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VARŞOVA, I1 (A.A) - l(ıal J(aıolilıı 1 

Polom•arı ziyaıetı tanhi 25 lf azuan ola1ak 
tesbrt cdılmıştır. Bu münasebcllc l(ıal J(aıol 

Poscn'deki uçuncu pivadc aıaJ•ının Jalui 
şe/lığıne ta yin olunacaktır. 

YENt ASIR Mntbnasındn basdm~tır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ziraat Vekili işe başladı -

:Maliye ve lnhis~r!ar ve-
'killeri . istifa·. etmiyecek 
Yeni vekil, ziraat planının tatbikine 

devam edeceklerdir 
:A1'1cara, lI (Hmusi) - Yeni Ziraat Vekili B. Şakir Kesebir bugün Zira

at Vekciletindeki makamına gel<?Tek "4Zi/esine bCl§lamı§ ve daire müdiirle
riyle görü§TRil§tür. Öğrenildiğine göre ziraat planının tatbikine devam edi
lecektir. 

'tstmıbul gazetelerinden bazılan Maliye Vekili B. Fuat Ağralı ile lnhiscr
lar Vekili B. Ali Rana Tarhanın da istila. edeceklerini haber V<?TmişleTdir. 
Tahkik ettim. Bu rivayetlerin asılsız olduğu 'beyan edildi. 

Atıkara, 10 (A.A ) - ZiTaat Vekili B. Muhlis Erkmen istirahate ihtiy4Cmı 
AissedeTek iati/aaının kabulünü rica etmi§ ve istifa. kabul edilmi§tiT. 

Yerine Tekirdağ mebusu Kese'bir tayin edilmi§tir. 

·---et parti . Cas~sluk töhmeti altında 
't tt~ Sovyetyüksek askeri er

i kô:nı mahkeme ye verileli 
Bunlar sistematik surette yabancı bir 
, devlete casusluk ediyorlarmış 

urş n 
Milli savaşın mühim saf
hasını tefrikaya başladık 



Artık yeter .. -. 
Bu işe bir son 

vermek lazımdır 
•• 
•• .. 
•• '. 

YENtASIR 

· işçiler 
Miting yapacakla 
-Baştaralı birinci ıahif edt"' 

1
- Baı taTalı birinci aahilede -
emirle bu i~ yaptıklarım açıkça söy-
lüyorlar. 

Bizce hadise o:ihtikan men» ka -

B - Cclenk konulması e) 
tında körfez vapurlat"ındarı "ı 
rinin vereceği düdük işareti 11 I 
rine bütün fabrikalar uzuıı . 

1 

ihtikara sapanlar hakkında 1 Telefon dük çalmak &uretiyle rner 
tesit edeceklerdir. 

nununun tarifabna tamamen uygun- k J 
dur. Devletin aldığı tedbirlerden do- M h .. .. 1 k onuşma arı c - Bunu müteakip b' 
layı scbebsiz olarak fiatler yüksel - eş ut curum er anunu ve it aahipleri namına kııa 1 
tilmiştir. .a i ~e~cut t~sisat ihtiyaca ~:ft:;et=e~::k:ı ''ı.lefJ. 

Esasen benzin ve petrol satanlar Sıhhat .. . tatbı·k olunacaktır kafı gelmıyor Güleç tarafından ~ukabele J araiannda eöz birliği etmişlerdir. Dl uzesı Şehir! •-· ı tanbul tz 
li d 1 ak d l . er arası 1%Dllr - ı • , . : lecektir. ,.J: 

Trast ha ·n e ça l§Dl ta ır ar. Dün temel atma mera- mır - Ankara telefonlannm tımdiki Mera.simi müteakip AtatLl~ı( 
Keyiflerine göre aralannda fiat tayin • • tesisab ihtiyaca ki.fi gelmemektedir. ismet lnönüne. Büyük Millet~· 
etmektedirler. s1mı yapıldı Dün bir satıcının tevkifi emredildi Nafıa vekaletince yaptmlan tetki- :liai batkanlığına ve Hmsnt ~ 

Yapılan zamm~~ ani vew hep ... b!r?en Kültürparkta Kızılay kurumu ta- Benzin fiatlerinin sebepsiz benzin ve petrol satan şirketle- lkat n~ticesinde bu ~ ha!ta ~on.u~- 1 kili Celal Bayara tazim tetır"y 
M t k h h r- yükeeJtı!mesi üzerine vilayetin rio müoıessiHeri e bnzır bu-olması da bun.u.gosterm .. ege kafı~ır.t. rafından in~ edilecek olan sıhhat 1 d ,cak bırer karanportor alab ile ihti- n çekilecekti'r. 

em e et ıçın ayatı e emmıye 1 müzesi binasının temel atma mera- lyacm karJılanabileceği tespit ediJmit · • - -
haiz benzin ve petrol gibi ma~d.el?- ' simi dün sabah vali Bay Fazlı Güleç gösterdiği hassasiyet şehrimiz- lunmuşlardır. Buradaki müa.es- ve buraya gelen mütahuaıılar key- p• 
rin ~atlerini böyle üç bef .. lcişının in bir söylevile yapılmıştır. de memnuniyet uyandırmıştır. ıiller tereffü sebeplerini bilme- fiyeti bir raporla vekalete bildirmit- ıya ngo 
keyfine bırakmak elbette dognı ola-j Merasimde bir çok zevat hazır bu- Fiati yükselten Benzinciler hak- diklerini, merkezlerinden fiatle• lerdir.. _.J 

maz, Devlet elbette bu ~m~ın lunmustur. Sıhhat müzesi iki buçuk kında vilayete b11zı ihbarlar da re zam yapıJması için emir al• it mevıiminin yaldafmıı olman -Bqtarafı 1 inci Sahifeue-""' 
çevirdikleri manevralara seyırcı ka- ı aya kadar ikmal edilecektir. dıklarını so-ylem•ktedı·rıer. bu ihtiyacı çok arttırm••.... Haber 11204 13088. 6447 
lam 1 

yapılmıştır. Şel şirketinin Al· "' ~.. 1 100 lira 1------lar 
az. . . . İnşaatı şehrimizin değerli mimar- Bundan başka tütünlerde aldığımıza göre Posta ve Telgraf llUIZAIUll1 90' 

Benzin ve petrol iılerı ımtBı>:az) sı~k., larmdan bay Fuat deruhte eylemiş- sancak satış deposu memurla• kullanılan kınapların fı atleri bqmüdürlüğü yeniden Nafıa veki- 29185 1025 1635 33432 19rfl 
fili bir inhisar halindedir. ır eşı tir tından Bay Abmedin de fazla leline baş vurarak bu İ§İn bir in ev- 25458 24116 10598 28546 566 
Şirketler, karşılarına çıkan rakipleri, ..... • . " • • •" f ti t t - ·ıA üzerıode de ihtikar yapıldığı vel yap-'---ı tuz·· wnunu te'-ar ı's- 1;ı4 2777 36784 23316 197 

k ah ;a a sa ış yap ıgı vı ayete "dd 'bb 1 d - d U11JU ID" 
icabına göre ya tatmin etme • Y ut Tavukçuluk 1 a ve 1 ar 0 un ugun an temı" .,:_ 18388 17926 31756 9611 
f ti la 1 d bildirildig- oden kendisinin der- b bus sta da ehemm·ı etle fw.u. c. ;Si• ia eri on nn zarar ~nna ayana- u u Y 12431 24480 16475 3540.1 
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; 

mıyacağı bir hadde indirmek sureti- kooperatifleri bal yakalanarak hakkında tP.tkikata başlanmıştır. K b h 16980 16298 ı J 931 30049 ; Bh'. 
le ortadan kaldırdıkl~rını biliyo.ruz. I Vilayet tavukçuluk ve yumurta- meşhut cürümler kanununa Bundan sonra her hangi bir mad· a a at 16654 23307 2867 27773 ~4" 
Liberal iktısat sistemm~? .~l~ ~u 1 cılık kooperatiflerinin faaliyete geç- tevfikan takibat yapılması ala- de üzerinde ihtikara sapanlara V d l 1 21675 11O13 ) 4617 11494 2 ( 
hareketlerle ug-racımak guçtur. Lakın meleri hakkında mufnssal bir tamim k b Jd ' ., . t• B h - . J k uran a mı vuru anı a mı ı 25499 19797 6617 20040 ;7 I 

-s d b · adarlara i ırıımış ır, undan hakkında nıeş ut curiım er ano· 191 
devletçi bir hültümet mey anı u gı- hazar}· arak kazalara tebliğ etmiş- Bozyakada Ayet oilu Ömeri 114790 3672 SO 33291 4ı 
hilere boş bırakamaz. tir. V .ayet bu tamiminde mezkur başka dün Türkofıste bir top· nuna göre takibat yapılması katil kudiyle yaralamaktan suç- 26397 12279 Jü735 33095 'f 

1
o, 

Hele devletin son de{a memleke- koop -r tiflerin faaliyete geçme za-1 laoh yapı'mış, bu içtimada laıım"'eld ~i tesbit o'unmuştur. lu Süleymanın dünkü muhake- 9484 10703 38880 2961 2 o1 
~~~~n~~~M~~m~~ı~~~o~~a~~~---~·-~-----------~~--~-----m~~~~~~~d~~~~37239202135027308 1 

ğı göze aldırdığı fedakarlık karşıı;ın- sonra '.Ju kooperatiflerin ne şekilde! Egede kurulacak bu·· yu··k tir. Bu şahit demittir ki: 38955 3588622113 >"! 
da derhal fiatleri yükseltmenin ma- çalı§acaklannı uzun uzadiya izah et- - Altmıı metre mesafede bu· Yeni Asır - 10.000 lira rastbı_~ 
nası çok acıdır. Bu hareket karşılık- miştir. lunan bir tepe üzerinde keçileri- 18072 numaralı biletin bir h~ 
sız bırakılmamalıdır. Arbk yeter. Bu a • •11 u •-• elektrı• k santralı mi otlatırken davacı Ömer kar- Darağaç iplik fabrikasında çalıa~ 
işe bir son vermek lmmdır. B. Abdi Muhtar deıi Mehmetle, elinde uzun bir çorapçı Hakkı ile arkadaşlarıdır· .. _. 

HAKKI OCAKOCLU silah olduiu halde gelerek Sü-lyük ikramiyenin 2 keşidcsi boS" 
Bir haftadan beri Ankara da lkı· koldan ) k ki 1 } leymana ateş ettiler. Süleyman dür .• 

Kadın Saçları yapı an tet i er nay i da bunun üzerine tabancası ile -·-
bulunmakta olan dahiliye mü- onlara ateş etti. O ıırada 'Ömer c ı k 

Ôndü asyon yüzünden tahassısı Dr. bay Abdi Muhtar ilerlemİŞ SOna yaklaşmıştır >İr taş diye saklanmak için yerin- as us U 
Çlkan bir dava dün şehrimize dönmüşlerdir. ·- - den kalktı ve tam bu sırada ken- d 

A Ankara hakkındaki ihtisasatını Egede münasip bir yerde vücuda 1 edilereh bırulması takarrür etmiş- disine ötek!lerin attığı kurşunlar- Töhmeti altın a 
.. ~amazgahta kadın saçlarına on- getirilecek bir Hidro Elektro ile bazı, tir. Bunun için gelen mütahassıs da j dan birisi inabetle yere ıerildi. . 

dulasyon ya~ berber Bar Muh~-, gazetemize yazacaklardır. Ege vilayetlerine ucuz elektrik ve- 'vazifeGini bitinni~tir. Diğer koldıı I Keçilerimin ziyan yapmalann- -Battarafı 1 inci Sahifede-:ğiP 
rem am;;~ia!>ır 717m~~ta r~- •'' •' 1 

• " rilmesinin mümkün olacağı anlaşıl- 1 
tetkikler yapan lktısat Vekaleti mü- I dan korkarak hadiseye daha faz- Bunların hedefini Sovyetler bi;~ 

~d ~ ~rül~~~ •. • g ken~ium~: Tire civarında mı~ ve .. ~ sat Vekile~İn verdiği hend~lerin~n bir zat. şehrimizde ,la bakamadım. ele bü!.ü~ ~razi ~pleri. ve ı:~ıııtı el 
k ıgı g ~ • • • • emırle ıki koldan tetkiklere bqlan-,elektrik anrfiyatını tesbıte çalıtmak- Şahit Osman funlan anlatmt•- ler reJımının ycnıdcn t':5:ııne Y 

emeB ydae • !.ır. . tb Ekılerı kendırler ıç1n mı§tır. tadır. Şimdiye kadar yapılan tetkik- tır: mek teşkil eylemekte ~di.. . t J1 
u vanm ruyetine su ceza } b. .. 1 Bir l:'>l bu santralın yapılmasına il cd l . .. h I b ,.... s··ı .. .. Bütün suçlular Jcendilcrme isn1l er 

mahkemesinde bqlanmqtır. yapı an ır muracaat .. . akla d"- b' e en o ınan nebceye gore a en u- - ~mer, u eymanın_ tutün len su lan tnmamiyle itiraf eylcnıif 
uharr hikim. sualin en musaıt suyu ruıun , ıger ır d aruf dil 1cktrik mıkt 4 carda gına gelerek kıaragmı ara- ç . ~ _!3!_ Md • ~ki'. m e Tirenin Menderes nehri üze- kol d3 ha en elektrik mevcut bulu- ı ra.1a 1_! enl ·ile. td· B .. arı ı' dı Süleyman ben hayvan hırsı- dir. Dava bugün 11 luWranda _.::' ~ 

CeVWJCll enıiftir • • d H"" . - k". . ... d E ·ı~ t' . d ki 1 1...&.-!1 ım• yon ınısur • ova il". Cf ıene t 1 b. rw• ··1cs k divanının h~ ~.lı 
Ben

. kulland. ... ilA .dd. rm e useyın aga oprusun en nan ge vıuıye terın e e .e.uru< sar- b"lh • ha ektle • • d d" V I d b er ır ıgı yu e glJJr 
- un ıgım a~, t ıa itibaren Bayındıra doğru Tire fiyatının ::imdiki vaziyeti ile b~ıt sene ·sonra 1 assa s:m.nyı r rının • zı mıyım e ~· e ar~ arın a un- kemesi önünde giZli bir celsede 

edild ..... ..:1..· kat'• h b. !1~ :; :r artın d l !t b }""' 20 2· 1 dan dolavı lısan munaka,aıı ol--· 1!? tsııul ıyyen ~ ~ ıuıç merkezi ile Mahmutlar. Turgut· sonraki elektrik aarfiyatmın muhte- ası 0 nyıauc u mı •~ann - <> 1 • •• leccktir. 0)~' 
degıldır. Mahkemece tensıp edılecek lu, Eski Oba, Yeni Oba, Alacala mel vaziyetini.-ı ne olabileceğini tet- milyon kilovata ç kaca~ kuvvetle gu. Bunt~n :ırk.aç gİn d synra Mahkemeye Sovyetler birlittl • ıtr 
bir~~~ ile sizin huzurunuzda ve Baymdınn Yusuflu, Ha~!ı:öy kik ile me~gul olmaktad r. wnulmakta,dır. Bu takdirde Ege'de 

1 
mer ~? ~ a~a ~.asta ı. e: sek divanı nskeri mahkemesi re~ ti? 

aynı ıliçla hır kadının saçlarına on- arazilerine bu sene çiftçiler tara- Hic1ro Elektro santralının Ç:ılda elektrHt lıilovatının 2 5-3 kuruşa ia- - Gordun mu Suleymanın ha- rik riyaset etmektedir. Malıkeııt 
dü~sr~n yapacağım. B~a gerek fından beş b:n dekar kendir e!dl- mevcut büyük bir şelaleden istifade 1 tihl&ki mümkün olac~ktır. na yaptığını ben bu~u onun ya- ları şunlardır: V 
z~bilmız ve gerekse ehli ~~.ter mif bulunuyor. Hüseyin· ağa köp· 'nına. bırakmam, dedı. ' Sovyctlcr birliği müdafaa halk ı#' 
kil edecek zevattan hcrhangı hırı. bır rüsünden itibaren Bayındırın Tah l( l d Ha ~kevİnde ba O dan sonr~ bu vak a oldu.. miser muavini ve kızıl ordu havn. ı~ 
zarar görüne ben her türlü tazmm - ta köprü mevki ine kadar uza- af Ş) Ya ( a 3 Ç e Maznun .S~le~~n.' ~-m~rın vetleri şefi Alksnis, Sovyetlcr b~ıil 
ta ve cezaya razı~ .. . nan sahada yeti,ecelc kendirle- ! Spor alanı için merasim e~lencelerı· yaralarının ıyıleftıgım. aoylıye- Mareşalı Budienni, Sovyeiler . b tf 

Mahkemece verılen karar uzenne • h l ak . . k". ..1 b vuz- , ttı rek memleket hastaneımde mu· , MarM:nlı Blüher Kızı lordu bUy{i]( ..... . b __ ,,,ı._ . rı avuz am ıçın uçu c a 1 1 k " . . . . d' M _ı. k b ı ..... • l)ıtl"' 
Bay Muharremm u tec.nweyı yap- 1 l t y • l Men- yapı aca üç aydanbcrı Halkevi salonlarında ayenesım ıste 1• 'ına eme al}- kfuıı harbiye reisi Saposniko\' )'il' 
ması kabul edilm~tir. ' dar yapkı mı~l ır. b e?.ı laçıdane Hu'". Gençl'k • . art" t f pnzar günleri, tiyelere mahsus olarak ka bir güne bırakıldı. Rusya askeri mıntıkası kuvvetleri .d 

~•..!-" b N • . eres ana ı ugun er ı ıçın ve p ı ara ın- • fP' 
Sulh ceza haK11111 ay acmm de 1 · - k .. ..:;.··ne kadar ula- d t I l K yapılmakta olan çaylı danslar çok ra~- Tu··ıu··n mandanı Belov Leningrad askeri . .d 

h b l d - hald _ı.livukuf eyın aga op ....... u an aa ın a ınmış o an ar.şıya- .. .. <> ' piııv 
azır ~un ugu e .. ClJ • ıacak ve bu kanal nehirle bir· k , . . 1 • j bet gonnuş ve memnuniyeti mucip takası kuvvetleri kumandanı ,_ ..J 
ol~ kimyager .bay Sa~~ttm, ve İeştirilerek nehrin ~uları bu ka- l!da Oamanzade mevımnde-.u olmuştur. Bunu göz önüne ahın Halke- ilk tzhminlere başlandı ko, şimali Kafkasya askeri ıntJ'l~if 
beledıy.e ba§ he~ I?u~vını doktor naldan denize dökülecektir. fut~ol sahasının temi atma me- , vi başkanlığı bu çaylı dansların mev- 1 Memleketin her tarafında olduğu ,kuvvetleri kumandanı Kasirin .;e .-.<f 
bay Saıp mahallme gitml§ler veba! Tireden bildirildi"'ine ~öre ra.sımi yarm saat 16,30 da Vali ,sim dolc:ısiyle Halltevi bahçesinde gar- uibi Ege mmtakasında da bu yılki linin ic;mini taşıyan altıncı knznk sil 
Muh~ bay~ Ester adm:la bır nehrin suları bu kanala e •,ıtı}. ve Par i Başkanı B. Fazlı Güle- ' den-partı olıırak yapılmasınn karar ver- tütün rekoltesinin tahminlerine baş- 1 ri kolordusu kumandanı Goriacc\"· 
~.u!evı kızını ge~trerek saçlarını on- dığı takdirde bu sahada b~~n ç in bir nöyleviyle yapıl ı.caktır. 1 m~tir. G~r~en-partil_e~in cn~p ve tiye- lamı~tır. tik tahminlere göre buse- • 
du yon yapmaga ba ~§tı~. havuzlar susuz kaine~ ve ıstıs- Bu törende bütün sporcular ve le_rın musıkı z:~kleruu tat:nın eder şe- neki Ege tütün rekoltesi 40 milyon Zabıta hab~rl••f1 

~~y Muharrem evve~a b•~ l:ap hal edilecek kendirlerı ı:;lc::.tmak bir ok zevat hazır bulunacaklar- kılde ~lması ıçın kuvvetlı elemanlar- kiloyu bulacaktır. 
dahılınde hazırlamı§ oldugu bır sı - ameliyesi imkansız olacaktır. d ç dan mUrekkep bir musi!tl heyeti teşkil , tC UçUk bir kızı ısır~1~ 
ya bir b7_zi .~atınp ıslatarak ~ Müstahsiller bundan,za.rar gö- ır. • 1111 • -- edilmiştir. . 1 Bir ay izin verildi Kartıyakada Muradiye so~~ 
~çlan ustune koymuf ve demııtır rec.eklerini beya1! etmeıded:rlcr. Çekirge çıktığını .. Gar~~n-partiler cumartesi ve pazar Emniyet müdür muavini B. da Ancla oğlu Tanfininin bat'~ 
ki : . . ·~· w• Ve bu vaziyete bır çare buluna- H-bE::- vermlyen CU:~lerı akşa~~ı H~ke~i ü~ele~fo.den lsmail Güntaya mazeretine bina- ' olarak bıraktığı köpeği Mıı5~l1 

- lıte tımdı elektrıgm verecegı rak nehir sularının kanala veril- murekkep buyuk bır kutlerun ıştira- b" . . ver'lm' t" kızı on iki y--lannda Peri adı~'-
b tl b 1 1.J - .-:L· bö. • lAI muhtarlar k1 ı k l. . en ır ay ızın ı ışır. -:y t arare e u aaç ar oıuugu 1;ı.uı y- me ameliyesinın ey u ayma hı- ı Y ~ ço neşe 1 geçmektedir. 1 • - kızı ısınnıfbr. Sahibi yaka """~ıf 
lece kıv~ık vaziyett~ kala~: ' ralnlmasını ist~mektedirler. Al&- ' Mıntakalannda çekirge çıktı- Bilhassa mus~ki hcyet!nin müntehap 1 Üniversiteliler gelecek ve köpek mütahede albna alıf'P"' 

Beledıye baı hekim mW?.vmı bay kadarlarca verılen cevapta bu ğı halde haber vermiyen Karıı- repretuvarı hakiki bir alaka uyandır- ., • . . hr ••• 
doktor Saip bay Muharreme ayni İt icin yerinde tetkikat ya1lılma k Al l .. .. .1 h ı maktadır. ı~ lanbul Omversıtesınden ka-
be • t tAd ·ı ı ·-· b'ld' · • ya anın urca <oyu 1 e geç a- u -11 i b kan 1 b l k bir grubu hr" "z ge Armut -tmış .,_..}) zı a e a e çeşme suyu 1 e ıs atıp iSi lizımgeldıgı ı ırılmiştir. b b .. ük c·-r k.. .. h-ı ,od ccv aş lığınca karışıklığa ~ a 1 • n ıe ımı e - ... kJP:.. 
bu ameliyeyi yapma.sım teklif etmİ§ 1 - - - 1 er ver~n. uy ı~ 1 ,.oyu mu meydan vermemek Uzere gelecek üye- lerek bazı tetkıklerde buluna- Alaancakta Anbarlar ao t ,.t1' 
ve olamıyacaP,t cevabını alını,, bay Bay Tahsin 1 tar ve ıhtıyar. heyet~ aza!arının l Ierin davetiyelerini beraberlerinde bu- cakları habe?" ahnmııtır. Ali oğlu Şevket Zariç bir ~~ 
Muharrem süblimeli .ıulrun zararsız- Umumi ka.tlpll.ktan çet lldl kanı:'en 1 teczıye edılmelerı ka- 1 lundurmalan rica olunınal..-tadır. 1 Dikkatsiz bir arabacı r~ ~ustafa kıZ1 Emineyı 
lığından bmse kalkı.pral; iş" t il . rar tbrı mııtır. · ~ - • mJ§tir. Şevket yakalanmıtlıt• 
tme! · tem· tir ı ev ı C. H. P. lşçı ve Esnaf birliHeri Bu sene çekirgeden zarar ol- B. Hak 1 Bcı Ecıofl I '-' Alıancakta Türk Şefkati ·sokağın- 16ı~ 

eB Saı: •15 ··bÜm ·li hak kurumu umumi katipliğinden istifa marnıştır. önümüzdeki ıene zar- Ticaret ve Sanayi odası reisi R::ıy da İbrahim oğlu Veysel, idaresin- Bel\lenmlyen sayg 
• ıp su e suyun zararı - k" h t h . . B l . f 1 Jı kmd izah t · b Muh eden es ı usus mu asebe müdm fında çıkması muhtemel çeltir- Hakkı a cı oğlunun iki ay kadar deki yük arcbu1n1 Süleyman kızı mıs2 r ,, ııv 

rem b~a v::hu.:U~ ~y ~:- B::ıy Tahsin ·in yerine Bay Raif Bedri geler için şimdide .. 1 tedbir alın- kalmak üzere önümüzdeki pazartesi 25 ~larında Nermine çarpbrarak Keçecilerde Sadullah sol:8~~ 
da tenbihnta muh if h eıU:ut.~nba Uzun Alim tayin edilmiştir. mıştır. günü Nise gideceği haber alınmışbr. yaralnmış ve tutulmu~tur. yirmi sayılı aile evinde otur& .. f 

ı ar .e mı u d p I w l D . h vnrıı•· w 
suretle de teyit ettiğinden bu hususta 1 j an _o at og u emır, a et ,,. 
da zab·t varakası tutulmu~ ve hak- 1 caklıf{ınd~ av~uda yat~ ~de~ 
kında takibatta bulunUlmasına ka- y E A s ı Z1 Remzıyenın yatagana g ,Jı' 
rar verilmiştir. 1 TELEFON: 3151 · kendisine taarruz ettiğinden Y 

lanmıştır. 

1 H lk J d • B h f 2 bu·· yu·· k f'). b ı Yarzlanan çocuC< ~ 3 eVEO e - U a ta 1 im İraen - Alaancakta Birinci Kordo11 
0 j· 

A 
desinde lokanta garsonu Ha~~ 

Bugün saat 15 de ve saat 17 de gilu.1 
• Zevk, cğ!enca, damı, vcryete . JOSEPH 'NE BAKER ve lu Mehmet elindeki ekmek b\ı bi' 

sanatlnr komitelerinin toplantıları var- ve musıld fı:mi: ALBERT PREJEAN Ali Nuri oğlu Muammer adırı0~ 

dır. Cumartesi ve pazar günü akşam- 2 Zengin bir revüyü yaşatan aşk ZEVK GEMı• • NANCY CARROLL ve çocuğa atarak yaralanmasıtııı tıt• 
ları verilmesine başlanan garden-parti- - ve cazibe fi'mi 1 JACK BENNY biyel verdiğinden yaknlanıtll§ 
lcrlınize devam edilmektedir. Azala- B GEM"Sı· O" nnuzın gelmelerini rica eder ve m.a 01- u zengin programa ilave olarak : NUHUN renkli ve eğlenceli MiKi . Kavgaya pek ıtOç 

anl da •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••, bac:ladı ~~ mıy arı evimiz idare müdüriyeti- y gvrlt.. 
ne ınüracantle uza kaydedilmek sure- SEANSLAR • Hergün 3, 6.15 ve 9.20 de Siyah inci YAZ FiATLERi Karantina Enveriye so~~ 
tiyle glizel caz ve nezih toplantı ve eğ- • 4.45 ve 7.50 de Zevk Gemisi. Hususi 35, Birinci Hakkı oğlu yedi yaılarında 1:;; 
lencelerimizden istifadeye davet ede- Cumartesi ve pazar günleri 1.30 <fa Zevk Gemisi. 2 l Mustafa oğlu Cemale telle ., 
riz. t yaralamıt ve yakalanmıttır • 
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Atatürk erler arasında 
! rabzon kışlasında erlere tatbikat yaptıran Büyük 
Öiıder komutanlara, sübciylara, erlere iltifat ettiler 
Büyük önder halkın ihtiyaçlan, vilayetlerin inkişafı, su ve -elektrik 

tesisatları ile çok yakından ilgilenmişlerdir 
il'afirab2on, 11 (Yeni Asır - Tel- ı isleri, umumi meclis üyeleri ve ka- . bir halk kitles~. t~rafından karşı· letler konsoloslarina iltifatlarda bu-
"~ - Büyük Önder Atatürk llabahk bir halk kitlesi tarafından l lanmı§lardır. Buyuk Şef, Hallt.evin- lunmu§lardır. · 
tah:ct konağında bir müddet isti: 1 coşkun tezahüratla karşılanmışlar- j d.e tem5il: Hal!~ ?.er~~~eleri, 1 spor! ta- . B::lediy.e re~si, T rabzo~un clek
l>att~ .buyurduktan sonra C. H. ı dır.. .. 

1 

rıh, cdebıyat, koyculuk ~uoelcrı ve trık, su ışlerı hakkında ızahat ver-
"c p81n_i teşrif etmişlerdir. Vilayet Atatürk, kendisini kar§ılıyan ze- halkın evlere artan alakasından do- mislerdir. . 
Ve irıi;:hde Trabzonun iktısadi işleri vata iltifat etmiş ve burada bir müd- layı, Evin salonlarının küçük gel- w Bunda~ sonra Mevk.~ k.~m~tanlı
\'cril l§af~ halkın refahı hakkında det kalmışlardır. . diği ve bir çok kimseleri tatmin ede- gını teşrıf buyuran .Buyuk Onder, 
kum en ızahatı dinlemişler ve hü- Deniz yoluy]e Trabzon - Iran mediği hakkında Halkevi ba~kaıunın kumandanlarla hasbıhalde. bulun-
c l etle Parti · b' ı·w• · · · t' transit yolunun yapılması yüzlin- · h t dinlemislerdir Atat" k mmılnr ve Trnbzonun denıze nazır e er· . ıs ır ıgının ıyı ne ı- ıza a ını • · ur , · 
~rı 1• ın~işa.fı, Parti aza grubunun den gör~len iı~kişaf, E~zurumdaki büyük faydalar temi? eden faaliye- k?lesi.~de ."~cuda getirilen parkta 
~ &eçtıkçe yükselmekte oldu- su elektrık tesısatı, Erzıncanın su- tin arttırılmasını ~vs.ıye ?uyurmuş- bır muddet ıntırahat buyurmuşlardır. 
ıtıc.rn hakkında verilen malumattan lanmnsı ve diğer vilayetlerin buna hır, Halkevinde!tı el ışlerı sergisini Buradan olkııılar arasında ayrı-

B tıun kalmışlardır. mümasil iııleri ve vilayetlerdeki gezmi~ler, takdirlerini izhar buyur- lan Atatürk, kışlayı teşrif buyurarak 
fetr ~~dan sonra birinci umumi mü- umumi vaziyetler hakkında veri- mu~brdıT. nckere tatbikat yaptırmışlar ve tef-
At ış .. ık binasını teşrif buyuran len izahatle yakından ilgilenmişler- Buradan, yolları kaplıyan hal- ti~lerde bulunmuşlardır. Komutan-
B. t:r~ b1;1rada, umumi müfettiş dir. ~ . . . !::ın. tczohür::ıtı arasın~~ beled~ye~i lara, subaylara, erler~ iitifatlannı be-
hiln hsın Özer, Erzurum, Gümüş- Buradan Halkevını teşrıf buyu- te~rıf buyura~ Atatur~, ~.endılerı- yan buyuran Ataturk, saat 18.30 
:turne, Erzincan, Kars, Rize, Ço- ran Büyük Önder, her yerde olduğu ne tal:dim edılcn Meclıs uyelerine da l:öjlklerine nvdet buyurmuşlar
'•ı,,,"e Ağrı vilayetleri belediye re- gibi, Halkevi önünde de kalabalık 1 ve orada hazır bulunan ecnebi dev- 1 dır .• 

·····························~~·~~·····~~j\ij~~~~····i'.::i~'i'"''"'~~····i:::ii::'~~~·~·································· 

ÇEŞME PLAJLARINDA 

s· PALA 
1(0~0 Ha;,iran 937 pazar glinU açıhyor. 

""Ple b h . v• -.c Ye sa a kahvaltısı, öğle yemeğı, akşam yemegı, 
hit ol~e~k kahveleri, yatak, sıcak banyo, souk banyo da· 

ON gu halde 350 kuruştur. 
BEşl GÜNDEN FAZLA KALAN AİLELER 

Ç N A YRlCA TENZ LAT Y J\PILIR. 
~ ..... -·= tm 

Demir cevherleri bulundu 

lktısat Vekili Bağdat dö
nüşü tetkikat yapacak 
lstanbul, 11 ( Telefonla ) - r sıslarla birlikte ziyaret etmesi 

Sivasın Divrik kazcuında ve şim-,muhtemeldir. , 
d!lik y~ri ifşa ~dilmiy.en başka /stanbul, 11 ( T elgral ) - Ve
bır. şehırde ~ngın ~demır cevher-

1 
rilcn malUmata naz.aran Gem-

lerı bulundagu alakadarlara gc- ı ·kı ,. . ı_ " • • 

I l ~ tt l ım ... 1 1 ı • c sun ı ıı:er.:, ~u~sac~ merı-cn ma uma an an aşu t. ır. . . . 
B aJ l · b" · k ı·t b h r.os ve Nazıllıdchı r.1 "nsucat laf,.. u m en crın ırı a ı e a ı- ·ı l .. · b 

d · d' · l t"l 1 rı za arının aç:m torenlerı u 
mın an z.cngın ır ve ış e ı me-
sinde büyük istifadeler temin edi- yılın sen aylarında yapılacaktır. 
leceği umuluyor. Sümcrbankça hazırlıklara devam 

lktısat Vekili B. Celal Baya- edilmektedir. Kimya endüstrisi 
rın Bağdat seyahati dönüşünde üzerinde yapdmakta olan tetkik
ycni maden "'ahalarını rnii*ahos- ler de ilerlcmistir. -

Van Zeeland Amerikaya gidiyor 

Başlad~ğı tedkikatı 
A merikada bitirecek 

•••••••••••••••••••••••••••• 
Windsor dükü maşukaaiyle evlenerek nihayet muradına erdi. 
Taç ve taht feda ettiren atk; izdivaca bağlanmakla mezarını 

girdi demel:tir. 
Uzun bir iftirakın doğurduğu hasret, iştiyak ve arzu; dizdizeı 

duc!ak dudnğa geçecek iki aylık bir bal mevsiminden sonra lıa· 
raretini kaybedecek, ıeviı;mi, çıldırmış her çiftin mukadder akı· 
betine onlar da uğrayacaklar, iadei akıbet nasibini onlar da ala· 
caklar, lıülasa emri hak vaki olacak. 

Son haberleri gazetelerine telsizle, telefonla haber veren ga. 
zeteciler'n yazılarına bakılırsa bu ask romanının son sahifelerin· 
de bulunduğumuzu anlarız. Muatakn, muaşaka foaılları bitmif, 
sıl'a düğün ve nikah alaylarına, elbise ve terzi dedikodularına 
gelmiş. 

Bu kitabın baş sahifelerini mütalaa ederken hemcinslerinin 
zaferir.cien gurur duyan kadınlar 9imdi (Wallis) in 2500 sterli
ne diktiı·diği bir tek robun cazibe ve ihf şamına iç çekmekle 
meşgul bulunuyorlar. 

Ayıran, birle~th·en, feraffat ve fedaknrlık ettiren, dünya ga
zetelerinin sahifelerini dolduran aşkın harareti zail olduğu gün 
sönen ateşin külleri arasında yaşayan ve yaşadıkça sahiplerine 
eza veren tek bir şey kalacaktır. Nedamet .... 

A1URAT ÇIN 4R 



Düny_ spor tarihinde Tilr ler 
............................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Spor, Türklerle beraber başlar 

Bugülı lngilizlerin tatb ·k ettikleri 
Polo'nun esası Çökendir fo ...... 1..-i ROMAN Sayı: 1 azan: V. KEM~ 

Bahar gelmiş; Bozdağlarmı, vadileri- dağlann Birgiye inen dar, uçl:ruı"°, 
ni yeşil bir renk bürümüştü. Her ta,.af yollarında beş altı süvari do1udizgi? ~ 

(Çidem) ler, (Lale) ler renk renk çl-,1 diler arasından bir sel gibi akıyorıaı .. 
çeklerle bezenmişti. ••••••••••• 

Kayalar arasından beyaz köpüklerle ı Poslu Mestan efeyi bu illerin ıcabt' 
aktın sular, yeşilliklerle örtülü vadiler. manları başında görmek dilerdiıtl· lJ' 
arru;ınd.an kıvrana kıvrana dağılıyor. efenin silahını teslim etmesini ilk o~ 
Koyunlar, keçiler, buzağılar meliyerck sende görüyorum. Neden korkuyorsıJll 
otlıyorlar. Efeliğin asıl zamanı geldi. Geç l>a§ıııı" 
Akşam. Ufuklarla öpüşen bu ulu dağ- za· dilediğin yerde düşmana sald~ 

j Iarın önünde ödemiş ovası, öteye, beri- öl~ek namusumuzla ölürüz. Ka~ 

l
y~ ;erilmiş şirin köyleriyle yeşil bir de- rımız tek kişi kalıncaya kadar ç# 
nızı andırıyor. . . ,,lt 

.. · · · ~ 1 - Doğru sbylıyorsun Avcı! Ne~ 
Guneş kızıl bır alev gıbı da3 tepe e- . ? Müf· .. h b il B .. 

. . l l k tab" t b yırn. tu a er yo amış. u 6 
rını, y:ımnç nnnı ya ıyara ıa ın u . d.. D" ul d k dtrn- .,. 

il . h". .. 1,,, . 1 müz ur. m usu ur, ırama ~ 
ycş rengıne uzun ve me d.J. verıyor- lt.Ll d al b' . . . .. d · 
d u.ıı anın an y nız ırısı.nı gon 

uObalarına dönen köylüler kıvrıla, Ocakta yruuın 'ldunlann ale; 
kıvrıla korkunç uçurumlar nrasındnn öniindc diz.ilmiş efelerin çehrcle . 
sakin mütevekkil kah bir efe türkü- zehirli bir stülüş ıstırapla nkıyorlcet" , . ]cari' 
silnU dinliyerek: t Avcı Musta!anın bu acı söz.leri 
Ne beklersin ey bjilbül engin ovada sında Poslu Mestan yumuşadı: ~lf 
Esin gclmi§ arar seni yuva.da 1 - Peki kızanlarım. Birgi ve ödeJP"' 
K endim gurbet elde gönlüm sılada te neler oluyor? Bir kerre oraya ~ 
Sıla beni arzular, ben de sılayı \lim. Haydi şimdi acı, acı dilşünırtel'ı 

Türk kızlan her sahacUı olduifu. gibi spo1' sııhaıında da kendisinden beklenen büyük neticeyi alacaktır Yokuşları tırmanıyorlar. Kızan getir şu şişeleri; herşey hazır ıtıl 
Tarih gibi spor tarihi de Türklc baş- yapılan fEf." ı•kler bize go .. Sterdı• k • ötede, beride çan sesleri, akşamın . tzmir"n kanlı işgaliyle neticelenen fr 

lar, Tilrkle ilerler ve nihayet Türkle f. • • hüzünle dolu bu sessizliğini yırtıyor. 1 

ci akıbetten sonra ödemi5te asil ve ti 
tekAmUl eder. Spor tarihlerini, olimpi· Koyunların mcleyişi, ineklerin, buza- 1 cip bir Türk gencinin, IIfunit şevlct~ 
yatları ile tanıtan, spor beşiği olarak Yı l l l d •ı G •d ğlların ölgün, tok ve kalın sesleri bu ,kahrmnnn sesi işitiliyordu. Bu scS_~ 
gösterilen Atinada, bunlardan önce Mı· Unan ı ara m a e l en rı 0 '1 Un U sükun Alemine uhrevi bir melal katı-t· mıntakasında Yunanlıların bcsled~ 
sırlılar da, daha önce Hintliler de ken· J ' yordu. em~llcrin kanlı hikayelerini, ıııw-
dilerine göre idman şenliklerinden bah· b • • k • •lı~ d Gök uc-.suz, bucaksız bir karanlığa 1 faciası ~galini b..ykırıyordu. 

lin
sedilird • Türk:n,klhep~~nrülin .. üstUnde ve evve- ız l m es ı mı ı sn o rumuz ur boğuldu. Güneş sönmüş, Ay ışığını bu ·ı Bu ses 18 Ma ·ıs Istanbul darUlfilJl~ 

e er go ur. f /"' f~ni ~üny:dan esirgiyor. Hcrş:y d:rin salonu toplantıs~da Refik Şevketi.il nııt' 
Bu, bir hakikattir. Ve bu hakikatin 1 vuramaz, gene kim inkar edebilir ki ...... _,..._..,. ___..,. 

1 
1 bır sıyahl ıga dalmıştı. Artık gok nıha- ku, ödemişin,. bütiln AnadolunUO J 

delilleri diin oldugu~ gıibi, bugun·· de eli- Türk atıcı de,.ildir. Bunu g;:_zlerimiz yetsiz bir boşluktan ibaret, yalnız ışıl, · h. · t h k Tür" 1..:: .. 
& " cıp ıssıyn mı ay ıran KU>-> •• ıı 

ınizde ve nihayet benlig-imizde mevcut- önUnde canlandıracnk misaller yilzler· ısıl ışıldıyan sayısız yıldızlar birer ye- h kil • · kard 'd aksi s:ıoP" 

J 

~ a ;.:ı sesı eş nı ası, 

tur. Hele Türk spor tarihi yazılacak ce, binlerce, yi!.z binlercedir. . şil gözdgibi bkul kara~hğkı yır1tıyor. 'b~ağ-, teli. ...:ıJt 
olursa başlı başına koca bir cilt teşkil Türkün ntıcılıktald m:ıharetini gcs- lnrın erinli erine ua ıyor ar gı 1•••·• . . . smanlı ·.ı. ;,V" 
edecek olan bu tarih, bu sahada bilin' - teren bır" ok, cirit ve nihayet medeni va- ı Karanlık koyulaştı. Issız dağlar ma- Mondros miltarekesı; O . d Of 

1 t li k h .. d lm t 1 tarihinin Kaynarca muahedcsın ctı ~ 
miyenleri de ortaya koyacak ve Tu""rk- sıtalard.m tüf" ek. cm uy usuna enuz a ış ı. h b f • k An dolutı 

1 
B' ı d f l b' k ·b· a ağır u ecı mütare e; a ~ 

lerin spordaki öncülüklcrıne inanları Yer yüzünde oku ilk 1.-ullanan insan- i ır atı yayın an ır ıyan ır 0 gı ı her kösesinde asırlardanbcri Türk.~ 
da hayretlerde bırakacaktır. lann Türkler olduğuna hiç şüphe yok· l 1 dere bol•unoın karanlıkları yırtarak ı ~. 111: 1 - 1 m:: .. k ow . .. d • megıy e maya an yoguru an ı ~ .to 

Eskiden idman, şimdi de, spor diye tur. kayalar Ustunde uçuyor u. 1 ,_ d k bo~ bıP" 

1 Ş. d" öd · k anl ğ •... 1 yan unsurlilra mey anı pe ,..,, 
tanılan beden terbiyesi esaslannın dü- Isnnın doğumundan 28 asır önce Türk un ı emış ovası ar ı a gomu - , Bah iz.mirde Rumlar çıJJr 

.. ka b" d . . .• d b l.-"d öd mıştı. usus .... 
şilnillcrek ta o zamanlar Türkler tara- Haknnlanndan Oğuz Hanın 3 oklar, ı muş ra ır cnız, o.e e erı c e- b" .. .. kudurmu bir canavııt 1" 
f ı i . kö 1 . kla .. .. ] ır suru ve ş ~ 
ından tatbik edilmesi ve bunların ha- ı boz oklar diye oğullarına adlar verişi, mış ve Y enn ışı rı 5?n~?. par ama- Iinde bütün ev ve <l:ikkfuilanna "/ 

yati bir gayeye bağlnnması gerr-ekten bu zamanda ok ve yayın Türkler tara- sına bu manzaranın derinlıgı korkunç ak1 1 1 ır 1 k nlık . d b k d . bayr · arı asmış aıuı. ., 
dikkate d--ğer. Bugünkü spor öyle anı- fından kullanıldığını gösterdiği gibi, ve ara gır a ı arşısın a ınsnn 1 • • arbı uıJ' 
lan eg~lence olarak tanıtılan beden hare- bu adları ogu· z Hanın oğullarına kcr ıkalbi tıdcta eriyecek. Her halde Bozclağ- ı Avrupanın kahbe sıyaseti h ..-.:8 

1 

. . b" b" t"" r· b'"dirclerle ~ 
ketleri esaslara hayati bir gaye ile ne- yuşu da, bu sporun en sevilen ve tatbik !arının efeleri kahramanlıklarını her mının uı ır uru a aııır 
t' l · B da 1 dil 1 d b yerinde heybet ve azamet dolu tabiatın Türke 0 meşum mütarekeyi iınZ tıi' ıce enır. un n asır arca önce bunu I e en spor ar an irisi olduğunu gös- ıcl B"'t·· tan hal' . de katıl Lif 

tatbik eden Türklerin ayni şeyleri dü- ı terir. · bu derinliğinden almışlar...... ı m"-t.ı. u un va a ısın ın1· P" 

§ilncrek hareket edişleri, ve bugün spo- Ok'a ait tarihimizde bir_)Ok deliller .................. düşünce, bütün kalplerinde mate ~ 
nı yurt müdafaasına dayamak istiyen olduğu gibi, müzelerimizde de bunların İri kaya parçalariyle yapılmış, duvar- tikıbet .. Gün geçmiyor Izmir :ııurıı ıı1' 
esaslı düşünüşleri, tn o zamanlarda 1 muhtelif çeşitleri vardır. Türklere bedi- ları isli bir odanın zeminine birknç ki-

1 nın arsız ve hayasız hareketlerind~tı f 
Türklerin tatbik edişleri ve bu tatbik- ye olarnk 0 zamanın silahı olan ok ve Sporcu genelik böyle yetişiyor lim serilmiş, Lir :enci yüzü gibi parlı- 1 risine şahit olunmasın .. Bir gün ~it iJ.. 
!erden verimli neticeler almış olmaları, yayın seçilişi, gönderilişi Türklerin bu 1 bu kuvvet karş~ında . hay~lıkl~ı 1 sinin ve ~unun ihtiva ettiği vücut ha- y~n zifiri karanlıgın n~n:mda. ~apkara lisimiz şehit ediliyor. Diğer b~ ~J 
sporu bcdanle beraber ruh açıklığı için spora verdikleri kıymeti gösterdiği gibi snklnyamıyan dunya milleilerı Tilrk reketlcrinın aslı Türkün öz malı oldu- bır ocak yanan çam kutuklerının kızıl frcnk mahallesinde bir Türke baP'. 
bir vasıta tanımaları, bu gibi kimseler- okun Türk sporu olduğunu da gösterir. :.~~;~~herkyenedilr~ee.:::; her zaman 1 ğunu .":e ın~cavcr.~t .. dola.yısiyle bu işle-1 alevlern:dcn ~ü.tUn .. ç:.ıu:~ler, içindcl~ ediliyordu. . 1 
de, beden güzelliği ve beden kuvveti Tarihimizde birçok sayfalar alan ok ."... alamazlar rin Türklercıcn butun dünyoya yayıl- acıyı bogmak ıçın duşunuyorlnr. Hepsı-j Bütün bu hareketler Izmirin ~~~ 
ile beraber nhluk güzelliği aramaları, ve yay, Istanbulun ok meydanı ve ok- ve alanuyacaldardır da.. dığını sevinçle söyliyebiliriz. 

1 
nin yüziinde matem. Her gözde hüzünle yasi harekete kurban gideceği ııı:-" 

lmgünkU sportmen davasının aslı değil çular kulübü, kabza. alma törenleri Kuvvetin timsali olan Türkler, Türk .~~ milletin bilnyesindeki rolü pek 
1 
büzülen b~ ateş, b ir acı.. . . 1 vermişti. Ege denizinin y~il Jzıllit~ 

de nedir? !Türk sporu olan oka verilen ehemmiye- atnla:ı bu. varlıkl~rını h~r zaman ~ö~- mühım olan spor, milletlerin sağlık, 1 Kalın hır ses; kızanlar İ~m. Yu- ı düşiincbilcnler, bu memleketi sC1' 
Atıcılık, avcılık, güreş, dağcılık, yel- ti, yabancı memleketlerin, memleketi- ternuşlerdır. Tarihler Turk kuvvetinın başar1cılık, yapıcılık balmnından dayan- nan basmış, çoluk çocuk ıhtıyar, ler müdafnai hukuk namiyle bir 

kencilik, binicilik ve böylece sıralanan 1 mi7.dcn okları toplayıp, kendi memlc- dünyaca_ husule g~tir.diği y~~raklardan 1 d.ıklnn esas destektir. Bu desteğe ve-l genç ne varsa ~ıl:nçtan geçirmiş. : gre akdediyorlar. ,ti 
birço~ spor adını taşıyan vücut lıarc-I ketlerine götürerek .?sıl .. s~rları arası- ba~ka hır şey değıldır. Turk olmasa nlecek kıymet ulusu teşkil eden fert- Kordon boyu T urıc. kanından kıp kı· j H k d b' il-' .. aza gct·ıf 
kctlen ... Bunlardan birkar- tanesini ele na katışları okun, Turkun oz sporu ol- idi bu yapraklar boş kalacak ve n iha- lerin canlı, kanlı sıhhatli olmalarını ve 1 zıl bir renk almış. Ne can kalmıs, ne crB akza an .ır "

1 u~ Ege b;l.6 
ır • ' , · - 1 yor. u ongrcnın gayesı 

alalım. dug~unu gösterir. 1281 e kadar ok ulaş- yet tarıh denUen şey de olmıyacaktı. bu canlılık, kanlılık sılıhatten doğacak de namus! . . T .. k ld v ih du"ıı :,,J 
I{ - uf , 1 sının ur o ugunu c ana 3 - !"' 

AVCILIK: tıran, toz koparan gibi Türk atıcılarının oca x us , Kara Ahmet, Kara Os- kudret ve .ı:uvvet o ulusun dünya Yıllardanbcri bu ulu dağlar ünümüz- id" K b" 'd h t " vııptı 
1 

ı. ongre ır ı are eye ı ~ ~ 
Türkün y:ışadı[.rı yerler ve yaşayış bu sahadaki kıymetlerini gösteren canlı man, Nurullalı, Ad..,lı, Kurtdereli Meh- uluslarına kudret ve kuvvet timsali ol- le çınladı. Bu illerde ancak efelerin sö- . CÜflli' 

tn .1 1 m t g ·· 1 · ç b y t · . 1 . . . 1 thti sonra dağıldı. Idare heye ıne ı!i 17.ı!lrl, taş a, sapanla başlıyan, okla, varlıklar ve delillerdir. e eçcn ı;:un erın, o an, aşar ve masını emın edecektir. :ztı geçer, silahları par ar. yar ve 1 • . ıtıı.JY 
kl arkad 1 · b Un"" ·· k T" , At t'" k d di~~ı.1 b ı reddm, Moralı zade Hrılıt, A mı2'.r.ı a ve nihayet, tüfekle tekamül CIRID: aş arı ıse ug un ome ur.it ;ı ur evriminde kıymet kaznn:m çökmüş Osmanlı pa · i'<"' .. :ırının za ıta- f" . il il .. ıct• J:t 

d ı1 ld v ibl d pchl' --1- d B··-·ı- -1 ·· ·· ·· l h'l ı b'-=-1 b ıkam ı Vns ı ve saıre seç d er. Broşur 1" 
c en nvc ığın Türk sporu olduğunu Cirid, bugüniln o ugu gı , ünün de asil ıvlöllülbrı ır. u.uıac a daovunu.~ 1 ~e ~r,hyapı n • ı mcsi için lilzıın olan bü-, ları, müfrezeleri u.ı..ıme ~ ç a- fikler (•) ynpıldı ve her tar.:ıftl ~' 
gösterir. en ileri sporlan arasmdndır. At Ustiln- o an u sporumuzun Tur c.ıe- tiln er şeyı bizlere sunmaktadır. dılar. Şimdi yurdumuza goz koyanlar . .. . .. . . 

· ·· malı ld ğ bild" · ı ı hnJk ı .. kan pa hUkumetlerıne gonderildı. ..1' Birçok milletlerde aristokrat sınıfın de Türkler tarafından kullanılan cirid, rın oz o u unu ırnuş o uruz. şte ev eri, işte yurdun her kö-
1 
bir ü lkenin namert oğullan Iznurı • a . . . ~ rrıild"-. 

eğlence vasıtası olarak tanılan avcılık, ı bugün vnziyctini değiştirerek yerde POLO şcsinde hazırlanan stadlar işte yur- boyamışlar. Yakında bu illere gelecek- Bu sıralarda tzmırı sılahl:ı ~ 
Türlderde her sınıf halkın esas sporlnn atılmağa başlamıştır. Aradaki farkTilrk Bugün Ingilizlerin sporları arasında dun dört bir ynnını kaplı;an deniz-

1 
Ier. Yine ne ırz knlacak, ne namus!... etmek için de teşkilfıt yapılınağıa 

nrasındn olduğu tarihe küçük bir göz 1 lcrin değerli spor vasıtası olan ciridin bulunan polo oyunu esas itibariyle Türk ler, dağlar, güzel ormanlar, hayat b:ı-l Sizi burnya çağırdım. Ne diyeceği- landı. .. ~i 
atmakla görülür. ı attnn yere inişidir. Fakat Türk eline oyunudur. Türklerden Iranlılara, ora- ğışlaynn bol güneşli dört bir tarafı, ca- , nizi söylemeden biliyorum. Birgi müf-1 Valiliğe Nureddin (paşa) göJ'l,11' 

Atalarımızdnn Hiln çocuklarının ko- geçen c:irid, gene nt üstünde sayılır ve dan da Hintlilere geçen bu oyun, Hint- na can katan temiz havalı dört bir kö- 1 tiisU lınber iletmiş, silahlarımızı istiyor. mişU. Bu zat müdafna tertibatını 
y~nlnr tizerine binerek avcılık ekzcrsi-1 metrelerce ilerilere havada :::üzülerek lil~r~en_ Ingili~ere geçerek tekemmül şc, temiz su ile dört bir çevre.. Ben silrJunu müftüye yolladım... ı ğa ba5lamıştı. rl 
zı yapmnJarı, avcılığın Türklerdeki mev- uçar. ı cttırilmış ve nihayet polo adını alarak BUyük Atamız Atatürk: cGürbilz (Uzun boylu, endamlı taslak yil7.lli, Mektebi sultaniye izci teşkilutı dl 4 

kil ve bu işe verdikleri kıymeti pek gü- Türk tarihinde ciridin en çok kıymet Ingilizlerin ~porları arasına ginniştir. ve yavuz evlatlar iste ·im.> demiştir. siyah gözlü, topan burunlu zeki bir · mı altında çalışmak ve Poligo~ ılf 
zcl gösterir. 1--..aznndığı devir Yıldırım devridir. Ve Görülüyor ki Türkler her şeyden evvel Şefin bu direktüindeki yül sek gö- genç olan [Poslu Mestan efe] mütl!red- lalı talimleri görmek Ü7.ere gen~1 t / 

Bütün bunlar, bize av sporunun ilk bu znnuuıd:ı cirid Am~c;ya ile Merzifon "'Ücut terbiyesine çok kıymet vermiş- rüşlerini her Türk yapmadığı zaman 1 dit bir halde kesik, kesik cümlelerle ar- kilatına (2500) liralık bir ıahsiS' 
zarnanlnrdnnberi ynpıldığını ve sonra nrasındaki Sulu ovada karşılıldı lahna- lcrdir. mesul olacağını bilmeli, buna göre ~a- 1 kada larına anlatıyordu.) f rıldı. . f 
bu sporu yaptığına göre, av sporunun ı cı ve bamyacı süvari bölükleri arasında 'l'ürk sporlarında bütün vUcudu işle- lışmalı, hareketin toplu manada ifade- 1 Bozdağmdan avcı IVIusta!a cfo, acı ve! Yerli Rumların ve Yunanlıl:l~,; 
Türklerde esaslı bir spor olduğunu ve oynanarak askerlerin lınrp kabiliyetini tici hnreketlcr ve Türkün biricik ga- si olan beden terbiyesini kendisine esas kızgın bir sesle cevap verdi: 1 ktiyetlcri üzerine iti1af devletler~~ 
hinnetice bu sporun Türkler tarafından 1 arttırma vasıtası olarrik kull:ınılmış ve ycsi olan cihangirlik a..""Zusunun daha tanımalıdır. f - Ele, senin gibi Osmanlı impar.ı- yıkıyle vali Nureddin (paşa) de:rı ~ 
etrafa yayıldığını gösterir. daha sonra da hUSU!i kıymet kazanarak açık bir ünde ile yurt müdafaası ve __. I torluğu zamanında, umwni harpta (15) di. Yerine Kaobur Izzct ve :ısl< -pi 

Köv ve şehirlerimizdeld 7 den 70 şe bu spora ait dersler verilmeğe başla- yurt kazanma kaygısına g;)re icap eden r ~ o IB s I 'a.:kadaşiyle her taı::1fı t~tretmiş bir _efe- mandnn Nadir (pa~ ( nnınında jl<I 
kndar herkesin korku bilmez bir şekilde mıştır. her şey vardır. Ed' "" A nın ağzından bu sozlen duymak ıstc- kak gcfüildi. 
ellerine geçirdikleri silahlariyle vahşi Dün olduğu gibi, bugün de Anadolu- Bütlin bunlardan sonra hiç düşünme- . mezdim. I 
hayvanları yere scı·işleri, eski Türkler- 1 muzun neresine gidilirse gidilsin bu den: Dünya sporunun hnm maddesi D erin bir sü!t11t içinde kadehler do- (•) Bu wafikleri acı bir hatıf'O 
de avın en ileri eğlence vasıtası oluşu tatlı sporun düğün, Uıtil günlerinin en ve işletme tarzlnrı Türkler tarafından UzUm laşamağ:ı başladı. Efeler, kızanlar rntl- rak saklıyortım. 
ve buna ait çakır başı, doğancı başı, at- tatlı l'ğlence vasıtası olduğu görülilr. dünyaya sokulmuıı ve son nsrın tekni- Fiat teınadiyen içiyorlardı. Yalnız avcı Mus-ı _ Bitmedi _ ,,,i 
macı başı gibi adları taşıyan devlet mc- Atı Ustündcki sporcu, atına verdiği siyenleri tarafından ınetodlaştırılarak Ç7 E f b k tafa efe ışret kullanmadığından snbah- .................................. •• 
murlnrı bulunuşu bunları avladıkları hızla, vilcuduna verdiği tatlı inhinalarla tekrar yeniden bütün dünyaya ilan 8 sna an • 13.25 14.625 leyin erken gelmek üzere Bozdağı l:ö- Muvakkaten yc:%if6 
avları hcd"ye olarak birbirlerine gön- elindeki ciridini !ırlatır, kC'11disine sav- edilmiştir diyebiliriz. 28 inhisarlar 7. 7. yü yolunu tutmuştu. görece .ler JI 
dcrişleri ve avlarda ozanların kasideler rulanları da büyük bir maharetle ha- Muhterem Bolu mebusu Cevat Ab- 14 Vitel 14.25 14.50 .................. . f kutıl~ / 
okuytırak kopuzlarını çalışları bu spora vadan yakalar. bas Gürcrin; spor kelimesinin Türkçe 11 J. Taranto 10.75 10.75 Tnnyeri alfarırken ormanlar Türkün C. H. P. lşçı ve Esna tııt..,ı 
verilen kıymeti ve bu sporun Türklerce! Kuvvetin meftunu olan Türklerin olduğunu birçok delillerle isbat edişi, 8 M.J.Taranto 15.50 15.75 ltalii gibi ~nlığa gönül veren dağlar birliğine dahil ve intihaplafl ,ıİf. 
olan değerini anlatmaktadır. Bu spora mevcudiyetlerinin bütün devirlerinde vlicut hareketlerine Türkler tarafından 6 E.Sabit yavnş, yavaş baharın yeşillikleriyle baş· b~~a~ c-~~-iyetlerin henüz e;~~ 
•erilen bu değer ise Türklerin öz spor- gürc~e merak sard~ları ve güreşçi-, konulan bu adın kendinde topladıfı vU- S S. Gomel 

9
·
25 9

·26 larını kaldımıağa başladılar. jmudurlugunce haklarında "1"'..I 
larından olan avcılıfı, herkese apaçık likle bütün dünynda ün alışları. bu cut hareketlerinin yani sporun, nasıl 

159 
Yekun 12. 12. Artık mavi gözlü göğün derinlikle- tahkikab bitmiyenlerin rnuv

3 ~ 
olarak göstermektedir. sporun Türklerin öz malı olduğunu or- olur da başka milletlerin malı olduğu rinde sakladığı inci yıldızlarını güneşin tahkikat neticelerine kad~r 

03 ·· ! aörm~le.ri oda idare..heyetıııc:e 



~fılAı<TF.sı 12 HAZiRAN 1937 fENIASIR Sahıte :> 

Cephelerden alınan yeni haberler 

liükümetçilerin muvaff akıyetini gös-
~~-~~<~!ı'?~:; ... ~sil~ uykuda bas~rıld;;;..,,.ı_ 
lata e ~or_e . geçen gece Cuadala· 
Yetçi!e/a etının şimalinde cümhuri· 
le Yiiz bvaffakıyetli bir hareket· 
b~çukluJt b~ esi~ almışlar ve on 
Yoı Ve t" f r top ıle bir çok mitral. 

Esirle~ enk ele geçirmişlerdir. 
~İrler r~ kaffesi de lspanyoldur. 
bunlar 'lkk! 1 sınıfına mensup olup 
Ç<\ğının: İa anun ayında silah altına 
Yayl<ısı ~ş ~dır, Asilerin Alcarina 
ta_bur11 u ckılen n;evzü işgal eden 
11ktatılın y u halınde iken baskına 

Sqı. ıştır. 

lebliğ~anh, 1 1 (A.A) - Resmi 

Madrid B' ka 
~!>heler 'd 18 • ya ve Santander 
Yoktur ın e ışa'ra değer bir şey 
As~ , 

~ilislc}~~ea ve Aragon cepheleri : 
"'1 lliisk" ~apmış olduklan taarruz· 

E:tıdü(~rtülmüştür. 
teaı; CtJ·t", ~Phesi : Tüfenk ateşi 

Sa 1 ınıştır. 
d rıra ceph . 
e ıncVz'I esı : Milislerin Utan· 

ları ıa:, erine karşı yapmış olduk
llıarı eli' ruzlar tardedilmiştir. Düş
lııikdarı1 maktul bırakmıştır. Zayiat 
lııirı cd·t: 5500 e baliğ olduğu tah-

Mad 1• ektedir. 
liğ : rıd, l 1 (A.A) - Resmi teb-

1 r 

C:uadaJa · 
llıırıtak ıara eyaletinde Utande ! . . , . , 
harcke:•ınd.a muvaffakıyetli bir ~· . ·, ~· . ..:t;.···~·,:c, 
aldık. netıcesinde yüz otuz esir ( , ·' •';· .i "'· ~ ·•:.·~·... """l.l '•,,', . ' ' J 
llıaJle- v~ mühim mikdarda harp -~"'· ~ .·'~~·~· . •. 
raflard~~1. ele geçirdik. Diğer ta· ·.. : .S ~~44~t:~~~ . ·: ~ ·'.;~~~t\., ;~i~~~J 

lond/§ aı'aı değer bir şey yoktur.. Son havıı bombıırdımanında harabe haline gelen Madrid 
laları a, (A,A) - Kontrol fi. 1 d )" nın ernni . . tak . • . umumi mahiyette olmuş ve hiç ma ı ır .. 
~ııılınak . yetını vıye ıçın te memnuniyet verici yapılmamış· Bu mektubumun birer suretini 

llıülünu~ ıstenilen itilafname far- tı ademi müdahale komitesinde bulu-taDl· r .• 
~t on he ırn etmek üzere buı:ıün Deniz kontrolüne iştirak eden nan bütün azaya gönderirseniz beni 

~n ile F r!~ to1i'jnacak olan Bay gemileri askeri hareket dolayısiyle minnettar kılarsınız.. 
SC~ırlerinin b sız: . man ve İtalyan çıkabilecek hadiselerden garanti et· Londra, 11 (A.A) - lngiltere ha
ırı~~kiilat k:. •Çtim_aın.da bir gi'ina 1 mek için ademi müdahale komite- riciye nazırı B. Eden ile Fransa, 
lııın cdi!m çkted?'acagı.'. ıttifak ile te- ' since alınan tedbirlere esas itiba- Almanya ve 1 tal ya büyük elçileri 
lıbahia e. ır. Çunkü mevzu· riyle ittihaz etmiyorum. Fakat toplanarak kontrol filolarının em· 
Corbin, 'BtıF dün. B. Eden ile Bay şunu söylemeliyim ki bu gibi te~- niyetini takviye için kararlaştınlan 
C:randi · on Rıbbentrpo ve B. birler hakkında cereyan edecek bu- anla,ma metnini yazacaklardır. 
01urıınu atrasında ihtimam ile ihzar tün müzakereler bütün mesele ade- Londranın diplomatik mahafili-

loni u'j mi müdahale komitesinde müzake- nin kanaatine göre bu metin da· 
daha} { 8

' • 1 (A.A) - Ademi mü· re edildikten sonra ve her halde ko- ha yarın Valensiya ve Salamanka 
Sov,,:tl 0~ıtesi ikinci reisi Vallece mitede temsil edilen bütün memle- , hükümetlerine tebliğ olunabilecek· 
"e11abe erın son protesto notasına · ketlere bildirilmek suretiyle yapıl- tir .. 
ki,, n Sovyet b" "k 1 • • M . - :..;._...:.;;.;.;.,....,,_, _ _,,;;,,_.;...,;,__,,,,,__..,. ___ ...... ___ _ 

,e t d' uyu e cısı aıs- - b 1 ~toıc,ı:v 1 ettiği bir mektupta bu Fransa ütçesi g:ttikre açı ıyor 
Mo Yu reddetmektedir. '" 

•ı b skova 1 1 ( A 
Soildiriy~r . .A) - Tas ajan· Mazbat~ muharrı·rı· 

b" V,,etler 's· 1.•. . -lıyiik ır ıgının Londradaki 

llıi tniid~ç;ai Maiski tarafından ade- hu•• ku•• metı• t k•t d• tıatı tnckt be komitesine tevdi olu- en 1 e ıyor 
)·· Şllrasın u dn metni : 

d11ıurn .,.~ .. a ehemmiyetle kayde A-
a .,oruy Paris, 11 (A.A) - yan S., rı ınutı 'd orum ki asiler tarafın- l 937 

let"Yeı, ı:ka en, yakalanan bir çok meclisi 1936 biitçesinden 
le"et geın·ı ~dınavya, diğer mem· bütçesine nakilleri iht va eden · 
<:q~ ııaYr~ b hadisesi bu müsadere· layihayı bugün müıakere et· 
tı bir Ç~k nuni olduğu halde an· mjştir. Umumi mazbata muhar· 
tı c laleııle . ';'.'ernleketlerin musırra· riri Gaıdey bu nakil yekünu• 
aJ:~:•iııc •;, Ulerine komitenin ruz· nun ı"eride 4 milyar kadar ol· 
t" lltl~rl •·Onulmuş ve büyük ta· 
ıı,İilırı [; ~.?_da daha geçenlerde gö- ınasının muhtemel bulunduğu11u 

u. . Bu müzakereler çok 1936 8Çığının 8 milyar 800 

milyon ve l9.ı7 açığının da 9 
mı lyar frank olacağını söyle· 
miştir. 

Mazbata muharriri bütçelerin 
tanzimindı~ fazla gelirleri ve 
iş:erin artmasını hesaba kattı· 
ğından do'ayı hükümeti tenkit 
etmiş ve mali sahada girişmiş 
olduğu icraata ş ' m<lilık bir 

Hami diye 
Korfoda karşılandı 

Korfo, 11 (A.A) - Hamidi· 
ye buraya ge!miştir. Halk kru· 
vazörü hararetle karşılamıştır. 
Dost ve müttefik milletin ge· 
micileri şerefine resmi kabuller 
ve gezintiler tertip olunmuştur. 

Afganistan 
Mukaveleye iştirak etti 

Ankara, 11 (A.A) - Afga· 
nistan hükümeti 12 Eylül 1923 
tarihinde Cenevrede imzalanan 
ahlika mugayir neşriyatın 

ınen'i hakkındaki mukaveleye 
10 mayıs 937 tarihinden itiba· 
ren iltihak ettiğini Mil 1etler 
cemiyeti genel sekreterliğine 
bildirmiştir. 

CAL?PIŞMA 
"' Altı kişi öldü 

Perpignan 11 (A.A) - Pul· 
gcerda' dan bildirildiğine göre 
silah deposu yapılmış olduku 
zannında bulundukları bir biç· 
kihaneye karşı ateş açmış olan 
hücum kıtaatı ile anarşistler 
arasında vukua gelen bir ar· 
bededıı 6 anarşist ölmüştlir. 
Hucum kıtaatı muhafızlarından 
hiç kimse yaralanmam:ştır. 

B. Moski 

•• 
Ozbekler diyarında 

Orta Asya Türklerini 
tiyatro ve opera hayatı 

Moskovada muvaffakıyet kazanan eserlt>r 
Bir iki hafta evvel Moskovada bir j mıyarak kendisine hayatta yepyeni 

Özbek tiyatro festivali yapılmıt ve bir yol açan yeni kadının tipini ve
on gün 1 devam eden bu festivalde ren Gülsera takip etti. Bu iki eser 
en meşhur Özbek artistleri tarafın- çok beğenildi ve topladığı allotllll' 
dan özbekistanın muhtelif sahne bizim Özbek operasını kurmamızı 
eserleri halka göaterilmiıtir. Mos- kolaylaıtırdı. Ferhat ile Şirin bütün 
kova gazeteleri, bu eı:-erler meyanın- besteleri halkın dilinde ve kulağın
da, bilhassa Ferhat ile Şirin ve Gül- daki bestelerdir. Özbek halk §Bf· 

sera adlı özbek operalarında kadın kılan bir çok asırlık bir tarihe ma
ve erkek Ö7.bek artistlerin çok mu- liktir. Halk flll'kılanmız uıllarında· 
vaffak olduklarından bahaebnekte- ki saflığı hali muhafaza ebnek
dirler.. tedirler. Biz milli rakslanmızdan 

özbe!tiıtan devlet san' at tiyatrosu ve milli bestelerimizden milli ope· 
direktörü Uygur Mecitzade de bu ramızı kurarken çok istifade ettiği
münasebetle Moakova gazetelerin- mize kaniiz .. 
de Özbek tiyatrosunun ta.rihçesin- Halk artistlerimiz arasında bir 
den bahseden bir yazı neırebniştir. çok büyük tehirler artistlerine nü
Bunun mühim parçalannı alıyoruz: mune olacak, büyük artistlere bir 

Uygur zade yalnız devlet tiyat- çok şeyler öğretebilecek kuvvette 
rosunun müdürü değildir. Ayni za. san'atkirlar gördüğümüzü de söy
manda büyük bir artisttir de •• Öz. !emel; isterim. Faraza meşhur Bu
bekistand:ı tiyatro hayahnın nasıl haralı halle dansözü Çevon Han ile 
ba,ladığuu ,öyle anlatıyor : Hokandlı Mehmet oğlunun kansı 

- Milli Özbek tiyatrosu 1918 yı- dasöz Baratbay kızı cidden hari
lmda dahili harbin en dehşetli 'dev- kuladedirler. Mama Yonu~ ve &ki 
resinde başladı. Şiir, bestekar ve ti- Karı gibi muganniyelerimizden de 
yatro müellifi Hekimzade Hamza si- size bahsetmek isterim. Özbek ses 
perlerde harp eden ihtililci Özbek san' atkarı o1ruduğu §Atkıları ken· 
aaker!eri için bir piyes yazmı§tı ... di besteler, kendi söyler. 
«Efendi ve uşak» adını tll§ıyan bu 1918 den bugüne kadar geçen 
piyes Çar generallerinin istilasından kısa müddet içinde sahne san' atı· 

1 

yeni lautanlmıf köylerde halka ve nın muhtelif ıubelerinde özbekle
diifmanın trampet ate,inden yeni rin gösterdikleri harikulade muvaf
lrurtulmuı siperlerde askerlere fakıyet, Türkistanın mutaassıp bey· 
gösterildi. O sırada çalışım artist- !er, softalar, elinde teriat ile idare 
lerden bir çoğu timdi milli tiyatro- edildiği günlerde san' at istidadı pek 
muzun san'atkarlan arasındadırlar. büyük bir milletin nasıl Udürül
özbek askerlerine ateı albnda ti- mekte olduğunu bize anlatmaktadır. 
yatroyu tanıtan bu san'atkarlann ı *** 
yalnız iki tanesi kadındı. Neden faz· Özbek devlet tiyatrosu direktörü 
la yoktu.? Zira olamazdı. Ö7.bekis- Mecit zade Uygurun özbek opera· 
tanda kadın o devirde değil sahne- sını kurarken halk ~arkılarından 

Varşova 11 (A.A) - B.Mos· ye c:•kmak, sokakta dolasmak hakkı· ;ve halk efaanelerin<!en ettiği isti
cicki Bükreşten dö11erek bu· na bile malik değildi. Bahaettiğim fade, müstakbel Türk operası için de 
raya gelmiş ve Mareşal Smigli iki kadın artist cidden büvük bir ihmal edilmiyecek bir noktad·r. 
Rydz ile nazırlar ve şevk için· fedakarlık göstennitlerdi. Hiç unut- N .. N .. 
de bulunan halk kütleleri ta• marn. tık temsillerimizi verdiğimiz «KÖROGLU• OPERASI 

. . . . • günlerde tiyatronun etrafında çep- T anınml§ müzisyen Hacıbeko-
rafıoda n ıstıkbal edılmıştır. çevre siperler kazıyor ve bu siper· vun «Köroğlu» operasının ilk tem· 

Mısır kralı lerde ailihlı mitralyözlü kıt'alar oy-lsili Azerbaycan opera ve balet ti-
nayan kadınlara taarruz edilmeme-

1 
yatrosunda verilmit ve gayet büyük 

Bucklnghamda yemek yedi sini güçlükle temin edebiliyordu .. bir muvaffakıyet kazanmıstır. 
Londra 11 (A.A) - Mısır !Buna rağmen sahneye çıkan ilki AzerbaycandaKöroğlu, halkenilı 

kralı Far~k ile annesi bugün kıymetli. artistlerimizde~ biri, Fer- eserlerinin kahram~ı~ır. Ve ism! 
.. • . ganah bır genç kızın bızzat bahası on albncı ve on yedıncı asırlardaki 
ogle yemegını Buckıngham it f d "ld" "ld""" .. k" l" · ı ı--· !arak . . , ara ın an o uru ugunu acı acı oyu u;yan arına ..... ~llllf o 
sarayında lngılız kral ve kralı· hatırlarım. Şimdi bütün bunlar ma· bulunmaktadır. 
çesi ile birlikte yemişlerdir, ziye kanştı. Halk tiyatroya alı§tı, \ Bu operanın müellifi, bu eserin· 

ısındı. Kadınların sahneye çıkma· de zengin Azerbaycan folklorun· 
larına mini olmak .<;yle dursun, on· 1 dan muvaffakıyetli bir suretle isti-Japonyada 

Tokyo, 11 (A.A) - Başvekil Prens 
Konoye sabık başvekil R Hayasinin 
lağvettiği siyasi müsteşarlıkları yeni
den tesis etmiştir. O nezarete birer si
yasi müstesar tayin olunacaktır, 

Lord Pılvmouth 
Kovno, 11 (A.A) - Ingiliz hariciye 

müsteşarı Lord Plymouth burada iki 
gün kaldıktan sonra bugün tayyare ile 
Londraya dönmüştür. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nihayet verm ş o duğundan 
dolayı hiikümeti tebrik eylemiş 
ve demiştir ki: 

-Biz'm islediğimiz umumun 
mennfaatine had ın müstakil 
hükümetin otorıtesi altında 
istihsalatın tensikini istihdaf 
eden bir pro~ramdır. 

lan seviyor, takdir ediyor ve al- fade etmit ve ilk defa olarak «Tara» 
kıfhyor. Bugün büyük milli tiyat- ismindeki müzik aletini de orkes
romuz ilk özbek sahne eserinin 1 traya almıştır. Bu eser, Sovyet Azer
müellifi olan Hamzanın, adını ta- baycan müzik kültüründe büyUk ve 
§ımakta ve buradıı; bilhassa ıu üç 1 yeni bir zafer olarak telakki edil. 
büyük kadın artıst üç büyük yıl- mektedir «TASS» 
~ gibi parlamaktadır : •••••••••;•••••••••••••••••••••••••• •••••• 

1 - Hidayet kız. 
2 - tsantura kızı Sara. Stalin evleniyor 
3 - Babacan kızı. Sofya, 9 (Hususi) - «Daily Eks-

Musikili tiyatromuzun, yani pres» gazetesinin yazdığna göre, 
operet ve operamızın ba,langıcı ise Stalin üçüncü defa olarak evlene
§Öyle oldu : cektir. Stalinin kırk yaşında olan 

Halk tarafından çok beğenilen lrena Sebyova isminde ve ağır sa· 
bir musiki heyetimiz vardı. Bu he-, nayi komiserliği şube müdürlerin· 
yet kasaba kasaba dolqıyor ve j den olan müstakbel zevcesi, dört 
halk §Mkılarından konserler tertip l sene önce, bir vazife dolayısiyle Sta· 
ediyordu .. Günün birinde bunu bir 1 !ine verdiği halli mü~kül işler hak
sakaf albnda sahit b!r hale koymağı kındaki iktısadi bir raporunda, çok 

l
dütündük.. Evve~ F~rhat ile Şirini I takdir kazanmıştır. Kadının ilk ko
oynadılar. Bunu hıç bır §eyden kork- cası 1922 yılında ölen bir zahittir. 

,_,__ .. 
Üjycbildi ve sonra acele : Sarayın koridorlarından. salonlanndan O kuş tüyü minderler, o, kuş tüyü yas- - Ne z.amtln oldu şuraya gireli 1 am

ma da beklettiler. Oda kapusu açık! çı· 
kup gitsem mi acaba 1 yok yok 1 az da· 

ha sabır 1 peki amma hani valde sultan 1 

- Siz de beraber gelmiyecck misi- geçtiler, gittiler: llklar, ipeklere bürünmü~. işlemelere, ziy· 
niz } • • · ·.•.•• netlere, kıymetli taşlara garkolmuştu. 

Diye sordu. Bu görüşmeyi. dinliyen Harem ağası, Katırcıoğlunu çok mü- lnaan oraclkda garip ve tahrikki.r bir 
harem ağası ne kadın, ne de erkek sesi- kellef döşeli bir büyiik odaya aldı : hissin damarlanna işleyen gıdıklaması ile 
ne benzer garip bir ince sesle söze ka- Perdeli kapuyu da üstünden kapadı, sanki gaşyoluyor, bu yumuşak minderler, 

't ~ rıştı : çekildi. l(atırcıoğlu yalnız kalmıştı. dört sedirler, yastıklar üstüne düşeceği geli-
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- Hayır paşa! Valde sultan hazret- tarafına bakındı, kimseler yoktu, karşıda !yordu. Zaten odanın içinde insanı mest 
~ . leri y~lnız sizinle görüşmek istiyor. yük.sek iki pencereden ı§ılc. giriyor, odayı eden bir koku da vardı. Katırcıoğlunun 

ı ""dı· ~•-1 · b" az d 1 d "''-ı ~ah\ M - Peki öyle ise, siz bt:A. eyın ır ay ın atıyordu. Önü düğmeli entarisinin damarları gevoedi. Bir mindere ken isini 
l,t nd, l(•t urat ağanın duası ar· ı Ona Kösem Sultan o kadar dalmıştı beni, beraber çıkarız, belindeki düğmeleri çözerek elini belin- atb düşünmeiie başladı : •c•"' trcıoğl • • " d '-, tabı "'' ., d u agzını açıp söz söy- ki, Kahrcıoğlunun : Katırcıoğlu harem ağasına dogru yu- eıci kam.asına atb, yerinde idi, sağ tara- - Buraya neden ve ne için çağrıldım, 

ın '• a D - b d ·ıı fı ~. b· 11\ •rk ' ordüncü Mchmedin - Sağol valde sultan, en e nu ete rürken, harem ağası : nda iki kubur daha vardı. Ali. 1 ... getirildim. Ben ne oldum. Valdenin beni 
"k "'•ndan b' • d d' ıl ' D &.dın . ır perde kımıldadı yarar bir bey olm:ıga an e ıyorum, ana- - Zahmet etmesin ıaıa hazre erı, sa- öndü~ Harem ağasının kapattığı k.a- çağırması ne münasebeti hem şu valde 

l\c~ \lttitj ~11 belirdi : mın ak sütü gibi helill yeyip, helal yedi- taylarına teşrif buyursunlar, biz sizi alır puya yürüdü, perdeyi araladı, kapunun sultan dedikleri kim '1 Eğer dördüncü 
ı lll"b rnız ola Ş h k [) lJ arelc I n a Mehmede mes- receğim.. götürürüz. to mağına yapışup çevirdi, oh ! kapu Mchmedin anası ise henüz tazedir, böyle 

l'ıtıı '"lct~ ni 0 ~ 1 Dediğini işitmemişti bi1e, o, yalnız pa- Cevabını verince, Katırcıoğlu tuhaf kilitli değildi. işe kar~maz, Kösem sultan var .. ha 1 ! 
u ce nıce f d d k .. l' d · · Y tt tl'ı:du "' ay a ve yararlık.la- la bıyıklarını kımı1 atara soy ıyen, oy- bir şüpheye kapıldı, Sadrazam a sınsı Üreğin bir ıu serpildi, geri dönüp o- Deacne 1 Kösem tıultan beni çağırdı. 

''•uı iurnuz · , • bak d k d İllt . art "V Vez.ırunizin daha ni- nıyan sevimli agzına ıyor u, ara bir gülüole : ayı arşınlamağa başladı. Odanın zemini Dur bakalım .. dur bakalım amma ben 
'1 1:.ı· araah k k lk •lırı arn

12 
M emen yerine getiril- gözlerine, kaşlarına, çıkı ve sert yana - - Paşa ı Merak etmeyjn, mülakattan ıymettar ve aKır pahalı bir acem halısile şimdi bir vezir, bir paşa, nihayet bir be-

n· urat Paşanın vazifesi ol- larına bakıyordu.. sonra sizi bize getirirler. Hele siz Mehdi 1 örtülü idi, odanın duvarları kamilen çini yim, allah allah Fermanı aldık işte, gay-

tıirı ~lı·~ l<iis~ı:n S Dördüncü Mehmedin h~u~undan ~u I ~lya ~azretlerinin emirlerini yerine ge- k~plam~ ~~va ... r.dı. Ozerl~rind.e, çini~erin ri sar~yda alakoyma~a .. ne hacet .. E Ka
l>olilt ''."i b;, d.1.~ltanın ıesi idi, Perde- merasimle ayrılan Katırcıoglu ıle Sadra- lırmege bakın: çıçeklerı gobeıı:ınde ya bır akik, ya bır el-ı brcıoglu çıkar gu kula.hı al karşına da 
l't:dil'" tıbi "iicud ıgınden Katırcıoğlunun zam sarayın koridorlarınd~n birisi~e dal- . Deyip yürüdü. Katı:cıoğlu.~~rem ağa- mas pa~lay~r, tavandan aşa~ sarkan sal- dertle§ bakalım! Yak bir çubuk çubuk 

D-~ttiu.. unu hayran hayran sey- dıklatı sırada bir harem agası sadrazama sıle yalnız kalmış ve aganın yuzune baka- kımlı hır av1ze pencereden gıren ışıklarla da nerede } Ha 1 buldum .. 
ltİil\) "rdiincu ., sokuldu, eğilip kulağına bir şeyler söy-, rak -;,ıduğu yerde dikilmigdi. Harem ağa· parıldayordu. Katırcıoğlu gittikçe kendinden geçiyor-
•. , ••de b· " 1•hrned' ak' d K Oh b d h · 1 b l' d k d • '"'il>" ır •.. ın tahtına çıktığı ledi.. Murat ağa (Paşa) birden bire dur- sı bu bir kaç saniyelik v a an sonra a 1 u oda naıııl yerdi, Burası sanki u, ıon ızıy e: e ın en ç• ar ıgı çu-

1.ışr· •'"'rı on f b • ul 1 f:'lt \l., u e e kıyafetiyle de muş ve Katırcıoğluna döndü ve kulağı· tırcıoğluna gülerek yol gösterdi : cennet bağlannın bir köşkü idi. Odanın uguna tütün doldurup, dağ us Üy c 
~•10 ' 1 ti.,,q· na fısıldadı: _Buyurun papl Valde sultan ıizi iki duvan boyunca sedirler vardı, üzerle- t&fll çakmalc vurarak kavunu ategledi, bu 
~ Ilı 1 <>na lsı b • k d k ıl k 1 1 k f b d •o ~ '1rtındaJti k .. an ul agası kıyafeti _ Seni haremden istiyorlar.. bekliyor! deyip önüne geçti ve yiirüdü. ri, o a ar ıyme i umaı ar a örtülü ey içinde içtiği çu uğun umanını sey-

• llİİ&ei Yılk urkle başındaki ara- Katırcıoiilu hayretle Harem ağuının arkuında: kendini idi ki. Katırcıoğlu her bir şeyi tetkik et· re koyuldu. 
1''Yor<lu.. - N..ı- ~ hakka ısmarlayan Katırcıoiilu da yürüdü. mekdcn adeta yorulmUfbı. Kendi kendiae oiiwlenİ)'ordu : 

Katırcıoğlunun ağzından bu eon söz 

bir az hızlı çıkmıştL akıbette: kapudan 
değil, Katırcıoğlunun alelade bir duvar 
süsü sandığı ve bir duvan ba§<lan başa 

kaplayan çiçekli bir perde kımıldayup 

aralandı. 

içeriye baştan ayağa kadar İpekli bir IÜ· 

le bürünmüş geçkin bir kadın girdi. Tü

lü ileri alan ayakların..l.a pamuklu ve 
o zamana mahsua kapalı terlikler vardı, 

ayağının bileğini boğan bir iç çak.şiri belli 
oluyordu. Üzerinde nadide ve nefi• ku· 

maşlardan yapılmış bir elbise taşıyordu. 
Bu elbisenin gerdan tarafı yan açıktı, ne 

kadar geçkin olsa. kendisine çok dikkat 
ve ihtimam göstermiş dolgun bir kadının 
beyaz teni burada kendini gösteriyordu. 

Katırcıoğlu bir dize ayağa kalkmak is~ 
tedi, liikin ona bir şeyler olmuş. sinirleri 

gevtemjşti, bunu derhal fark eden Katır
cıoıilu çubuğun içindeki ateşli tütünü av

cuna dökdü. kendisini yakdı, bu hızla ye· 
rinden fırladı. 

Avcunda ateşli tütünü yere atarak 
çiynedi, 

- Bitmedi -
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ocu a ı . 

yapmak ister 
a te ahit 

misiniz? 
Fillerin en büyüğü, 

önünde 
O akşam küçük Toomay adı ye

rine babası gibi, babuınm babası 
sibi, bunun da babası P>i fillerin 
Toomay lakabına hak kazanan ço
ıeuk Kala Nag adlı filin bacakları ara
•mda uykuya daldığı zaman bu 
ikisinden daha mesut bir çocukla bir 
fil yOktu dünyada .. Halbuki bir haf
.. evvel timdi saadet içinde yüzen 
bu iki rnahliık en müthit felaket
lerin tehdidi albnda idiler .• 

*** ı Peterse Sahib av mevsiminin boş-
1 )uğundan bıkmışb. Halbuki Hint 
hükümeti için yeni fillere lüzum var
dı. Yerlilerin dediklerine kulak ver
di : 

«Her yüz senede bir Hindistanın 
her tarafından gelen bütün filler, 
§İmal tarafından ~eçhul bir yerde 
toplanırlarmış .• Yüzlercesi bir ara
ya gelerek bütün bir gece rakseder, 
otlan, fidanları çiğner, ağaçları kı
rarlarmış .. Arkalarında aylarca sü
ren, nebati bir çamurla örtülü bir 
saha bırakırlarmış .. T uzakçılar bu 
sahaya «Fillerin dans salonu» der
lermiş!» 

- Bütün bildiğiniz bu mu? Bü
tün iimidimiz buna mı kaldı? Haydi 
gidelim ... 

fillerin uzun alayı, yük hayvan
ları, avcılar, tuzakçılar, hademe ve 
malzeme günlerce Petersen tarafın
dan seçilen yerde toplandılar. Kü
çük T oomay bu yeri s~mek için 
Sahibe yardım etmişti. On iki ya
şında var yoktu. Babası da fillerin 
en büyüğü, en güzeli, kralı olan 
Kala Nagın sahibi ve Kornakı (sü
rücüsü) idi. Küçük boyuna rağmen 
küçük T oomaya bu koskoca filin 
kuzu gibi itaat ettiğini gönneğe in
san şa~rdı. Bir maymun gibi çe
vik ve çok sivri gözlü olan çocuk en 

. ~· 

kuzu 

Koca fil Kala-Nag ~ğlenmek ~in Toonııyı lıortuınuyle kaldırır ve 

114va:ça ensesine yerleştirirdi.. 

yüksek ağaçların tepesine bir hiç 
için tırmanırdı. Böylece uzakta bir 
nehir ve bu nehirin yakınında da 
düz bir saha keşfetmişti. 

*** 

adamların 
gibi itaatlı 

YARAMAZIN MACERALAR/ - El lalı. 

Sizi ofalıyacak bu fenni oyuncağı ~a~1: 
yapacağınızı anlatalım da deneyınıı· 

küçüğü en 
.d. 
ı ı ... 
bğı vakit Kala Nag yedi saatten beri . . A • 

hızla gidiyordu.. Bır az tahta ve maden, bır~e laatık 
Ak~am Sahih hala izlerden başka !kordonla sahici bir .. t~telbahi~ ,~i~i itle

bir şey bulamamıştı. Orman içinde yen v~ su altın~~ ~u:Uyen hakik, bır tah-
ateş yakarak kamp kurdu. Gündüz telbahır y~pı:ıbılırsınız ~ . 
Kala Nag ve çocuk ayni noktada du- -40 Santımctre uzun1ugunda ve 1 O aan
rarak uyumuşlardı .• Çocuk uyandığı timetre geniJliğinde bir tahta parçası, bu
vakit yalnızdı.. i nu ön taraftan inceltmek için testere ile 

Koca dostunu çağınyor, koşarak. f z .. ~._ U · ,,, ... ~ · 
izlerini takip ediyordu •. Nihayet ne- f~~< 
hir kenarında, tepinir vaziyette onu .. ~ 
buldu.. Yine biri diğerini taşıyarak ....ı-+" . ?=T~, ~===~ 
~la~~~~- . . 

Çok geçmeden her taraftan filler / . wu. ..... """"···-

sürü halinde çıktılar. Onlarla ayni Ta1itelbahirin tersine görünüşii 
istikamette gidiyorlardı. Vahşi fil- kesilir. Geniş bir mantar kule vazifesini 
ler vardı.. Ehliler vardı. Yalnızlar 'görecektir. Bir hezeran çubuğu da f eris
ve sürüler vardı. Yavrulariyle di- , kop yerine geçcek ve İ§te tahletbahiri
şiler vardı. Bir hükümet fili ve şi- miz şekil almağa başlıyacaktır.Fakat bu 
mal racalarından birinin gözde dişi sadece dekordur ,imdi en mühim nokta-

Lastik kordon da yine birinci;: 
simde görüldüğü gibi manivelanın _Jitt' 

veri ile pervanenin mihverini biri~. 
cektir. Tahtanın iki tarafına yine ır 

tadan iki derinlik dümeni, bir de arkl ~ 
rafına bir istikamet dümeni ilave et 
mi tahtelbahirimizin in~ııı bitmi~tir. ~ 

Şimdi bir elle pervaneyi sabit tut" 
diğer elle manivelayı çevirme1'ten ~ 

Lastik kafi derecede gerilmi§ ol~ 
manivela resimde çok iyi görülen iJefl 
ri kayan bir çengele tespit edilecektir· 

Hepsini birden ıuya koyup per11•pef 

fili beraberdiler.. l ya: motör hızına geçelim. 
Petersen Sahih kamp ateşlerini : Ön olan odasında bulacağınız biribirine İn§atıt. bittikten sonra ~ 

yakbrırken yüzlerce fil rakslarına amut iki koldan ibaret iki. küçük gönyeyi serbest bırakdığınız zaman tahtelb ·ğiı! 
başladılar. Fidanları eziyor, zemini birinci resimde olduğu gibi tahtclbahiri- suya dalarak ilerleyecek, sonra ]astı 
bir çamur haline koyuyorlardı. Ha- • mwn altına uzunlamasına tespit ediniz. gerginliği bitip te pervane dönıne~ 
vada hep fil gürültüleri vardı. Bü- Birinci gönyeden bir ucu çengel, diğer kesilince yine su yüzüne çıkacaktır· bil' 

tün gece filler raksettiler. En bü- :ucu manivela şeklinde bükülmüıı bir de- at pervane kanatlarının az veya ç~k ~ 
yüklerinin boynuna eğilmiş olan on mir tel geçecelttir.lk.incisini de büyük ma- ltülmüş olmasına, dalma zaviyesıne •rJ 
iki yaşında bir çocuk ta bu hayret kasla tene1'.eden keeilmi§ pervane birle§- derinlik dümenlerinin maillik dereeetl 
verici manzarayı seyrediyordu. l tirilecektir. tabi olacııktır. ~ 

Güneşin ilk şualariyle beraber .~~~~~~~~!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 

cemiyet dağılmağa başladı .• Ehli fil- ı K d. 1 . . tedavı· etme-
ler ağaçlar arasından sıyrılarak kay- en ı erını 
boldular ve sahihlerinin yanına dön-

düler. Küçük Toomay da emretti: • • b•ı hayvanlar 
- Kampa, Kala Nagl Sifi} } en 
Ayni dakikada çok uzaklarda olan 

Petersen Sahih te «Yola I» eınrım 
vermişti .• Yol ortasında karşılaştı- Maymunun insana yakın zekası 
lar.. . . y'1' 

Bir kaç kelime ile küçük T oomay .. Bir ~ ~yvanJaı:ın • zeki eteri .. Anlqılan ~aymun ınn a J$ 
gördülc.lerini anlattı.. gosterdilden ve kendilerme zarar .. ve- ıçınde ka~ı_gı. zaman dah ~ 

-- «Fakat acele etmeli Sahih zi- reeek teYlerden aalondddan malum- ıstırap çektıgını anlamıt olacak 
ra filler hızlı yürüyorlar~» ' dur: F~~ ~mutadın üıtünde bir gün bu nebati lifi yara içine~· 

ı Adamlar iki daire rubu halinde hidısele~ g~uyor. mağı düıünmüf •• Belki nebatıJ1 ,e-
ta - · - ,.. "." '.~- ı 1ıte bır miaal : ..:_ ı:!:.! d hafifletiyol" 

?."~ ,.d-J'~ ~'11 Gabon ıömürıeainde tetkikat •duUAK H• ehonldunbeaclli~1?d'. ki lif biJI 
~~ - b" ki if b" .. L.::-"'k b. u.. er a e I! ı 

yapan ır ! ır gun .. U\'u ır b'I I tirilm" • • ah}arıll r,e' 
maym\11\ öldürür Hayvancağızı tel- 1 e yer e§ JJb ve cerr . fi-

-~ kik ederken ~kar ki daha evvel rahati çekmek için yerleıtirdiklef'l 
bac:aITTndan yaralanmıı ve bu yara- til vazifesini görüyordu.. dije' 
da da bir panıuman var .• Bu, irinin Kendilerini tedavi eden • 
akmumı kolaylaıtırmak için yara hayvanlar da bilinirdi, fakat rn~ 
içine sokulmut nebati bir lifti..May- kemeye bu derece yakın bir ı;eki,~. 
mun öldürüldüğü zaman eıki yara- delili ıimdiye kadar hiç biri tar_. 
ıı kapanmağa yüz tutmuttu. dan verilmemitti. _/ 

llazır cevaplık lnciraltında , 
Beklenmiyen banyo; 

istersen denize atla 
Ama su sıçratnır 

üzeri11ı< 



YENIASIR 
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ve Bankasından: 
Esat Hatip oğlu 1 

------.. FAVSTA Dahiliye mütahassısı 
• iki senedenberi dahil .ye mü· 

Y ~zan: Ml,el Zeval:o I tahao;sıshrrını ifa etmekte oldu-

ğum Alsancaktald Sent Antu· 
b_ -32 - d b ... \OCclyeri od d van hastanesin en azı sebep-

liçeye daha _a an çıkacak yerde kra- rak duasını bitirirken, sokaklarda al- f erfe ayr1fdım. Bundan böyle 
hir kadif zıyadc yaklaştı. Cebinden kış gürültüleri çınlıyor ve bu gürültü- d varıa c çıkardı. tçinde bul hasta'arım1 Pazar an ma2 da 
k k bir taşı k l" . . ... unan yu- ler, sarayın duvaıfarını çın, çın öttürü- her !!Ün sabahtan akcama ka-
aterhıin .. :a ıçcnın onune koydu. yordu. . . " 

ladı. ı; Ciizlcrı çocuk sevinciyle p.:.r- dar ikiııci Beyler ıo~ağ,ndaki 
e sordu: İhtiyar kraliçe yumruklarını sıktı. 

- Bu ne? ... Yeni b' tıl ? Soluk, soluğa ycrlnJen kalktı. Onun 81 numarah muavenehanemde 
- tv t k - ır ısun mı... kabul edeceğim. Hutanede te-

de buı e orkunç vnl.'alan göz önün- kalbindeki ncılarla alay eden dışarıdaki 
bütUn ~dtırarak haşmetli kraliçemizi sevinç tezahürlerine kulak vererek mı- cfıtv:•erine lüzum ı?Örü 1en'eri de 
ra~~I~rc ve fena akıbetlere uğ- rıldandı: Alsancakta Güıe:yerde "Dok
Cağıtıı d .. ~çın şu tılısurun faydalı ola- - İşte Hanri dö Giz geliyor... Onu tor Sadık Ahmet Sıhhat ev n
lnanlar U!ilzıdüın. Onu fevkalade za- alkışlıyorlar ... O AJlahın oğlu, benim oğ- de" Hastane ÜC'retiyle tedavi 
Celdi. lçın saklıyordum. Şimdi sırası lum ise sanki kllfir. !şte ona karşı Pa- edeceğimi savı,e halka ilan 

!<ate,.;- ris sokaklanncla fuşları sökerek barikat d · Telefon·. 3315 
"'· · .. , Yuvarı k ta . . e erım. 
--klaı, a şı titrıyen par- yapmadılar mı? .. Fakat sabır!. ... Sabr-
linde bir a~~nda evirdi, çevirdi, üze- edeceğim. Henüz herşey bitmedi. Ben ._,,--••"• .. ------·--
lerneğe çal~t:e yazılı idi. Bunu hece- protestanlarla, Kolinyi ile, Navar krali- AKLfNIZOA OL UN Ki 
L- l>öplcnı d dl .. . w çesiyle başa çıktım. Elbet Lorenlilerle ~' [\ ı 
O~uru e . Gotlenyle de dogru 
1,.. P, okuınadığ k liın . de haşa çıkacağım. 
.. ,ı S0rd mı, c enın mana-
}d.. u: j Yaşa sesleri gittikçe şiddetlc~iyor.Vc @ ~ 

~e~neccirn bu kelimenin sihirli neti-· yaltlaşıyordu. Nihayet birdenbire ke- ~ 
ltllrta hakkında izahat verdikten sonra sildi. Hanri dö Giz saraya girdi. Katerin :-
tna)t ~cı bir dilşünceye sahip bulun- birkaç saniye sonra ayak seslerini, pnr- ı · 
Oç delctzııngcldii,ıi zaman bu kelimenin kelere çarpan mahmuz şıkırtılarını işi- 1 
lire et~ Yavaşça t~krarlanmasını tav- t~yordu. Sar:1yı.~ te.ş~ifat. müd~~· Kra- ı (()NA K Q L Eski ~e 
1.ıtınak ~terin do Midiçi ağzını alış- liçeye Hanrı do Gızm z.ıyaretini haber yenı 
lar1t lçın Pöpleni kelimesini tckrnr- vermek üzere odaya girerken Katerln sıtma'ı'ara. iştıhuızlara. 78• 

~ R~neye kendisini koıumak. için buna ağız açtırmadan söze başladı: yıf ara, kuv~etsiz!~re i~tiha, 
lı:Urıe ~~gu. çarelerden dolayı te§ek-j - Gidin! ... Mösyö Le Dük de Gize kuvvet. neş P verır. 
~'UJ)\ l'inı bildiriyordu. Rocciyeri ku- haber veriniz ki; kralın en sadık tebaası Hazım hapları •• 
lilt kCUların kullandıklan bir takım çe- gibi kendisiyle görüşmelr.ten büyük bir 
de so~çları cebinden çıkardı. Katerin zevk duyacağım. inkıbaz hayatın dliımesidir. 
llu hu ~o!undaki bllcüği mıha uzattı., D:.ik içeriye girerken şunları söyledi: Liynet ve amel için nebati 
dı. li eılğın Üzerinde on kadar taş var- - Vicdanlı bir ac;:ilzade için en müna- ilaçlarla yapılan bu haplan 

er birin· . . d siz de ku'lamm.z. 
CUttu. So ın ayn, nyrı manaları mev- sıp ve yerm c olan sadık tebaa unva-ı ·--------11!!1~--= 
tt}dı. ~ ~ taş ta bunların arasına ka- ~~ bendeni~ :~~iğinizdcn dolayı 
laca lııan liçe büyü ve sihirbazlara faz- şukrnnlnrımı bıldirırım. J L A N 
lıin k~ ~ı~ı~dnn bu taşların her birisi-! Kapı kapanmJŞtı. Gizin maiyeti ya
duIDtna disllıi ayn bir felaketten koru- nmdakl odada kalrlı. Kraliçe koltuğa 

l<rali lınanı vardı. j ~turdu. Giz . ayakta .. duru:ordu. Fakat 
lt~"rl'- Çe şeytan kuvv tl . k oyle azametlı ve mutccavızane bir va-

··~in· k e erıne arşı 
?ltUnec .1 oruyan bu taşlar hakkında tlyet almıştı ki ona sadık bir tebaa de-
hltçok CUn~cn izahat istiyor, 0 da ona ğiJ; ı:nca~ arz~ ve §artlarını bildirm ... ğe 
!lıııı Carıp kelimeler öğreterek tılısı- gelmış hır fatıh sıfatı verilebilirdi. 
du. ~ ve clıenınıiyetinl iznh ediyor-! Katerin ise her istediğini yapıruığa 
lhadet ınu K.nterin göğsüne indirdi. muktedir şahane vaziyetinden hiç bir 
ltayarak ~dalyesinin üzerine di7Jerinl şey dcğiştirmemi:tL Giz ise onu mağlıip 
dan çıktı Unlar okurken Rocciyeri oda- ynlvnrmağa ve oğlu için şefaat dilenme-

l.Işa1.L • d ğe hazırlanmış sanıyordu. 
1"<lr an h· · · 

Tesisi mukarrer ALYOTI 
BiRADERLER eshamlı koman
dit şirketinin tesisine müteallik 
muamelata müzakere ve karara 
b:ığ amak üzere le!::s heveti 

umumiyesının 16·6-937 Çar· 
!'lamba günü saat 15 de İzmir· 
Kaznn Dirik bu'varmda 23 
numaralı idarede top!anması 
takarrür ettiğinden iştirak ta· 
ahhüdünde bulunan hissedar ve - Af" .. :rısme sordu: I<ralise sanatkarane bir soğukkanlı-

- OnOSyo PeretU geldi mi?~ lıkla süze başladı: hazır bulunması 
l:ıbtı:Ja b :ldkadanberi Periler salo- I - BitmeJi - ilin olunur. 1876 '1060) 

müeHialerin 

lvt .. e yor. !:!!!LE!!~~~~~~~~~!!!!!!!~~~~!'!!!~~~~~~~~~~~~ 
b llneccirn b 
O Un h u salona koştu. Katerin 

C.No. Yeri 

PEŞ 1 N 

128 
1 ~ 8 

231 
232 

Manisa Gökta~'ı M.Tplikpazarı ba~ı. 

" Saray Mab. Demircili zade S. 
Manisa A!aybey mahallesi Çömlek S. 

" .. " " F AIZLI T AKS iTLE 
13 
15 
27 
30 
43 
44 
4:; 

Manisa Bö'cek c~did mahallesi. 
" Alaybey M.Hendekkahv~ Sokak. 
" ,, Hüsrevağa sokak. 
,, Saray maha lesi 

" Çapra7.ı sağır mahallesinde 

" " " " 
" " " " 

46 " 
Ya .. hac::!n1ar mah. Kara Mızrak Sok. • 
Ada 189 Parsel 2 

59 " 
5q 1 .. 

Mimarsinan mahallesi. 

" " 
69 " hmet paşa maha.Çayferah solcak. 

Acla 227 Parsel 6 
70 
71 
78 

109 

" 
ti 

A 'avbey mah. Hendek Kahve sokak. 
Sarav mahaHesinde 

" Hüsrev ağa mab. 
,, Sultan mah. lbrahim Ç~'ebi S. 
,, Attarhoca mah. Kuyua!an S. 
'" Sarav mah. istasyon caddesi 

Manisa Dilşikir Mah. Kasaba caddesi 

J 10 
1'22 
124 
126 
1?7 
129 
131 
131-1 
133 

134 
1~5 
137 
141 
141-1 

,, Alaybey Mah. Hüsrev ağa ıokak 
" Saray maha'lesi Ça· ferAh Sok. 
" Alaybey Mah. Çömlek aokak 
" lbrabim Çelebi mah. 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" " " 
Kuyua1an M. İki Lüleli sokak 
Ada 142 Par!'lel 24 
Camiikebir Mab. Yokuş çıkmazı 
A'aybey Mab. Safa sokak. 
Mimarsinan mahallesi. 
Bekta~kebir Mahallesi yeni cami S. 

.. " " " 
" .. .. " 

No. su 

Yeni 

6 
bil.i No. 

Taj 
22 
24 

85-8 29 
25 
12 

459 
23 
25 
22 

153 

bila No. 

" 
" 
" ,, 

" 
" 36 

bila No. 
10 

Bi a No. 
2 
3ı 
3 
5~ 

53·1 
1 

22 

25·1 

4. ?,4-1·2/1 
9 
6 

Bili No. 

" .. 141-2 " 14'2 " 
ç .. praıı sa~ır Mah. Mimaninan Sok. 
Gazipaşa Malı. Muamroerbey S. " 144 " " 

145 
155 
164 
165 

" Alaybey mahallesi Es: 30/ 3 .. 1 
" " " Alaybey caddesi 15 

169 
171 

172 
1i3 
174 
184 

185 

,, ,, ,, Handek l<abve S. 30· 1 
,. Şehit'er Mah. Kaşımefendi S. 6 

ada 24'2 Parsel 3. 
,, Karayunus mah. Yeni hastane Sok. 120 
" Dere Mah. Mehmet Ali efendi çık· 3 

mau. Ada 88 Parsel 34 
Çaprazı sağır mahallesi 

,, Sultan Mab. Arif ağa ıokak. 
" Körbane mahallesi 
" 

" 
Karahisar mab. AUbey sok. 
ada 66 P4trsel 9 

., Karabisar mah. Atibey sokak 
ada 66 Parsel 9 

a·ta No. 
18 

9·11 16 

18 

Nevi Depoıitosu T.L. 

Fv 
Ev ve a~hndaki dükkan 
Ev 

" 

" 
" 
Mağaza 
Ev 
Ev ve dükkan 

" ,. 

Ev 

" 
" 

" 
" 
" 
" ,, 

" Ev 

" ,, 

" 
" D:Hckin 

Ev 

iki ev 
Ev 
" Dükkan 

Ev 
Dükkan 
Ev 

" 

iki mağazayı 
mil Otel 
Kahve ve Ev 
Ev 

" 
" 

" 
it 

" 
" Ev ve Dükkan 

Ev 

" 

müştc-

360 
6"0 
180 
160 

260 
150 
180 
160 

600 

200 

41'\0 
400 
320 

1"'0 
3"0 
40fl 
240 
240 
240 
120 
300 
900 
150 
360 

50 
130 

4ro 
1"0 
240 
170 
150 
130 
550 

1000 

110 
300 
120 
200 

300 
lCO 

340 
200 
270 
170 

130 
1Sin bu :atını artist olarak geçirdiği ı 
~eterin lta~nu Yunan esatirine ait illi
~ h Yan fırçasından tablolariyle 

da bu 'salaşa süslemişti. Bundan dolayı 

233 " ismet paşa mah. Derviş Ali S 10 ,. 600 
234 " Alavbey mab. Dereyolu bila No. ,. 200 

Sa ı_ ona hu nam ver:ı-:~u 
ç"CU'l i . .... .... ~ . 

' ho Yıce kırlaşmış 68 yaslarında 
1<trı Ylu kuvv tl' b. , 
r1~ ~Yre d 

1 
e ı ır ihtiyar tablo-

~ hl:!r h n ~~·Bu adamın çehresin
lllesi ir-t- angı hır maksadın elde edil
d()ı._ ~IQ ndatn h ~ "'ll'lektc ze irfomek veya kan 
ıı kolı:ıytı~ı çekinmiyen bir insan olaca-
ltocc· a anlaşılabiliyordu. 

~li 1Ycri saı 
ita l:illdü :a·· ona girince ihtiyarın yü-
ı· ~ cı'bı '. 

1 
Uyük bir ıstırap çekiyor

e~ sağ e;~~tne~e başladı. Ve iki bük
" "'Ylcı n . ekı bastona dayanarak sol 
l\trL occıyer· · k ""leCci ının oluna, dayandı. 

Bl!LVNMAYA.?l EV KA!lASI 

J 

rAlkrop hırsızdan cl!!ha korkuludur~ 
Paranızı kasada a:ıkladıiınız ıibl 

aofuk hava dolaplarında muhafaza ediniz~ 

lz:ıbatı yukarıda yazılı gayrimenkullerin peşin veya dört seneHk faizli taks:tfe satış'arı 7 çar· 
şamba 8 perşembe Temmuz 1937 günleri saat ONDA başlamak üıere artırmaya koou'muştur. 

lste~li olanların yevmi mezkurda gayri menkullerin hizalarmdıı yazıh depozitoyu Manisa Iş Ban· 
kasına yatırarak mıntaka memurumuzun Çayferah ve istasyon caddesinde 34 No.lo evinde artır· 
maya girmeleri ilin oiunur. • (12-23) (1054) (;1872) ---
lzmir Kadastro İnüdürlüğünden: 5_, .............. -•1m 

Diş Hekimi 

l~~ulla~ Naci 
b
tiylll'etç·tn_ hiçb!r şev sövlem0 den bu ! 
k 1Yı l· U · • ~ 
-~ile buı U"a • çcııin hususi odasına ·~ 
Otu....ı unan salona göt'" d .. 

5 SENE 6ARAHTI 
$ -

h<i d~ta az ltiemcklo 
&)'nı randömanı veren' 

r•ctne &oluk hava dolaptaı• 

Kadastrosu bitirilen Abdullah ef. ve şeb mahallelerindeki 
gayrimenkul mallauo saha ve şekillerini gösterir paftalarla kim
terin adlarına kayt edildiği ve ne kıymette olup ne kadar harç 
tahakkuk ettirılmiş olduğunu gösterir cetveller, Yıkık minarede 
Saçmacı hamam sokağında 20 No. lu Kadastro dairesinin so
kak kapusu dışına asılmıştır. 2613 sayılı yasa hükümlerine gö· 
re bu cetveller iki ay asılı kalacaktır. Bu askı müddeti içinde IIORTAÇSU 

"™-. ~uğu ur u. 
h~"<lll açılı Y~rden Mösyö Gerette du-
&itı ltııao. hı alılar arasından belirsizce 
~1<d YapııaC:arı~~ kraliçenin dairc
l~ Ve cer<' , k goruşmeleri işitebile-
~ k.. "atiy~=. c:1ecek val.aları görebi-

l\ atel'in . ıdı. 
,~Od{\ı ~o Micliçi Cebrail Mikail 

• ••• ' ı!.ıobeb 'h· ' ' 

A •• • •.... rı ı şeytanlara karı~a-

• ······· ~. ····················• 
llıet dolayısiyle 

acele nıüzayede 
·ı Örıürn 1 e satış 

'<ıtıırı ~eki 
fı.cı.tı 0n üçü ~ günü yani hazl
gjJ; .. ıı &aat ncu &ünü sabahleyhı ala
~ .... İlah... __ on bu kta 
tiltıda .~·ır~ ka çu Karataşta 1n-
llit (17) n l'§ısuıdn Sayfiye soka-
lııil\ ~Yet ım~arada maruf bir aileye 

%•.q """S Ve did h...... Yede sa na e mobilyeleri 
~l' .. •ltd c lılncaktır. 
'koltuk t~ bulunmıyruı lüks sa
~· ı~~ından ~~ I>erdelcri ile, Avrupa 
lt1.ı ll kl'istaı Yemek od:ı.sı takı
~rı.daf C!'l'lck tn stıybor, servant, dört 
leli 1.~e· ti , :sası ve maroken 6 adet 

' U'-- ' ~ od tl:.f.i,ı" O\S -s· et Avrupa sandalye-
..ı"\°\t ··• 1.YeU' ~l ,,. C!r <>rt ı<:, kanapc iki koltuk .. lbb a ın • • ' 

~ttp ak takı ü.Saıarı, nyruı, lüks por-
"ll su ŞatnPanynrnl~rı, şişe takımlan, 
bnl'll] ta...\ijtıli ' lıkör, rakı kupalnrı 

~ l.ı· ve sa· b" Sa• tltnUıa ır ırçok lüks mo-
ll 1 P<>şind· Yede satılacaktır. 
u~Uk u-. 

~da 4~~chÇalı İbrahim bey ha-
~~~ lltnarada Emniyet Mil· 

~lOtiu rn"d·· . u urıyeti 

1043 

18 Ay Veresiye Satış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

IZl\lllR - Saman lske esi (_Büyük Kardiçah Han ) 
AYDINDA : Mehmet Gürer - ÖDEMiŞTE : H. Avni Güler 

MUuLADA : Ahmet Sabri Acarsoy 

gayrimenkul malların yazılan maliklerine veya mıkdar, hudut ve 
şekillerine veya harçlarına yahut sair her hangi bir cihetine iti
raz etmek veya fazla malumat almak istiyen alakadarların lz
mir Kadastro komisyonuna müracaatlara aski halde yapılmış 
olan kadastro işleri kat'iyet alıp gayrimenkul malların tescili 

olunacağı Han olunur. 
(1881) (1058) , 

Kendi kendinizerni traş oluyorsunuz· 
O HALDE? 

biricik olan OZTURK sahipli 

ZKURT 
Memlekette 

B 
TRAŞ BIÇAGINI VE LEV AZIMATINI 

KULLANINIZ 
Unutmayınızki : MEMLEKETTE KALAN PARA ÔZTÜRKÜN PARASIDIR 

Çünkİ : ONUN HAKİKi VATANI TÜRKİYEDiR. 

Boz Kurt traş bıçağını, Boz Kurt traş sabununu, Boz Kurt trat fırçuını, Boz Kurt traş 
mal<inasını ve luemlerjni aramağı unutmnyınız. 

SAlliPLERi: Ft~hmi Ardalı ve Mehmet Bozkurt 
lzmir toptan satış yeri : SULU HAN No. 6 Rasim Alkanat 

- - ----- ------- -------------

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmittir.Hastalarını müs
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. TELEFON 2946 

( = 

1-26 [2110] 

~raş bıçakları 
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= Optimus 
Markası 

eyi maim bir garan
tisidir, mutlak bu 
markayı arayınız 

Acentası : ikinci 
Kordon 55 • 3 
Hüsnü ldeman 

BERBERLERE! 
.. Perma ,, fabrikası .. Supersilans " ismile ~ok şık, çok ida

reli ve gayet sessiz çahşan bir saç kurutma kaskı piycasaya çı
kardı; tafsilat Türkçe ~at.alokta. Numune gösterilir. 

Acentası : HÜSNU IDEMAN, ikinci Kordon 55 - 3 

Haraçcı 

Taksitle mobilye satışma baş!amışfordır. F1rsah kaçırma· 
ymız. Modern Ev ihtiyacınızı temin ed niz. 

Satış yeri: Y RLİ MALLAR PAZARI 

BEYOGLUNDA 

••••••••••••••• 
SIRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL l 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Tilrkiyenin en eshi ote'cisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
reıile bütün Eğe halkına ken· 
diıini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalan ar, 
kendi evlerindeki rahatı bu· 
turlar. 

Birçok hu,usiyetlerine ilaveten 
fiaHar mOthiı ucuzdur. 

"" . .. 1 : • • .... • ., ,.· • • •• • :x .· - ..... ~;~ ...... •. ·~· ."'"" .. : <":' '· .. 

Devlet C emiryollarından: 
Dinar istasyonu istimlak hududu dahilinde bu:unan 20 adet 

servi kavak ve 3 adet de akkavak ağacı 18 • 6 - 937 cuma gü

nü saat 16 da lzmir Alsancakta 8 inci işletme binasında işlet· 
me komisyonunda açık artırma suretile satılacaktır. Ağaçların 
kesilmesi alıcıya aittir. isteklilerin 638 kuruş muvakkat teminat 

vermeleri ve aranılan vesikalarla işe g irmeye kanuni manileri 

bulunmadığma dair beyannameierle muayyen vakitte komisyona 
müracaatları lazımdır. 

Şartnameler komisyondan parasız alınır. 
1771 (1015) 8 - 12 

11 ı ' ~ . . '. - - - 1 . _.. ... - : 

Turgutlu Urganlı ılıcaları açıldı 
Şimdiye kadar binlerce: has!alann şifa bulduğu Urganlı 

ılıcaları bugünden itibaren açıldı. · 
Ilıcalar eski müsteciri Rüstem tarafından iş'etifmekte ve 

müşterilerin her türlü istirahatleri temin edilerek bütün kon
foru ve sair tertibatı ikmal ettirilmiş, asri bir şekle ifrağ 
ettirilmiştir. 

Belediye tarafından lstanbuld::ın Gülhane hnstnnesinden 
celbettirilen doktor Nüzhet Şakir tarafından b'zzat tahlil 
ettirilen su!armda yüzde bir buçuk radyonaktcv,te bulundu· 
ğu görülmüş ve suyun nefaset ve ş'fası ba rapor tasdik edil
m :ştir. Hi lbossa eskidcnberi tecrübelerle sabit olan mide, 
böbrek, cild, çıban, mayasıl, kum, romatizma gibi ve bil
hassa çocuğu oimıyan kadınların şifa bulduğu bu ılıcalar 
en son terekkiyat ve nezafetini göstermekle sayın müşto.ri
Jerine tekrar ilan eder. Ge en müşteri!erin memnun olacak
larım ve trenle gelenlerin Posta arabalanm istasyonda bula· 
cak!arın1 hildiririm. Mü teciri: Rüstem 

,r ....... aa ........................................................... ..a~ ... --. 

1 
• 

KUVVET . " .. MESARIF AZALIR 

:························································································································· . . 
: ................ .? Bütün dünyada nakliyatın mühiıu bir kıslnı tercihan L ................ : 
~ ( ŞEVIIOLE) ile y~•ın nıaktadır. llunun sebebi de bu ~ . . . . 
................... E maliinaların az masrafla fazla ranclnıan V~rnıesidir. r••••••n•••• ...... . . 

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

• o• y 

DUZELTİl 
• W' • '• . •• 
iŞ VEZI TASI 1 SAY S DE A MIŞ YU < SAH Si 

• • r A SiYE TA -SIE ST 

'FAMAMİLE YENJ BİR MOTÖR. - Şevrolen in tccrube 

\'e tasvip edilmiş altı silidir, yüksek tazyik, tepeden su
pap usulünde kamyon motöru biçimi, yeni 1937 Şc\'role 
K.amyonuna, yeni yuksek rökorhır tesis l'decek yeni 
hır randıman ve hatta eski.sinden daha büyfık bir 
kabiliyet vermek için tek~rnmül ettirilmiştir. Beygir 
kuvveti arttırılmıştır. Tork dahayüksektir, dak.850-1550 
dev. 170 kad. libreye cıkarılmışlır. Bu arttırılmış kıı,·. 
\'el idareden hiç bir fedakarlıkt~ bulunmadan elde 
edilmişler zira 1937 Şevrole Kam
yonu eskisinden daha idarelidir. 
Yeni rnolör zaman ve paradan ta

snrrut ettirmek, ayni yamanda iş 

başında kalmak için yapılmıştır; 
uzun zamandan beri sağlamlık ve 
dayanıklılıklarile meşhur Şevrolc 
Kamyonlarından da daha saetam 
ve daha şayanı iti mattırlar. 

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

• 
OLU< F NLE 

DIGEH MÜHİM MEZİYETLER. - Kamyon kullanan· 
hıra şimdiye kadar asla arzcdilmemiş en nıfılerakkı bir 
yeni unsurlar ve ıslahat grubu 1937 Şevrole Kamyonund:ı 
bulunacaktır, Düzeltelmiş vezin taksimi yüku arttırmak 
sayesinde odcycn yilk için daha buyllk yer verir. Şevro· 

lenin lam-serbest arka aksının yeni ve daha kuvvetli arka 
aks kuvanı, şaftı bütün yüklerden kurtarır ve Şevrolcnin 
itim:ıda sayanlığını artırır. Yeni bir şase daha buyuk 
kuvvet ve daha foz)a metanet verir. Duzeltilmiş, ken

diliğinden ınafsullı, kamyonda kul· 

lanmak için bilhassn imal edilmiş 

hidrolik frenler nıuspct. ve müsa
vileştirilmiş rrcn:ıj hasıl \'e balata 
kalınlığı kulhınnıakln :ıznlt.Jığı aı

man bil<.' fren tabanl:ırilc kasn:.ıklar 
arasında lam teması temin ederler. 

GENERAL ~fOTORS \'AKIN ŞARK A/Ş. 
İıskcnderıye, Mısır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
S TELGRAF : KUTAY S . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• OSMAN KUTAY 

JZMIR 

S TELEFON: 2704 E . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

.......... ...:: .......... ms:mMIMiıım:ı~asm:~amsa,.~,;~ttze;ı;;::ı;c:+~·~h~Y!!llllml ................... llB'.:lei! .......................... .. 

markalı 
TOPHANE 

terazilerimiz gelm · ş ir 

Sağlamlığı ve temizliği ile meşhurdur 
Bir Gripin almadan evvel 

Bir dc:fa mağazam1ıa gelip görmeniz kafidir. 3 kilodan 30 
kiloya kndaf mevcudu vardır. Sabş yeri: Suluhan civarında 
No. 2819 Hüsnü Uz udemişli ma~azasıdır. 

Istırabın ve ağrınm en 
şiddetlisini en kolay, en 
çabuk ve en ucuz geçir
menin çaresi bir kaşe 

GRıPıN almaktır, mideyi 

bozmaz, böbrt:kleri kalbi 
yormaz. 

lzmir Kadastro müdürlüğünden: 
Hasanhoca mahallesinde Kızla:-ağası hanında 25-38,25-44 sa· 

yıh odalar mübadil romlardan metrük olarak hazineye intikal 
ettiğinden o yo'da hazine adına tescili istenilmiş isede bu yol
da bir belge gösterilmemiş olduğundan bu odalarla alakası 
o'anların iki ay içinde Kadastro Müdürlügüne baş vurmaları 
2613 sayılı yasanan 42 inci maddeıine ıöre ilan olunur. 

(1882) (10S7) 

Aldıktan beş dakika son!! -· ...... -······ ... •"······-·············-··-···· 

Ucuz - Tesirli -
_., 
L.ararsız 

GRIPIN 
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ratelli Sperco N. V. 
Vap A ~'. F. fi. Van ller LıMiTET uru en tası " 
RoyALE Zee & ,,o. Vapur acentası 

Olivier Ve Şii. 

NEERLANDAIS DEtrrSCHE LEVANTE UNtE 

JlJ KUMPANYASI HAMBURC BlRfNCİ KORDON REES 
~I ~ vapuru 10 hazirana doğru ARKADIA vapuru 12 haziranda bek- BiNASI TEL. 2443 
ta B eıtı1or. Yükiınü tahliyeden son lenilmektedir. Anvrs, Rottcrdam, Ham- LUermao Lioes Ltd. 
a). __ ,aa, Varna ve Köstenceye yük b urg ve Bremen İçin yük kabul eder. 1 S ha·tr· anda 
~. CH IOS va puru ha.Uran nihayetinde DRAGO vapuru " 

SVEN.sKA beldenilmektedir. H nmburg ve Bromen· Liverpol ve Svanseadan gelerek 
KU~~% UNtEN den yük getirecektir. yük çıkaracaktır. 
~ iNiN AMERlCAN EXPORT LtNES GRODNO vapuru . 15 haziranda 

telip .L~ Vapuru 1 haziran 937 de The Export Steamship corporation H lld l k .. k 
J.f._:-_. ~ Anvera, Rotterdam, P ireden aktarmalı seri seferler Londra ve u en ge ere yu 
~~g ve Skandinavya lirnanlan EXETER vapuru f 8 haziranda Pire· ı çıkaracaktır, 
lçQ, Jiildi,ecektir. den b.,ekede, Booton ve Nevyo•b. gi- CRODNO vapuru 30 ~da 
L_ ~NE vapuru ı4 haziranda bek decektir.. gelerek Londra ve Hull ıçın yük 
;'17or. Rotterda EXCAMBtON vapuru 2 temmuzda alacaktır. 
b'- •e Skan . m, H~burg, ~=- Pireden hareket edrek Boston ve Nev- EUTSH _ LEV ANTE ~ Linie 
)\ilr ala dınavya limanlan ıçm york için y olcu ve yük lcnbul eder. D l h . 

eaktır. EXOCHORDA vapuru 16 temmuz- SOFtA vapuru O azıranda stRvıs MARtTtM RUMEN da Pired en h areket ed erek Boston ve Hamburg, Bremen ve Anveraten 
.Aı ""~UMPANYASININ Nevyork için .. yolc~ ve yük kabul eder.' gelerek yük çıkaracaktır. 

... :~ JULtA vapuru 16 bazi- ~yahat muddeti: .. NOT : Vürut tarihleri, va-
"""ll \l.J7 t .. ..!L. .. • Pıre • Boston 16 gun • • f • J • 
P.t ••• -~ .....-lllıne dogru beklenayor. p · N ._ 18 .. purların ısım erı ve nav un üc--·~ M · ıre • evyorııı; gun 

~ ._ )ii)c &railya ve Cenov İçin yol- AMERlCAN EXPORT LINES retlerinin değişi~liklerinden me-
lJtııd . kabul eder. Thc Export Steaımhip corporation of suJiyet kabul edıJmez. 

~lki •ki-~~rekct tarihleriyle navlun- ~evyork. 
>t d~ıkliklcrdcn acenta meıruli- EXlRtA vapuru 24 hazıranda hma· 

t kat>uı etnıcz. rumızda beklenilmdctedir. Nevyork için 
Daha fll2la taf a~ . . 

1
._. • le yük kabul eder. 

don~ r ah . a at açın 11.ınca Or· Service Maritime Roumain Bucareat 
•ı~ J:'aA ın~ ve Tahliye binaaı a rka- DURUSTOR vapuru 27 haziranda 

~ ~ SPERCO vapuT acen- b eklenÜmektedir. Köstence, ~ulina, Ka-
ıııır hluracaat edilmesi rica olu- las. için yük kabul eder. Ka1astan ak-

. tnrma şartiyle umum Tuna limanlan için 
~ ~EFON: 4142/4221/2663 yük kabul eder. 
[j a Johnston Vuren Linea - Linrpool 

okt o AVIEMORE vapuru 27 haziranda 

~
. Or peratOf b eklenilmektedir. Livrpool ve An· 

arnl. KUf 8~ÇI :;~~;s~::.ı~:ı~~~~·v~ur=n~: 
yuk kabul eder •• 

Soc. Ro)'ale Honıroüe Danabe 
Maritime l\..ı_1r B .. 

• ogaz. Burun hasta· 
Lldarı birinci sınıf 

P.f-. 1Diltahass111 
~ llJenebane : Birinci Beyler 

0
• 

36 Tele fon 231 O 
E•i· Gö t d d • z epe tramvay ca • 
eai 992 Telefon 3668 

1-26 (481) 

HALKIN 
Sabtraazlıkla beklediği 

DUNA vapuru 1 O temmuza doğru 
beklenilmelctedir. Belgrad, Novizad, Bu
dnpette, Bratislava, Linz ve Viyana için 
yük kabul eder .. 

Den Nonke Midelbaniinje Oslo 
BOSPHORUS vapuru 22 haziranda 

beklenilmektedir. Pire, Sicilya. Diyep, 
ve Narveçin umum limanları için yük 
kabul eder. 
Fantnein gynpı 

I Uıak icra Memurluğundan: 
Hacı Hasan mahallesinden 

Bektaş oğlu bacı kara damadı 
Mustafaya ipotekli 937 - 1207 
ve 1208 sayılı dosyalarda 750 
lira vermeye borçlu Karaağaç 
mahallesinden Dıbırdık oğlu 
Bekire borcunu ödemesi için 
alacakhnın takip talebi üzerine 
ödeme emri yazılmışsa da 
borçlu bu 'un1tmamış ve ikamet
gahı da r.Jeçhul olduğundan 

ilanen tebliğat icrasına karar 
verilmiştir. ilan tarihinden iti
baren 30 gün içinde borcu 
ödemeniz ve takip talebine 
karşı hir itirazınız varsa 10 
gün içinde istida ile veya şi-

fahen Uşak icra dairesine bil· 
dirmeniz 30 gün içinde borcu 
ödemez ve 10 gün içinde iti-

raz etmediğiniz takdirde ipo
tekli gayri menkul rehoin sa
ttlacağı vebu i lanın ödeme emri 
yerine kaim olacağı ilan olunur. 

1865 (1059j 

· ~ 

ispirtosuz 
Doğrudan doğruya 

mulcablllnde bGyOk btr tOb PER~ - . 

GAZ 
ile yanan her boy 

Petromaks 
Llikı limbalan gelmiştir. 

Halkımıza kolaylık 
l<efaletle her şey taksitle verilir 

llbo~60Y•nın en sa~lam bisiklet ve motosik iet lerini yeni 
--.. :~ P !bomaks lüks lürnbalarmı NECiP SADlK ına~a-Q an arayınız. 

aleılar: 156 - Necip Sadık Oamlapınar 

l~~İr inhisarlar ba~müdürl.üğ~n?en 
937 P.t •ita Tuzlasındaki idare ma la fırın, kahve ıle dukkanlarm 
~İt' b ' 1

i senesi kiraları açık artırmaya konulmuştur. Muha~meo 
~''th,edelleri ile tem ınatları aşağıda yazıhdır. Şartname.~e~.ı Mu-
S de a'Ubem_izde görülebilir. lstekli!erin 18·6-~37 gunu saat 

a~rnüaürlüğümüzdeki komisyona gelmelen. 
Muhammen Bedeli Temina.ı 

l\,h" Lıra K. Lira 
ı:-.~' 480 36 
.\•çı 1200 90 
~'•ap 300 22.50 
'kkaı 120 9 

240 18 nt;b," 24 J ıs 
120 9 

~~~---------~:;:;:;;--~9-.ı:......1? ___ ı_so_1_c __ 10_30 __ >_ 
• 

Kudreti 
l) . 
.-11tıo ~U ku~ Elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdır. Uaimon 
~ ~tJ.._ ~nan hiç başka pil kullanmaz. _ 

dtltıiıı· eposu : Sulu han civannda 28 • 9 Hüsnü Oz 
ı. 

LOOEN T dı• macunu alabıllrsınlı, 

PERLOOENT fennf bır tarzda haıırfan
mıf, iyi, ldarell ve çok ho, lezzete mallk 
oluli, nefesi serinletir ve dltlerl mo
kemmel surette temizler. -·-

TURAN Fabril<afarı mamu l atıdır. Aynı zamanda Turan 

tuva let sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile gllzellik krem

lerini lrnllanınıı. Her yerde Hhlmaktadır. Yalnız toptan ıa• 

bş'ar iç in Iımirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen

telık Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniı. 

Posta Kut. 224 Telefon 34&5 

TECRÜBE ED NlZ 

Baş ve diş ağrıları, 
grip. ya-ı nezlesinden 
kurtulmak isterseniz 
derhal yeni çıkan 

SEFALİN 

Kaşelerinden alanız 
her eczanede 

1 lik ve 12 lik 

Ambalajlarını arayı-

İZMIR satış yeri : 

1 Türk 
ECZA DEPOSU 

ve 

Lütfü Krom 
ECZA DEPOSU 

iN 

.. <Z-4! s.laife 9 
™• 

Ağızdan çıkan her diş 
Hayatın temel taşlarından birinin 
yerinden sökülmesi denıektir fakat 

Sizi bu akibetten 
vikaye eder 

Dişlerinizi günde iki defa 
Radyolin diş macuni le fırça
lamak ıu.-elile onfara tam 
bir sıhhat ve ebedi bir ba
yat temin edersjniz. Rad
yolin dişlerinizi !iade temiz
'ıemekle ve parlahrıakla kaJ
ma:r:, ağızdaki l:ıütün mik
roplan imha eder. 

DAiMA RADYOLiN 

S. Ferit Eczacıbaşı 

ŞiF A ECZANESi 
Fenni gözlük 

Sıhhi korsa 
Tuvalet çefitleri 

Tıbbi mOstahz:arlar 
Dereceler 

Terınoılar. Amerikan. Duş lastikleri. Hulasa 
sıhhi ih' iyaçlar1n hepsi her yerrlen çok ucuz 
ve daima mevcuttur. 

Veholid su tasfiye cıhazlarının 
lzmir mümessilidir. 

Fil Başı Çividi 

Türkiyede ırahlan çamaşır çivitlerinin en eyisi ve en mükem
melidir. Sahipleri, serma esi ve işç lc:ri halis Türktür. 

Bau çivitlerde olduğu gibi içinde çamasırlan yıpratan mad
deler katiyyen yoktur. Müşterilerine senede iki defa hediyeler 
verir, ikramiyelidir her yerde sahhr. 

Ege için umumi acentesi : 9 eylül baharat deposudur. Me-
raklı bayanlara bilhassa tavsiye ederiz. TELEFON : 3882 

IZMtR BELEDIYESlNDEN : 
§ Beher tenekesi üç yüz elli 

kuruştan· yedi bin dört yüz 
otuz yedi lira elli kuruş bedeli 
muhammenle iki bin yüz yırmi 
beş teneke dökme benzin baş 
katiplikteki şartname veçhile 
25 - 6 - 937 cuma günü saat 

on albda kapaiı zarflı ~ksilt· 
me iJe ihale edile<:ektir. işti· 
rak için b~ş yüz elli sekiz li· 
rahk muvakkat teminat mak
buzu vey . banka teminat mek· ... 
tubu ile birlikte 2490 sayılı 
kanunun tarifi dairesinde ha
zırlanmış teidıfler ihale günü 

olan 25 • 6 • 937 cunıa günü 
saat on beşe kadar encümen 
reisliğine verilir. 

9-12-15-18 (1026) 1832 
lzmir palas oteli önünde 

AtatürK ve Cumhuriyet cad

deleri arasındaki mevcut yo
lun sökülerek C!Sash ve kor
donları çekilmek suretile ta

miri işi 29-6-937 sah ·günü 
saat 16 da a çık eksiltme ile 
ihale edilecektir. 

i şin bedeli keşfi yediyüz 
seksen liradır. Keşif ve şut
namesini görmek üzere ~aş 

mühendisliğe iştirak için de el
li sekiz buçuk liralık muvak· 
kat teminat makbuzu ile söy· 
Jeneo gün ve saatte encümene 
gelinir. 
(1055) (1884) (12-15-18-22) 

Birinci icra memurluğundan: 
Benjamen Zükkerman tara• 

fına: 

Alacakla: Memalik ıarki fran• 
sız bankaSI lım ir şubesi. 

Borçlu: Gündoğdu: Türkiye 
sokağında 5 No. da Benjamen 
Zükkerman 

Hükmo'unao şeyin miktarı: 
951 L. 40 K. 

Müstenidi icra hükmiin tarih 
ve No. hükmü veren mahkeme: 
937-47 esas 73 karar 7.4.937 
ticaret mahkemesi ilamı • 

Fransız Banku1 lzmir şube
sine mahkümunbih borçlu bu· 
Junduğunuz 951 L. 40 K. beş 
gün zarfında ödemen z yine bu 
müddet içinde borç ödenmez 
veya hükmo'unan teminatta ve 
tetkik merciinden veya temyiz 
ve ~ ahut iadei muhakeme yolu 
ile ait olduğu mahkemeden İc· 
ranın geri bırakılmasına dair 
bir karar gerek kend nizin ve 
gerekse üçüncü şahıs lar yed
lerinde bulunan mal ve alacak 
ve her türlü kazanç ve geliri
nm ve yaşayış tnrzına göre 
geçim menbaınızı ve buna na
zaran borcunuzu ne suretle 
ödeyebileceğinize yazıla veya 
şifahen göstermeniz aksi tak-
dırde hapis ile tazyik olunaca
ğınız ve hilafı hakikat beyande. 
bulundu2'unuz takdirde hapis 
cezası göreceğinizden tebliğ 
makamma kaim olmak üzere 
ilanen tebliğ olunur. 

(1056) (1883) 
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Yugoslavyanın Almanya ile her hangi bir anlaşma vesikası imza etmediği yeniden teyit edilmektedir 

Bu hafta Küçük Antant devletleri başvekilleri Tuna Üzerinde bit 
mülakat yapacak. Eden ve Delbosun da Viyanayıziyaret etmeleri kararlaştı 

Paris 11 (ö.R) - Almanya ha
•riciyc 

1

naz1rmın beklenmiyen b~r 
zamanda evvela Yugoslavya payı
tahtını ondan sonra da Bulgarista-, . 
nı ve Macaristanı resmen zıyaret 
edişi siyasi mahfellerdc derin akis
ler uyandırmıştır. Bu ziyaretlerin 
zan.nedildiği kadar ehemmiyetsiz ol
madığı tahmin edilebilir. 

Neşredilen resmi tebliğle r he
men hiç bir şey anlatmamaktadır .. 
iYugoslavya tarafından neşredilen 
resmi beyanat, Fransız siyasi ma
hafilini tatmin etmemistir. 

Küçük Antant ~erkezlerinde 
CJerin bir hoşnutsuzluk vardır. Yu
goslavyanın tedbirli idare adamları
nın şimdiki siyasetlerini kolayca 
feda etmiyecekleri takdir edilmekle 
beraber Yugoslavyanın her hangi 
bir hareketi, şpheyle karşılanıyor ..• 
Küçük antant merkezlerinde meyda
na vurulan endişeler şöyle hülfısa 
ediliyor : 

1 - Alman hariciye nazırının Hel
grad ziyareti ne maksatla yapılmıs
tır? 

2 - Alman hariciye nazınyle Bel
gradda her hangi bir vesika ım:w 
edilmiş midir? 

3 - Alman hariciye nazırının se
yahatinde hiç bir gizli mfına yok mu
dur.. Nazır Viyanaya ve Praga 
uğramadığı halde neden Belgrada 
uğramayı tercih etmiştir~ 

Şüphe edilemez ki Yugoslavya 
ile Almanya arasında her hangi bir 
anlaşma mevzuu konuşulmamıştır. 

Başvekili Tuna üzerinde bir mü- ı tant devletleri üzerinde tesir yapar 
lfıkat yapacaklardır. Bu mülakat vaziyette bırakmağa niyetli değildir. 
neticesinde, ayni gün üç merkezde Fransa, eski dostluklarını takviye 
neşredilmek üzere bir resmi tebliğ edecek ve üç merkezde on beş gün 
hazırlanacaktır. Yugoslavya ha- kalacaktır. • 
rıcıye nazınnın bu mülakat esna- ŞUŞNtGI N SEY AHA Tl 
sında bay Neurathın seyahati hak- Belgrad, 11 ( ö.R) - Avusturya 
kında izahat vereceği tahmin edi- hariciye nazırının Belgradı resmen 
liyor.. ziyaret edeceği haber alınmıştır .•. 

HıTLERlN CEV ABl B. Stoyadinoviç bu ziyareti Viya· 
Belgrad, 11 (Ö.R} - Alman ha- nada iade edecektir. 

ÇEK BAŞVEKlU Yugoslavya 1:ral 11aibi Prens Pol ve c~i Macar kral. naibi Amiral Horty, Ital.ya kraliyle bir arada 
Bükrpq 11 (ö R) - Çekoslo- • · B 1 d · · ·· SOFYA ZlYARETl yal Al ·ı B 1 · h d d · .. d b" ~·. . · rıcıye nazırının e.gra ı :r.ıyaretı mu- nız manya ı e u garıstan n an aımı surette ostane ır 

:Yakya harıcıye nazırlan arasında nasebetiylc Başvekil Dr. Milan Sofya 11 (A.A) - Alman hari- arasındaki dostluk münasebetleri- şekilde takip edilmiştir. Bu sebep-
1 Stoyadinoviçin gönderdiği telgrafa ciye nazırı B. Fon Neurath ile Bul- nin canlı bir ifadesi değil, ayni :za- ten dolayı Ekselansınıza memle
Alrnan devlet reisi şu cevabı ver- gar Basvekili Köse lvanof arasın- manda miJlctlerin barış eserine ye- ketimin memleketinize karşı olan 

. J miştir : ~ ' ni bir kıymetli yardımıdır. Ve minnettarlığını bildirmeği kendi-
1 1 «Bu unda almış olduğum telgrafı- umumiyetle sulh davasına yardım me dostane bir vazife · bilirim. 

nızdan ötürü ekselansınıza teşek- eylemekteöir. Başvekil iki memleket arasın-
kür ederim. Almanya - Yugoslav- P~TEDE daki münasebetjerin tecrübeden 
ya teşriki mesaisi hakkındaki mu~i~ Budapeşte, 11 (A.A) - B. Fon geçmiş samimi dostluk zihniyeti 
fikrinize iştirak eder, bu teşrıkı Neurath bugün öğleden sonra bu- ile inkişafa devam edeceği ümidi-
meıminin Avrupa sulhu bakımından raya gelecek ve dört gün kalacak- ni ızhar etmiş ve kadehini B. Hit-
kıymetine işaret ederim.» tır... lerin sıhhatine, Alman milletinin re-

1 

y AN ZEELANDIN ZiY ARETi ı Maca~ ~e!graf ajansı söyle diyor : fah ve tealisine ve Almanya harici-
Belgrad, J 1 ( ö.R) -: Paristen b~l: ı Kendısının bu ziyareti Alman- ye nazırının şahsi saadetine kaldıra-

dirildiğine göre Belçıka Başvckıh ya ile Macaristanı yekdiğerine bağ- rak nutkunu bitirmiştir. 
bay Van Zeeland, Amerika seyaha- lıyan dostluk rabıtaları itibariyle sul- Almanya hariciye nazırı B. Fon 

1 k d l t Avr ha hadim olacaktır. Neurath verdigv i cevapta Bulgaris-·, tine çı maz an evve~ or a . upa- 1 ~ SOFYADAKI NUTUKLAR 
1 ba 1 d - h t B l tanda kendisine karşı gösterilen 

l
da yapmağa ş a ıgı seya a ı e - Sof 11 ( 
grada kadar uzatacaktır. Belçika I~ ya, A.A) - Bulgar ajan- hüsnü kabulden dolayı teşekkür et-

~ sı bildiriyor : d k r k l y ı d'" "k mi• ve umumi harp esnasın a i si-
l Başve i i ugos avhyaknkın dak~ny~. ı - Bulgar kralı B~is Dün akşam Başvekil Köse lva- Y 

kaldırmak suretiyle nutkunu biUt 
miştir .• 

ALMAN NAZIRI PEŞTEDE 
Budapeşte, 11 (A.A) - Alııı"' 

hariciye nazırı B. Von Neurath bir 
gün öğleden &onra Budapeşteye ~ 
lecek ve burada dört gün kalacak:; 
Bu ziyaret münasebetiyle Ma . 
ajansının diplomatik muhabiri di-
~r ~: ~ 

-- Budapeştedeki kanaate ~ 
B. Fon Neurath merkezi Avrupa iJ1 
cenubi Şarki Avrupasında ınuhtır' 
lif devletlere yaptığı ziyaretle~ 
son Budapeşte ziyareti sulh ~~ 
hizmet maksadivle yapılmakUP:' 

Almanya büyük dev Jet ha~ 
yetiyle ve coğrafi vaziyeti do~ 
siyle Tuna havzası meaeleler:fi. 
büyük bir alaka göstermekte ve 
ğer alakadar devletlerle birlikte bd 
havzada muhtelif devletlerin ~ 
nafiini hiç bir suretle ihlal e~~ 
yeni bir sureti hallin elde cdı tbf• 
sirır: ııarnimi surette çalışmakta~ 

Diğer taraftan Almanya ~ 
ve yahut nüfuz mıntakaları Si~ 
seti ileri sürmek arzusunda d~ 
Almanya hariciye nazınnın Pe~"'" -
ziyareti Macaristan ve Alrnaıı1' 
arasında değişmez bir surette d~ 
luk esası dahilinde sulh e.erine ~ 
met edecektir. Hükümranlığını ki' 
milli şerefini muhafaza etın~ 
beraber Macaristan bilhassa J ~ 
havzasındaki vaziyetin h?k!' ~ 
yetli bir sureti halle raptını ıstı~ 
ettiği nisbette bu yapıcı sulh sı-y#' 
setinde teşriki mesaiye daiına f"' 
zır bulunmaktadır. 

hsat konferansı a ın ı muta~ d 1 .. zak 1 . . nof, Almanya harı·cı'ye nazın Bay lah arkadaşlığını ve umumi harbi ta-.. 1 k a yapı an mu ere erın netıce- k. d f 1,..1_ r l f d 

l laasını a aca tır. . d v dak" bl"V 1 Fon Neurath Aerefine büyük bir zi- ıp e en e a&et ı sene er zar ın a- ;JI 
DENiN SEY AHA 'f.l sın e aşagı ı te ıg neşro unmuş- :ı.- ki kalkınma gayretlerini hatırlattık- Avusturya hariciye nazırı Dr. :j~ .tİ' 

E ÖR) Th p tur : yafet vermi§ ve bu ziyafeti parlak .. l • .. l d im ,,..- , 
L d 11 ( e J "k b tan sonra soz erme şoy e evam Sofya, 11 (A.A) - A an • .J on ra, • - eup e Alınan hariciye nazırı Fon Neu- bir resmı a ul takip etmiştir. Y" 

Al~~ h~riciyc .Mzı~ "Von Nöyrat.. gazetesi. K~çük An~ant merkez- rath Bulgar hükümetine bir kaç Ziyafetin sonlarına doğru Baş- eylemi!tir: . . . ciye nazırı Fon Neurath ve~ '1 
Tuna uzerınde hır mulakat tekarrur lerindekı şuphelere ışaret ederek, günlük ziyarette bulunmak üzere vekil B. Köse lvanof bir nutuk aöy- - Hitlerın ıdareaı altındakı Al- bugün saat on altıda tayyare ıle 
etmiştir. Bu haber Pariste büyük Orta Avrupad~ bazı . mühi~ gö- dokuz haziranda Sofyaya gelmiş- liyerek iki memleketi iyi ve fena manya •v~i ı;ıb~lgkaristan. da müşa- dapeşteye hareket etmi~lerdit· _..ıf 
memnuniyet uyandırmıştır. Jrüşmeler yapı_ldıgına ışare~.~ıyo~, tir. Kral Fon Neurathı on haziran- günlerde daima birbirine başlamış hede ettıgım gı ı uvvetlı bir kal- Al h · · tBfr .• 

Çek 1 k B k 1 ha M B b nbadan o d 1 .. kı 1 d .. .. k ed" Bul man arıcıye nazırı 1'f os ova Ya asve i i y Jİ- u gazete, ır me . gren ı· da kabul etmiştir. Bundan başka o an ananevı dostluk bağlarını ha- nma yo un a yurume t ır. - . k)ııtııl 
lan Hodza pazartesi günü Bükreşe ğini yazdığı şu haberı neşretmckte- Alman devlet adamıyle Başvekil tırlattıktan ve büyük işleri arasın- garistan hükümdarının hakim ida- meydanına gıden yolları. ~o de~ 
gelmek üzere Pragdan hareket ede- dir : Köse lvanof arasında bazı konuş- da dostlarını unutrnıyan Alman resi altında müstakil ve sık bir &u- olan halle tarafından şı_şıdde~ 
cektir.. . Bü~reşte yapılacak konuş-! - Bütiin tekziplere rağmen. İngi- malar olmuştur. Bu konuşmaların milletine !_carşı Bulgar milletinin rette sulhperver bir harici siyaset 1 kışlanmış ve hareketınd~. I~ 
malar ıkı gun devam edecek ve Ro- liz hariciye nazırı bay Antonı Ede- dost ve samimi mahiyeti iki mem- minnettarlıgını bildirdikten sonra takip etmektedir. Bu siyaset son 1 mümessilleriyle Başvekil KöSC lf 
ma~~a _kralı majeste K~rol, Çek baş-ı' nin Viyanaya gideceği ve Av~stur- lcket arasında uzun senelerden be- sözlerine şöyle devam etmiştir : zamanlarda Yugoslav milleti ile nof bütün hükümet erkanı, it' el' 
vekılını kabul edecektır. ya ricaliyle temaslar yapacagı te- ri anane halini alan iyi münasebet- - B_u ziyaretinizin ehemmiyeti yapılan anlaşmada son ifadesini bul- 1 yu~oslavya Avusturya ve fdıti 

Küçük Antant devletleri arasın- eyyüt etmektedir. Ancak bu seya- lere tamamiyle uygun bulunuyordu. Bulgarıstanın kendisi ile yakınlarda muştur. Memleketimizin önünde . l .1 '. d"V b. çok ıe 
d h h . b' l k 1 •• L d Pl bed" b" d ti k ak . 1 d - . l 1 . heci fl rıstan e çı en ve ıger ır a er angı ır ayrı ı mevcut ol- l hatin hariciye musteşarı or y- Bu konuşmalar biiyük bir nisbet e ı ır os u p tı unza a ıgı aynı mese e er ve aynı e er var- ,. 
duğu hakkındaki haberler doğru de- 1ırnouth tarafından da . ~apılması dahilinde harici siyasetin umumi- kardeş ve komşu memleket merke- dır. Bu sebepten dolayı çok uzun tarafından selamlanmıştır. # 
ğildir. Küçük Antant devletleri, mümkündür. İngiliz harıcıye nazırı yetle Avrupa sulhunu ve alelhusus zinde yaptığınız bir ziyareti takip zamandan beri kültürel ve ekono- J 
ana siyasetinden en ufak bir inhiraf veya müsteşarı, Avusturya ve orta iki memleketi alakadar eden mese- eylemekte olmasından dolayı bir imik sahalarda bizi birbirimize bağ- 1 ) b• 1. r~t 
yapmıyacnktır. Avrupa işleriyle yakından alakadar lelere taalluk etmiştir. kat daha büyüktür. Bulgar mille- lıyan sıkı rabıtalar iki memlekette ta ya DIO 1rK3 ıaı' 

MOLAKAT olacaktır. Bütün bu meselelerde tam bir tinin sulhperverliğine uygun olan ide ayni derecede menafi temin eyle- 1>ll 
Belgrad, 11 (Radyo} -- Bükreştcn DE.LBOSUN SEYAHATİ görüş birliği müşahede edilmiş ve iki bu tarihi hadise iki kardeş milletin mektedir. Bu münasebetlerin se- Roma, 11 (A.A) - FırkatuJl··ttt-' 

bildiriliyor : Paris, 11 (ö.R) - Bugün ak- taraf ta dostluk rabıtalannı iki mem- ye ayrıca umumiyetle Balkanların neden seneye genişlemekte, daha zi- teşkilatına verilen ve resmi b~ 
Perşembe günü Tuna üzerinde seden haberler çok müsaittir. Fran- leketin nefine olarak ileride de in- sulh içinde inkişafı ve terakki için yade derinleşmekte olduğunu ve intişar eden talimata tevfikan 1 ~ 

Çekoslovakya başvekili bay Milim sanın Küçük Antant ve orta Av- kişaf ve takviye ettirmek hususun· devamlı şerait vücuda getirmi,tir. bunların da Bulgaristan ile AI- demir toplanmasının teksifinC I>~ 
Hodza, Romanya başvekili bay rupa meselelerine büyük bir alaka daki derin arzularını izhar eylemi"- Bulgaristan karşısına çıkan güçlük- manya arasındaki dostluğu gittikçe m~tır. Borghescde umumi }>ıJı .. ~ 
Tataresko ve Romanya hariciye na- göstermeğe mecbur olması, harici- lerdir.. ı. lere azimle tahammül ettikten son- daha fazla takviye eylemekte bulun- '-"l? 

ha ı D ihata eden parmaklıklar -
zın bay Antenesko bir seyahate çı- ye nazırı Y von elbosa bir Vi- Esasen ekonomi ve kültür saha- ra kendisini tamamiyle sakin bir duğunu memnuniyetle müşahede ~ 
kacaklardır. yana seyahati fırsatı hazırlamıştır. larında mevcut olan müşterek faaliyete ve kendisini ekonomik ve eylemekteyim.. olduğu gibi maliye nezareti 

Y F h . . v· d ihata eden parmaklık ta kald ti ugoslavya Baş ve dış bakanı Dr. ransız arıcıye nazırı ıyana a eser her iki tarafın müşterek ar- kültürel inkişafına vermiştir. Şu- B. Fon Neurath kadehini Bulgar .. v • ecJileO 
MiJim Stoyadinoviç te, Yugoslav iki gün kaldıktan sonra Küçük zusu mucibince ileride de tevsi ve rasını tebarüz ettirmek isterim ki kralı Borisin, kral ailesinin, Bat- Luzumsuz olduguna hillun ~ 
sularında ayni tarihte bir gezintiye Antant merkezlerine de gidecektir. takviye edilmelidir. . Bulgaristanın ekonomik kalkınma vekilin aıhhatlerine ve Bulgar mil- tün demir parmaklıklar da 
çıka~ ve üç hariciye nazırı ve Fransa Almanyayı Küçük An- B. Fon Neurathın Sofyayı ziyareti yolundaki faaliyeti :Almanya tara- Jetinin refah ve tealisi ,erefine caktır. 


