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~iii;;-.. Fiati (S) kuruftur Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserininin Bek~sl, Sabahlan Çıkar Siyasi Gazetectır YENi ASIR Matbauand• buıhmftır. 

Yeni Kabine Hakkında · Tahminler 
•••••••••• ..................................................•••................................................. , ...•.......•...•.............•.•.•.........•................................•.................................................••...................•......• 

Manevraların hedefi nedir? Vekaletlerin sayısı artacak mı? 

Uyanık ordu·muz tam bir Münakalat, haiine ve bütçe 
nıuharebetatbiki yapacak vekiletleri mi kurulacak? 

:--.. ........................................................................................................................•...• 
:•nevralarda yer alan iki taraf ta manevralardakl f ac: llyatlerl haricinde 

izim ruhumuzdur. Va mllli mUdafaamızı tekeffül eden JDksek heyetıerdl:-

Ordunun yüksek misafirleri şevk ve heyecan icinde bekleniyor. .... ' .............................................................................................................................. 
,--------------- Yurdun yüksek müdafaasına ta
<.İraaf i.clerimiz anlık eden meseıeıere candan ilgi 

l" gösteren Egenin milliyetçi ve mü-

P/an/ı bı·r·ç-a_l_ı--•maya nevver halkı, büyük bir heyecan \'C 
y sabırsızlık içinde manevra saatine 

ihtiyaç vardır intizar edi~~r. Ümitli. int~zar~a, ~s-
kcr olınak ıçm yaratılan bır mılletın, 

~~1a: Anadoludan a~tmı§ çiftçinin kendi saflarından teşkil ettiği -or
J>ı:1'ıyle Ankarada bır toplantı ya: dusuna inanı ve itimadiyle birlikte, 
!ap · Bu toplanbnın baılıca hedefı haklı bir gurur da gizlidir. Türkün 
~··'~tan azami randman almak, başını dimdik tutan gururu şaşmaz 
llloylunün kalkınması çarelerini ara- bir pusla gibi bizi daima zafere ulaş-
~tı~: .. . . .. tmr. Zafer, hududlanmızın kıskanç 

tiye Ylu.?u.? ka~~nm~sı ııı •. Cum~.u- bekçilerinin disiplin ahlakından hı:z 
d t hukumetının hır dak.ıka goz- alır, kışlalarımızda büyüğe gösterı-
en UZak tutmadığı bir davadır. len kat'i itaatle tekevvün eder. Yük-
bi·~unu~ ~~le .?ln:ıası da 1ga.y~t ta- s~k. kumanda heyetinin ku?reti ve 
b·~~'· Çunku T urkıyc dev etının en bılgısiyle hakikat haline gelır. 
u!uk kuvvetini çiftçi sınıfı te§kil HEDEF NEDiR ? 

~ı~~r. O çiftçi sınıfı ki asırlardan Milletimizi, hepimizi mqgul eden 
.n ıhma) edilmi§, varlığı gemiril- sual ıudur : 

~ıf, devletin bütün ağır mükelle- - Manevraların hedefi nooir ? Manevralar bmı 1ıakemi Orgeneral A&-
~Y~tl~ri. onun zaif omuzlarına yük- Uyanık ordu, yüksek kumanda d11rrahman Nafı: 1:,.ndilerini l:c.r§tlıyan 
'ilinııtir. . . . •. heyetinin sevk \'e idaresiyle, sonba- gcneralkrle Ur arada 

lıtanbul, 5 (Yeni Asır muhabi
rinden) - Cümhuriyetin bn dör
düncü ydilönümü tenliklerinden 
sonnt B. Celil· Bayann bat9nlıiın
da tCfekkül edecek olan yeni kabi
nede l.alunacak zevat hakkındaki 
tayiaların hepai timdilik dedikodu 
mahi~tinde tahminlerdir. 

1 Yeni kabinede Nafıa veki.letinden 
baıka bir ınünakalit vekaleti daha 

. ihdas olunacai1, Maliye vekiletinın 
·Hazine vekileti adını alacağı, güm
; rük ve inbiaarlar vekaletinin li.ğve-
1 dilerek bir bütçe veki.leti kurulaca
' V,ı söylenmekte ise d_e bu haberler 
de ayni tekilde tahmınlerden ibaret-

' tir. lsmet lnönii ve B. Celal Bayar 

Dost Irak Hariciye Nazırı 

Bugün Ankaradao 
Bağdata dönecektir 

da ınparatorlult bu tekılde bındıgı har manevralarında tam bir muha
lı~ı le.~~~ eur.et~yle kendisini in- rebe tatbiki yapmaktadrr. Hazerclen bir ıhraç hueke? ':~'lt1!11;abul w~-! 

a~. •uru~lemıştı... . . sefere geçqte nazarı itibarn ahnma- ~rek bun~n ~e~afüı s .. fh&arı te"-
~ Cumhur!ye~. ~eıı~ı, daha _ılk aı icap eden noktall'..f büviik bir sa- I kik ve mutalia mevzuu yapıle.cı:.k-
k ırnda yem !urluy_e?ın ~~m.~Uerıne lihiyetle incelenmiştir. Manevranın tır.. ..ı • • 

Uvvet verebılmek ıçm koylu dava- bir icabı olarak mefruz <'Dü~manınnj Mendre.uer erasına yap.facak brr 
•~nı ele aldı. Siyasetinin ibresi olarak bazı noktalarda muhtelif vas·ta!arla - SONU tKINCt SAYFADA -
Çıftçinin övendiresini kabul eyledi. 

itiraf eylemeğe mecburuz ki hükü- Genel k rmay b k 
hıet köylünün yükünü hafifletmek U aş anı Mııhtttcnı m~firimiz Irak hariciye nazın Dr. Tevfik Rüştii Arasla"görii§ilyor 

~olunda elden gelen bütün gayre- Ankara, 5 (yeni A~ır muhabirinden)-- memleketin hariciye nazın çarşamba gü-

•• .. earfebnekten geri kalmadı. Bu- Ankaradan manevra Cenevre döniişü memleketimize uğramış nü (bugün) Bağdada hareket edecektir. 
tün devlet gelirleri gözönüne ah- bul I ı_ h · - B T f"k l • t unan ra.. arıcıye nazırı . ev 1 B. Tevfik mem eıı>etimizde gürdüğü kar-
!1ı?aa görülür ki mükellefiyetler da- bugün 1stanbuldan geldi. istasyonda me· ı d h.. _ k b ld k .. h . l 
h,ı fazla h" J'J • J dad h · •d k . l k l . e•çe usnu a u en ço mute assıs o -1 §C ır ı enn omuz arın ır. sa asına gı ece rasıın e arşılandı. Hariciye veka etı er- " 
lnJ>aratorluk devrinde tehirli en az •• kin• ve Irak sefaretine mensup zevat is- duğunu, Türkiye • Irak dostluğunun çok 

"ergi verirdi. Cümhuriyet bunu ta- tik.bal merasiminde hazırdılar. Dost kuvvetli olduğunu söylemiştir. 
"'-nıcn tersine çevirdi. Bugün en E h bi Anadolu manevralarını da büyük ön- ==--
~'\'ergi veren köylülerimizdir. ge manevra afıraSI der Atatürkle birlikte takip buyuracak- y 1 

. Bunun böyle olması da zaruri- olarak madalyalar lardır. • ugos a V 
d11. Zira vere vere köylünün elinde, 1 İstanbul , 5 (Yeni Asır muhabirin-
,,.\lcunda bir §CY kabnamJş bütün hazırlanıyor den) - Ege manevraları hatırası olmak 6 
"erlığı erimiıtir. İstanbul; 5 (Yeni Asır muhabirin· üzere darphanede madalyalar basılıyor. 
fi Aşann kaldmlması, bazı mükellc- den) - Yugoslavya ve Yunanistan zi- Madalyanın bir tarafında Atatürkün nazır 

kabinesinde 
istifa etti 

.Yetlcrden köylünün istisnası, çift- yaretlerinden avdet etmic: olan Büyük imzası, Ege ikinci ordu manevraları ha-
" L -:r Belgrad 5 (AA) N"y bet m l" letı"ç, a.•aarı"f·. \ 1"zaccvir, Posta ve Tel-
~1ııcr. imize nefes aldırdı. Köylünün Erklnıharbiye reisi mareşal Fevzi Çak- tırası yazısiyle 15/10/937 tarihi, diğer ' · - 1 

a cc ı- ın .. " 
.....: ı_ d d si altı nazırın istifasını kabul etmi~tir f C k" ~·ra &udretinin zaafından bilva- mak akşam ekspresiyle Ankaraya ha- tarafın a a defne dalıyle ay yıldız Yar- d"I . . gra : ever ıç. 
aıta .1 . . k" . be . d Neşre ı en hır kararname ıle nazırların s· . hf"ll b b dd··1· t St 

vcrgı ere l§hra ı o nıs tte az reket ettiler. Haydarpaşa garında bır ır. ı.·ıı . ld ıyaııı ma ı er u le e u a ın °-
oldu f w l la B d 1 1 1 d ve ·ı en •ııağıda gösterilen ~eki e tayin . . h··•-.. . . . d w. • . çok zevat tara ından ugur andı r. u ma a ya ar, şan ı or umuzun ına- . . . yadınovıç u .. umctını tarım e ecegını ve 
Ş. d" ,_ d 1 la b"' 1 '..+" k d k ] k d cdilmı§hr: .. ım ıye &a ar a ınmı§ o n u- Mareşal, Ankaradan manevra sahası- nevra ara 'S'.ıra e ece o an uman a Adr . s· . dahili ve harici siyasette bir değifikJik 

t~ tedbirler çiftçilerimizin bünyele- na hareket "edecekler ve Trakya ma- heyetlerine ve erlerine tevzi olunacak- I Kıyc .. •monovıç, orman ~e m0ad~n- h sulc getirmiyeceiini kaydetmektedir-
~llıde müspet neticeler vermiıtir. nevralannda olduğu gibi sonbahar gar- tır. er: uNyunıcı, Nafıa: Stocovıç, ev et u 

Yugoslav 
Başvekili Pariste 

bekle,,mektedir 
---·---

8. Stoyadinoviç Fran-
sanın resmi davet

lisidir 

Paris. 5 (Ö.R) - Yugoslavya B~
vekıli B. Stoyadinoviç Fransız hüküme
tinin davetlisi olarak Pariste beklen
mektedir. B. Stoyadinoviç Pariste iki 
gün kalarak Fransız ricaliyle mühiın 

görüşmelerde bulunacaktır. MilddetJ 
bitmek üzere olan Fransız - Yugosla" 
muahedesinin yenilenmesi de görilşüle-
cektir. 

Korsan 
Bir lngiliz 
torpitosu 
Meçhul bir denizaltı 
gemisinin taarru
zuna uğradı 

Londra, S (ö.R) - ispanyanın prll 
sahilleri açıklarında karakol vazifesini 
görmekte olan lngiliz destroyeri dün ak • 
pm su altında duran bir tahtelbahirin 
hücumuna uğramıştır. Meçhul tahtel• 
bahir İngiliz harp gemisine bir torpil at• 
mlfMl -da isabet ettirememiştir. Bunun 
üzerine lngiliz destroyeri tahtelbahiriq 

(SONU ,OÇONCO SAYFADA) 
l'\efaha ka Jardı d" nazırı: ovakaoviç, Bedeni terbiye: Vi- ler. 

~~~fr:)~;e~~ Filistin müdafaa ""23"""le·r"""""k0Diite·sr""""i0Pi8Ddi"' 
Şimdi mesele ,.fah •• viyeşinin Araplık aleminden 

~~;ı;;~::·:.~:~:'ı:'..~~;.e~;:~1k.:~ d l · t kt d. Çin - Japon ihtilafı hakkında bir tnayız. Mutlaka koyluyu kazan- yar JJ1l ar ıs· eme e Jf 
.Jırınağa, imkan dahilinde hem çok k . t• h l 
~ d b T ki Roma, 5 (ö.R) - Beyruttan bildiri- u e azır anıyor b~ .~ ırmağa _mec .u~z. ür ·y~ liyor: Filistin müdafaa komitesi tara- arar s r ı 
-'~~-un yalnız hır çıftçı memleketı 
-=Rtldir. 

Y urdda planlı ve çok esaslı bir 
~ayi hareketi ·vardır. Bu hareket 

er yıl ümidin fevkinde bir inkişaf 
:~eylemekte, yurdun her köşesin-

e Y.eni bir fabrikanın dumanı tüt
kektedir. Fabrikaları yaşatacak olan 
. Uvvet, memlekette istihlaki, ve 
1
ttira kudretini arttırmak olacaktır. 
Asıl nufusumuzun en büyük kıs

i::ı~~. toprakla uğraşanlar teşkil ey-
ıgıne göre bu sınıfın kazancını 

:rttırtn?ğa, onları kuvvetli bir müs
behlik kitlesi haline ~etirmeğe mec
~~2:. Ancak bu şekilde kalkınma 
1-h ıki hedefini bulacak, yurdun re-

acvivcsi vükselebileccktJ.·. 
(SON\J t>ÇuNCO SAYFADA) 

HAKKI OCAKOCLU 

f ından Mısır, Hicaz, Yemen, Irak hü
kümdarlarına birer telgraf çekilerek :fı'i-

]istin Araplarına yardımları istenmekte
dir. Komite diğer taraftan İngiliz müs-

temlekfıt nazırına, Filistindeki fevkala
de İngiliz komiserine ve MiJlet.ler Ce
miyeti genel sekreterliğine telgralfar çe

kerek mandater devlet tarafından Arap 
reislerinin haksız yere tevkif edilmesi-
ni protesto etmiştir. 

Hayfa, 4 (A.A) - Buradaki Arap 
mağazalarının hemen hepsi kapalıdır ... 

Bununla beraber nakliyat servisleriyle 
piyasalar bu halden müteeair olmuşlar
dır. 

Polise mal4mat veıdiji zannedilen bir 
Arap dtin ak§llm bir kurpnla • yaralan-

mıttu"· 

/ngiliz liberalleri ve işçi 
partisi Japonlara karşı 
umumi bö ykotaj yapıl

masını istiyorlar 
Cenevrt', 5 (ö.R) _Çin işleriyle meşgul olan 23 ler ko

mitesinin tahrir komisyonu dün üç defa toplanmııı ve Çin -
Japon ihtilafı hakkında bir karar sureti hazırlamağa çalış

mıştır. Jngiliz delegesi tarafından teklif edilen projede Çin 
arazisinden bir kısmının istila edildiği, Çin gemilerinin ıeyrü 
sefer hususunda güçlüklere maruz kaldığı, Çin tchirleri.nin 
tayyareler tarafından aiatem dahilinde tahriP edildiği v.ı. , 
müphede .ımektc ve Dokuz DeYletler muahedesini imza · lfaı.dtt Cemiyel i uamble .,.riri A9a - Han umumi şe1't 

- SONU ug>NCU SAHiFEDE - nta B. Avenolla.. 



t!.~.'!!:!~.!P.r.!?!!:Y.!:M!!.~ .. 
Tarih sergisinde 2 saat 

Gözlerimiz önünde 
. bir hakikatler 
alemi yaratıyor 

Yazan: A. OKTAY 

YENIASIR 

ŞEHİR· B~BBRLERİ 
Cümhuriyet 

Bayramına hazırhklar 
yapıhyor 

Cümhuriyet bayramt hazırlıklarına de
vam edilmektedir. Okullarda da bü1ük 
lıazırlıltlar yapdmaktadır. Haber aldı

ğımıza göre cümhuriyet bayramı geceai 
1 lalkevinde güzel bir cece yaşanması için 

Açıkgöz 

ihtiyarın 
damarına 

dolandırıc! 

zayif 
dokanmış •. 

Manevraların 
hedefi nedir ? 

tertibat alınmaktadır. cBayrak Sevgisi:. s adamakıllı do/andırmıa 
1 mevzuu etrafında bir piyes hazırlanmak- onra onu ... 
1 t dır. Açıla~ mü~~bı:ka. alaka uyandır- Dün ikinci sulh ceza hal=iminin huzu-ı g~ç'.rdim .. Ve; sevine sevine muayeneye 
mıştır. Bu pıyes cumhunyet bayramı ge- runda müşteki mevkiinde beyaz sakallı gıttım .. 
ceai Halkevi salonunda oynanaca1·tır. !yetmişlik bir ihtiyar, yana yakıla dava-I Herif ertesi gün öğle vakti düldı:anıma I 

Cümhuriyet bayramı münns~betiylc sını şöylece anlatmağa başladı: geldi. Ben yeni abdest almış. yanı başı· 
1 

csn_ ~ ve İ~~i l:uru~lan birliği. 2~0 iş~ 1 _ Ben Kemerde kuru kahvecil!k ya· ma da ceket.imi koy~ıuştu~." Beni l~fa 
çocugunu sunnct ettırecek ve cıydırecek- parım. Beled}ye eıı~afı üç. ay~a bır ~u- tutt

0

u. H~a .. gı~ecek bm;o.k ıy_ı ~eyler BO)'· 'ı 
tir. nyene eder. 't ine boyle bır gunde duk- ledı. Conlumu aldı. Halıne ınandırdı. 

Evlenme kanımı l=ap.ıı.tmı~. belediyeye giderken, - Çabuk inanmıısın ya, dur bakalım ,.J 

karşıma kırpık gözlü, kravatlı. görünüş- sonu ne gelecek} ı · .. nevru.ur uaş ou..;ı..'tıh ...,r '1~.....,... 
· · d k Ah k~ f hı T d durnıhmatı Nafız kndilerhıi 1ea,.Psr Mıuamelelerl.nı·n fescı·/ı" te u:slu akıllı benzıycn bır a am çı tı.. - a ıra .. am o sıra a yanı 

·· d k b · d,.,_,_,,, b H ı· generallerle bir arada Yanıma yaklaştı. Coz yaşları arasın a: başımda i se zecı wuuınma ay a ıt 
E".IJenme suretiyle yapılacak bir de- -Benim dayım vefat etti. Şimdi onun sepet koyacaktı, ihtiyar, zahmet olmaz· -BAŞTARAFI BtRıNCISAH~ 

ğiştirme işi h-l:!anda Dahiliye Vekuletin- ıskatına yaphrmııktan dönüyorum. At- sa, git, bak, sepet konmuş mu~ Dedi. 

den ~ilayetc gelen hir tamimde denili-
1 
lahaşkına, senin Lil<liğin ıskat yap~cak Ben hemen sebzeci dükkanına bakma· ihraç hareketinin, 

yor kı:. , bir ihtiyar veya hoca yok mu? Dedı. ca gittim. Çeketim orada kalmıştı. Sor- dm ve ismetinde Anadolun~ ~ nasıl boğula'W 
- cTarnflan başka ba~a kazalar lıal-ı Ben de bu teklife. amma Müslüman dum. Sepet mepet. yokmuş.. Döndüm incelenecektir. 

kından olan evlenme muamelelerinin 1 adammış, diye sevindim ve bir hafta ev- geldim .. Ben sebzeci dükkanına gittiğim Bugün muayren bir plirun ttC' 
tescılinde kadının koca!ını~ yanına, ve- 1 vel Beyşehrinden gelen iki gözü tima 61rnda ne olmuiUl olmuı .• Açık söz ce- rübesini yapmak üzere lauJ• .. "-:.t 
ya erkeğin kadının lıanesıne . ~~yahut 

1 

Halit mollayı hatırladım. ketimin cebindeki cüzdanımı aşırmıı... ya «Mavi• ve «Kanmzı1t adlal"J';" 
büsbütün ba,ka bir haneye nak~ı ıçın pul- _ Ho.y Allah senden razı olsun, Hisar -· - içinde ne vardı? mevki alan kıt' atın, uil mi~ 

Atatürlc S....çoğlu ile tarila ıergisinde bir tetkik yaparken lu yer deği:ıtirme ilmü haber~ f lınması camiinin kapısında eli tesbihli bir ihtiyar - On altı lira ile altmış liralrk bir ala· zin kendi içinden ve kadroa~ 
Bütün dünyanın ilim adamlarını ya· mıştır. Buradan Ege, Mikne, Girit ve lazımdır. Yer değiştirme sureti~· e nufus vardır, fakirdir, molladır. ona da bir ıs· cak senedi ve haLt i,e yarayan kağıtla- aynldığuu nazan itibara almak • 

kından alakalandıran ikinci tanb kong• Mısır salonuna geçiyoruz. Burada gÖ· artış ve eksilişlerinin istatistiklere teairi k t ptır sevaba girersin .• Dedim. rım... 1 f LA 
1 • k d · a ya · · zmıdır. ki tara ta, manenauu-reai münasebetiyle Dolmabahçe sara- rülen eserleri~ bir ço!u Av·rıu~a~ın muh-1 dolayısjyle zarur~dir .. Ayn~·ı·aza aı~e- Bunun üzerine bu adam elini cebine - E sonra~ ki faaliyetleri haricinde bizim r.i' 

yanda vücuda getirilen tarih sergisini telif müzelennden conderı mıştır. Kno·, sinde bulunan çıftlcrın na 1 muame e· saldı. ilen pek meıgulüm, ou parayı sen _ Sonra, çeketimi giymek istedim, muzdur ve milli müdafaamızı I" 
göremiyeceiim diye üzülüyordum. sw sarayının san'atkArane )"ıı.pılmışd bir lerine lüzum yoktu!.» veriver. Biz sonra tekrar ıskat yaptırırız. giydirtmedi ve acele bir tavırla, Homa ranti albnda bulunduran yük.ek.,. 

f•tanbula gelir gelmez eennçle öğren- maketi her ziyaretçiyi uzun mü det nı -11 . - t-.- [ dedi Cebinden on liralığı çıkardı. Bir hatibe vereceğim beş lirayı ela sana ve· yetlerdir. 
dim ki Büyült Önder medeai,.et tarihi· meşgul ediyor. . _ . .. lYJUQ lm ay~n ~Tl az d~~ündi.i, kıyamamış olacak ki: ıunun reyim. şimdi de C'el llalidin yanma gide· KOMt.rrANU.K KARAR- .ad 
mizin kıymetli veailcalarını tqlyan aer- Asür ve son l litit devırlerını gosteren Kültür direktörliiğü katıplcrınden B. 'ı b 

1
. · d"l"k il ya veriver lim. dedi .• Sokagv ın içine girdik. Bir sağı· ~ 

v • . •V• • eş ırasını şam ı ı o mo a • 
ginin bir aene müddetle halkın iatifade- eserlerin bul~ndubru k~ı.mda Mal~tyada 1 5enf Buca orta okul katıplıgıne tayın beı lirasını da bana iade et, dedi, ııma ma. bir soluma bir karşıma, bir arkama Dün sabahtan beri manevra k_.r 
sine açık bulundurulmaaana müsaade bulunan Etı cserlenmn mula1larını, edilmiştir. b"r taraftan da çıkardığı parayı bana baktım .. Bu adamı bulabilirsen aşk ol- tanlık karargahı lzmirde ~ ._,. 
bu"yurmu•lardır Asür kabartmalarını, F rabya yazılarını 1 Bn Behice kız lisesi tabiiye öğretmen· 1 

... d t k ar ceb'ne koydu t..ten"f aı ol cı.tu 1 Man L __ _.ıklan ih ·ı J• 
,.. • • w • • ' • • verecegı yer c e r ı ·· sun .. ,~ r mu,. · lall\l}tır. evra ~ n • 

Temizlik yapılmaa için bir kaç gün havı kıtabeler, fotografıler ve vıtrınler· li~ine Bn Feriha Buca ortn okulu tabu· B b d b" 1 d Ce Sokakta oynayan çocuklardan. Halit hadadır. Mane-- mmt-'-----da ,,,.. . • . • .1 1 ., • • • en un an ır şey an ama ım. • I ..... AKAM.il 

kapanan tnrih aergiai dört e1lw PAbtt· de yer alan vazolBr ıtınn ıle teşhır cdı - ye öğretmenliğim· B. Arıf Tugal Karşı· bimi yokladım. On ııltı liram vardı. Pa- isminde bir adamın olmadığına anladım, nak yapılmakta, kara rürü,.üflerİ fi 
teai günü (Bugün) halkın unnımi :ziya- miştir. Yanda Miliıttan evvel altıncı yaka ort okulu • .:·:n~.vöğretmenliğine, ramı knybetmeğe gönlüm razı değildi .. dükkana geldiğim za~an çeketimi ~~~ı~· J tren nakliyatiyle bütün rrunt.akada f,,ı; 
retine tekrar açılmıştır. fkinci açılttın ilk asırdan baıJlıyarak milattan sonra on Bn. ismet Barlas kız ogr~tmen. ~kulu Muayeneye geç kaldığımı ve bulundu· tırdım, cüzdanın yerınde yeller cstıgını, yet genqlemİf bulunmaktad... Motı;.t' 
:ziyaretçileri araıımda hen de vardım.... ikinci asra kadar devam eden zamana rransızca stajiyerliğine tayın cdılmışler- ğum dükkanı tarif ederek sonra gelmesi· dolandmldığımı anladım. birliklerle, Cenİf mikyasta piyade~ 
Methalde Yeni Türkiyenin tarihini ya- ait eserler pavyonuna giriyoruz. Bu pav- d" , .,, , ~ 

ır. ni söyledim. Tekrar lafa başladı. Kay· - Şahidin var mır ağır topçu manen-a mıntak•pnd.ld ,~ pan büyük adamın, Atatürkün bir büst- yonda Yunan Arkayık devirden başlı- ..A. aerli Hacı Emini de memnun ettiğini ve _ Allah şahidimdir. lerini almaktadu-. 
leri. ön tarafta bugünkü medeniyete yarak bütün eşyaler mükemmel bir Kız Talebe yurdu ı k lhtı'yara, dosyada me"CUt suçlunun UVVETLfJd 

ona da beş, on lira verdiğini söy eme - • analak vazife.ini gönnüı olan eSki me- tarzda tasnif edilmi' ve ıra ile Roma B an Aliye Doğan . ·ıd· T h" f A a HAVA K 
ay le beraber, adresini verdiğim ama hatip- fotografı gosten •. eı ıs et ı. mm 
V azlfeye bilŞIBf,J !len başka hemşehriniı: Homa hatibe de zavallı adam korkusundan elini fotogra· Dün sabah plakla birlikte laa•• ,,,. 

Tüıl: maarif cemiyetinin k;t talebe para verece{:.;m, dedi. fa bile değdirmedi.. tarının tehir üzerinde .e manena r.-1' 
yurdu. Köprü mevkiindc, U~aL::ı zadele-ı Adamın cidden hayır sever. bir adam Suçlunun Sultanhisannda kardetinin kası yakin.lannda uçuılan hallarnızı :: 

\

1 re nit binada açılmıştır. Kız talebe yur- olduğu kanaati bende yer etti, hatta içim· yanında olduğu anlaşıldı. Aydın mahke- wz bir sevinç içinde -~· ~ 
duna kız enııtitü tinden 17 talebe kabul den, keşki bir kızım olsaydı da şu Müı- mesi vasıtasiyle ifadesi alınmak üzere ta- nevralara mühim miktarda ban lnfYY..-

edılmiştir. C. 1 t Par.tisi de 20 yatılı ta· lümnn adama verseydim, diye aklımdan limatname yaulmasına karar verildi. lerinin iıtirakleri büyilk bir gururla lı' 
lebenin masrafını, yardım foslından ve· d fdanacak hadiseler arasmdadll'. • &"G 

receklir. Bir genç kız öldü iç ticaret u. mü ürü MOTöRLO KUVVE'flP' 
Kız t lebe uurdu müdürlug"üne Bnyan ld• Mod T"-'- ord elde e;tııtd' 

.J Dün. gece Karş!yakada müessif bir /'9mı·re ge ı em uıx usWlun • 
Aliye Dogv nn tayin edilerek v zifeye ba~· ,.,, .. ı ... d' td ğu .. t•• ~- ' p~ 

knza olmuş, genç bir talebe beynine m ...... ,e ır o u us un ne.-.e,. .•. _. 
l.imıştır. •ktısat vck~letı' ı"ç tı'caret umum müdü· 1 t" ı·· •- eti ' • biir"" . isabet eden bir kaza kurşunuyle vefat 1 .. eyen mo or u u.uvv enmaz, ,._., 

1 Kızılay cemiyeti, fakir ve l.imsesız t~- etmiştir. rü B. Mümtaz. dün gece Ankara ekspre- garbi Anadolu manevralarında ,...,.... 

!ebelerin kültür i~crine de yuksek bır Bize verilen ınalumnla göre bayan siyle tchrimize gelmiotir. B. Mümtaz Bas· edilemez ki, en büyük rolü o)'llly~ 1 ı · k ·· k f k' t 1 b · mektep· h d v d T" t Od umumi d M • ı· k ti d -• ır 1 o n a gosterere. a ·ır a e enın · I Neriman yirmi iki ya~larında, Karşıyn- ma ane uragın a ıcare ası ır. otör Ü uvve er e naaııe .... 
Dolmabahçe sarayuıın kaptsı 1 kitaplarını temin etmektedir. Hnlkevı ka muhitinde çok iyi tanılan bir kızdır katibi B. Mehmet Ali, Borsa komiseri B. hasında rerlerini almaktadır. _ .. at 

deniyet merkezlerinin bir haritasını gö- eserlerinden sonra Bizans eserleri sös- de bir kısım fakir çocukların kitaplarını ve B' Remzinin kerimesidir. Bn. Neri· Şevki ve ihracat kontrol dairesi amir ve ORDUNUN BOYOK MtSAFtıuz;, 
rüyoruz. Bu haritayı yan daire şeklinde terilmiıtir. Ayni kısımda milattan yedi temin edecektir. • ınan, babası B. Remziye ait bir tabanca- memurları tarafından karşılanmııtır. Çelik ordamazun maaenalanna 

kucaklayan iri harflerle yazıtını$ şu sa- asır evvelinden başlıyaruk. Anadolunun Jlk Ökul/arda yt teıniz.lerken hiç beklcnmiycn bir va- B. Mümtaz bu sabah Ticaret odasına ta dünramn en büyük askeri, Bü,iik o-' 
.tırlar gözleri çekiyor : meskuldit tarihçe:;i altın ve gumü~ sik- Talebenin giyimi ziyetle karşılaşmıştır. Ani surette ateş ciderck kontrol işlerini gözden geçirecek- der Atatürlde VekilJer Heyeti ~ T h 

tl·r. "--·,.-vefan 12 t_!.:l!L bİr L-~•, 1111""" « ari yazmak, tarih yapmak kadar l::eleri havi zengin bir kolleksiyon da ,.. .. . .... w.. • okul· alan tabancadan kurtulan kurşun, za. n.11Utuwa,, ıu,,.._ """'7,... ..-t' 

mühimdir. Yazan, yapnna sadık kal- yaşatılma ur. Vitrinin nltına uzun bir tn· 1 ultur dırektorlugu, ılk ve ~~ta. vallı kızın beynine isabet elmiş ve genç Ankarada bulunan standardizasyon Müdafaa Vekaletinden, Genel K..,._.. 
mazsa değişmiyen lınkikat, insanlığı şa- rifname ilave olunmuştur ki meraklı u:- lar direktörlüklerine gönderdıgı bır. ~a- kız hayata gözlerini yummuştur. Kaza- mütahassısı Dr. Bade de, iktıaat veka- dan, Yüksek Askeri ŞUradan ~~ 
aırtncak bir mahiyet alır.> vat her paranın· mahiyetini bu izahna· mimde, okul idarelerinin talebenin gıyı7 nın mahiyeti hakkında dün gece lıaş· Jetiyle muhtelif itler etcafında temas teref vereceklerdir. Büyük öadenn. ~ 

Şimdi sarayın muayede salonuna gi- mcden nnlıyabilirler. Bundan başka bu· I ve kıynf etleriyle alakadar olmalarını bı • kaca ınalılmat alınamnmışttt. ederek An karadan dönmüştür. Dr. Ba· nevra aahasuıt tereftendinneleri h..,..-
riyoruz. Ziyaretçileri karşılayan memur· rada üç büyük heykel ile bir çok altın dirmiştir. Uk okullar talebesinin kap ta- ..A. de, ihracatı kontrol işlerinin m_ erkczi bir erlerden baflıyarak ~ün oc:cıu ~ 
ların nez.alceti sayesinde sergiyi gezen- ve gümüıı eserler nazarı dil:kati celbet· I vımalan lazungelirken diğer şekilde kas- Bir ayda mezbahada yerde idaresini temin için talamat almış- lan araunda sonsm bir aeYIDÇ .,..,,,,. 

ler hiç te acemilik çekmiyorlar. Ve in- mektedir. Heykellerden biri anası! Ana- ketler giydikleri, orta okullar ve lisel~r kesilen koyunlar tır. Öğrendig"imize göre Kardiçala ha- mıftw. l(fJİ 
• • 

1 
.. v il · · d · d"kl · kasketlerın 

Mn daha ilk dakikada hemen hissedi- dolu ahalısınden olup Miladın ikinci ogrenc erının e gıy ı en .. Evlul ayı içinde fzmir mezbahasında nının altında. geniı bir daire bu iı için MANEVRALAR BAŞ HA 
yor ki boğazın mavi sularına bakan asrında Romalıların Anadolu valii umu-

1 kokartlarının talimatnameye uymad'.gı 4906 haı karaman koyunu, 2587 baf iıticar edilmittir. Bu daire ticaret oda· ..., D 1 b h 
1 ·· w· ·· ·· Ok 1 "d 1 i bu nokt3 ıle "--'-~ • __ _.ola ------•-~ W ...-0 ma a çe sarayının muhtctem salon· misi olan ve Efezimizin büyük kütüp-I gor mu~tur. u 1 are er • dağlıç koyunu, 361 keı,:i. 162S kuzu, 22> sa \'e Borsa tarafından tefriı eddecektir. ~ ftllaU ~ """ 

laruıda kurulan bu eser inaanlık tarihi hanesinde musanna bir lahdi bulunan yakından alakadar olacaklardır. oğlak, 17 manda, 388 öküz, t 007 inek, lcemi Oıgeaenll Abd~·~•~ 
ôçln büy;;k bi, değtt ı..,makıad.,. Sağ- Polemanooa aittl•. Jandar~~Jı teftlf 6SI dana, ı malok ve üç deve olmak lskAn mlldllrll C.-.. .. ..;..il..._ dlloo ~ 
da tat devrine ait alat ve edevat ile ilk Bergama hafriyatında meydana ça· K d d • d ....... t,.,.•-i(=-'"ını tef- ı üzece 119 72 bat bayvan kesilmiftir. E>'" fsk.&a müdürü Dr. f u.at Ziya göçmen aoara ıellırimize plmitlel', Ya..k ':' ...1 
· ı · I H I b uşa a11n a ıan ar .. - ~"' "" n" _ _._,,,_ ~---/L_~-- '-------"'• ...,..,... ınaan ara aıt resim eri görüyoruz.. er kan an Üyük lsltenderin mermer ba- . d ·•~ et . danna komutanı B. lul ayı İçinde et fiatleri normal ı;ıekilde, i,lerini tetkik etmek üzere Foçaya git- - ~ _.-.ıu 
e.er ve her re-ı'n altanda Röretic: tat- d b d - ·· Nih et ta tıı e en vuay ıan 1 

- ..,.. .. şını a ura a goruyoruz. ay • Huliisi avdet etmiııtir. inkişaf etmiştir. miotir. 
min edici izahlar var ... Az ileride tarih rih kurumunun Ankara civannda Kara- ,.. 
kurumunun Alacahöyükte. ıenelerden lar mevkiinde açtığı Tümülüsün küçük 
beri yaptığı hafriyat neticesinde bulu· mikyasta bir maketini, Aydında Tralliı 
nan ~rler teşhir edilmiştir. Duvarlar hareketinde bulunan ve çok yük.ek 
içine gömülerek yerleştirilen karşalıklı kıymette olan Efef heykelini görüyoruz.. 
vitrin1erde (Eti) eserlerinin uzun tet- Diğer seksiyonlar orta Asya mede· 
kiklere değer parçalarını görmek inaa- niyetlCl'ine tahsis edilmittir. Vitrinlerin 
na zevk veriyor. Ortada. milcyaa ile ya- içinde Hıinlerin, Avarlann kıymetli eş· 
pılmış Alacahöyük maketiyle büyük bir yaları, budist mabetlerinden bulunan 

' 

höyük mezarı, hu mezarda bulunmuş duvar resimleri vardır. 
olan altın ve gümüş güneı kursları ve Bitişikteki oda ayni cins eşyaya ve 
kmlın kemikleri mü~hcde ediliyor. Hü- Uygur resim ve yazdarına aynlmıştu .... 
lasa burada Sümer ve l litit eserleri en Buradan itibaren Selçuk pavyonuna gi
i tifodeli ve en öğretici bir teltilde tas· riyoruz. Sağda Konyanın Aliettin te-
nif ve teş.~:r edilmi~tir. _ SONU YEDtNCt SAHtFEDE -

Y undaki kısma geçerken Mezopo. .. • ..... • •• """""" ... • • • ..... • .. • • ...... •• • 

tamyadı.ı bulunan Sümerli Adap kralı Bir memur 
Lvgaldalunun ve onun yanında da ~9-

dc:ının orijinal heykelleri vardır. Bun· 
ların bulunduğu vitrinler gizli ve hol bir 
ziya ile tepeden aydınl:ıtılmı.ştır ki bJ 
suretle eserler bir kat claha azamet pey• 
da etmi lerdir. Ayni kı ımda Eti me· 
deniyetini gösteren bir çok kıymetli 
eserlerle knrŞllasıyoruz. Verilen izahat
tan anla~ıldığına göre bu eserlerin ço-

~u Bo v·az köyünde bulunmu~tur. Sergide 
Bo v az köyünün güzel bir maketi VnPıl· 

aranıyor 

Askerlik vazifelerini bitİnnİ!, 
otuz iki yaıından yukan olmıyan 
ve ticaret hayahnda salat itlerinde 
ehliyet ve kabiliyeti bulunan bir me
mur aranıyor. isteklilerin yazı ile 
müracaatlerini ( T. Z. ) adresinde il 
gazetemize yollamaları. 

1 - 3) S.2 (1953) 

, 
YARIN AKŞAMDAN iTiBAREN 

TAYYARE SiNEMASI 
SAYIN MOŞTERILERINE YiNE 2 FtLtM T AKDiM EDiYOR 

A N T o N°YEDEBIYAAID v E R s E 
TORKÇEMIZE KALP MOCADELELERI DiYE AD KONULAN BU BOYOK FiLiM 

FREDRIC MARCHE HERVEY ALLEN 
GiBi iKi DA.Hl ARTiSTiN TEMSiLiNDEN ÇIK.MIŞTIR 

SEVENLERLE . SEViLENLERE ITHAFEN FiLME ÇEKiLEN BU GOZEL ESER 
ASALETiN IFHAM ET'!/(;/ MANAYI GAYET AÇIK VE VA.KJFANE BiR SURETTE TAHLiL ETMEKTEDiR 

•• •• 

Ayrı.c .. ~ .. : .... §.~!~ .... Ç,~~~~~ ...... ~.~~.~~ .... 9..Y..~.Y ...... f.!~~~~.~~ .................... . ..•............................ ,. 
Bir haltadanberi büyük bir rağbetle devam eden 

ALÇAKLIK ve PARISLI KIZ 
FiLIMLERININ SON GONODOR iSTiF ADE EDiNiZ • 
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insanlığımızı 

Milletler Cemiyetinde .~~:~!f~~:~.~::7.~:.:.::: omanyaya ihracatımızı 
U de hayatın zevk ve lezzetini, medenice t t d b • ı ı d 

zak Şark, ispanya ve paktın tensiki ::!=.:EF2:7.r~~~~;; ~ .. ~~~~!Roman~i;h.il;p~~m;~~ısında ~nt .. ~ 
d 

· k bel' · lk" ~ a vazıye ımız guç· 

1 1 • •• 1 •• ki "' ve menfi bır hare ~t ır~e evve 'I rejimi ithnliitçı memleketleri paralnrını lcşiyordu. 
nıese e erı guçıu er oguruyor ?lçümü:den. daha zıyade bır ~~~eı. ve kuvvetli ve zayıf diye iki)e ayırJyor ve Bu v:ıziyetc nıh::ıyct '~'rmck için hü· 

ısyan bıslerıyle um;ılıyor ve hızı sman k ti" d" • . d ~ l k kümctimız' ce l t bbüsl" . • ~ uvve ı ovı7.ı say ıgı mem e etlerden yapı an eşe er se-
)'tt~enevre, 5 (ö.R) - Milletler Cemi- Jetler Cemiyeti uzası olmadıklarıdır. Kc· Sovyctler delegasyonunun müstenkif ka- ~u gıbı aksakiJ~.ıklan ya. gazeteıder ~~~~~- gelecek mnllar için ithalatçıdan yüzde mercsini vermiş bulunmaktudır. Halen 

ı J'Uzn . d 1 1 .. .. J • t" sıylc ycya b a vasıta ıcap e en maaa· Türk lirasının Romen ·ıu b nka d taaf· aınesın eki meseleleri güçlükle za Çinin istediği gibi cebir istimali ~ure- acagını ııoy emış ır. .• .• ç· k'" • 1 ~ otuz sekiz nisbetinde Lir prm alıyor- mı a sın a-
ta' ;e etmektedir. Çin • Japon ihtilafı tiyle yapılan fütuhatın tanınmı}"acağı Bunun Üzerine reis karar suretinin bir mata soyluyonız: un ~ ~n~ ıgmıızı d ki kuru nlışta 81 satışta 85 leydir. 
n ıtıu d k . • . anladık,..,. nıedenı ccsaretunız, layık ol· u.. S l"h' tl" b nk 1 d ki k • alıf" 
1 n a İ müzakerel k d 1 h kk d d t" d b" k t ktur müstenkıfe karşı ıttıfakla kabul edilmica r- • • d T" k", d" • · k ti" ml ke a a ıye ı a a ar a ur ısc 
Le Çarpmıştır ki bu yüzden asamblenin Cenc\'re, 5 (ö.R) - Akdenizdcki o ugunu ı ırmııtir. • • • • · k t B 1 • • · ""'' ~ • • es ı res-
tr er o a ar cnge - a . ın a a mc ın c ır ·ayı yo . ld w b'ld" • • "1 duğumuz ıeylcrı serbestçe ıslemek im • ur ile ovız.ı uvve ı me e. tler ta 84 5 rntı"ta 85 leyd'ır Yani k" 
qPanı• ta .h. . .. retimiz artıyor. Ve ıtiraf etmeliyaz lu I arasına onmuş u. u surete resmı ku-
,_ " rı ının ger· k l d b"I k 1 k h k ti · h kk d 1 a .Muteakıben asamble harp veya harp k l . , . mi kuru yakın bir kur teessüs etmiııtir. 
ıtorlc 1 ı ·ıı masın an ı e orsan ı are e en a ·ın a spany - hl'k . h !' d M'll tl C . . • ber rnnkul isteklerimiz de zaman ve me- nı sc sen ey olan hır Türk lirası prim Bu vaziyetin aşağı yukarı durnıu~ 
lıalckuınrnd:kVtaadı~. ltngiliz hühküdme_ti. ih.tilaf nın miiracnatiyle alfı.kadar bir karar au- te ı esı a ın e hı en] er Pem'.yetı. azası 1 kanın müsaadesi nisbetinde yerine geti- ile beraber yüz on ley edivor ve binne-

... · · · k • ı I f k t R D " olan Romanyaya ihracatımızı yeniden tt . ıııng on mua c csını ımza retı tanzımınc mı:nıur onsey aza arı gc- o mıyan ve a a u ara arıs- ıo c • . . 
ll'llf ol d k J . k 1 . 1 b wı b l d'W l riliyor. . tice Romanyayn ihracatımız. ve zayıf tem·ı nd ğ" e kl r· gın' ;c:Jemesın· l )jf d' an o uz devletin istifsarını tek- nel sekuterin biirosunda toplanarak Is- nneıro pa t arıy e ag ı u unan ıgcr .. • • · • d·~· n " ece ı v ea ın -s 1 

e 1~ d . . Evet, hukumetmuz çız ·~ program dövizli memleketler arnsma giren ra- k ., 1 t ğ •ftb"'d' 
ı ı ~·or u. Fakat paktın 1 O, 1 1 ve panyol murahhnsının da kabul ettiği bir devlctlerı sulhun muhafazast gayretlen- .b. l) l H.imiz rd'ah ve rahah oıay aş ıraca 1 .... 11 ır. 

ncı dd . . . . . . . v ••• 1 mucı mce: ercY-s , . • 5 
ttye .~a clerinc dayanarak Cenev· metin hazırlamışlardır. Bunda İspanyanın n~. teşnk •:ın ArJantmı~ . )'aptıgı tcklıfı nıu: hususunda elinden ıclenı yapıyor; l l . 
lhrı· rnuracaat etmiş olan Çin delegesi şikayet ettiği vak'aların miişahedesiyle muzakeresız kabul etmıştır. . lher gün yeni bir hamleden geri durma- ngi iz lŞÇl partisi 
alı' afın Milletler Cemiyetinin elinden iktifa edilmekte ve Nyon anlaşmasının ~:nc_vr:, 5 (A.A) - Uzak Şark ı~-p·or. Ancak bu bamlderin; büyı.ikleri-
ca~amasını ve pakt mucibince yapıla- Akdenizde emniyeti iadeye kafi gel ece- lcr~ ı~e ıştıg~le ~c.mur o~nn. 2 3 .. lcr komı- 1 mizln durmadan, dinlenmeden sarf ettik· p 1 1 
lli rnuarneJenin mecrasını takip etmesi- ği ümidi izhar olunmaktadır. tesının tesvıd talı komıtesı dun akşam leri·bo gayretlerin yanı 11ra orta ve da- ar amentonun ace e 
,· 

1
tsta.rla İstemiştir. Çin 23 ler komite- Londrn, 5 (A.A) - Milletler cemi- saat 20/30 dan 23/15 e kadar bir iç-

1 
ha küçük mevkilerdekilerin de insaf ede-

~~ ~;n~blenin Japonynnın suçluluğu- yetine mÜ7.aheret birliği ittihaz ettiği bir tima. akd~~mi~ti:·. . . . . . 1 rek her gün için bi:er adım atmaları, ı 
l ı ıbarelerle teyit etmesini de ta- karaıda şayet ispanyada harp etmekte Çın mumessılı Mılletlcr Ccmıyetının ferdlerimizin de bu ahen::;e ayni teVk ve top anma· sın~ ı•stı•yor 
ep etmiştir. olan göniillülcrin geri alınması gerçekleş- Japon istilası hakkında bir karar vermc- 1 gayretle uymalan luımdır. Halbuki bu-

~~~bl.4.1 O da hazırlanan bir metin tirilmezse hükümetçi İspanyollara ser- ai ve cemiyet mukavelcnamcsinin 1 O un-1 nun a1ui oluyor. Yani büyük iflerini b&-
llıu • h rıyle 1922 Vaşington konferan- bestçe istedikleri harp levazımının veril- cu maddesi mucibince memleketine hiç j tanrken küçükler kendilerine düıen va• . Londra, 5 (Ö.R) - Labour - Party lideri B. A.ttlce Partisinin verdiği ve

••nd~n~~ cktmiş olan dokuz devlet ara- mesini İstemektedir. olmazsa menfi bir yardımda bulunması 1
12

ifelerf ihmal ediyorlar. Mesela: Deniz

1
kongrcsi komüniatlerle tek cephe mesc· kalctc mi.istcniden baş,•ckil B. Neville 

lı\J] ır onfernnıın toplanmasını kn· Cenevre, 5 (A.A) - Milletler cemi- lüzumunda ısrar etmiştir. . Yollan idaresindeki paraya, pula ihtiyaç lesini miizakerc etmiştir. B. Clynes ve Chamberlaine bir mektup göndererek 
d etmekte ve Çinin Japonya tarafın- yeti asamblesi paktın ıensiki hususunda Bir karar sureti tanzim etmek üzere göstermeksizin yapılması kolay küçük I sir Herbert Morrison tek cephe aley- Uzak Şark vaz.iyetinin vchametinc bi· 
t:ı: İstilaya uğradığını açıkça tasrih ede- iızn olmıyan dedctlerlc de istişarede bu- 4 uzadnn mürekkep bir tali komite tcş- t itleri yapmağa memur olanların gayri I hinde bulunmuşlar, bunun travayist • naen parlamentonun müstacelen içtimna 
• Japonyanın Çine karııı karada. de- lunulmasına dair Şili tarafından yapılan kil edilmiştir. Bu karar sureti bugün sa- kabili tahammül ihmal ve lalcaydileri p:ırtisinin kuvvetini azaltacağını ve te-! çağırılmasını istemiştir. Başvekilin bu 
~~de Ve havada giriştiği hareketlerin ih- teklif neticesinde komisyonca hazırlanan nt 1 1 130 da tesvid komitesine tevdi olu- i kaqısrnda ~usmanın imkaru olmuyor. rnkkilerine mani olacağını bildirmişler- mektuba cevap vermezden evvel nazır· 
d ~fa sebep olan hndisc ile nisbetsiz ol- ve aza olmıyan devletlerin ne şekilde nacaktır. Nitekim: dir. Neticede tek cephe teklifi 368 bin larla görüşmek istiyeceği anla~ılmakta-
rı ugu~u bildirmektedir. Japonyanın bey- mütalaalarının alınabileceğinin tetkikine Cenevre, 5 (A.A) - Tesvid komitesi B~ ıllb gün evvçl Bandırma tarikiy- reye knrşı 1.730.000 reyle reddedilmiş- dır. Çarşamba günü yapılacak olan mu· 
ri~lrnıtcl taahhütlerini bozduğu da bildi· Milletler Cemiyeti konseyini memur eden ne tecnvüz ne de nblukn kelimelerini kul- I le istanbula giderk~~ Saadet vapunmun tir. tat kabine tonplantısı bunn !1rsat Ye-

~~ktedir. Fakn.t M~ll~tler Cemiyeti karar s~rct.ini. tetkik ettiği sı~ad~ Sovy~t l lanmaksız~n Japon~arın Çinin ba~ı nk-J ih~nci lcam;ra biletinı nl~. ve iı;eri gir- Londra, 5 (ö.R) - Labour - Parly rcccktir. 
t olan devlctlerın mıllı topraklarının delcgc··ı Lıtvınof, bunun muessır olabı- 1 samlnrını ı~gal ctmııı olduklarını, Çın sa- mı# b lunaum. Ne saadet, ne saadet! •• 
katn~miyctini ve siyasi istiklallerini te· lece~inden ~üpht>si olduğunu ve Milletler I hille.:nde seyrisefaine karşı çıkarılan mü-! Bir <l ~ buratı ka1!1ara .olmaktan uzak 
efful eden onuncu maddeden bahsedil- ccıniycti bugün i.ciz bulunuyorsa bunun nialnrı ve Japon tayyarelerinin açık şc- fakat e yapalım nndilik elimizde bu

~eınektedir. Bunun için gösterilen \'esi- yegane sebebinin bizzat aza dcdetler 
1 
hirlcri bombardıman etmelerini tesbit et- lunanl bı:dur. Bunu elbette mal sahi

~ de ne Japonynnın. ne Amerikanın Mil-1 arasındaki ihtilrıf olduğunu kaydetmiş ve 
1 
mek hususunda itilfıf etmiştir. bi gö:diyle takdir ederiz! .• Fakat bu ka· v 

Büyük bir rekor 

da 3 saat 
-·-·--·-I<
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• la:iyle knrn mandalar ne nnyor. Dun- Bir Sov yet balonunun muvaf f akıyeti 
B • J ___ , J .,.. f.( ,. 1 d lnr hiç buraya konulur ve bağlanır mı? 
ır ngi iz Almanya dan Sl- I om it esi top an 1 B:ınların kaydırıcı, dü~rtücü, kirletici, Moskova, 5 (A.A) - Sovyct mamu-ı metre yolu aldıktan so~ .. a arızasız Mos-

kirye kokulu ifrazatuın; de.-ıiz tutmasına luıından ve üç motörlii J 9.600 metre kovada yere İnmiştir. 

forpifOSU lah ml alz yarlar? BAŞTARAFI BtRINCl SAHiFEDE u~rayanlann rayihaları da ınzımam mikabın~~ki yarı sabi~ s. s. ~'.R. V. ha- Bu balon 1935 de Alman ı.z.. 127 
Al · etmiş olan hükümctlerin bu vnz5yct hak- ed~ee bu k~a içinde bir saat olsun lonu kat ıyyen :>ere ınmcksızın havaaa balonunun tesis ettiği rekoru kırmakla 
-'rıeçhul bir denizaltı Cenevre. 5 {A.A) - Jnponların Al- 1 kında reyinin alınması tel.lif edilmekte- durc! ~ r.:u? Semra mevcut 40 yatak 130 saat l•e.ldıktan ve bu müddet zar- kalmamı bütun balonlara mah•us ben· 

• • • nuın). dan bir senede ödenmek üzere 40 ı dir. c!olduktı!n maada fazla yolcu da bu ka- 'fındn çizilmiş olan rotayı takip ederek zin nlmaksızın uçuş rekorunu dn kırmış-
gemrsr nın faarru- ınllyon ls,·icrc fr::ıngı kıymetinde siluh ç· hh .. k .. d h 1 mnrnyn nlınır mı? Kamaradaki salon en fena. ha\'8 şartlan içinde 5000 kilo- tır. 

~ ın mura ası muz::ı ·ercyc mu a a e 
.zuna uğradı satın almak İ;t~dikleri '\'C bu hıısu•taki 1 

t:derek Çinin bir taarruza uğradığının ancak yatak sahiplerine bile kifayet et· 
-B . müzakerelerin Berlinde cereyan ettiği Milletler Cemiyeti tarafından tasdik edil- mezken ferdle:in hukukuna tecavüz edi-

AŞT ARAFI BtRiNCl SAHiFEDE- hnkkında hir ~nyin clola-;ınakta ve mü- 1 •• • k k" • . dd . . Jerek neden bu salon miadmdan fazla 1 me~ı "e pa tın se ızıncı ma esı mucı-

hulunduğu tarafa dağru denize birçok zal~erclerin neticelenmek üzeıc olduğu bince bu taarruza karşı Çine fiili bir yar- insanla dolduruluyor? Burada ancak iki 
ho b 1 f k sö:>·lenmektcdir. d d b ı I 1 d b musluk ve bir hal&nın mevcudiyeti 40 rn a ar atını~. a at bunun bir tesiri 

111 
ım a u unu ması ta ehin e ulunmuş-

ı:ö .. 1 ç· d 1 yolcuya dahi yetmezken ve deniz tutan-ru memiştir. tur. ın c egesi Milletler Cemiyetinin 

R Bl·r Fransız gazete b d b k Iarın •.•• Saklıyacak ba .. kaca vasıta da oma, 5 (ö.R) _ Mcksikodan bil- • un an aş a ihtilafın ne şekilde inkişaf :s 
dir')' • • • ettiğini d t k. . . . . . yokken neden bu uygunsuzluklar olu· 

ı ıyor: lspanyol cümhuriyetinc taraf- Slntn neşrzyafl e a ıp ctmcsını ıstemıştır. yor? Anlaııllmaz ki! ..• Ve tabii biliyo· 
!~~olan Mekııikımın ispanya meselesinde Karar suretinin kat'i metnini hazırla· _,.,. ki, bu İ•ler ku",.ük' memurlara aittir. 
ıvı il ) Paric, 5 (Ö.R) - •Homme Libre> 1 .. 1 ..... , ,. 1 et er Cemiyetinin gevşekliğinden mü- . ma' uzere ngilterc. Fransa. Rusya, fakat 1nu 1 
leeagi 1 k M"ll tl C . . d gazetc"İ Almanyanın müstemlekelere aıt Avusturalya ve Şı'lı' dclcgclcrı·ndcn mu"· yapı yor. ••• 
L· r o ara· ı e er emıyctın en çc· Her ne ise bize du""u-n vazife: tnsanlı-
ıtı) müddciyntını tetkik etmekte ve pek hak- rekl-ep bir kom't · t 1 k ,..-rneğe karar vereceği hakkında şayia- • ı cnın op anmasına a- ğunm anladıkça gördüğümÜ% bu gibi 
l•r k lı bulmamaktadır. Bu gazeteye göre rar verilmiştir. 
>·oıJ' mıştır. Mebusan meclisinde bu Almanya ne İstediğini dünyaya sarih ola-1 Roma. 5 ( ö.R) - Çin - Japon ihti- uygunsuzluklara göz yummayıp bağır-
ı a bazı teklifler yapılmış olmak· d maldır. H. OK. 
Lll b rak ilan etmelidir ki kendisine yar ım lafı hakkındaki karar suretini tanzim ede· eraber, bu hususta sorulan bir !ualc ___ .,.., __ _ 
t imkanı hasıl olsun .. Esasen yakında top- k B )) 1 k · b ı d z " l • • cvaben, meclis reis vekili bu teklifle- ce. eş ev et omıtcsi ugün öğ e en ıraat ,;s erımız 
tin n 1· d l k k lanıno~ı arzu edilen ekonomik konferan- ı.onra içtima etmiatir. r-.lüzakereler hfl· & c mec ıstc, ne e mem c ·ette ·uv- " t 
\'eti' b' k b 1 sın yapaca~ı da budur. ta devam etmrktcdir. .Jı..--.,--ı ır ma es u aınıyacağını temin et- p[ " f b • / 
ıni~tir. Frnıısız gazetesinin fikrince Almanya- Londra, 5 (ö.R) _İngiliz gazeteleri an ı ır ca ışmaya 

londra, 5 (Ö.R) - İngiliz destroyeri n~n m~stemlckc ist~mesi .prc~ti.j ~.nksa-1 Uzak Şark ihtilafı münasebetiyle Çin le- ihtiyac 'vardır 
't\b 1. k dıyledır ve ekonoınık va:ı.ıyctını duzeltc-

1 
h" d b" .. d h l l . ) I ' 

h 
.. e ıs ,. e karşı meçhul bir tahtclb::ı.- ın e ır mu n a c mese esıy e meşgu -BAŞTARAFI BiRiNCi SAHiFEDE-
ll' cck bir çare değildir. l I D ·ı H b· ın torpil hücumu lngilteredc büyük 1 o uyor ar. c aı y erald> ve cNcvs Bunun için planlı bir çalışmaya, 

Nil' as<ıbiyet uyandırmıştır. Bahusus ki Af h ""'" .. Chroniclc> gibi sol cenah gazeteleri Ja· yeni usullerle ziraat işlerini tedvir 
it .Yon anlnşmnsınd~n beri Akdenizde man ava musteşa-ı pon mallarının boykotajı ll'hinde şiddetli eylemeğe ihtiyaç vardır. Köylümüz 
0l'Sanlık hareketleri bitmiş gibiydi ve rınır Parisi ziyareti 'bir propa::;nnda yapmakta ve böyle bir cahildir. Göreneği azdır. Onları dün-

~adece bu nnlaşmanın ihtiva ettiği teh- .. ekonomik tazyik neticesinde Japonyanın yanın gidişine uygun bir çalışma 
.•tlerin sergüzeşt arıyanları akıl daire- Paris, 5 ( ö.R) - Alman hava mus-1 Çindeki seferden vazgec;meğc veya hiç yoluna sokmak, varmak istediğimiz 

&ıne iadeye kafi geleccgi ümit edili- t~arı Genemi Mils sabah saat 1 O da ha- olmazsa bu harekete daha insani bir şc· hedefin ilk adımını teşkil eder. İp· 

t
lordu. Son taarruz bu ümidi daglıtmış- va nazırı 13. Picrre Cot tarafından kabul k"l v b k 1 .. "dd" t tidai vasıtal,"rla, tevekku0 'le daya-.. . 1 ·ı ' erınege mec ur a acagını ı ıa c • " t· İngiliz mahafillerinin bedbinliğin ... cdilmi'J ve aralarında uzun suren bır mu- mektedirler. nan bir çalışma tarziyle elbette top-
! ığer bir sebep te Valensiya \"C Barse- ha,•ere olmuştur. Nazır öğl~yin gene~al ı Diğer gazeteler bilakis bu fikri rcd- raktan beklenen randman alınamaz. 
ona karşı yapılan hava hücumlarının Milı ve maiyeti .. ere Cine Parıs merkezın- • . A • .. Çiftçilerimizi maki na kuvvetiy-
lırtınasıdır ve bu hücumları yapan tay- deki lokantalaıdan birinde bir ziyafet detmekle ve yenı hır zccn tcdbır tccru· 1 t h • } k l 

besine karşı umumi cfkiirı uyanık dur· e, a mın erin islahiyle uvvet en-
larclerinin nasyonalistlerin kendileri ta- vermi;ıtir. 

0 
mağa ve sakınmağa davet etmektedir· dirmeliyiz. Sulama işlerine ehemmi-

~afından idare cdılınediği muhakkaktır. -- --- 1 yet vermeliyiz. Ucuz faizli kısa 

knguıı. gazC'teıeri bundan su neticeyi rı- Tarih sergisi er. ve uzun vadeli zirai kredi imkanları 
- 3 c:Timcs> Japonyanın Çindcki sefere 

•atıyorlar k1 Almanya ve ltalyanın ls- Genel dl ... ektörlUg ... Un ün yaratmalıyız. r>aıı ' girişmezden evvel zecri tedbirler tatbiki 
tt,,.,}'akdaki müdahaleleri genişletmekten bir teblig-1 Yeni usullerle çalışmayi öğret-
...... tehlikesini evvelden hesaplamış ve 'bu k • · d h k d " ı nlmamakta ve ayni suretle 1tal- ) T·· k T .h d me ıçın yur un er öşesin e ör-
~<lllın. belki de Almanyanın Balear ada- lstanbul, 4 (A.A - ur ~~~.,sebeple önceden kafi miktarda ilk ma • nek devlet çiftlikleri vücuda getir-
e tında yerleşmeleri de kökleşmektedir. sergisi genci direktörlüğünden tc ıg de ve lüzumlu malzeme stok ctmi~ olaca· meliyiz. Bütün bunlar için geniş bir 

u hal endişeleri arttırmaktadır. edilmiştir : ğını kaydediyor. cDaily Tclegraph> ve zirai kalkınma planına ihtiyaç var-
................................ 1111111111 Dolmabahçe snrayındaki Tarih ser· cDaily Eksprcss> te Japonyaya karşı bir dır. Sanayide planlı çalışmanın fa:r-

D• k • k gisi 7 / I0, 937 den _itibaren ondan.~n,boykotajın bu memleketten ziyade bu- dalarını gördük. Zirai sahada da bu 
J 1 ş na ış altıya kadar cumartesı ve çnrşamba gun- nu tbik eden memleketlere zarar vere- kudreti yarattığımız gün iki planlı 

~llallim di !eri mekteplere diğer günler de halkın ceğini hatırlatıyorlar. çalışma, kalkınma davasını hallede-
namze aranıyor zivarcline tahsis 6lunmuştur. 111---- k ·ı. ı y " ce ı u eser birbirini tamam amış 

d aşları yjrmiden küçük ve otuz- Ziyaret kartları her gün öğleden ev- I / olacaktır. 
l'll~Tubüyük olmamak kaydiyle tzmir ve, Topkapı müzesi ve öğleden sonraki Japon· - /ta yan HAKKI OCAKOGLU 
l'll U akatında seyyar dikiş ve nakış ziyaretler için de Asarıntıka ve Ayasof- ---""----

re ~allirnliklerinde kullanıtma!: üze- ya. müzeleri kapılnrın~a ':~rilmckt~dir.. ticaret görüsmesi Belçika Başvekili 
J)~Y~nlara ihtiy~ç vardır. lstıyenler kartlarını hır gun evvclındcn ' Jt l "J • 

~"eı ik~.;'e nakı? bilmiyenlere mü· nlabileceklerdir. Roma, 5 (A.A) - Salfıhiyettar ma- Q yaya gı ıyor 
llliidde <;>grctmeyı kabul eder. Staj Mekteplerin ziyareti için kültür di- hafiller halen Japonya ile yapılmakta Brüksel, 5 (ö.R) - Dün akşam bil-
ril etınce de küçük bir ücret ve- rektörlüğü ayrı bir program tertip et· olan ticari mtizakerelerin memnuniyete diıildiğine göre D. Van Zeeland bir ay 
&ıt:c~ktir. Taliplerin gazetemiz va- miştir. Talebe kendilerine tahsis olunan şayan bir şekilde devam ettiği ve iki I mezuniyet alnrak istirahat için ltalynyn 
l'tıii 11Yle tahriren (A. B) adresine günde toplu olarak Tarih öğretmenle- memleket arasındaki münascbetleri11 I gidecek, bu müddet zarfında başvekalet 

racaatleri. rinin refakatinde sergiyi gezebilecekler- mükemmel olduğunu beyan etmektedir-J' ekili B. Dcman~ (maliye nazırı) knbinc 
1 - 3 S.3 (1951) dir. ler. toplantılarına riyaset edecektir. 

Makedon ya manevraları hakkında 
~ Elen matbuatının neşriyatı 

Atina, 5 (A.A) - Gazeteler kralın, tiği muazzam terakkilerin telx\ri.iz edc

veliahdın, prenseslerin ve başvekil Me- 1 ceğini yazınaktndır. 
taksasın huzuriyle Makedonyada Yapıl-1 Matbuat Yunan ordusunun Balkan 
makta olan askeri manevraların ; !-ıc.n- orciul .. rı içlnde kendisine layık ola\1 

miyetini kaydetmekte '\ e manevralnr 
neticesinde Yunan ordusunun .s l.ıh 

talim ve terbiye bakımlarmd::ın dde c ·-

me\'l:ii tl'knır elde ettiğini ve millet la· 
r.ıfınc.an bu lı u usta yapılan fedakar· 
1 ın ~ r nd , olduğunu ilave etmekte
d r. 

Almanların müstemleke talebi kar
şısında ltalyan gazetelerin neşriyatı 

Roma, 5 (A.A) - Bütün lıalyan ga-
zetelcri Almnnyanın müstemleke talep
lerini Hitll'rin tekrar teyit etmiı:ı olmasını 
ehemmiyetle kaydederek nutuktaki Al-

man müstemlekelerinin meşru ımhibine 

iadesinin beynelmilel bir adalet meselesi 
halini aldığına dnir olan kısmını bilhassa 
tebarüz ettirmektedir. 

Mussolininin oğlu! Katalonya avtanper-
lspanyaya mı verleri Jrla.ndayı 

'd k? protesto ed• yarlar 
gl ece • Barselon, 5 (A.A) - Katalonya vn-

Rom:ı, 5 (A.A) - Bruno Mussolinİ• tanperverlerinin en eski cemiyeti olan 

La Falo Irlanda delegasyonunun mil-
nin gönüllü olarak İspanyaya gideceği 

haberi ne teyit ne de tekzip edilmekte· 
Jetler cemiyetindeki hattı hareketini dir. 

---111, protesto eden bir mektubu Irlanda baş-
Musul petrol borusuna vekili Dö Vnlerayn göndermiştir. 

suikast yapılmış Bu mektupta mez.k\ir cemiyetin öte-

Bcrlin. 5 (A.A) - B. Z. Ammittag den beri Irlanda milleti lehinde hare

gazclesinin bir lngiliz. mcnbaından öğ- ketlerde bulunmuş olduğu ve bu yüz
rendiğine göre Musul petrol borusuna den bir çok gençlerin hapis de edildi-
karşı bir suikast yapılmıstır. gi hatırlatılıyor ve deniyor ki : 

Naip Hortİ B. Dö Valera, siz ne merd ne de cc-

Budapcştc, 5 (A.A) - Naib Horti saretlc hareket etmediniz. Sizin hare

sarayda Mareşal Badoglioyu kabul ede- ketiniz bizim milletimiz gibi bir mille-
rek yemcjre alıko.} muştur. te asla yarasmnz. 
...:.-ı ......... ~IJll!l=l------mzı ................................. --
lı&:!:i~~::m~s ı*fr41~~~~ .......... Ell ...................... ~ 

. ~T ~klif aranıyor 
lzmırpalas otelındc ıkamet etmekte olan Rumen Reji delegeleri 19 36 se

nesi rekoltesinden olmak üzere takıiben 98.000 kilo Tonga-Akhisar tütünü 
için alıcıdır. 

Teklifler 9 ilk teşrin 19 3 7 ye kadar kabul edilecektir. 
Fiatler Bükreşe kadar sigorta dahil olmak üzere safi üzerinden Cif Köa

tence olarak yopılacnktır. Ve tcdiynt Romanyn ve Türkiye arasında yapılmı<ı 
olnn Klenring anlaşmasına tevfikan yapılacaktır. 

Yüzde 1,40 miktarında olan Rumen kayıt resmi dl' satıcıya ait olacaktır. 
Mutavassıtl<ırın teklifleri kabul edilmez. 5.3 { l 959) -----·--·---- ---
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• • :... .. •-•••••• Bi,alc a.tk oe sagiisefl rGlllGlll .................. . 

••••••••••••rt~~Z!tz"j.. caa~ "' 1 
Birinci iman : TEFRİKA No. 49 

Heyhat, bir aaat muelesi. Baya yapılan 
ameliyat ömrünü daha bir kaç saat uzattı 

A'l.ahkemelerde 
Şayanı dikkat bir muhakeme 

Bir rapor üzerinde 
çıkalı nazik mesele 

Garip bir tehdit mektubu 

"Cuzamlılar komitesi, 
Viyanalı yıldızı mah· 

kUm etır;~ .bulunuyord 
h b k d 

Vayana .?9 t.lUI 
Rapordan a erim yo iyen cBayan, cüzamlılar merkez heyeti be-

HOLASA ( pacaiun. ni sizden 5 O bin pJing aramıya memur 

Fnıuuva.ı ve Nikol iımiftde ilci Jcual - Bir tecrübeye g~yelim, bu çok eb)i vukuf yalan mt söylüyor? etmiştir. Bu para cüzamla mücadele için 
ola1' &f'os Daa11eI de Vül.bcm bir' dul- vahim olur. NikoUl ıevtyor musunuz? ıiyantifik arqtumalanmızda devam et-
w. Nücolü• .. ifanlın ıcıvılaa viizbqa - Ona kendimi feda edecek kadar. Hırsızlık hAdiselerinde huırlık tahki-•selmemqtir. Belki çekinmiıtir de eöyle- memize imkan verecektir. Şayet bu pa-
'lenw Dauie LaoM görtdailraiftiı'. &- Onun afklyle çocufunu da seveceğim. btının tekemmUl etmesi için, çalman memiftir. raya tediyeden imtina edecek olursanız 
f'OIW• metrui l'l&vi nç ortala JlCIT'k Fransuvaz birden bire: e,yanın cins ve nev .. me göre mütahu- - Şimdi ıu belkileri bırakalun. Bu siz ve kocanız tedavilerine yardım etmek 
S.... wldaaa,ı. NW. bir ~ - Bu bahsi bırakalım, dedi. sıs olan erba,,ı vukuf tarafından mua- adam burada m.hkeme huzurunda ye- istemediğiniz cüzamlı insanların bahtsız 

ıı.nL-' '.L.L. ---·L. .ı-ı:... nn..n-dll ... __ ,3dilt ttl bı-~ i -''"-a. mala b' ,_ __ .... L min etti. Mütah ..... olmadığını Ye ka- . . _._ 1 _1__ H 
.,...e.rıp. .nı- u.- 11--- uuv-n&yof', ...,,...""" .., ,~ e • 80Dra 1.CaeD \yenes yapucuSAt O ır 1JJ3-• .-A· w .. • talalerane ortu. o ac1UU1uuz. ayatınızı 

,..., laaklıu w.ivor· Jfft ılicnap bire mnzuu değiftirerek: dir ettirilmesi n "Yerilen raporun evraka rakol• çağınl~ad~ı .~• raporu ı~- hir cüzamhlar hastanesinde bitirecekıi· 
Mr ...... nl& ~ fOGlllll nldı C. - Mark Sastru hemen öldO. 'öyle raptı iktiza etmektedir. zal•madliau 90~lemıttır. Bunun ~1- niz. Şimdiye kadar kendilerine bu §Ckil-

N,,L-Y- _, ___ ._LJu.ı...J- '-·- mi? ı G l d T · d bir L___ si var ma) Ve uae tunu anlatmak • d .. •V• •• ____ ,_ d al ır.:;~,·~"""'"'~ ..,.,. ee - -..-- --.- .,... ec;en er e uran cıvann a ııunK· • e muracaat ettıgunız lu.anuar an y nız 

ı...vcw. Aaıl ca...,. x.lc oı.ı.p.. - öldüresiye yaralandı. Bu clakibda tık hldisul olmUJ; IUÇlusu Recep yaka- tenm : bir tanesi ibtarımızla alakadaT olmadığı 
t lııu •..,...._ Nilcıtııl W ..ıivor. ,..... hayata gözlerini kapemıı olmahdır. }anarak, çalman lfY8 ile birlikte So- T ... C. K~nanunun S 2 2 ine! madd~i- için büyük bir ıamap ve aefalet içinde 
m &woa14 nlft.ceJc. FUat aik4Ja ~ - Belki de değil ğuldruyu karakoluna getirilmlftlr, 1 ne eore, eger ıuçlu sabıkalı ıse, Yeralen ölümünden evYel tam yedi aene sağJağıy. 
lwketa Ameri1cacfcı IJlfftfJf MtUla• iUc J:o. - Zannederim kt... lsticvaptan IODn, çalman bir tulumba bu rapora nazaran cezan1n arttmlmua, la mukayeae edilen paranm deierini mu-
caa mevcfau çılcavor. A.ı ~ JT&vl Kadm flddetle itiraz etti : ve mualuia bymet takdir edilmek tin- .. bakalı değilae.. yine bu rapora göre bakemeye vakit bulmuttur:• 
bit' otomobil ~ ölülfO". Yizhfa - Bilmiyorsunuz ki! re, 0 civarda bulunan All ft Ahmet verilecek cezanın azaltalması Ye raporl Patda Venely 
Jet=Jcl& ~ ecfiuor. . :-- tıbJruumı mucip Mr Aaıekette adında iki phıs brakola celbedlhnJt'" vuat derecede bir fiati muht~ .ise.. )'i• Bu garip tehdit mektubu Avuıturya- bir geDç. Bayan Waaely'nin paral~ 

a girdikleri odada kimse yok- mı bulundum? mesruk mallann altı yüz kilaur 1ruruf ne cezanın vaaat derecede tayını ıcap 'run en sevimli artiıati olan Paule W esse• yacaia hendek yanında bir sukut -:--...1 
tu. l'rwuvaz site baf1Fu - Beni yalnız .blDlamz. BUt_Un dik- kıymetinde olduğuna dair, .daktlloda ya- eder. Yani demek. i.terinı ki, bu i,ıe bil·lly'ye ıönderilnıifti. Geçen may .. ayın- yaparak düftil. Sonra gaya portf~ 
• - ffelrt•ıacla P -'lele~ qmUf-~ telmife UdirllC'lln ftf', Gitzneliat. alnuı bir raporu imza etrnitlerclfr. farz ~lu uhakah bulunuyorsa, alb )'ÜZtdanberi artistin geçirdiği korku ve beye- kaybet.mit ııibi aranmağa batJadı. l.Jll!': 
,uk. Nlllayet, ipe avdet ettiniz. ruz. . . . İJle bu raporla birlikte tahkibt evre- k.iilıur kmut fiat takdir edildi.ii namra ala-tcan dütünülsün •.• Ayni mektupta iate· kanlı oradan uzaklqacağı aınMla bir ıll' 

- Çok zaman için delfL Yine hareket - G~ndiniz mi? . kı iddia makamına ve oradan da dutuJ- narak cezayi arttırmak li.zundtt. Fakat inilen parayı Viyanada tayin edilen ma· ark.aauıda Aklanan bir polia hafireli d1' 
ediyorum. - Gücenm.ek mi? Hıye? Yalnız kal- mua 1apdmak üzere .ulh ceza -..hke- aahteliii iddia edilcrn bu raporla amlet· I halle bırakmamaia karar verdiii takdir- hal meydaaa çıkarak herifi ~ 

- Bu :re ne zaman. clt!fttlniiz? mak istiyorum. Bir karar vennellylm. 
1 
meai.oe ıönderilmittL mek Jizun gelaeydi. fazla ceza vermek 1 de yavruaunu bir cüzanıLya temasın müt- yak•l•mlfbr. 1çi kiiıt parçalan ile il 

: ~ konupıktan sonra mı! Halbu~ sizin burada olmaım fibiınf iı-1 Durupnada; bau meseleler ortaya te bir "Yicdan azabı duyulmaz maydı > ( hit felaketine maruz bırakmamak için lu olan kutu aencin üzerinde bul~ 
_Evet, ISrdilm ld artık Avrupadaki pl ediyor. leblllr ., atılın11tır'. • • • • - Sia takibat yapdmak üzere bir onun yanından aynlmaaı da k.en.diaine tur. Tutulan adam Valt.er Mwe ~1 

flldrJere lftlralt ~ Meftüm - T~krar .ıe N m.b'im· 1'teaenfz. Bu yazıyet ka~ hlkiıni.~dan müzekkere ile keyfiyeti iddia makanu-: tavaiye oluDlllutlu. Paula Weaely' nİD ko- bir paçtir. Suçlu karakola·ptiıilmİf 
Uzak Şarttadır. .- .Şüpbesız. ~ ZllUl&ll kıymet raporunu uma ed~~e 9!_ __ ~ .. ~- na bildirdiniz. l>u adam çaimldı. Ve cua olan aktör Atilla Eorrbieaer bu teh· polİlıin bütün tazyiklerine rajmen 

9-L--1- Şımdı bırakınız . ltufun mahkemeye celpleriy ..:nauen- . .... . . . f • D!I__ 1 L L .. • L• d-L!L. _ı_. ,_,__ _....L __ L • • • d 
- .ı;ıımumwa ne hakkında ggrllftlhıUz, J 'd ·~-- 'ili_ .... _ L- _...;. Ah raporu ımza ettıgam ıhra ettı .• DUJUCm dit meatuou uzenne DU' __. Va&ıt w... nı~ aomitemna mey ana erar 11 er gı ......... .., .ııı._,,_ f&P_. Din dinlenmelerine karar ve•uu.ı ve - ı __ ,_ 

öğrenliebflir mi? 1 gı'yerek çıktı. b kuf mahke ki bu adam da nual bir adam.. Buraya kaybetmeden zabıta)'J key~ettea Laher- malt kabil olmanuttar. Valter M-
Blr ;. aL:'---' smı, man osunu met admdakl erba l vu meye . . . . . f. . • P-''-' p la w----1 ..l!_!_ L.C: • ..l!I-- L~n=- !_LI. ... " - ., - ~ ... -. XXtt . 'f d · v • • selmif. inkar etmıt. oraya gılmlf ıtıra dar etnutti. -• au _, ara- u.uıe alRQllCll ıuçu ....... 7 en -
Zannetm Nik 1d ı...-L~• plerek yeminle IU ı a e:rı erDUftir. 1 . __ L 1 b' düf . ._ __ L.,., 

- ~ o en oıw~nı- • .. l terden hUerlm etmif ... Namusumla temin ederim ki. ıtnda hlıd olan anlqma 6zerine pntaJ· 111C11;te o up ır tesa esen oaar-
niz. B~nu tabmln etmek gUç değUdir. Framuvaz -oto~ı::l ~~ - Benım böy e JeY bu rapor bizzat kendim tarafından im-1 cınm mektubunda bildirdiii yere. mu· deie yu"YUlandtiuu ve orada w-" 

- Sızden 'balweıWlm, Fran1JPP. oturdutu evm a ... ~ yoktur.. . .. . . ola 3 za edilmittir. 'ayyen günde bir kutu bırakıldı. Kutqcla kutQa ald~ iddia etmektedir.~ 
Metruk annele.r mUe11esenlzden bahse- açan hizmetçi son derece meyus görtinli· - lyı d~un ... Siz.i karak .. ç ~IJ- - Madam ki itiraf etmit diyoraunuz. Uiıt parçalanndan bafka bir f'!Y yok- la benber bütün deliller onun aleyw-1' 
delim. Ona bır ianede 'bulunmak isti- yordu. Fransuvaz sordu: lar, tulumba ve m\18İuğu göstennitler, .. G 1 . ı tnplaN1UJtır Viyana mahkenıelli ~ 

_ Ne haber" · sen de Ali adında birisiyle bu eg-alara Bir daha buraya çağtracaga. e mıyen tu.. . ·. tıtift 
JOl'Wl1- • f t takdir · Ah ı · · .. ı · ı BECERlKSlZ BISlKLETLI cı gencı aekiz ay hapee mabkUın • 

- Şimdilik sizden ve Hikolden bah- - Heyhat, bir saat meMlesL Baya ya-, altı yUz kÜBW' kUJ'Ui ıa ? ettnıf ~ ~ v.e o -~etfe dıw yuz qtırece- Saat bire dogru" ıılc giyinmit bisikletli tir. ~ 
--.ıelim lan l' t ·· rUnU dah Lt- k sa ve fU raporu imzalamışsınız. gaz. Ejer unzayı ıtara e erae, o zaman 
~ . pı ame ıya om a uu- aç -, w .. .. .. .. ' __ ~ _ -

dor:;.::~:va1:e;~~inden kalktı ve ;ı :;~~tü!aku~~tn:~!u~:~~ dı;: n1::;:.0

V:uf ~;;:.~· J;car;~ d~::%·bu ıekilde bir karar vererek Ameri~a parla- Kudllste sansöt 
ı.tıraplı blr ıüktlt. DUşünülmek iate- v! ~k cessu: görUnüyor. Matmazel onu böyle 1nr raporu imzaladım. . . müvaceheleri için üçünün de mahkeme- • • k - 1 LI yOT 

nilmlyen her ıeyin kendlıli.nl zalimane görebilirler. 1 - Şu halde bu r•por ~~~ mı~ır) ye gelmeleri zımnında muhakeme ~a mentosu ıçtımaa "'" 
hmeWrdilf. Alkdtlardaa birl. Bu feY· Fransuva~ mecruhun yatalma uzan-1 - Orumı bilmem. bildiiim bir. teY bir Ktine talik edildi. . CQg., ırılacak . ~ijd~'. 5 (~.A). - Ma\b~a~ ~ 
ler lmanm dilfllnceslne hlklın olur, it- llUf olduiu odaya girdi ve tebeuüm Yana. fU söıterdiiiais rapordMl ~ - ' lan .sansor bu gece saat on ikide ~ 
Jcence hallnl alır. o Anda ölüm tercih ederek kendiüıi ka1111ayan Mark: tbenôa cleii(dir. Benim elaı•d·~ Edirnede N--•rL s (A.A) - Müatacel me· rılacaktır. AmmıJD Maverayı Şerıac::; 
edilir. - Ş'und'ı daha evivlm. dedi. "'-L- ihtmuan haricinde olaia Wt,). . ..,.s7 • .-.. -·ı .. mt · d la · 1 "'- ,_..,..., 

., .,.-.. ...,... _L -•s.L:-:- d l lel . Lali __ L.. • ... L R..... umu vazıy~t o yısay e ~·P wı Ull 
BU.tilıı vilcudunu fiddetle sarsarak uzun sUrecek değiL Şimdiki halde ıstı- kıymet takdir etin-. te ___,,_ I• Türkkullfı genr eri ae en n etmca. uzere remcumnur -- nu ~en polis kuvyetine mensup ..... 

Framuvaz bu klbusu kovdu. Jerar d b da b' kiri fllldadır· r- T \"eltin pek yakında parlamentoyu toplan- Un l :_,_, . kald tmJflltı 
rap uymuyorum ya, u ı.r ' c:.. • • bir -zc1 pçir Edime 5 (Hususi muhabirimizden)- v 1 _L d R el t 111emur arın u.uuerı ırı 

mağldp etmesi Uzun gelen his tarafın- F . - >1Y raporu ıyace ao en ' • tıya çagıracait anlap maata 11" uzv t m 
ransuvaz. belki • tmİflİL U atınut olabilir- Edimede açalan Türk koşu şubesinde tuk F: -V.-- l'..dl 

ün, kendisinden daha kunretli oldulu _ Umit kesmek doğru değil, dedl • nnza • • • n 
1 

. .. Grandforksda dün söylediği bir na - TGnllZ • ı ugoa """ 
için, maiJQp edilerek çekilmek Uzere - BtTMEDt - llft, hamam bir yokla bablını ders ve talim goren ve altısı kız ve do- ta fazla ziraat rnahaullerinin kontrolü l • al Jı 
fdl F _ .... ._., - Hafmum da )'Okladllll. raporu da kuzu erkek olmU üzere 00 bef Öğrenci• h ı_t_ d I_• db• 1 • L• ı 1 an n•ması ımz an 

· ·-.. ,.-. - .. • · lua'berim aııu.ın &ıLı te ar enn Dil' an evve a ın- . -T - __ .ı.f 

Daha b•-- d··--.. .,. d-.3• ç k 1 ! i: 1 sozdeıt gcçırdım. Bu rapordan den ibaret olan ilk kafile tnönil kampın- . • .1 . .. fi-+ür Pans. 5 (A.A) - Fransız - Yup;. 
- UlUro YA..--. ~. OCU • 

1 

;lk • ; d 
11 

k . d L- • d :.:ld' ması zaruretanı t erı surm ,. · . , aI :ı't-:.+ht r değil mi? Evet, bu çocuk mU~erek ha- ı satır a yo tur ve mu:a a DCD~ e~u ar. - dan uçuş talimlerini ikmal ederek Edir- • al larak. tacaret muahedesı .par e e~"U9:"' -""" 
. Meeele hakikaten nuak hır mahıyet .. . . . Halbuki paılamento norm 0 ltilılinamenln tatbık mevkııne lcC)lllll"" 

yatınızın celtadı olabilir. Nikol sizinle I 
1 

d neye doruııUşlerdır. Uç ay :zarfında bil- --'- .. ·- .. d ,_. 11_.. sanide topla- s1a k M , --• 
1m lcl 

a mlf 0 uyor u. . ,_ .. llim ancaA onumuz eıLı ıLanunu ması Yugo v ereste ve ısırıı81'JP"'"" 
nlenmel• razı o amakta haklıdır. Har H~'-· . . 1 __ 1 • :.. 0 yils; muvaffakıyetler gösteren, mua - '-t __ ...;. ithali Ut 11,L 1 ıt1' 

• .. .... •••••• ıntun vazıyehn an ...-nıaaa ıç.... . . . nacaa ar. 11: nuwsya ne m ea UL o an 
Masumıyet timsali olarak aranızda bir Meksiko, 4 (A.A) - Me'k.siko körfe- sırada hldiaeye YU1Yet eden poliain ve len. huıunında ya~~lan 1',"tihanlan neti- selelerin halline bağlıdır. 
eevirıç. ka~ olması J~p eden hu ço- zinde ki deniz ticaret gemilerinde çalı-r diğer erbabı vukuf bay Alinin celple- cesmde B ve c brovelerinl aldıklan gl- Polonyada 
ouk billkis ar~~ hır vicdan azabı, şan bütUn gemilerle ateşçi ve bmarot- riyle kendierinden izaluat aımmaaına bl paraşut atlamalannı da ikmal eden Umumi harpte Fratı• 
bir hay.alet olabilir. lar grev ilan etmişlerdir. karar vemıit Ye dün de polis merııuru genç ve çalışkan yavrulanmız önümüz-

- NikolU o kadar seviyorum ki! . . mahkemeye selerek yeminle dinlenrnit- deki sene Ankara motörlü tayyare mek- • • h sada 6len Amerika-
- Çocuğu da sevme&: lhım. * şanghay, " <A.A> - 1Y1 bır mem- tir.. tehlne devam edeceklerdir. J 47 mektebın O• l l · · 
Jerar sustu. Bu küçUk mahlQk hak- badan bildirildiğine göre •.• ~eneral U- B. Avni demiıtir ki : z· • • 1 Qf IÇIR 

kuıdakl ~katini bildirmek istedi. Bu fuyin Taton~~u. terkettıgınden dolayı - HldiHcle ıahteklrlıiı icap ettir~e· 1raaf mÜfOVlr~ CQSI gTeV yaptı Paria, 5 (ö.R) - Uumuml harp, 

teminat dudakları arasında söndU. Fran- kurıuna dizılmiJür. cek bir meaele yoktur. Uıulden oldugu Trakya, 5 (Hususi muhabirimizden) k' . nasında Framada ölen Amerikan .Jllll: 
suvaz devam cttl: * Roma, 4 (A.A) _ Merkez ko !üzere çalınan qyalann kıymetlerini tak· -. Trakya u.mumt mUfetti~k ziraat k ~orş;;t• ~ \A.A~~~vada ı yilz leri werefine nkzedilen 'bir abidenin.,;. 

- $ilphesiz, onu sevmek için sizde rasyon komitesi 11 ilkt rinde M; f dir ettirmek icap etti. B. Ali ve bay A~- milpvirl B. Zıhni Ankara Zıraa~ Vek.l- . ır y . ~ u un u~ grev ma töreni yarın reiaicümhur B. Le~ 
hü.snU niyet yok deg·n Bu yehnez. Za- · · · t' d t lanareş k mllll bl 1 met karakola eelbedildi f.tyalar kendı- leti mUtahassıs mUJavirllğine tayın edil- ılAn etmıştir. Bunlar Polonya öğretmen- ile L---ekil B. O.autempsın huzut'P'""" 

· nının rıyase ın e op a r ' · ı l hl Uğin • f 1i tini it be ı in ._... ~ 
ten belki de muvaffak olamazsınız. Mu- iktısadl otarşi p!anı hazırlıyacaktır. 1 lerine gösterildi ve ikiainin ittifakiylc fU rnlş ve &limeden aynlmı.Jtır. B. Zihni- ~~ . r m aa ye . mura. a . ç yapılacaktır. Amerikan Maretal Pefll"""' 
habbet kendiliğinden gelmeli, hissi olma-ı rapor verildi ve bizzat kendileri tara-

1 
den açılan ziraat milşavlrliğine Veldlet J huk~met tarafından tayın. edılmaş ~lan ve diier Amerikan falWyetleri de -' 

lıdır. Siz bu çocuğa karşı intizar vazi- * Paris. 4 (A.A) - Çekoslovakya fından imza edildi.. 
1 
şube mUdürlerlnden Şevket An tayin I komıserl protesto maksadiyle grev ılan ra.imcle hazır bulanacaklaidar. B~ 

yetindesiniz. Beşeri bir hal, ve size bu-, hariciye nazın Krofta Praga hareket et- j - Pek lli.. Bu Ahmet, ne diye bu-

1 
edilmistir. Mumaileyh bu hafta içinde eden ve beş günden beri birlik binası- aonra FranılZ kat' alariyle 3000 ~ 

nwı için sitem edilemez. miş ve Leon Blum tarafından te§Yi edil- rada, her te>"İ red ve inkir etb'? Edim~ye gelerek vazifesine başlıyacak- 1 nı işgali altında bulunduran diğer öi- lejyoneri taTafından bir geçit re9111İ 1" 
- Onu sevmek için ne mümkünse ya- ~ir. I _ Belki vakit .geçmiotir de aklına tır. 1 retmenlere iltihak etmiş bulunuyorlar. palacakhr. 

BÜYUK RÖPORTAJ 
' iordüğünü derhal •e müstakilen kanu- idi. O da mahkQmiyetten kurtulamadı. f nun muhakemesi k~11~1a~tığ~rı:ı güç~ükle- 1 ğil mi? Fakat .biz ~~ az para ve .-' 

ni takibata tabi kdmak... J Daha ıonra Ovey, Nevyork fahişeler re ve muvaffakıyetıoun ilerısıne bır de-,blr ahlAkla vazifemızt .sonuna kadar 

Ben Haydudum! 
._ ____________ Yaaıı: CURT IUESS 

Bu prtlan kabul edildi ve 0 da İt ha·; ta ketinin kralı adını taşıyan meşhur lil olabilir. Herifi kurtarmak için neler lşarmak ve muvaffak olmak azmi~ 
tına seçti. lhaydut başı Luciyanoyu yakalattığı za- yapmadılar ... Nelere ve kimlere baş Ben, bu bir a\'UÇ çalışma arkad~ 

Vali Lcbman bu ıartlan kal>Ul etti ve man haydutlar içine hem teli§ hem de vurmadılar ... Ne göz karartıcı, baş dön- Nevyorku bUtUn haydutlardan ~ı.1" 
T omu Dvey de 3() haziran 19 3S de ife f korku dü§iil. dilriicil para tekliflerinde bulunmadılar. bir zaman içinde temizlerim ... Teırı 
başladı. J Luciyanonun tam 30 ıeneye mahktlın Bundan sonra tehditlere baş vurdular. rlm amma .. . 

Nevyorkta bir çok kim8eler ilk önce t ol~tu Oveyin para pul, tetıditle elde Hiç birine kulak asmadık. Haydut teş- - Evet ... Amma .. ·? )ti/ 
bu genç mUddeiumurnl ile alay ettiler.! edilemiyecek bi~ ~dliye ve zabıtacı oldu-ılkilitmm nasıl çalıştığını, nel~r ya~tı~- - Perd.e ar~asında olan hakiki 9' 
Bıyık altından gillilftiller. Daha tecrU· tunu isbat ctml§ti.. nı o zaman uzun uzadıya tetkik ettirdik- dut şeflerıni bır ke~edebllsem. · ·_ •-~ 

Tek Başına bir adam 
-ı•- daha kudretll müddeiumumflerin t Dveyle gÖrÜftÜm. Cirittiii mücadele ten sonra bunlan mahkemede tam altı yakaladıklanmız kuklalardır. ~ 

munffak olamadıkları bir .sabada bu ihakkanda bana izahat vermekten çekin- saat izah ettirdim. o suretle ki Haklın·ı•ipleri öyle bir ~kı:" insanlann ~ tfl'.. 
senç adamm yan yolda kalacağını, hat- medL ler, Luciyanoyu mahkilm etmek zaru- dlr ıcı.,.. Bunlar, ıçtımal, siyasi pe ~ 
tl ~ açığa söylemekten çeklnmi-1 · .._ Amerik:.adakl haraççıların kuvveti retinde kaldılar. sek mevkilerde bulunuyorlar.. ~ 

8- - b h d k ı d ı __ ,3_ 1 Jki noktadan geliyor Birisi kolay para D b al t w d . • ~--~· 1 kim olurlasa olsunlar onlaru hU . =""'11 
Utü t t • " t v t yoruanu. t • vey ana ç ıııt ıga aıre)'I g.,_ıanu. . . rfll": 

ft U ay U eş 1 8 101 agJ • Fakat aradan bir müddet geçince alay kazanmak ve hazıra konmak .sevdası... _Şimdiki halde, dedi, teıkilltım ollermf ~lad~lım gün meydana vu~ "' A •k h ) h k edenlerin mlistehzi tebessümleri dudak-~diğeri de halkın korkusu ... Herifler o kadar geniş değil. Yirmi avukatım, on tan ç~kinmıyeceğlm ve işte .o katlf' rnaga f QJefJ 8 araççı annın 8 • lannda dondu kaldı. f kadar kurnazca hareket ediyo~ar ki memurum, on muhasebeci, bir kaç de-f Amerıkada Raket ve haraç tarıhe 

k d 
.., .., - Yahu ... Bu yaman bir genç ... G"ii- haydutlukları .nasıl "'.e kimin taraTından telctifim var. Maamafih resmi bir te- mış olacaktır. 

ın an gelmege ugraşıyordu ba dediğini yapacak... jyapıldığı bilindiği halde ~elilsizlik yli- şekkül oldujtumuz için icabında ıabıta ............... ::.!!~.:: .......... .... 
B. Lelunan, demokrat partWndeftdi. ••• Sözleri kulaktan kulai;a Cısıldanmağa zün~en kimse mahk~meye verilemiyor. ve belediyenin yardımını temin edebi- Jzrnir ÇOCUk eıirptlll 

Bu....a. be be h k · tiUYetiai T Dv k 33 da lııli. hafllldı 1 Para .•. R~et nüfuz ve kuvve.ti is• llyonız. 
• ol ba ralaa ~ ~:_-nk'al .~ ;ru: e: anca Y~ • 1Je başlayalı henüz bir kaç ay o1m~- bütün delilleri ortadan kaldırmağa ktii Dikkat ettim, Dveyin berabeT çal..- kurumunun yar• 

C., asa •. J' u ~w• arı~m o~u- . _ • .. vyor un en. ~eıM; müddenanu- tu iri, Raket ele lıqtlaruıdan yintti bir gıiliyor. Kazara bu şebekenin kcmtro- tıtı bütün memurlan, avubtları hep d l · 
ne. s-.çm~k ıçı~ ihdu et~ ye~ cMud- num ~eli. Maamafıh ıtınde pek 0 b~, tanesini yakalatıp adliyeye te,slim etti lundan kaçmış ve zabıta sicillerine na- kendi gibi ıenç kimseler ... tçlerlnde rm arı jt 
deiumumilik bürosunu cw.l.unyet par- acemı -~ Malek bay~~ epı ive bUtün çabalamalare ratmen bunlan: sılsa girebilmiş deliller otsa bile bunlar otuzu aşkın olanlara yok. Hepsi de ha- f.,ylil llJ'1 :içiade d~.:... 
?'' ~·• tlirt avukat. tayinini emretti.. ~uva~fakıyetle~ı ~rdL K~~e tek: mahlulm ettlrdi. pılkimlai, müddeiumumlleri elde etmek raretli ve heyecanla kimseler... !haata çoe.k m87w Ye _...i 
• • ~ ~ ...... Ç8jrian dört lif. edilen bu mühim ve. t~elı ~uifeya Yina bir kaç ay sonra Nevyorkta ilk suretiyle (pyrl kili) addediliyor. - S.bit bir bütçeniz var deiil mi? iillçlan par-. verilınipir. ; 

a.-.U.n ipWiıa l.u vazifeyi bb-1 •ıiki ,artla Jtabul edeceiüü aöyled1. defe bir pnc-ter yakalahp nuahkemeJeı - Siz bunlan kal'fl mı mUc.dele,e - Evet, ~ 275 bin dolar. Diif-f Alta b çocajun Mitleri ........ 
rwd d ... earw 4kattiı. F.kat S.. tartlaıdu Wri, mielekil hit a... wlwUi. ıiriftiniz. manlanmmn memudann ahltkını iUf- rak .....- edihaitlir. 
dllııilacGll, Tomu Dvey aclmda bir ..- ..W. .... k lsiDci fflllfe•de. a. P'IClt• wra ...._..._.. W... - En&.- Ve tek 1Nlpma au..ıfü ....ı.· boıma••n l;ln wfettilded bOJiikJ Çök çocuklu ailelese ( 1 H) 
___ 7""_ ........ ı .ta....... .... - .. 157' ... - ...... ... ..... .. ..... ...,.... ...... ... 1ıild da ...... embahn- ...... ı..ı,.. ...... mubbd biitçendz pek u ....... ... 
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ANKARA RADYOSU 
öile nepİyab 

Macera •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• . .................................. . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BUYÜK HALK MASALI 

- BlTMEDt-

Saat /' 

12.30 • 12.50 Muhtelif plak nell'İyatı 
1 Z.50. 13.1 5 Plak: Türk musikisi ve 

halk şarlulan 
13. 15. 13.30 Dahili ve harici haberler 

Akpmnep'İyab 

Saat 
18. 30 • 19.00 Muhtelif plak neıriyata 
19.00-19.30Türk musildsi ve halk f&I'• 

kalan (Fahriye ve arka

datlan) 
19. 30. 19.45 Saat ayan ve Arapça neı· 

riyat 
19 45 • 20.15 Türk musikisi ve halk şar· 

kılım (Mahmut Karında1 
ve adtadaşları) 

20.15 • 20. 30 Şevket Süreyya: lktısa<li 
konuşma 

20. 30 • 21.00 Plakla dans musikisi 
21 .00 • 21.15 Ajana haberleri 
2 (. ı S • 2 1. S S Stüdyo salon orkestrası 

tSTANBUL RADYOSU 
öğle nc~riyab 

S.ı t 
l 2 30 Plakla Turk musikisi 

12.50 Havadas 

1 3 05 Muhtelıf plak neşri)•atı 

Ak~am nqriyata 

Düşkünleri •••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

YAZAN : TtTOYNA 

7-

Adada isyan çıkmıştı 
Yerliler, yirmi jandarmayı parçala
mışlar ve adanın lngiliz valisini de 

öldürdükten sonra yemişlerdi •.• 

- Evet .. Senenin dört •Jt m t• ... 
- Bmıdao d:.ı bıktım usandun.. Ar- 'man yağmur yqar .. Ondan ....... 61 

tak bayatta bana hiçbir ıe1 tad vermİ· yağmur meraimine gireriz n ..mz ., 
yor •• En iyisi ölmek .. Göreceksin ne deb
debeli, ne tantanah bir tekilde öleceğim. 
Herkes benden bahsedecek.. Hayat1111 

berbat oldu bari ölümüm berbat olma-

yağmur h~ eksilmez. 
Daktilo lcıilar btl pblı eklerden 

sonra tekrar sülüpneie baflad .... 
rki kızdan biri bana: 
- Matmazel, dedi. biliyor musuna 

sın.. ki Salomon adallftclaki İsyan, bir Fraft4 
Damyenclen aynlmlf, Meksikada bir 1 sızan yüzünden çdmuı? 

kaç aylık bir seyahate çıkmqtun. Döo- _ Ha,.r. 
düğüm zaman Damyenin ölümünü ha- - O adamı gönnek. onunla konut-
ber aldan. mak uteneni"E Sava lıutanesine liclinb. 

ölüsü, yattığı odada günlerce kokup Orada bulursunuz. 

kalmlf.. Belediyenin defin ruhsatname- * 
si ile sessiz sadasız bir cenaze araba11na SUva hastanesi, birbirlerincl• uuill 
ablıp cömülmiif •• Tabii cenazesinde kim- fasdalarla aynlmq bir p paYJ'Oll ,.. 

se bulunmamıı.. ruplanndan mürdd.:ep bir müe.lese iclL 
Macera dü,künü Damyea, hayatı tibi Kapının önünde iki metre bo,uncbılıd 

ölümünü de berbat ederek göçüp git- yedi polis bizi br,dadL Uzun, siyala 
mİ§tİ.. ve kıllı çaplak bacaldan üzerlae. diz be 

~Jan Marı) ., Ficide, Vitilevu ada- paklanna kadar inen kenarlan clantel~ 

Gri
• ıdm a 't haat~~edtanıdımtl .d WBu adam 1 beya"E bir etekliği ile bu Jerlİ polis tuhel 

a. yo wnun ustun e ru a ıgun sayılı bir manzara arzediyordu. 
macerapet"eıtlerdendi. Vitelevu Adasa.na J ) · ·_..ı:ı-:. bir odada 

R 
. . ( an Man , tecnt c:u--r 

ŞAPKALILA bir kaç mil mesafede bulunan küçük Sa- ve yalnmlı. 
• y~omon aduanda ve yerliler arumcla Kapmnan önünde batb bir polis ne>. 

Çetesi• bir u!an ~:·· bet bekliyordu. Belli idi lr.i baracla .... 
Asilel' )'ll'1DI jandarmayı parçalamq-

.... bura.J_ı_! t -:r öl" d.. yarala hem mevkuftu. Yataim pama ve o.-. n 11 .. u memunanu u-
• .. -!-1 yaldattnn. 

--- --- nıp ,. ..... ..,.er.. . . 
Meraklı Salomon adasına derhal ikibu.-aW.- - Bon,. •. dedim.. Ben Fraasmm. 

gönderilmit ve isyan bastınlDllf.. ~arla kapalı bap içinde ıözl«ial 
}leyecanlı . . d _._ ed·~· tokan d hafifçe oynattı. V1tilevu a, yemc:a y agam ta a •. • za b l ta ber kes bu isyan bidiseiİnden babsedi- Yalnaz dudaklan goziikea ..,... bezle-

yordu. rİ altında ıuratının güliinuediiiai biue-

R Q M A N J Y antbapmdaki masada yemeklerini der gibi oldum. 

----"lll& bitinnif olan iki daktilo, bir taraftan Sonr~ göz~erini tekrar . ka~a~ S~ 
burunlannm uçlanm podralıyorlar bir dünya ile alikasanı kesmıı gı.bı kend1DC 

Yarın taraftan da kahkahalarla gülüyorlardı. den ceçmİJlİ.. 
Cöriipne zemini olsun diye onlara dö- 4H 

B nerek söze batladun: Onu iki hafta sonra •e biru iyi ol... 
AŞLIY ORUZ Y-"I - ..... ~uraya çok yajmur yağıyor de- cluktan sonra yine hastanede gördiim. 

gu ı Bana bayatını anlattı: 
•••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• •• 

' da olduğu gıba hep ben develerımle ta- Kız yalvardıkça yalvarıyor, ve bir ta- suı ... Bari yansım bana ver ... 
şırdım. raftan da soyunuyordu. - Peki .. . 

- Ben, dedi. eYftk:e at canhula .. 
nelerinde soytanlık J•PIJ'onl--. 

Bır gün, deve sürümü boş olarak önü- Nthayet, anadan doğma ve çml çap- Dedi. Ben yine tama eltim. 
Soytanlık •• 
Bu melleii neden intiaap ettim? Baoe 

me katm~, bir şehire mal almağa gidi- lak oldu. - Şunun hepsıni hana versen san'ki 
yordum. Göbeğinin üstünde küçük bir kulu ne olur... aun sebebini .Ge anl....,,.m • Çiakl 

Yolda bir adama rast geldim. bağlı idi. Dedim. Ona da: dojnuu ben de billftİ7onaa. O.. lllta,... 
Bu adam bana: Yanımdaki adam kıza yaldaştt. - Pekl... pacla idim. Anam. bebem, dedelen. HATEMTAY 

,,.1-!:...lfJl"di. Ben adeta ortada ke•--"a.zan .• Orbay - Benimle beraber gel . . • Sana bir Goheğine bağla olan bu kutuyu çekti Dedi. ,. __,. --..-
ı 1 ••••I yerden yük vereceğim. çok zengin ola- aldı.. lşi bu kadarla bıraksam ya ... Aklıma bm. Okuduium mektepte dentea fu. 
- 6 - caksın .. · Altr almaz da kız düşüp öldil. kazın göbeğindeki kutu geldi. Kendi ken- la::;" .;;,e ~ ben. eclenlim. 

_ 8 _ lda bütün tüccarlar onu tanırlar. Hepsi Dedi. O adamın Peşine dilflilm. Koca mağara, büyük bir gürültü ile dime, bu kutuda kim bılir ne kadar kıy- :. ....:.. '.::" ~tı;;:. nna = 
~Ç CöZLOLERtN CEZASI TAP- de llwrra, trana, Afganistana yolb.ya- Bır mağaranın önüne geldik. üstümüze yıkıldı. Fakat bize bir şey ol- metli bir şey vardar, dedun ve sordum: -. 

1'IKLARI ALTINLARI lcaklan maUannı babama emniyet eder- Bu adam bana: madı. - KlZln göbeğinden aldığın kutuda :-~e ~:....ı.:.:-:::::.-~ 
GöRMEMEKTIR lerdi. Babamın f(>hreU bütün A3yaya - Sakın aizını açıp bir teY .IÖyleme. Ben, hayret içinde bu adama bakıyor- ne var? datlanmı lildiirmektea. oal.. "-P-

.. ilf.· teanlay, bu ibret alınacak hikaye- yayılm••lı. Göreceğin şeylerden. .de sakın hayrete dum. Adam: Cevap vcrdı: 
, ..1:_. , d"" 1___ 1 unda bokka'-••4, pkla'-nl• ..-. 

\&llUedikteo. ve bir gece eskicinin evin- 'Malum ya ... Yollarda, dagvlarda hır- ~me ... YoLM ıkimız de ınahvo uruz.. - NıhaıyeL muradıma nail oldum, de- - Bu kutuda bir sunne var. Açık gö-de Eğ ten boılaruntmı. Onlar da be.i ..... 
IQisafir kaldıktan sonra Bombay şelı- sızlar, haramiler kervanları beklerler, Dedi ve bir afsun okudu. Mağaranın di. er ağum açmtŞ olsaydın bu yı- ze sürülürse kör eder. Kapalt göze sü- lan ile teıvik ederlerdi. 

~eki kör adamı bulmak üzere yola ya pusuya düşürerek, ya baskın vere- kapalı kapısa açıldı. Biz içeri gırer gir- kılan mağara bizi ezerdi. Şimdi bütün rülürse açar. Bulundujum kasabaJa Iİİıaiıl --. 
~ 1• rek mallarını yağma ederler. mez kapa tekrar kapandı. buradak.1 serveti develerine yi.ik.let de lnanmadım. Beni. kandmnak için de bir sirk, bir at canlııam k ,_.,. .. 

ltör · k da M v · · .. k t k ka gidelim mahsus böyle aöylüyor sandım. d • Ytn~ ah vede ensesine tokat vur- Babam o ka r cessurdu ki, bir iki agaranın ıçı, goz aınaş ıraca • · · · ıeldi. 
U...p: arkadaşı ile çok defa en büyük haydut dar altın, mci, mücevherle dolu idi. Dediği gi.bi yaptım. Develerime hep - Bir tecrübe edelim, dedim. O sür- Bu 1wmpan,.,.., heni ~ 
- LAyıkım budur... çetelerini dağıtmışll. Silahtan yılmaz, Ortada büyük bir sedir vardı. altınları, mücevherleri yükledim. Yo- ıneden benim gözüme silr, kör olsun... almalarau aö,.teclim. 
n· kt hiltl1YOrdu. Hatemtay ona eskicinin biçaktan korkmaz, gürültüye pabuç bı- Sedırm üstWıde güzel bir kıı: otunı- la çı ık. Sonra tekrar sür, açılsın... Alddar. 

Yesint anlattı: rakmaz bir adamdı o ... Babam bu suı-et- yordu. Yolda: Buna da: Ve itte o tarilaten ~ de beaiaf 
d'- lıte, dedi, meralunı yerine getir- le epeyce bir servet yapmıştı. Ben de Bu kıı:, yanımdaki adaım görünce - Yahu ... "dedim. Bana butün bu - Pekı... Mnel"iliiim, serseri ha.,.abm '-llaclao 
~r~. n de bana ıu hikayeni anlal bir çok defalar babamla beraber bu ker- korktu. zahmetune mukabil ne vereceksin! Dedi. Benl dizlerine yatırdı. Kutuyu Canhu 1ıcumpan,. ... ile .._.._ ..... ._.. 

van seferlerine iştirak ederdim. - Aman ... Bana dokunma... diye - Ne istersen, dedi. a9tı. lçindekl sürmeden gözlerime slir- claa kasaba,.a. ~ ...,_ ....... 
- P-.L• " 1 · '- Bir d .. kil it dil. ,._ Her ı!ıWz•• D ____._ ..... LL !-!...l ~ ..-ııu oy e ıse ... dedi ... Dinle... Baoam oldil. yalvardı. - eve yu a ın ver. ,.__ --.. 7....-- _. -

e anlabnap bqladı: Onun yerini ben tuttum. Fakat beni buraya getiren adam hiç - Pekl... O lnda gözlerim gQrınez oldu. alıJOI", ,_. afldaır ft •••ti• '-1.-t.;;_, 'Bert. an uıl buralı, yani Bomı..y- Tüccarlar bana da itimat ettiler. Ar- aldll'lf etmeden boyuna afsun okuyor- Biraz sonra tekrar sordum: Kör olmUftum. vont... 
Babam. kervancı idi. Hindistan- tık oolaruı maUanııı babamtn zamanın- du. - Sen bu kadar serveti ne vapacak- - Brt'llmt - - Bitmedi -
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ihtiyaçları 

On bir yıl içinde 
Köylerimizin Saçların ondüli syonu işi 

tatmin edilecek .. Sulh cezada meraklı bir davaya 
Kese bir 
anlattı 

Ziraat Vekili 
hükümetin 

B. Şakir 
tasavvurlarını 

mevzu teşkil etmiş bulunuyor 
Son zamanlarda kadın berberleri ta- ........................................ .. 

rafından Ondülasyon permennant «De
vamlı ondüle) usulleri kullanılmaktadır. Süblime 

Kullanarak ondü
Jasyon yapan bir 
kadın kuvaförii 15 

gün hapse mah
kum old u 

Ankara - Köylünün dileklerini din- nüm sulanır arazi teminine çalışacağız. Yapılan tahkikat üzerine bunun üç su
lemek ve arzularım tespit etmek üzere Bu su1anır arazide eğer akar su varsa retle yapılmakta olduğu anlaşılmıştır. 
§ehrimizde bir toplantı yapılmıştır. Or- onlardan istifade ederek, yoksa kuru 1 - Birinci usulde saçlar hüzmelere 
ta Anadolunun en tıpL'i iklim ve ekim dereleri açtırıp gölekler yaparak ve ku- aynldıktan sonra her hüzme ayrı ayn 
hususiyetlerini arzeden Ankara, Çankırı ~-u açarak sulamayı temine çalışacağız. muhtelif nishetlerde bikarbonat dösüt, 
ve E.ski§ehir!n muhtelif köylerinden ça- Bu suretle nufus başına birer dönüm- zamk, gliserin ve hazan amonyakı ih
iırılan altmış kadar ~iftçinin iştirak et- lük sulanabilir arazi temin edeceğiz.Bu tiva eden kalevi bir mahlUl ile ıslatıl
tıği bu toplantıyı Ziraat vekili Şakir yerde ne ekilip ne ekilemiyeceğini biz dıktan sonra madeni kalemlere sarıla
Kesebir vekaletin köy mevzuu üzerin- tayin edeceğiz. Bunu serbest bırakırsak rak hususi mesnetlcriyle tespit ediJmek
clckı gayelerini anlatan bir nutukla aç- bir işe yaramaz. Çünki.i bu sahada ar- 1 te ve bu yaş bukleler üzerine elektrikle 
mıştır. Devletin köy kalkınma işine ver- pa, buğday ekmek isterlerse biz buna 

1 1sınan maşalar tatbik edilerek maşa· 
rlıği ehemmiyeti anlatan bu konuşma mani olacağız. Bizim memur ve teşki-1 Janmaktadır. Kuvaför Un mahkeme 
şudur : latımız bu işlerle uğraşacaktır. 2 - lkinci usulde saçlar Kalevi bir • huzurunda CUretklrane 

- Arkadaşlar; 3 - Tohum meselesini ele alacağız ... mayi jJe ıslatıldıktan ve madeni kalem- 11dlası dikkate şayan-
Vaktiyle kö~ !erin ,.e köylülerin hali- Görüyorum ki bu mıntakada sürme lere sarıldıktan sonra her bukle ara- dır. Mahkemece mU

ııı araştırmak eski .idarelerin adeti de- hastalığı pek fazladır. Bazı yerlerde 
1 sında süblime mahlulü ile ıslatılmış bir hUrlenen b r makine 

ğıldi. o zaman köy ve köylü deyince yüzde 50 - 70 derecesinde tahribatı var-' bez parçası konulan alüminyom bir ma- mahkeme kararından 
yalnız asker veren ve vergi ödiyen halk mı§. Yüzde 10 - 20 tahribat ise hemen 

1 şa içine alınmakta ve Sani kloru zeyba- evvel faallyete nasll 
:kısmı farzolunurdu. ek.serisine vardır. Bunun önüne geçile-

1 
kın, alüminyoma tesirinden iJeri gelen getlrlleblllr ? 

Cümhuriyet idaresi her şey gibi bu cek çareler mevcuttur. Bunları ilaçlı- hararet vasıtasiyle saçlar maşalanuıak- / 
yanlış dü.~ünceleri de değiştirdi Atatür- yarak bu işi yapacağız. tadır. B / bu dava 
1t.ün köylümüzün \"e köyler~mizin hali 4 - Ankarada süt meselesini daha 3 - Üçüncü usul de ise hem kalevi a}'an ar 

• 

yapılan tetkikatta, bir bayanın saçlarını 
ondüle yaptırmakta olduğu görülmüş ve 
berberin ameliyat sırasında istimal etti
ği mayilerden ve bez parçasından alı

nan nümunenin kimyevi tahlil sonunda, 
süblimeye batırılmış olduğu anlaşılmış-

tır .. 

1 

O zaman berber Muharrem, bunun 
süblime olmayıp su olduğunu iddia et

miş ve çok acul telaşlı vaziyetlerle su 
olduğuna kanaat getirmek için, ağzına 

dikip içmek gibi bazı garabetler göster
mişti. Fakat süblime olduğu fennen an
laşılan ve içtiği takdirde ölmesi mu
hakkak olan berber Muharremin elin~ 

den süblime güçlükle alınmıştı. 
Ani olarak yapılan bu kontrolde, saç

larını ondüle yaptırmak üzere dükkana 
gelmiş olan bazı bayanların takındıkla

rı vaziyetlerden de bahsedelim : 
Heyetin ansızın dükkana ginn~in

den çekinen ve korkan bir musevi ba
yanı, saçlarının ondülesi tamamlanma
dan, dükltandan uzaklaımış, bazısı ai
lelerinden izinsiz geldikleri için, duyul-

-ve fütiyncı ile ne kadar yakından alaka- muntazam bir şe~le sokm~ğa. hazırlaru- ı ve he~ de ~ani kloru zeybakı ihtiva safahatından sağ- ması kork.usuyle, zaph imzadan çekin-
<1ar olduğunu hepiniz zaman zaman y-0ruz. tık hazırlıga 4 - 5 yuz ınekle baş- 1 eden hır mayıle saçlar ıslatıldıktan son- / kl . . l miş, hele bazıları saçlarına sürülen süb· 
gôrmüşsünüzdtlr. Cümhuriyet hükü- lıyacağız. Fakat asıl ma~~t bu inekle-

1 
ra yine bu imtizaçtan husule gelen ha- l arı lÇln azım limenin su olduğunu iddia etmişlerdir. 

mcti köylülerin ayn ayrı ihtiyaç ve şi- rin sütü ile An.karanın ıhtıyacını kar- raret vasıtasiyle ma.şalanmaktadır. / • / • Sulh ceza hakimi, halkın sıhhatini 
Jdiyetlerini halletmeği kendi teşkilatı- şılamak değil süt işlerinde köylüyü bu Birinci §ekilde yani elektrikli cihazlar ge en netıce erı alakadar eden bu dava ile çokça uğraş-
na esaslı vazife olarak vermiştir. işe teşvik etmektir. ile ıııaçların ıslatılması suretiyle yapılan cıkarabi/ir[er •. mış ve incelemelerde bulunmuştur. Dün 

Bugüne kadar köylerin dert ve ihti- Süt işine iyi bakım esastır. Bu biraz 
1 
ondülasyonlara müsaade edilirse de kul- ' bu davanın son duruşması yapılmış, yu-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• yaçlarıy1e fazla meşgul olunmadı. Şim- da alışkanlık işidir. Sütlerin toplu su- 1 !anılan elektrik cihazı ve teferrüatının kandaki tamim okunmuş ve suçludan 
1 k A raaı mucibince sayıldığından bunların 

f1i biz. buna baş amak istiyoruz. Bunun rette sevki lazımdır. Müteferrik iş ar 
1
Iüzumundan fazla hararet yapması ve sott sözü sorulmuştur. Berber Muhar• 

b lc.uJlanılabilmesi ve ticarete çık:anlmala-için ilk olarak işe ktiyleri birer birer etmiyeceği için işi teşkilatlandıracağız .. 1 kazalara sebebiyet vermemesi için e- rem : 
b 1 d tı için vekalet tarafından böyle bir ma-

1anımak, onların ütün dert ve ihtiyaç- Bunların yanında halli lazım ge en ı-

1 
lediye heyeti fenniyesince ınuayen. e - Berayı tahlil dükkanımdan alınan 

k dl yie müsaade verilmemiştir. 
1arını yerinde aYaştırma ve öğretmek- ğer bir çok işler de yer alacaktır. edilmesi ve bu cihazlara muayene e ı - bez parçaları süblimeye batırılmış •e 
le başlamak ]azım -gelecektir. Mak'iadım bu işlerin nasıl yapılaca-

1 
diğini gösteren numaralar konulması '"e Şu hale göre yukarıda yazılı ikinci kurutulmuıtur. Kullandığım ilaçlar gay-

Bu iş için bu sene ilk t>larak Ankara ğı hakkında fi~inizi öğrenmektir: ~aş- 1 aletler bir kerre muayene edi~erek mu- ve üçüncü usullerle saçlara ondülasyon ri sıhhi değildir. Ben kullandığım on
~kişehir, Çankırı vilayetlerJıde çalı- ka istekleriniz varsa onları da di.nlıye- vafık görüldüğü takdirde dahı zamanla yapılmasına kat'i aurette yadk edilme- düle makinasını bizzat icat etmiş bulu
::;ılmağa başlandı. Bin kadar köyü bu ceğim ve çaresini bulmak istiyeceğim. 1 bozulmaları mümkün olduğundan sık sini ve bu yasağa riayet etmiyenlerin nuyorum. Siz makinalarımı mühürledik
~uretle öğrenmeğe çalıştık. Onların bü- Bu toplantı bazılarınız için zahmetli l'lk teftiş ve muayeneye tabi. tutulması umumi hıfzıssıhha kanununun 296 ınc:ı ten sonra, belediyeye vukubulan müra
tün ihtiyaçlarım anlıyacağımızı görüyo- oldu. Kısa zaman için uzaklardan gel-

1 
lazımdır. Bununla beraber dikkatsizlik maddesi delaletiyle T. C. Kanununun caatim üzerine fen memuru B. Reıit ta~ 

roz.. mek faydalı değil gibi görünür. Hal-
1 
veya sair suretle müşterilere yapılacak 396 ıncı maddesi mucibince cezalandı- rafından çalıımama tekrar müsaade 

Bu tetkikler bittikten sonra köylerin buki bunlar pek faydalıdır. ileride za- I zararlardan bu cihaz1arı kullananlar me- rılması için gerekli muamelenin yapıl~ edilerek, hala ondülasyon işleriyle uğ-
1oprak vaziyeti, toprak ihtiyacı, işletme man zaman bun1arı tekrar1amağa çalı- 1 soldur. ması, sıhhiye ve muaveneti içtimaiye ve- raşmaktayım .. 
ve sulama vaziyetleri, yetiştirebildiği ve şacağız. 1 lkinci ve üci.incii suretle yani şiddet1i kaletinden bütün ilhaylıklara tamim _ Mahkemece mühürlenen makina-
ye~iştirebileceği m~sullerin neler ola- Bu görüşmelerden köy işlerinin ~aş- 1 bir zehir maddeııi olan süblimenin mah
cagı, hayvanatın halı ve durumu.. Bu- Jangıcını buradakurmuş oluyoruz. Cum-

1 
Jwü kuJlanıJmak .suretiyle berberler ta

g~~ bunlar ~epsi birde~ hükümetin tet- huriyet hükümeti bütün m~n::ek~ti ta-
1 
rafından ondülasyon yapıl~ası. sıhh~t 

kıkıne arzedılecek şekılde ha7.ırlanacak nıyacak ''e ayrı ayrı her koyu bilecek, için muhtdif suretlerle tehlıkeh olabı
' e bunlar sırasiyle \•e birer birer ele ona göre alacağı t~dbirler daha isabetli 

1 leceğinden bu usullerin kullanılmasına 

~dilmiştir. 
Namazgahta berberlik yapan bay Mu-

harremin bu tamime riayet etmiyerek, 
.... 

kuvvetli bir zehir olan süblime ile ha-
yanlann saçlarını ıslattığı tespit edilmiş 
ve cezaya çarptırılması için kendi::ıi mah-

lan, bir karar çıkmadan nasıl faaliyeti
ne müsaade edildiğini anlıyamadım. 

.alınarak çareleri bulunmağa çalışılacak- olacaktır. ive tatbikine kat'iyyen müsaade edile-
tır.. Hepinize hoş geldiniz derim. mn. kemeye verilmiştir. 

Hepiniz gün görmüş tecrtibeli kımse- Birazdan yapacağımı;-. toplantıda mü-j Esasen her ne nevi olursa ol.sun tuva- Hadise oldukça enteresandır. Bu da-

Hakim, bu cümleyi .söyledikten son
ra, uzun bir karar yazdırarak suçlunun, 
hareketine uyan umumi hıfzıssıhha ka
nununun 296 mcı maddesi delaletiyle 
T. C. Kanununun 396 ıncı maddesine 
tevfikan on beş gün hapsine ve ayrıca 

on beş lira ağır para cezasiyle mahku
miyetine ve ııııhhat için zararlı görülen 
ve raporla tespit kılınan mayi ve mal
zemenin müsaderesine karar vermiştir. 

lersiniz. Bu işlerin kolay olmıyacc;ğını talaa ve fikirleri ayrı ayrı veya toplu let levıuımınrlıon mii,. .. ~ir maddeleri ;J.,. vanın duruşmasında, suçlunun bütün 
takdir edersiniz. Zamana, hazan da faz- olarak karşılaınağa hazırım. Liva edenler 25 /5 /928 tarih ve t 262 inkarlarına rağmen, mahkeme ittihaz et
Ja paraya, nihayet çalışacak kola dai- Toplantının gayesini anlatan bu ko- numaralı ispençiyari ve tıbbi müı>tahzer- tiği bir ara karariyle, ani surette kim
ma ihtiyaç gösterec~k olan bütün bu iş- nuşmadan sonra kongreye reis olarak ler kanununun ikinci maddesinin D ftk- yager ve baş hekim huzuriyle dükkanda 
lere sabırlı o]mağa mecburuz. Eskişehir mebusu Emin Sadak seçilmiş . ............. ,.. .............. . .......... .. . .......... .. . 
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t-le alarak çalışmak kabil olacaktır. şarı Naki, umum müdürler ve kombi-

Burada ilk tecrübe senesi geçince bu nalar kurumu azası hazır olduğu halde 

50-60 adedini 600 ze hatta 1000 e çıkar- görüşmelere başlanmıştır. d 1 d e ı ·ki e d 
mağa çalışacağız. Mevzuunu köylümüzün içinde bulun- o u erın 1 erın e 

Memleketin hayatı üzerinde her se- duğu şartların düzeltilmesi ve kalkın-
ne 500 - 1000 köy ele alınır da davalar ması için gerekli tedbirler teşkil et-
halledilirse bu suretle on bir sene için- miştir. 
de bütün köyleri birer birer elden ge- Bu arada bilhassa tohum ıslahına 
çirmiş ve mümki.in olan ihtiyaçlan kar- ehemmiyet verilerek her vilayetin dağ 
~ılamış olacağız. ve ova kısımlarında iklim sartlarına, 

Mesela sizin mıntakalarınızı ele alın- kuraklık ve hastalığa dayanıklı tohum
ca görüyorum ki bu köylerin bazıları ]ar elde edilmesi tecrübe ve islfilı ha
ioprak azlığından bahseder : Esasen kö- reketlcrinin geçişletilmesi ve faaliyetin 

Denii yılanı 
Hikayelerinin 

ve Ringa kralı 
aslını arıyalım .. 

ye ayrılan hudut dahilinde ekilebilir arttmlması istenınL.;tir. Viyana, 2 (Hususi ) - Zaman zaman 
)'erler, meralar muayyendir. Bazıların- Köylere parasız fidan dağıtmak bu yeni ve hiç görülmemiş esravengiz de
<la arazi kfıfdir, orada da faydasız bir mıntakalar için biiyük fidanlıklar ku- niz hayvanlarının meydana çıkması bü
~ekilde kısmı hoş kalmaktadır. Bazıla- rulması, bilhassa kavakların çoğaltılma- tün dünyanın alakasını uyandırıyor. 
rında susuzluktan bazısında bataklık- sı temennisinde bulunmuştur. Her böyle yeni bir hadisede tabiat 

tan, bazısında içme suyunun olmama
c.ından bu haller vukun gelmektedir .... 
Bu, hem köyi.ın sıhhatin! bozuyor, hem 

de istifade imkanını ortadan kaldırıyor. 
Bazı köylerde içme suyu yoktur veya 
yaz aylarında Mısuz kalmaktadır. 

Hülfısa, her köyiin ayrı derdi, toplu 
vt? müşterek dertleri vardır. Bunları 
gönderdiğimiz hı:>yetler imkan nisbetin
de tetkik ettiler. Bu arada bir de siz
leri buraya davet ettık. Asıl ele a1clığı
mız ;-. ayla mm takasının ilk parçası ol
mak üzere bu köylerde alınacak ted
birler hakkında sizin şahsi t~crübe1eri
nizi dinlemeyi faydalı gördüm. 

Hepiniz kendi muhit ve işinizde tec
nibe sahibısinız .. Bu tecrüb2ler çok kıy
metlidir. Çiftçilik bilgi ve t 0 crübenin 
yeri olan bir iştir. Onun iç"n f~kirlerin:z 

bizi ali.ıkalandırır. Hiç tereddüt etme
den mevzuumuz hakkında sizlerden din
liyeceğim fikirlerin ehemmiyetli oldu
ğunu düşünerek fikirlerinizi istiyeceğinı. 

tLK Y APtLACAK 1ŞLER 
Bu mıntakalarda ılk yapmağı düşün

düğümüz işler şöylece hülasa edilebilir: 
- Köylere biraz bağcılık kurmak 

istiyorum. Bazılarınızın köyünde bağ 

vardır. Halkın cevelanına çekilince ek
l!etiyetle bağcılık yapılamıyor. Oralarda 
l>iraz bağ ve meyva .ağacı yet:ştir.nek 

imkanlarını vermek istiyoruz. 
2 - Köylerde nufus başına bir clö-

Zirai fıletleri bugünkü satı,cı fıatlcri- bilginleri yeni bir ır karşısında kaldık
nin köylünün al~ imkanlarından yük- !arından bütün söyledikleri bir nazari
sek olması dolayısiylc daha ucuz satışın ye sınırını geçemiyor. Son senelerde 
temini istenmiş tamir ate)yelerinin bu- Skoçya kıyıla~ında bir kaç defa görül
lundurulması ve yedek parçaların ko- düğü iddia edilen deniz ejderi hakkın
layla~tırılması temenni edilmiştir. da da böyle~e ancak nazari tahminler 

Köylünün kalkınması işinde en esaslı yürütüldü. Der:n denizlerin dibinde ya
şart olarak, kazancı artt~rmak için ana şıyan hayvanlar hakkında geçenlerde 
istihsal maddesi olan bazı mıntakaların yazılan hiktyeler de böyledir. Lakin il
yegane mahsulü olnn buğdayın Ziraat mi tetkikat bu hususta biraz daha i1e
bankasınra alış fiatin!n yükseltilmesi rilemiş bulunuyor. Çünkü bugün bu 
arzusu izhar edilın:._tir. cins balıkların bir kaçı elde edilmiş bu

Yaylalarda köylü s~rvetinin temeli llunuyor. Maamafih bunların yasama 
olan hayvancılığın daha geniş himaye I tar7Jarı hal.kında bugüne kadar henüz 
altına alınması ve Lıı arada çiftçilere I kat'i b'r şey bilinmiyor. Bwiların kaç 
çalılıkların menedi>nemesi bu mıntak:r- 1 metre cforinliğinde ,.e nasıl yaşadıkları, 
larda sayım vergis·nde ucuzluk yaptı- f dt?niz dibin hı ne gibi yerler.ini tercih 
rılması, hububatı.-ı nakl"ye ücretin"n ettikleri hakkında kafi bir ma
ucuzlatılması, makir.alar iç;n mazot fi-ll(ımat yoktur. Çünkü şimdiye kadar bu 
atinin tenzili üzerinde g(irüşmeler ol- cinsten ele geçen balıklar tabii bir şe
muş, devletin köylii menfaati için bü- kilde tutulmuş olmayıp deniz altı ce
tün c;c.relerini göz ö:nilnde tuttuğu bu reyanlarınm veyahut diğer bazı muhiti 
mesd~ler hakkında alınmakta olan ted- sebeplerin tcı:iri altında ölü veyahut ya
birler kendilerine anlatılmıştır. • rı ölü olarak denizin üzerine çıkmış 

Bugünkü toplanll Ziraat vekilimizin balıklardır. Bunlar mimoza gibi has
Türk köylüsünün kalkınması iç~n alaca- sas ve esrarengiz kanatları kırılmış ve 
ğı büyük geniş ve kökten tedbirlerin, yahut zayi olmuş bir haldedir. 
tatbik kabiliyeti taşımasına ne derece- 72000 PARÇALIK KOLLEKS!YON 
ye kadar ehemmiyet verildiğini anlatan İşte bu e~rarengiz ve hayata sığmıyan 
çok güzel bir misaldir. Bu "toplantının I şekillerdeki deniz dibi hayvanları hak
Orman çiftliği gibi asri bir ta biate kar-) kında Viyana tabiat mü~esinin 72000 
şı şehrin en güzel parçalarından biri- parçalık zengin kolleksiyonunda birçok 
nin ifadesi olan bu mevkide olması da !malumat toplamak mümkündilr. Bu mil
avrıcn bir hususivet 1eskil etnıektedır. 1 

zede bütün dünyada eşi bulunmıyan na-

Deniz mahlUkları 
dir parçalar da vardır. Burada ringa ğundaki eşinden pek az küçük fakat da
balığı cinsinin muhtelif şekilleri de top- ha güzeldir. Neufundland sahillerinden 
lanmıştır. Maamafih regalecus büyük bu asrın iptidalarında Viyanaya getiri
sınıfından kanatlı balık fasilesinin en len bu balık olduğu gjbi muhafaza edil
nadir cinsi olan ringa balığı müzenin en miştir. ilk bakışta keskin burnu ile in
kıymetli parçasıdır. Bu muhteşem ve sana korku veı'en bu muazzam balık 

esrarengiz güzel kolleksiyon parçasına 
paha biçmek mümkün değildir. Viyana 

müzesinin ringa balığı kralı. benzerleri 
içinde en büyük en güzel ve en kıymet
lisidir. lnce uzun balıklar fasilesinin en 

güzeli olan bu halde. beş metre b oyun• 
da. olup Londrad ald alh metre u:ıunlu-

ağız ve dişlerinden de istidlal edileceği 
veçhile zararsız bir mahluktur. Kanatsız 

olan arka ve yanlarına dikkat edildiği 

zaman vücudunun güzellik ve renk ih
tişamı karşısında hayran kalmamak 
mümkün değild ir. Gümüş renginde par~ 
lıyan vücudun üzerinde kafadan kan 

Rusyada 
Kazakistanın tabiat 

zenginlikleri 
Kazakistanda çalışmakta olan muh· 

telif ilmi heyetler, jeolojik tetkiklerine 
devam ederek verimli neticeler eldo 
eylemişler ve Kazakistanda bir çok fay
dalı maden damarları keşfetmişlerdir. 

Cenubi Kazakistanda Kara - T au dağ 
silsilesinin şimali şarki kolları. üzerinde, 
bu yaz, jeoloji heyeti, çok zengin ve 
mühim bir fosforit damarı tespit eyle.o 
mi.şlerdir. 

Dezkazgan bakır maden1erincİe yapı
lan tetkikler neticesinde, bu mıntakada 
cevher ihtiyatının üç buçuk milyon ton• 
dan fazla olduğu görülmüştür. Bu mm· 
takada yakında büyük bir kombina 
yükselecek ve bu madeni işliyecektir. 

Kazakistanın bir çok yerlerinde, mec
muu yüz milyon tonu geçen zengin de
mir madenleri bulunmuştur. Karsak • 
Pay civarındaki demirli kartz madeni, 
bunlar arasında en ziyade ehemmi
yeti haiz bulunanıdır. Zira bu civarda 
ayni zamanda manganez de bulunmuş· 
tur. 

Karsak - Paydan 120 ltilometre m~ 
.saf ede Ulda - T ağu silsilesinin Garı 
kısmında ve l12ım mıntakasında kalaJ 
madenleri de ke§folunmuştur. 

Karaganda mıntakasında ise, jeolog• 
lar, korund, Volfram ve kurşun da
marları tespit eylemiş bulunmaktadır. 

Bu madenlerin bir çoğu, hemen pe1İ 
yakında işletilmeğe ba§lanacak ve ge

rek Kazakistan cümhuriyetinin gerekM 
Sovyetler birliğinin ekonomisine verim· 
li ilaveler yapmaktan geri kalmıyacak
tlr .• 

Ar jantinin yeni 
Reisicümhuru 

Buenos Ayres, 5 ( ö.R) - B. O.ssi Ar· 
jantin reisicümhurluğuna seçilmiş sayıla• 
bilir. Zira muaviniyle birlikte 1 milyon 
100 bin rey toplamııtır. Rakiplerinin. 
topladıkları rey mecmuu İse 800 b inden. 
az fazladır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
rengi çizgiler balığa müstesna bir gÜ• 

zellik vermektedir. Küçük göğ~ kanal
ları da güzel bir kırmızı renk ile bu in
ce, uzun, narin vücutlu balığın parlak 
kanatlarının uçları bir kürek şeklini al
maktadır. Bu sebepten halk ağziyle 
buna kürek balığı denmektedir. 

EFSANELER DOc'.iURABILIR 
Bu şekilde bir mahlukun halk üze

rinde büyük tesirler yaparak efsaneler 
doğuracağına şüphe var mıdır- lıto 
«Ringa kralı> iııımi bu mistik tesirin ta
bii ve romantik llir neticesidir. Bu isim 
bu balığın diğer muhtelif cins ringa sü~ 
rülerne karıı olan esrarengiz mümı.se• 
beti ne güzel ifade etmektedir. Bu sü
rüler kralları hastalığa ve yahut biı 
kazaya uğradığı zaman kendi denizleri
ni bırakıp yabancı sularda yeni baş ara· 
mağa giderlermiş. Bahkçılann, gemici• 
lerin asırlardan beri hayallerini korku 
ile dolduran hayali yılan ejderinin b\I 
balık ile biraz hakikate yaklaştığını ka
bul etmek lazımdır. Eski Jerman efsa
nelerindeki Midgard yılanı masalının da 
bu cins balıkları tesadüfen gören1er ta· 
tafından ııöylendiğine şüphe yoktur. 

DENlZ YILANI 
Zaman zaman muhtelif yerlerde bü

yük bir deniz yılanı görüldüğü hakkın• 
d.a çıkarılan haberlerin aslı hep bu ef
sanevi ringa kralı balığıdır. Kaliforni• 
ya sahillerinden gelen bu haberlerin bi
risinde 22 şubat 1901 de bir Meksikalı 
Hindu Nev Port Beach'ta sahilden bir 
mil içeride bir deniz yılanı ejderi tutup 
karaya çıkardığını anlatıyor. Binlerce ki
şi yakın, uzak yerlerden bu ejderi gör
meğe gitmiştir. 

DENiZ EJDERl 
Halk bu hayvanın 20 ayaktan uzun 

olduğunu ve bir bakıma balığa ve biı 
bakıma yılana benzediğini anlatıyorlar .. 
Bu tarife ;öre Balığın boyu 2 l ayak ve 
bir kaç ince uzun ve 250 - 300 kilo 
geldiği anlaşılıyor. Monde tllustrenin 8 
teşrinievvel 1881 tarihli bir nüshasında 
da böyle bit deniz ejderi görüldüğü es· 
ıarengiz bir şekilde anlaşılıyor. Makale· 
yi yazan muharir şahit te göstererek bin 
sekiz yüz sekııen bir senesinin 6 ağus
tos geceııi 300 arz ve 426 tul derece· 
sinde, ay ışığında on dakika müddetle 
bir deniz yılanı göründüğünü ve bu
nun takriben 40 - 50 metre uzunluğun· 
da olduğunu iddia etmekte ve hayvan\ 
teferrüatına varıncaya kadar anlatmak
tadır. 

insana masal gibi gelen bu efsaneler 
ne kadar hayali olursa ol.sun, şimdiye 

kadar icnnen tespit edilen en büyüğil 
sekiz metre en uzun ringa kralının, de· 
rin deniz altlarının en büyük hayvanı 
olduğu şüphelidir. Zannedildiğine göre 
geniş Okyanusların karanlık ve sonsuz 
derinliklerinde şimdiye kadar görülen 
ve tahayyül edilenden çok daha büyük 
hayvanlar vardır. Bunlardan ıimdiye 
kadar insan gözü ile görülebilen ringa 
balığı kralı bu esrarengiz deri.nliklerin' 
insanlara ancak küçük bir hediyesidir. 

Dr. M. A. A. 
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Deniz ticaret yollanndnn başka bU-ı 
yilk imparatorluk yollan da mevcuttur. 
Hatta ekseriyetle esas yollardan ziyade 
bunlar büyük istikametleri gösterirler .. 
Bunlardnn yalnız ikisini zikredecc~im: 

Bu yollar bir cilıetten Avusturya-Al
Pardaynn bunları fısıldadıktan sonra idi. Anahtar yerleri bile görUnmüyor- manya politikasının, diğer cihetten de 

•eııini yükseltti: ldu. Muhakkak ki bu kapılar husus1 Rus politikasının on sekizinci asır ip.. 

-116-

- Nasılsınız bakalım mösyöler~ makinelerle açılıp ~panıyo:du ... r.:~- tidasındnn beri almış oldukları veçheyi 
. Zavallı adıunların yanaktan ve gözle- yet Favstanın çıktıgı kapıdan yurudü. izah etmektedir. 

rı çökmü~. yüzlerinde bir damla kan kal-lbir çok salonları bir biri arkasına geçtl On sekizinci asır iptidasındn merkezi 
l'llntrıı§tı.. Cevap v k h ld d ~• Ortalıkta kimseler görünmüyordu. Ni- Viynnada bulunnn ve Macaristaru Tilrk-

1 er. Birkaç dak"k ril .1.. hayet çıplak duvarlı bir odaya girdl )erin elinden· kurtarmış ve sonra da 1 ı a sonra ve en ı aç-

Is tan bul 
Dörtyol 

..,. 
agzı 

YAZAN mztıl"ZZ7-Z7.2ZrXl27..:;a;t'ı 

Pierre Dominique 
"Larepubllque,, 

d"I erece a e e~u·ı 

•r tesirlerini gösterm· J k ._, v Burada otuz kişi kadar eli kılıçlı han- Hırvatistanı zaptetmiş olan imparator~ k ış o aca au ayaga . . 
alktılar "Üru··m k . t d"I o- - 1 çerli adam duvarların kenarlarına clızil· !uğun politikası, Selanik ve İstanbul is- .,"7'~~-wwwı;;u:;.:zısa::z;:szııtz&b!SOv:T...Z7..UJ"..L'"~.r7"7"7Y7'\ . • ~ e ıs e ı er.. uşunce e-( . .,,__,~- ----..._~_. 

rınc hakim olamı~·o l d cı_ ml . miş duruyorlardı. Ortada gayet genış tibmetinde olarak cenuba ve cenubu Tabil Arnavutluk felaketten kurlan· Bu iki kuvvet hattından birinin kınlma-I ~ r ar ı. ~rse emı~-
erdi. Pardaya k dil . v· ı 'yuvarlak bir delik görUnUyordu. Bu şnrkiye doğru ilerlemek idi. lıyor ve hattA ona bir Alman prensi ve- Si lazımdı. Evvela RU3lann kuvvet hattı n en erıne ıyo etta- . . 
nın aşkına dı"y t ta • • a· dclikten hazin hazin akan S<!n nehrının On ikinci Şarlın mUtlefild olan Uk- riliyordu. Fakat Rusyanın her zaman- Brcst • Litovskada ve Şersa~·da kırıldı. 

. e cesare vsıye etti. ır 1 . . ~ 
clıyJe Farn z" d'W d. 1 M K 1 d sulnrını seyretti. Burası vaktıyle Metr raynalı Mazcppanın uğradığı bozgun. kinden daha sarih bir surette mabat- r:- kat \! ah d . \ e ı ıger ıy e etr 1 0 u . . . . ra ersay mu e esı J vusturyn • 
tutarak yürüttü. Bu·· .. k k .d _ 

1 
IKlodla beraber girdikleri idam odası dan sonra Rusynnın imparatorluk po- Iarını itiraf etmesı fınından ıtibaren mil- Al k h d k d' h d 

. yu on ora on e- .d. G'-.l'W• d k k ik d l" K d . d l d"l . b 1 d Fil manya uvvet attım a ır ı, cm e 
rınde Fav •- ld w h ld ı ı. ıruıgı zaman o anın apısı apan- lif ası n evve <• ara enız e yer eş- cade1e kaybe ı mış u unuyor u. • -'-'ld k. b .. Al 1 T·· s .... nın memuru o ugu a e o ıcıu e ı ugun manya ya nız ur-
. b. ·1 .• lfl . r d k k kt t ka hak'ıka Rusyarun 1914 te neden harp et- k" . . Rıttiler. Bütün lcorid 1 _,_ 1•-· mış ır zı scsı ış ı mış ı uvar enar- ıne ve sonra §ar a ve garp e ra yo- . . . ş·· h . S b" ta ıyeyı ve Balkanları elınden lcarırmıı ol· 

~ı· or ar yan açudı. ıı;a 1 d d d 1 1 k 1 h 1 ·ı 1 b 1 U · ·· ·· k · b 1 "' o lirn rnahlcu k d"l . . le arın a uran n am ar ya ın ı ıç are· ı u ı e stan u zerıne yurume ıdi... tiğinl sora ı ırız. up esız ır ıs nı . 
dular. mu en 1 erını so akta bul- kete geçtilClr. Pardayan jçin ya bu kı- Bunun için ikinci Katcrina Kınını zap- korumak için, fakat daha ziyade Avus- ;ak~~ k;Jmn~:ıp nynı zamanda karşısın· 

Pard . . l .d. b hçların altında cnn vermek ve yahut da ltetti, sonra Birinci lskender Tuna turyanın ve dolayısiyle Almanyanın a ar e mustakil Avusturya ~~mak-
ayan ıstcmı:J o aa ı ı u kapıdan . . d . w . . •. k.c dil · ·ıh k tadır Çekoslovakya da b 

--
SAHtft: -, 

Tarih 
Sergisinde 2 saat 
- BAŞTARAFI 2 lNCJ SAHtFEDE -

pesinde bulunan Selçuk nrmalannın Ör• 
nekleri ile Sadrettin Kone,inin türba 
kapısı ve yine Konyndan gelme (lan°at· 

kfıranc bir kapı vnrdır.. Konyn müze
sinden getirilen ve nisan tası tesmiy• 
edilen eserle dünya müzelerinde bir mi· 

sillcri daha bulunmıyan çok laymetll 
iki büyük Selçuk halısı bu seksiyonun 
zenginliğini teşkil etmektedir. Yan ca
mekanlarda Selçuk çinileri, mahluk kan· 
dilleri, haltn ve .,amdanlar ile Ynvu'I 
Selimin atı için Mısırlıların hediye et· 
tikleri nnlıı~ılan at baglığı vardır. Bu 
başlığın Hollandalı bir zat tarafındarı 
tarih sergisine iade edildiğini bana re· 
fakat eden bir memurdan öğrendim .• 

Bundan sonraki pavyonlar . Osmanlı 
devrine ait snn· at ve eserler~ tahsiı 

edilmiıtir. 15 ve on altıncı a$ırdan Laı· 
lıyarak on aekizi.nci asır sonlarına ka· 
dar olan eserleri ihtiva eden bu pav· 
yonlarda Osmanlı Türklerinden san'atta 
itila ve .izaz devirleri gösterilmhtir. ltııçab·ı · d" , ~k· F zl yanlı~ bıfJ adım ıle elıktcn aşagıya yu- prcnsliklermı ele geçırdl ve Kafkasya. Sırbistnnı ezerek ve n erme ı a . • · una ınzımam 

1 ır ı. LA ·ın arne e Kılod1tn mü· l k k dd d" . 'le E A t Türk" edıyor cadeJ d k it 1 • var anma mu a er ı. yı aşarak GUrcıstan ı qnenistanm ederek Cermen "' vus urya •• ıye . · _ . . . Vitrinlerde Fatihin ve Bayezidin müzey-
onJ• e c eck e ~~vet en kalmadığından t Pardayan kılıncını kullandı. Yaptığı bir kısmını ve Azerbaycanı Rus ua.- hattını yani Berlin - ve aynl zamanda Bundan daha muthış bır genleme ta- yen k ı la -.f 1 k 1 '4rın te rnr y~ayı ele verecek! . . • d"l d" y -· . ı ıç rı, mıg er er, o ve yay ar, 
.. .. an 1 CIJlıtii ı ki b d • . ur maş \'C ·a e erı, a ar, secca· \'• '-at] d w f J_,_,, e_nnıı·hamlelerin bir kaçmda isabet vardı. LÜ-,zisine dcihil etti. Fakat her iki impara- da tstanbulu ve Şoğazları ele geçirerek savvur e ı emcx ı. ann ruphe.sız Rus- T'" k ku k dü 1 . h lıl 

teğ· . d" - gı c r ı arın op gı e- kin hiç kimse yere yuvnrlanmamıştı .... torluk ta (Berlin sonradan Viyan.aya Akdenizc mah:cç temin etmek için.. ya, cenubu garbı ıstikametindeki ilerle- deler, vazolar, tabaklar, vaktiyle Bey· 
ı.n:ı UıJuncrek ~:~İye döndü. ~~va• Anlaşılan muhafızlar zırh geymişlerdl. I istinatgah teşkil etmiştir) kendileri ile lhtilMın dUğUm noktası orj.\da, İstan- yisine devam etmek çarelerini, hiç olmaz· kozda imal olunan ve çeşmi bülbül de-
:ri ... b"lyd~nına gcld~gı zaman teıekkurle- Bu esnada duvarların arkasından ölüm Türkiye arasında bit takım küçUk dev- bul da bulunuyordu. sa Ukranyayı elinde tuttuguw müddetçe, ·ı 1 
q.ı ı ırerek dcdı ki· l . .. d . • nı en sırça Ar, Çanakkale bba'klnrı, in-

- B il
. · duası okunuyor, çan ar cenaze JŞareti }etlerin t"sekkülüne musaa e ettıler._. * arayacakbr. ~ 1 ol B '-d ,._ d -.: hitat devrine ait eşya ile Kanuni Süley• 

.. ~ h .• maz.. u ıt ar .. u ret ve veriyordu. Favsta Pnrdayant muhakkak Roman~·ıı Sırbistan, ve dana sonralan B b'ır de11-11• de Rusyanın • 1917 o·v ih Al b -amet sa ıbı olm11n w b Jk• ı,· ~ ' unun ' ıger cı etten manya cenu u tar· manın Hün·em Sultanın Mihrimah ilı 
ı\i~ d .. . .. ;z:a r~gme~ e 1 ır ölmüş bilerek dualar okuUuruyordu. Ayastafanostıı durdurulmu~ olan ıneş~ sen~ine kadar • Boğazlar meselesini ki istikametindeki ilerleyi~ine devam j§ehzade Mehmedin el ;azılan: Sultan 
c '~. egcraı:t .gova :• sıze mmnet bor- Şövalye son gayretini sarlediyordu ... hur Ru:ı taarruzunu takiben, İstanbul k i:li 1 hine olarak halletmek hU.!USun- edemiyecek variyettedir, onun önünde tbrahirnin, Abdülaziz.in mektupla" 
L 

4ralcnu odeyceektır. lkı zavallının serbest Kılıncının ve hançeri'nin i<= görcmiyece- kapılarında kurulan Bul"'aristan ..Jev~ d~- e 'dJ ~-"'-en R··-,ar A• d . ., 
uı ıI d -s 15 

\# aıı; ısrarı l ~ U.$1 .. ya a bugün için a~ıJmaz mlniler mevcuttur. Tü k tl · ı · l · k · · b' t d 
muın an d9layı size ıülc.ran hor· ğini anlamıştı .. Bir ınçrayışta duvarda leti.. E ı Ladar. gele.re'- daha il rl r saa crı, c ~ erı ço ırı ır arz ı 

cuınu b" ·· "d V• • rzuruma ,.. &. e ye, Almanyanın ilerleme hareketinde birin· teşhir olurunuştur. 
ır gun ° eyecegımı eanınm. 1 cellatlara mahSus alat ve edevattan bir * Akd ı ôoğnı gitmek lçl.n g tle ci hamleyi Aniclılus ve Çekoslov&.kyanın 

- Papas Jak Kleman nerededir? kaçını kaplı, önüne gelenin kafasına in- Bu suretle Rusya, yalnız deniz tart- rf ctmn 7el rse de· bOyUk bir ,.eayyreeld: Bu şubede 16 ıncı asırda bir muharip 
- O serbestt• - d K d" 1 ·ı b 1 · sa e ış e v muhasara edilmesi teşkil ey)iycce'ktir. Ve mankeni, sahra tüfekleri ve bir çok fo. 1\1 ır ... a am.. ar ına ı e. diriyordu. Beş altısını öy ece yere ser- kiyle temas edebileceği lstanbuldan ka.- ed . 1 rd' 1 

d etr Kılod hürriyetlerine lı:avuştuklan di. Geriye kalanlar dışarıda o~ sesleri ra tarafından ayrılmış bulunmakta idi. emcmış ek ~:I Al 1 'buld ·1c· Ansehluııs temin edildikt~n sonra Çe-, toğraflar mevcuttur. 
altiJcada papas serbest bulunuyordu. Ri- arasındn saldırışlarına devam ediyorlar- Buna mukabil 1878 de Bosna llerse~l Buna mu -~ ı M manlya. st~n a ı ı koıı1~vakya olgun ~ir meyva gibi dü§:- Buradan itibaren kitap ciltleri, yaz. 

<:alarım k •· t d""' • • ı·· f k d b" ka k. . zırhlıva ve hır areıa a malık: bulunu· cekt O .,. a male ve garhe do" 1 __ ı.. k · 1 a nr~ı goa er ıgınıı: utu ar~ı· dı. Bu hücumlar sırasın .a ır ç ~ı zaptetmiş olan Avustucy·a, Yenipazar 1 ,w b. 
1 

. ır. .....ın n 111 
.. ·ıma ıırı, tt:L..Uip giri Tür ün gi.ıze sanat· 

•ında · · · d .. .. ] w • l • l . . _ yordu Oıgcr ır marqa , ıron der Coltz · 1 -·'· b 1 1\1 • l d k ks f 1 · 1 etze ıışın ogrusunu soy emege mec- ae dclıklen aşağıya yuvar anaı ar. sancağı vasıtasiyle '.l'ilrkıye ıle temasta · 
0 

.. . . ru tamamıy e 11,.... u unan ~carutan ar a i yü ek zevkinin n~ is .eser erm 
buru J k K l '-• b. .. b . 1 k" k . Bağdadda bulunuyor u: ve Turkıyenın v·1 k b d k 1 k Al y· . m. a ı eman mç ır gun ne e- Ayakta serscmlenıış ya nız se ıx ~ı bulunuyordu. O zaman Almanya icı~ h . .. . egı me mec uriyetin e a aca ve. • ı te':l>hir eden bir salona giriyoruz. ıne 
nım ne el D 1 · ı· d'" d. k l •. 1 d i · · d ş·· d d . I • ~ liemen hemen er yermde de muhım '- 1 d w d h ı 'hl • c ango cmın e ıne uıme ı. a mıştı. N ı ıayet o anın çensın e o- d:ı:bil oldu ve Bağda emıryo unu in- . b. 

1 
. ınanyanın nıızır a ıgı manzumeye u u· ı burada Surnamei Vehbi ve .sa re gı 

, - Öyle ise üçüncü Hanrinin öldü- valye kendini yalnıı; buldu. Biricik kur- şaya başladı. mıktarda Alman ıa ıt erı mevcuttu. Ay- lü ise Almanlara Tuna A vrupasının kalb- çolc değerli minyatürler göze çarpıyor. 
rulıneai için hazırladığım plilnlıı.nn alc- tuluş yeri Sen nehri idi. Kendisini su- Bu suretle Hanıburg ile Basra kör- ni z.amanda Alınanya, Cermen 'kanından gihına sokacaktır. Nihayet ortasında bü)•ük bir saha işgal 
•~mıyacağından emin olarak sizin öldü· 1arın içine bıraktı. Pardayan başını kal- fozi birbirine bağlanıyordu. Almanya olan veya imparatorluk aileainin mütte· Burada duralım; zira hu va?:.İyet he· eden Cümhuriyet eserleriyle karşıln~ı
rulrnekliğiniz emrini verebilirim öyle mi~ dırıp baktığı zaman biraz evvel Favs- ayni zamanda Türkiycye askeri bir he- fiki olan prenalerden İstifade etmeğe te· men Trieate ve S.elanik. lstanbul, Tuna yoruz. Burada her vekaletin bir köşesi 

- Her şeyi yapabilirsiniz madam. taya ce\"ap veren adamı gördü. Kulağı- yet gönde;riyor, Akdenizdeki donanma- şebbüs eyliyebilirdi. Bu prensler bütün ağızlan gibi noktalar üzerine bir tehdit \•ardır. BiitUn bu köşelerde mukayese-
- Bu emri vereceğim. ölüme hazır· ne gelr.n sesler de şunlardı : sının istinat noktası olarak Türkiyeye Balkan tahtlarını işgal eylemekte idi: Ro· teşkil edecektir. li grafikler en istifadcli şekilde tertip 

lnnınız Şövalye. . - MahkOm ne oldu. güveniyor ve eski imparatorluğu kolo- mnnyada ilk zıı.ma.nların Hohonzollen'le· Halbuki Akdenizde birinci safta bir edilmiştir. 
- Hazırım madtm.. - Haşmetli hükiimdarmm: siz de gö- nize etmek t~cbbüsünde bulunuyordu. ri; Yunaıüstanda 1917 ye. kadar ikinci yer işgal etmekte bulunan ltalya ise daha Hariciye Velüıl~line ait kl>şe, yen1 
Fay~ta ycrindc1' bllctı. Şövalyeye rüyorsunuz ki Pardayan adamlarımız FaJrnt l912 de Balkan devletleri ile Vilhclınin kız karqe~inin kocası; 19 15 te ıimdiden bu Rus ve Alman ilerleyişleri Türkiye'nin alemşUmul prestijini yayan 

.Y.•klaştı.. O tanınmryacak bir halde idi. tarafından şu delikten aşağıya atıldı.. Türkiye .arasında haı:p patladı. Türkiye Su\garistanda Cobouı;g. karfısında onlara niııbctle lnı:;ilt~re (ve nmahcdelei'imi.z bedit bir sckilde teshir 
Artık donmu!I soğuk bir h~ykelden fark- Fakat l>u iş kolay olmadı. Herif muha- mng~h'.ip oldu ve lstanbuldan itibaren Bu suretle iki imparatorluk yolu iki F ) d b l k d edı·lmış· tı'r. d ransa vaziyetin e u unma ·t~ ır. 
sız ı • insanlar !aygı1 .~oı;ku. d~§et fıilarımızın on ik1 kadarını ôldtitdü, di- Avrupa kıfosında pek küçUk bır araziplUVYct hattı şeklinde temadi c<Ierken Akdeniz devletlerinin an'a daqıar; bü-
hisleri vererek önünde baş cgv d~cn fava- ~erlerini delikten tl.§agıya attı. İyi ol- parcasına mahdut kaldı. Bu suretle b·ırb·ırı· 1·ıe .-arpıııyorlardı: Moskova. - lı· • "' .,.... yük Cebclüttarık - Süveyş yolud'qr ki ya-
tıı büsbütün deği~mi§ti. ılu aaniyede du da şu ağı attırım~ oldunuz. Herif Avusturya - ve binaena1e'-'h Alınan'-'a- tanbul - Akdeniz ve Ber1in - Viyana -k "f"J J ~ kın Şarkın pettol sahaları üzerine nçılc 
-adıplığm bütün güz .. ım;i. şcvgi v~ "eh- Klocl gibi Sen nehrindeıı kaçmak im- Türkiucden ayrılmu• bulurunakta 'd'ı· lstanbul • Bagwdat. 

" ''" y " "'$ bir de kola malik bulunmaktadır. Ak-
''etin bütün tezahürleri yüzünde belir· kiinıhı bulamıyacak.. ler. Hatların kavp.k noktası lstanbuldur. 
nıişti.. Siyah elmasa be.nziyen gözlerin- Favsfanın sesi jşitildi : deniz devletleri için boğazların .Türk ol-
d Y w 1 ks ş k d ması ve Rusların veya Almanların eline en tchvet at<'..Şİ .açılıyordu. Ağlıyord~: - al'ın agın kapağı açı sın, a ın 
O k 1 1 . . şı a· d ı· d ap mo a Si geçmeme9İ, Balkanlarla Yakın Şarkın da ö ·ü en göz yaşlan yanaldannın hara- gıtsın.. ın 1 e ıgi kapa ın.. a 
retindcn uçuyordu. Pardayan bu görüşmeleri işitm~ti..... her türlü Alman veya Ru~ nüfuzundan 

Pardayan iki di ile ucu yere dayanan Tepeden gelen ışık ta deliğin kapatıl- ari bulunması çok chemmi>•etli ve Jü. 
l.:ılıncının knb7.asını tutmuı dimdik bir masiyle kesilmişti. Arlık knçınak kur- zumlu bir mesele teşkil etmiştir. Bugün 

tnkılnp pavyonunda tazminat namı al· 
tındaki yarım tedbirlerin ruhsuzluğunu 
orijinal v~saikle görmek şa}'.anı istifade
dir. Hele o taassup devrinde verilen 
budalaca fetvalar bugünkil nesil için bi· 
Unmesi lfızıoı olan şeylerdir. Bu pav· 
yonda Milat paşanın da bir yazısı alaka· 
yı çekti. Bu bUyük adam b5.nisi bulun· 
duğu sanat mekteplerine ad vermiş ol. 

mak için: 

Vaziyette idi .• Favstanın göğsü lc.abanpltulmak imkanları yoktu. Ancak bir mu- KIŞ de her zamankinden daha zaruri bir va-
İniyordu. lki kolu ile Pardayanı kucak- cize hile kendisini kurtaramıyacai:'llla ziyet tC§kil etmektedir. 
ladı. Kendine doğru çekti. Şövalyenin ıkanaa.t get.irm~şti. Favsta ağlarln bura- lıte yollann düğüm noktası olan lstan-
başını elleriyle tutarak dudaklarına gÖ· dan fırar ımkanını da ortadan kaldırt- o o bulda yarının politikasının esas hatları 

(Bu sabah Kur'anı Kerimden tefeUJ 
ettim... lsluh kelimesi çıktı. Binacna· 
leyh bu mekteplere ıslahhane, diyelim) 
diyor. 

türdü. Pnrdayan ateşli pusenin ruhunalmıştı. Son bir gayrclle bir direğin ilze- mevsımı bunlardır.Bucaa~hatlıırisedünküpoliti-
kadar işleyen tesiratı altında titredi .. U- rinc oturdu. Dermanı kcsilmi§ti. Arka- kayı veçhelendirmckte olnnlıırln pek te 
kin dudaklnrını kıpırdatmadı.. Gözleri- sını diğer bir direğe dayıyarak dinlen- • • •• 
ni kapamadı. o, onları kendinden geç- mek lüzumunu duydu. Ayağının altın- JÇJD uç 
rrıiı. meleklikten kadınlığa sukut etmiı da sular hışırdıyarak hafif h<ıfii akıyor 

uzak düşmemektedirler. Boğaz içi, bo
ğazlar ve Ege denizi muhtelif cereyan· 
ların birbiri ile çarpıştıkları stratejik bir 
nokta teşkil etmektedirler. Bu suretle bey-

Saraydan ııyrılırken kısa zamanda bir 
çok şeyler öğrenmiştim. Serginin kuru· 
cularını içten gelen derin bir saygı ilı 

sclamhyarak Dolma Bahçe sarayının 
muhte~cm kapısından çıktım. 

olan fav tanın ihtiraslı gözlerine dikti .. cesetler Jıafifçc din~klerc ookunuyordu. yenı· moda A. AB1D1N OKTAY 
Pnrdayan bakir kadının çılgın puscsini Pardayan bu haliyle orada uyudu kal- --------------ald { k t • d d" Şö. 1 ·· ı -· 1 dı .. ı, a ·a lA e etme ı.. vıı ye o mU§ 

1 luizi eviyordu. Son nefesine kadar onu 
11evecekti. Puscden sonra Favsta kollan· 
nı Pardayanın boynundan çekti; geri çe-

( BlRtNCt C1LD1N SONU ) 

nelmilel sahada birinci planda bir yer İ§
gal etmekte bulunnn Türkiycnin dostluğu 
Lir nevi büyük koz mahiyetinde görül-

(BORSAi 

kildi .. Geriye attığı her adımda Şöval· 
)'eden uz kla~ıyordu. Kadının sesi Şöval· 
Yenin kulağına çok derinlerden gdme· 
ie ba§ladı, işittikleri ounlardı: 

- Pardayan, ölecek.sin 1 Yolumun 

NOT : Pardayanlar serisinin en me- mektedir. 
raklı hikfiye ve neticelerini bildiren Şunu da kaydedebiliriz ki Almanya ile 
dördüncli cildi (YENJLEN FAVSTA ) Ruıya bu nokt üzerinde anlaşabilmek 
ihtiva eylemektedir. Bunu da çok yakın- hususunda nasıl 19 J 4 dekinden ileri gi-
da tefrikaya bnşlıyacağız. dememiş bulunuyorlarsa lngiltere. Jtnl· 

----1111-- ı ... 

Yunanı.standa ya \'e Fransa da öylece kendi crı ıçtn 
esas noktayı teşkil etmel:te olan bu me-

Üstüne çıkarak bütlin düıüncelerimi altüst 1 

b 
sele karşısında nyni cephede birleşmi~ 

tttiğinden, Viyolettayı elimden kaçırdı- tu•• tu•• O har J " bulunmaktadırlar. 
ıundan, beni mağlup ettiğinden dolayı 'l''----

i.'lecck değilsin .. Seni sevdiğim için öle· Atina, (Hususi) - Bugünlerde Yu· ı d 

UZüM 
Mikdar Alıcı 

356 !nhisar idaresi 
324 jiro ve şUrckllsı 

• 
211 Patcrson 
209 Esnnf bankası 

69 D. Ardili 
23 Kaptan lh!lan 
17 S. Erkin 

G Şinlak o. 
1215 YckQn 

89003 i 
90218 ~ 

<:elı::sin sen, şimdiye kadar kimseyi sev- nan basınının meşgul olduğu mevzular· sp an ya a 
'nemi, olan bir vücut tarafından eevili· dan en mühimi. Mellon gazetesinin ileri • 
Yorsun .. Beıeriyetin üstüne çıkan ru kalp aürdüğü ctütün harbı> dir. Bu gazete di- ... lNClR 

bugün Benin esirin bulunuyor. Benim yor ki c:YalcındaKavaladabirtütünkon· Yeni bir meyva ih- 2046 Ş. Remzi 
kirnseyi evmemekliğim lazımdır.. Eğer 1 greai toplanacaktır. Bu memlekette tli· 409 Tütsü ile L lncir 

ljirini se' craem, mutlaka o sevdiğim öl- tün meselesi ile csaalı surette alakadar fa C at k O O p e fa t İ f j 44 B. A1a7.raki 
melidir. Pardayan, senin için ağlıyorum. olan bulunm:ımaattr. 32 A . Muhtar 
Buna rağmen seni öldüreceğim. Madem- Bilhaasa müstahsili korumak kimsenin İspanyanın Cüınhuriyet lıUki.imeti 18 j. Taranto 
ki •c.n birini, bir ölüyü seviyor, &Jkın ve aklına gdmcmiıtir. Kavala kongresi, bu elindeki yerlerde (Cluca) kısa adlı zi- 4 jiro ve şürekası 
0 tka sadakatin ne demek olduğunu Lili- mcaelelerle meşgul olarak cııa.alt bir hal rai bir kooperatif birliği vücuda g"tir- 2553 Yekun 
> 0 raun, o halde bir bilkirin acnin dudak- çareai bulacaktır. miştir. lngiltcrc, Irlnnda, Fransa, Hol-178486 
larına kondurmuı olduğu puııcnin ma· Bu kongre ile baılıyaıcak olan tütün landa, Belçika, lskandinavya ve Orta 81039 
:nasını anlarsın .. Seni öldüreceğim. Ve SC• harbı, uluaal ekonominin menfaatlerine Avrupa ~ehirlerincle olmak üzere otuz 1 5 10 n37 üzüm fiatleri 
il.İn gibi ölü aşkımın hayalini son nefe- müva:ıi olarak. müstahıillerin menafiini Havalar serinledi. Kış geliyor. Yaz. ,formayı seçmek en doğru yoldur. ajanı bulunan ve hükümet tarafından Çek. 'Üz. Ncı. 7 
~~e kadar yaşatacaiım. Aldığın puae de koruyacaktır. lık şapkalar yerlerini kışlık şapkalara Mesela meşhur artistlerden Suzi Ver- vücuda getirilen bu müessese, koopera- « < c 8 

ır sev~inin ifadesi olmakla beraber bir' . tcrketmeğe başladılar. Parls modistrala· non açık alınlı ve yüksek şapkayı ken· tifleri vasıtasiyle meyva ihracatına baş- « < c 9 
ölürnfin müjdecisidir. Han yada pati ayan n önümUzdckl mevsim için çok eksan- disine yakıştırmaktadır. lam ıştır. Şirket ajanlarına ankonsinyas- « c: « 10 

favata gözden kayboldu.. Uu.ktan, trik ppka modelleri ortaya atıyorlar.. Mirna I..oy ise alnını adamakıllı ör- yon mal gönderml'kle '\'e bu malların < < < 11 

ç.ok uzaktan hafif hıc;kırı1c sesleri i.şitili- bombalar Bu ppkaların hemen hepsi :rüksekUr .. t~~ •. form:ı.yı başına .... ..., yüzUne . u}tgun nilmuneleri miizayedn salonuııdn teşhir c c !12 
)ordu.. Bazısının alın kısmı açık, bazısının ka-,goruyor. Sevimli Silvia Sidney ısc kla- edilerek en yüksek fint verene ihale ZAH1RE 

_Bitmedi_ Alina (Hususi) - Venizelosun ailesi palıdır. sik fötriin ınodernlcşmiJ şeklini tercih edilmektedir. Kooperatifin hali hazırda 593 çuval Buğday 
k Şövalye muhakkak bir ölümle karşı tarafından, Hanya kilisesinde ruhani bir Mankenlerin üurinde göründiiğü :r.a- ediyor. ve faaliyette 75 hin işç"si vardır. 2i0 156 Çuval Arpa 
b ~rş~ya olduğunu anlamakla beraber Ayin yapılmış, bu esnada, şehirde iki man gUzel olan bu ppkalar her yaşa ı Denebilir ki bu senenin kış modası istihsal sahasmın istihsalatını ihraç ~t~ 34 ÇU\ral Susam 

Uyuk adamlara yakışan şekilde meta-lbomba patlamq ve suçlu olarak iki ko- ve her yilr..e uygun düşmezler. Bunun bu üç çeşit şapka etrafında dolaşaca1t .. mektedir. ::oo Çuval Kepek :-u elden bırakmıyordu. Bu şekilde bir mUnist yakalanmqtır • Gazeteler bu için her şeyden evvel kendi yüzUnüzUIBu üç çeşit ppkadan birini· hem :zev- Bu sene ur!mda yirmi s:ki7. milyon 20000 kilo P. ÇekirdPgi 
11'tınaI.r atlatnuıtı. Şimdi ele kurtulq vak'a hakkında mUtaJia beyanmdan tetkik etmek, bqınu:a en uygun ve kiniu, hem de tipinize gt;re intihap sandık portakal sevkOlunduğu tahmin ı 419 kik> Tiftik 
Çar~lerini aradı. Büfün kapılar kilitli f Cl!kinmektedir:~r. güzelliğinizi boıacak deiil, arttıracak hakkı aiztndir. edilmektedir. 736 Balva Pamuk 

1''iat 
12. 15.50 
14.50 17.29 
15. 15.79 
15.25 18.50 
16.25 18.29 
13. 14. 
15. 
19. 

7. 
7.25 

13. 
9.50 
9. 

n .so 

12.75 
14.50 
15.25 
17.25 
19.50 
21.00 

5. 

15. 
19. 

13. 
13. 
15. 
9.51 
9. 

12.50 

11-25 
15. 
15.75 
17.75 
20.50 
22.00 

5.625 
~.75 

16.625 16.75 
J.125 
2.90 

44. 
~. 4~.so 
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==== l Ç 1Z!GO~~ •·------~mm---.--~-· Bombacı A i avuşun · 
muhakemesi Izmir Yün Mensucatı 

Dün bombacı Ali ça\·u~ ve knnsı bom
bacı bayan Sıdıka bir hnkaret davasının 
auçlusu olarak mahkemeye celbedilmi~
lerdir. Duruşma esnasındn, suçlu Ali ça-

vuo cephede yaptığı hizmetleri birer bi

rer saydı. 
HU.kim: suçluyu dinledi. Müşteki gel

mediği için; davanın sukutuna karar ver

diğini bildirdi. 

Stratosferde 
bir uçuş 

Türk A. Şirketinin 
Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsi:n do~ayısile yeni çıkardığı kumaşlar : 

Saglam " r f 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

W//.(3(M SATIŞ YERLERi ~f/~/3/M 
Birinci Kordonda 1tt6 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 

Sovyetler Birliğinin tecrübeci pilotla
rından Cvozdev ve Kuznctsov, son za
manlarda, 1400 kilometrelik Moskova • 
Harkov - Moskova yolu üzerinde bir • 

stratosfer uçuşu yapmışlardır. :•••••••ı•------••m1••-------·~ 
Bu uçuş, çok fenıı hava şeraiti altın

da, 9 bin metre irtifada cereyan etmiş 
ve pilotlar, mesafenin iki sülüsünü, hiçbir 
yer görmeden bulutlar üzerinde katet· 
mck mec~uriyetinde kalmışlardır. Bütün 
uçuş müddeti esnasında, hararet, tayya

relerin bulunduğu mıntakada, ıııfırdan 

aşağı35 ila 40 dereceden aşağı dü~c
miştir. Bunlara rağmen, uçuş, tam bir 
muvaffakıyetle neticelenmiştir. 

Cümudiyeler 
Devrine ait bir keşif 
Sovyetler Birliği tlim Akademisinin 

gönderdiği bir heyet, Dondıı Kostenki 
köyü mıntaknsında, bundan 30 ila 3S bin 
sene evvel yaşamı olan cüınudiyeler 

devrine ait bir insanın inini keşfetmiştir. 

Burada, muhtelif silahlar ve sileksten 
ynpılmı bir çok eşya bulunmuştur. Bun
lar arasında, bilha sa nnzan dikkati celp 

eden eşya, sanatkarane yapılmış bir ok 
ucu ile 80 11ene e''Vcl Fransacla yapılan 
kazılarda elde edilenlere müsabih taştan 
mamul üc; silahtır. 

İçinde birçok kemikten Ye silcksten 
mamul eşya bulunan bir toprak kulübe 

enkazı. ilim bakımından bilhassa mühim 
bir alaka uynndmnıştır. 

Kazılnra ve araştırmalara devam oluh· 

maktadır. 

Buharanın eski 
abideleri 

Türkmenistan Tarifı. Enstitüsü, on bi
rinci asra ait Cafer Raz.ıkın türbe3inin ta
mirntını bitirmiştir. Tarihi ve arkeolo
jık büyük bir kıymeti haiz olan bu bina
nın tamiri dört sene sürmüştür. 

Şimdi de, kumla örtülmüş olan Sul
tan Sancar abidesinin tamiratına başlan
mıştır. Bu binanın temellerini meydana 

çıkarıı.bilmck için 3 buçuk metre toprak 
kazmak icap etmiş ve ayrıca binanın 
içinden de nsırlıırın biriktirdiği 450 met
re mikabı kum çıkarılmıştır. 

KALMlTlN : Baş ve diş ağ
rılarında en kuvvetli ilaçtır. 

KALMtTIN : Sinirleri teskin 
eden bir fen harikasıdır. 

KALMtTIN : Terlemenin so
ğuk almanın baş ilacıdır. 

KALMtTtN : Nezle arızaları
nı defeden rahat uyku veren en 
birinci ilaçtır. 

7=GOZJ7Hi~ınıLT~ 
MİTAT OREL 

Adres - Beyler Numan zade 
sokağı Ahenk matbaası yanın
da. Numara: 23 

Muayene saatleri : 10--12, 
15,30 - 1 7. Telefon: 3434 

'7..7AIZ7J.7.7 .. KZ7..Z/2'fLZ;cT.LZZZZZZJ 

Paris fal<ültcsinden diplomalı 
Diş tablplerl 

Memleket ltastanesı dış tabun 

Muzaffer EroğuJ 
VE 

Keınal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

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

Telefon : 3921 
t 

,.. • • • f• • ....... ,. ':, .ı: ".' \. • ., ~ .· • ·} ;\ 1 • r ·' : •• ·~ : .., • • -• • 

1 

Baş ağrısı, Diş ağrısı 
NEVRALJi 

Bütün ıstırapları teskin eder 

G R ı P ı N 

Bulundurmayı u n u t m a y ı n ı z. 
Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz 

icabında günde 3 kase alınabilir. 

C. H. P. 
Karantina ocağından: • • 

ıncı 

Ocağımızın büfesi bir sene müddetle kiraya verilecektir. Ta
lip olnnlar her Salı günü saat 21 de yönkurulumuza müracaatleri. 

3476 (1954) 

lzmirde Nasırdan Şikayet ayıpdır? 

Eczacı Kemal Kamil Aktaş1n 

"Nasırol Kemal,, 
NASIR iLACI VARDIR 

Hilal Eczanesi vardır 

NEKADAR DOGRU ? .... 

D oy ç e O r i y ant ban k 
DHESDNER BANK ŞUBESi 

IZMilL 
1\lEHl\EZl : BEIU.ılN 

Almanyada 175 Şubesl Mevcutiur 
Seı ruaye ve flı tiyn t akçesi 
165,000,000 Rayhsmnrk 

Tlirkiyedc Şabc!eri: lST.ANBUI.ı YO lZ.Mlıt 
l\l ıısırJn Şa uoJcri : li.A HllU~ vo lSKENDliUlYE 

Her türlü hnnka mnaıoe1Mnı ifa ve kabul eder 
1 ----

tzZ22ZLJiZZZZTn2JC222!2222i 

lzmir 
Erkek ve kız 
kültür lisesi 

Gündüzlü ve yatılı resmi li
selere muadildir. Kayıtlara de
vam ediliyor. Tele fon: 277 4 

CZLZZZZZZZ.7.7 .. .Z:Z7..ZZ/Z/..27..zal%'2X.1 

Kulak, Boğaz, Burun hastahk
ları ınütehass111 

Doktor Operatör 

Sami Kof atçı 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

Evi: Göztcpc tramvay cadde-
ıi 992. Telefon: 3668 

1-26 (481) 
WM7Jtö ! 

DAHtuYE MOT AHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yar~m 
lzmir Memleket hastanesi Da
hili Hastalıklar Seririyatı Şefi 
Pazardan maada her gün hasta
larını muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
ıokağı No: GS. 
Telef on: 3953 
Evi: Götepe tr~mvay cadde
si No: 1018. Telefon: 2545. 

....... :r:<JI!~~~ 

.... aamgm131 ... +ı::ml .. m:2l~MM•11 

Diş Hel<imi 

A~ il • 
ac 

11() {'r AÇ~IJ 
Hastalarını Birinci Beyler 

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

TELEFON: 2946 

lzmir Ahkamı Şahsiye Sulh Hu
kuk Mahkemesinden : 

lzmirde KarJıyakada Osman za
de demiryolu altında 157 numaralı 
bahçe evinde oturan ve akıl hasta
lığına müptela olduğu anlaşılan 
Ömer oğlu Hasanm hacrine ve ay-

Yurdda ıttifak 

tavsiyesi budur: 

haline 
Jı 

A 
D 
y 
o 
L 
• 
ı 

N 
' kanaatı 

tesise nicin ve nasıl 
' 

gelen bu 
muvaffak oldu? 

Çünkil <RADYOL1N> in terkibi yük- mütemadiyen taze taze piyasııya çık.at· 
sek bir kimya şaheseridir. Çünkü cRADYOL1N> diğer macUJJ" 

Çünkü bütün cRADYOLtN> kulla- lara nazaran çok ucuzdur. 
nanların dişleri temiz, sağlam ve güzel- Artık bütün bunlardan wnra cRAJ>· 
dir. YOL1N> kullanan on binlerce klşinlıl 

Çünkü cRADYOLtN» emsalsiz rağ- ne kadar haklı olduğunu anlamak k00 

beti dolnyısiyle hiç stok yapmadığı için laylaşır. 

GONDE iKi DEFA F1RÇALAMA Y1 iHMAL ETMEYiNiZ .... 

ili • : • 1 ".... • • 

Sl~LIK·SO&UKLUK;EKOAottf 
- - • .~. DEMEt\TİR 

KELVİNATO iki defa daha AZ ışledı&ı rı 
h ide aynı randöman elde edilen yccane soiuk_ha!._a~~pl• 

18 Ay Veresiye ~atış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

1ZM1R - Saman iskelesi (Büyük Kardiçalı Han) 
AYDINDA : Mehmet Gürer - öDEMtŞTE : H. Avni Güler 

MUGLADA : Ahmet SaLri Acarsoy .•... 

ni evde oturan karısı Cemilenin va- ı · Ah'-~ Şah · S Ih H ··k M·· · d t-·-"' 
• • •w• zmır KUmı sıye u u- çu uzeyyene aynı ev e o w-

sı naıp ve tayinine karar verıldıgı kuk mahkemesinden : üvey annesi ismetin vasi naıp ~ı 
ilin olunur. lzmirde Halil Rifat paşa cadde- tayinine karar verildiği ilan olıı-

3495 (1956) sinde 108 numaralı evde oturan kü- nur. 3494 (1955) 

"E·;i'~·k .. ·;~ .. ··Eyt~·; .. ·s·~·~·k~;~~d;~; ................................................... .. 
Esas No. Yeri 

205 lzmir Göztepe Köprü mahullcsinde tramvay cad-
No. su Nev'i 

Depozitosu 
T. L. 

desi. Ada 791, parsel 2. 792 Taj Knrgir sahilhane 2.213.-
lzahatı yukarıda yazılı gayrimenkul sekiz senelik taksitle ve faizsiz olarak satılmak üzere kapalı 

zarfla artırmaya konulmuştur. 
1 - ihale birdir ve kat'idir ve 7 /10/1937 tarihine müsadif perşembe günü saat on birde şubemiz 

Satıı komisyonunda yapılacaktır. 
2 - istekli olanlar Bankamızdan bir lira mukabilinde alacakları mufassal şartnamemizi okuya· 

rak ihale günü şartnamede tarif edildiği veçhile teklif zarflarını saat ona kadar şubemize- vermeleri 
ve daha fazla tafsilat almak isteyenlerin her gün şubemize mür~caatları. 25, 6 3299 (1808) 
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DEUTSCHE LEVAN- Fratelli Sperco 1 Şık Atelyesi 
TE LINIE Vapur Acentası 
G. m. b. H. noYALE NEERLANDAis Beyler Sokağına nakledildi . 

be~ALIA vapuru 6 ilk teşrinde KUMPA!WASI Mimar Kemalettin cadde.inde (ŞIK) dikit ve fapka atelyesıl 
~niyor. Haıuburg ve Bremen li- DEUCALlON vapuru 10/10 da gelip teTıİ mecburiyeti doİayısiyle ikinci Beyler sokağı civarında Nu-
~dan m 1 çıkaracak~r', . yükünU tahliyeden sonra Burgas - Var- 1 zade sokağında 36 numaraya nakleclilmittir. 

1-1.1::-:::::-' DlA vapuru G blrıncı teşrmd_e na ve Köstence limanları için yUk ala- 1 mııuuı 1 _ 26 (1803) 
~or. Hamburg ve Bremen lı- caktır. 
tnanlarından yUk çıkaracaktır. DEUCALtON vapuru 26/10 da Rot- WMSC&UL IUFGI ımı•ıı: H l u 
'"'- AMER.tCAN EXPORT LINES terdam - Amstcrdam ve Hamburg li- J • • 
.... Export Steamshlp Corporation manlarma yük alarak hareket edecek- Umum Pamuk Fabrikatör erının 
1 llOıuA. vapuru 28 eylQlde bek- tir .. 
tQ}yor. Nevyork lçin yUk alacaktır. J U N O vapuru 16110 da Rot- N d • k k t• 
~IA vapuru 31 el tejrinde bek- terdam - Amsterdam ve Hamburg li- 3Z3rJ ) 3 JOe 
lenıyor. Nevyork için yilk alacaktır. ~anlarına yük alarak hareket edecck-

~~IVE vapuru 10 ~. ci teşrinde Ur .. SVENSK.A OR!ENT L1N1EN 
enıyor, Nevyork lçln yuk alacaktır. BARDALAND motörü 16/ 10 da Rot-

deEXCHANGE vapuru 18 Biri~~iteşrin- terdam - Hamburg - Danb.ig - Gdynia
Cak bekleniyor. Nevyork için yuk ala- Danimark - Norveç ve Baltık limanla-

tır. rma hareket edecektir. 
ı._CARLTON vapuru 22 birinci teşrinde VtKlNGLAND motörü 2/ 11 de Rot-
uekleniyor. Nevyork için yük alacak- terdaın - IIamhurg - Dantzig - Gdynia
tır. • Danlmark - Norveç ve Baltık limanla-
. l!:XM.rNıSTER vapuru 28 birinci ~ rma hareket edecektir. 
rınde bekleniyor. Nevyork için yUk SF..RV1CE MARlTtME ROUMAtN 
alacaktır. ALBA JULYA vaouru 10/10 da Mal-
'l'he Exı>ort Steamshlp Corporation ta - Cenova - Marsilya. ve Oran liman-
Pı~ AKTARMA.Si SERi SEFERLER lanna hareke~ edecektir. 

Yolcu ve yuk kabul ederler . 
. tx:tETER vapuru 8 birinci teşrinde ZEGLUGA POLSKA S. A. 

~U'ederı Boeton ve Nevyork için hare- LF.CIDSTAN mot.örü 8/10 da An-
et edecektir. vers _ Gdynia ve Dantz.ig limanlarına 
S2YAHAT M'ODDETI hareket edecektir. 
Pire - Boston 16 gün tıanlardaki hareket tarihleriyle nav-
l>ire - Nevyork 18 gün lunlardaki değişiklık.lerden acenta me-
Sl!RVICE MARITIME ROUMAIN suliyet kabul etmez. Daha fazla tafsı-

BUCAREST ınt için ikinci Kordonda ~~Lt 
l>UROSTOR vapuru 26 birinci teşrin- SPERCO vapur acentasına muracaat 

de bekleniyor edilmesi rica olunur. 
köstence, ·• Sulina, Galatz:, ve Telefon : 4111/4142/4221/2663 

Galatz aktarması Tuna limanları için •ır:ma111.-.----ımıaııaısm1m1C!MliS 
tUlı:: alacaktır w• " 

ST!:. ROYALE HONGROISE KEMALPAŞA iCRA MEMUR-
DANUBE MARITIME LUöUNDAN : 

1 l>UNA motörU 18 1 el teşrinde bek- Kemalpapdan fatmaya 33 lira 
eniyor. Belgrad, Novlsad. Comamo, ___ c &.-L. D-·it kızı Huri-:a d is1 Vi L. ve mau11J UUll"~.. •""'! ? apeştC?, Brat ava, yana ve ınz • • • • 936 tarih ve 59 
lçııı yUk alacaktır. yenm tqnnı sanı . 

JOHNSTON VARREN LINES LTD. numaralı tapu aenedıyle nalm~an 
LIVERPOOL kayıth Çeltil mevkiinde, prkan Jan-

l>lOMORE vapuru 10 1 cl teşrinde bek- darına Osman garben jandarma 
len\yor .. LivcrpQOl ve Anvers limanla- Mehmet, ıimalen Kusti, cenuben 
l'ından yUk çıkaracak ve Burgaz:, Var- M Da M hm t bağlariyle mahdut 
na, Köstence, Sullna, Galatz ve Ibrail 0 e e • ~ . 
1iınantarına yUk alacaktır. 3216 m. m. bağdaki 70 lıra degerlı 

ARMEMENT DEPPE - ANVERS 32 hine bağı satılmak üzere mü
E'.SPAGNE vapuru eyHU sonlarında zayedeye verilmİflİr. 

bekleniyor. Anvers lçtn yUk alacaktır. 8/ 11 /937 pazartesi günü ıaat 
DEN NORSKE MIDELHA VSLINJE t l . 12 de KemaJpap icra daireain-

OSLO de yapalacakbr 
BAALEBEK vapunı 27 eylUlde bek- • ad kl'f ed'lecek 

lenty0r. Dleppe, Dllnkerk ve Norveç Birinci arttırm a tc l • 1 .. ~ 
lirnanıan için yU.k alacaktır. bedeli muhammen kıymetın yuzde 

BAYARD motörU 24 birinci teşrinde yetmİt bqini bulduğu takdirde iha
heklenlyor. Dleppe, Dünkerk ve Nor- le edilecektir. 
\reç 

11~~ ;=tr NOkaan bir bedel teklifi ~alinde 
HAMBURG müfterinin mülzemiyeti baki kal-

. MARlT'LA vapuru 28 1 el teşrinde bek- mak tartiyle arttirma on he! gün 
niyor. Rotterdam, Hamburg ve Bre- uzatılacaktır. 
men için yUk alacaktır. . 23/11 /937 sah gününe mü~dif 

İlandaki hareket tarlhlerıyle navlun· 1 .. .. • tte vnpılacak 
lardaki değişiklerden acenta mesuliyet 1ikin8

, 1 • gunu ayndı dsaah. '-l~f- edile-
kab 1 tm cı arttırma a a ı te~ ı 

u e ez. • • 1 t' 
Daha fazla tafsilat alınak için Birinci cek bedeli .m~enm a!me ~ 

l(ordonda V. F. Henrl Van Der Zec yüzde yetmış beıını bulmadıgı ta : 

Fabrikasının Naındar 
ÇJKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 

UMUM ACENT ASINDAN bu sene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

G. O. GIRAS 
Pettemalcılar, Evren so~ak No. 3/1 

Singer dikiş makinaları kumpanya11 karşıaında 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 IZMIR 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretile rekabet kabul et· 
mez fiatlcr dahilinde sahlmaktadtr. 

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

,-- . \ . ......... . . . ... . . . ' ·,:..,. JI 
mf* 

F - **' 
B R IS TOL· 

Beyoğlllnda 

OSMANi YE 
Sirkecide 

• 

Co. N. V. Vapur acentalığına mUracaat dirde 2280 numaralı kanuna tevfı-
edUmesl rica olunur. kan sab• düııürülerek borcun beş B h T" k' • J • • BAY TELEFON N 2007/2008 ~ ~ 1 u er iki otelin müsteciri ur ıyenın en eı:ki ote cısı 

o.: sene taksite bağ!anae&ğt cihete öMER LOTFO'dür. 43 genelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
~»1~!11!111-!!!i!l!JC!~~!!P.!f:~!!l:ı!!llliil almak istiyenler yüzde yedi buçuk halkına kendisini sevdinniftir. 

Ol• • V ş •• teminat akçesiyle Kemalpaşa icra Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu-
1 VI er. e U. dairesinde ihale vakitlerinde hazır lurlar. 

LıMITET bulunmalan ve fazla izahııt isti- Birçok huıuıiyetlerine ilaveten fiatler müthiş ucuzdur. 

V t yenler bugünden itibaren açtk bu- lstanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. 

apur acen ası lunan prtnameyi görüp tetkik ey- •
1

---------~~--------·'il 
BlRINCl KORDON REES lerneleri ve bu mülk üzerinde bir EML.AKt MiLLiYE MODORLOôONDEN: 

BiNASI TEL. 2443 g\ına hak ve alacak iddiasında bu- S. Nu. Lira K. 
Lllerman Lines Ltd. lunanlann yirmi gün zarfında dai- 979 Tepecik Yoku, S. 2 kapı2/8 taj Nu. lı 61,12 M. Arsa 42 79 

LONDRA HATI't reye müracaatleri aksi halde hak- 980 » » » 1 » 2 » » 55 » » 38 50 
POLO vapuru limanımızda olup 28 lan tapu siciliyle Gabit olmıyanlar 981 » » » » » 2/2 » » 34 » » 23 80 

Clrlule kadar Londra ve Hull için yUk paylatmadan hariç kalacaklan ilan 982 » » » ıt » 2/1 » » 66 » » 46 20 
alacaktır. I 3489 (1957) 983 » » » 1 » 2/3 » » 75 » » 52 20 
Puı . o unur. 984 /l 

• .u LOMEL vapuru 29 eylulden se- » » » 14.16» 3 :ıt » 140.50 » » 98 30 
kız birinci lcşrinc l:adar Londra için yük 985 » » » » » « 1 » » 55 » » 39 50 
'1atalctır. IZMIR BE.I EDIYEStNDEN : 986 » ıt » » » « 3 » » 55,87 » • 39 11 
l.o LESBtAN va~u~u ı.~ birinci teşrinde Belediye varidat dairesinde açık 987 » » ,. 2 • » 2/5 ıt » 43 » • 30 10 
~:~~~~·~;~çıkaracaktır. bulunan bazı memuriyetlere m~aa- 988 Tepecik Arılnlar S. 14-16 kpı 16/4 taj Nu. lı 101,62 
b ...... ~ baka ile mmıur alınacaktır. lmtiha- M. Arıa 71 14 

L 
4•~tNtAN vapuru 29 eylulden 6 ireb!•--•- . . Orta ekte me- 989 T k Ar I 1 S ). ka - 16/2 

"irinci teşrine kadar Llverpool ve Glaa- na 1 WDCA ıçı~. • . ?' . Plmak epeci ı an ar • 14-16 pı taj Nu. h 74.91 
gov için yük alacaktır. zunu olup aakerlıgını bitirmıt 0 M. Arıa 52 44 

BRtSTOL LEtTH VE NEV- Te J8fl otuz ileti llfllWDlf bulun- 990 Tepecik Arılanlar S. tan 31/1,31/2 taj dar IObktan 
GASTLE HATTt mak prtbr. Liae mezunu olanlar 11 Nu. taj alan 170,25 metre ana 170 25 

JORANNE vapuru 28 eylılle kadar tercih ediJeceL•w. Ba nafta Lulu- 991 Tepecik Arslanlar S. tan 31/3 Coban S. dan 20 ve 
aotru Bristol için yük alacaktır. naa&. 11/10/937 puarteR aünti- 1-inci Aralanlardanı3 Nu. tajla 214,50 metre arsa 214 50 
cıt ARABtAN PRtNCE vapuru 10 birin- ne ...... ._ gln Helali~ heeap 993 Kahramanlar Seli.Dik aokaktaa 14 Nu. taj babçe~an 
~U~inde gelecek ve Nevgastle için itleri mlclGrlıliiine .....,.,,.. sokaktan Nu. 17 dükkan • 180 00 

alacaktır. 3505 ( 1958) 11-!! t bed 
'l'arih ve navlurtlardaki değişiklikler- Yukarıda yazılı emvalin müuuyet erı eli 2-nci tedip tufi. 

den acenta mesuliyet kabul etmez. Oi-l•iıet wı,.lml aıkumdıa ye veaikuı ile ödenmek üzere 15 sün müddetle ~ık arttırmaya 
sureti ......_. a,.nlan anada in- konulmuttur. thaleai 18/10/937 pertembe cfinü saat 15 eledir. Alı· 

edi!l....--L -L- Beledi cıların Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatleri. 3444 (1953) Salihli Aali e HUkuk hiki.mliiin- f& ~ uma ye W'aJIDll1 
den : . Y projeli müı .. hya konulamp. 

Salihlinin eski cami mahaDesin- Cörülım liimm iwine prtname-
den Alaıehirli Habip km Hatice Çü- liDde tadilit 78P'Lhimclan müaba
"-t tarafmdan kocuı aslan Ada- ka müdcleti on bet tubata kadar tem
"-ntn Hamidiye mahallesinden Ah- elit edihNttw. MG...Lakap iftirak 
~ oilu 317 doğumlu Kizım aley- edecekler t•nzim edecekleri IJ")jele
~e ~· botanma davasının mu- ri bu müddet zarfında Belediye fen 

enıeaınde : · . • ukabilind t lim 
d Davalının ikametgi.hı meçhul ol- heyetine unza m e ea 
ı·~~Undan davetiyesinin il.inen teb- edeceklerdir. Bu hususta malUnıat 
::;.ne-~~ muhakemenin 12/10/37 almak istiyenler Belediye~. mü
•tn Runu aaat on dörde bırakılma- hendisliğine müracaat etmelidirler. 
-..dıak karar verilmiş oldu~undan Müddetin hitamından on bq gün 
~, eme günü bizzat gelmediği sonra dereceleri tasnif edilerek yal
~ il kanuni bir vekil gönderme- b. . . le iki b" r ·1e-
kL ~dirde hakkında gıvap karan naz . ınncı !e nelra m ıra Ten 
~~ de muhakemeye devam edi- cektw. Muube_yı kazanumpn 
~· tebliğ makam::na kaim olmak projeler sahiplerine iade olunacak
-ete ilin olunur. 1960 hr. 26 - 1 - 6 - 11 (1816)3367 

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

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

. 

. . . . . . . . . . . . . 
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•• SAHiFE 9 

TURAN Fabrikaları mamullbdır. Ayni zamanda Taran 
· tuvalet aabunlannı, traş aabunu ve kremi ile gtlzellik krem

lerini kullanınız. Her yerde ıatılmaktadır. Yalnız toptan aa
tıılar için lımirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum ac•· 
lelik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemıiye müracaat ediniz. 

Poat• Kut. aa4 Telefon a•&• 

MEYVA TUZU 

~ 

En bot mepa tumdur. lalubaa def eder. Mide, batınak, 
"•racigerden mlHeveJlit rahataııbklan önler. Hazmı kolaylqbnı 

ınıi)iz Kanz:uk ecıanes\ Beyoilu - lstanbal 

En Parlak 

Kudreti 

Daimon Elektrik pilleri dünyada tanınmış plllerdir, Dzıimon 
pili kullanan biç başka pil kullanmaz. 
Umum deposu : Sulu han civaranda 28 - 9 Hüsnü Uz 
Ôdemisli. 
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Japonların Endişeleri Büyümektedir 
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Çin ordusunun mukavemeti1Filistinde Italyan parmağı 
günden güne artmaktadır lngiltereyi korkutmuş mu? 
Çinliler cenup sahillerinden büyük ltalyaya verilen nota üzerinde 
miktarda harp malzemesi alıyorlar müzakereler 

Faris, 5 (Ö.R) - cHumanite gazete-

etmektedir .. devam 
Şanghay, 4 (ö.R) - Şanghay etra

fında muharebe gittikçe artan bir ~id· 

detle de ·am etmektedir. Japon bahri-
J sinde Gabriel Fcrri lngiliz-Fransız dost

,, ..... ,.,.,.,.,.,., ... ,.1 luğunun seyrinden bahsetmektedir. 
Bu gazeteye göre Cencvrede BB. Del

bos ve Eden tarafından söylenen azim
karane nutuklar Romaya gönderilen ln
giliz - Fransız notasının uzlaşma zemi
ni arıyan lisanından bam başka idi. 

yesi Paotingi bombardıman etmiştir. Sa
nt 13 te iiç Japon tayyaresi ~imal istas· 
) onu üzerine büyük bombalar bırakarak 
mu:1im ha a t ika f!tmişlerdir. 

42 MiL DOLARLIK GOMOŞ 
Hong-Kong, 4 (ö.R) - Kırk iki mil

) on 'kı} metinde gümüş Londraya gön
derilmek üzere vapura yüklenmiştir. Bu 
gümüşlerin Londra piyasasında aatı1mı-
yacağı ve Çin hükümetinin emrine görs 
)rnllanılaca&"ı bildirilmektedir 

Hong-Kong. 5 (ö.R) - Japon harp 
~cmilcrinden biriıi cenubi Çin sahillerin
de intihap ettiği bir noktaya birkaç yüz 
bah1iye ııılahendazı çıkarmağa muvaffak 
tı1mu~tur. Bu hareket cenubi Çine kar
cı yapılan ilk Japon ihraç hareketidir. 

Şanghay, 4 (A.A) - Japon askeri Şanghay sulaTında Amerika harp filosu 

meclisin İçtimaı. muharebe dolayısiyle 
i 

• ~ayri muayyen bir tarihe kadar 

KomUnist gazetesinin fikrince İtalya 

Filistin hadiseleriyle lngiltereyi bir de
rece korkutmuştur, Zira Araplar nez
dinde az çok itibar sahibi olduğunu ve 
lngilte.renin kendisiyle birlikte yürü
mekte menfa.ali olduğunu göstermeğe 

çalışmıştır. Bunun içindir ki İngiltere 

lisanını biraz hafifletmiştir. Fakat ya
kın Şark hadiselerinde Fransanın hiç 
bir alıp vereceği yoktur. İngiliz - Fran
sız notasında kullanılan uysal lisan:ı 

iştirak etmekle Fransa 1talyaya tavik 
man!!vralarında devam ederek lspanya
dan gönUllülerin geri çekilmesi mesele
sini halletmemek için imkfuı vermek

temdit tedir. 
Hitler ve Mtı.!sO lini bir aTada 

MUSSOL1Nİ NE BEKLtYOR ? ı kimseyi ihtiva ettiği ihsas edilmektedir. 

• 
,N.,-~ 

Nankin hiıkttmet binası 

harekat sahası şimdilik Chapeiye nak- JAPON HARP GEM!LERt 
ledilmiş bulunuyor. Chapeide şiddetli Sanghey, 4 (A.A) - Chefoodaki Çin 
muharebeler vukubulmakta \'C Japon- memurları limandaki bütün ecnebi harp 
]ar şimal istasyonuna eoğru ümitsiz bir gemileriyle vapurlarının 48 saat zar
tazyik icra etmektedirler. Bu havalide fında hareket etmeleri lazım gelmekte 
mühim mikdarda top tedarik etmiş olan olduğunu bildirmişlerdir. 
Çinliler düşmana şiddetle mukavemet Çinlilerin Japon harp gemilerinin li-
etmeğe başlamışlardır. mana girmelerine mAni olmak için dal-

li>Uen Liuhang mıntakasında Japon- ga kıranı berhava etmek tasavvurunda 
}ar yeni mevzilerini tahkim etmektedir- bulundukları tahmin edilmektedir. Beş 
ler. Bu müddet zarfında Japon tayya- Amerikan harp gemisi ile bir çok İngi
releri Çin takviye kıt'alariyle gerideki ]iz ticaret gemileri halihazırda Chefoo
iaşe hatlarını şiddetle bombardıman et- da bulunmaktadır. 

edilmiştir. 

ŞANGHA Y CEPHESiNDE 

Ş~nghay, 5 (AA) - Bütün Şang
lıay Ct'phesinde sabahtan nkşama kadar 

çok ııiddetli muharebeler devam etmi§ fa
kat Çin - Japon menileıinee kayde de
ğer bir dci:işiklik hu!'lu)e gelmemiştir. 

TOKYODA BiR TEVKiF 

Tok.> o, 5 (AA) - Polis halkçı cep

he lehine propagandada bulunnn T olc.
yo umum münakalat sendikası reisini tev
kif etmiştir. 

Gecen nisan bu sendika gürültülü bir 
grev ilim etmiş fakat bu grev hüküme
tin şiddetli müdahalesi üz.erine yarıda 

kalmıştır. 

ÇlN RES:Mt TEBLtôt 

N:.mkin, 5 (A.A) - Bugünkü Çin 
resmi tebliğinde deniliyor ki ~ 

Loyingkaling tepelerine karşı teksif 

edilmiş olan Japon taarruzu akim kal
mıştır. Çin kıt'atı şarka doğru c\-velki 

günden beri yapmakta olduğu ileri yü
rüyUşünde hiç bir mukavemet görme
miştir. 

Şimali Çinde de Tsinpu demiryolu 

üzerinde Çin kıt'atı Japonları Sangyu
andan dışarı atmışlardır. 

Çin kıt'atı düşmandan 35 tüfenk ve 
diğer harp levazımı iğtinam etmiştir. 

Çin kuvvetleri Suansen Fotov ve 
Fenksialuyu Japonlardan gert almış-

?OSKORTJLEN HOCUMLAR Jardır. 
mişlerdir. 

ÇlNL1LER ÇOK SlLAH ALIYOR 

Şanghay, 4 (A.A) - Çinlilere bil
hassa cenup limanlarından gelen çok 
mikdarda silahlar Japon makamlarıncn 
endişe)i mucip olmaktadır. Malum ol
duğu veçhile Japonlar ablokayı tatbik 
l'tmekle beraber taşıdıkları yük ne 
olursa olsun ecnebi gemilerinin serbest
çe seyrüsefer etmelerine müsaade et
mektedirler. 

Bazı mahafillere göre, Japonyanın ya
kında tarz.ı h~reketini değiştirmesi ih
tJmaldcn uzak değildir. 

ÇtN RF.sMl TEBLlGl 

Nankin, -1 (A.A) - Resmi bir tebliğ
de bildirildiğ:ne göre, dün Lotien Liu
hang da ~iddetlı bir çarpışma olmuştur. 
Çin kıt'aları merkezdeki köyleri işgal 
dmişlcrdir. 

Çin hava kuvvetleri Yangtsepooya L:r 
akın yaparak Japon takviye kuv\•etle
rini imha etmişlerdir. 

Japon kuvvetleri şimal istasyonunn 
bir hücuma ü?ş:.?bbüs etmişlerse de ln
eiliz miidafaa hat.tının mukavemeti ile 
karşılaşmışlardır. Sevkülceyş sebepler 
dolayısıJ lc Çin kıt'aları Lofen boyunca 
bin metre kad .. r g ri çekilmişlerd:r. Bu 
!.uretle yapılan hareket Şnnghay cephe
~;ınin umumi vaz"yetine hiç b ir fenalık 
getirmemıştir. Japon kuvvetleri de m 0 r
kezden geri çekilm:şlerd:r. Fakat Cha
pei Pontung üzerinde §iddetli bir bo:n
bardıman hüküm .,;ürmektedir. Japo:ı 

hombaları bazı Ç n askeri müdnfon 
noktalarına düşmUştür. 

Foasing yolunda şımal Jstas}·onu ta
~aflarınd~ §iddetli b:r çarpışma \·a,rdır. 

F.ı.kat Japonların hücumları geri p.is
kilrtülmüş ve bu s\Afetle: düşman taarru
zu muyaffakıy.U 'Wdlıyet~ lnrılnuştır. 

Şanghay, S (ö.R) - Çin umumi ka
rargahı namına beyanata mezun bir za
tın ifadesine göre Lotien garbında bir
çok Japon hücumları şiddetli muharebe-

~ 

Şimale doğru kıt'atımızın ileri yij.ri.i
yüşü devam ediyor. 

Pinghan demiryolu üzerinde Japon 
hatları Tingsov civarında bulunmakta-

• J makfa<lır. sara uura.mıştır. apon gemileri ve tay-
Şanghay, 5 (A.A) - Saat on üçte üç 

y<ıreleri Sapey mahallesini bombardıma
Japon tayyaresi şimal !slasyonunu bom-
bardıman etmiştir. 

Çin kıt'atı Tiyençin Poukeou demir
yolu iizerinde Japonların şiddetli bir ta

Şangha~·· 5 (A.A) - Kanunu eaa- arruz.unu tardetmişlerdir. Çinlilerin 
siyi kabul etmek üzere 1 O llkteırinde Fehtcheou'da bulundakta oldukları söy

aoelanmeia dav• edilmit olan milli lenmektedir. 

na devam etmi,lerse de Çin mevzilerin
tle değişiklik yaptıramamışlardır. 

ÇJN MiLLI MECLISiNJN lÇfJMAI 

cHumanite> Fransanın Londra ile sı
kı temas halinde kalmakla beraber ha
reket hattını Londranın \•aziyetine gö
re kopya etmemesini istemektedir. Ona 
göre İspanyadaki gönüllüler meselesi, 
herkesten evvel Fransanın hayati men
faatlerine taafüık ettiği için, ne suretle 
olursa o1sun hnlledilmelidir. 

FRANSANIN TALtMATI 

Paris, 5 (ö.R) - Fransanın Londra 
sefiri B. Corb:n Parise gelerek harici
ye nazırı B. Dclbosla uzun mülakatlar
da bulunmuştur. cPetit Parisien> gaze
tesine göre bay Corbin hükümete Lon
dradaki temayüller hakkında izahat 
vermek ve yeni talimat almak üzere 
gelmiştir. cMatin> gazetesi B. Corbinin 
İspanya meselesi ve İtalyaya tek1iI edi
len müzakereler hakkında tam talimatı 
hamilen Londraya döndüğünü bildiri
yor. cJoumab c göre B. Delbos tarafın
dan B. Corbine verilen talimat son na
zırlar meclisinde verilen kararlara da
yanmaktadır. 

Londra, 5 (Ö.R) - Londra matbuatı 
Italyanın Jngiltere ve Fransa ile üç ta
raflı müzakerelere iştiraki ihtimali hak
kında nikbinliğini kaybetmiştir. 

«Times> İtalyan gazetelerinin imala
rından anlaşıldığ\lla göre İtalyanın İs
panyadan gönüllüleri geri almak me
selesini ancak Londra komitesinde mü
zakere etmek emelinde olduğunu tah
min ediyor. cDaily Telegraph> gazete
sinin Roma muhabiri ise İtalyanın, Al
manyanın dahil olmıyacağı her hangi bir 
müzakereye iştirak etmiyeceğini bil
dirmektedir. 

Faris, 5 (ö.R)-tngiliz ·Fransız müş- , Diğer taraftan yirmi eylUle kadar İl' 
terek notasına 1talyan hükümetinin ce- panyada ölen 1talyan muhariplerin 122t 
vabının ne zaman geleceği belli değil

dir. Berlinden avdetinden sonra bir 
müddet için çekilmiş olduğu istirahat 
mevkiinden Romaya gelmiş plan B. 
Mussolini notayı tam manasiyle tetkike 
vakit bulmuştur. Romandan gelen son 
haberlere göre İtalyan cevabi notasının 
bu halta içinde hazırlanmL~ olması muh
temeldir. Düçenin kat'i bir karar ver
mezden evvel Führerlc istişarede bu
lunmak istiyeceği anlaşılmaktadır. Al
manyanın Londra sefiri B. Von Ribben
trop Londradan birden bire ayrılarak 
tayyare ile Berline gitmiştir. BUyük 
kararlar arifesinde olduğu gibi yine 
B. Hitler tarafından davet edilmiş ol
duğu tahmin ediliyor. öyle anlaşılıyor 
ki B. Mussoliniye her hangi bir tavsi
yede bulunmazdan evvel B. Hitler Lon
dradaki temayüller hakkında sarih ma
lumat sahibi olmak, İspanyol meselesi 
üzerindeki müzakerelerin nasıl inkişaf 

ettiğini öğrenmek ve bunların akameti 
halinde çıkacak neticelerden haberdar 
olmak arzusundadır. 

tTALYANLARIN tSP ANY ADAKt 
ZAY1ATI .. 
Faris, 5 (ö .R) - İtalyan kuvvetleri

nin İspanyadaki zayiatı hakkında Ro
madan gelen bir t elgraf İspanyadaki 
İtalyan kuvvetlerinin ehemmiyetini gös
termektedir. Bu habere göre, resmi hiç 
bir liste neşredilmiş olmamakla bera
ber İspanyadaki İtalyan zayiatının en 
az 6000 mecruh ve bir o kadar da has
talık yüzünden İtalyaya iade edilen 

k~i olduğu bildiriliyor. 
Bu habere göre İspanyaôa saftı harp 

harici kalan ltalyanların .sayısı en al 

on beş bin kişi olup bu da harekete gev 
miş olan İtalyan kuvvetlerinin ehemmi.
yetini göstermekte ve gönüllülerin İ!'o 
panyadan geri alınması için Fransa v• 
İngiltere tarafından yapılan teşebbüsiln 

zaruretini ispat eylemekterir. 
TR1BUNA GAZETESİ NE DtYOR ? 

Roma, 5 (A.A) - Tribuna gazetesi 
İspanya meselesi hakkındaki Fransız .. 
İngiliz notasına dair Londradaki mu• 
habirinin bir makalesin! neşretmekte
dir. Bu makalede ezcümle deniyor kl: 

İngiliz matbuatının hariciye neza~ 
tinden mülhem olduğuna §Uphe olrnı· 

yan ve 1talyaya verilen notaya menft 
bir cevap verilmesinin çok ağır netice-
ler doğuracağına dair bulunan neşri· 
yatına rağmen İtalyan cevabı menfi de 
olsa öyle iddia edildiği gibi bundan va· 
him neticeler çıkamıyacağı intibaı mev· 
cuttur. 

Lavaro Fascista gazetesinin Londra 
muhabirine göre de Fransız İngiliz te
şebbüsünün ehemmiyeti daha şimdiden 
azaltılmak isteniyor. TA ki İtalyan ce
vabı menfi çıkarsa vaziyet ciddi bir ş~ 
kil almasın .. 

Ayni gazetenin Paris mullabirl de dl• 
yor ki : 
Fransız - İngiliz notasının havaya kı

lınç sallamaktan başka bir §eye yarr 
mıyacağı burada yavaş yav8§ anlaşılınr 
ğa başlamıştır. 

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

Amele partisi F ransada intihabat var 
lngllterenln levkallde ---------------

cephesi mUsellah olmasını 
istiyor 

Londra, 4 (AA) - Amele fırkası-
nın otuz yed inci konferansı bu sabah 
Bournemouthda mesaisine baıılamıştır .• 
Haftanın pek muazzam olan ruznamcsi-

ni müzakere etmek üzere 600 den faz
la murahhas bu konferansa iştirak et
miştir. 

Reis B. Hugs Dalton konferansı aça

rak şöyle demiştir: 
- Silahlar ne kadar kuvvetli ve ne 

derece zaruri olursa olsun h iç bir hal 
sureti vermez ve silahları Milletler Ce
miyetine yeni bir hayat refhedecek hu
~uku düvele riayet kaideaini iade eyli
yecck olan harici siyasete tabi tutul
-nak icap eder. 

B. Dalton hali hazırdaki vahim vazi
vette lngilterenin fevkalade müselli h 
olması lazım olduğunu aksi takdirde 
icil ve net;!yicini öğrenmek gayri ka
hil olan tehlikelere maruz kalacağını 
beyan etmiştir. 

Konferans ittifakla bir karar sureti 
kabul etmiştir. Bunda japonyanın Çi· 

ne kar~ı yapmış olduğu tecavüz dolayı
siyle nefret izhar edilmekte ve İngiliz 
vatandaşları Japon malları satın alma
mağa teşvik olunmaktadır. 

Bir tayyare kazası 
Varıova, 5 (ö.R) - Bir askeri tay• 

yare motörünc arız olan bir sak.atlık yü
zünden askeri tayyare meydanlarından 
biri üzerine düımüş ve içindeki d ört kiti 
ölmO,lenlir. 

Halk namzet-
·lerinin programı 
Populaire gazetesinin bir yazısı 

Frcınaız CümluıTTeid B. Lebnıa bir avda 

Faris, 5 (Ö.R) - cPopulaire> gaze

tesi Halk cephesi namzetlerinin nahiy• 

intihabatına nasıl bir programla iştirak 
edeceklerini tetkik etmektedir. Bu J1la-' 

kalede deniliyor ki : 

<Zengin sınıflar ve kapitalistler 

raları sayesinde sosyal inkılap sahasJ.Jl" 

da yapmağa muvaffak olduğumuz şey• 

lerin mühim bir kısmını bozmağa Jntl" 

vaffak olmuşlardır. Fakat partinin Mat" 
silya kongresi bu hale nihayet vererelc 

sermaye sahiplerinin sükfuıetle cerc)'811 

eden sosyal inkılabımıza muhalefet.iıı1 

menetmek için tedbir almak lüzuıntJ• 
nu göstermişti. Bu sebeple nahiye iJllİ" 
habatına değişik bir programla girrneğe 
karar verdik. Zenginleri prograrnıınızl 
ve islfıhatımızı bozmak için kullandı!<· 
ları silahlardan mahrum edeceğiz. PrOg• 
raındaki bu mühim tadilatın müntelıiJ>" 

~ııı· 
ler tarafından alaka ile kaI"§ılanacag 
dan ve önümüzdeki pazar günü yapıla· 
cak inühabattan muzaffer çıkınaJJlıj 
için- umuınt itimadın bize bahşedileee" 
ğlnden emiıüz.> 


