll 
lzınirde Nasırdan Şikayet ayıpdır? 

Eczacı Kemal Kamil Aktaşın 

"Nasırol Kemal,, 
NASIR iLACI VARDIR 
Hilal Eczanesi vardır 

NEKADAR DOGRU ? ... . 
............ mm._._..-... -.-..__. ... a. ... •, • BRISTOL 

Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

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

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok huıuaiyetlerine ilaveten fiatler müthit 'Ucuzdur. 
lstanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde bulufurlar. . ~ - ~ 
Ziraatçılara, Çitlik sahiplerine nıiijde?? 

Hükümeti Cümhuriyemiz gaz ve benzin rüsumunu indirdi. Ar
tık bundan ıonra ucuz olan bu maddeleri kullanmağı dütünmeğe 
mahal kalmadı. Pek az kullanılmıf l 925 • 1927 modellerinden 
(FORDSON) markalı traktörlerimiz vardır. Bunlar ehven fiat 
ile aahlacakbr. Jki adet nümune mevcuttur. Geliniz, görünüz ... 
F ıraab kaçırmayınız? 

ADRES : lzmir ·Fevzi paf& bulvan No. 41 Hurda Demirci 
OSMAN MALKOÇ 

ı - 10 (1689) 

-Yatmazden evvel PERLOOENT dit 

,macununu kutlanmak suretlle aöızınızı 

;yıkamayı kendtnıze bir vazife biliniz. • 

f>ERLODENl'. kıyaa kabul etmez blr) 

muzaddı taaffOndOr. 

' ----,Jf~· ~ l/Üf/eiA.. ... ~~-~ "'t•~· .. ,,,.. ~ ut;~. 
~ af4 Ve ~~ ~ i.Ulı·~ .lıı~ ~~4 

{ 

TURAN Fabrikalan mamullbdır. Aynı zamanda ·ı uran 

tuvalet ıabunlarım, traş aabunu ve kremi ile glllellik krem

lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan u· 
hflar için lı:mirde Gar.i Bulvannda 25 numarada umum acen• 
tclik Nef'i Akyaııh ve J. C. Hemsiye mllracaat ediniz. 

Po1;ta Kut. 2a4 Telefon a•s• 

Kumral, sarıfın, esmer her tene tcvatuk eden yegine aıhhi 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kimilen izale 
eder. Y anm as1rdanberi kibar mahfellerin takdir ile kallandıklan 
11bhl gllzellik kremleridir. 

Krem Balumln d6rt ıekilde takdim edilir: 
t - Krem Balumia yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağıız gllndllz için beyaz renkli 
3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 

- Krem Balaamin acı badem gilndllz için beyaz renkli 
lnsriliz Kanıuk eczıanesi Beyoilu latanbol 

. • . • • . • .. .. .•. • •• I • , • • 

En Parlak 

- Kudreti 

Daimon Elekttik pilleri dünyada tanınmış piUerdir. Daimon 
pili kullanan hiç başka pil kullanmaz. 

Umum deposu : Sulu ban ciYarmda 28 - 9 Hüsnli U& 
Ödem isli. 
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Çin meselesinin 
parlamentonun 

müzakeresi için 
jçtimaını istiyor 

Cin • ordusu 
Japon 

cenupta toplanıyor. 
mevkilerine taarruzlar 

Çın tayyareleri 
yaptılar 

lngiltere ltalyanın tasrih cevabını 
ediyor .•. • • 

etmesını 
Solcenah Fransız 
N yon anlaşmasını 

arzu 
gazetelerine göre ltalya 

çalışıyor da torpil/emeğe 

-~-,m- ,·;;..ı: 

Ticaret vapurlarını avlamak için faaliyette bulunan bir ô.sj Ispanyol denizaltı gemisi ile bir kruvazör 

Paris, 1 ( ö.R.) - Londradan gelen Akdeniz kontro1u için eksperler arasında' ra atfediliyor. Bunların birjncisi üç tar•f41 

J haberlerde İtalta sefiri B. Grandinin B. I yapılan anla~mayı şimdiden torpillemeğe lı konferans projesini torpillemek, ikin• 
Edenle mülakatı hakkında şu izahat ve-: te,ebbüs etmektedir. Bu anlaoma mün- cisi lngilterenin geçen temmuzda redde

rilmektedir. ispanyadan gönüllülerin ge- hasıran teknik mahiyeyttedir. Bunun si- dilen tek1ifini müzakere esaıı olarak j]eri 
ri alınması meselesi hakkında ltalyanın 1 yasi safhası ise İngiltere ve Fransa tara- sürerek İngiliz hükUmetini koltuklaınak 

1 beynelmilel bir konferansa iştiraki red-1 fından ltalyaya gönderilmeai düşünülen ve gönüllüler meselesinde Fransadan 
1 dettiği söylenemez. B. Grandi yalnız ıu- tekl;flerdc tezahür edecekti. Fakat B. ayrı bir vaziyet almağa sevkctmek ve ni" 
nu arzetmiştir ki hıpanyadaki ecnebi gö- I Grandi tarafından Londrada yapılan tc- hayet vakit kazanmaktır. ltalyan mehfil" 

nüllüleri mC3elcsi evvelce Londra ademi I ~ebbüse bakılırsa B. Mussolininin lspan- lerinin fikrince zaman kendi lehJerindtt 

müdahale komitesinde tetkik edilmiştir I yadan gönüllüleri geri almak mesele- çalışmaktadır ve eğer münakaşalar1a ge" 

I ve lngiltt-re, Fransa ve ltalyadan başka 1 sini tetkik için üç taraflı bir konferans neral F rankonun mücadelede nihai zaferi 

1 diğer bazı devletleri de alakadar etmek-! y.a~ılmasını ist'.yen lngiliz-.Fransız tekli- kazanabileceği Romada ümit edifmekW 
tedir. Bu sebeple bu meselenin halli için fını reddetmesı bek1enebılır. dir. Fak.at ne Fransa ne de lngiltereoirt 

" üç taraflı bir konferans akdi kafi değil- BOLŞEVIZME KARŞI bu ltalyan manevrasına kapılmağa rnüte• 
Şapei ônünde japını topçuları d' mail olmadıkları anlaşılmaktadır. Alınan 

Şanghay, 1 (Ö.R) - Şapei ma- Üzere ı'apon mallarına boykotaı· tat-ı SIMAL CEPHESiNDE ır. homünist cHumanite> gazetesi de h b 
1 

.. R .. derilmek 

1 

EDEN VAZIH CEVAP iSTiYOR a er ere gore omaya gon 
hallesinde mevkilerini muhafaza biki lehindeki mücadele devam et- Şanghay, 1 (Ö. R) _Şimal cep- B. Mussolini t~rafmdan Berlind.e söyle- üzere hazırlanan lngiliz-ltalyan nota•• 
eden Çinlilerle japon filosu arasın- m~ktedır; Jap~nya?'a ~arşı e~ono- 1 he_sinde Çinliler Tienç!n _ Fukeu ~e- .. B. Eden b~. if.adeyi .vazi~ .. bul."'.adığı n.•~ nuıukta ~ılhaua ltalyan'.~ ıcabında B. Grandi Forayn Oföse gitmek zahmeti• 
da top düellosu bütün gece devam ~ık zecrı .tedb~~lerın m':'sbet hır ne- 1 mıryolu boyunca çekılerek Hopeı - ıçın ltalyan hukumetının goruşlerını tav-1 sılahla bolşevızme karı• mucadele et- ni ihtiyar etmem~ gibi yine gönderile· 
etmiştir. tıce verebılecegı lcanaatı mevcut ol- Şantung vilayetleri hududu üzerin- 1 zih ettirmeğe çalışmaktadır. Resmi mah- mek azminden bahseden fıkrayı tefsir cektir. Hatta bazı mahf!llcrde mevcut in· 

R 1 (ö R) T k d kl b b · 1 c· · • 1 ı 
oma, . - o yo an marn. a a era er ıa. pon ar .. ın ..-ın.- de Tacıg - Van nehrı boyunca mev- fillerde bu mesele u··zer'ınde 'ıht'ırazlı b'ır'ıederek bundan ispanyadaki müdahale- b . 1 ·ı· hü· 

b·ıd· ·ı· Ce d J d k k 1 h k J b J b tihaa göre lıalyan teşeh üsiı ngı ız ı ırı ıyor : nevre e aponya e ı an ı are et erıne oy e ır kilerini tahkim etmektedirler ··k • h f d ı k ı p · •sinde Roma hükG.nıetinin daha ileri git bak 
aleyhinde esen hava münasebetiv_ le k b 1 d b 1 1 ·· f · 1 · - · ·ı T su ut mu a aza e 1 me te, ya nız arıste i · kumetinin azmini arttırml§tır. Bu un• 

mu a e e e u unu ması mu rıt er Londra, 1 (Ö. R) - «Daı Y e- Akd · k 1.. ı l d · .'mek niyetinde oldug'unu istidlal ediyor. un• 
h . . f d 1·· 1 .. ··ı k d. enız ontro une la yanın a ıı 1 dan Büyük lngiliz liberal gazetesi cın• japon arıcıye nezareti namına söz tara ın an uzumu goru me te ır. legraph> parlamentonun içtimaında · k' . . k 1 d ld d·ı tNGtLTEREDE TEFSiRLER 

1 Ç . tıra ı 1çın e sper er arasın a e e e ı en h G d. f d edilen 
söy emeğe salahiyettar bir zat in- Çin kızılhaçı lngiliz kızılhaçına sol cenah partilerinin Japonyaya sı-ı 

1 
d d 

1 
. b Paris ı (ö.R) -ltalya sefiri B. Gran- c ester uar ıan> tara ın an neşr 

Japon meselesı'ne dig' er hi~ bir dev- ·· d k d · t · t' ı•ı. h 1 · ) b an aşma an ° ayı memnunıyet eyan 1 makaledeki şu hükümler bilhassa dikkat• ~ muracaat e ere yar ım ıs emış ır. an, arp ma zemesı, petro ve en· ı d'I k d' F k d-- .. 
1 

.. d h dinin B. Edene ispanyadan gönüllüleri 
!etin müdahaleye hakkı olmadığını lngiliz kızılhaçı Çine külliyetli mik- zin ihracatı üzerine ambargo konul-; e ıbme te. ır. a ~t . uşunce erı~ı a a almak meselesinde hükumetinin Fransa şayandır: 
ve böyle bı'r müdahalenin ne o ya- d ·ı hh. I .. d t kl'f d ki .. b'td· . r ı •er estçe ıladeye ımkan bulan dıploma-ı <ltalya sefiri B. Grandi tarafından B· • . . tar a ı aç ve sı ı ma zeme gon er- ma•ını e ı e ece erını ı ırıyo · .k hfll B G d' f d ve lngiltere ile üç taraflı müzakere dave-
bancı devlete, ne de alakadar. ıkı ta- miştir. Tokyo, 1 ( Ö. R) - Mançuride- ':n ~a ı ~.' .. . ~.an ı tara ·~.an yapı- tini kabul etmiyeceğini bildirmeai, fakat Edene izah edilen fikirler pek cesaret,;<' 
raftan hiç birine fayda temın ede- Hongkok f (AA) _ Ganton ki japon kuvvetlerinin artırıldığı il eşehhusun muşterek lngılız-Fransız b k b'I d _ rici mahiyette görülmüyor. Fakat bir ta• 

· .. · · ·· 1eriıi~tir '. ~ · . . k · d·ı· ç· d h · notasının Romaya tevdiine mini olabi- una mu a 1 geçen temmuz ayın a ya . d... ftııll mıyecegını soy · · makamatı Sıkıang methalını kapa ... te zıp e ı ıyor. ın e mu asama-
1 

.... . . lan ve lspanyadan .. üllülerin geri raftan lngıltere ve Fransa, ıger tara 
k ·ı C b Jad • t 'h b · M ko' ecegını zannetmemektedırler pı gon . ·n 

CENEVREDEN ÇEK1LIYORLAR mışlardır. Hong ·ong ı e anton ara·ı~ın aş ıgı ar'. te_n erı. an~u ı · alınması şartile general Frankonuıı mu- önüne geçmek üzere lta]yan hükumet'.~'. 
Paris, I (Ö. R) _ Çinden gelen sında gemilerin seyrüseferi durmuş- ıa!'o~ kuvvetlen hıç tezyıt edılme- 1 NYO~U TORPiLLEMEK MI iSTiYOR has'.mlık ha_kk~n_ın t'."dikini .. teklif e~en 1 ltalya ara~ında_ şiddetli . bir ger~'.°!.'gı; 

fi Ç . d tur. mıştır. .Parıs, 1 (ö.R.) - Sosyaliot cPopu-1,Ingiliz proıesı uzerındc muzakere ım-\bu fikirlerı tadı! ve. tedkık edecegı uın telgra ara göre ın or usu şimali 
Ç. d ha d .. k 1 laıre> gazetesinin fikrince ltalya Pariste kinından bahsetmesi muhtelif maksatla- ve zannedilmektedır. • 

~~:e~:~~e~i~·
0
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de mühim noktaları bombardıman 
etmişlerdir. Central Nevs Çin ajan- • 

~·ü~arç~~nt:~~~~~~i!in~a~~::e?e~i Cumhurı·yet ordusu F I" · t• . l"' h. 
:u~ç~~~~~: ~:~~e~:~~\~~i:a~o~~ ransanın ma 1 vazı ye illi ıs a 
:!:::~a0~:'.~;~ir~a;tan~~~~ta~~ muvaffakıyet kazandı meselesiyle alakadar bulunuyor 
Şanghay-Nankin demiryolunu bom
bardıman etmişlerdir. Şanghayda 
·vaziyet olduğu gibidir. Fakat şimal 
cephesinde japonların ileri hareketi 
devam etmektedir. 

ÇiNiN FRANSA iLE 
DOSlLUK PAKTI 

Roma, 1 (Ö. R) - Yo - Şo Çin 
gazetesinin bildirdiğine göre Çin 
ve Fransa arı:ı!ında bir ademi teca
vüz paktı imzan için Pariste F ran
sız hariciye nezareti ve Çin sefareti, 
Nankinde de Çin hariciye nezareti 
ve Fransız sefareti arasında m üza
kereler olmaktadır. Bu paktın Çin -
Sovyet ademi tecavüz paktına ben-
7iyeceği. söylenmektedir. Sovyet 
Rusyanın 'ankin sefirinin tayyare 
ile Moskovaya harek~tine gelince 
bu •eyahat Rusyanın Japonya aley
hinde demokratik devlet1er arasın
da bir birlik tesis etmek hususunda 
sarfettiği gayretlerle alakadar görül
mektedir. 

INGIL TEREDE JAPON 
ALEYHT ARLIGI 

Roma, 1 (Ö.R.) - lngilterede 
Japon aleyhtarı hareket gittikçe ge
nişlemektedir. Labour Party idare 
meclisi bugün toplanarak Çin mese
lesini tetkik için perlfunentonun he
men içtimaa çağırılmasını isteyip is
temiyeceğine karar verecektir. Ja
ponlann Çindeki gayri İnsani bom
bardımanlarına bir mukabele olmak 

Roma Berfin F ransada ve 
mali 

yeni ve vahim 
bekliyor ... buhran cıkmasını • 

bir 

Es.r edılcn c'i.si zabitler. 

Monte Fiero, Arnşel ve daha bazı mev

kilcri i~r;al etmişlerdir. 32 ai ~ilahlı olmak 

üzere 45 mılis neferi teslim olmuştur. 

Pari•, 1 (ö.R) - lspanyol mülıeci-

Paris, 1 ( Ö. R) - Başvekil B. Cbau
temps bugün reisicümhur ve başlıca na

zırlarla bir çok mülakatlarda bulunmuş
tur. Bu görüşmelerin gayesi bugün Pa- f 
ri.ste yapılacak olan nazırlar meclisi iç- f 
timaına zemin hazırlamaktır. Maliye 

nazırı B. Bonnet ile görü~mü~ olan B. 
Chautemps içtimadan evvel devlet nazı
rı ve sosyalist partisi reisi B. Blum ile de 
görü~ecektir. 

ROMA VE BERLININ OMITLERI 
Roma, 1 (ö. R) - Roma siyasi 

mahfillerinde Fransız başvekili B. Chau
tempsın rf'isicün1hur ve maliye nazırı ile 

mülal~atlarına büyük bir ehemmiyet at-
_dilmektedir. Mali buhranı karşıla

mak hususund'a alınacak tedbirler ara-
tında halk cephesinin muhtelif gurupla

nna mensup nazırlar arasında fikir ay
rılıkları çıktığı ve her birinin başka baş- Fransız ba§vekili Chauteınps Belçika 

\'alensiya, 1 (ö.R.) - Milli müda

redilen teb1i~e ~öre me-rkez cephesinde 

faa nezareti tarafından 30 eylülde neş

asilerin şiddetli hüc Jmları Teddedilmiş 

ve mukabil hücumlarda bulunan hükü

met kuvvetleri Puerte de Dova ile Peo 

ka tekliflerde bulunduğu iddia edilmek- başvekili ile görüşüyor. 
leri tarafınd::ın F ransada çıkarılan h3.di- tedir. !ar ihtiraz kaydiyle karşılanmaktadır. 

• 
de Lata mevkilerini 

seler üzerine F ra.nsız hükümeti hunların Berlin, 1 ( ö. R ) - Alman siyasi 

en büyük kısmını ispanyaya iadeye ka- mahfilleri frangın sukutu .sebebiyle Fran-
zaptetmi1lerdir. h J rar vermiştir. Yalnız asta ve alil o an-

Aragon cephe.!'inde hücumda bulunan lar Fransada kalabileceklerdir. Fransız 

cümhuriyetçiler Zeio mevkiini almışlar- sefiri B. Herbette bu kararı Madrit hü
dır. 

Paris, 1 (ö.R) - Salamanktan bildi

rjlcliğine göre a~iler Aıtürya cephe.sinde 

kUmetine bildirmiştir. Bunun tatbiki i~in 
Valansiya ve Paria arasında müzakere

lere lüzum olacaktır. 

sada pek nazik bir mali vaziyet hası1 
oldui:undan ve bunun az çok vahim ne~ 

ticeler tevlit etmesi ihtimalinden bahse

diyorlar. Bununla beraber Fransız ka
binesinin ittihaz etn1ek tasavvurunda ol

duiu tedbiıler hakkında tıkarJan ıayia-

PARIS SERGiSi 
Paris. 1 ( Ö. R) - Ticaret nazırı Pa

ris beynelmilel sergisinin temdit edilece
ği ve iki sene açık kalacağı hakkındaki 
haberlerin kat'i bir esasa dayanmadığını 

bildirmi~tir. Ticaret nezareti ıerginin 

kapanıt tarihi hakkında kabinenin bir 
karar verebilmeıi için sergiyle ali.kadar 

olarak hukuki, teknik ve ekonoın~ 
k•Jı;l•• tetkiklerde bulunmaktadır. Bu tel 1 

serginin ne ıekilde inki§af ettiği hakk.
101 

da bir fikir verecektir. . ~ .. 
Paris, 1 ( ö. R) - Mali vaziyeti I , 

başvekilin bu hususta yaptığı görü§J11.e e" 
. mutt 

ri tefsir eden cOeuvret gazetesı )ı.l 

dil mütalaalar serdederek Fransad~.0 
mali vaziyet hakkında B. ChauteınP5 1 

. . . b" rrııt.O" Avrupaya memnunıyet verıcı ır ~ 

ld ·-· . lc•Y zara göstermesi zamanının ge ıgını 

dediyor. r;oııı 
FRANSIZ BüTÇESl 

. Ü jçiıt 
Faris, 1 (Ö. R) - Çarşamba gun Jisi 

kararlaştırıllfll§ olan n"'.'ıı:lar ~·~aY 
yarın Rambouillet de reisıcumh0 J<tıf· 
Lcbrunun riyaseti altında toplana<• nıli· 
Dahili ve harici siyaset hakkında 
him kararlar verilecektir. f' arı' 

t JJl Faris, 1 (Ö. R) - B. Bonne iı"' 
komisyonuna 1936 bütçesi hakkındfa anlc 

·ı ·ar r hat vermiştir. Masraf 55 mı Y 
4 

ynil· 
olacak ve 1937 bütçesine nisbetl;,arid;1· 
yar kadar artmış bulunacaktır. . dılİ· 

tahmın e ta gelince 57 milyar kadar ··•· 
·ıyon • 

yor. Böylece 1 milyar 600 "':·de bili· 
ridat fazlası olacaktır. Fevk• a ki Jl 

. - " af vardır . çede ıse 14 muyar masr . :S ın"' 

milyarı milli müdafaa içind:.·ıec~t;r. 
raf istikraz yoluyla temın e 1 
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