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Başmuharrir ve umumi neşriyat n1üc!ürü: 

HAKKI OCAKOCLU 
ı•---A--B O N E Ş E R A CTI--
11 DEVAM MüDDEI'l Türkiye için 

Senelik • • • • • • 1300 
Altı aylık • . . • • • 700 

Hariç ıçın 

2800 
1300 

T E L E F O N : 2697 

GüREŞ 
lstanbul - Atina ve Bel

i grad arasında 
temsili güreş 
larında Türk ekipi 7 - O 

galip geldi 

yapılanı 
müsabaka-

-- Cıımhıtriyetiıı Ve Cın11h11riyet Eserininin Bekfisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gazetedir 
--- -- - -- . ·-----------. -- - _....._ _.,_ ------ ---- - --

urultayıı 
bitirdi 

ikinci Tarih 
dün çalışmasını _,, _____ _ 

Dil bayramı 

---ııı,---

Spekülasyon oyunun-
da yabancı bir propa

gandanın tesiri 
aranıyor 

Kara Borsa artık meşum 
faaliyette bulunamıyacak 

Ulucak köyünde 
illi amele ağır 

bir dinamit patladı 
surette yaralandı 

ı:: z JçulluJa ı;idrn codde üzerinde 
ınüc.ss1f bir kamyon kz.w"ı olmuş. btr 
kamyon dört m<•tredcn hır hrndeğe dev--ğu anlaşılmıştır. 
Halkın kültür seviyesini yükselt

mek imkanları uvuçlarımızın içine 
r nek üzeredir ve ı<İrecektir. 

HAKKI OCAKOGLU 

rilmJş, Ü\ kişi yaralanmış!ır. H!':J.se et- IJ. Ct·lü.l Bayar 

rafında elde ett'f;:im:z malWnat şudur: Js.tanbul. 25 (lJusuııi muhabirimiz-
lzmirclcn /ıydına glhnek üzere ha- d<'n) - Türk parz.sının hükUmct tara

reket cd n «N'azi11i 53> nun1aralı kam-
1 fından c!üşür\.J.leccğinc dair ~ayiayı orta

yon Aydınrı ~Zderkep Kızılçullu yoku~: ya atanların mf:'ydana çıkarılması i.;in 
şunu so,n ~ur'atle çıkmıştır. Tam esas La~lanmıt olan tahkikat ve araştırmala
~oseyc çıkacağı sırada şoför, bir virajı Ira tiddetle devam olunuyor. 

- SONU iKiNCi SAYFADA - l - SONU CÇUNCO SAYFADA -

manevralarında 
hizmetleri 

Sefere geçişte vatan
vazif el eri .. da şiarın 

Sıkı bir imtihana tabi tutulacaktır Manevra 
sahasında hazirlıklar son safhadadır 

t 

HÜKÜMET 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kamutay huzuruna yeni çalışma 
esasları ve faaliyet programı ile 

Londra 
Paris 
ve Roma 
arasında 
müzakere 
acılması 

' sa atı 
gelmiştir 
diyorlar 

1 YAZISI S. 3 TE 

iki 

ÇIKACAK 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • 
ıçın 

Ingilız ve Fransız Büyük Erkıinıharbiye reisleri 

Diktatörün Mülakatı 

Mussolini askeri 
ittifak istemiyecek ... 

- YAZISI OCONCO SAHiFEDE -

d 
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Selimiyede feci bir cinayet 

Kahveci Mehmet bir 
tarlada öldürüldü .. 

Cinayeti iıleyen 
yakalanarak 

üç şahıs 
adliyeye 

zabıtaca 

veri:di 
Mite.en Selimiye nahiyesinde feci bir lunmamlfb. 

._yet olmut. Abdullah iaminde biri. Öte taraftan kal.ve kapatılmca kahve
bhftCi Mehmet. Çalar Ali. O..nnut ve ci Mehmet. Abdullaha kal'fl büyük bir 
~eli oğlu Ali tarafından taammüden öl- iğbirar hiaactmeğe haşlıyor. it gözlerin
~ürülmüttür. Hadi8e etrafında alınan , de büyüyor. evvelce Abdullahın sarfet
~alUmat fU merkezdedir: tiği kapattırırım• cürnlesile kahvenin lta-

Abclullahla kahveci Melunedin arala- panmaa arasında bir yakınlak bulundu
ri son zamanlarda açıktL Buna sebep, ğunu zannediyor. 
Mehmedin JtaJ.yebanesinde kumar oyna- işte bu un bu cinayeti hazırlıyor. 
b&ma. idi. Abdullah ve Mdunet kn• Kahveci Mehmet, beraberine yukarı· 
ga ettikleri 811'ada Abdullah Mehmedeı da adlan geçen arkadatlarını alarak Ab-

c- Sen kumar oynatıyorsun, ben de dullahın tarlasına gidiyor: 
aenin kahveni kapatbruun• demit. Kah- - Bize rakı çıkar, diyorlar. Abdullah 
~eci Mehmet: «Elinde ise yap, görür- çıkarıyor. 
sün> cevabını vermif.. Ve... içki masası, bütün azametiyle 

Bu eski bir miinalcapdır. lfin bir de ortada göründükten sonra gözler küçü
olürnle neticelenen son safhası vardır. lüyor. Manalı manasız sözler, tarizler 
Onu da aidatalun: başlıyor. Kafalar yükselince iş. tahmin 

Geçen hafta. zabıta kahveci Mehme· edildiği gibi kavgaya dökülüyor. 
Clin kahYelıanesinde kumar oynatddığa- Netice tudur: Abdullahın kalbi üzeri-
m tabit etmif ve kahveyi kapatmıştır. ne bir biçak saplanıyor ve ölüyor. 
Bu. Abdullahın ckapatbnnm> tehdidin· Zabıta suçlulan yakalamııtır. Ancak, 
'den sonra bir tesadüften bqka bir feY biçağı saplıyan d henüz tesbit edilme· 
'deiiJdi. Çünkü Abdullah ne zabıtaya, miştir. Bu da anlaşılacıı.k ve suçlular ad
ne de batkalanna böyle bir ihbarda bu· liyjYe verilecektir. 

Kızılçullu yolunda 

Bir kamyon hendeğe 
düştü. 3 yaralı var 

(BAŞ TARAF! t iNCi SAYFADA) yaralanmıştır. Hadise şöyle olm~tur: 
dönerken mla fazhıca ıapnuf, bu su- Ulucak köyünden amele Yusuf oğlu 
retle uçuruma mücavir olan ağıza faz- Ali ve Seyit oğlu Hasan, kuyu kazmak 
laca yaklaşmıştır. üzere barut almışlar, bunlara bir de fi. 

Vaktinde direksiyona hlldm olamı- til uydurmuşlardır. Kibritle tut~tur
yan toför, Jlk tekerleğin uçuruma ka- dukları halde fitil ateş almayınca, iki
pılmasiyle, rnakinayı idare edememiş, si de kuyuya inmişler ve bunu karış
kamyon bütün ağırlığiyle dört metrelik tırmala başlamtflardır. 
hendeğe devrilmiı ve parçalanmıştır. 

Sukut çok müthiş olmuştur. Kamyon
da bulunan üç yolcu yaralanmışlar ve 
Memleket hastanesine kaldınlnuşlardır. 
H.Adisenin tahkikatına müddeimumi mu
avinlerinden bay RilftU el koymuştur. 
Şoför 7ablanm'fbr. 

~ BiR DlNAMtT PAn.ADI 
' Menemenin ulucak köyünde bir di
namit lnfillkı olmuş, iki ameleden bi
rinin kolu kopm~, diğeri ağır surette 

Bu sırada, içten içe tutuşmuş bulu· 

nan dinamitler, ani bir infilakla ateş 

almıştır. Kaçmağa vakit bulamıyan iki 
amele ağır surette yaralanmışlardır .• 

Buruardan birinin kolu kopmuş ve 
başından ağır surette yaralanmıştır. 

Yaralıların hayatları tehlikededir .. 
Hastanede l"davi altına alınmışlardır. 

Mahalli zabıtası Iıad"seye el koymuş
tur. 

T eşrinevvelde dört 
takım karşılaşıyor 

üç f.eJrinievvelde başlıyacak olan Şild ta hakemi Fehmi, yan hakemleri Şahap, 
şampiyanası şu suretle olacaktır : Baha .• 

Oç teşrinievvel pazar saat 13.30 da 10 teşrinievvelde Y.:ıınanlar - Ateş, 
Demirspor - Alsancak, orta hakem Mus- evvelki haftanın galıpleri nr:ısındaki 
tafa, yan hakemleri Ahmet, Mustafa .. 

Saat 15.30 da Doğanspor - Üçok, or-
dömi final m:ı.çları .. 

17 teşrinicvvelde !in:ıl.. 

Trakyada 1 .. 
ilk okullar 

Sıcaktan bir haf ta 
müddetle tatil edildi Uretilen tavşanlara 

iyi bir mahreç 
bulundu 

Bu yıl, lzmir enternasyonal fuarında
ki Trakya pavyonunda Umumi Müfet
tif sayın general Kazım Dirik'in yük
sek himmetleriyle yetiştirilmekte olan 
muhtelif cins tavpnlara ait bir köşe de 
tahsis edilmiş bulunmaktadır. Pek çok 
takdir kazanan Trakya tavşanlarına fu. 
arda ehemmiyetli bir mahrecin de te
min edildiğini ve lstanbul hıfz.ıssıhha 
idaresinin her yal bin tavşan salın al
mağa talip olduğunu memnuniyetle ha
ber aldık. 
,Tıpta istifade edilen tavşanların cinsleri 
ve yaşları ve bugünkü fiatleri hakkında 
mezkur müesseseden malümat isten-
miştir. 

15 eylUl tarihinde açılan tedrisata 
başlıyan ilk okullar, sıcakların birden 
bire artması ve hararet derecesinin otu
zu aşması üzerine kültür direktörlüğü
nün emriyle ilk teşrinin ilk gününe ka
dar tatil edilmiştir. Şehrimiz ilk okul
larından birinde sıcaktan bir talebe ba
yılmış, bir mektepte de derslere devam 
imkruu selp olmuştur. 

Talimatname mucibince, sabahları ha
rar~t derecesinin 25 dereceyi bulduğu 
yerlerde ilk okulların talıl edilmesi icap 
ettiğinden, Izmirde hiç bir gün sabahla
rı harar •l derecesinin yirmi beşten aşa
ğı inmedıği ve ekseriya 29 - 30 arasında 
değiştiği görülmüştür. 

uı---

B ay r aklı vapuru 

D 
.
1 

b 111 Liman idaresinin, Londrada bir va
t ayramı şeref ine purculuk şirketinden satın aldığı vapu-

b ra «Bayraklı> adı verilecektir. Bu va-
İr toplantı purun mukavelesi 29 eylul tarihinde bi-

Bugün Dil bayramıdır. Halkevinde tecek ve bu tarihten sonra ikinci defa 
bu bayram şerefine tertip edilen toplan- kızak muayenesinden geçirilecektir. 
tıda bay Faik tarafından Dil inkılAbırun Vapur ikinci teşrin ayının ilk hafta· 
ehemmiyeti üzerinde bir konferans ve- sanda lzmir limanında sefere başlıya
rilecek ve Ö-ı: Türkçe yazılmış man u- caktır. 
meler okunacaktır. Toplantı saat 15 te- ~1"7".;~2!"D&m!IWS1?;:Z ... ıc'~&ma:21t?11ı1<zıızuc1!iFilltl'I.li2l:MZZMZ2!'2'L/J~ 

dir.. 1 Bır bayan aranıyor 
V .. Ü •h ' Mektebe giden dokuz yqmdaki 
1. Df UZ m ı rac l bir çocuiun terbiyesi ile meıgul ola-

Uzüm kurumu bu yılan son parti ya..~ bilecek, ayni zamanda ev itlerine 
· uzümlerini kozak mahsulü olarak 50 bin 

vakıf bir Bayan aranıyor. Kirmesiz 
kıloluk bir parti halinde Ayvalıktan şi- oı.... fa)'anl terc:ilatir. 
mal limanJanna ihraç edecektir. Bu par-
ti üzümlerin ambalajlanna ehemmiyet 12 • 2 ........ı. Yeni A.. ıue-

tesine IDÜnıcMt ol_.IMlir. Yel11mektedlr~ 

Bulgar 
dağında 
Demir, altın, gü
müş ve kurşun 
madenleri 
buluı1du 

---"'---
Kuru üzüm 
ihracatımız 
Ticaret odasının hazırladığı haf talık 

rapora göre, son hafta içinde Izmir li
manından ınuhtelıf ecnebi memleketlere 
1356,8 ton çekirdeksiz kuru üzüm ihraç 
edilmiştir. Ayni hafta içinde 2356.1 ton 
incir, 750 ton arpa, 362 ton bakla, 501 

ton nohut, 70 ton kendir tohumu, 65 
ton badem, 203 ton kumdarı, 40 ton 
valeks, 1588 ton meyan kökü, 216 ton 
tülün, 218 ton palamut, 169 ton küspe, 
16 ton zeytinyağı, dokuz ton deri ihraç 
edilmiştir. Maden ihracatı yoktur. 

ili 

llali dün geldi 
Selıinik beynelmilel sergısıni zi

yaret eden vali bay Fazlı Güleç dön
milş ve diln vazifesine başlamıştır. 

- ... #' ...... . . ----

Balkan Ticaret odaları .. ............................................................... . 
Enterbalkanik bir kongre halin 
Bükreşte toplanmağa çağırıldıla 

Ankara lstanbul - lzmrden heyetler gidecek 

len bu borçlann müruru zamana uğra
maması için ilkkanun ayı sonuna &tadar 
mutlaka tahsiline tevessül edilmiı ve bir 
çok kimselerin ev eşyasına haciz kon· 
muıtur. 

Halbuki gerek ayn ayn ve gerek 
grup halinde burada oturan halkın aç• 
tıklan İptal davalannda talep eyledikle
ri tehiri icra kararları furayı devletten 
gelmeğe başlamışbr. Dün gelenlerle 
birlikte 36 tehiri icra karan gelmiıtir. 
Bu gibilere konulan icra takibatı, netice
ye kadar durdurulmuıtur. 

Belediye, birbirinin mümasili ve l\atta 
ayni olan tehiri icra kararlarının phsa 
ait olduğunu kabul ederek diğerleri hak· 
kında icrai takibata devam etmektedir. 
Belediye bu hareketiyle bu tehiri icra 

kararlarınan hadiseye müessir olmadığı
m, ancak hangi davanan davasına karşı 
verilmişse ona münhasır olduğunu ka· 
bul etmektedir . 

Hukuki olmaktan çıkan bu müşahe

ruz. 

·---
T enecikte avcılar . 

kulübü 
deye, bu civarda oturanlar pek hal:lı Tepecik gençleri arasında ava fazla 
olarak itirazlarını en yüksek m~kamlara ehemmiyet verildiği memnuniyetle ha
kadar çıkarmtJlardar. ber alınmıştır. Birçok heveskar avcılar 

Bizim bildiğimize göre. Devlet Şurası- Tilkilikteki avcı kulübüne kayıtlı olmak
nın kararlan, mehakimi asliye ve niza- la beraber, uzak mahallelerden bu ku
miye mukarrerata gibi phsi davaya de- lübe gelip gitmek müşkülata mucip ol
ğil: ayni hldise ile kıyas ve tatbiki müm- duğundan tepecikte aynca bir avcı ku
kün olan bütün davalara müteveccih bir lübü açılması muvafık görülmüı ve ala
karardır. Şehrin çok ehemmiyetli olan 

1 
kadarlar tarafından vilayete müracat 

işlerini belediye varidatı bakımından ol- Ctlunmuıtur. 

• 

tır. 

Mehmet oğlu .A.zi.% azllı bir ha 
Kendisi Bergamada bir cerh hl 
den suçlu ve firar halinde iken, 
dığı yeri ihbar eden Allyl bulmuŞ. 
disine taarruz etmiş ve vahşiyane 
şekilde öldürmüştür. 

Ancak hA.dise esnasında kendisi 
başından yaralanmış ve tedavi içlO 
mir memleket hastanesine, jandarıo' 
zaretinde gönderilmiştir. Yaraları 
olduktan sonra Bergamaya gönde 
ve ağırcezada muhakeme edilece 

---·---
Takas işleri 

iki taksim 7007 sayılı kara 
dördüncü maddesi hükümlerine 
kan yapılacak takas muameleleri 
müddet kaydi yoktur. Mer'iyeti 
iUıalat rejimi kararnamesinin ııı 
mevkiine girmesinden önce haf 
olan hususi takas muamelelerinitl 
mal müddeileri bahse mevzu genel 
halill rejimi kararnamesinin ııı 
mevkiine girdiği tarihte münkaÔ 
maınışsa bunların da tekemınül 
müddet mevzuubahis olamıyacai' 
sat vekaletinden bildirilmiştir. 

• 
Çekoslovak re jifl 

direktilril: 
Çekoslovak rejisi direktörll 

vakya rejisi mildilrll umumisl bıJI 
liln kumpanyalariyle temas için 
Istanbul tarikiyle şehrimize gel 

BUGÜN T AYY A RE SiNEMASINDA MEVSiMiN EN BOYOK MUVAFF AICl
YETINI TEŞKtL EDECEK 
2 BOYOK. FIUM BiRDEN , 

1 - BEYA Z M ELEK 
Günahim Afktar filminde kabiliyet ve liyakatana gördüiünüz eımer güzeli KAY FRANSISE tarafından temıil eclilmit mr 

kemmel bir mevzu.. Hakiki bir vakiai tarihiye 
BEYAZ MELEK. Oımanlı • lngiliz Fransız ordulariyle Çarlık Ruıyaıı araaında 100 ıene evvel Krımda yapılan muharebede 

Filmi insani vazifesini ifa eden hasta bakıcı FLORANSIN bayatını - Afkına ve fedakarlığını taıYir etmektedir. 

2 - MARGARiT A 
Geçen ıene Şahane Melodi filminde kudreti san'atkiraneıini görüp takdir ettiğiniz billur ıeıli, genç ve dilber artiıt 

G R A C E M Ü Ü R Tarafından temsil edilmit atk - nete ve gençlik ve muıiki filmi 

AYRICA: Paramount Jurnalda aon hadi•at ve MIKI ARTiST 
•••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANS SAA TLERI FIATLER 
Her gün MARGARITA: 2 • S.15 ve 9 da. 

BEYAZ MELEK: 3.45 • 7.30 da. 
Cumartesi, Pazar: 12.30 da BEY AZ MELEK hatlar. 

30 - 40 - 50 kuruttur. 
Cumartesi talebe ıeanıı vardır. Dühuliye 15 kuruttuı'· 
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~stanbul, 25 (Yeni Asır : TçleJon]a) - ı siyle bugunun uıbıtları h .. zırl. nmıst.ı. 

Turk tarih kurumu ikinci kon"resinin Kongrcdn o!rnn:ın bu zabıtlar da t..ı dık 
~ ve Be seksiyon1arı bugiın dokuz bu- ve tnS\'•P cdildı .. 
!rUktan on iki~ e knd. r toplanarak ça 1 Kon.,,r ba ),anı hay Saffc..t Arıhan 
lışmalııt·ını h'tirdikr \'e kurultaya rn- <-on soz ol rnk ~ :ıb. ncı profesörler<:' kon-
ııulaeak mazb.ıtalnrmı hazırladı. "renin ils. kkur. •rıni bildirdi ve : 

Kongre altmcı ve son içtiınaınr saat - A ıldı ı r·ın' n beri cc.,iz ''~rlığı 
14 te ~ aptı. Evve:ı önder Ata ti.ırk ( kon- :ıe kon n~ ı r flcnd r-.n Ulu Önd~r 
grcye huzurları ile şeref Yermişlerdı. Ataliıı ke hcpiın ~ ndın~ sarsılı?1~z b .,:-

Kon re başkanlığını Kt.i.ltiır bakanı IdığJmııı \'C. d r n tazunkr.'.11:21 . suna
~· Saffet Arıkan yapıyordu. Dünkii be- rak Ti.ırk Tarıh kurumunun ıkıncı kon
§ınci toplanlının uıplı okunarak itt.- gresini hapıj omrn 
fakla kabul edildıkten sonra Beri in DC'di. .. 

o o eclisi 
A 

umet ye 
• 

yenı 
: kad.:misi profesörlerinden B. Hartman Kongr sa t lG 4:> te kap ndı. k ll 

ursuye gelerek tezini okudu ve cok mışlardır. Ve i er . heyeti. bu programın 
nlkışlandı. Bundan sonra birinci ceİs"'- / Profeso'", Ataturke, Türk tarih kuru-

huz runa 
esas 

çıkaca 
ana hatlarını 

edecektir 

ve 

... .. onu-

Sivas - Erzurum 
demiryolu hattı 
inşaat, bütün güçlük. 

lere rağmen ileri/e
miştir 

l'e on beş dakikalık fasıla verildi. muna sonsuz ihtinıınlarını bildiren ~o~ müzdeki ay icinde tesbit 
1kinci celse · K ''lt" bakanı bay 

1 
sözlerini sürekli alkışlar arasında hıtı- , 

Saffet Arık yınbe ku lu: d. ld tirken ync;a"'ın ikin::i tarih kongres:.... lctanbul, 25 (Yeni Aıır - Telefonla) - Dahili- ya salı günü Başvekalet Vekili ve Iktısat Vekili B 
T anın aş an ıgın a açı ı · · · V k 'l' B Ş "k .. K M · V k ·1 · C · 1 Al B b k I ... d . nrih kuru b k b Af t' Yaşasın onu:ı selefi ve halef:.. ye c ı ı . u ru aya, ılli Müdafaa e ı ı . e a ayarın aş an ıgın a toplantdara başlama-

Ankara, (T defonla) - Sivas • Er· 
zurum demiryolu hattının birinci mer· 
haleııi ve yolun tabii ürızn bakımından 
en çetin kısmı olan Sivas - Dihiki hattı 

üzerinde Açma boğazındaki tüneller ka· 
milen dclinmis ve bu hatta qıy döşenme 
işi dört kilometre kadar ilerlemiştir. 

Zirai kalkınma .. mu ns aş anı ayan c ın , G l K A x l M l' . . A ... l k h ld . ~ 
'I'ilrk ve o 1 t 'h' 't 1 k ._ Diye }ı, j kırmı tır. enera azım vza p, a ıye Vehılı B. Fuat g- arı ro mu teme ir. 

srnan ı arı ıne aı 0 an ıj · 1 l Adi' V k'I' B S"k ·· S G" "k H "kA · 'k' · · d hleUi ctüd · b' k d f 'dd tl l Yun~nlı prof~sür, güzel v~ eşsız stan-
1 
ra ı, ıye e ı ı . u ru ararog"lu umru u umetın, ı ıncıtefrın e toplanacak olan Bü-

1_ u ırço eavcşı e en- ( w J h' l v k'l' s' l' 3' , k .ti.lŞlanarak dinlendi.. buldan çok tatlı bi~· ha~ı.ra il: ay~ı1d.ı~ı- 1 ve n .. ısar ar e ı ı . A ı _Rana Tar.han, yarın yü Millet Meclisini~ huzuruna yeni çalışma eıas-
ıçın program 

Bunu ınu''t k' .. 1 d 1 t 1 nı tarih kongrcsin.n ılım nlemı ıçm (bugun) saat 19,30 da hususı trenle Ankaraya ha- ları ile çıkacağı söyleniyor. 
ea ıp og e en evve op an- · k d ki d · V k 

lllış olan s ksi nl 1 k çok değerli neticelere vardığını, kong- re et e ece er ır. e iller Heyeti, yeni faaliyet programının ana c yo arın rapor arı o ·una· k l I l h l 
tak kabul cdild' rede gördüğii iııtizam, çalışma tarzı ,.... An ara, 25 (Te e onla) - latanbalda bu u- at arını önümüuleki ay içinde tesbit edecektir. 

hazırlanıyor 
Ankara, 25 .(Telefonla) - 7-irtıat 

Vekili B. Şakir Kesebir, beyanatında 
memleket zirai kalkınması için Vckrıle
tin geniş ölçüde yeni bir program hnzır
lamaktn olduğunu, bu programın önü· 
müzdeki Kamutay toplantısına kadar 
yeti~tiriTerek Meclise verileceğini ve bu
nun kanun mahiyetinde müuıkcreye ko
nulaenğını söylemişt ir. 

B~kan B Sı.f" 1 Arık k g ""in ciddiyetin bir çok memleketler için ör- nan V ehiller, Lüleburgaz MI alt yolunu açmak üze· Baıvckôlet Vekili B. Celal Bayar bugun" yanla-
. a ıe an, on r~ ı ır. ld·~· · .. h l k l N I V k"l' B .. d Z , to:ı Cünü olmak dolnyısiyle 1arih kuru- nek olar~~ al~n~m.~ı la~~ ~: . ıgını soy- re a aca o an a ıa e. ı ı b .hAli Çetinkaya mi u~- ~ınBa İraat Vekili. B. ŞfJkir Keıebir olduğu halele 

nıunun davetine icnbetiyle kurultayda' lcdi \'e sozlerını şo~ e ıtir ı . teına, tamamen pa:z.art~n ıa a ı Ankaraya ge mıı 1 ankcuına gelmıı ve banka umam müdürü Bay 
~ulunmuş olan yabancı profesörleri:ı -«İnsanlığı saadt'te götürmek yolun- bulunacaklardır. Vekıller Heyetinin ayni gün ve- Muammer Eri' ile yarım saat kadar görüşmüştür. 
~ı istediklerini bildirdi ve kendilerini. da ilerliyen yeni Türkiyeyi. Atatürk .................. l .. ·s····T·",':t••N····B····••H•••111ın••ll•A• .... r."'1" ·N····r·A························································ 
1ernsu ettikleri memleketlerin alfabe sı- Ttirkiycsmı, şarkın medeniyet rehberi ~ LJ L ,. .R • B El GR AD 
:tnsı ile kürsüye davet etti. Türkiy~~yi s~lfı.mlarım.> 
~iman, A'.vusturyn, Çekoslo\·ak, 1n- Profesörlerin nutukl~rından sonrn T • ıA G •• M •• b k 

gılız, Leh, 1talyn, Macar, 1sveç, Ro- kongre ~a~ka~ı, kcndil~~ıne kon,.gre·n·~~ emsı 1 ureş usa a ası 
lna.~ya, Yunanistan ve Yugoslavyalı pro- mına lutilfkar. l'Jz.~erı~den. t~ş~kkuı 
fcsorler "lkı l d k" .. ·e ge cdı'lmes'ni teklıf etlı.. reklıf ıttifakla Yı l 7 
1 • "' ş ar arasın a ursuy - . · ı o t •b e 
Ct~k Türkiyede gördükleri bi.iyük mi- kabul tdıldı. .. .. . ugos av ara - ga l lZ 
safıtperverlı'kt "k . n"tlı> Bundnn conr.\ kurııuyc t rıh 'kurumu 
b en, şu ran ve m;n ~ ~ . .. f Brüksel, 25 (H R) - BaŞ\ekil B. 

.... 
Be/cihada Kabine , 
buhranı bitti 

ahsettiler. Türk tarih kurumunun ilim genel sekrC'lerı profosor B. Mu~af er 
dUnyasında değeri çok ~ üksek çalıc;- Göka cıktı. Bec; yıl evvel Türk Dil ku

lnahırını ve Atati.irk Türkiycc;'nde ilmn lstan'6ul, 25 (Hususi muhabirimiz
\l'rıien büyük mevkiin besC"r tarihi için den) _ IJu nk~:ıM Tarabyada Sümer
l'\f.' kadar kıymetli neli<:eler vermekte palarta tstanbul hclediyesi tarafından 
tduğunu heyecanlı bir lisanla anlattı- 1 arih kongresine iştirnk eden profesör
ar. Profesörler, sözlerini Almanca, In- I ''arın 1 5 O l ·1 il ık bir ziyafet veril-

Y Vnn Zeeland hu akşam kabine t oplantı· 
l stanbul, 25 ( n i Asır - Tele fonla) - Bugün la- , ile kartılafh. Muhtelif sikletlerde 7 güreş yapıldı sından sonr ı~krnr kralla goruşmü tur. 

. 1. er şert•• '· • 
&ı ızee, Fransızca \•e Türkçe söylemiş· . t' z· fnttc T urih ve Dıl kurumla-lcrd' mış ır. ıva ~ . 

ır. n rızaları ile üniversite \'C Ankara Dıl. 
Lehli Profesör. Anadolunun ş<'r<'m T .1 ! k"lt . r .. 1 • vabancı pro-

arı ı n ·u ı pro esor erı • .J 

lnazisini, y<'ni Türkiyenin, Atatürkün ( .. l ı b ı 1 dır esor er ıazır ıı unmuş ar . 
C' . "z dehnsı ile yiirümektC' olduğu bü- YABANCI PROFESÖRLER AN-
~ ~k yolu hn~ ret 'e tnkdil'lc 7.ikrelti . KARAYA G tDlYORLAR . 
Turk tarihinin dünya tarihindeki yer Vt' 

:rolünün hakikaten çok büj-Ük olduğu- lstanLul. 2S ( Hususi muhnbirimiz-
nu bir kcrrc daha belirtti. den) - Tarih kongresine gelmioı; olan 

Sözün Türkçe b.ı lı) an 1taly::ın pro- yabancı profesör! r yarın (bugün) 15.13 
f ör, Atatürk Türkiycsindc ilmin n~ ]de husu i trenle Anknrnyn hareket ede
kadar takdir edildığini, Türk tarih ku- cekler, Aııkıır. da :> npılan son hafriyat 
ru'.11unun çalışmnlarının insaniyetin s::h~·ını, Çubu.k b-~~njını, 2._irant .. e.nstitu
lnu terek lnrihini alakadar eden bi.itün tsunu, Orman çıftlıgıın \'e dı •er goruleC"ek 
~ahalarn amil bulundugunu iz.ah ede- ) erleri geuceklerd.r. 
rck, biitün bunfarı ilim dünyasına ha- • ---

~er vereceklerini söyledi. Türkiye - !tal- p ARAMIZ 
~u arasındnki kliltürel münasebetlerin 

~~a bü~ ük semereler vermesi temen-
sınde bulundu. c ı •k •b • 
- Yn~asın Ataturkün Türkiyesi.. "' e i gı l 
biy(' k" "d . k 7 I ursu en ıner en &'1.lon uzun ve d 
~asız alkı-lar jçindc.> çınladı. v l ı r 

to acar profcsöriin evvela Fransızca, Sa g a m 
nra da T · k · d 'ğ' T" k M ur çe ıra etti •ı \'e ur - - -BAŞTARAFI BEŞiNCi SAHIFEDE-

da~car dostluk ve kardeşliğini bir kcrre . 
k a tC'baı uz ettiren nutku da çok al- Borsada çe\ rılen mancnalarda borsa 

1 landı.. f haricindeki spekülatörlerin rol oynadık· 
J Vcçli profesör Türkiye _ 1sveç ora- lım tesbit cdilmi gibidir. Bu ş:ıyınla-

gındak· ' L 

}q • ı tarihi muna c.>betlerd"'n v~ on rın çıkma~ında yabancı propaganda teş-
lu ~cı ŞarJden bahsetti. Türk-İsveç dos1

- ki latının da ayrıca rol oynadığı söylen· 
dag~~un. sağ~amlığı~ı ve Hin.1 dün):a~ıy~- mektedir. Bu mesele üzerinde büyük 
l'ı rkıyenın aldıgı mc.>vkiın gemşlıgı- bir has nsiyetle 'e derhal harekete ge-

l anlattı. 

:ta~ckoslovnk profesör de. Türkçe <h
tiı ır~dE'ttiği nutukta, bu kongrenin bü-

n duny 1 · y,.t • .) ı a akadar eden bir ehc.>mmı-
tetk taşıdıgını, kon renın mesai yolun..ı 

ık ede l . k d . . .. ter k n erın Tür me enıyclın go· 

(h e hayranlık izhar edeceklerini 
eının. 

di : ıyctie knydC'ttiklen sonra <ledi 

- l n 

çen hükumetimizin bu muzır ve fena 
kaynnğı kökünden kurutacağı şüphesiz
dir. 1 ıirk parası çelik gibi sağlamdır. 
Hıikumctin idd<"tle yapılmasını emretti
ği tahkikat emri. Kara Borsa> admı ta
şıyan speküli'ısyonculnnn u.ıerinde soğuk 
Lir clu" l~siri ) apnııştır. 

ıu---

1 z mitte imar faaliyeti rn P~ratorluk d vri bunları yap· 
h <lfl1ı ta-. Ancuk Turk ciinıhuriyeti, bil· Yeni pl;'.na gorc.> belediye Izmit sahi
h a ~ onun büyük baş!rnnı Reisicüm- !in:.- boydan boy.1 bir rıhtım yapın ğa 
ı ~r Atatürk sayesindedir ki beynelmi-

1 başlamıştır. Tozluk yangın yerleri de 
Y:r~~tihi işıklnndıran bir yol üzerind" ayni pl5na göre müsait taksitlerle sa
t ·r ~mek nasip olmuı:, enternasyonal b!- tı l ıga çıkanlmışt r. 

,,,. . . : · .. ;. '. -~ .. 1 . .,· · ......... _, .~ 

Kiral1k daire ve ev 

t anbul mın~akası tarafından hazırlanmıt ola n Is· ve Türk ek ibi yedi güretle de g a lip g eler e k Y u- Hüklımel geç ,•akit nt>!lretti-;i bir teblığ
t anbul - Atına • Belgrad • t emsili güreş müsabaka- , goslavları 7 • O yen di. B ugü nün g alip leri arasında de başvckılin me" kıinde kaJdığını, i 

11
• 

larının b irincisi Taksim stadında yapıldı.. Hasan Tahsin Yatar, Y a hya, Saim, M usta fa ve 
B .. T" k .. k'b' ek"b' Ç ' fodan 'azgeçtiğini ve kabıne buhranının 

ugun ur gureş e ı ı, Yugoslav güre• ı ı oban vardır. b ı b' · ld ~ b'ld · · 
T u suret e ıtmış o ugunu ı ırınıştır. ............ ikT'Dikt~ta;a~ .. ··Maıdk~t; ........................ 8t:kiD .. SOD ... i ..... 'i'S ...... .. 

Mussolini askeri 
t ·fa istemiyecek ... 

Mıinih, 25 (Ö.R) - Düçc - Führcr 
müJükatı bir sı:ıat bir çeyrek devam et
miş, bu müddet zarfında B. Hıtlerin evi 
önünd" toplanmış olan Halk tezahürat
ta bulunmuştur. Düçc nasyonal - Sos
yalist ihtilali kurbnnları şerefine yapıl
mış olan abideye çelenk koymuştur. Bu 
fazim merasiminde meydanda yalnız el 
ele vermiş olan Düçe ve Führcr bulun
muştur. 

Oradan B. Bitlerin refakatinde mu
maileyhin evine giden B. Mussolini şe
refine verilen hususi ziyafette bulun
muştur. Saat 15 tc nasyonal - Sosyalist 
partisinin muhtelif teşkilatı muazzam 
bir geçit resmi yapmışlardır. 

B. Hitler prens Şnrlın snrnyına gi
derek B. Mussolininin ziyaretini iade et
mistir. 

Londra, 25 (Ö.R) - cTimeS> gazete
sine göre B. Mussolini B. HiUerden a~
keri bir ittifak istemi~ ecektir. cDaily 
Telegraph> umumi ::mlfth emareleri kar
şısında müUlkattan vahim hır netice 
bcklenemiyeceğini, belki Romn - B erlin 
ve Paris - Londra mıhverleri arasında 
bir mukarenet olabileecp,ini ve Londra-

run bunu daimn istcdig.ni yazıyor. 
Paris, 25 (Ö.R) - cJ our> gazetesi 

Avrup:ı diplomatik havasında gerglnlik 
azalmış oldugundan Mussolini • Hitler 

mülakaUıırından vahim bir n etice çık
mıyacağını, belki de bunun tngiltere -
Fransn • l talya ve Almnnyn arasında 

yeni bir dörtler nnlaşmasınn mukaddi
nıc te§kil edebileceğini yazıyor. 

Milnih, 25 (Ö.R) - B . Mussolini B. 
Hitlerin ziyafetinde hazır bulunduktan 

sonra saat Qn beşte iki reis halkın nl
kışlarına mukabele için balkona çıkmış
lar ve birkaç dakika sonrn maiyetleriy-

le birlikten tekrar gözükmüşlerdir. Bun
dan &Onra soknğn jnerck tribünde yer 
nlmışlardır. B. Musso1ininin göğsü ni-

şanlarla kaplı idi. Her iki reis kollarını 
uzatarak halkı elumlaınışlardır. Sağ ta
rafta Alman otoriterleri sol tnrafta dn 

Jt !yanlar sıralanmışlardır. Nasyonnl 
sosynlist teşkilatından yirmi bin ki i bir 
geçit resmi yapmışlardır. B undan son
r:ı BB. Mussolinl ve Hitler A lman san
at evine gitmişlerdir. Burada B . Mus
solini şerefine blr çay verilmiştir. 

Şigi Sarayında mühim 
bir teşebbüs · 

Seyit Rizanın muhakernesi 
Ankara, 25 (Telefonla) - Elazizden bildiriliyor: 

Seyit Rızanın on sorgusu da ynpılmı tır. Muhakemesi belediye snlonun
~a yapılacaktı.. Muhakeme) i takip, edecekler için .s:ılond izdih ma mey
dan bırakmamak üure ıimdiden tertibat alınmak tadır. Muhkeme) e 15 gün 
içinde ba~lanması muhnkknktır. 

Röyter'in bir haberi 

Münihte hidiseler 
· çıktığı bildiriliyor 

lstanhul, 25 (T defonla) - Londra radyo u d R" ı · b'ld' s ıı n oy er n1ansının ı ır· 

eliğine göre, Mussolininin Münihe vardığı gün bu Şl·hirde bnz.ı hadiseler ol-
rnu~. 14 kişi ynrnlnnmı;, ve hır çok kim:.der de olmu'.,tur B h"d' 1 · • . ., . u a ıse erın 

bır ııuıknst mı veya herhangi bir kargaşalık hildiscsi mi olduğu hakkında mü-
temmim malumat yoktur. Alman njan.sı bU\ nk' a> ı gizli tutarnk inkar et
mekte, buna mukabil Höyter ajansı, vcrdiı:;i hnberin doğruluğu uzerinde ı'!
rıır etmektedir. 

Pariste 
Kaçırılan beyaz 
generalın karısı 

tevkif edildi 
---·---

Paris, 25 (ö.R) - Beyaz Rus gene-
ralı Mill rin kaçırılması hadisesinden 

kendısinin mesai nrkadnşı general Skop
linin mesul oldugu şüphesi vatdır .. Bu 

general da ortndnn krıybolduğu içindir 
ki knrm tevkıf edilmiştir. Bu suretle 

lzlerlnin bulunması hnkfmının h:ısıl ola
cağı zannediliyor. 

Pnris, 24 (A.A) - D.in ortadan kny
bolmuş olan general Skopliııiıı karısı 

Kücük ic habeıler 
1 9 

~ 

Erzurumda evkaf 
apartımanı 

Erzurumcla Hk 
temeli atılmı tır. 

Evkaf npartınanınn: 

Adana belediye reisi 
muhakeme edilecsk 
Adana bcled., e rdsi, bazı kanunsu: 

hareketlerinden dolayı De\: let Şt1rasm
da muhakeme :ıltına nlınnıl§tır. 

Erzurum halkevi 
Erzurum Halkevi binası kıştan ünce 

bitmiş olacaktır. 
o 

Kücük dıs 
1 , 

gr<' . Hnet yac;ı) an yi.iksek dimağlı kon
tu nın mesaisinı inki af ettirmege çalıs
l'y~~nun ilk kongresinin toplandığı 2G 
.. lJ hırihiııin bütun memlekette her 
.... ene dl 
k 1 bayramı olarak kutlanmnsının 
•ı:trarJ:ı., 

Puri0
, 25 (Ö. H) - Dün oldukça IOelbos Ve Bovnskopn nrasİnda teati edi· 

ehemmiyetli bir d iplomatik h ildise vu· len fi kirlere muttali olan Londra hük\l
ku bulmuştur. D. Mussolini refakatin· meti B. Dclbos tarafından ifade edilen 
de hariciye nazırı Kont Ciano ve kala- telakkilerle mutabık olup Fransız hüku
balık maiyet crkfını olduğu halde Berli- meli gibi o da n ağıdnki üç nokta üze
ne doğru r,irlerken öğleden aonra Ro· rinde Londra, Paris ve Roma arasında 
mada lngiliz ve Fransız maslahatgüzar- mü~kercl\r açılması saatinin geldiğine 
lan tarafından müşterek bır teşebbüs kanı bulunmaktadır:. 

Gazi Bulvarında Doktor Hulusi yapılmıştır. Bu teşebbüs Lond ra • Pa· 1 - Akdenizde emniyetin i:ıdesi, 2 -
caddesinde yazıhane ve apartıman ris ve Homn arasında açılacak müznke· ispanyanın, Balear dalarının ve İspanyol 
olarak l:ull~ılm8:k Üzere i~, .. üç ve relerin resmi bnşlangıcı telakki ed ilmek· ı Fasının dahil i harpten evvelki s tatüye 
dört odalı mustakıl ve her turlu kon- tedir. iki maslahatgüzar Chigi sararın- avdeti ve 3 - lspnnyadnki ecnebi gönül-

Mm. Skoplin tevl:if edilmiştir. General 
Skoplinin general Millerin ortadan kay

bolmasında bir rol oynamıs olduguna 
dair ortada bir takım mevcut «üpheler 
olduğu söylenmektedir. 

haberler 
l'arı ""'tmış ~ldu •unu ve bu bayramın 
<l 1 n besıneı ~ ıldönüınüne rastlamac;ı 
("o tayı ı) le kardcc; Dıl kmumunun ikin-

ı ar h k 
t kl 1 onrrresi adına kutlanmasını 
(' ıf C. lti. 

foru havi daireler kiralıktır. da Kont Ciaııonun gıyabında kendılcri- llülerin geri çağırılmnsı 
Dr. H ulusi ce.ddesinde 64 numa- ni kabul cd~n yüksek hariciye memuru· UÇ MOHIM MESELE 

:aaşk 
:tcdiJ an tarafından umumi heyete ar- raya ve telefonla 2256 numaraya na Cenevrede BB. Dclbos ve Bovasko- iki maslahatgüzar bu iıç meseleye ha-

~ en hu teklif ittifakla kabul edildi. müracaa t. pa ve Londrndo BB. Eden ve G randi kıki 'c prntık birer hal sureti bulmak 
arasındnki konuşmalarda temas edilen 1 lıusu:_undnl:i ehemmi} et üzerinde ısrar 
mescleln iizerindc hükumetlerinin gÖ· ı ı.:tmege ınemu! edilmişlerdir. Son gün
rii.,lerini izah e tmişlerd ir. Bu tebliğle be- !erde yapılan ihzari temaslarda Roma 

ongrenin son olmak dolayı-

• . '. ~~~~··bıı.....r., .. ,,: . . :aı .~ .. . . .... .\.,~ .......... t,.•••,•41 ~ ... .,. .. . . . ~ .. ~' . . - . '""' . ' . . , "' 

.. ' TURK ... ~ 
bir Trakyanın yerini, gögünü 

zafer kasırgası gibi savuran Türk 
ordusunu gel de gör· · · 

Hugiin L A JJ ı~ Sincnıasıııda 

1 rnber bir muhtıra da ''erildiği ve bundn hükl'ımetinin ınlimcssilleri ltalynnın is-
1 lngiliz ve Fransız hükumetlerinin talep· panyadn arazi fethetmek emelini takip 
ferinin tasrih olunduğu zannedılmekte- etm<"diğı "'e ispanya ) nrımadasınn yeni 

1 
<lir. Bu vesikanın hemen B. Mussolini· kıtaat göndermiyeceği hakkında teminat 

'ye tebliğ edildiği şüphesizdir. 'ermişlerdir. İngiltere \'e rransa bu va
tNGiL TERE FRANSA iLE itleri m~mnuni.retle kaydetmiş olmakla 
MUTABIKTIR. beraber bunların hnkiknte inkılap etıiği

lnciliz maslaha tgüzarı İtalyan hüku- ni görmek temennisinde oldukların ı bil

' metine bildirmi§lİr ki, Cenevre~e BB. dirmiılerd ı r. Ademi ıniıdahnle siyaseti-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
il' ltalyanın lsp:ln) adn yerleşmemesi 
esası, ltnlya Nyon anla~masına iltihak 
eder ve lspanyndal.i ku\' etlerini geri 
çekmeğc baslarsa hissedilir llerececle lal· 
bıkat sahasına girmiş olacaktır. 

UÇ DEVLET ANLAŞIRSA .. 
Londrn hükumet mahfillerinde knj de

dildiğine göre Akdcnizin üç hiiyuk dev-
1<-ti olan lngiltere. rrnnsa \'C halyn, Ak
denizdc korsanlığa nihayet , ermı.-k hu
ımsunda olduğu gibi a) ni suretle ecne· 
bi muharipleri ger) çekmek hususunda 
da mutabık knlnbilirlerııc bunu vaz.iyet· 
le umumi hir ımltlhın husulü takip et
mekte gecikıni) eccktir. 

* Küçük Antant devletleri ile Maca• 

ri l 11 arasındaki müzakereler kcsilmiı 
'e inlik cdilıniştir. 

* Mısır hükümeti, lsmniliye ile Tuz• 

lu göller üzerinde b ir iç liman mukavele• 
sini imzalamıştır. 

* Alman gazct• iNİ, bas makaleleri• 

ııi ınüttefıkan Alman ıoprağıııı zi} are1 

eden Mussolinlye tahsis etmcktedirl~r. 

* Yugoslavya naibi Prens Pol, maa 

nevrnlnrda bulunan ecnebi askeri heyet 
rci !erini knbul etmiştir. * Londrn gazetclerJ. Mussolinini\'J 

Alınnnyn) ı ziyare ti münasebetiyle uzun 

makaleler ) azmak ta, bu ziyaret etrafın• 

ela muhtdıf trf irlerde bulunmaktadıf 
Jnr. _j 
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Birinci kısım : 

Pel[ala: Allaha ısmarladık. Bir 
hiç göremiyeceksin. Acele 

TEFRlKA No: 41 

daha beni 

Askerliğe 
kızının büyük bir hamlesidir 

acele, 
pür hiddet cıktı , 

Orta okullar ve Liseler ilk teşrin ayı
nın ilk günü açılacak ve tedrisata baş
lanacakhr. Bütün okulların talebe ve 
sınıf durumları , ders programları ve 
kitapları tayin ve tespit edilmiş, tedri-

Hül.ASA Mişel kadından alınağa karar verdi. sata ait programlar gelmiştir. Dün, en 
Dul olan baron Danyel de Vi!lebonun Zaten onu oraya koydurtan bendim. . .on olarak erkek talebenin olduğu gibi 

iki kızı var: FraMUtıaz ııe Nikol .. Niko- Sana yakın olsun diye_ Zira bir gün kız talebenin de askerlik derslerin!, er
lu" hemen hemen ni§anlısı sııyda1' yüz- her şeyi sana itiraf etmek isliyordum. kek talebeye tahmil edilen mecburiyet 

bcı,. Jn-a.T Dtımit Laoste biT ••fen me- - Ne yapalım ? ve mesuliyct derecesinde ve ayni hassa-
11\UT ediliyor.. Bcırontm metresi Flcıvi - öbür gün gizlice süt nlııeniıı evi- siyetle takip etmosi haltkındakl emirler 
da McıTey ıwç ortağı Mark Sutnula bw- ne girerek çocuğu kaçırmalı.>ın. gelmiştir. Bu emirlere kız talebenin, or-
li1cte Nikele kcırr biT wikaıt tertip edi- - Bunu asla yapmanı. ta okulların ikinci ve üçüncil sınıflarm-
var. Nikol bcıbutnm kim olduğunu bil- - Senin torunundur o .. Bir müddet da takip edeceği :ıskerlık dersi müfre-
mediği bir çocuJc doıiuruyar. Mark Sa.s- kendi yanında gizlersin. Sonra ben g..- datı iliştirilmiştir. 
tras alicl?1Ulp bir adam rol il takınarak lip alırım.. y urd müdafaasuıda erkeklerle ayni 
çocuğu evlilılığcı kabul ve Nikole izdi- - Asla, as15, asla.. safta mevki almağa namzet olan genç 
vaç teklif ediyor'. Atıl ıuçlınıu1' Markın - Bizi sevmiyorsun Ö~·leyse... kızlarımıza daha okul sıralarında as- Kızlarımız ııske,.lik talimleri yapıyorlar. 
tO. kendisi olduğunu bi!miven zavallı - Jandarmalar, hakimlerle bll§ım.a kerlik vazifelerini öğrctmeğe matuf olan mak için bilinecek hususlar.. kanlılık, mahrumiyete katlanma .. 
kıx bu11'4 kabul ediyor. Bu aınıda Fla- iş mi açayım asla.. • '«Askerliğe hazırlık tedrisatı>, milliyet- Topoğrafya ; harita neye derler: Coğ- Silah bilgisi; ağır makinalı tüfenk 
vl b.ırondan bir izdiv~ vaadı kopıırı- - Babasının onu .. almaga lıllla y.ok. çi ve inkılapçı Türk kızının bllyllk bir rafya ve topoğrafya haritaları, mikyas hakkında bilgi. Bombalar hakkında bil-

Sonbahar 
Manevraları 
Askeri rnahafilde büyük bir eh 

yet verilen Söke - Aydın manevr 
yalnız cephede tezahür eden blr lı2 
hali tecrübesi değil, ayni zamanda 
he gerisi hizmetleri, hazerden sefere 
çişte vatandaşlara teveccüh r den ,. 
zi.fenin gösterilmesi, incelenmesi 
mından da büyük ehemmiyeti Jıa.zd 

Harp halinde, yurdun büyük be 
olan kahraman ordunun ve ulusun 
türlü yeyecek, geyinecek ihtiya 
incelenmesi çok şayaru dıkkat ve ŞI 
nı istifade bir şekil göstermektedlr• 

Manevra sahasındaki lıaz.ırlıklar 1 
re merkezlerinden idare edilme)rtedir 
Manevra nııntakasında mevcut içil 
len ve içilemiyen sular araştırılınal< 
içilmeğe salih olımyan sular i~aret 
mektedir. Bu suretle ordunun sıhlıi d 
rumuna. büyük bir ehemmiyet atfolıı' 
maktadır. 

İzdihamın tevlit edebileceği mı;lıtt 
mcl umumi hastalıklara karşı çvk 
sas davranan alakalı makamlar, 
eden tedbirleri almışlardır. Hayvan• 
da sıhhi durumları incelenmekte, 1 

birlere tevessül edilnıektedir. 
KUMANDA HEYETLEJt1 

•·- -'- ~ m1 k tin" d Manevra kumanda heyetleri pı1acağı sırada Fiavinin Ameriı== <>•- me e e e yaşamıyoruz ya_ Şu nokta bilhassa kayde şayandır ki, (Muhtelif vasıtalarlar) Ahş bilgisi; birinci programın tek-
JIOT· Fakat baronla Flıwinin izdivacı 114- - Mahkemeye muracaat et. Vahşilerlhamlesi olarak mütalaa edilebilir • nedir, nasıl kullanılır. Cihet tayini gi ve bombalardan korunma. 

edilıniştir. cDosh ve cDüşman• o mii§ sanılan birinci kocıuınuı Mlil. ya- - Neler, neler görülmüştUr. 936 tedrisat yılı esnasında yurd m. üda- Seferberlik, ordu seferberliği ve mil- rarı. Nişan vaziyetleri. tl'ç köşe ~ 
_,_ nun rüınuzları, kumanda heyetleri, ,.,ı.ğı hcıb~r alınıyor ı·e kadın re..""İl .,.... - Mahkemeye baş 'VUl'.. faasmm ehemmiyet va mesuliyetini it seferberliğin ehemmiyetL. nşan alınalı: ve tetik düşürmek, tüfen-

_,, kem he~-eti hakkındaki talimat hazı rcık aıınesinin yanına kaçıyor_ Şim.... - Babası zengindir, kudretli bir müdrik orta tahsil çağı kızları ayn ay- Yurdda§Iarın seferberlik ödevleri. ge yapılacak muamele.. ~ 
intik4m almağı düşünmektedir. adamdır. Ben sadece bir anne,.im. H..- 1 rı ve grup halinde ınelı:tep idarelerine Yurd müdafaasında kadınlara dUşe- Topoğrafya; Topoğrafya haritaların- ~iı~daEcrlardea bildirilmiş, etanli~~~~-~e,, 

••• 1 bil 1 . d fı d k" . tler "d '-• 'i t b" ınıştir. n ba,.o;lıyarak , WU< saba koymaz ar e- baş vurarak askerlik der.ııne. evam r- cek ödevlerden:.. a ı ışare , arazı eou sun ve a " ..., 
k k kerl makamlara kadar her vazifedar ,.. 

Yeme esnasında Buklen anne ızı- _ Şimdiye kadar böyle bir şey de satı verilmesini ısrar!A istemişlerdi Bu A) Mahalli havadan korunma işleri arızalar harita nasıl gösterilir. Hari- arr' 
bit b ı umili... tayı •ihetın· e koymak.. l.ışmalarına devanı etmektedir. Ta ·-• na a en : işitmemi•tim . Gerçe her •eyi söylemez- müracaatlerin fazlalığını va um gı- (Aktif passif) ' JiJr 

Ç k .,_ d d" ., ' müdafaa, geçiş yerleri hesaplı ve p 
- o ... onuşmıyorsun, e ı. !er ya.. ni nazarı itibara alaıı Kültür Bakanlığı B) Sıhhiye hizmetleri.. Muharebe bilgisi; yığınak, bunun ça- 1'11' 

Sa hik' l bir .sekilde aıakadarlarca incelerun• - na vaadettiğlm · ayeye nerı>- _ Şu halde razi oluyor musun ? bunu umunü bakımdan mlita Aa ederek C) Muhaberecilik ve istihbarat.. buk olmasının ehemmiyeti, sefer, harp, ·· Jc.ııl 
den başlıyacağunı düşUnüyorum. uml b" had' 1 dir. MoWrlü Türk ordusunun pek . 

_ Ben nıi? Hayır dedim .. Hayır faydalı ve hatti lüz u ır ıse o a· D) Levazım.. muharebe, mlitareke nedir. Yürüyüş, bir zaman içinde vardığı yüksek n_eı: 
- Öyleyse doğruyu oöylemeltle işe bitti. ' ralı: kabul etmiş ve genç ;':nlaxın as- Bu hizmetlere ait umumi bilgiler.. mola, muharebe hakkında kısa bilgi, ce, bilgili kumanda heyetinin motoıl~ 

baila.. _ Senin için bütün yaptığını iyilıkler- kerlik derslerine deV21D anna karar Harp tarihi ; istik.ifil harbi, Kosva, taarruz, müdafaa, çekilme hakkında kı- vasıtaların sevk ve idaresi hususund..,. 
- Bu hakikat biraz acıdır.. rmlşt" N''-'bol " .. ill. d tak · k den sonra reddediyorsun dem*'! ve ır. "'- u , .. > ı uyguyu vıye erece sa bilgi. •ayanı hayret muvaffakıyeti bu mao"'" 
- İyi ya, bir in evvel söyle de bit- H de ·· ·· ıa-'- ntanın Ih kJ!d ) • 

_ Ne yapmışsan vazl!endl, lazım.. er şey ıı üstün ° ~ .. kusu şe e. . Seferberlik : Sulh zamanınıla. sefer- ralarda bütün heybetiyl~ meydana ırf 
sin.. b . pt • Ba ve emniyet içinde yaşama azmı.nı v- Yaya hareketler: Esas vuıyeU, se- berlik hazırlığı .. Yurddaşların seferber- kacakt 

- Hikaye şu : Senin emelin yerin! - Ya sen enun ıçın. ne ya ın • . - vetlendiren ynrd müdafaası vazifesi, tamlar, münferit yürilyUJ dönüşler, ır. ~ 
bulm tur Se b .. Uk • B t k t t 1 ve benı çı-ı..ı.:. g · lik ödevlerini yapmamalarının zararla- Bütün ulus, manevraları müte• ~ ·· n uy annesın . un-

1 
na o a a ma ' .• ...._a on- dünyada ilk ola.ralı: esaslı bir şekilde, manganın teşkili ve yanaşık düzen ha- ıf 

dan daha inanılmıyacak bir şey de ,•ar: dermek mi senin vaufcndi ! 1\Tiirk kızlan tarafından elde edilmiş reketlerl.. rı... manevra kıt'atının yapacağı büyük jjll-
Tonmunu tanıyorsun.. - Her ne kadar otuz.. altı aşığuı. ve' yüksek bir baktır. Bu işte Türk kızına (Bu program, bu yıl diğer sınıflarda Yurd müdafaasında kadınlara düşe- keri geçit resmine hoyecanla ini ~ 

T • f 1 k b ' d · · da · cek ödevlerden : ediyor. Ordusuna inanan ve sonsuz b - anıyor muyum · azla o ara ır e pıçın varsa , o I tevoccüh eden luıklt gttrur cidden yı>- d:ı okutulacaktır.) hd' 
- M~el kadının yanındaki küçük söylediğin lokatlard.a 112vada dolaşan rindedir. SEKIZtNCt SINIF ASKERLiK A) Mahalll havadan karunına işle- sevgiyle bağlanan memleket onun 

Se "dir 1 ri. (Aktif passif) betinden ve hızından yeni bir hı• ~ 
rı ·:. 

1 
başkaları var. I Askerliğe hazırlık dersled orta mek- DERS! PROGRAMI ak k d 

1 
. resti'" 

- Koyde ona .esrar çocuğu> adını - Bunu bir görmek isterdim. Bana tcplerle bu mekteplere muadil olan kız Ordu teşkilatı; birlikler ne suretle B) Sıhhiye hizmetleri.. c tır. Tür vatan aş arı geçıt 1.ı 
k J N zal C) Muharebecilik ve istihbJırat.. başından sonuna kadar takip edecel< oymuş ar. .e re et.. mı tokat? Hele bir göreyim.. ı1 5an'at okullarında da tatbik edilecektir. teşkil edilir. Muhtelif birliklerin sıra k alk 

1 
k fıt' 

E b - '---- başka bir D) Le ve ordumU%u yüre ten ış aına 
• . 

- ğ. er agıraca.._.. ~ey _ '·'-·"Mn kadar bu··y"m"• ol , yin~ Devam, sınıf geçme ve mektepten me- ve isimleri. Ordudaki rütbeler hangi- vazım .• 
1 lm ..,...,...,,,. ~ '""' ~ B hiz ı · t kjj•t ifcl satını bir daha kazanacakl. ardır. soy enuyey ·· . ben" k ınsuı. zun olma hususatta erkek talebeye !eridir. (Erbaşlar dahil). Rütbe alSmet.. u met erın eş " ve vaz <>- ..,..--'--

- Demek otomobilde bunun için ba- ınrB ı.zı ... ~ __ ,,. tahmil edilen mPCburiyet, a)'l1en laz ta- leri.. ri daha teferruatlı olarak okutulacak- 1 Ad/ı"ye ••eka•/etı•nı"tl 
M. 'k dmd bah · R 1 t i - una mu~es:>U.ım.. "' ııa ~· a an ~ettın. eza e m . . !ebeye de tahmil .edilmiştir. Askerlik Orduya er na.<ıl alınır .. Qrduya su- tır.. . 

rezalet .. Ne~, olan olmu., .. Hükmü- 1 Rımelın bozulatak~ır, ııakııı.. dersinde muvaffak olaııuyan talebe, sı- bay nasıl yetiştirilir. Muvazzaf ve ye- Harp t~rihi : Timurun. Ankara muha- bir tamimi _. 
mü muhafaza ederek seni dinliyonım. ;- Tokat mı? Sen benım sayemde Y•-ınıf geçemiyeceği gibi me:zun da olamı- <!ek.. rebesi, lstanbulun zaptı. (Milli duygu- .1; 6/937 tarihinde mer'iyete giren .. 

- Bu tam bir romandır. şıyorsun, ihtiyar .. Bilmem ne.. Kendime yacaktır. Askerlik kaııunu; muhtelif srufla- yu takviye edecek şekilde.) m.an kanununun 132 inci triaddesıııl' 
- Şaşma buna .. Şu melun Pariste iş- saygım olduğu için adını söylemiyorulTL YEDINCt SINIF ASKERL1K nn askerlik müddetleri. Muvuzaflık ve Yaya hareketler; birinci programın dava müruru zamanına laallllk e4; 

ler başka yerdeki gibi olup bitmez. Hiç Kadının eli fırladı, Flavi lokatın al- DERSt PRÇ>GRAMI ihtiyatlık nedir. tekrarı ve çeviklik talimleri.. hükmünün mülga orman nizamnaıtl q 
olmazsa çocuğunu kendi oi)lun olarak tında inledi. Ordu teşkilii.tı : harp nedir ! Harp Askeri terbiye : (Dahili lıizmetlen) (Bu program, bu yıl birinci ile be- ne tevfikan verilip henüz kat'ileşnı•"' 
tanıdın mı ? - Beni tokaılamağa cüret etti, diye neden •.aruridir ? Hazeri ordunun lü- namus, .şeref, doğruluk, cesaret, soğuk- raber b~s~ıflarda okutulacaktır.) bnlunan kararlara şamil olduğu tefl'r" 

- Hayır, felaketim de bundan ileri gürledi.. zumu. Harbin icaplarına göre hangi cins mahkemesi içtihadındandır. ot 
ııeliyor. Onu elimden almak istiyorlar. - BrrMEDt - askere ve sınıflara ihtiyaç vardır? Mu- M d •tt •• h• b• Bu kaidenin kezalik mülga onnall 

Bukten anne yayından fırlaıruı gibi + harip ve yardımcı sınıflar hangileridir? a rı e m U ım ır zamnamesine tevfikan verilip kat'ılc~ 
yerinden kalkarak bağırdı : Fransa. F ranko- . Genel surette ödevlerL. ve fakat henüz infaz edilmemiş vt 

- Torunumu almak ha .. Kimmiş bu- Askerlik kanunu : Askerlik kanunu b k • t t Jd infaz edilmekte bulunan kararlara , 
nu yapacak. söyle de gözlerin! oya- t t etti nedir! Orduya asker topl«mak usulle- casus şe e esı u u u mil olup olmadığı hakkında halen t~ 
yım.. yu pYO eS 0 ri.. Türk ordusunun esası ne zaman ku- yiz ictihadı mevcut olmamakla berJ •• 

Flavi kadının çehresindehi facia tav- Paris, 25 (ö.R) - Fransn: ~ükümeti I rulmuş ve ne gibi değişiklikler geçir- Madrid, 25 (A.A) _ Harbiye rıeza- kilatı reislerinden birinin de tevkif edil- ce:a kanununun ikinci madde~i lı~ır 
rmdan sevindi. İhtiyar adamakıllı inan- nasyonalist lspanyol otoritelerı tarafın. miştir. Askerlik kanunundan istisnalar retinin husuat servislerinin bazıları casus-1 miı olduğu ve bu şahsın elinde bulunan 1 mune nazaran suçluların Iehlerı~e ~' 
ınıştı . Onunla şimdi istediğini yapabile- dan Malaga Fransız konsolosluğuna kar- var mı? Bedeli nakdi nedir ? luğa bazıları da asilerin Madride girme-! Brunetein planı ile askeri kuvvetlerin va- lunan yeni hüküm mevzuubahıs ~ 
cekti. Mürai bir tavırla sakin olmasını şı alınan tedbirleri protesto etmiştir.. Askeri terbiye : (Dahili hizmetten ) 1 . _ • --:-: ı · tl .. - · b" h · bul k rarlara da şümulünü kabul etmek .1.1 

crı uzcrıne hemen faaliyete geçmesı la· zıyc crını gosterır ır arıta unma • . . . lcfV 
tavsiye etti. Kadıncağız yerinde dura- Salamankadan gelen son haberlere İta.at, disipl~, arkadaşlık, üste karşk ı zım ıı:elen askeri kollara ait olmalı: üzere la itham edilmekte olduğu aöyleııiyor. z~. eder. Bınaenaleyh bu ka.bil . .'ş ~~ 
ıruyordu. • • saygı ve seiamlama bayrak ve sanca .. . o·- . . . Türk ceza kanununun 104 uncu ... 

B h . .. . . göre Fransız konsolosu hala konsolos- • . . . '. . t bar çok 1ubeleri bulunan mühim bir fa- ıger reısler arasında Arıantın defa- . . ,_, 
- ana er şeyı soylemeli. Bır çocu- . Silah bılgısı : Sıtahların taksimll ı, . . • . • . 'f reti memurlarından biri vardır Kendisi desı delaletiyle orman kanununun ·,. 

,.,, annes"nd k . 1. h d t hane bınasında mevkuf tutulmaktadır. k . . t 1. ·ı•~ıa il•hla de- '"t te1kılatına mensup 160 kl§tYı tevkı · ·ı.· . dd . 'b' çull" .,.,.. ı en ayırma ıs ıyen ay u esıcı ve a eş ı sı an. r, s a rın . l h ·· k'f dil . . otuz ı ıncı ma esı mucı ınce su ... 
'-'·ndır· 1 c;.,neral Franko tarafından şu karar- •. ,L '---ırun be I . . hafif etmış olduğu haber verilmektedri. enuz te• 1 e memıştır. I diği .ht hk. . t kararı~" -.u · . . . . gtŞUL owwu se p en. agır ve ..,... en tarı en ma -umıye • .ı 

Onun b b d !ar verilmıştır : Bınbaşı Tronkozo Is- jj•Lia hafif kinal ı~• ki hak- Beyaz Falanı· denilen bu teıkili.t sefa- f d "ld""'" k t•·ı ti" · t ihl !<•"' - a ası Lr.. • s ilJJ r, ma t wen er verı ı5ı ve a ı eş gı ar ere er 
~ - Vay . efil, vay.. pany:nın şama! hud~d~ um~mi kuman- kında malumat.. . r~th~n~lere v~ bilhassa Şili_ ~efarethane- r ansa a bir sene altı ay geçmiş bulunan hali ır 

- Kızma, çocuğu benden daha iyi daıılıgın~a.n ":"ledilm~tir. Dıg_er__ta~~lan Alış bilgileri : Atış için ilk bilgıler aıne ıltıca etm11 olan ikı kqı tarafından de ceza muhakemeleri usulü kanııı'ııtı' 
bıiyiıtebileceğin1 iddia ediyor. Bre>l hadıscsınde alakadar goruldüktenıbeden Szaları, tüfengın tarifi ve parça- i~are edilmelı:te idi. Maznunların ifade- Finans kOl'SanJarı nun 402 inci maddesine tevfıkan ııı 

- Bu ona ait bir iş değildir. Onu sonra bırakılmış olan ve ispanyaya av- !arı, piyade mermileri, cinsleri, hedef- sıne göre, bu teşkilatın er.lı:i.nı harbiyesi p . 
1 

. kemeden karar alınmak suretiyle ~ 
ben b .. ··t •· d t d "k" ·· b d 1 · de k 1 cinsi · ' lm ta if' ve ŞT ' h · d b 1 k el N ans, 25 ( ö. R) - cPopu aıre> ga· J l J hl · b 1 · hü~~ uyu ecegım. e e en ı ı yuz aşı a ev erın n çı •

1 
er ve en, nışan a anın r ı ı ı sc. ..... ret anesın e u nma ta ır. eıw . . .

1 
1 u aruı e enne u unan ycnı M' 

ı ç k a· · • k · · ı 1 d ikk dil k b 1 • ·-·~- redılen b. t bl "d N alist şu· te• zeteıu Fransız frangına ka.11 terhı;> edı en . . .. 1 1 .k . t"' - o geç kaldık ..,ımdı çocugu mama eınrını a mış ar ır. d at e ece usus ar, aıtıgını ·- ır e ıg e asyon ı .- , . . . !erden ıstifade ettırı me en ı tıza ti 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••lı•••••••••••••••••••••••• !taarruz suıkasdı hak.kında tu ızahatı ve· c ... adl'ye vek5.letindcn alAkad~rl' 
~-.. 'nlr.ı".K:1'.Z;>ltl!7.llıı:22'~"!1!!:>7:rz:a27:r.z:r~.,zz;a'- Külhanbey vari omuzlarını kaldırdı .. larında birçok e§lcri bulunan bilyalı bir 

1
riyor; •Time9> gazeıeııi bunu idare eden- e1:1. ~ilm' f 

Bu•• YUK RO., PQR TAJ Pantalonunu yukarı çekti ve: nevi tali oyunu makinesi idi. Amerika· ler hakkında cFinans korsanları) ti.biri· tamım e _ıı;_ır_. _,.._ __ 
• _Haydi, dedi. hazırsan tüyeliın-·· da bunlara Piu-Bal diyorlar. jni kullanmak.ta ve beynelmilel spekü- Jzmir b5[gesi İŞ 

Kapıdan çıkarken ilııive etti: Önü camlı olan bu kutuların dip tara .. ~löayonla hareketleri bozgunculuk esasına l 

Ben Haydudum! 
::ıtr .t:';l:llr.:>Jll~:7%:1'~~:.'.ZLLJ,'Zlil!ZD Yaun: CURT Rl ESS 

• 
Pin- Bol Dolaplari 

- Tabancanı burada bıralc.abilirsin .. lfmda 5 den 2000 numaraya kadar ra- ve umumi felaketler doğurmak arzusu· müfettiş iği et" 
Ben de y.aruına almadım.. Ne olur ne ol· I kamlar t11.1ıyan delikler var. Bu dola-: na daya.nan bazı finans mahfillerinin ve Edirne vilayeti eski mektupçUI~ ıit' 
maz ... Tabanca bazı ,.erlerde lıizım ol-

1 
ba 5 santim atılıyor, ba,ka bir clelil:-ı franga bücwn eden borsa ve banka dan bay Halil, hmir bölgesi iş ınıilel 

duiu hclar ~ı z~anlarda tehlikeli 
1 
ten bir tak.un yuvarlaklar. bilyıılar çı- adamlarının mill~yeti ~um korsanlar- liğinc tayin edilmiı;tir. 

olur.. lkıyor. Bir dilime vautasiyle bu bilya- dan ıbaret olduı:unu bildirmelı:tedir. Bu B • J "Z /tme 
- Fakat. tabancam olduğunu nere- 1 ıan, üzerlerinde rakamlar yazılı delik-ıgazete bu gibi teşebbüalere karıı koy- lT U e l~ 

den hiliYoroun~ !ere sokmak lazım .. Tabii herkes bil- malı. üzere üç taraflı para anlaşmuıoın Dünkü sayımızda Kuşadalı ~ 
Alaylı alaylı gül' erelı: yuz·· üme balı::u: al d 

1 
.• ı bir para ittifakı haline sokulmasını tav- hakkında memleket hastanesi "" I~ 

Y an en fazla rakam ta~an e ıae) 1 d• 
- Bunu bilmiyecdc kadar aptal ol· sokmak isti or. ,., • ıaiye ediyor. Lomlracla neşredilen bu ınütahassısı tarafından veri en J)" 

~dım Raket teıkilatinda muhafaza ef- Dü"kk' Y h.b. ki mütalaalar da franga tevcih edilen bücu· raporunu neşreuniştik. Mahkeıue:: V' 

B d J 
an ~a 1 ı yanımız.a ya a,tı: .. . . . 'k l •h oldıığ 

ı ı A •k h d t rad, meyanına dahil olabilir mi idim~ . .. . . . n1un nereden geldiginı Leyıt etmektedır. sanın 1 ame gcr. ının mensup uV: 
U 0 ap ar, ffiefJ 3 ay Ü arının n• .- Baylar. Dedı, talunm dene1enıze.. Pario. 25 (ö. R) _ cOeureo gaze- rakol zabıtasınca her hangi b.ir t~~ 

il • d k ı• b• ı• N k k ki d .d '"r Bır radyo .. Bir yatak odası takımı kaza· 't . F d b" ··ı. . . hemm"ıyeti" ye ıneydan vernlem<'sin1 lemın .-, .~ erin t evyor .so a ann an a eta u... b'I' . . ' esı ransa a uyu s1yu1 e _ pr e e en u v ve 1 1 r ge ır "b" • d L j na I arsınız) 1 1 L 1 b" • "h b d i • l tedbir i!tlıazı içn müddoiumU01,i\ıı;C,>•" gı ı geçayor UL. l . . . o aca..: o a.n na ıye ıntı a ali o ayaıy c ,,. 

k " d J H d ) b Eddi. otomobili büyüle bar ustalık ve 

1 
Eddı .dolaba 5 ~ntı'.'.' attı. Delıkt_e~ halk topluluğu teııeklcülünün muhafaza kere yazılmasına karar vcrihnt:j ~ 

aynagı ır ar... ay ut ar u soğulckaniılıkla idare ediyordu. çıkan balyalarla bar muddet oynar ı;ıbılcdileceğini, komünist, sosyalist, radikal sehven suçlunun hukuk mahl« .• ~ 
d 1 1 1 ? ·· ·· d · ı teslimine karar verildi~i giisteril~ 1 k ll BC§Ul. · ci. cadde Vf' ·Santral Parktan gorun u. .. . .. sosyalist namzetlerinin ikinci devrede c 0 ap arını naSJ U anır ar • geçtik. On bq dakika sonra Bronlc ma·l Dudaklarında dukkincıya ka.rıt alaylı aralarında en fazla rey alan namzet le- duğundan keyfiy 11 W.hih edcriZ· 

r: rank Burman bana haydutların na· 
aıl çalıştıklan ve Amerikadaki Paket 
teııkilitını yakından tetkik imkanlarını 
'Vermek için. bu teşkili.tın muh.afız ef· 
radından Eddi Nikenonu bugün için 
cöndercc.eğini vadetmitti. 

Onu bekliyordum. 
Sabahleyin erkenden kalkm11tım. 
Heyecan içinde idim. 

Aacaba nerelere: gidecek. ve neler gö-- haUcsinc geldik.. ~bir tcb~süm yer buldu. Sonra çıktık. hinde sahneden çekileceklerini ve ına· 
ıecektim. Burası, Nevyorkun kenarında ve Ade-ı Otomobilde Eddiye; halli bazı ihtilafları hal için de şeflerin 

Yoksa yeni bir haydut i : timaında mı ta ufak bir köy gibi idj.. - Bu dolaplar ... Çocuk. oyuncakları otoritelerini gösterect!klrini yazıyor. 
bulunacaktım~ Tütün sigara .satan bir diikkitnın önün· dedim. . B C fiil Z 

Buna pek az ihtimal veriyordum. de durduk... Sözümüü duymamıt gibi sordu: • ema iya 
Eğer öyle olsaydı beni bizzat Frank Eddi ile beraber dükkana girdik. - Nasıl, ne dedıniz> Türkofis müdürü bay Cemal Ziya, 

götürürdü, diyordwn. O bir paket sigara aldı. ' - Hiç ... Yani daha enteresan birteY Iktısat vekaletınin daveti Uzer ine bugün 
Saat tam 15 de Edeli Nikenon geldi. Çıkmak üzere iken köşedeki kumar göreceğimi aanmııtım. Ankaraya gidecektir. Bay Cemal Ziya 

makinesinin önüne ı;iııi. Talı.ip ettim. 1 Eddi hayretle yüzüme baktı. An karada dört gün kaldıktan IOnra T azc trat o1mu~tu. 
Bermutad a~ında sakız çiitıiyordu. ,_ ak k b \ J "'Lk" f a· d" hafta sonunda avdet edecektir. 6u. m ine, evyor un in erce Ü&. cr.n• - ıtme ı -

Acık teşekkü~-tik "" 
Karnındah ölmC.ş ~o"uğu bu) edfıl' 

ihtimamla çıkararak rcfikaın B vrl 
Korayı muhakkak ö!ıimden k"; 1 ~,,C 
değerli doktorlarımızdan b•Y ,.-, 

k
.. , .• 

Tahsinc en hararetli teşck ur 

nettarlığın1ız.ı alenen sunartı.. ıı•· 
• . 1110 

Anadolu gazete•i gMO•<• '( 
biri : Ş()KRO KOR 
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De~~k·· .. ··e~~;~;······s~t~"i~h·;~·~ ı .. 

[ıa o R SA' I 
Çu. 
314 
270 
252 

"OZOM 
Alıcı 

İnhisar idaresi 
"O. Kurumu 
A. R. OzUmcü 

165 D. Arditi 
111 Y. ı. Talat 

72 Y. Franko 
50 K. Taner 
33 Ş. Reın:r:i 

Fiat 
12.50-16.87 
15.75 23. 
15.50 16 87 
16.50 19. 
16. 17. 
15.87 lG.62 
18.50 18.62 
17. 18.50 

J,a 
SAHIFES 

Goriller ülkesi 
- il - Yazan: P. ICHAC 

Artık Gorillere veda ... 

Ve beni alelade 
bir fahişenin Beni 

bir damızlık gibi buraya getirttiniı. 
keyfine göre hareket eder sandınız .. 

29 Ş. Riza halelleri 
25 j. Kohen 
20 H. Besim 
17 Albayrak 
l!) S. Kasap o. 
11 N. Çolak o. 

Avrupaya dönüyordum. Buraların' 
:::81 ~~:81 bir daha göreıniyecektim. Parisin 
17.50 17.50 d 
14.so rn. me eni göbeğinde acaba Afrikanın 
19.50 20. b h 
ı9. 19

· u va şi muhitini, vahşi insan ve 
Vasil, bu içinden çıkdınaz, muamma 

gıöi meselelerin halli ve kendi kendine 
orduğu suallerin cevapl.annı bulmak için 

~ihnini yorarken aklına çıplaklığa geldi. 
Elbiselerini aradı .• 

1 Yoktu .. 
1 

Bir batakhaneye dütmüı olmak endi
fesi ile odanın kapısını açb .. 

Salonda, daha geceden kurulmuş olan 
sofra olduğu gibi duruyordu. 

Pençerelerden içeriye bofalan sabahın 
101 aydınhCı bu sofra üzerinde hiçbir fe• 
Ye eJ sürülmediğini göstermekte idi. 
iV asil, elbiselerini salonun köşesindeki 
~irin üzerinde gördü. 

Sedirin yanında ve yerde de bir çuval 
Ve ipler duruyordu. 

- Vay haydutlar vay .. Diye mınldan
C:lı.. Şimdi anlıyorum .• Beni tekrar yaka
) diktan sonra baııma çuval !ieçi.rmi,ler, 
bayıltmışlar, elimi kolwnu bağlayıp bu
ray getirmiıler.. Şu halde burası bir 
haydut yatacı .. Bir batakhane.. Fakat 

' I: 
2 K. Akyiğıt 

1390 Yekun 
72537 i 
73927 ~ 

1NC1R 
Alıcl Çu. 

601 Tütsii ile ine ir 
Ş. Ri-ıa halefleri 

rs H. Alyoti 
23fi 

63 B. Fı-anko 
32 j Tarnnto 
24 
10 

1064 
64727 
657 1 

!zzi ve Alı 
S. Bnyazıt 
Y~kfın 

18. 18. h 
ayvan?arını aramıyacakmı idim? 

Kamerona bir haftalık yolumuz. l:al- ...._·---~~~ 
mtfll. r; 

Fıat Taliim yine yaver oldu.. Gider yak 
G. 13.2.'i 'ormanda önüme üç goril birden çıkardı. 
G. G.62 Ak§rıma doğru idi. 
4.50 4 50 Geceyi geçireceğimiz orman yerinde 

1 
G.25 G.75 ndamlanm çadrrlan kurmakla, aıçun 

6.625 5 625 l yemek tenceresini kaynatmakla mqgu] 
8 2'i 8.50 

1 
olurken bende boynumda fotograf mn-

H.5!> 14 50 kinesi ve omuzumd karablıı tüfeği, pek 
uzaldafmamak farliyle etrafı dolaşmağa 
çıhnuştım .. 

Kulağıma artık yaban~ısı olmadığun 
bir homurtu sesi geldi .. ZEYTlNYACI 

2000 kıla Alıcı lır. 4.,. ~ ~ 

1 
25 9/937 t rıhınde u ·l·n r atı rı 

Çel üz. No 7 11 5~ 15. 
1 « c c 3 1 J 25 15 75 

« c < !:> l 6.JO 17 
« c c 10 18. 18 75 
« c 
c c c 

11 20. 22. 
12 22.50 25.50 

ZAHlRE 

Goril homurtu u ... 
olduğum yerde durdum. 
Budaklı bir ağ c:ın dibinde idim. 
Gorilleri son defa olarak görmek ar-

zusu içimi kemiriyordu. 
Budakla ağaca baktım .. 
Tınnannbilcceğime aklım kesti .. 
On metre kad r yükseldim .. 
Ve gördüm ... 

Çu. Cinsı Fiat Oç coril gördüm. Pek az uzakta ve 

rnn bu kadar zorla ve iple getirdilderi 
e.d mı burada izzet, ikramla karşdıyor
lar •• Her halde bu so&a benim için ku
rulmuş .. içeride odada uyuyan kadın da 
benim için hazırlanmıı olmalı.. Bunlıın 
Yapan kim? Hele evvela bir giyinelim .. 

V asil, böyle söylenerek ve düşünerek 
giyinmeğe bafladı. Keskin ve iki yüzlü 
hançerini de beline taktı. 

tüne dikmİf, vücudu aalonda b&§ı odadtı., 1 V sil, f hi,cnin söz.terine fena holde 
bir adım bile atmadan fnşkın f:Sfkm du- kızmqtı.. 

960 Çuval Buğday 5.50 5.8125 yerde idiler. Biri ayı kadar büyülrtü. • 

l 1 Çuval Nohut 7. 7.50 ı Derisi kurtuni ttnkte idi. Dört ayak :~·;~~·.acı:;·:;~~;..~!;'.~~~~~[! 
378 Balya Pamuk 30 43 '"0 .. .. .. k ________ _,, __ . __ .a 

1 
üstünde duruyordu. Yanında di,isi ve onumuze ır üütı. diye yüksele ağaç dal .. 

n.ayordu... Bir fah4e tarafından kaçınlmı.ş olmak 

C • _J - bir de yavrusu vardı. lannd n birfey dü,tü. 
Doğruldu .. Odaya girdi. onun izzeti nefsine, kabadayılığına çok 
Sert bir sesle: ıığtr gelmi§ti. 

eza eVlnae Di,i oturuyor, yavru iki ayak üstü ba- Siyah derili avcı, olduğu yerde f8.Jtr· 

Baıında hala bir sersemlik vardı. 
Masaya yaklaıb. _ Demek, dedi, beni buray karga - Demek, dedi, beni alelade bir da. 

tulumba edip getirten sizsiniz.. mLZldc gibi kendi ku•·-ret ve kudretinize 

Altı mahkum kumar basının ann~n~ yanında _.~y~rdu. dı ve sapı nıp kaldı. tçinde uzandığını 
Baba conl bar aralık dıtı.smm boy- sedyemi omuz.lannda taııyan dört yerfi. 

oynarken yakalandı nuna sanldı. sedyenin kollarına omuz.lanndan öyle Gümüı kupayı prapla doldurarak bir 
diki~te içti. Tam bu ıırada da arkasm
da tatla ve ahenkli bir ıes duydu: 

- Evet... güvenerek bu~ya n ··diniz... Demek 
- Şu halde geceki sekiz haydut ta.. beni bir fahqenin.. Bir o:ospunun key-

Evvelki gece ceza evind~ mahküm
lıırdan Arap Fchnıi, Minçikof lbrahim, 
Refik, Hnfız Arap Rauf ve eğri bacak 
Htiseyin namındaki adamlar: bir odaya 
oturmuşlar zarln kumar oynnmışlardır. 

Kumarbazlar, kumara o kadar dalmı !ar
dır ki: baılarına dikilen gardiyanların 
geldıklerinden bile haberleri olmnmı hr. 

Diıi, cana sakdmıı olacak ki homur- ıiddctle yere bıraktılar ki.. Sar mtıdan 
dadı. harsaklarun ağzuna gelecek &andım. 

- Afiyet olsun delikanlı! .. - Benim upklanm.. Size k&rJı bü- fine göre h reket edecek kadar ahlak Ah ... Böyle ağaca tınnarumş biçimsiz Ne olduğunu nlamak için ayağa kalk. 
u nezaketsiz hareket etmiıler.. Ağız.la- düşfcünl.ı ndım:? .. vaziyette olmasaydım da bunlann re- tığun uman kartonda i.ri bir goril görmi-

simleroni alabilseydim.. yeyim mi? .. 
Vasa sesin geldiği tarafa döndü. 
Yatak odasmm kapasa açıkta. 
Fakat eşikte kimse yoktu. 
Açık olan kapıdan karyolanın önünde 

yatan kadının da orada olmadığını gör
dü .. 

nnın paylarını verdim. Ne yapsınlar.. Teosya &apıan kC!ildi. 

Bana köpek gibi sndıL."'lırlar. Aldddan Sur trnıı ka~ı ilk defa bir erkek ona: Bu fırsatı kaçll"dığma çok acıyonım. Onnanm içi, taf ağuı sökmü, olmasına 
Gorilleri dahıt.. da seyredecektim. Ak- rağmen karanlıktı. Derhal fotograf ma· 

si gibi onlan siyah derili avcı ile bizim kinemi kaptım. Ayannı ettim Ye mağ· 
adamlar cörmüıler.. Beni ise y nlatında nezyunıu yaktım .. 

emri ifa için icabında adam kaçırmak, 
adam öldürmekten bile çekinmezler. 

- Fahife .. Orospu .. Diyordu. 
Bir erk t, ilk defa obrak kaqısmd 

Şu halde oda içinde idi. 
- Suratlanndan belli ... Fıılcat bir da-

bulamaymcn meraka dü;müıler.. Etr fı cöıı: luunaıtıncı bir ziya kapl • 
p ralarla birlikte boyun ejimiyordu .. Piç olnudda beraber Kumarbnzlar zar ve 

ha yolumun Üstüne çıkacak olW'larsa pos- yakalanmııtardır. 
Adeta aaklanbaç oynamak İlter gibi 

hareket eden bu kadın ne istiyordu? 
tekilerini yüzüp size göndere!:eğim~ on· 

damarlarında b&b smm awet kanını ta
Kumar oynnmaktıın ve ayrıca hapis

hane nizamnamesine nıuhnlif harekette 
lmlunduklarından dolayı muhakemeleri 
yapılmak üzere, tanzim edilen tahkikat 
evrakı sulh ceza mahkemesine .rollnn· 
mışlır. Kumıırhazların muluıkemelerine 
yal~ında baı.ılannc ktır. 

Siyah derili avcmm attığı silah bota dı. .. 

Her halde kapıyı açnuı. (Afiyet ol
sun) söz.ünü söyledikten sonra odanın 
Lİr kötesine çekilmi}ti •• 

lar da ve siz de e.-nin olabilirsiniz.. De- ııyan feo8 y mn kadınlık curw-u bu ağır 
mek burası ... Bir batakhane lu .• B~nden söz.ter altında hırp:ılanm:,ştı. 

ritti.. 
Goriller kaçtı! r .. 

Siyah derili ava ise ihını omuzla· 

ne istiyorsunuz? Para mı? Bqını kaldırdı .. Ben de yerimden indim. 
mıi ve teıe hazırı nmııtı. 

Vasil ağır ağar çık kapıya yaklaşb. 

Kafasını fÖyle bir içeri uzatb .. 

_ Burası b takhane değil, benim Gözlerlııi, iri siyah gözlerini bu anda 
Geceyi yine ç dırlarda ceçirdik. 
Artık onnanlarn veda günleri (ok yak

Ben resmi çekmesine çektim. Avcı da 

si18hı tmasm attı. Fakat ortada goril· 
den eser kalmamıştı •• evün.. Kendi evim.. Geceyi eeçirdiğiniz büyüle bir hiddet \'e asabiyetin pardtı· laımıflt.. 

Ve kadını •• Yan çıplak hali ve sabah 
hlahmurluğu ile kadını gördü • 

Dudaklarından bir hayret nidası fır
ladı: 

-Teosya! .. 
Teosya, tntlı bir tebessüm ile gülü

Yorduı 

- Evet, dedi, Teosya .. Demek beni 
Lu halimle de tanıdınız. .. 

Fabitenin bu halimle demesi çok ma
nidnrdı.. Çünkü o sahneye daima ve 
tnümkün olduğu kadar lcapalı çıkardı. 
Bu suretle hovardalannın harslannı daha 
çok tahrik edeceğine emniyeti vardı. Ni

bu yatakta İ3e ıimdiye kadar sizden baş- lan bürümü. tü. 
ka erkek yatmrunqtır. Sizden i .. tediğün - Ban .. Yüzüm:: kar§ı fahi>e dedi· 
de para değil.. Parayı ne yapacağım... niz demek .. 

Benim servetim ve bütün Biuuu nvcu- Y ıil, s· naklannın dudak lcenıırlan 
mun içinde tutacak kadar le dar büyük 1 f: fif bir tebessüm kıvnmı ile büzülürken 
nüfuzum bana kafi.. cev p verdi: 

- Şu halde benden ne istiyorsunuz? - Onu ben söylemiyorum, bütün Bi· 
Teosya, lmrfısında dimdik ve me.ğrur zans söyhiyor .. 

duran, güzelliği önünde, hiçbü- heyecan - Bütün Bizans .. Bütün Bizans •. fa
duymamıı gibi cörünen Vasüe iri ıiyah kat bu bütün Bizans dediğiniz çJgın su· 

gözlerini dikerek baktı ve toluyarak: rünün benim peşim ura nasd e.ç lı:öpek· 
- Ne mi i .. tiyorum, dedi, n~ istiyo- ler gibi lto;.tuğunu, yalamıık için ben· 

rum ? .. Seni .. Seni istiyorum •• Bunu da- den en uf k bir iltifat kemiği bekledikle· 
ha anlamadın mı?.. rini de şüphesiz biliyorsunuz .. 

lekiın de öyle olurdu. 
Teosy : Vasil, avurtlannı şişire §İ~İre lıol bir - Ben, Bizans köpeWerinin yalama 

lrehkaha kopardı.. e.rtıCı kemiğe tenezzül edecek adam de· 
- Demek beni bu halimle de tanı-

dınız... Odadan salona çdrtı. ğilim. Madem lci peşinizde kopn kö-

~erlcen İfveli bir hareketle dekolte va- Gümüf kupayı tekrar doldurarak mi-, ~ekl:r ı;-oktur, neden kurtlannı onların 
byetini anlatmak lstem~ti. desine boşalttı. uzenne saldınnadıruz ?. 
c;..~e.s.ı1, gözlerini bu güzel kadının üs;; Teosya arkasından salona gelmiıti. _ Bitmedi -

,.rr.az:zzz, zz ~ t\ lfükurndar derviş kı>•afc.tindekı Ebu 
Ali Sınanm elinden gül demetini aldı. 

BUYÜK HALK 

Ebu Ali 
Nakleden: 
-12-

MASALI 

Sina 
Orbay 

Hoşuna gitti. li'akat kendi koklama· 
dan demeti Ehüllıarise uzattı: 

- B k ne güzel ve mevsimsiz gül .. 
Dedi. Ehülharis, dalgınlığl içinde oda

ya kımin girdğini ve gül demetini hii
kümdara !:imin verdiğini görınem~ti. 

Kendisine uzahlan demeti aldı. 

Ebu Ali Sinanın Jıli.ıdahalcsine im· 
kiln IJ1rakmadaıı zehirli gülleri kokla-

:Oclikanlınm bulunduğu 
h,şfeui. 

yeri reınille -Ar hak lıın .. Dedi .. Kardeşin ne- dı .. 
Ve kok! r koklamaz da cansız yere 

serildi .. aabcr verdi .. 
Biçare genci derhal yakaladılar. 
Elini kolunu bağlayarak hükümdarın 

huzuruna getirdiler. 
liükiıındar celluda emir verdi 
- Kesin kafasını ... 
Ebülhanc; miıdnhale etti : 
- Ey buylik lıükünıclar, dedi. Dikkat 

ediniz .. 

.. lCardeşim Ebu Alı SiM yarın öbür 
~un belki çıkdr gelir. Şakirdinin sizin 
arafınızdan öldı.irtilldüğumi öğrenirse 

sonra . d 
ııl . ~il.. en mtıkaın alınag~ kalkar .... 
l'ı ç barımız onun elinden kurtulamayız. 

1 
rill aade edıniz de hu gencin idamı bir 
taç .. 

gun geri kalsın. Bakalım kardeşim 
nerelerde .• 

r-· ~ısır hükümdarı, Ebiılharisin bu fık-
1111 rnuvafık: buldu. 

rede'! 

Ebüllıaris, remil tahtası başmda kar
deşinin nerede bulunduğu ararken Ebu 

Ali Sina da, elinde zehirli gül, hü-
kiiındarın sarayına koşuyordu .. 

Mevsim ltıştı .. 
Gul zarnnııı değildi .. 
Kendisine fakir bir seyyah kılığını 

veı·erek saraya girdi. Hükümdarın hu
::~ıruna çıktı. 

- Size uu vakitsiz mev .. imdc bir de-
met gül gelirdim, dedi.. 

işte bu Anda idi ki hi.ıkürndarın ya
nında bulunan Ebiilhnris, haşını remil 
tahtası üzerine eğmiş, kardeşinin bu
lunduğu yeri aramakta idi. 

Onun, kendisinin bulunduğu ayni 
odada, bir kaç adım uzağındıı olduğun
dan g f ldL 

Bu m ıızara karşlSında sarayclakiler 
birbirlerine girdiler. 

Devrişi yakalamak istediler. 
Fakat o ortadan kaybolmu~tu. 
Her laraf ı aradılar, bulamadılar. 
Mısır hi.iküındarı onun Ebu Ali SinE\ 

olduğ'unu ıııılam~lı. 
Eblilhaı·isin ölümü, hükümdarın kor

kusunu bllsbüttin arttırdı. Telfişında 
mevkuf tuttuğu helvacı güzelinm hemen 
boynunun vurulnıasım emretti. Fakat 
helvacı güzeli de, zincire bağlı olarak 
kapatıldığı yeı·den sır olm~tu. ,\ • 

.,.,., •'J 
Arııdan bir kaç gün geçti. ~ ~ "• 
Hüki.iındarın gözlerine uyku girmi

yor., Ebu Ali $inanın başına getireceği 
veni bir fel~ketl diisünü.vordu. 

Karısını döven adam 
Buralara bir dnh gönnenin ne aınkiuu 

ne de ihtimali vardı. 

I' ansı bnynn Hayriyeyi mükerreren iki 8J' onn n İçinde dolaıtmı .. 
dovmektcn suçlu bulunan tatlıcı Mchme· Acaba bu Yah§İ muhitin serin kö • 
din dün muhakemesi göriılmü~tür. Suç-1 lerini, yılan ısWdannı, akreplerini, ka
lu ou ifadeyi vermi tir: nnca ve ivrisineklerini, goril ve parsla-

- Oç gün evvel mahkum olmu,tum. nnı unutabilecek miydim? Parisin me
Bu mnhkumiyetim par cezasına aitti. deni göbeğinde Afrikanm bu onnanla
HalLuki bunların mcık adı, beni hapis 1 nnı nrayacaf:'llll zamanlanm olmıy cak 
cez siyle mahkum ettirmektir. Onların 1 mıydı? 
uydurma ş~hitlerine kar~ı benim müda- :,-.~·~ 
f ş hitlerim vnrdır, dinleyiniz, demi~- tki &aat &onn:ı. omunın hududuna va-
Lir.. rac:aktık .. 

Suçlunun gösterdıği şahitler: nlelıicele Ondan sonra da altı saatlik çölü ce-
celbcdildi. Fakat lehde ş:ıhndetleri bek- çecek ve Kaınerona gelecektik. 
lcnen müdafaa şahitleri, aksine olarak 1 Gecelediğimiz yerden şafakla beraber 
suçlunun aleyhinde ş hadet~e. bulundu· 1 tta.lktık. Bu suretle ak~ üstü güneı bat
lttr.. Bu vnziyct karşısında hukım dosya- madan veya batmak uzere iken sahile 
}' 1 İnceledi. Suçlunun üç gün hapsine 

1 
varma imkanını temin etmcı;i dü ün

Hayvan birdenbire sıçr&mlf .. Celdiğf 
yold n dönerelı: ağaç dallan arasında 

kaybolmuştu.. Onun yaprak bir perde 
arkasında uuıklapn 5CSİnİ duyuyorduk. 

Bu hadi e bana gorillerin beni tqyil 
cibi geldi. 

Akp.m ... 
Cüncı b tıyor ... 
Ve biz Kamerona ciriyoruz .. 
Artık Ortn!lna.. Gorillere ve Afrika. 

ya ved ... 

-Bitti -

Trakya yıllığı 

ve 26 lira para cczasiyle tecziyesine ve dük .. 
tevkifine kar r verildi. 1 Birden, on be, yinni metre 

Traky ı lıölge.smm nufusu ile havvan
ların zırai ve ıktısadl durumun; ait 
ıhsai malum lı cami bir ylllığm u. MU
fott~lık ıstatıstik müdürlüğü tarafmdan 
ncşrcdılmek uzere h zırlanmakta ol

hadar duğu h her nlınınışbr. 
, ... 

Nadm1 olmuştu.. Htıktimdara haber gônderdı. 
Ne diye bu kuvvetli adamla ~ rpış- Mısır hükümd rının güzel kızı, peri 

mışlı.. mn ,ıllarını andırır bir ihtişam içinde 
l.;\>u Ali Sina da kardeşinin ölümüne hclv cı güzelinin sar yına gelin gcti

çok üzülüyordu .. O, hı.ikuındarı öldür- rildi. 
ınek istem~. fakat kader hükümdar ye- Mı. ır, kırk gün kırk gece devam eden 
rınc kendi kardeşinin kurban gilmesini ld duğün şenlrkleri içinde sarsı ı . 
istemişti .. 
Eı. Uzun fclilket ve Cırtına günlednden 
'1JU Ali Sina, kardeşinin acısı ile hü· 

kümd ra çok şiddetli bir mektup ya:r;- sonra iki genç nihayet birle~mi,ş, aşk, 
dı .. Bu sefer muhakkak . uretle iki gen- bir kcrcc daha_ bütün manileri, engelle-

b ri yıkarak galip gelm~U. 
cm irleşlirilınesini, yoksa ~iıı artık çok 
fena bir netice vereceğini anlattı. 

Hükümdar esasen korku ve endişe 
içınde idi. Hele gül deınetini kendi 
koklamış olsaydı şimdi çoktan ohür 

Buharaya dönüş 

Artık i\sude, rahat hiı' hayat yaşıy! 
caktı. Ana ı h hası sağdı. 

Onlarl buluştu .. Kucaklaştı, koklaş
tı .. Uzun h retlık uıınanl rınıu acıları
m çıkardı .. 

Ve nihayet evlendi.. 
llu· yuva saluhl de olmuştu. 
Kendisıne güzel bir ev de yaptı .• 
.Vellıasll gcçıuip gidıyordu .. 

n· ıtu 
ıı·. gün, hir Yaı: günü, sıc k, çok ı

cak hır yaz gi.ıııü 

Ortalık Y tıp k vruluyordu. 

Hiç bir tarfta en hiCif bir rüzgar bile 
esmiyordu . 

duııyayı boylamış olacaktı. 
Çaresiz kaldı ve J<~bu Ali Sinanın tek

lıfmi bu sefer cicldi olarak kabul etti. 

Ebu Ali Sina, artlk memleketi olan 
Buharaya dônmeğe karar verdi. Mısır
da y p cak ışi kalmamıştı. 

.A~ınsını ve bnbasmı da göreceği gel- Yalnız Buhar hülcümdarmm tepeda 
ınışU. bulunan sarayının civarında rü~llr 

Yalnız bir şart ko~tu : 
- Ben, dedi, hir hükiiımlarıın, kızımı 

bır lıelvacı çırağın verl.!cek olursam 
ıncmlekctirnde nüfuzum knlmaz. Madam 
ki siz bu kadar illim bir adamsınız, eli
nizden her şey gelir. Şnklr<linizin v -
zıyetini benim şanımla münasip bir lı -
le koyun da kazımı öyle vereyim. 

lfuu AH Sina hu şartı kabul elti. 
llıni Simya kuvveti ale derhal ve hü

kümdarın sarayını gölgede bırakacak 
derecede büyük ıııuuam bir saray y p

llr.<!1ı-

r ardeşinin kendi eli ite ve isternediği 

h lldc ölümü, ona aile,,,inin hasretini da
lı çok nşılaımşh . 

Mısırda, genç evliler yanında bir iki 

ay kaldıktan sonra onl ra ve Mısır hü-
kümd ruıa veda etti. 

• •• 

\'ar. 

II Ik, gündü:dcri scriıılemek için ora
ya kadar gidiyordu .. 

Ebu Ali Sinanın karısı : 

- Yahu .. Dedi, ne olurdu, ktişki evi

mizi hükümdar sarayının civarında yap
raydık .. 

- Neye ? 
Buhar ya döndüğü zaman, öğrcndi"i o - Hıç değılse orad esen rüzgôrdan 

ilmi Simya ilmini kimseye belJı etme- istif de edcrdık. Baksan a ... Her taraf 
rnek, bDiı rahat olm sı için kendi. gizli ·b· b d gı ı ur sı cehennem ... Sıcaktan 
kuvvetinden kimseye bahsetmek iste- k vruluyor, buram buram terliyoruı. 
medL - BlTMEOt -
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YEllı1 ASIR 

Güzel Bette Davis 
:···································································································································· 

. 
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························: 
Resmen dünyanın birinci 

yıldızı ili edildi . . o 

•••••••••••••••••••••••••••• • . 

Bütün bir sene İçinde en muvaf. 
lak olmuş sinema artistine veril
mekte olan Volpi kupası mükôfa· 
tını bu sene «Damgalı kadım> fil
minin kahramanı Bette Davis al
mıştır. Bette Davis ayni zamanda 
yine bu sene yıldızlar için çok bü
yük bir şeref teşkil eden Avvord 
akademiainin sanatkarlara mah
sus büyük mükafatını da kaza;ı
mıstır. 

Vat üate iki büyük mükafat al
ması ve bu sene için resmen dün
ya birinciai olması bütün nazarları 
kendine çevirmiştir. Artiat bu 
muvalfakıyete pek az bir =man 
içinde erişmiştir. Daha iki sene 
evvel kendisinden Award akade
miai mükafatı eairgenen bu sanol
kôr birdenbire nasıl parladı? 

••• 
Betti Davi•, 1908 yılı ıubatında Ame

ıikada. Masaıuset eyaletinde doğmu~-
1 ıır. Baba!'ı avukattı. Soyu sopu Fran
~ız olan annesi Jse bir artist ailenin lc:1z1 

idj. 
Küçük Betti büyüdükçe hangi me•le

t"1 tercih edeceği mesele oluyordu. Ba
bası gibi avukat mı olacaktı, yoksa an
ne tarafının temayülünü tercih ederek 

eanatki.rlığa mı teveccüh edecekti. 
Annesi i1e babası arasındaki geçim!i!iz

Jik neticesi boıanma kararı ve Bettin.in 
annesi yanında ltalma~n onun iatlk.bali 
hakkında en büyük hükmü verdi. 

Bette li.ede okuyordu. 
Bir gün, mektebin Mhneainde bir 

me1':tep temsili verilecekti. Bu piyeet~ 

TOi aldı ve muvaffak oldu. 
Aktam eve geldiği zaman annesine: 
- Anne... Ben artist olacağım .. 

Dedi. Annesi kızını kucakladı. Bu 
rırzusundan memnun olmuıtu. 

Bette. annesi ile birlikte Nevyorka 
reldi. Burada Jan Muray Andersonun 
dram mektebine devam etti. Ayni za

manda Ri'tmik dans dersleri de alıyor
du. 

Jan Muray Anderaon, Bettenin büyük 

kabiliyet ve yükoek. zek.a.,nı derhal ite,! 
etti. Ona hususi bir ehemmiyet veTdi. 

Genç kıza bir eene içinde arkadaşları· 
nın iki senede öğTendiklerinden fazla~ını 
i;ğretmişti. 

fakat halleri vakitleri o kadar iyi de
jfıi'di. Annesi çalışıyordu. Fakat az ka
aanıyordu. Bir iş bulmak lizımd:. 

Bette bir tiyatroda kontrol memuru 
clarak iş buldu. 

Bir gün tiyatroda artistlerden biri gel· 

medi. Hastalanmıştı. Aksi gibi bu ar
Iİı:otin rolü de p.rkılı bir roldü. 

Tesadüfen bu tarkıyı da Bette biliyor
du. Sesi güzel, ahenkli ve tatlı idi. 

- Bu rolü ben yaparım .. 

Dedi. Yaptı ve oldukça da muYaffak 
cldu .. 

Bundan sonra artık ara sıra ~ahneye 
çıl<mağa başladı. 

Jan Anderson onu tanıdığı tiyatro di
Jf'k.töıler-inden birine takdim etti. UFak 
la angajman yaptı. 

Artık burada hemen her gün tem~ıl
lere iştirak ediyordu .. 

""" 
'r'ine bir gün Bette Davİiİn ti:ratro-

doki kuçük oda,ının kapı.ı vuruldu. 
içeriye temiz giyinmiş ciddi bir adam 

~irdi. 

- 111atmazel, dedi. ben Holivudda 
m~hur Talkina Pictures filim kumpan· 
)·asının mümea iliyim. Burada vaktinİ7İ 
bo~una öldürdüğünüzü görüyorum. Bü
tün masrafınız bize ait olmak üzere bir 
tecrübe için Holivuda gider misiniz? 

Bette Davis uzun zaman düşünmedj .. 
Ona !t-İntmny ı teklif ('diyorlardı. Hem 
d~ Ü!tc-lik tecrtibe İçi11 para da Yerecek· 

l~rdi. Bu reddedilecek bir teklif, la
\ •rılacak bir fırsat değildi. 

- P<ti ... Kabul f'diyorum .. Dedi. 
.f.1' .ıı; 

i -loJlvud tccrubeleri ilk önce iyi r.eti
eler ,·emrc:di. Bette dram oynarnışh. 

Ona a e)rlde ve çok ba2it roller verdiler. 
Bu n: vnffakıyetsizlik Betteyi sukutu 

hnyT<le dJşürmek üzere idı. Bu sırada 

buy~k oktör J orj Arli• bir filimde mü
hım hir rcıl almı t. Betteyi görünce: 

- Bana bu genç kız mutlaka la·.ı:ın1-

,ı,,.. Oynadığım filimde tam muvafık bir 
.. olü olacaktır. Onu hemen angaje edi
nİ7 .. 

Dedi. Dediğini yaptılar ve Bette bu 
nk !;iminde çok muvaffak oldu. 

Bundan sonra artık birçok. filmler c;e
•İrdi. \' e her c;evirdiği filtn1de de bir-

• • • . . . . . . . . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hayatını 
kocasına 

çok temiz bi1" aşkla 
bağlıyan bu güzel kadın 

~--------~------~---Sinema dünyasının iki en büyük mükafatını birden 
alan çok bahtiyar bir yıldızdır. 

Bette Davisin güzel iki pozu 
birinden ayn tipte roller alıyor, lıepsinde - Çok İyi olur ... Cevabınt "erdi. yeni bir muvaffakıyet hitleei oluyordu. 
muvaffak oluyordu. Ve evlendiler. Bütün filimlerini halk çılgınca ,lkışlıyor-

,,_:t.,,. Evlend;~er ama ... Heykeltraş bir müd· du .. 

Yıldızı artık parlamı tı. det sonra Nevyorka döndü. Holivudda 1936 da, iki sene evvel kendisine çok 
Tamamen değilse bile oldukça m~· kendisine uygun bir i~ bulamamqıtı. Ka- görülerek verilmediği akademi mükifa~ 

hurlar sırasına girmişti. f,te bu sırada rısının kazancı ile ya~amak ta i"temiyor- tını aldı 

idi ki evlendi. du. Kocasının Holivuddan ayrılması Son çevirdiği t.Damga1ı Kadın> fil,. 
Bett~ Davlsin e\·lenmesi, Holivud mu~ Rett,.. hakkında birC"ok mindeki büyük muvaffakıyeti de ona 

sinema dünyasında senenin en muvaffak 
olmuş artisti unvanını bahşeden Volpi 
kupasını kaz,,.ndırdı. 

Bus:ünlerde ltalyanın Amerika sefiri 
ona bu kupayı verecektir. 

Bette Davis memnundur. Volpi ku
pası ile akademi kupasının ortasına ko
:yacahı kocasının resmini şimdiden haza~ 
lamıştır. Ve 8anat hayatına ayni par
laklıkla devama azmetmiştir. 

--------------------Bu serenın 

Şapka 
Modası nasıl? 

Dorothy Lamou.""Un uzun saçlarını bir ç.a ğlayzn gibi gösteren güzel bir re'lmİ 
hitinin eşine pek az tesadüf <"ttiği bir masına sebebiyet verdi. Birçokları bo

şekilde olmuftu. ~nmak üzere olduklarını bile ileri sür-
Bir mektep arkada~ı vardı: O·-kar Nel- düler . 

son ... Onunla küçüktt-n beri görü~üyor
lardı. Ve nyrıldıkt>n sor.ra da mektup
Iarını kesmemi.,lerdi. 

Görüşmeleri ve mf"ktupl:ı•rrıaları ~ırf 

Lir arkadaşlıktan ibaretti. 
Nelson heykdtrn1tı .. 

1932 Ağustosunda Nehon , ' vyork
tan Holivuda kadar bir eeyahat )·aptı .. 

Betteyi buldu. iki arkadaş birbirlerini 
gördüklerine çok sevindiler.. ~ki halı 

1aları andılar.. Ayrılm;:ı zamanı ikisi de 
müteessirdi. 

Nelson, B~t teyc: 
- Evlen•ek naB>I olur} Dedi. 
Bette de: 

Bir taraftan Bette bir taraftan da N~l· 
son bu ~ayiaları ~;ddet ve nefretle red
dettiler. 

Bette: 
- Ben Holivudda çalışırken bütün 

kalbim l\'evyorktaki <evdiğim kocamda
<lır. Oiycırdu. 

Nel•on da: 
- Nevyorkta, Holivuddaki karımı 

dü,üncrek çalışıyorum.. F'ransız sineına artistlerınden ıtılari 

Ceval,ını veriyordu. Sade, temiz ve Alfonsin 937 senc5i sonbaharı şapka mo

çok sadık bir aşk ikisinin kalbini birbıri- dasında birinciliği kazanmıştır. Resim-

ne ve temelli bağlamıştı. de başında gördüğünüz şapka, bu sene 
'<•·• Pariste en çok beğenilen şapka mode-

Bcttenin her a1dı2ı rol artık onun için , lidir. 

..... ~ ..,u ... 
}ı.1.aıarikin tabutu u u, .. _ __ . -.- • 
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Danyel Daryö 
Parisli kız fj)minde 

' 

Geçen hafta sinemalara karşı halkın 1 Bu mağazalarda sık sık dolaşan Mak· 
gösterdiği rağbet bir kerre daha öğretti sim Lökurtna ismindeki zengin bir de
ki, işlyen sinema değil filim imiş .. Ha- likanlı mağaza sahibi güzel Dönize aşık 
vaların sıcak gitmesine rağmen geçen oluyor. İsmini bilmediği bu gence dük· 
hafta kuvvetli filimlerle kapılarını açan kanın bulunduğıı sokağın ismine izafe
sinemalar halkın rağbeti ile karşılaştı- ten matmazel Mozart adını veriyor ve 
!ar. Hiç şüphe yok ki, tereddütle bek- güzel kızla dostluk tesis etmek için bir 
İedilcleri bu neticeden cür'et alan sine- vaziyet kollıyor ve beklediği fırsat ta 
macılar da bu hafta daha kuvvetli fi- çok gecikmiyor. 
!imlerle programlarını takviye ettiler. Dönizin ticaret durumunun darda ol
Bugünkü gazetemizde büyük kıt'ada duğunu haber alan Maksim bir yolunu 
ilanını göreceğiniz (Margarita) ve (Be- bularak onu iflastan kurtarmak için 
yaz Melek) filimlerinin programa kon
muş bulunması bu iddiamızı ispat eder. 

(Parisli kız) da bu seneki güzel fi
limler serisine ithal edilmiştir. Bu filim 
dilber Fransız artisti Danielle Darrieux 
nun hatırası senelerce unutulmıyan fi· 
!imlerinden biridir. Başta Mayerling ol
mak üzere (Yeşil domino), (Kadınlar 
kulübü) ve (Volga ateşler içinde) gibi 
bir çok {ilimlerini gördüğümüz genç 
san'atk5r, zamanımızın en parlak sine~ 
ma yıldızları arasında bir mevki alınış

tır. 

Danielle Darrieux dramda olduğu 
kadar komedide ve hareketli filimlerde 

de muvaffak olduğunu yukarıda ısım

lerini saydığımız dört filim ile ispat et
mi>;tir. Mayerlig faciasındaki masum 
genç kız ile kadınlar kulübündeki şı

marık kız gibi birbirine tamamen zıt 

iki karakteri büyük bir muvaffakıyetle 
yaşatmıştı. 

Parisli kız filmi ince bir komedidir .. 
Danielle Darrieux, bu filimde Parisin 
Mozart caddesinde musiki mağazası olan 
bir genç kız rolünü almıştır. 

bazı teklifler yaparsa da Döniz zengin 
delikanlının koyacağı parayı reddedi· 
yor. Şimdi genç kız gitmiş ve Maksim, 
o sırada dükk~nda bulunan haciz me· 
muru ile yalnız kalmıştır. 

Bu sırada Maksim kurnazca bir plan 
yapar. L.~zım gelen parayı kendisi ve
rerek Dönizin karşısında yeni bir şerik 

gönderir. Bu şerikin Maksim ile alaka· 
sını bilmiyen genç kız memnuniyetle 
teklifi kabul ede"r. Yalnız yeni şerikin 
bir şartı vardır. Kendi namına dükkil· 
na iyi satış yapabilecek bir memur ko
yacaktır. Döniz bu şarİı kabul etmekte 
hiç bir mahzur görmez. 

Sayın okuyucular pek ala tahmin 
edersiniz ki, ertesi sabah dükkana ge
len bu memur Maksimden başka birisi 
değildir. 

Dilber Fransız san'atkarının bu yeni 
filminin de büyük bir zevkle takip olu• 
nacağını muhakkak görüyoruz. Bu fi· 
!imde Fransanın tanınmış sahne ve per
de artistlerinden Baron Fils de rol al• 
mıştır. 

Korku ve dehşet kraliçesi: fay- Vay 

Amerikada bir çok meziyetlerin, gü- yenılıgı de ihdas etmiştir. 
zelHk ve zarafetin kraliçeliği için inti- King - Kong filminde muvaffakıyetli 
haplar yapılır. Fakat şimdiye kadar kor- rolü ile kendisini tanıtmış olan Fay-Vay 

l
ku ve dehı;et kraliçesi s.eçildiği görül-ıHollyvoodda yapıl_an .bir i.nti'.'apta kor• 
müş şey değildi. Garabetler diyarı bu ku ve dehşet kralıçesı seçılmıştır. 

ALCAKLIK • 
Size bir zabıta haberi vcreceğiffiizi 

zannetmeyiniz. (Alçaklık) bir filim is
midir. 1lkönce Maurice Chevalier ile bir 

1 sahnede tanıdığımız yüksek Amerikan 
J arfüti Mirian Hopkinsin baş rolü aldı
ğı bu filimde insanların içtimai bir ya
rasına temas eden yüksek bir mevzu ile 
karşılaşıyoruz : Dedikodu ve iftira> .. 

Yersiz bir dedikodu, maksatsız veya 
maksatlı bir Ütiranın bir aile yuvas:na 
ne büyük felaketler Jetire .lece;) bu 
filimde bir tez olarak müdafaa edilmiş

tir. "üç gencin tali ve istikbalıni baltalı
yan iftiranın bu hikayed dedikoducu
lara acaba bir ibret olabilir mi ? 

Filimde Miriam Hopkinsten baş<a 

Marle Oberon ve Joel Mc - Crea da rol 
almışlardır. Bu güzel filmin bir sahne
sini gösteren kılişey · okuyucularımız.~ 

takdim ediyoruz. 
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tZMlR SlClU TICARET ME- için ibraz etmeleri laziın ve mutat heaabatmi tetkik ve tefti§ ve mec- Yüzde (onu) Meclisi idare aza 
MURLUC.UNDAN : olan dikkat, basiret ve faaliyeti !İr·ı lisi idare izasiyle müıtereken blin- sına .• 

• - FAVSTA Tescil edilmif olan lzmir Esnaf ket İ§lerinde dahi ibraz ve sarfa çonun şekli tanzimini tayin ve hisse Yüzde (beşi) Meclisi idaren· 
ve Ahali Bankuı Türk Anonim tir- mecburdurlar. Meclisi idare defatiri seneclatının vaziyetini tespit velhi- tespit edeceği §Ckilde ikramiye ol 
keti eıu mukavelenamesinin 5, 32, lizimeyi tutmak ve muayyen ola~ 1 sıl şirketi-ı mennfiine muvafık rak memurine ve umuru hayriyey 

_________ .. ________ 36, 41, 50, 82, 83, 87, 90 mcı mad- müddet zarfında sabık seneye aıt gördüğü her nevi murakabe ve tef- Yüzde (yetınq beıi) ikinci his 
Yazan : lşel zevako delerini değqtiren layiha ticaret im- mevcudat defterini, blanço ve ki-t tİ§atı icra ve üç nydan fazla fasıla temettü olarak hisse senetleri ha 

'9-.ımı~:c11•;:ısıı•m•••••111i11••iSSlic:0illCllZ:ll••D1••••::1ı"'" nununun hükümlerine göre sici~ ruzarar he~abınt .. bittanzim, .. he-ı':ermemek !(artiyle zaman, ~a~ bınn tevzi edilir. 
& 2083 numarasına kayıt ve tescıl yeti umumıye ıçtimaından laakal f ~ırket kasnsını ve kuyud ve def atın- 87 lNCI MADDENtN ESKt 

· - lOS - olımı- edildiği ilin olunur.. bir ay evvel nıurakiplara tevdi ve ni kontrol ederek m~vcudun l.uyu- ŞEKLt : 
Kopek gi.ıdük kuyruğunu sallıyordu .. tıkındı, fakat yutmanın lınktlnı lzmir Sicli ticeret memurluğu laakal sekiz gün evvel hia&edaranmJdata mutabakntini tespit ve tanzim 83 üncü madde mucibince temet 

Kroas ta onun ba~ını okşadı.. dığından taşı fırl?.tıp .atti. . . mühürü resmisi N. M. Aktürel enzan tetlrikine koymnkla mükellef-, olunan üç aylık hesap hülasal nnı tüah seneviyeden müfrez mebaliği 
Pipo, ihtimal Diviniycr otelindeki mil- Pikvık bunun uzerınc ahalıye hıtnp l : LA Y:IHA.. tir. Meclisi idare her altı ayda bir İve senelili blnnçoyu tetkilc ve idare terakümünden hasıl olan adi ihti 

cadelenin sahibine ait bulunduğunu an- etti : İzmir Em. af _ve Ah_ali Bankası 1:irketi~ m.atliibat. v_e . düyununun I meclisi azasının. knn •. u_n v.e irkd yat akçesi şirketin muhteme. l. zaror 
1 k b. te'~kk· Ah ba"lar az kaldı unutacaktım !!' _ h b -.1, ka l h 1 ler am~tı ı, orasını cnun ır yer .lil ı - "' .' Türk Anonım §İrket hıssedarlarmm bir bülasaı esa ıyesmı '!r&Aanp mu- 1mu ve enamesı urum ıne ta- lann kar'§ılık o arnk hifzedilir. B 
etmcmıs Kroasın arkasına takılmıştı. Orlean yolu üzerinde taş bırakmadı. Bı- 29/4/937 tarihinde 1zmirde akdey- rakıplara verir. Her senei hesabiye mamen riayet eylemelerine nezaret suretle teraküm edecek olıın mebr 

Kroas arkasında kimsenin bulunına· nacnaleyh karnı toktur. ledikleri fevkalad~ heyeti umwni- nihay~ind~ bl~çod~ m~da • ir-: ve kanuni müdde~ler içi.,.~e. topl?- şir_~~et .sermaycşinin·v yüzde ellisin 
<lığını anlayınca serseri gı'bi sokakları Öle taraftan bir asker : '-'e toplantısında ırket esas mukave- ketin· tıcarı, malı ve iktısadı vazıye-1 nacak olan umumı heyetı şirketin musa~ı raddeye bnlıg olduk,.,., artı 

· d. b şu kılmcı "' r-yavaş yavaş dolaşmağa boşladı .. Ne ya- - Durunuz, şırn 1 en ona lenamesinin 5. 32. 36, 41, 50, 82, tini ve yapılan muamelatın hülUa-1 vaziyeti hesabiyesi ve blançosu ve ihtiyRt akçesi ifrazına devam edil 
pacaklı? .. Nereye gidecekti? .. Hiç bir yutturacağım. . .. 83 87 ve 90 numaralı maddeleri smı mü!'ir bir rapor tanzim eder ... idare meclisinin faaliyeti h kkında- mez. Şu kadar ki bu mikdara 1>.ır 
şey bilmiyor ve düşUnemiyordu.. Kroas bunu gorunce tnba~ı ~dır~- a§~ğıda gösterildiği şekilde tııdil Amortismaıllıır için münasip. şekil ki kanaat ve mütal"'lannı havi bir olduktan sonra sarfiyat icrasiyle ih 

Gecenin karanlığı basınca dar sokak- rak kaçtı .• Ve arkasınd~ Pı~c Pı- edilmiıtir:. ve suretle ve ihtiyat akçesi mı~dan-: rapor takdim etmektir. Murakıplar tiynt akçesinin mikdan tenezzü 
lardn hırsızlarla karşılaşıyordu. Onu po da fırladı. Bir kaç sanıyc ıcınde her T ADIL EDiLEN 5 NUMARALI nı tayin ve temettüatın suretı. tev-, mübrem ve müstacel ı;ebeplerin ta- edecek olursa telaar temettüatt 
yakalıyan hırsızlc;r, meteliksiz adam ol- üçü Grev meydnnından uz:ıluaştılar.. MADDEN1N ESKi ŞEKL~ : ziini tesbit ve heyeti umumıyeyelhad~üsü halind~ ':1111umi heyeti fcv- tevkifat icra edilecektir. 
duğunu anlayınca serbest bırakıyorlar- Sen nehrinin kenarında bır yere otur- Şirketin merkezi (lzmır) ola- teklif eder. lşb;ı es~ muka~el~na- lcalide ol.aralı ıçtımn:ı davc&e rnec- YENl ŞEKLi : 
dı. dular ve dertlşneğe başladılar. Neden ak gere!: Türkyede ve gerek ec- menin her !1:vı !adılatı ve yenıde~ burdurlar. 33 üncü madde mucibince &enev 

Korku içinde bin bir tehlikeye ma- sonra Pikvik, alat "·eı ~evat ~~l~nad;k- ~ehi memleketlerde lüzum görül- mnddelcr ilivesı hakkında heyetı 82 iNCi MADDENiN ESKi temettülerden nynlan mebaliğin t 
nız kain kala gece yarısından iki saat ça bir hüner gostcrı ~mıyecegını a~ rı- dükçe meclisi idare tarafından he- umuıniyeye. tekli!a.tt~ bulunur. He- ŞEKLi : . . . rn!rumünden mütehassıl "di ihtiya 
sonraya kadnr dolaştı .. Nihayet yorgun dı. Dilenerek geçinm7.ge ~.aı:r verdiler. yeti wnwniyeye nrzedilm* prtiy- yeti umumıyelen ıçtımaa ~~vet ve Her altı ayda bır ~~etı? mevc~: akçesiyle muhtemel mrarlar ka11ılı-
düşerck büvük bir konağın kapısına sı- Pikvik cebinden kor gozu çık~rarak le şubeler nçılabilecek ve lteyfiyet i bu iÇtimaların ruznruneaını tan-

1 
dat ve kuyudatııu goı.tenr meclisı ğı namı altında aynca bir hesapta 

ğınarnk uy~mak istedi.. Kronsın gözlerine ynpı~tı~ı. H~~f ;d:l· ticaret vekaletin~ ihba:' ve gazeteler zim ve !e:hit eder. Heyeti um~mi-,id~ece bir hul&.sai hesabi?~ tanzim tutıılacnk olan paralar ıirketin muh-
K.roas elleriyle yeri yoklılrarak uza- ıruıkılh bir kör ~l~u. Pık~~ 50 ·o un~ ile ilin edilecektir. yenin bılumum mukarrer~t~ı. ıcra edilerek murnlnplara .venhr:. Bu'!- temel zararlarına karşılık olarak sak-

nıyordu. Pipo homurdandı .. Kolunu ya- cakctinin kolu ıçınde bu~ck çoln~ YENl ŞEKLt : ve infaz huı~sun~a m~clı~ı. l~~re dan ba§ka her ııene nihayetın~e bır lamr. Adi ihtiyat nkiesi ve muhte· 
kahyan meçhul bir aclnm seslendi : haline girdi. Piponun da bogrızmdan bır Şirketin idar. e merkezi_O,zmir) dir. heyeti UIJ?~ı.yenın ~ekaletını haız:l ~evcu~t ve müvazene de~~n tan- m_el zara~lar karı. ıl.ığ. w ı, ihtiyatlar. ye-

- Ya keseni veya hayatını!. sicim bağlıyarak dilenmeğe b~c::Iadılar .. Memleket dalul veya. harıcınde ye- dir. Mec:lisı ıdare azasının heyelı zım edilir. Mevcudat ve muvazene künu tedıye edılmıt sermayenın ta-
Akşamdan beri bu şekildeki ihtarla- Pikvik bağmyordu : . niden şube ltü§adı. bu !oldaki id~- umumiy~ azilleı:i ve İcr~ ettikleri(' defteri, b~nço ve. km:-ız~m~ h7s~- mamma müsavi oluncaya kadar ay

r-a o kadar çok maruz kalmıştı ki bu - Baylar biz:? ~cıyın!i. ~~ymorı m~- re meclisi kararının alelade senelik munmeli.tm heyeti umumıyece ade- batı heyetı umumıye ıçtımaı ı~ nlır. Ondan gonra aynlmaz. Ancak 
defn önceden cevap verdi. : barebesinde Giz 37.rel erının yanın a toplantısında umumi hey~t tarafın- mi kabulü .h~de Ü~~cü şahıslar, tayin olunan günc!en laakal bir .. ny zarar tahakkuk ettiği zaman karıı-

- Benim büyiik kalpli hırsızım!. Ke- harp ederken kör1,01anb.ar;ad:ı: .;.~~P- da.n tasvip olunmasına baglıdır. Bu tarafından iktıaap edılmı olan hu- evvel murakıplamı nazarı tetfokine lıktan mahsup olunacak niabette ye-
se denilen şeye ömründe kat'iyycn sa- yın! .. Navarlı me un ır ~ halde maliye ve lktısat vel:aletleri- kuka halel gelmez. arzolunur. lşbu lıesabatı meclisi niden temeltüattan te.vkifat icra 
hlp olmadım. Hayatıma gelince onun ederken bir kılın:ç. ~rbes~~le kolu~u ne mürac:aatle muktezi izin alındık- YENl ŞEKU : idare tarafınd:ın heyeti umumiyeye olunur .. 
iki paralık kıymeti yoktur. kopardı. Bizlm gibı ıkı scfılı aç hım - tan sonra keyfiyet u!mlen ilin olu- Meclisi idare azası kendi i§leri takdim olunur. Hissedarnn yevmi 90 iNCi MADDENiN ESKl 

Karşısındaki seslendi : mayın!.. . . . nur. için ~z etmel~ lazım v.e ~ut:'-l içtimaa te~addüm eden .on ~ gün ŞEKLl : . . 
K 1 • Hnlk bu şckıldekı dılcncılıklere alış- 32 iNCi MADDENlN ESKi 

0
1-- dikkat, basll'et ve faaltyetı ıı.ır- zarfında !tJrket merkezıne muraca- ihtiyat akreaı behemehal nakit - roas. dedı.. k" 1 d r ,uuı ::r ':ıt :t' 

- Pikvik sen misin ? kın olduklarından ınlSe a ın ırmıyo - ŞEKLt : ket işlc;rinM dahi ibraz ve sarfa at1e mevcudat ve mÜ't'azene defte- olarak hıfzolunacak ve bu nakit tl-
lki arkadaş birbirlerini seslerinden du. Şirketin umuru hiaaedarlar ara- mecburdurlar. Meclisi idare clefatiri rini, karuznnı.r h~abını :'~ bli.nço- cnret vekaletince kabul olunacak 

lanımışlardı. Saatlerce uğrnştılar, yalnız bir dilim ından heyeti umumiyece İntihap 1.i.zirneyi tutmak ve muayyen olan yu, murakıplar ve mecliıı ıdare ra- emin bir müeuesei maliyeye tevdi 
Pikvik sordu : ekmeğe bir kuru soğan ve bir kaç ~~- ~lunacak asgari üç a7.ami yedi iza- müddet zarfında sabık seneye ait porlarmı tetki!: ''C bir. ~uretlermi nh- ohıne.cakhr. lht1yat akçesinin her za-
- Bu saatte buralarda ne işin var? telik toplıyabildılcr. Böylece Uç . gu~ dan mürekkep bir mediai idare ta- mevcudat defterini, blanço ve ka- zedebilirler. man nakde kabili tahvil devlet ve-
- Ya sen ne yapıyorsun? ve Uç geceyi geçirdiler. Açlık kendilerı- rafından idare olunur. ru:ınrar hesabını tanzim ile heyeti YENi ŞEKU : ya Türk !İrketleri esham ve tahvil&-
- Ne yapacağım .. Mösyö Şövalye ya- nin dermanını kesiyordu. Pipo bile yan- YENl ŞEKLl : umumiye içtimamdan laakal bir ay Her üç ayda bir tirketin ır.ovcu- tı i tira edilmek ı;uretiyle de tenmi· 

kalandıktnn sonra ııç kaldım .. Kendime tarından uulklaşmıştı. Nihayet ~ont Şirketin umuru hissedarlar nra- evvel murakıplara tevdi ve Iaakal dat ve kuyudabm gMterir mecfüi yesi caizdir. ihtiyat akçesi ve amor-
bir kaç para tedariki çaresine kalkış- Marter kapısına giderek palamut agaç- ıından heyeti umumiyece intihap on beş gün evvel hissedaranın teki- idarece bir hüliıw hcsııbiye tanzim tisman bedeli olarak aynlan meba-
tım.. la ldırdılar. Palamutla karınlarını olunacak aagari be§, azami yedi aza. itine a.rzetmekle mükelleftir. M~- edilerek murakıplara verilir. Bun- liğin balida tayin olunan suretler-

- Ya'. Şövalve tevkif mi edildi. d rınadsal Pı"kdk arkndaşına Mont dan mürekken bir meclisi idare ta- (isi idare her üç ayda bir ~irkebn dan ba ka her sene nih:ıyetinde bir den biriyle İstimalini heyeti idare ·· • oyur u ar. ~ b -1 b. h 
- öyle ya.. Marter manastınnı göstererek : rafından idare olunur. a1acak1arının "e or~arınm ır e- mevcudat ve müvazene defteri tan- tayin eder. Fevkalade ihtiyat akçesi-
- Ah ne olur~u .. Ben orada bulun- _ Ah bir zamanlar ne kadar mesut Meclisi da.re nizamnamei dahili ıap hülasa.sını ve yıl sonlarında r.c- :zim edilir. Mevcudat ve müvazene ni heyeti idare münasip göreceği 

saydım efendimizı kurtarırdım. . . idik!.. Buraya zengin gelmiştik.. mucibince tirketin umum muame- n !ik blançosunu tanzim ederek he- defteri, blanço, karuzarar hen.balı sekil ve suretle istimale salahiyettar, 
- Ben, beni de yakalamas~ar dıse Kroas kafasına bir yumruk indirerek \atını tedvir etmek üzere bir umu- yeti umumiyece tayin edilmiı olan heyeti umumiye içtimaı için t;ıyin hatta bir devrei heaabiyenin hasıla-

knçtıın .. Bare sokağına geldimk. rak~ ilave etti: mi müdür intihap ve tayin eder. lı- munlkıpbra varır. Murakıplar ta- olunan günden liıahal bir ny evvel b hisselere temettü tevziine ki.fi gel-
Şövalyenin arkadaşlarını ya a ama Marter maııastırı!.. Acaba bu müdüı· Medisi idarenin tabii w- rafından tasdikli i\ç aylık hülaaala- murakıplımn nazan tetkikine nno- mediği takdirde fevkalade ihtiyat 
ıçin tertibat alacaklannı dlişilnerek ora- - Mont dnha cwel dl\s.ün- ıındandtr. nn, taaUUk ettiği devrenin hitamın- lunur. işbu her.abat meclisi idatt ta- akçesinin de bu hU6usta istimali ca-
daıı da kaçlım. Aç kaldun Thki s:ın'a- ben burayı nedeıı 36 INCl MADDENiN ESKt dan itibaren nihayet üc ay zarfında rafından heyeti umumiyeye takdim izdir. Fevltalade ihtiyat akçesi tedri-
tımı yapıruığn karar verdim. medim.;Usünsen ne olacaktı? ŞEKLi : ve senelik blinço~rla ~ızaı:ar he- olunu:-.Hissedarnn yevm~. içtimaa ta- ci 3 urette sermayenin itfası ~çin da-

- Şarkı söylemek mi? . Meclisi idare her sene azası me- saplarını da heyeh umumıyenın top- kaddüm eden on beş gun zıı.rfmda hi istimal olunabilir. 
- Hayır .. Başkasının parasiyle ge- - Ne mi olacak, şu dertlen bızı kur- yanından bir reis ye bir reis vekili lanma tarihinden itibaren nihay~ ,irket merkezine mürac~t!e mevcu- YENi ŞEKiL . : 

çinmek, yani geleni geçeni soymak ....... taracaklar var.. intihap eder. Reisin veya vekilinin bir .•Y ~~de tirketin mali, _iktıae~ı dat ve müvazene ?cfterını, kinıza- ihtiyat akçesinin nakit olarak mu· 
Fakat iki saatten berl beyhude bekle- - Aman kardeşim, galıba açlıktan bulunmadığı celt.elerde riyaaet et- vazıyeli ue yapılan muame~ı? hu- rtır hesabın.ı. ~~ blançoyu murakıp· hafazasmc:la veya derhal nakde çev• 
dün. Nihayet karşıma sen çıktın .. Ne aklını kaÇlnyorsun.. mek üzere az.adan biri 0 içtiınaa liaasını göstere..'1 idare meclısı v_c lar ve meensı ıdare raporlarını tct- rilmesi kabil devlet tahvillerine ve
yapayım? Şimdi açlıktan ve susuzluk- _Hayır Pikvik! Den d::ıli değilim, sa- mahsus olmak üzere meclisi idarece mure.kıp raporlariyle birlikte mal~- kik ve bir suretlerini ahzedebilirler. ya milli !irketler mamına tahsiı 
tan ölüyorum.. kurtulncağız diyorum .. Çünkü ora- muvakkaten reisliğe intihap olunur. ye ve fübsat vekaletlerine gönderı- 83 ONCO MADDENtN ESKl ile tenmiye huı:uslan meclisi idar& 

- $imdi ne olacağız? :: Filomen var. Biliyor musun.. Canım Kiıtiolilt vazifesini ifa cbnek üzere lir.. ŞEKL~ : nin takdirine mevdudur. Ancak bin 
- Eliıni1de yalnız bir çare var" Tek- Fılomen.. meclisi idare Bza.sı meyanmdnn v:- Hes~p hüla~a:mı v~ _blanç~lan- Şirketm masarifi .. ~umiyesiyle dokuz yüz otuz beJ ıeneaind~n iti-

ı-ar canbazlığa başlamnk.. Pikvik arkadaşının çıldırdığına hi.ık ya hariçten biri intihap ohmur .. R~- nı a~ı müddet ıçınde bırı res_m_ı ga- bamukavelen~~ mud~nyete veya- baren ayrılan ihtiyat akçclen. Ma· 
- Ala!.. Eski san'atımıza döneriz. mederek bir ağncın üstiine çıkmağı ~ yaıset vcu.ifi reise celselerinde ınlı- zetc ~le olmak üzere en. ~z ıkı ca- hu.t her .h:mgı hır vazıfe!e memur liye vekaletince muvafakat edılecelf 
Kroas çok yorgun düştilğlinden he- sarlarken Krons büyük bir memnunı znmı ve müzakeratın muntaznınen z~te ıle neşir ve ilan ettırır. Amor- edılen kimselere umumı veya hu- devlet dahili istikraz tahvirtına ve· 

rnen uykuya daldı.. yet içinde söyleniyordu : zaptını temin ve heyeti urnuıniye tiımanlar için münas~p '·ekil ve su- susi temettüatta? tahsis ~dilen yüz- ya bu tahviiler derecesinde faiz ge· 
Pikvik biraz bekledi. Ne gelen vardı _ Evet Filomen!.. Bu iri yarı neşeli içtimalarma rivnset etmelrten baJ· retle ve ihtiyat akçesı mık?armı .~a: deler .ve. ~u~tclif ::uno~ısman be- tiren diğer menkul kıymetlere yatı

ne geçen .. Nih. yet o da Pipo da uy- b' k d r Bizim gibi iki herifi besler .. ka hiç bir hakkı teluwdüm bahşet- 'in ve temettüatm !luretı tevzm~ı delle!ı gıbı !_ırketçe tedıy~~ve~a. te.f- nlır. 
k ır ız ı ·· . a·d mez tespit ve heyeti umumiyeye teklıf riki mecburı olan mebalig §trketın 

uya daldılar. B" . ecek ve yatacak yer verır. ı e- •. d ka 1 • h . .h fnd t . 29 Nisan 937 
Böylece sabah oldu. Karı~ları~ do- liı~e ;~oıneni bulalım!.. YENt ŞEKLl : e er. lJbu esas mu ve enamenın esap aenesı A nı aye ı e . anzı~ 

Yurmrık çaresini aradılar. Bıraz ılerl:" . u Filomen bize neden Meclisi idare her s-ene azası mc· her nevi tadilatı ve yeniden madde- olunan hasılattan b:ıdettenzıl hain 
l'ince br manastırın bahçesinden crık - Pekı. nmma ş atacak yer versin. yanından bir reis ve bir reis vekili ler ilavesi hakkında heyeti umumi:\kalan miltdar temettüat! safiye! i 
Çalarak yediler. Grev meydanuuı. dön- yeyecek, ıçecek, ve_ Y • ıı·· arka- intihap eder. Reisin veya vekilinin yeye teklifatta bulunur. He_yetı 1 te!kil ~er. B~ı ıu!etle has~ o~cak 
düler .. Satıcılar bağınyor, ahali mu- - Çiiılkü o benı sevıyor~k .ı içerive bulunmadığı celselerde riyaset et- umumiyeleri içtimaa davet ve J§bU 1 temettiıatı safıyenın evvela ~zde 
kaddes Hanrinin bugUn ne yapacağını daş manastıra doğru koşa • mek üzere azadan biri 0 içtiınaa içtimalann ruznameaini tanzim veı (onu) nu ihtiyat akçeı>ine tahsıs ve 

On kuruılul: pul 
İzmir Esnaf ve Ahali Bankası 

t.fülıürü ve A. !NAN. 
29 Nisan 937 
Altı kuru,luk pul 

lzmir Eanaf ve Ahali Bankası 
Mühürü ve H. AKYOREK. 1 m-L-uı olmak u··zere --li·ı· ı·darece tesbit eder. Heyeti umumiyenin. biIJI saniyen itfa edilmemi~ ola. n hisse ll'l.erak ederek ıoplanıyordu. da1dı ar. _ Bll'lVIEDl _ ıııu ........ " 

I<roas halkı görünce sevindi. Torba- muvakkaten reisliğe intihap olunur· irmum mukarrerahnı icra ve. ınfaz senetlerinin beclelleri tesvıy~ o!u- icra Vekilleri Heyetinin 16/8/ 
sını dolduracağı ümidine düştü. Kn~ın Kôtiplik vazifesini ifa etmek üzere hususundo. meclisi idare h~yeh um~: nan kısmın;ı yüzde ~altı} nıs!>etın- 1937 tarihli toplantısında kabul bu• 
sesiyle şarkı söylemeğe koyuldu. Pık- aa&Kulak' w, n:::... .. , Burun hastalık':"' meclisi idare azası meyanından ve;- ~iyen_.in vekaletini h~izdır. M;chııt de birinci te::1e.uü ıt3:sıı:a kıfayct yuru1:'-r.ak .. 1:ürkiy~ _Cür~ıh':'riyeti ri· 
vik te ona yardım ediyordu. Bu iki uv5.- yn ha!İçten biri intihap olunur. R~- ıd~rc azasının heyetı. umumı~ece 1 edece}: meblag ıfraz cdıldikten son- ynsetinın alı tasdıkıne ıktıran eden 
ndamla bir köpek halkın nrızan dikka- lan rnütehaum ya&el vezaifi reise celselerinde intı- nzılle~i ve icra ettikJerı ~uamc:~o.tın ra ~~· knlan las:ıın.: (lzmi~ E.s~af v~ Ahali Btmka61 Türk 
tini celbetti. Etraflarına hayli insan D ~t Op ratör zamı ve müzakeratın muntazaJDCD heyetı umumiyece ademı kabulu ~a- Yuzde onu mue~s~s!crc A Ananım şırketı} esas mulcavelena• 
toplnndı. Pikvik ağziyle boru taklidi Of'" Of e zaptını temin ve heyeti umumiye linde üçüncü p.hıslar tarafından ık- Yüzde onu. meclı~ı. ı~arc n~3sına. mesinin 5, 32, 36, 41, 50, 82, 83, 
Yaptı ve söze başladı : K 1 t içtimalanna rivaset etmekten ha!· tısap edilmi, olan hul:uka halel gel- Yüzde beşı mecl~sı ıd8:renın tes- 87 ve 90 ıncı maddelerini değiıtiren 

do~!:y::~r~~ı:e:ı:~::::~;;~~: Sam'ı u a ÇI =ez~~ç bir hakkı tekaddüm b&h!et- m~ INCl MADDENiN ESKi =~!;:!iv!e~~:r:!h":~r;e;~~rak bu lfıyiha tasdik ~~~:~·Vekili N 
liyor, İspanya kralının yanına gidiyo- Meclisi idare Bankalar kanunun· ŞEKLI : Yüzde yetmiş bcıi ikinci hiuei CAHlT KERiM . 
ı-uın. Fakat Parislilerin isteği üzerine da yazılı vazifeleri ifa etmek üze· Mur~kıpların .vaz~f~si Jirketin temettü ~~ hisse senetleri csl1a- 13 Eylul 937 
bir gün için burada kalmağa karar ver- Muayenehane: Birinci Beyler re i.zaaı nra.smdan seçeceği iki iza muamelatı umu~ıyesını ~ur~ bına tevzı edılir. Altı liralık pul 
diın. Diyeceksiniz ki niçin kalmağa ka- ile umumi müdürden mürekkep ve hesabatmı tetkik ve teftıt ve hıı- YENi ŞEKU : . . . . . ve resmi mühür •. 
rar verdin? Bir.inci sebebi bulunduğum No: 36 Telefon ,2310 kendi mürakabeıi altında üç kitilik he sfnedatmın vaziy~i tespit vfk Şirtetinl muanfı .~d~~mıiesıy- 3358 (1822) 
k.ıınsesi7. ommnlara kadar şöhreti ya- EYi: Gözteı>e tramvay cadde- bir idare komitesi tqkil eder. Bi~ ~sı §irketin menafime .muva ~ le bamu av~ en~~ mu ~nye e ve-
l ılnn Dük De Giz hazretlerini görmek· • 992 Telefon: 3668 azanın hastalığında "Veya her hangı ~ordü~ her neri m~ v~el - yahu~~İr = l ır vazı cy~e me-
tır. (Boru sesleri ve alkışlar) ikinci se- ıı ' 1_ 26 (481} bir içtimu. i§tirak edemiyecek bir btatı ıcra ve üç aydan faz ı a mur .. ı en .. e ere h~ı J~ya BELEDlYEDEN : 
bep Arabistan çöllerinde rasladığım in· ıs;çw•·•&••-r?MsSi • nrn mazereti vukuunda o iza yerine va- vermemek tarliyle zaman, zama~ h~susı tcmettuat~anrf ta sıı ? ı en C~mh~iyct meydanı arkaım.dı 

.. t zı'fe go··rmek üzere iki de yedek aza tirket kaaasmı ve kuyut ve defati- ~~!~lleeler. ve·b' ~ukte ı eda~ortısman suretd•.,m ks~~ Baynlan. anada ın· 
san ~eklindeki hayvanı sizlere gos er- k oeue t t fa um led 
:rn ktL ~u roördü<ninüz insan gibi eli SiSi i seçer. idare meclisi azasının her bi- rini kontrol ederek mevcudun u- L!L· n g~'- ı !ır 

1
e çe b 1

Y
1

.C., yekya ~ •.ece o e ıye sarayının 
"' b.. k ' -OAHlUYE MOTAHAS r·ınin idare komitesinden, komitenin yuda mutabal:atini teapit ve m. ec- te. rTJAb ı mecourı. 0 ih~ pı~ adıg şır .e- proıesı mü'8bakaya konubnu tu. 

ag.z.ı bulunan mahluk zannetmeyiniz 1 DOKTOR 1 · !-'. t t G 
· ' faatı· •ctı' hakL- -'a her türlü ma~-. İlı idire izaamı.n ~un ve ııraet ı tin esap sen.e, sı n aye uı c an .. zım . örüle.n .. lüzum üzerine şart·n· ~e-
10":ındır! Kı:.rnı acıktığı :zaman çakıl taş- 1 y ~ , KlllU - - ı 1 lik d t 

C 1 
A matı istemeie ve münasip görecegı mukavelenıuneaı ahkimına tama- f o unan gene; mevc~ a ve mu va- smde tadılat yapıldığından mınnba-

lcırını , kılı ne ve demil- parçalarını yu· e a ar 1 n her nevi kontrolü yapmağa salibi- miy}c riaye.t ey!emeJ~e nezareti z;ne defterınde ~esbıt .olunan h~st· ı l=? müd. de.ti 0. n beş §Ubata kada: ~~m-
ta.r. B<ıska bir şey yemez. Hatta Por· f d r ve nene nihayetınde ıçtıma edecek lattan badetter..zıl bakı kalan mık- dıt cdılmııllr. Müıınbakaya 1 tualc 
lcstan bıle yemez. (Kahkahalar ve nl- ye ı var ı . k l h . . k . d t tt .. t f . k·ı d 1 ed k A • ı k İdare komitesi biliimum mu ar- o an eyeti umumıyeyc şır e n va-t ar eme u~ ... 1 sa ıyeyı teş ı e er. ece ler tanzim edecekleri p::-~ıe.e· 

1 lar ( Onun şu garip yemeğini gör- reratını satırlar arası açıl: ltalmamak ziyeti, hesabatı ve blançosu ve mec- 1 Bu. sw~tle hasıl olat:al: temettüatı 1 ri bu müdd~t zarfında Bcledi:T e fen 
tn('k istcrs 9iz gönlünüzden kopan bir ı İr Memleket hastanesi Da- ve çıkıntı yapılmamak üzere bir def- lisi iclıırenin faaliyeti hak~n.da ka-, ~af~,, cnm cv':elB yüzde (onu) nu 

1 heyetine imzl\ mukabilinde t ::slim 
~c;~r antlmi csirgcmey z Haydi ba~- ~ Hastahklnr Sheriri!at~ Ş:i tere yazarak her karar altını ay? naat. ve mütal~tmı havı hır n.por 1 ıhtıyat akçeıanc , . ., yüzd: (beş} i 1 edeceklerdir. Bu hu~~sta ma'lm~t 

Pazardan maada er gun. aı - ayrı i.mzalamağa mecburdur. Kom!· takdı~ etmektır. ~urakıplar cı~-.~uhtemel. zara~lar ltnr~ıbgın~ tah.lalmılk istiyeııler Beledıye B~. mu-
ta Toplano.n nhnlidcn biri kocaman bir }arını muayene ve tedavı eder. tenin, ittifakla verdiği marlar do.g· b.•. mub. reme ve ~uıtacel.e ta!1addu- 1 sı~ ve nanıye~ ~tfa edılmem. ış olnn hcndisliğine müracaat etmel•d• le:: 

sı gctird· Pıkvık Kroasın l'nsesinden M t... __ • 2 inci BeylCJ"" 1 __ ..ık b lind h t f v 1 h ae •• .. etl b deli t · M dd h' d b ı.._ uayeneruıue. rudan doğnıy.a, ckıeriy·et· e. veruı .- su _ a e ey~•. umumıyeyı c -, ıs --... ~rının .. e erı es.vıye ü etin ıt.amm .an o.n c." gun 
Ya~lıyarak ta 1 onünc attı. Kroas te- 1-~ N 65 d 1 k 1-d 1 k t d t t 1 kı d ( l ) be d l f d 1 ı aon'"'lS• o: · lcri kararlar 1 are mec ısının tasvı- a a e o ara ıç ımaa ave e mec-,~ unan .. ~ınn yu~. ~ ah ı;ııı - sonra erece erı tn.s~ı .e ı.er~t ~a · 
rcddüt gost rin::e Pikvik eğilerek ku- Telefon: 3956 binden sonra infaz olunur. burdurlar. tınde bırıncı temettu ıtaıına kıfayet nız birinci gelene ılri bın lıra vcrıle· 
lcı'iına cl diki: Evi: Götepe tramvay cadde- 41 lNCl MADDENiN ESKt ,......, YENi ŞEKLt : edecek meblağ ifraz edildikten son- cektir. Müsabakayı kazane.ımyan 
~.-'Ya hunu yutarsın ve yahut bitti- gi No: 1018. Telefon: 2545. ŞEKU : Murakıpların vazifesi §İrketin mu- ra baki kalan inamın.. !projeler ıahiplerine iade o\uni\cak-
tııtıiz gündür. MeclW idare •uai kendi i,1eri amelitı umumiynini murakabe ve' Yüzde (onu) müeniı\ere. br. 26 - 1 - 6 -11 (1816)3367 

k'f.oas ta;şı zorla a~ına soktu. Ik dı 



SAHiFE lS 

Hava Y alları Devlet işletme ida
resı umum müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara Tayyare meydanlnda tay-
yare İl\tasyonu binası. 

2 - Kesif bedeli: 87056 lira 47 kurustur. 
3 - Ek~iltme kapalı zarf ıisuliyle kötürüdür. 
4 - Muvakkat teminat 5602 lira 82 1 uru~tur. 
5 - ihale 7 /10/937 tarihinde pertembe günü saat 10.30 da 

tayyare meydanındaki umum müdüürlük binasında ya~ılac~ktır. 
6 - Keşif evrakı, ı;artname ve mukavelename proJelerı An· 

karada posta umum müdürlüğü binasındaki ve lstanbulda Ka
raköy postahanesindeki hava yolları kişesinden ve lzmirde Na
fıa Müdürlüğünden 435 kuruş mukabilinde alınabilir. isteklile
rin eksiltme ıartnamesinde yazılı belgelerle muvakkat teminat 
ve teklif mek

0

tuplarını muhtevi kapalı zarflarını nihayet eksilt
me saatinden bir saat evveline kadar Umum Müdürlüğe vermiş 
olmaları lazımdır. Posta teehhürü kabul olunmaz. 

26-28-30-2 3469/3270 (1823) 
ı+ er ... m * 

Nazilli Belediyesinden: 
Belediyemizin 100 lira ücretli ha, makinistliği münhaldir. Bu· 

har makinesi ile dizel motorundan nafıa vel{aletinden ehliyetna
mcyi haiz makinistlerin vesakiyle birlikte belediyemize müracat
leri bildirilir. 23-24-25-26 3301 (1800) 

M ,, - rli+tMSE 

MiLLi EMLAK MODORLOGONDEN: 
S. Nu. 
899 Tamatık C. 174 Taj Nu. lı evin 36 da 6 hissesi 
• nakit ile 
958 1-ci Gaziler Karakapı 262/264 taj Nu. 1ı ev 
959 Karata, Dokuz Eyliil S. 143 Taj Nu. lı 91,25 

M. arsa 
961 Mahmudiye Kuyulu S. 3 taj Nu. lı 36 M. arsanın 

n•_, 

Lira K. 

33 30 
200 00 

50 00 

192 de 51 hissesi nakit ile 9 57 
973 Buca lzmir C. 16 taj Nu. lı 821 M. arsa nakit ile 411 00 
974 Buca lzmir C. 14 taj Nu. lı 1170 M. arsa nakit ile 410 00 
975 Hasan Hoca Hisar önü 4 taj Nu. lı fevkani ve tah-

tani mağaza nakit ile 1590 00 
976 Bornova orta S. dan 65 kapı 53 ve 53 A. tajh şehit 

Mehmetten 16 eski 18 yeni ve 53 tajlı evvelce 
dükkan ~imdi ev. 175 ()() 

977 Bornova 3 üncü yaka S. 8 taj Nu. lı ev ve müşte-
rek su kuyusu • 140 00 

979 Tepecik Celadet çıkmazı 16/4 taj Nu. lı 90,54 
M. arsa 

994 Karantina Mızraklı dede S. Ada 1729 parsel 5 
321,50 M. arsa 

995 2 nci Karantina Köprü Mısırlı Şehit Nazım S. 
Ada 1730 Parsel 3 de 169 M. arsa 

996 Karantina Mısırlı C. Ada 1730 parsel 2 de 184 
M. arsa 

997 Karantina Menekşe sokak 16 taj ada 1744 parsel 
10 ada 88 M. arsa 

998 3 cü Karataş Selamet sokak 14 kapı 10 taj Nu. lı 

54 32 

128 70 

67 00 

73 60 

26 40 

142,50 M. arsa 35 63 
999 Salhane Şetaret S. 2 eski 30 k,apı 88 M. zeminli ev 50 00 

1000 Güzelyalı Güneş S. 16 kapı 14/1 laj Nu. h 125 
M. arsa 75 00 

1001 Güzelyalı Erik S. 31 eski 13 taj Nu. lı ev 150 00 
1002 Salhane Şetaret S. 1 O eski 38 yeni 17 ta ilı ev 30 00 
1003 Güzelyalı Ciçek S. ada 891 parsel 4 68,50 M. arsa 54 80 
1011 Güzelyalı Tramvay C. 1168 Nu. lı 479.50 M. arsa 479 50 
1012 Karantina Cerrah Mehmet Ef. S. 17 Nu. lı ev 1700 00 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri hizalarında nakit ile ya
zılı olanlardan gayrisi ikinci tertip tasfiye vesikası ile ödenmek 
üzere 15 gün müddetle açık arttırmava konulmu~tur. ihalesi 
11/10/937 pazartesi günü saat 15 dedir. Alıcıların Milli Emlak 
Müdürlüğüne ınüracaatleri. 26-5 3366 (1818) 

+zeii;;?U&L •sa+ şpgs::;awwwa '*** W.#lfWA e:ıww• 

MiLLi EMLAK MODORLOGONDEN: 
Yunanlı D. Lira 

1004 2 nci Karantina Yeni Turan 33 kapı 71 taj Nu. 
Iı ev gayri mübadil bono ile 600 

1005 Bornova Yaka mahallesi 1 inci Yaka so. 8 kapı 
18 taj Nu. lı ev su kuyusu nakitle 170 

1006 Bornova Yaka mahallesi 1 inci Yaka So. 10 kapı 
20 taj Nu. lu ev nakitle- 200 

922 Karşıyka Turan şimendifer Cad. 22 eski 98 taj 
Nu. lı ev nakitle 500 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri on gün müddetle arttır
maya konulmuştur. ihalesi 7 /10/937 perşembe günü sad 15 de
dir. Alıcıların Milli Emlak Müdürliiğüne miiracaatlerL 

3364 (1817) 

lzmir Mıntakas! Maadin işleri irti
bat bürosundan: 

Nazillinin Sultanhisar nahiyesinin Eskihisar köyünde kükürt 
madeni aramak için Kadri ve Ali namlarına verilip r:ıüddeti biten 
7 /5/932 tarihli ve 1/7 Nu. lı ruhsatnamenin nizami müddet için
de ne temdit ve ne de ihalesine teşebbüs edilmediğinden maden 
nizamnamesinin 22 ncı maddesine tevfikan iptal edildiği ilan 
olunur. 3357 (1821) 

= ··wt·ec• HPt 

lzmir Mıntakası maadin işleri irti
bat bürosundan: 

Nazillnin Sultanhisar nahiyesinde Esikilıisar köyünde kükürt 
madeni aramak icin Kadri ve Ali namlarına verilip müddeti bi
ten 7 /5/932 tarih-li ve 16/6Nu. lı ruhsatnamenin nizami müddet 
içinde ne temdit ve ne de ihalesine teşebbüs edilmediğinden ma
den nizamnamesinin 22 inci maddesine tevfikan iptal edildiği 
ilan olunuı·. 3365 (182~~) 

e::ra;~---iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimüi ... iiiiiii:iliiıİiİİİİİİİ;.._;;;;;;;;--.~--iiiöiiiiiiiiiiiiiiiiim;:::;;;;;;;;;;öOiiiiliiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiii;;ıılllal 

lzmir Muhasebei Hususiye •• mu-
dürJüğünden: 

5 • WB 

" - ~ 

SAGUK·SD&UKWK·EKDHDMI 
~w.. -. ~ - OEnEl\lİR 

- KELVİNATORiı~(defa daha az ~led~~ _ _ _ - __ 
- haldo~ynı rnndöman elde ~ile!l yegi!'o soguk_hava_~aplar 

18 Ay Veresiye !jatış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

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

MU{>LAl)A : Ahmet Sabri Acarsoy ••..• 

.,.... . ·~· ""' .. _,. ~, ............ - ... .,,,..J ... . - .. - ~ ... ;wııfO ... ' ..... • "·> ..... ,..,,,.. .... . 

En Parlak 

Kudreti 

Daimon Elektrik piJleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 
pili kulJanan hiç bafka pil kullanmaz. 
Umum deposu : Sulu han civarında 28 - 9 Hüsnü uz 
Ödemişli. 
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tavsiyesi budur: 
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Yurdda ıttifak haline gelen bu kanaatı 

tesise nicin ve nasıl muvaffak oldu? , 
Çünkü cRADYOLlN> in terkibi yük- mütemadiyen taze taze piyasaya çıkar. 

sek bir kimyn şaheseridir. Çünkü cRADYOL1N> <liğcr macun-
Çünkü bütün cRADYOLİN> kulla- lnra nazaran çok ucuzdur. 

nanlnrın dişleri temiz, sağlam ve güzel- Artık bütün bunlardan sonı·a cRAD· 
dir. YOL1N> kullanan on binlerce kişinİD 

Çünkü cRADYOL1N> emsalsiz rağ- ne kadar haklı olduğunu anlamak ko· 
beti dolayısiyle hiç stok yapmadığı için laylaşır. 

GONDE tKt DEFA FIRÇALAMAYI tHMAL 
'll 

. . .. .- . . ~ - . 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretile rekabet kabul el· 
me:ı fiatler dahilinde satılmaktadır. 

Adres: Kestane Bardakçılar sokak numara 12 
PERPlNYAN 

mc~:z:m~~~Ez=R:il!!:BllQ~lr]!r~m-=aamııı:ı. 
- "C7-7/77/7L77Z7/..7/7/L/Z//L//J/7.ZZ7.Jf7&f:Z'Z/.L7.//...</..z:T.ıa:IZZ:.-..,,__...,, 

En y~~:;~r sınıf ~ Şık Atelyesi 
Depozitörü : ~ Beyler Sokağına nakledildi . 
F A Z L 1 ~ Mimar Kemalettin caddesinde (ŞIK) dikiş ve şapka atelyesi8 

~tevsi mecburiyeti dolayısiyle ikinci Beyler sokağı civarında Nu-
~man zade sokağında 36 numaraya nakledilmiştir. N 

B 1 k 1 - 26 (1803) ~ a a n ~fLT..Lr/.ZZZ7.L!7-Zr/ZZZi'..:zzTLJU7.ZLZL7..7.7.Z/./ .// XZ7.././.Z/.XZ./ZTL7/1.7J 
~,1 I .: .•. • . . 1 , .,. • • • • • ~ • • ~ ' :'. .. ~ , 

1 
' 

Saman iskelesi iş 
bankası 

karşısında 

Telefon: 3457 
DAYANIKLI, MUNTAZAM 

AY ARLI VE DEGERLI 
g~ ......... a. ............... eml!!'J!ii-. ..... . 

Ziraatçılara, Çi1Ji sahiplerine nıüjde?? 
Hükümeti Cümhuriyemiz gaz :ve benzin rüsumunu indirdi. Ar

tık bundan sonra ucuz olan bu maddeleri kullanmağı dütünmeğe 
mahal kalmadı. Pek az kullanılmıf 1925 - 1927 modellerinden 
(FORDSON) markalı traktörlerimiz vardır. Bunlar ehven fiat 
ile satılacaktır. tki adet nümune mevcuttur. Geliniz, görünüz ... 
Fırsatı kaçırmayınız? 

ADRES : İzmir. Fevzi paşa bulvarı No. 41 Hurda Demirci 
OSMAN MALKOÇ 

1 - 10 (1689) 

Baş ağrısı, Diş ağrısı 
NEVRALJi 

Bütün ıstırapları teskin eder 

G R İPIN 
Bilhassa bunlar karşı müessirdir 

iş batında, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir kaşe 

GRiP iN 

~ 
Salihli Kurşunlu Banyoları 
lmllll'l ..................... llllll ........ .. 

Şifa hassaları muhitimizd~ tecrübe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faaliyettedir 

Ht!r türlü istirhat mevcuttur. Mükemmel otel, lokanta ga· 
zino hülasa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyo~arrla 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo dairesinin hususi otomo
bili Salihli istasyonunda emre fmadedir. Her aileye müsta
kil oda verilir. 

Fiatler: Banyo dahil olmak ü zere in H:n l:aşma otelde k11r· 

yo~a 100-75 diğer kısımlarda gene insan başına yataksıı 
1 inci 50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruşh.ır. 

Müsteciri: KEMAHLI AHMET HAMDI VE ALI BALCI 
1 

, 1 , •. · '( r . • ~ 4 • • • • • • • ': .'f. • r' •; . 

Türkiye Mensucat 
Türk anonim 

Fabrikaları 
Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu 12&. lzmlr 

lbrahim oğ. Giritli Ali Fuadın müterakim vergi bo:-cundan do
layı haczedilen Kartıyakada Kemalpafa ve Rayegan caddesinde 
18/20/22/1/3-10/3-2/3-3/ Nu. tajlı binaları tarihi ilandan B u 1 u n d u r m a Y ı U n u t m a Y ı n ı z. 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaster
lenir, katlar.ır kırmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FIATLERIMlZl iSTEYiNiZ itibaren 21 gün müddetle satılığa çıkarıldığından pey sürmek Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz 

isteyenlerin İzmir ~uhasebebi Husu~ye ~üdüriyetin_d_~e~ta~h~s~i-1i_ı~~~~~~~~IÜcaib~ıinjdja~~~·i·n~d~e~3~kiajfie~ajlıjnjajb.iljir•.~~~~~~ 
kalemine aelmeieri. 26-28.=1-5 3363_ 

H. 1. Ç. 
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şehirlerine karşı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••&•••••••••••••••••••••••••••••••••ıııııaaııc•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ııııaıııaıaaııııı••••••••••••••••••••••••••••ııııııııı•• 

ltalyan diktatörü dün 
sabah Müniha vasıl oldu 

Japon tayya eler
0

nin taar
e uzları deva~ 

o 

1 

Bu saldırışlar Dünya m mi efk{ım Mussolini seyah.atinde tamamiylL 
sulh gayesi olduğunu söylüyor .. rında nefret i"l uyandırdı 

TokJo, 25 (ö.R) - Japonlar İc;gnl 

< ttikleri Pao - Tıng - Puyu Sanzi <'yal<'
tine karşı yeni bir hareket üss:i olamk 
kullanmak niyetinde olduklarını bildir· 
mektedirler. 

Büyük Çin şehirlerine karşı japon ta· 
nrruzları devam etmektedir. Yang - Çe
Kiang nehriyle Pekin - Kanton şim·ndi
fer hattının iltisak nokta .. ında olan Hzm· 
keu dün şiddetle bombardıman edilmi • 
tir. Ecnebi mahfilleri bu açık şehirlerin 
bombardımanından maksndın ne oldu
ğunu soruşturmnktndırlar. Bazı mahfil
lerin fikrince jnponlar büyük şehirlerin 

ohalisini kırlara çekilmeğe mecbur ede
rek karış1klıklarn. kıtlığa ve sc:fnlete se
bep olmak ve böylece hükumete 1:ar00ı 

i:ıyanlnr çıkartmak arzu!lundndırlar. 

HA YLANGJN BOMBARDIMANI 
Tokyo, H (ö.R) - Fransa sefiri ha

ıiciye nazır vekilini ziyaret ederek Ton
kin körfe~inde Haylang adasının jnpon 
fil osu tarafından yeniden bombnrdımnnı 
hakkında izahat İstemiştir. Japon nazın 

~ 

... 

,»: ,.,,~ 

Arık Çin ~chirlerinde b ombardtmcın faciası kurbanları 

Bcr:;n, 25 {ö.R) - Duçe sabah saat 
1 O dn hususi trenle Mlnihe v:unl ol
muştur. Führcr mesni nrl:adaşlariyl:: 

birlikte İ5tacyon holünde bulunmakta idi. 
Tren durunca Duçe pençerede göründü. 
Führer snğında horiciye nazırı Von Neu· 
raıh ve arkasında diğer hükumet erka
nı olduğu halde on:ı doğru ilerledi. iki 
hükumet reisi samimi olarak el &ıbştılar. 
Duçe ltalyan - Alman renkleriyle dona
tılmış olan Uasyon binasına girerek 
kendiı;ini faşist usulü velamlıyan kız ve 
erkek çocuhbrın ara&ınd:ın geçti. Sonra 
otomobille kendisine. tahsis edilen Prens 
Şarl sarayına gıtti. 

Saat 1 1. 30 da Ouçe, yanında 
nnzırlarından B. Dudolf Hess 

Alman 
olduğu 

halde B. Hitlerin hususi ikametgahına 
Münihten bir manzara giderek ilk ziyaretini yaptı. 

ton ,.e diğer büyük nçık Çin şehirlerinin bile ç.iğnendiği kaydedilmektedir. Cayri Seyahati esnasında ltalya, Avusturya ltnlya da şimdi Ak.denizde hareket ser- nihe vardığı zaman da Duçe Alman ga• 

japonlnr tarafından bombardımımına askeri hedeflerin bombardıman edilme- , ·e Almanyada her geçtiği istasyonda B. besfr,i kazanarak peşin veya vadeli bir zetecilerine demiştir ki: cBana göeterdJ. 
karşı f ngilterede umumi takbih ve nd- mesi için japon hükumeti nezdinde Mussolini çok hararetli şekilde sclamlan- tediye kazanmak arzusunda olabilir. Fa- ğiniz iyi kabul Alman milletinin Italyay~ 
ret hisleri gÖ!ıterilmektedir. Matbuat bu azimkar bir teşebbüste bulunması rica- mıştır. Trenin lnsburgda duruşu ~na- kat eğer bu tediye İngiltereye karşı ise, gösterdiği dostluğun canlı bir misalidir. 
bombardımanlardaki fecantten ve; mü- si) le İngiliz ttefirine yeni tnlimat gönde- aında ltendi~ini şansölye Şuşnig namına Almanya bunun kendisiyle lngiltere ara- Bugün el ele yürüyen ve yann da omUZ 

rilmiştir. Sefir Ktmton ve diğer açık şe- emniyet nazırı selamlamıştır. Münibe sında kat'i bir inkıtaa sebep olmasını omuza yürüyecek olan iki memleketin 
hirlerde japon tayyarelerinin $ebcp ol- varınca Ouçcnin ilk hareketi meçhul AI- kabul etmiyecel:tir. Şu halde Fran~aya anlaşmasından mi1letin memnun olduğu 
duklnn müe11im nüfus ziynına karşı ln- ı k · ~b"d · b" l '- k k karsı mı} Fakat ltalya Fransayı tehdit besbellidir.> . . . . . mnn as en ıı ı esıne ır çe enıı: oyma • 
gilt~rcde h:.~ıl dan nefret hı:ı::ını bıldı- 1 ] ettik re İngiltere ve Fransa mütesanit gö- ALMANLAR MOUKA TA BU. 
rccckt:r. 

o muştur. ,. 
FRANSIZ C~ZETELERt MOLA- rünmektedirler. ltalyanın Habeşistan- YOK EHEMMtYET VERiYOR •• 

AMERiKA FiLOSU KATTAN NETiCE BEKLEMt- ! daki ilk kuvvet darbesi sırasında kuru- Berlin, 25 ,ö.R) cDiplomatiş• 
Vcı~ington, 25 (Ö. R) _ Asyadnki YORLAR.. lamıyan lngiliz - Fransız Akdeniz ittifakı und Politişe KorespondenZ> gazetesl 

Amerıknn filosu başkumımd.anı aıni.ral 1 P. aris, 25 .(Ö .. R). - cOr .. d.re> gaze- ikinci ispanya kuvvet darbesi esnasında Mussolini - Hitler mülakatının cihanşü• 
Bater Çin sularındaki Amenkan gemıle-

1 
tesı Mussolını - Hıtler mulakntından kurulmuştur. Şu halde Almanya, an- mu] bir ehemmiyeti olacağını kaydedi• 

rine rnd) 
0 

ile bir hitabede bulunarak mühim bir netice beklemiyor. Mussoli- cak lngiltere ve Fransa ile harp tehlike- yor ve Roma • Berlin mihverinin zayıf• 
d 'k c·ı 1 • H, t t b ·· d k · F k ·k· si rıkarmıyacak derecede ltalyava müza- lıyncagv ını ümit etmic olnların yanıldık· şirpdiki cartl:\r e\ am ettı çe ı onun nı ıt ere e essur.1 e ece · tır. a at ı ı > J .,, 

A ı 1 d'k ·· t d k" · ti · d heret edecektir. larına bunu bir delil gösteriyor. Çin ~ularında kdacağını \'e merit:an ı tator spanya a ı ııyase erme e-
h 

1 d kl "d" " Al J 1 B le B ı· ·· · d b" t "k cDeutsche Algemeine Zeitung> gaze· harp gemilerinin Amerikan te aasının vam e ece er mı ır r manya ve ta - una arşı er ın uzerın e ır azyı 

1 1 d k bb ) d d 1 k 1 l d l ·ı tesi iki hükumet reıaının arkalarında himayeye muhtaç olduğu limanlarda du- yanın spanyn a ·i teşe üs erin e e- vasıtası o ara ta ya a ngı tere ve 
ıacnğını bildirmistir. vam etmeleri ancak umumi harbe karar Fransa ile mukarenet jestii yapmaktadır. kendilerini tasvip eclcn l 1 O milyon ki• 

ASKERi HAREKAT verdikleri takdride akla gelebilir. Hal- Fakat Berlin bundan pek memnun oldu- ~ilik bir halk kitlesi olduğunu kaydedi· 
buki buna karar vermiş grbi görünmÜ· ~unu iddia ederek bu tesiri kırmağa ha- yor. 

Şnnghay, 24 (A.A) - Santral Neva yorlar. Şu halde lspanyol sergüzeştin- 7.ırlanıyor. Bu diplomatik ,ııahada, pek cCermaniu bazan demokrasilerin 
ajansı bir çok japon tayyare ve gemile- I den uznmi maddi ve manevi kazançla eski Lir tiyatro oyununun devamından parlamento konferanııları vasıtasiyle hu· 
ıinin Tchekiang sahili yal:ınında r,örül- ı çekilmeyi göz önüne getirmeleri icap ibarettir. dutaşırı birbirine el uz.attıklarını, fakat 
müş olduğunu haber vermektedir. Ora-1 edecektir. MUSSOUNfNIN SöZLERt bu mü.~afohanın ekseriya milletlerin ar• 
cfo ynkında taraya yeniden ihraç ameli- MiHVER TAKVtYE EDiLECEK Roma, 2S (ö. R) - cCioınale d·lta- zusu hilafına parti reisleri arasında ya• 
yeleti yapılması clüşünülmektedir. 13. Mussolini Berlindc Roma - Berlin lia> gazetesine göre Romadan hareket pıldığını, halbu ki şimdi ilci hükumet re:• 

·Şnnr:hay, 24 (A.A) - Japon bahri- 1 rrıihverini takviyeye çalışacaktır .. Halbu- ederken Duçe gnzetecilere şu sözleri aöy- isinin şahsında hakkiyle iki milletin e1 
ye maknmcıtı gemilere Çinliler tarafın- ki B. Hitler bu mihveri lngilterenin hu- lemiı;tir: Seyahatimin tamamiyle sulh sıkıştıklarını ya7.ıyor. 

1 • 1 ~ 
dan Ynngtse nehri mansabına l.onulmuş sumetini celbedecek şekilde sertleştir- gayesi vardır. O, bizim herkese sulh Berlin, 25 (ö.R) - Ouçe yarın sa· 
olan mayinlere dikkat etmelerini ihtar' meyi kabul etmiyecektir. Esasen Alman- içinde yaşamak ve çalıljmak imkanını bnh şafakla beraber Münihten harekel 
etmi~tir. 1ya ücretini önceden almış ve Tuna va- yaratmak arzusunun timsalidir. Bizim ederek Meklenburg manevralarını ziya• 

HANKOVDA BtNLERCE öL'O diııinde harekel ıerbestisini kazanmışbr. sulh telakkimiz bundan ibarettir.> Mü- ret edecektir. 
\TE: 4Y'.J\ltJ\LI. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1 •••••••••••••1 ••••••••••••••••• 1 •••••••••••••1 • 11111•••111•••11••••
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Şanghay, 25 (Ö. R) - Hankeunun 
japon tayayrcleri tarafından bombardı· 
manında ahaliden 650 kişi ölmüş, 750 

kişi yaralanmıştır. AhnJi panik halinde 
Nankine ve Şanghaya doğru kaçmakta
dır. 

Açık Çin şe1tirlerindc bombarclıman faciası kurbanları NANKINDEKi ZA YtAT 

Arap kongresinin kararı 
Filistinde lngiliz mandası ile Balfur 
beyanatının ilgasını istemektedir 

bu bombardımanın japon gemilerini ha-ı<lnfan00ız sh;l ahalinin böylece öldürül
va hücumlarına karşı vikaye için lüzum- mesindl'n !On derecede iddetle bahset
hı görüldüğünü bildirmiştir. mektedir. Bu tt"cavüzlerin hiç bir ,mn· 

tNGIL TEREDE UMUMi T AKBIH zereti olmadığı ve en iptidai insanlık 

VE NEFRET H15LERf. prensipleriyle İmza edilmiş beynelmilel 
Londrn, 25 (Ö. R) - Nnnkin, Knn· mukavelelerin japonlar tarafından bilr 

Nankin, 25 ( ö.R) - Şehrin bu sa
bah japon tayyareleri tarafından bom
bardımanı neticesinde 100 ki~i ölmüş.
tür. Elektrik ve su fabrikaları harap ol
muştur. Santral Niyuz ajansı dairesine 
düşen bir bomba 30 işçiyi öldürmü~tür . 

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

Cenevre 
inkılap 

müessesesi bir1 ispanya harbında bir 
ası general yaralandı 

arf esinde midir? 
---·•---Paris, 25 (ö.R) - Madridden bildi-

riliyor : Chero dela Vegas mıntakasın
da asi bataryalnrın cümhuriyet batarya
ları taraf ındnn bombardımanı neticesin
de Madrid cephesinde nasyonalist kuv-

Pads, 25 (Ö.R) - cRepublık> gaze
tesi Cenevre müessesesinin bir inkıliıp 
nrfesinde olduğunu tahmin ediyor. Bu 
gazete diyor ki ! Harpten sonra muzaf
ferler bi.r müddet Cemiyeti kendileri 
idare ettiler. Bu tabıi idi, zira onun mü
messi1lcri idiler. Onların maksadı ka
zandıklarını muhafaza ederek sulhu te

sis etmekti. Bunu, yeni vaziyete temes
sül zaruretini anlamış ol, n Briand dev
ri takip etti. Ondan sonra yine bir iti
Jfıfgiriı.lik devresınc şah'.t o'duk ki m 
yiiksek saflın ı !labes ihtilafı esnasında 
görüldü. Jrıponyn, Almanya ve ltalya 

cemiyetten kaçınca orada Sovyet nüfu
zunun hiıkimiyeti görüldü. Ş"mdi hava
da bir <leğışiklik vardır. İspanyanın ye

niden konseye fz.a seçılrnemesi ve elli 
dört reyden ancak 23 ünü temin etme
si bunun delilidir. İngiltere ve Fransa 
İspanyanın lehinde rey \'erdikleri halde 
asamble ilk defa olarak mühim bir me
selede Londra ,.~ Faris tnraf ından gös
terilen istikameti reddetmiştir. İspanya
nın hezimetine en mühin1 amil Lrıtin 

Amerika mümessillerinin umumi ola
rak Valensi~a aleyhinde mevki alma-

1ı1ılletler 

ı 

1 vctlere kumanda eden general Barolla-
' nın bir obüs infiltıkiyle üç terinden ya-

l
' ralandığı ve bu yaralardan birinin ci
ğer nahiyesini aTnkadar etmesi dolayı

' siyle tehlikeli olduğu bildirilmektedir. 
' •••••

11
•••••••• ••••• • •••• ••••• • .... • • • • ••• Be'-'rut, 20 (M. l:r) - Bludan kon"-

1 

nin de takip etmeleri muhtemeldir. .J :ı b 

Paris, 25 (ö.R) - cPeuple> gazetesi resi Arap fileminin Filistin meselesi 

'

Beynelmilel sulh kongresinin açılışı mü- hakkındnki noktai nazarını tesbit et-

l
nasebetiy]e şu izahatı veriyor : On beş miştir. Şurasını tesbit etmelidir ki kon
milyon teşkilfıta bağlı Fransız kongreye greye iştirak eden Arap hükümetleri 

lmümessillerini gönderdikleri gibi Ame-ımümcssilleri değil, Arap halkının mü-
11~~~~~ 1 

rikn, İngiltere, merkezi ve şimali Avrı.ı- mcssilleri idi. Arap hükümetlerinin hiç 
pa memleketleriyle Belçika da delegele- birisi, mesela Mısır, Ingiltereyc gayri 
rini göndermişlerdir. Kongrede şu on müsait bir karar ittihaz etmek kudrcti
komisyon faaliyete ba.,lamıştır : F..ski ne malik değildirler. 

( • 'S 

<illl[:. . ..b:•'<'·,k·· ~ muh:ıripler, !en,edcbiyat, san'at, koo- Komitenin siynsal komitesi şu nctice-

cemiyeti asamblesi reisi 
Ağa - Han 

peratifler, öğretmenler, sporlar, köylü- lere varmıştır.: 
ler, sendikalar, tayyarecilik, gençler, ka- 1 - Bir Yahudi milli yurdu tesisini 
dınlar ve dini kuvvetler. Maksat Mil- istihdaf eden Bnlfour beyanatının il-

!arıdır. Şili delegesi hükümeti namına letler cemiyeti ve sulh lehinde propn
encrjik bir tnkrir vererek Sosyetenin gandanın takviyesidir. Kongre beynel
islahını istemiş ve bu yapılmazsa Şili- milel hukuka yapılan vahim taarruzlar 
nin de Cene\'reyi terkedeceğini bildir- ile tecavilz hareketlerinin umumileşme
mişür. Bu tehdit vahimdir, zira bunu sinden ilerl gelen vazlyeti tetkik ede
diğer cenubi Amerika cUmhuriyetleri- cektlr. 

gası .• 
2 - Filistindc Ingiliz m:ındasının il

gası, müstakil bir Filistin hilkümeünin 
teşkili ve hükUmetin lngilteeı:e ile In
giliz - Irak muahedesine muadil bir mu
ahede akdetmest. 

- Yahudi muhaccretinin men'i.. bur elme7..se Araplar Ingiltere ile tef' 
Siyasal komite diğer bir karar im- riki mesaiden vaz geçecekler ve ınell' 

zalamıştır. Bunda Arapların artık lngi- foatlerinin vikayesi için Ifızım gelen te~· 
)iz sömürge tecrübelerine tahammül 

1 
birleri alacaklnrdır. Kongre neticede ~; 

edcmiyecckleri bildirilmektedir. Arap-, tifak ile ve Filistin deJcgelerinin teld. 
lnr, ne Ingiliz ne de Yahudi nlifuzu al-: üzerine bir mukarrerat kabul ctıni§l~ 
tındn ko.lmağa tahammül ctmiyecekler-ıBu mukarreratta Arap hlikümct)eri ~: 
dir. Eğer lngiliz milleti, kendi hüküme-

1 
Hstin meselesi hakkında birkongrc 8 

tini Filistin siyasetini değiştirmeğe mec- dine davet edilmektedirler. ~ 

partisi 
Polonyayı protesto ediyor 

Arap partisi B. Bekin bu nutkunun J'O

milli müdafaa Arap 

Kudiis, 25 (AA) - Arap milli mü
dafaa partisi B. Bekin Cenevrede Filis
tin meselesi hakkındaki nutkunu protcs· 
to eden bir mektubu Polonya hükumeti· 
ne iblağ edilmek üzere Polonyanın Ku-
clüa konsolosluğuna tevdi etmi§tir. 

cJıı~I 
lonyn ile arnb memleketleri arasın 

d" ,ı.1· 
mühim ticaret münasebetlerini cid 1 

. el 
rette haleldar edebilecek bir ın•h1>' 
arzettiğini bildirmektedir. 


