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Scnt,~, 
B. ŞUkrU SaraçoDlu harici a l1a
l set hakkında izahat verd i 
~ ANKARA. 8 (A.A) - Cümlıu11ytf Halk 
paıtısinin bugünkü toplantısı'lda lıaıicive 

vekili vekili Saıaçoğlu lranci sıyaset lrakk111da 
paıtıye ıza!zat veımışlır. 

YENi ASIR Matbaasında basılmıştır. 

Hariciye Vekili Şefe tizimlerini arzetti Alman Dış bakanı Belgradda 

Yugoslav dış bakaniyle 
samimi görüşmeler yaptı a zo 

•• u 
aşt 
hat 

____________ ._. __________ __ 

a onand 
ece Nöyrat şerefine verilen ziya. Bay 

fette nutuklar söylenmiştir 
Belgrad, 8 ( A.A ) - Alman harici

ye nazırı Fon Nöyrat dün öğleden son
ra yanında Almanyanın Yugoslavya 
elçisi olduğu halde Stoyadinoviçi zi
yaret etmiş ve bu""ziyaret esnasındaki 
mülakat bir saatten fazla sürmüştür. 

Bir müddet sonra Stoyadinoviç bu 
ziyareti iade etmiş ve mülakata uzun• 
müddet devam edilmiştir. 

Bclgrad, 8 ( A.A ) - Almanya hari
ciye nazırı B. Fon Nöyrat Yugoslavya 
~ekili B. Stoyadinoviçe tevcih edi
len Alman knrtalı liynkat nişanının 

büyük hacını takmıştır. Yugoslavya 
kral naibi Prens Pol da B. Fon Nöy
rata Yugoslav beyaz kartalı nişanının 
birinci rütbesini tevcih etmiştir. 

Bclgrad, 8 ( A. A ) - Başvekil Sto
yadinoviç Alman hariciye nazırı Fon 
Nöyrat şerefine bu akşam büyüle bir 
ziyafet vermiş ve bu ziyafette hükü
met erkanı ve Baronun maiyeti ve ec
nebi siyasi mümessiller, Alman elçiliği 

- S ı•u cWrdiin"'Ü 11ahifede - Fon Nöyrat 

B. Mussolini tayyaı·esindcm irıiyor 

• 

- Sonu ücüncü sahi/ede -

Belçika Başvekili Zeeland 

Mühim bir vazife ile 
gidiyor Vaşingtona 

Brüksel, 8 (Ö.R) - Nazırlar mec
lisi dün akşam saat yirmiden .m
bah saat ikiye kadar müzakerelerine 

devam etmiştir. Her ne kadar mü- ~~Wt~;SI'· 
zakere ruznamesinde birinci derece- L"I *"" tr: 
de ehemmiyeti haiz hiç bir mesele j~~ 
yoksa da kabine başvekilin Ame- ı:\ ~ i 
rikaya hareketinden önce ikinci de-
recede ehemmiyeti haiz muhtelif ~ 
meseleleri tasfiye etmek istemiştir. ~:-.;;,~.Jilıjiij 
Meclis perşembe akşamı daha iki ~ı 
İçlima yaparak bu işi bitirecektir. ~;~?!Mll"•t:llJ~U 

çok Dr. Aras Ertesi gün bay Va n Z eeland A me-
-Y AZISI 3 ONCO SAHiFEDE- - Sonu dördiincü ıahifede - B rükselden bir görünü§ 
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Sahife 2 

Kaynak! 
dan: 

Şaş ·ın aktör! 
- Kalaballk, gfiler yüzlü 

inanlar ara!'ına ben de katı· 
layım; Bir köşeye çekileyim; 
Günün alnımda biriktirdiği 
yorgunluk terlerini sileyim! 

nedi~~ 
Hep plAk. çalan radyo (!) Ju 

kahYenia b bçesine daldım ... 
Aparb sahibi bir adam 
gururile bir sandafyeye ben de 
kuruldum •• Dinlemek ve din· 

Jenmek buya.. Her ne hal ise ... 
Dimek bu dar kalabalığı 

tophyaıı, şu çıolurak sesli rad· 
yo ile, şu şmltıh havuzun çı• 
ğırtkanhğı •• Aceba değer mi,. 
diyordum... Radyoya kulak 
verdim .•• 

MOmkün olmadı; Vücudum 
dinleomeğe muhtaçtı galiba ?l 
SükOta kavuşunca gevşedi.. Van 
uyku gibi •• Mahmur .. Gözlerim 
de kapandı! Hani dirsek safası 
mı? Ne detler.. Öyle birşeyt 

• • • 
Kulaklarımda bir sürü sesler 

çınlayadur un.. Hele şu gözü· 
mün önünde canlanan sahneyi 
biraz seyredelim: • 

Kadınlı, erkekli bir ııüril 
aktör "ıano,. ya d lmoş .•. Ka· 
dmların bacaklarında pantolon, 
sırtlannda rop veya manto; 
başlannda kasket, şapka •••• 

Erkeklerin arkalarında caket; 
eteklik; ayaklannda dekolte 
iskarpin.. Başlarmda bere .• 
Şarpa .•• Ellerinde gübik kadın 
şemsiyeleri .•• 

Kadınlar: Saçlar kesik, pala· 
bıyıklı .. 

Erkekler: Saçlar uzun ve 
tıraşlı, kremli, podralı .• 

Süflor, deliğindeıı yarı vücu
du dışarı uğramış; bir elinde 
çomak, b:r elinde kağıtl1ır .• 
hem hırçınfaşıyor, hem söyle· 
niyor ve bin türl6 işaretlerle 
karşısındakilere meram anfat· 
mağa çalışıyor .• 

Aktörler, sık sJk yer değiş
tiriyorlar; her biri kendine gö-
re acaip jestler yaparak bir 
şey'er söylemek istermiş gibi 
sinirleniyorlar.. Fakat hiç bi
rinde söz 11öylemeğe sanki 
derman yok,. Dilsiz gibi hepsi .• 

Yalnız bir aktör.. Hitabet 
kürsüsünde güya - süflörün 
ağzından çıkan her lcelimeyi 
ne için ve kimin olduğuna bak· 
mıyarak • ha birel SöyJüyor. 

Sanki birisi ona: 
- Hiç de zor değili S6flör 

ne söylerse sen de onu söyJi
yeceksin ! demiş; sahnenin or-
tasına koyuvermiş .• 

Ya seyirciler? Hiç sorma\'ln! 
Dudaklarım gördüklerime 

güldü; gözlerim de duydukla
rıma ağladı •.• Bir çıngırak. bir 
çan, bir zil sesi, perde kapa
nırken gözlerim de açıldı. 

• •• 
Radyonun sesi yine çınlayor, 

bir kadın sesi •• Şarkı söylü
yordu: 
Peoçereden bakma Fatma •• 
Yürekleri yakma Fatma!.. 

• •• 
Gördüğümüz bu tiyatro sah· 
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Odünç para verme 1 
Valinin 
başkan l1ğında 

imparatorluk 
konferansının 
raporu !il 

'"'rator Londra, 8 (A.A ) lınr- ~ 
konferansı ekonomi ve ana yaS3 ~ 
misyonlnrının raporlanru k.nbul ~ ~ 
tir. Alınan haberlere göre ckono .. 
misyonunun· raporu o kadar ınte 
değildir. Ve alaka uyandıracak rııe 
ruatı ihtiva etmemektedir. An~ 
cut imparatorluk ekonomi cd 
daha ~ sene çalışmasına deYanı 
cektir. ._./ talimatnamesi geldi 

Göçmenlere A .. d .1 b. d . 
Çift hayvan ve arabaları yrıca gon erı en ır e tamım var 

Spor ajanları bir 
toplantı . yaptllar 

Evvelki akşam Partide Vali 

Bay Fazlı G\lleç'io başkanlı

ğında Spor Kurulu teşkilatı 

ajanları bir toplantı yapmış· 

lardır: 

-Titüleskonun 
mektubu 

d "' l l kt ödünç par verme işlerine dair ıiz ödünç para verenler arasında 
agı 1 aca ır Iktııat Vekaletince hazırlanmı bir tefrik yapılmadığı görülmüt 

fitUl Londra, 8 ( AA ) - B. . Ji$1 
Carnbrldge iiniversitcsi talebe b~il' 
riyasetine bir mektup göndererelc ·~ 
müzdeki içtimada cKollektlf ernıı1 ıoil' 
mevzuu üzerinde cereyan edece~ .. ..Jcll 
nakaşalara iştirak edemiyeccsw-

Romanya ve BuJgaristandan ve Vekiller Heyeti tarafından idi. Halbuki rehin üzerine 
gelerek yiliiyetimiz dahilinde taıd;k edilmit olan talimatname ödünç para verenler hakkın· 
yerleştiriJmiş olan göçmenlerin alakadarlara tebliğ olunmuotur. da ayrıca bazı hükümler mev
iskinlanna tahsis edilecek ev- Talimatname bükümleri hak. cut olduiundan bundan böy .. 
lerin bu yaz içinde inşaatının kında aynca bir de tamim gel- le alınacak beyannameler üze-

mittir. Bunda deniliyor ki: rine sahibinin rehin üzeri-

Yeni ajanların vazifeye baş· 

lamaları ye birleşmiş vaziyette 

bulunan kulüplerin kongreletini 

akdederek sür'atle formalitele· 

dolayı teessürlerini bildirmişi~·. dal' 
B. Tittilesko bu içtimada bırJ.iJc eıf.r 

ml ôzalığı.na tayin edileeck olan ~ .. ~tı 
sün de bulunacağı ~ebeple her tll bıl 
suitefehhümün önüne geçmek ilZcre,.: ... 

bitirilmesi içio icap eden ha- ı Gerek bu mayıs ayı içinde ve- ne ... muame .. e yap!p yapmı· 
zırlıklar ikmal edilmiştir. Ya• rilmit ve gerek bundan böyle yacagına ~or~ talımatna.m~e 
kında ev:erin inşasına başlana- verilecek olan beyannameler yazılı oldugu üzere muamele ıfa 

d·ı ı·d· G k h' .. · rinin ikmal edilmesi kararlaş· " e•µo 
kararı vermiş olduğunu tcbarüZ caktır. Bundan baıka göçmen• hakkında ve ödünç para verme e ı me 1 ır. ere re ın uzerıne 

lere pulluk tevziatı bitmiştir. işlerine dair ve sair hususla d ve aerek rehinsiz ödünç para ve- tırılmışhr. 
Y k d k d ·ı · "ft 1ı bu talı'matnameye göre r a renlerin talimatnamede tekrar 

a an a en 1 erıoe çı ay- mua- edilmemit olan sair vecibeleri 

mektedir. ~ 

van!arı ve çift arabaları veri- mele yapılacaktır. hakkında 2279 numaralı kanun 
lecektir. Bazı vilayetlerde her ıene ma- ile 11216 numaralı nizamname 

• , 1 1 • • 1 , yıa ayında yeni bir izin vesikası d'I l'd· T d 
verildiği halde bazılarında yal- ye müracaat e ı me ı ır. ere -

Beş kuruş düt husulünde de icap eden nok-
nız senelik beyannameler alın- ı ı 

1(. • 1 k? ·ı ·k ·r d'Id·-· .. rül .. talar vekaletten soruma ıdır. 
ıme aıt O acc:. muı 1 e 1 tı a e 1 ıgı go mut Bu izin veıikalarına on beı ku· 

S Ağustos 327 tarihli Tab
silı Ean·al kanununun üçüncü 
mnt:desinin muaddel üçüncü 
fıkrası mucibince müceddeden 
inşa ve tenzil ve tezyidi kıy
met suretiyle vukuat görmüş 

olan Mü~akkafat ve Arazi için 
bir defaya mahsus olmak üze
re verilen tezkere bedeli olan 
beş kuruşun bina ve arazi ver
gileri ile bina, buhran vergi
sinin hususi idarelere devre
dilmiş olm.ısı sebebiy'e hangi 
daireye ait olduğundan ve 
tahsil şeklinde tereddüde dü
şüldüğü görülmüştür. 

Maliye Vekaletinden vilayete 
gelen bir tamimde tezkere be· 
delinin Hazineye ait olduğu 

ve yalnız tahakkuk ve tahsil 
muamelesinin hususi idarelerce 
yapılıp tahsil edilen bedelin 
mal daıreler:nc yatırılması la
zım geldiği biJdiriJmiştır. ----Yeni aşll rın raporu 

Yeni keşfedilerek Menemen 
ve Kuşadası köylerinden bazı
larındaki hayvanata tntbik edi
len Şarbon aşısı neticeJeri 
hakkında Vilayet Baytar mü
dürlüğünce bir rapor haıırlan
mağa başlanmıştır. Bu rnpor 
haıarlandıktao sonra Ziraat 
Vekaletim' gönderilecektır. 

nesiyle, radyoda dınlediğiLOiz 
bu şarkı ara~nnda bir müna· 
sebet vn m,? (Jiyeceksinız? 

- Doğrul b ir münasebet 
var, diyemem; daha doğru~u, 
san'at namına; 

Bu çeş•t şarkılarla musiki 
arasında çok büyük bir müna
sebetsizlik var? Hem de, ehem
miyetli görülmiyen; göze ilse 
bile aldırıt edifemiyen.. Ve o 
kıymetli var:ığıoa yükletilen 
büyük bir münasebetsizlikll . 
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79 1 kanuna .. ruşluk pul yapıttırılacaktır. numara ı gore . . 
her ıene mayıs ayında alınacak izin vesikalarının ıptalı mu-
beyannameler üzerine yeniden amelesinin ~a.manında yapıl~·•. Bn. Varfield Münasip 1 
bir izin vesikası vermek lazım.. olması tefecılık ıuç°!1un . t~vkı~ı I . 
geldiğinden talimatnameye ona bakımından ehemmıyethdır. Bı- Yaptırdıiı alblselare 2105 Bir yer seç.an~lyen de 
göre hükümler konmuıtın. nnenaleyh şimdiye kadar ızm sterlln sartettl kanii da mahkOm oldll 

Talimatnamede rehin üzeri- vesikası almı olanların bir liıte- Deyli Ekspress gazetesinden. 4§ağıda- Jngiltere hürriyet memleketidi1'· ~ 
ne ödünç para verenlerin hususi ıi çıkarılarak bunlardan 31 ma- ki satırları naklediyoruz: da herkes kendi hareketinin mcS" 
vaziyeti tebarüz ettirilmiştir. Yl& tarihine kadar beyanname- : Mrs. Warficld evlenirken şahsi ser- dür ama, esbabı mucibesini heıt'#' 

Rehin üzerine ikrazatta bu- sini vermemiş olanların izin ve- vetini kullanmak $Urctiyle kendisine k ~rı· l b la dan y~ 

l 
l~~ı:?lar ~79 ... n~marah kanun ııikaları İpt~l edil~cek ':e ... bu İptal miileemmel bir çeyiz hazırlamıştır. An- :'rıa;abi~r~ azı S1LÇ' r , 
hükumlerıne tabı olduktan baş- muamclelerı tescıl ve ılan olu- cak yaptırdığı bütün eşyalür şahsına C . ı . l Dqntlrtl 
ka bunlar hakkında (rehin Üze- nacaktır. aittir ve yüzde elli bc§i elbiseye taal- _,_ u~rtcsı a cşbmln ~~emby·e· e ~ 
· ··d·· l d · B ·ı.. 1 d }"k b uan cıvar kasa a aru.<ın ırın rıne o unç para veren ere aır azı vı ayet er e nene ı e- lUk etmcT:tedir. . ' . . k •4 te~' 

11216 numaralı nizamname) nin yannamelcrini mayıs ayında ver- Altmış altı elbisesi için 2105 sterlin bır dclıkanlı trende genç bır ız cıal:' 
k~~n il~ d~2itıt•.r:!memiş olan mediği halde o.ylaı:ca sonra ma· sarfetmi§tir. lçlcriııdc en çok sevdiği dii.f eder. Genç kız bir. mücsse:cde pe!r 
hükumlerı de carıd•r. yıs ayı beyannamesı namıyle be- öğleden sonra saat ıld ile altı arasında tilodur. Şuh ve saf bır şeydır. bif 

Bu nizamn~meni~. 2279 .. ~u- y~nn~m.7 verenler bulunduğu g~ giymek üzere Parisli bir terziye 11ap- kanlı, genç kızla konuşmak için iıııİ' 
maralı kanun ıle degışen hukum- rulmu~tur. tırdığı süt mavisi bir robudur. Bu ro- vesile icat eder. Ko1ıuşıırlar, ~ııı 
leri talimatnamede görülecek- Bu muamelelerin tekerrürüne bun hanrlanmasında dört modistre tam yeti ilerletirler. ~ 

ı tir. mp dan verilmiyecektir. bir ay çalışmıştır. Bulundu.klan kompartimanda bDı 

d 1 'kr' kaları da vardır. Herkes gazetesını . ·"'* 
1 

2279 numaralı kanunun neşrin- Vaktinde beyannamesini ver· Yine ayni gazeteden: · · of...""' 
en ev~~ z.ı . ı ge~en nizamna- miyenin izin vesikası İptal olu- Kral, kraliçe ve prcnsesforle kral nl iP"'' 

J meye gore ızm vetukası almış nacak ve bundan ıonra o tahıı ailesine men...~p her ferd, evlenme gü- makla me§gulken., genç delika ' ko11'' 
ve rehin üzerine para veren :IJ&- ödünç para verme muameleıi ile nü yem evlilere hediyel<rr gönderdiği üzerine eğilerek öper. Bu sıra~tı .. r t1e 
hıslar mevcut iken bilahare ba- İ3ti al ederse tefecilik ıuçunu iş- gibi ayrıca telefon ve telgrafla kendi.- partiman memuru da bunu goru 

1 ~~ vilayetlerde r hinli ve rehin- lemiş olacaktır. lerini tebrik etmiştir. Kral ailesinin, polise haber verir. cıclr 
~ • • y J k 1 kral ailesine ınensun olmıyan bir ka- Mahkeme günü genç kız, genç ıct1• Od em işte a ın an ar a m p ı dına karşı gösterdiği ilk ihtiram vazi.. kanlı, kompaTtiman memuru ve "° 8ki"' 

26 H 
• d fesi budur. lar mahkemede bulunurlar.. ff soft' 

Zeytin aşılama işlerine azıran a açılacaktır T • ti hepsinin ifadelerini tesbit ettıktetı 
başlanıyor Verem mücadele cemiyetinin u rıs eı· Ta şu hükmü verir: !16' 

Ô her sene yüzlerce yurddaşa Avsturalyada cazip bir - Genç kız 937 senesinde on altı ğıfl' 
demişde Z1rai mücadele •ifa yerdig· i Yamanlar kampının kulübe devam ~diyorlar şına girdiğine göre, trende uını§t1 jSiııl 

işlerine devam ed ı lmektedir. v l di b b k wi kcnd l 26 Avumıralyada cazip bir k"'Ulüp ku- söy e 'ği ir ya ancı er eg n . . . gii' 
Ödemişdeki delice zeytinlerinin bu yı ayın mcı günü açıl· rııldu. Kulüp, her bakımdan cazibeli- öpm~sine riza gösterdiği için ıkı bı'' 
aş1Janma11na yakında başlana- ması takarrür etmiştir. dir ve turistlerin istifadesine arzedil-- hapse, şikfiyet vaki ofmadığı halde tıY 
cak ve aşı işi Ôdemişde bit- Bunun için Cem ıyet taraftn• mişti?-. nu zabıtaya haber veren komJ>Ggıııv 
tikten sonra dig· er kaıaJarda dan şimdiden hazırlıklara baş• Avusturalyaltlar diiJiinmil§ler. Tu- man memurunun ~ından iki 1'tsif• 
f lanmıştır. ~lerin seyahatleri es_nasın~ en bü- lii.ğünii.n çalıştığı idare tarafın~n eftİŞ 
aaliyete geçilecek tir. yuk noksanlannı tesbıt etmışler. Tu- mesine, delikanlı bu suça iştırıı1' . bil' 

• " • • • ' *' Yamanlar kampı için lazım .,.. t ld h t d b'l' T 'st g""" :: .. aıı "•• o e e ra a e e ı ır. urı ......... - ve tanı§tığı kızı öpmek için m,,.., 
Bir Otomobil olan elli çadıl'. Eı1kışehirden noda ve sair eğlence yerlerinde kendi- yer bulamadıaı için bir gün h.o.PiS et' 

getirtilmek üzeredir. Bu sene sini tatmin edebilir. Fakat tatmin edil- zasına, mahkum ediLmi§lerdir. 
Bir arabaya çarph Yaman ar kampının her sene- miyen bazı arzuları da bulunabilir. K b 
Dün Gazi Bu.varından araba cArkada§Uır 7..·ulübU, işte bu tatmin ırk eş 

kinden fazla bir itina ile edilemiyen arzulann yerine gelmesini 
ile geçmekt~ o 'an surucu b k ı w h k Dakik.· dev"'m ederi a ı acagı ve er senenin in- temin edecektir. cc 

Mebmedin idaresindeki araba- bir l"dlvaç den daha rahat bir vakıt ge- Faraza bir genç turist Avusturalyaya • ·h ~ 
ya 1 mir 48 sayılı otomobil . · ı · · t gidince memleketin her yerini gezmek Bay ve Bayan Jo1m Wynn nikii. '" 

çırı rnesını emin ıçın Verem • 
çarpmış ve sürilcünüo bazı yer- d I ister. Terceman, yol, yeT göstericiden ireainde, evlenme muameleleri11' 1;1~ 

müca e e cemiyeti tarafından ki1'6 
lerinden yaralanmasına sebebi- arruladtğı şekilde istifade edemez. mamlamak üzere kırk beı da • ..t~ 

h er türlü tedbı'rlerı·n al O l:- • • .. b' -k "'' 
t . mması nun 11anına gvre Cln$tne gore ır ar- lıyorlar. Bir otmnobile atlıya• ... ·.p'~f· 

ye vermışt r. ,...1 "' kararlaştırılmıştır. kac' ış t.,, ıik ediyor'lar. Mesela turist beı dakika Misiftpi sahiline gıdı ti 
Şoför lbrabim yakalanmış_ ·- 1 .,. erke'lue, 1/tıftr&a göre konupnasını be- Bindikleri motör kendilerini cıi?btl 

ve hakkında adliyece tabki-

1 
H J k ~ 

1 
ceren bir bayan prPzanta ediyorlar. .. .. . •. Jcırlc 

ka ta başlanmıştır. 3 eVJOde Ama bu i§ ücretsiz değildir. Meae- ko·u:ne geti~ek uzere an~ Ve~ 
._ -----------• ld, kulüp memubu genç kızın veya ka.- dakikalık bır mesafe katedıyoT· l tJuf' 

Otuza çıktı 
Cebelüttnrık, 8 ( A.A ) - Doyçland 

zırhlısı ynralılarından bir kişi clııha 

ölmüş ve bu suretle ölenlerin miktarı 
Ot\17.a çıkmıştır. 

Bu gün saat 17 de Halk dınm turistle bir çaydtı beraber bulun- tör devrilerek genç kadın boğıı 11 ~ 
dershaneleri ve Kurslar ve aa- ması, bizim paramızla ii.ç, dört lira Gazeteciler B. John'o. ih.tisıısıarıfl' 
at 18 30 dil da Sosyal Yardım içindedir. Yemekte btrabcr bulunması ruyorlar. Şu cevabı veriyor: ol· 

on liradır. Yok, turistle genç kız ev- - Kırk beş dakika geç kalm41fl~elv"' 
komitelerinin toplantıları var- lenmek üzere anla§ırlarsa evlenme mas- .Misisipiyi kolaylıkla geç 
dır. rafı kulübe aittir. 

Blfı!B~IZ 

Milli savaşın bir kıvı -
cımı bir parçası ır 

TELEFON : 3151 TAYYARE SiNEMASI 
1-100 SENE SONRA. Dünyamızın bugünkü gid.şine göre yüz sene sonra erişeceği tekaıPOI 

• •ve bunun avakıbını gösteren feerik filim. Görülmemiş mızanseıı "e 
Yazan: V. KEMAL 

1mpnrntorluğun çökmesi, müst lilerin yurClumuza saldırması Uzcrine 
başlıyan milli savnşın bir parçası da ödemişte Hncı Uyas sırtlarında ntılan 
ilk kurşurila canlnnmıştır. 

Bozdağ, Alaşehir ve Salihli cephelerinin teıekküllerini anla
tan bu acri yakında tefrikaya btJJlıyacağız. 

Vesikaları hadisede geç.en tahıiyetlerin canlı varlıkları olan 
hu eseri merakla bekleyiniz! 
Yaşanmış bir tarih olan bu tefrikamız, değerli bir kalemle süslenmiş, baş-

tanbnşa bir heyecan kaynağı haline getirilm.i§ti.r. , 

~tCZZiiir.zıili2Z:ZZ:Z'Z2'."%Zzz;a::2;zzzz.:~zz:z:z.ıczzzZZZZizz:Z2XJ'!'.LZLLZZZ'T"~~ 

2 SiRK 
3 - lngiltere kral ve -TAÇ GEYME 

kraliçesinin • 

Dl.-..KAT: FIAT ER: 20, 25 ve 35 kuruştur. 

dekor zenginliği ... 
Sovyet sinemactlığının yeni bir şaheseri 
ş :mdiye kadar görülen canbazbane fi-
limlerinin en eğlenceli ve en heyecanlısı . 

MERASiM l geçen hafta vaktinde yetiştmiyen bu fi.lırP 
.._ bu hafta da ilave olnrak gösterilecektir· 

S ti • • Her gün 4 ve 7 20 de SiRK eans Saa eri. 5.35 ve 9.15 de Yüz sene sonra 
Cumartesi ve Pazar sıiinleri 12.30 da: SiRK ve 2.25 ele Yüz 
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~~ra~te~ll;;i ~S~p~er~c~o=-~:su~.~=N~.~v~. ~~,~·--~O~l~iv~i~er~V~e~Ş~ü~ .. ~>o:=A=K~L,~:.z-=o~A~~~--.. .-..·~~~g~"' ~ız~d~a~n~. ~Ç~l~=n====;~d~iş~--
Vap A W. • 11. \ 7 an 1 er LıMITET 
a Uru cntası 7.ee & V E\. Hayatm temel taşlarından birinin 
Oy~LE NEERLANDAIS DEUTSCHE LEVA~ UNIE a acent Si yerinden sökülmesi demek ir fakat 

JUN UMPANYASI HAMBURG IR(NCI KORDON REES o 
~en·O" Puru 10 h3Ziııma doğru ARKADIA vapuru 11 haziran- BINASI TEL 2443 
ta 8Ur IJor, Yükünü tahliyeden son da beklenilmektedir • Rotterdam, . 
'1,A_, na, Vnrna ve Köstenceye yük Hamburg ve Brcmen için yük ka- Lllerman Lioes Ltd. 

~. bul eder. DRAGO vapuru 1 5 haziranda 
SVENSl(A 0 AMERICAN EXPORT LINF.S KJNAKQL Eaykeinv

1
.e 

KUMPANYR1ENTAS UNtEN Thc Export Stcamahip corpuration Liverpol ve Svanseadan gelerek 
St\fMA iNiN Pireden aktarmalı seri seferler yük çıkaracaktır. sıtmalalara, ittihaıızlara, za-

teJiı> doiru\'apuru 1 haziran 937 de EXCALIBUR vapuru 4 haziranda GRODNO vapuru 1 S haziranda yıflara, kuvvetsizlere iıtiba, 
~Urg Anvers, Rotterdam, Pireden Boston ve Nevyork için Londra ve Hullden gelerek yük kuvvet, neı'e verir. 
~ w.~ı!__ ve Skandinavya limanları hareket edecektir. --L caktı Hazım hapları : 

ıı· ... :-u>'ecektir. EXETER vapuru 18 haziranda ~ara r. 
ı~~NE vapuru 14 lıazinmda bek Pireden Nevyork ve Boston için GRODNO vapuru 30 haziranda inkıbaz hayahn dlişmesidir. 
tı:_ '°"· Rotterdam Hamb Gd hareket edecektir. gelerek Londra ve Hull için yük. Liynet ve amel için nebati 
""41. te Skaııd· • • urg, • ~- EXCAMBION vapuru 2 temmuz- alacaktır. ilaçlarla yapılan bu haplan 
~ ~ ınavya hmanları ıçm da Pireden Boston ve Nevyork için SH LEY ANlE . • siz de kullamnız. 
st~ ır. hareket edecektir. DEUT - - Linıe 

~IS MARITIM RUMEN EXOCHORDA vapuru 16 tem- SOF!A vapuru 10 haziranda 
~il UMP ANY ASiNiN muzda Pireden Boston ve Nevyork Hamburg, Bremen ve Anveuten purlann isimleri ve navlun De-
~ 9 ..\ JUUA vapuru 16 hazi- içni hareket edecektir. gelerek yu""k rıkaracaktJJ'. tl . . d v. "klikl . d 37 tariJı• d .. beki • Seyahat müddeti : T re erımn egışı erın en me-

lne ogru eruyor. p· B 16 - r·'OT v- t t 0 hl • dl Mar il . . ıre - . oston gun " : uru arı en, va- suliyet kabul e i mez. 
~~q

8

ftft~~~~ ~-~~·8~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ f4ııd~ kabul eder. AMER1CAN EXPORT LINES • 
~rl.ı • ilki hareket tarihleriyle navlun- The Export Steamship corporation of 

"'<llti de·· 'kl N _L >tt ~ gJ§ı iklerden acenta meauli- cvyon; 
1) but ctrncz. EXPRESS vapuru 1 O haziranda 

d ~ fa,d tnfail~t • • ık.· . k beklenilmektedir. Nevyork için yük 
llııdl ~ a ıçuı mcı or- k b l ed 

tı... 1 ahrni1 T'-Lı· b" a u er. 
~-~ ı ve wı ıyc ması arka- Service Maritime Roumain Bucarest 

' ~ SPERCO vapur acen- DURUSTOR vapuru 30 mayısta 
~. nıural:llat edilmesi rica olu- beklenilmektedir. Köstence , Sulina 

Kalas ve Kalas aktatması olarak 
l'F.ı..EFoN • 4142/422 ı /2663 bütün Tuna limanları için yük ka

bul eder. 
Jobnston V aı:nm Linea - Liverpool 
1NCEMORE vapuru 30 mayısta 

Liverpul ve Anversten gelerek yük 
çıaracaktır. Burgas, Varna, Kö!ten
ce, Sulina , Kalas ve f brail için yük 
kabul eder. 

1\ Soc. Royale Hongroisc Da~ube 
lllak B - Maritime 

1 
'-' ogaz, Burun hasta· 
Ittla b' · BUDAPEST vepuru 2') mayıcıta rı ıranci ınnaf 

a. .. b beklenilmektedir. Belgrad, Lima-
~''Uay muta assısı sol, Budapeşte, Bratislava, Linz ve 
N0 3erıehane : Birinci Beyler Viyana için yük l·abul eder. 
E . 6 

Telefon 2310 Den Norı:ke Midelhnvslinjc Oalo 
d vı: Göztepe tramvay cad· BOSPHORUS vapuru 18 hazi-

esi 992 Telefon 3668 randa beklenilmektedir. lskenderiye 
1-26 (481) Diyep, ve Norveç limanları için yüh: 

~~1:.iSiiJ~~-;;;.~~~:sJ kabul eder. 

HALKIN 
Sabırsızlıkla beklediği 

ispirtosuz 
Doğrudan doğruya 

GAZ 
ile yanan her boy 

Petromaks 
lüks lambalan gelmiştir. 

Halkımıza kolaylık 
~~faletle her şey taksitle verilir 

llıod u~Yanın en sağJam bisiklet ve motosikletlerini yeni 
~ilsı:d P !tromaks lüks linıbalarını NECiP SADIK ma~a
Q I an arayınız. 

acılar: 156 - Necip Sadık Oamlapınar 

~evlet Demiryollarından: 
a}lltı l~siltmesi fe h edilen ve muhammP.n bede1i 42000 lir~ 
~~tıli ton renkli veya beyaz üstübü 21 - 6 - 937 Pazartesı 
~İtıa8 &aat 15 de yeniden kapalı zarf usuliJe Ankarada idare 

ltıda &u . satın ahnacaktır. 
~'tııı ışe girmek istiyenlerin 3150 liralık muvakkat teminat ile 
~, 3;;n 1ayin ettiği vesika'an resmi gazetenin 7 - 5 - 936 gün 
~itıde 7 No. lu nushasında intişar etmıt olan talimatname daire
~fleti ~afıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası ve tek
tri ı~1 8 Yni gün saat 14 de kadar Komisyon reisliğine verme-
Ş, at 1 tııdır. 

~aş, t~narneler 210 kuruş mukabilinde Ankara, lzmir, Haydar
"- •Adana veznelerinden satılmaktadır. 
~ 5-7-9-11 1739 (1000) 
....... c· 
-...... il tcinı sana Eczacı Kemal Kamil Kolonyası getirdim 

elli Hilal Eczanesine uğramışısao .... 

l l\oıo • . 
1
ll tOy rıyan "Gönül,,mü, Bahar çiçeğimi, Zümrüt damlasımı, Al-
' atııı F 1 y . . ? ~· ~ • u yamı, asemınmı .• 

lll~i>'dc_ıacı Kemal Kamilin olsun da hangisi olursa olsun Deme• 
1 

kokusundan tanı bakalım-

MEYVA TUZU 

En boş meyya tuzudur. lnlubaııı def eder. Mide, bağrsak, 
llaracigerden müteveJlit rehabı%lıldan önler. Haımı kolayla,tmr. 

ln2iliz Kaoıuk eczanesi Beyo2lu - lstanbul 

----

Fil Başı Çividi 

Türkiyede satılan çamaşır çıvitlerinin en eyisi ve en mükem• 
melidir. Sahipleri, serma esi ve İşç Jeri halis Türktür. 

Bazı çivitlerde olduğu gibi içinde çarnasırları yıpratan mad
deler katiyyen yoktur. Müşterilerine senede iki defa hediyeler 
verir, ikramiye!idir her yerde satılır. 

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

1 LAN 
il Daimi Encümeninden: 

Kapalı eksiltmeye koouıan iş: Merkez hastahanesi kurağına 
bir kat ilave yapısı. 

Keşif tutarı: (12341) Lira ('.20) Kuruş. 

Bu işe ait şartlar ve evrak 
aşağıda gösterıimişlir: 

istekliler 

Eksiltmenin yapılacağı yer 
ve tarihi günü ve saatı 
Eksiltmeğe girebilmek için 
gereken belgeler 
Muvakkat Teminat 

A - Eksiltme şartnamesi 
B .. Mukavele projesi 
E - Bayındırlık işleri Genel 

şartnamesi 

D - Fenni şartname 
C - Keşif ve plan 

Bu şartname ve evrakları Ba
yındırhk Direktörlüğünde görüp 
inceleyebilirler. 
24/Haziran/937 perşembe günü 
saat 11 de 
Müteahhitlik ve ticaret odası 
belgeleri. 

(826) lira. 
1769 (1032) 

Sizi hu akibetten 
vikaye eder 

Dişlerinizi günde iki defa · 
Radyolin diş macunile fırça
lamak suretile onlara tam 
bir sıhhat ve ebedi bir ha
yat temin edersiniz. Rad
yolin dişlerinizi sade temiz
Jem ekle ve parlatmakla kal· 
maz, ağızdaki bütün mik- ' 
roplan imha eder. 

DAiMA RADYOLiN 

S. Ferit Eczacıbaşı 

ŞiF A ECZA ESi 
Fenni gözlük 

Sıhhi korsa 
Tuvalet çeşitleri 

Tıbbi müstahzarlar 
Dereceler 

Termozlar. Amerikan. Duş lastikleri. Hula sa 
sıhhi ib•iyaçlann hepsi her yernen çok ucuz 
ve daima mevcuttur. 

Veholid su tasfiye cı hazlarının 

lzmir mümessilidir. 

:····································································· . . . 
• . . . 
• • • • • 

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çan çar 
• Sıhhat eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

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

DAIMON 
Masa ve vantilatorlar1 

En son icat edilen bu vanliJatorJar ya7ın boğucu sıciik
Jamıdao kurtarır. Masa vantiJatorJara üc pil ile çahşar lurk 
iki saat devam eder. Saatta ancak bir kuruş snrfiyatı vardar. 

CEP V ANTiLA TORLAR! : Küçük bir pil ile çalışır mü
temadiyen yedi saat devam eder. , Bilhas a bayanların el 
çantalarında ve ceplerde taşınabilir. Gayet şıktır tavsiye 
ederiz. 

Deposu Sulu han cıvan No. 9 - 28 
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lııyıtızler 'l..."Talı geçen hafta lngiliz donanmasmı tef ti§ etti. Bu f otograf, 
kralın ziyaretine aittir ve Goloriua tayyare gemi.sinde çekilmi§tir. Kral bu 
münasebetle donanma erkanına madalyalar ve yeni bayraklar hediye etmi§
ıir. 

YENIASIR 

~imal kutbuna giden Sovyet alimleri, bir çok müşkülatla kar§ıla§maları
na ve her şeye rağmen ilim diinya.mıa bir şeyler vermek arzuwndadırlar. 
Fotografta profesör Şmit, Papanin ve pilot V odopyanovu gÖTüyorsunuz • 

• 

Fener - Güneş muhtelitinin güzel oyunu karşısında 

ÇARŞAMBA 9 HAZJR»f 

st rya takımı 2-3 mağlQp oldu 
.............................. !.'llml .. m• ....... mıı;ı ........................................... r.ma 

uhte it taknm Viyanalı Rapid takımı karşısında orts 
_bir oyun çıka~arak dünkü galibiyeti haketmiştir 

Misafirler ilk devrede iyi idiler. Bizim takım sayılmıyacak kadar fazla fırsat kaçırmıştır 
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liataydan = c~;EMD~ ' .J ş· Bir heyet Çocuk dav~sı 
ukranlarını arz için Küçük ve §akalı bir havadis di. 

tlAtatürke mülaki oldu ye iki, üç gün evvel okuduğumuz 
~~Clye vekilimizi Hatay- K 

1 
k ı • Bursah ile. Bucalı arasındaki ça. 

t ... _ hararetle harşıladtl r Hava omuta g" teş ı· 1 cuk davası parladı. Ateş saçağı sar-
""l.il.tlb n 1 1 mak üzere galiba .. ~~ 8 ( Telefonla ) - Hariciye Hoş bizlere göre fena da değil.. 

2'tıı ~ , •• lstanbufa gclLc;i, Hatıyhlıı- Zira bundan cazip havadis ve mev· 
Jlci.ve '1t· .r:'·iyle lmrşılanmıştır. Ha- M ı • • d d v e •ki• k k • • zuu mu olur? Hazır kendiliğinden ~et kılııni~ yarın Ankaraya ha- n e g s n· d b 
~ti ~ltdecektir. Buşvckile seyahat- uame e vergısı egışı l azanç ver l ı t o~~k:~b~ni: ~~r~:ree;klımın cr-

~~~:tE :~2~kRüş!: de tadilat liyihaları~da tetkikat bitirildi 'E::~~::ir::.~r!~~:;:h 
ket eyu e ılıy}e birlikte Bağdada hare- Mesela Baytar Aziz, çocuğu doğ-
gi~~k~cektir. Ar.ıs Moskovaya da Havadan korunma planlarını Hava Komutanlıgv 1 hazırlıyacak d.u.ğu zaman ~ir ay.içi~de nufu.s ~i-

""l.il.tlb ] • cılıne kaydethrmedi mı, dersımzl ~'~Un~ ~elgraf) :- .~tayda bir fstanbul, 8 {Yeni Asır - Telefon- Kamutay bütçe encüme~i, çalış- sine alınmı_şhr. Bu layihaya göre, 1rak havn korunma planlannı hazirlı· Eğer ettirdiyse kavgaya, gürültüye 
.ııı \'e ilfuı ~il-~~uş gilnu olarak ka-1 la) - Ankaradan bildirildiğine göre, malarına devam etmektedır. Mu- havadan gelecek tehlikelere kar~ı yacaktır. hiç hacet yok .. Fabrikatör çocuğu-
fii~rın c;:-·:tir. Hatay h~ Kamutayın önümüzdeki cumaya amele kanununda y~p.ıl::ıcak değişik- korunmn işlerini görmek üzere kor Ankara, 8 (A.A) -- B. M. Mec- nu bir aylık iken kaybetmedi ya ... 
tt bir h 

1 
uyuk Şefe arzetmck uze-1 tatil kararı veremiyeceği anlaRıl lik ile kazanç ve.rgıs!nd. e yapılacak komutanlık salahiyetini haiz bir h3- lisi bütçe iktısat encümenleri ve di- Orta mektebe devam eden, büyü-

ı.. .:'-ı~- cyet gelınistir. Heyet trenden kt d c·· k.. d '·· - d k 1- hal kk 
'Q(l<J{"<:ll son d : . . . ma a ır. ~un u ruzname e mu- tadilat hakkın a 1 ayı arın mü- va genel komutanlığı te_şkil olun- vanı muhasebattan müre ep müş delikanlının Bursalıya mı, Bu-
L_ lstanbul 8 (A~) sarrr .grm.iş:· ı zakerc olunacak daha bir çak layi- zakere ve tet~i~d ~ü~çe encümenin- maktadır. Bu komutanlık:, emir v~ 1 elektrik işleri etüd dairesiyle maden calıya mı ait olduğu böylece çarça
~· 1 evflk R .. · .. A ış~ş erı b h halar bulunmaktadır. Kamutayın ce bugün bitınlmı~tır. kumanda itibariyle seferde baş ko- tetkik ve arama enstitüsü umumi buk meydana çıkar .. Bence en kestir· 
\' Öatencede lştü b ~as l ~a. 3 

gelecek hafta da toplantılarına de- İstanbul, 8 (Yenı Asır - Telefon- mutan lığa bağlı olacaktır. heyetleri bugün toplanarak bu iki me yol bu yoldur .. Nufus sicil kaydı, 
&tın ak n A stan u a ge mıştır ... vam etmesi muhakkak görülmekte- la) -- Hava komutanl~ı teşkili hak- Komutanlık, teşekkül ettikten dairenin faaliyetlerine ait raporları doğum ilmühaberleri aradan kav-

Ccttir. §aın nkaraya harekete-de- dir.. · kındaki layiha Kamutay ruzname- sonra, vekaletlerin mütalaasını ala- tasvip etmiştir. gayı kaldırır .. 

B. Hirota ·gü·;~;b~-~k··············· .. 'Al~~~···ı:y~;·b·iy~·· .. ~·;;~;~ .......................... f ~;~;;~ ........ ı. K~:tL:it~::i::~0 ~~r:~ü:~: 
-l~onoml idaresi düm : Bursalı fabrikatör bunca 

l' \. reisi oldu senelerdir para dökerek harıl harıl 
~ B Yo,. 8 (A.A) - Hariciye na- aradığı sevgili yavrusunu : 
?tai : Hırota Dirjje ekonomi ida- edıldı d • • k d - işte buldum. 
~c rıyaactine tayin edilmi,tir. Bu lı;,/ • ıg'"' f n l •• l t • "Jeanne d'Arc" kruvazörü Ki- Sevinciyle Bucalının elinden al-
butii liaYasi kabinesi tarafından Ankara, 8 (A.A) - B. M. g~n . soy eme e ır ele muvasalat etmiştir. Burada mağa çalışırkenişaksiçıkarsaseyir 
t~ ~onomik meselelerin bir Meclisi bütçe ve iktısat encü· 8 gün kalacaktır. Fransız kru· eyle aen o babadaki hnyal inkisa-

~ .. ~;:;~:;~r;es~u i~~~sa:i:~~ menlerinden mürekkep Sümer· Mareşal seyahatinin siyasi maksatla vazörünün zabitleri ve müret- riy~irkd;ı~ıl~re!~B:;t~:~~~bu co-
hat ... nd~ sıyasi ve idari geniş ısla- bank heyeti umumiyesi bugün } d .., b tt• tebatı Alman filosunun ölüler cuk davasında haksız çıkacak olur 
buıuPro1esi tanzimine de memur toplanarak bankanın 1936 yılı yapl ma JgJDJ eyan e 1 abidesine bir çelenk vazetmiş· da kaç senedir gözüne baktığı bir 

B nrn~ktadır. faaliyet ve hes~p devresine ait lerdir. Fransız harp gemisi yavrunun sevgisinde mehcur kalır-
tneai Hı.rotanın bu mevkie getiril- idare meclisi r:ıporuyle bilanço Roma, 8 ( ö.R ) - Napolide ltaıyan mizin büyüklüğU ve hürriyeti için can- şerefine bir çok kabul resim· sa 0 zamnn da dinleyin ° zavallının 
ın,1fhr. 81

Yasi rnahafilde iyi karşılan- kar ve zarar hesaplarını tasvip filosunun manevralarında hnzır bu- larını feda etmeğe hazır iyi askerlere, ve ziyaretler tertip edilmiştir. feryadını.·· 
11

••• F ld M ı ı ı 1 Hepsinden iyisi, yanı ikisinin de •• . . B lunduktan sonra _c • •• areşa Blom- ,iyi silahlara malik olma arı numgeldi- "Janne d' Arc,, 15 Haziranda h 
Z •••••••••••••..................... etmıştır. anka heyeti umumi· c+ı.. H hiç bir ayal inkisanna uğramaması ah t h b 1 . ı bcrg Floransaya gıtmı:i-· areketin- ğini biliyoruz. Ki elden ayrılacaktır. B d d'- · · l a a eı· "~rı yesin de bazı zevat tarafından 1 tb t b tta ıçın; aytar Azizin e ıgı gı-... 1 den evvc ma ua a şu cyana bu- Roma • Berlin mihverinin takviyesi 1 

HIRS .. ileri sürülen mütalaa ve temen· lunmuştur: dünya sulhunu temin etmek için mü-ı Mussolı•nİye bi Şl adiyke fabrHikatörühn ld kızım 
lı_. IZUKLAR ı1 l rd ltal nişan ama tır.. er a e; oğ-

L ıı:ıre el ·ı karşı Eko ' b 1 - Yap nn manevra a a yan or- k ı b. d. Eaer 7.l·ynretiın bu b l 
"(l!;.. :rd §tn ik Eşreefpaşada Aras Bo- nı ere nomı a,<anı ·· il · emme ır çare ır. 0 •ı • Iu iç güveysi i e olsa; zen· 

ı:ı•n a Ah dusunu her safhada r_oreb dun. Gc- mihverın· tnkviyesine bir vasıta tec:kil Vefi en DIŞ30 b fba k A..h..... • met kızı Behire, babası Ce:al Bayar sanayi prob'Tramı- d k d d k h ~ gin ir ri atörün kızına kain ··•ed l rck kara a, gere · enız c, gr..rc sc a-
1 1 

d . d'ğ. .. l 
0hıark ın atın dişlerini alıp kapıda mızın tatbikatı neticeleriyle bu vada bu ordunun, Duçenin verdiği hız-f edccck olu:rsn ta ya. a gcçır 1 1~ gu- Berlin, 8 (Ö.R) - Führer peder 0 mak sevilmiyecek şey değil-'da cHn ı·tbrahimk oğlu lon iki yaş- planın önümüzdeki yıllar içeri- la, en mükemmel bir halde olduğunu z~l cub""?lc~~ ~~~ıru:ı~le aktduyacagun se- tarafından Düçeye "Alman diri amma, ya çocuk fabrikatörün 
llıal a ıt ve se iz yaş arında Ke- .. • b B bilh vınç ır 11\.i.lt uaua unac ır. oğ u ise •. O zaman ayıklayın pirincin 
hLı_ tarafından ı· d .. Jıp k sı'nde tatbik sahasına konula· soylcmcgc mec urum. unu ı assa . kartalı,, liyakat nişanının ve• ... ., • 
~'<lll • ... em en ~ ay- teknik bakımdnn bildirmek jsteriın. Napoli, 8 ( A.A ~ - Alman harbiye d I B ~mı ... 
~la §ıkayet edilmiş ve tahkikata cak kısımları etrafında geniş Fakat en mükemmel silahların bile fc- nazın FQn Blomberg MUsso:lininin Au- rilmesi olayısi c .. erliner Ta- Elhasıl çapraşık bir şey .• En iyisi 

... Klllı§tır. iıahat vermiştir. na askerler elinde no kıymeti vardır? 
1
rora yatına binerek bir müd8et istira- -geblalt,, şunları ..Jazıyor: 61

Bu bu çocuk davasına ben kanşmıya· 
iı~ e~er Kuru çay dağyolu soka- Halbuki ltaJyan askerlerini, memlc- hat etmek üzere Si~ya adasına gi~ tevcih "tak tabiidir. Zira düçe YJm vessdam .• 
l'itı L_Suley.ınan oğlu Y.aşar, Hüse- B. Menemenciog" lu kctler1nin istiklUl ve büyü)tlilg-ü içın' ımiştir. Faşist ltalyayı temsil ediyor. TOK.DiL 
t""-~1 ... altın. ış yaşlarında Dudunun •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~.... 1 ti canlarını fedaya hazır gördüm. ltalyan Fon Blomberg Mussolini ve ve Kont Yani o memleketi ki, harp Tı . • • 
bir .. ]ın evmden eşyaları arasından Ankaraya hareke et c· ·ı t kalad __ ,:_. b. tt eŞ.~"l meTQSlml 

"lQ t be b 'askeri iyi bir askerdir. ıano 1 e ev e ....,,......... ır sure e esnasında karşı tarafta çarptı· 'J' '1tı... c ~i irlik, iki Mahmudiye lstanbul, 8 (A.A) - Dışi•· ed 1 1 d A ska hl 'I:' 

, •ti "es • :ı Seyahatimin sebebini bazı gizli si- v a aşmış ar ır. . 0 zır ısı s: on bgw ı halde harptan sonra, bi- k d ld ll'lllı idd· aıre .mücevheratını çalıdı- k Bl her. N~-~-1:d nlırk t la CO Can an 0 U Yaı.... ıa 'Ve tıkayet etmesi üzerine Jeri ba anlığı siyasi müsteşarı yasi maksatlara atfetmek yanlış bir ha- om :g ~ en ay en op rinci olarak, Alman milletinin ' 
~ Yakal Numan Menemencioğlu bu ak- reket olur. Mussolini ile Hitler dünya selamlamıştır. k h kk 
.... l<. anmıştır. .sulhunu muhafaza etmek istiyorlar. Biz Mussolini de kendi tayyaresine bine- yaşama a 101 tanımış ve -BB.§tarafı 1 inci Sahifede-~ol'- cıner Kahramanlarda, O. O. «!im lstanbuldan Ankaraya onun tarafın · t' Ik' 

ı, ıctrı a ha Y nsker olduğumuz için memleketleri- rek Romaya dönmüştür. a geçmış ır. 1 clir. Trabzona cuma günU vanlacaktn ~~· d n nnda Olti mektebi ta- hareket etmiştir. memleket arasındaki münase• 
~lıa~f en.. Mahmut oğlu Ali ve H • B • J l " b •• d İstanbul, 8 (Telgraf) - Hariciye Ve 
~ ~ a oglu Şükrü ile Haydar oğ- Un ter torpltOSU eyneJmi e DleSaJ UrOSU betler şim İ tam bir hak mü· kili Dr. Tevfik Rüştü Arns Avrupa 
~def Devlet der.ıiryollarına ait savatına dayanıyor. Diğer seyahatinden dönmüş ve sanıimi su· 
d~ an dokuz adet bos çuval çal- Londra, 8 (A.A) - Avam y il k 1 d •• taraftan/ Düçe, Almaoyanın rette karşılanmıştır. Arns doğru Dol· 

.... l(dan .yakalanmışt;r. kamarasında beyanatta bulu· ı ı top antıya ört yuz şefi gibi, komünizmin cesur mahahçe sarayına giderek Büyük Şefe 
dq h cçecıler Maltızlardaki depo- nan bahriye nazırı lngiliz Hun; bir muharibidir.,, arzı tfızimat elmiş, temasları hnkkm-
"tq arnaı Al"' · ~ l T r ·· F . taatı aettın og u a ıp, mu- ter !orpidosu hadisesini ran- d ı • t • .. tt • Doyçland zırhlısı da izahat vermiştir. 
~ e depo kapısının kilidi kırıl- t e ege ış ıraK e ı İstanbul, 8 (Telgraf) - Büyük Şe tı.. ıur t' l 208 1" ko hükümeti nezdinde protes o - Londra, 8 (A.A) - Cebe- '--ı..- k d ~11.tanın e ıy c çekmecede ıra fin şark seyahatlerinin bir uaı.\.U a ru 
tın Scı· Çalındığım ve bu hırsızlı- ettiğini söylemiş ve İngiliz Jüttarıktan bildirildiğine göre sürnıesi,. muhtemeldir. Trabzon halkı 
tqtaft dm oğlu 3 37 doğumlu Halil hükiimetiniıı kara suları bari· Cenevre, 8 { A.A ) - Yıllık toplan-1 ehemmiyet verilmesi, sanayıde kulla· Doyçland kruvazörü tekrar büyük sevinç içinde Büyük Şefe int.izaı 
t)ıCsi ll .. an yapıldığını şikayet et- cine mayen dökülmesini kabul tısını yapmakta olan beynelmilel me-ınılan işçilerin asgaıi y~. haddinin 15 e lbizaya dönmüştür. etmekte ve karşılamak için hazırlıklar 
ttr.. U2:erine tahkikata başlanmı§- · · sai bürasunun içtimaıruı 97 hükü.rnet, çıkarılmn..c;ı, yapı san.ayıınde kaza teh- B b d . yapmaktadır. Şehir, şimdiden baştan· 

edemiyeceğini beyan etmııtır. 37 nmelc, 37 iş veren grupların mümes- likelerinin bertaraf edilmesi için yek- om ar ıman tayyarelerı başa donanmışlır. 
~Al<ARET GuRENLER lngiitere bu hadiseden dola- sill(!ri ile 247 teknik müşavir iştirak nesak niznrnlar korunası ve beynelmilel J Paris, 8 { A.A ) - Infonnation gaze- Büyük Şef Polnthane önünde Umu· 

•tıka~rşıyaka Alaybey Jktısat yı tazm;nat istememiştir. etmektedir. mesai bürosu direktörüniln dünya ik- 1tcsi üç bombardıman tayyaresinin Ro- mi Milfcttis Tahsin özer generaller se· 
~"ri gında Mansur Aı on karısı Bahriye nazm ademi müda· Hükümct murnhhasl:ırı içinde tn~il- tısadi, içtimai vaziyeti hakkındaki yıl- manyaya uçtuklarını haber vermek-! kiz vilayeUn valileri ta~ından hara· 
h,ki'• Kamil kansı Zişana tere, 1rlnndo., Finlandiya, Letonya, Lük- lık raporu müzakere edilecektir. tcdir. Bu üç tayyare Romanyanın yap- retle karşılanacaktır. Atatürkün ayak 
~ıştıtet ettiğinden yakalan· hale kontroluna iştirak eden s~~~rg, Y~g~slavya ve Yeni Zeland ~~d~n başka mesai bürosu ~on- tığı 24 bombardıman tayyaresi siparişi-\basacnkları yere büyük bir tak konul· 

l r. lngiliz gemilerinin 3 Hazirana hukumcllerınm nnzırıları bulunmakta· seyının ıntihabatı yapılacaktır. Millet- nin ilk kafilesidir. muştur. 
d k~eşrn l'k A 1 k kadar Valans hükümetine ait dı~ ~rC~~c&~d~er~larınd~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
il~t cı zizersoa~n- B ıl b. k b ~·------~---~~~~~~~~-~--~• ~ c. em k limanlara 33 defa girmiş ol· u Y içtimaında mensucat ta ı ve a u içtimada Japonya, Brezilya ve v-
llı C ızı Hidayet, Mişon 

1 
• • • • kimya snnatlorında iş saatlerinin azal- Amerika birleşik devletleri de aza sı-

•inde oyaya bir kira mesele.. duk arını ılave eylemıştır. tılması, iş hacmini genişletmek üzere fatiyle içtimaa iştirak etmektedirler. 

l'a~~~:nın.~~~aret ettiğinden Kahraman kadın K- . - .-
•ind~seşın~lik Hastane cadde· Paris, 8 (Ö.R.) - Tayyare estırme hır cevap B. Mosiki 
~~ 01~ Recep oğlu Süleyman ile dünya devri seyahatine çık- Londra. 8 (A.A.) - Avam Roma. 8 (Ô.R) - Leh cüm· 
0~1u l1 u ~hmet ve Hüseyin mış olan Amerikan tayyareci kamarasında işçi mebus Artbur hur reisi B. Mosiki'nin Bükreş 
~İlttı,· • .' liıkmet; Hüseyin oğlu kadın Bn. Amelia Erlard dün Henderson lngilterenio Berlin · . . f d I 

1 ıf •e Ah zıyaretını te sir e en ta yan ı lira ett' mede hakaret ve 18,30 da Senegalin Loovin St. hüyük elçisi tarafından Nasyo-
'• a"dır ıklerinden yakalanmış- gazeteleri bunda iki memleket 

''•• ••• ·• limanına varmıştır. Tayyareci nal Sosyalistlig-i metheder yollu 
• arasındaki münasebetlerin mü· 
'••••••••••••11••11111••• ...... kız Brezilyada Natol ile Loovis söylenen nutku mevzuu bab-

ı · -· · kemmeUigw ine ve bunları birbi-St. arasında cenubi at antıgını sederek bu nutkun lngiliı hü· 
12 sttat 22 dakikada katede- kumetinin noktai na!arına te- rine bağlayan tedafüi paktın 
rek bu geçiş sür'at rekorunu vafuk edip etmediğini sormuş· müessirliğine bir delil görü· 
kırmıştır. Böylece şimdiye ka· tur. yorlar. 

Ç, Uzum dar dört beynelmilel sür'at Hariciye naıırı Bay Eden Bükreş, 8 (A.A) - Dün 
~ı Al Fiat rekoru kadm tayyarecilerio cevaben demiştir ki : akşam Polonya reisicümhuru 
<O l(Y!>ti Bi. 11 13,175 k 
6 t.i faner 11,50 11,SO .. ~~~~e •• ~.~~~•i•~-~~~=.~~:............... Mevzuu bahsettiğiniz nutu şerefi11e bir ziyafet verilmiş ve 

68 ·J T l d resmi bir toplantıda deg-il·, hu· K l K t ·ı e' ·c-mhur 4~lA99y ~ku"'anran.14.135 14,125 Dispanser er e ra aro ı e r ısı u 
, E susi bir toplantıda söylenaı:ştir. Mosciski çok dostane nutuklar 4ııs67 ~ki vekun bakılanlar Binaenaleyh hükumetinin nok· lJ d teetti etmişlerdir. Her iki ta· 

Yeldin Kızılay cemiyetinin idaresin e tai nazarını beyan eden ve bir 
251 2ahlre bulunan fkiçeşmelik, Karşıyaka ve siya.si mümessilin sözleri telek· raf da nutuklarında Po!onya 
4()g Ç. 8uğd S 9375 6 175 Kahramanlar dispanserlerinde, muh- ki edilemez. Sonra bu bapta ile Romanya arasındaki ittifa-

ıs.., 8, Pa aky ' ' telif hastalıklara musap kadın, erkek,. h h . b' h k b 1 '-ın gerek ı"kı' millet gerekse 14 '- oıu 43 45 2467 h er angı ır are ette u un- K •ıdl0 ve çocuk olmak üzere asta-
95 l<e1ı Yt •pak 51 53 ya meccanen bakılmış ve ilaçları ve-ı mak için de hiç bir sebep gör• sulh için haiz olduğu büyük 

• Palamut 240 450 · rilmİıltir.. müyorum. ehemmiyeti tebarüz ettirmiıtir. 

DALLARDAN SESLER: 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Söyletenler - Söyleyenler 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bazı adamlar vardır. Kendileri tarafından söylenmesinde zarar 
gelmesi ihtimali olan mevzuları batkalarma söyletmekte ma
hirdirler. Maharetlerini gösterdikten sonra da (Akıllı deliye ıöy. 
lelir) diyerek kıs kıs gülerler. 

Her gün aramızda dolatan, yanımıza ıokulan, dostluk perdeıi 
arkasında konutnn bu adamlar neden akıllıdırlar biliyor musu
nuz? Çünkü menfaatlerini müdriktirler, karlarına keıat, mev· 
kilerine zarar getirecek laflardan korkarlar. Dillerini bu tertip 
mevzuları konutmamak üzere iyice terbiye etmitlerdir. içtihat· 
larını, kanaatlerini maddi menfaatlerine feda ederler. işte bu 
marifetlerinden dolayı müdebbir, ihtiyatlı, mergup ve makbul· 
dürler. 

Bu gibiler, tahrik ederek söylettikleri insanlara neden (deli) 
derler? Bunun cevabı basittir. Söleyenler kanaatlerini, içtihat· 
larını maddi menfaatlerinin üstünde tu!arlar ve her ne pahası· 
na olursa olsun feda etmezler. işte bunun için menfaatperestler 

1 tarafından (deli) diye anılırlar. 
Sayılan mahdut ta olıa, menfaat hatırı için dillerini gırtlakla· 

rmda hapseden akıllılar; ferasetin menfaat celbiyle veya de
vamlı kazanç temini kabiliyetiyle ölçüldüğü yerlerde belki birer 
makbul kukla olabilirler. Fakat bunların karakterlerini -her 
türlü riya ve yalandan uzakla,arak- ahlak ve fazilet kaidelerine 
tatbik edecek olursak hemcinslerine ve dolayıaiyle cemiyete mü· 
lemadiyen zararları dokunan birer mikroptan batka birtey ol· 
madıklarını görürüz. O vakıt bilmem ki bu zararlı akıllılara rah· 
met mi okursunuz 1 Lanet mi? .. 

MURAT ÇINAR 
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faciaları: Linetli işıklar Denizli ve Manisada .. açl:ı r 

Papasın gözü önünde iki sevgii taş 
Denizli gençleri Aydın

da mağliip oldu .• 
kesildi r v e o ·~·419·----~~~~~ 

Manisa lik .naçlarında Yıldırım, Salihl · yi 1 - 0 yen 
<C vakıttenberi ... 

Bu vak'a 1553 ile 1560 seneleri rin mahzenine atmalarını emretti •• kaladı •. 
arasında Sanpieronun Ceneviz is- Delikanlı uzun zaman orada kaldı. j - An~eUo, diye bağırdı. Sen bir 
tibdadına karşı Korsikada mi,icade- Ta ki, verilen nasihatleri <:!inliye- 'murtadsınl 
lede bulunduğu sıralarda geçmiştir. rek, nihayet aşkını unutmağa çalış-1 Angello bar;ını eğdi .• Marcia ağ-

0 vakit esrarlar şehri olan Sar- tı. Hiç şüphesiz tan~ onu din ha- 'lamağa haşladı .. 
ten şehrinde iki aile nüfuzlan ve yatına çağırıyordu. işte böyle.;e \ Papas tekrar etti : 
servetleriyle nezaketli bir mücade- Angelle Muro yirmi üç ya~ında -Angello! Beni duyuyor musun? 
le halinde idiler. Birinin adı Alva- dünya tari'd elbiı::esini geydi. - Sizi duyuyorum, pederim. Beni 
ra Sambini, diğerinin Saldaterre Mu- Marcia 53.mbini de ihtiyar bir ne istcroeniz y<ıpımz. Fa'!mt onu esir-
ro idi. İki ailenin bir çok çocuklan halanın nezareti altında erıyıp gi- -::eyiniz. O suçlu değildir. 
~---·---,....-&,...----~..,..,-.~~---~~---~-~diyordu. Ağlodı1:t:m sonra o da kil- Marcia da haykırdı : 

dere boyun eğdi. Dünyadan ikrah et- - ,Pederim, pederimi O da suçlu 
misti. Rahibe olmasını tavsiye et- değildir .. 
tikleri zaman adeta sevinciyle kabul Angello : 
etti. Tanrıdan teselJi umuyordu. - Eevet, dedi .. Öyle sanıyorum ki *** !lakil;:.i sur ular Antonio Saldaterre 

Üç sene... Muro ile Pietro Alvaro Sarnbinidir. 
Asılzade Saldaterre Muro öldü. -- Betbahtl ölü b<ıbana kabahat 

Mevkiinin büyüklüğüne hürmeten yükliyorsun demek 1 Allah seni la
~ehir manastırları rahibe ve rahip- netliyecek.. 
leri cenaze alayına gönderdiler. - Marciayı sevdiğime göre zn-

Rahip Angel!o Hem~ire Marcia- ten şimdiden ]5.netli değil miyim kil 
nın kar~ısında bulundu. - Pigmanlığa uymıyan bu vazi-

Ve bunca gayretlerin mah•mlü ıyette münakaşa yaraşmaz.. Attan 
olan sükunctleri bir bakışta kay- ininiz., 

: :-. 

Aydın Spor takımı 
Aydın, (Hususi) - Aydına gelen lünü yaph ve maç bu .şekilde 4 • 

«Denizli genç yuva'> takımı, Pazar Denizlinin mağlubiyetiyle hitartı 
günü Aydın sahasında bir maç yap- du.. G 
mıstır. ZIYA GON 
j Oyun saat dörtte hakem B. Nai- MANISADA UK MAÇLARI 1 

~ min idaresi alhnda her iki tarafın Manisa, 7 {Hususi) - VilMe 
akmlariyle başladı. Denizli mizde ikinci devrelik maçlarınB 

. _. ~ müdafileri knlelerine yapılan ani pazar başlandl. İlk maç Yıldırıı1l 
!«~~w ~;.;'-"'~!~ akınlan kesiyorlar, uzun vuruşları 1 Salihli arasında ve büyük bir ke. 

~;~~ ~;,•~ ile Aydın kalesi önünde epeyce he- balık müv ... cehesinde yapıldı . 
...... ......,_,_~ ..d.< ~ , . ~ l!ı.4-W ;:-g"-.,iJ yecanlı anlar yaşatıyorlardı. Nihn- rinci devrede Yıldırıma O - 3 ~ 

. . .. yet Denizli aleyhine verilen penal- lup olan Salihlinin bugün çok . · 
papasın dızıne dayadı ve oylcce kal- tıyı B. Ali Birkan gole tahvil etti. vetli elemanlarla takviye ed 
dı.... Mütekabilen Aydın aleyhine veri- olarak geldiğini görüyoruz. Ofl 

.. v~. ih_tiyar ad~. çok s.eçmed~n len penaltıyı Denizlililer avuta at- saat 17,30 da hakem As teY11' 
gor~u kı yorgun d~ş7n rahıbe 9akın tılar. Enver idaresinde ba~landı. Ço1' 
ve s~f, uyuyu":ermı~.tı:: Oyun gayet samimi devam edi- cağa rağmen her iki taraf tn .. etlJi 

Bır kaç sanıye duş~nce~en sonra yor; her iki takım zaman, zaman jik ve kombine bir oyun gost ~ 
duacı Angello~u çagırd.ı • .. hücumlar y pıyorlarsa da bir neti- yorlar. Akınlar umumiyetle .ııı;ı 

- Ne yapacagız? dedı .. tik ence ceye varılamıyor.. savi.. Fakat Yıldırımın soldan 1~ •• 

bu ':Ccuğ~ uyan~ınnalı.. . . Denizli muhacirnlerinin ara sıra şaf eden bir akını ve İsmailin ~ 
Halbukı Marcıa A~vat Sambı.nı çektikleri şutlar kaleci fikretin elle- bir or alayışmı kapan orta hii.c 61 

u_Yanmadı •• YavaşçacıK can venn,ş- rinde eriyor. Denizli kalesine yapı- cu Hüsnü otuz beşinci dakıkB .r 
tı.. .. .. . lnn akınlar her ne kadar kesiliyorsa Salihli bekini atlatan:.k oyunull } f 
... Bun.u gorunce rahıp An~ell? bo- da, çok zaman çekilen şutları, ka- gane golünü Yıldırım lehin~ ~ 
suk bır. se: ~ıkardı ve egerın~""n leci güçlükle kah kurtarıyor, kah detti •• Ve devre bu şekilde bıtt1~ 
u~un hır çıvı çekerek onu kalbıne kaçırıyor. Devrenin sonlarına doğ- ikinci devrede Salihlililer net~~ 
sapla~ı.. . . . ru sağ iç Fahrinin çektiği uzun bir yi kendi taraflarına çevinnek 11~ lhtıyaı'. ıkı ceaedı yol~ ken~:ı~<la şuttan sonra üst direğe çarparak çok çalıştılar. Lakin maruf Yı ~~ 
y~re se~.d~. ~ene yap.acagı~ı duşun- geri gelen topu 8. Turgut kaleci- rım defans hattı buna mani 0,,,ııı 

vardı. Miraslarını, zamanın adeti- boldu.. Kendi atını bir zeytin ağacına du. Duşunurken derın hır uykuya nin üzerinden aşırtara.lc güzel bir ve oyun bu suretle O - 1 Yıldı"_,, 
·· b'" "k kla ha Ve bir bakışta öldüğü sanılan bawl k ·ı Jed• A il M d ld 1 bı.ı ne gore, uyu çocu rmın şı büyu''k a .. k g ıyara ı er 1• nge o, ar- a ı.. kafa vuruşuyle Aydının ikinci go- lehine neticelendi. Salihlili ~r 

üzerinde yerleştinnek en hararetli "'" varlıklarını yine kapla· ciayı ona uzattı ve kendisi de yere Uyandığı ~akit ;üc~tlar ik~ taş lünü kaydetti. Devre bu ş~ilde 2-0 gün çok sert bi,r oyun oynadı!~~ 
arzulan idi. dı.. .. . . atladı .. Sert bir çehresi vardı. ol~uştu. lkı Menhır kı, o vakı~en Aydının galibiyetiyle bitti. Buna karşı 'ı ıldınm daha tele•· 

Ku··çu"klere ,.,elı'nce. sercriı'zeşt, as- o. nlarn hunnet.. edıy. orlardı.Kım- Papas ona tebessüm etti ·. be Jl F t la S d d' H k .rtlıı 
b ·o· - l d h k rı : • ra re ve uora ıye Mnç bütün sadeliğiyle devam j bir oyun göster ı. a em o, -

kcr, rahip veya ka,ı:ıif olmaktan baş- senın. on ar an .şup ~ı yo ·tu... - İnatçı kafa, iblis yu··rekli adam! 1 
ka çareleri olmıyacaktı. Hele kızlar .a .ıp ve rn 1 e 0 ayca soz eşe- Hatta nedamet bile go"~termiyorsun'\ D Sa t d d Taşları I d daıw 

;w - R h h b k I l anı ır.. .. .. ediyor. Orta muhacim Osman tak-ıgüzel idare etti. . .. ı 
V k ı h l d l w r •• u?cı.... r ~~e on u. - dire lu) ık çalımlariyle zaman. za- Yaptığı bütün maç ar a ,,..,, 

ıçın manastıra kapanmak, yalıut bı!dılcr. e arar an.nı . azır a ı ar.. Evvela papas, ne yapacağını şa· gorebıldıgı muddctçe, uzun uzun man Denizli kalesine doğru iniyor, galip gelen Yıldırımın bu sene v 
bu··yu .. k kard,.ı::lerı'nı'n a'ılesı· ı'çı'nde Zıra aşk. ların~n kend.ılerın. den daha (1.ırmıı:ı, beyaz sakalını okşıyordu. k d'' d'' ı } l .. 1·st' ~ _ -.: :.- ar asına on u.. . • hattn bu akınlar neticesinde s.ığ diz bö gesi şampiyon ugunu ~ 
ihtiyar teyze veya hala vazı'yetı'nde kuvvetlı oldugunu hıssedıyorlardı. Marcia hikayesinı· bı'tı'rı'nce bac:ını Adam d V il erı akk k d *** ~ e 1 1 açık lsmailin güzel bir pasını Oe- nacağı tah u e iyor.. .. ,.f 
kalmaktan başka imkan yoktu. . I man çektiği sıkı bir şutu ile Aydı-' H. GORC;.:,~ 

Fnkat kötü talil Marda Sambini, Bır ~ tşa~.. . . Bel"i ka Başvel<i li Zeeland nın üçünc:Ü golünü kaydetmcğe mu- ...... ............................. . 
ailesinin dokuzuncu kızı idi· Bir Rahıp cuppelerını atın kamına '!:' vaffak oldu. Alman Dış hakaJ.Jl 
gün bozuk kaldırımlı yollard~n ge- kadar y~kselen di~~nlere iliştirerek Mu•• • Bundan sonra Bedit aldığı mü- B I Jd 
Çerek kiliseden dönerken Angello berrak bır gece ıçınde knçıyorJar- b • az ~ grac a 

d ır V e ı e kemmel bir pası iyice uzak bir me- '-
Muroya tesadüf etti. O da kardeşle- ı.. Angelle titriyen Marciayı eğer l k k J / 

be 
.. . d l d Uzak sa._f.eden Denizi alesine. do .. ğru .. Ge -

1 
_ Ba taralı bı'rı'ncı· sahife ı 

rının şincisi idi. uzerın e yan ama tutuyor u. - _ 
Bakıştılar.. Çan kulelerinin ma- ta yaraseler gıcırdıyordu. .. .. .. • t • • tıgı sutla da Avdının dordunc:u rro- erki'ım hazır bulunmuştur. ·~ 

vi bir gölgenin inerek köhne bina- Bugün Riena - Bianca k~prusu aşıng ona g ıyo Belçika Başvc~il~ Fransız devtet .Ziyafette ~on Nöyrat ve ~to~cr 
lar arasına yayıldığı saatti. olnn yere vardıklarında yeşıl ve adamlariyle mühım temaslarda hu- vıç çok samımi nutuklar teati c j,t1 

Bakıştılar.. mercan renkli şafak ufku boyıyor- -Ba tmalı birinci ~ahilede- ve Roma ile müzakerelerin devam lunduktan sonra Cumartesi ~ünü 1 dir. Stoyacllnoviç söylediği nutukta~ 
Ve seviştiler.. du.. . ırikaya gitmek üzere Brükselden \y- ettiğini v__e vaziyetin şimdi daha va- Şerburga hareket ederek Amerika- nelmilcl vaziyetin kar~ık ve J1l fD~ 
Evlenmeğe ka~r verdiler. ı Ve ?r~da, korkularını hır tasav-ırılacak ve ayni gün. içinde Parise ,zih .ol~ui'!nu söyliyerek Avrupa- ya gidecek bir vapura binecektir .•• ,meselelerle dolu oldugunu ve . ti 
Bu arzuyu, dunyanın en tabii vur edınız.. varacaktır. Başvekıle kansı ve hu- daki ~ııyası seyahatler hakkında 8. V:m Zeelandın Vaşington seya· memleketler arasında müsmir bır t>il 

şeyi gibi, muhterem babalarına bil- Angellonun manastırının ba!J susi katibi refakat edecektir. Cu- izahat vermiııtir. Bunlar mareşal hati bilhassa bir dünya ekonomi 
1
riki mesai ile bunların hnllcdile i 

dirdiler ve kendileri hakkında karar duacısı bir kanape üzerine oturmuş, martesi günü Pariste Belçika sefa- Blombergin Romaya, Almanya ha- konferansının içtimaa daveti im- j ccğinden Yugoslnvyanın şüphesi 
vermiyecek kadar kıymetsiz mah- onları bekliyordu. Atının özengiai- retinde bir ziyafet verilecek ve bu- riciye nazırı Von Neurathın Viya- kanı hakkında Fansa ve İngiltere madığını söylemiş ve demiştir ld: . .;~ 
luklar olduklannı duyunca isyana ni koluna geçirmişti. Uzak görü~- nu müteakip B. V an Zeeland he- naya, Leh cümhurreisinin Bükreşe tarafından yapmağa memur edil-f -Bunun en mükemmel ınisah td 
kalkıstılar. Iülüğü ile onların maksadını keş-ı men Paristen ayrılarak Nevyorka yaptıklan ve Belçika Başvekili Van diği beynelmilel temaslarla alak~- ı goslavya ile Almaııya arasındaki 0 

. Fakat dokuzuncu bir ~ızb beşinci fctmi.ş. o.lan ihtiyar P3;pas. yalnız git~ek üzere Be~engari~ transat- Zeel~ndın Paris v~ Vaşingtona ya- riardır •. Ve bunların son merhalesı- riki mesaidir. Yugoslavya bu fa)' d 
hır erkek çocuk keyflerıne göre ha- kendısının tanıdığı geçıtlerden ge- lantık vapuruna bınccektır. pacag~ ceyah~tlerdır. <lir.. .. . . 1 teşriki mesaiyi daha ziyade g~. 
reket etsdcr cemiyetin nizamı ne çerek onlardan evvel buraya var- Roma, 8 (Ö.R) - Fransız kabine Parıs, 8 (O.R) - Belçika başve· Paris, 8 (O.R) - Hancıye nazın mek ve derinleştirmek arz.usunda~ ... , 
olurdu? mıstı.. meclisinin İçtirnaında hariciye na- kili Van Zeeland cuma günü Pari- Amerika sefirini kabul etmiştir .•. , Fon Nöyrat verdiği cevaptn ~ 

lhtiynr Saldaterre Muro askcr!e- Firarilerin atı. bu hayaletten kor- zm bay Delbos İspanya sahillerinin s~ gele~ek ve heynelmild sergide- Müzakeıenin başlıca mevzuu Belçi- ya ile Yugoslavya arasında iyi ~~ 
rini çağırdı ve gözü kararmış olan karak gerilemek istedi. Fakat papas, lkontrolü işine Almanya ve hnl- kı Belçik~ umumi komiseri taraf.n- ka başvekili B. Van Zeelandın yakın mayı bozacak hiçbir !';eyin bulUJll11'et 
sevgili oğlu Angelliyi şatonun en de- nyağa knlknrak onu geminden ya- yanın tekrar iştirakleri için Berlin dan şeref1ne bir ziyafet verilecektir. ziyaretidir. smiliın dolayı beyanı" memnuni)'et 

miş ve Führcr tarafından takip ~lo 
ı duğu knnantı kafamda yerleşti ..• Bun-

.~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ d~ ~mabüilin ~ili~ı bu n~~da 
toplıyacağım ..• 

Polis müdiri : 

- Baoüstüne üstadım... 

1 

Profe$Ör hafif bir göğüs geçirme ha-

1

. t' d"rt __ J d" slJ"" T ı b sıyn.se ın son o sene zar.ı.ın .. A 
ne e ayrılıyor... rcketile sadece : ._1. · · ı.~d· ld • ·•e P', Ell · · ık WAVıyesınc ııa un o ugunu ,, . 

: .. erma Y adıktan sonra adım1anna - Yat Diyor... Icrin eserinde Yugoslavya ile ~ {ı 
tabıılık vermek istiyen profa•o''r ller· ı E f .. S d"' ·· ·· 1 .. b t · · · b--1 kta<1l . ...... · · • - pro esor... en ne uşunuyor munase at csısının ~ıca no " 

- lnşitnllah bize de yardım edeni· lıyor ..• Ve fakat yüzünün renginde bir sun} lkil eylediğini ilüve eylem~tir. f 
niz. solukluk var. B 1 d 8 ( A A ) G telct ,, 

Selami knşlanna hafif k-.ldırarak: .. e gra ' . .: . - ~ wıi '' 
- Görürsünüz... Küçük l&boratuvardayız... H' b' ak b' . Noyratın zı;:arc.ının ehenınuyc 

1 
- ıç ır §ey... F at ır cınnyet b Uz u· kt d' l 

ENSTOTODE BiR SOHBET Po is müdiri oradadır... ar e ırme e ır er. 
E . .. .. b k ki ı·b K _, l olduğu anlaşılıyor ... Amma .•. Ben de Vreme diyor ki: . ,; nstilunun üyü myn a orntuva• aıyuıışıyor ar... oJP'. 

c_f bunda bir maksat görüyorum... Fon Nöyrat Bclrlr<'lda stılh &Usı .r 
nndayız ... Tnlebeler beyaz önlüklerini - ..;J<1 a geldin ... Ne var ne yok... <:r- _: • .e V' 

1nci1izceden ndapte edeı1 : \'EDATA. UZUNDOST Esasen &ınu daha evvel söylemiştim. gelmektedir. Bu bir Alınan haricİ1'.ı:J 
........................ •••••••••••••••••n•uu ••••••••••·•--•••ll•••••••••• ........... uiymi~ler mütemadiyen çalışıyorlar... Kelimelerini ağzında çiğner cibi polis , re~W, 

Pol: .. mu''du"ru" van ft•ftb• b' eh iJ B .. k" .. h' "' p f S-, d' • Alı' Suha bu ı·..; vapamaz dı"ye .•. Çu''nkı' zınnın Yugoslavyaya ilk ziyn. ... ,, ...... ı ır ç re e - u mum un mu ıçr ro csör e.ıami de oradadır ... Ve ince mü ırı cevnp veriyor: ,,. " 
b . . k ak · b" ı b' ,_ . ı B. Hitier harbın bütün fecnyiin1 

~ını çevınyor : . - Bazan Cazla hayırhah, hazan da bir iyot sulfut tüpünün bir ameliyesi Üe - Mesele mühimleşti... onun ar len oy e ır şeye mudcdır i . &~ 1 __ k B LJtı 
N d -- d' · dewı"ld ı'r. ı hır nucr o.ın.ı-a yaşamıştır. UJl.J.,ı; 

- ere en o.,"Ten ınız.. inatçısınız.. meşgul. .. Fakat çok düşünceliye ben- - Ne gibi ... Hangi mesele... g . .. .. .. luçüncü Rcich ikinci bir harp iSJ. 
Gazete muhabiri pi kin bir tebessüm· Polis müdürüne gülmek sırası gelm~· ziyor... - Şu İngiliz villıisı cinayeti.. - Kım oldurdu, 0 halde.·· 1 k•~d' D 1 ·· 1 d po\'Ç . . . . . me ...., ır. a 1a son gun er e · bııtl 

le gülüyor : tir.. Bunu arada sırada gözlüğüne giden - Esasen mühim değil mi? . - Nasıl bılcb:lırım ..• Sadece hır kast, ıh5disesi münasebetiyle Alınan)'~ "tf' 
- Gazeteci için gi:zli bir §CY yoktur, - Teveccühünüzün hayranıy1m.. hareketlerinden anlıyoruz . .. - Evet fakat şekil def:rişti şimdi... hır gaye var hu ışde ... Hem kadının ce· isbat etmiştir. Tecavüze şerefli b1

:. jlı 
öğrendim .. · O da ayni tebessümle mukabele ede- Uıboratuvarda hummalı bir faaliyet! Neden~··· lscdine temerküz ediyor ... Benim bu hu· lda cevap vermi§ fak,,t her türll.I 

Fnkat nereden~ Bunu size söylemek. rck ' : var... - Bir cinayet olduğu tahakkuk etti .. susta :;öyliyeccğim yegane fikir biyolo· ı latlann önü~: geçmi~r. ,;'!'-"' 
le ne kazanılmış olur.. - Estağfurullah.. Görü,ürüz.. Kor- Bir genç talebe profesörün yanına - Nasıl'?··• jundur ... Başka bir şey anlamam ... Va· B. Fon Noyratın Belgradı t f 1 

b · clostl k · ildir B iyarc : .~ 
- Dernek ki kadının cesedi çalındı ha. karun .. Ben bu vak'nyı sizden daha ev· doğru yakla,ıyor : - Çünki k.adının cesedi morgtan ça- kolan tahlil ederek ondan kıyas çıkar· ır. ~ zıyare -· : ~ :ı t ııct 117 

T'' B d 1 M l · l - Profesör ... Sizi hiriai görmek is- lınmış... k ki _ ·ı_ h r. dl ld knladc hır şey degıldır. Fnkn . ..; ,1 uvv.. en c yanı mışun.. ese enın ve . . . . . • 

1 

.. .. ma istiyece er pca. tn ii ıd a i yo an de milletler arasında dostça tcşı1"':.tıf 
lidi bir intihar vnk0

n31 olduğunu yazmış- Polis müdürünün renginde bir uçuk- tiyor. ·· Profesor ..• B~ soze arkasını yanm dö- yürüyenlerdir... sat siya.setinin tarsinine yaralacııJ'~ 
tun .. Şimdi değişiyor .. Allnlunı seversen luk oluyor .. Ve diğerleri ile beraber ay· Profesörün çehresi kızarıyor : inerek cevap verıyor : . . . . - Hakkın vnr ... Zihnim öyle kan· Mezkur gazete Alınan harici)•C~11 ı 

d b B k 
_ Kim' - Hayret ... Demek ki •ımdı lrmı ık k b h d b .,_: b __ :1eı hır' ulh u ...,.,, ~ 

mi ür ey.. eni de şu vak'aya kar.ıştır .. ni sual ağızlarından çı ıyor : r ·· · "ld" d" 1. ,_ " T hk' ~ , i u mesele için er §e7 en ir ne- rcU4ll eynı.:ıu.u s ç .ı. .. 
- Polis müdiri olduğunu söylüyor 0 ur u '8Ua ı ortaya ç1ı.;.ıyor... a ı - ·1 • • 1~~~ • __ _,:~;" bit' ~ 

'\ olumuzda beraber yürüyelim.. N ıl ' tice bir meded anyorum... ya 1 e ıyı nn~U&G 51Y•'-"""~· JY 
- as .. • Profesör Selami uzun iskemleden doğ- katınız ne merkezde} y s1 d t ıcsri!d / 

N 'b' O 1 · · f b. • d 1 ı M d ki ··ıd·· h d O ve ugo avyanın os ça .-_ _..... - e gı L. söz erını etra ta ı mana o a§tlra- rulnrak ~i~. mü.ddet öyle dur~yor . : . _ - Hiç bir iz yok ~rta~a. .. Hiç ~i~ - n em, 0 uren ayattu rr: saidc bulunmak istediği ve hUtPl"'J 
- Mesela her tahkikabnızda bulun- ruk : ~ Kuçük ~aboratuvara gmnesuu soy· ıe.y bulamndık ... Hatta hır parmak w jhaldc bu muhakkak meydana ÇJk.aeaktır. lediıli vekar sahibi bir milletin ~ ~ 

mak i terim.. - Cünki meselenin bir cinayet ol- le>·ınız ... Celıyorum... 1 bıle... 1 _ Bitmedi _ / ıdni selamlamnkt.adır. 
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tngiltere para anlaş a
sını tebdil etmiyecektir 

lngiliz ProJ. esı·nı· Berıı·n kabul ettı• m!::!:. ~~~~ın:ı~u:ı:.~::İ)~e~ı--ylle ~~~rı:ının bugün iyi olma· 

!
hakkında tatmin edici teminat voı·mişlir. rl. ğını gösteren ortada hiçbir deW yok 

------------------------------- Muhafıızaklr mebus Sir Doyle kre- tur. Ve bu vaziyetin de daima böyl· 

Al - it ı d mı· mu·· dahale komı·tesı·ne'~: :::::.·~in m~=k ş;:~~~ ;~~~ :1'ın~:::;a ş~~~:::c• manya ve a ya a e !edilip edilmiyeceğini veyahut İngiliz - tir; üç devlet para ~masına gel 
Fransız - Amerikan para anlaşmasının ce bu anlaşmanın hangı madde 

iştirak eder etmez herşey halledilecektir :~::::~::: cev::::ed:~:~ =-~~~~~ şe;n!:~ 
Kontrole 

Patis, 8 ( ö.R ) - Almanya ve İtal
yanın lspanyol snhillerinin bahr1 kon
rolüne avdetleri yolundaki başlıca müş
küller zail olmuştuı. Berlin hükümeti 
ıneşru ınüdafaa vaziyeti ile ceza sefe
ri arasında Londra kabinesi tarafından 
tasrih edilen farkı kabule mütemayil 
görünmektedir. Çünkii İngiltere ve 
Fransa ceza tedbiri sahasında devletle-
rin ferdl hareketini asla tecviz etme-
mektedirler ve Alm:ınyanın bu nok
tada ısrar etmiyeceği anla~ılıyor. 

Dört· devletin bahriye erkanı har
biyeleri arasında kurulmak istenilen is
tişare usulü "") esinde her hBdise hak
kında mü<terck bir karar vermek mümkün olacr ktır. 

dahil 

Y z n: lok Dil Tefrika No: 49 

olan dört devlet, işbirliği de yapacak Doyçland hadisesi nasıl oldu? 

Filo kumandanı J9aporun
da bombardımanı anlattı 

- 8itmecli -
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Orta A vrupada sükunet BAZAN: :~:;L ispanya har hından alınan dersler 

ispanya yeni ve modern silahlar 
tahtası oldu bir tecrübe • • 

ıçın 

ank!ardan korunma tedbirlerinin neticeleri miisbettjr 

Çek hükümet partileri 
lmanya ile dostça 
anlaşmak istiyor 

Analar 
Geçen gün tramvayda karı koca ol

duklarını konuşmalarından anladı
ğım bir çift ve yanlarında dört yaş
hırında sevimli bir yavruları olduc 
ğu halde öndeki iki kişilik kanape
de yer almışlardı. Çocuk oldukça 
düzgün bir tarzda Türkçesiyle ba
basına söyliyordu. Baba da ayni 
dille ceYap veriyordu: Gel gele
lim anaya : Bu tatlı ve sevimli mu
havereyi ikide bırde İspanyol muş
tasiyle kesiyor. Erkek ise derhal et
rafı i,aret ederek konuşmayı Türk
çeye tahvil eyliyordu .. 

Doğrusu ya pek kibar ve terbi
yeli olduğu anlaşılan erkeği ve ço
cuğu kalben tebcil ve takdir eder• 
ken kadını da takbih eyliyordum. 
Kendi kendime vaziyeti tetkik ile 
ve bir çok görüşmelerime istinat ede
rek şu neticeye vardım : 

«Evlatlarını her bakımdan fena 
yollara saptıranlar bilhas~a analar
dır.» Ye şöyle düşündüm : 

Eğer bir kısım vatandaşlar mut
lak ve muhakkak surette nihayete 
kadar yurdumuzda kalacaklarsa 
Türkçeyi bilmek, evlatlarına öğret
mek ve konuşmakla çok iyi harek t 
etmiş, sevgili yavrularını istikbal 
ıstıraplarından kurtarmış, bu suret
le analık, babalık vazifelerini tam 
yapmış olurlar. Aksi takdirde çok 
fenadır. Yavrularına fenalık yapm.; 

Alman propaganda nazırı Doktor Göbels olurlar. Çünkü : Türk milletinin 
Bir arkadaşım Orta Avrupa ı nüyordu. Siyaset peygamberleri, kendi yurdunda istediği şeylerin 

seyahatinden henüz döndü. Bu- buradan muhakkak surette harp hepsi : Ergeç ve belki de zaman 
nun fevkalade bir tarafı yok· çıkacağını tefeül ediyordu. geçtikçe şiddet tatbiki suretiyle, fa. 
tur. Fakat bu arkadaş, -ki ismini Sonra Memel geliyor. Hele son kat mutlaka olacaktır •. 
söylemekten çekiniyorum- iyi ma- zamanlarda Çekoslovakya da Ben bu hususta en temiz duy
liımat almak ve doğru hüküm ite karıttı. Naziler «Sudeten» ha- gu ve derin görüşe malik olan va
verebilmek hususunda mutadın valisindeki Almanları kııkırta- tandaşlardan Kırklareli hahamını 
fevkinde mükemmel fırsatlara rak bir ihtilal çıkarmağa hazır- tanırım. Bu zat diyordu ki : «Eğer 
sahiptir. lanıyorlardı. O sırada heAm

1
en ya- biz müdrik ve münevver insanbr 

Giderken çok endişeli ve me- nı batında bulunan manya . 
yustu.. Fakat dönerken, tama- hududu geçecek ve «harp» baş- isek, kendi rahat, refah ve saade:ı
men deiiil, fakat vaziyetten ol- lıyacaktı. mizi baltalamamağa, millet ve mem-
dukça emin avdet etti. O kadar ki, bütün bunların in- leketi seviyor ve benimsiyor isek 

Diyor ki: giltere taç giyme merasimi ~ün- anların arzulariyle telif hal Ye 
«Vaziyet, Praga veya Viyana- lerine isabet edece'?i bile söylen- harekata, nankörlükten, saygısız

ya gittikten sonra büsbütün gÖ- mitti. lıktan içtinaba mecburuz. Elbette 
rülüyor. Her halde Londrada tah- Taç giyme günü geldi gitti. Is- güzelim Türkçeyi konuşacağız, ve 
min edilenden ba,ka bir manza- yan veya istila nevinden dişe bize ayrı bir kültür veren hususi 
ra ile karşılaşıyorsunuz. Umu- dokunur bir şey de olmadı. kulüplerimizi, mekteplerimizi ka-
miyetle halkın sinirleri daha sa· ÇEKLER TEŞRiKi MESAi patacağız. Çünkü : Bu yerler bize 
bit, korkuları daha azdır. Ve is- EDiYOR düşmandır. Dost olan millet mek-
tikbali birkaç ay evvelinden da- Şimdi yalancı . peygamberler- tepleri, Halkevleridir. Çocuklarımı· 
ha sakin görmektedir.» den daha kıymetli şahsiyetlere zı oraya göndereceğiz. ) Hakikat 

YANLIŞ GöROŞ dönelim. hal orada cemaati ikna etti ve böyle 
Bittabi, bu gibi vaziyet ekse- Mayıs 21 de Dr. Kroftanın Çe. de yapb. itte vatandaşın böylesi se-

riya olur •• Korkunç şeylere ya· koslovak ayan ve mebusan mec- vilir ve sayılır! lzmirin de büyük 
kından baktıiiınız zaman, uzak· lisi harici encümenine söylediiii bir ekseriyeti temiz duygulu vatan· 
tan gördüğünüz kadar dehtetli ol- bir nutkun metnini henüz aldım. daşlar olan Museviler bunu yapa-

da köprü başlarındaki makineli tüfenk madıiiını ırörürsünüz. Doktor Kroftanın Çekoslovak mazlar mı} 
mevzilerine yapılan bir tal<Jm hücum 1 Beynelmilel itlerin en zor tıı- hariciye nazırı olduğunu biliyor· 

l•panyada devam etmekte olan neticeler, alınacak dersler yok değildir.,, !arda da muvaffakıyet elde edilmemiş rafı da hakikatleri olduğu gibi 
ı aunuz. 

H. OK. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ilahili harp, bütün milletlere son İspanya harbında - askerlik bakımın- tanklar hareket ettikleri noktalara müş- görebilmek meselesidir. Bundan Krofta, Almanyaya dair söy- kati mükemmel surette anlamış· 
rİ•tem •İlahların iatikbaldeki dan - en enteresan olan nokta, tankların kilatla dönebilmişlerdir. başka diier kimselere de o ha- lüyor. tır. 
/aarplarda oynayabileceği rol- ve tanklara karşı koymak üzere icad İki tarafın da elde etmiş olduğu tec- kikatleri olduğu gibi gösterebil· Evvela, henüz aktedilmit olan ISPANY ADAN ALINAN 
fer hakkında bir fikir vermek- edilmiş vasıtaların tesirli olup olmadı- rübeler, şöylece hüli"ısa edilebilir : mek.. «hava muahedesi» ne ve timdi DERS 
tedir. Daha doğruau ispanya ye- ğıdır. "Tanklar hücum edecekleri zaman Bilhassa birçok kimseler kor- devam etmekte olan seyyah yol- Orta Avrupada iktıaadi tef• 
ni •ilahlar icin adeta bir tecriı- Şurasını unutmamak lazım gelir ki eğer karşılarında 20 milimetrelik anti kutulmaktan hayli zevk alıyor ve culuiiu, ticari tediyeler ve saire riki mesaide bulunmanın za· 
be tahta.ı olmuştur. Geren gün büyük harbde İngiliz ve Fransız tankla- tank topları mevcud ise ya tahrip edil- bütün söylenen feylerin bir oyun- .. • d d mu""za- ruretinı' gı"ltikçe daha iyi anla· 

~ c b · . 1 ah t ta h d o . l . "d uzerm e cereyan e en 
cümhuriyetçilerin milli müda- rının am raı de, Soisson da, Amiens mış er: Y u . ;~m~• er~e varamıya- dan ibaret olduğu söy enınce a e- kerelere İşaret ediyor ve sonra mak ve böyle bir tefriki mesai· 
faa nazırının neşrettiii bir ma- de kazandıkları muvaffakıyet, bir sür- cak hır hale getir~'4lerdir. ta kızıyor. d'yor ki· ye tart olarak siyasi sük:Un lüzu-
ı.ale•ı" hava kuvvetlerinin ne ka- priz hasıl etmelerindendir ki bu şartlar Eğer böyle toplar yoksa o zaman yü- PANiK AZALIYOR 

1 
Al · · t' d k k "' « manyanın sıyase ın en me- munu ta dir etme , iyi netice ve-

ılar müeuir bir •ilô.h olduğunu tekerrür etmiyecektir rümüş ilerlemiş, güçlük çekmeden iş Her neyse orta Avrupada -ge- l ht l'f k' l • ht B nl · .. üş! d" • ld au mu e ı ımse erın mu e- ren bir im ildir. 
salahiyetli bir ağızla anlatmıştı. u ar, mevcut olmıyan bir müdafa- gorm er ~· . . çen senekine nisbeten- o ukça lif beyanatlarından anlaşıldığı- Bir diiier amil de, lspanyol har-
Bugün de tanklar hakkında Tay- aya, tesirsiz vasıtalarla ve tecrübesiz- Hatların onlermde hır müdafaa vası- sükunet hükümfermadır. Panik .. Al l d 

li ah d tankl •1• na gore, manyanın esas ı su- bın an alınan derstir. 
,rnia gazete•inin müşahedeye mü•- "ğe karşı zafer kazanmışlardı. O zaman tası ve _Y u .. .. ara karşı bir tedbiri pisikolojisi yava• yavaf ıı ıniyor. rette Çekoslovak aleyhtarı siya- Avrupanın her erkanı harbi-
fenit bir yazısını iktibas ediyo- bunların kat'i neticeler almaları, ctank olmak uzere gorülmüş olan infilak edi- Ahali hemen harp olacakmış gi- t "ttü""" h""k d'l 

tehlikesi,, nin yeni bir şey olmasın&n ci maddeler -ki Alınan haritaları bunla- bi ve 'harbm muhakkak olduğu- ae Agu . gunetl b~ mde ı emk ez.d~ yesi, kom,u bir devleti derhal 
ruz. .. . f • ynı sure e, ız e, en ı k ff k l . .1• 

lspanya harplarından alınan dersler ileri gelmiştir. rın muessır ve aydası olacağı fikrinde- nu konutmuyor. h b Al l h b" ezme ve muva a ıyet e ıstı a 
ve oradaki modern harp usulleri dışarı- O gün bu gündür, tank muhtelif §e· dlı"ler- henüz tecrübe edilmemiştir. Bun- Bir zamanlar Leh koridoru ve ~sa ~m1';~ •. !11~~ a .ey ttlı • ı~ etmenin pek kolay olmadığını 
da bir çok münaka§alara mevzu olmak- killerde terakki ve inkişaf etmiştir. 1n- !arın da her birinde beş kilogram in- yukarı Silezya, dananın kuyruğu- s~~ds~l gu dldm~z rıvaye erını takdir etti. Tayyarelerin, tank
tadır. şa şekilleri de basitleştirilmiş ve mü- !illik edici madde bulunmak üzere üç nu koparacak yerler gibi görü- fi K~ be"'tü~~ çe kenlz. ak h""k"" t larm ve makinelettirilmit cü-.. ı, u n e oı ov u ume 

Bizim karışmazlık siyasetimiz yüzün- kemmelleşmiştir. yuzer metre mesafe ile gömülmesi ve rti"l • b'l" ti" Al zütamların, müdafaa kartısında 
ıl "d pa erı, ı aıı ana, man}' 

den bu hususta aldığımız haberler ve Tesirleri de eskisine nisbetle kat kat say arının 450 den aşağı olmaması icab lik bir cephede bu çeşı toplardan en 'l d t 1 • • t taarruza yeni bir faikıyet temin 
malümat gayet mahdud kalmaktadır. • ... m••tır. Fakat aynı zamanda tanklara etmektedir. Kaldı iti biribiri ardınca ay- 1 aşağı beş tane bulundurmak icab eder., ıl e 01I çatmankatşmd'ayıB"salmıb'!1rıyaen-

~~.,. · h" d ·· 1 b e arzu e e e ır. oy e ı - ettiğine ve harbın kısa, keskin ve 
Fakat kılanın başka tarafları, bu mu- karşı kullanılacak vasıtalar da ayni şe- nı ıza a uçer sıra gömülmesi lazım ge- Halbu iti lspanyada u topların yan l · t A ükii kat'i bir surette neticelenebile· 
harebeleri takib eden eksperlerden ol- kilde inkişaf ve terakki etmiştir. !span- len bu infilak maddelerinin birleştirmek miktarı bile mevcud değildir. af';°~ ıse or a vrupanı~ ~ • • 
dukça iyi ınalümat alabiliyor. ya sivil harbinden alman dersler ve ne- için gayet iyi talim görmüş istihkam kıt'- Tayyarelerin rasadı bile bir tank hü- nuSıçın bb~ll.ıc~ fka~tlAarlmdan bırıdıÇr.» ceğine inanan bir mektep mev· 

al 1 d unu ı ınız ı anya e cuttu. Politikacılar, tecavüz fi-tsviçrcde bulunan bir dostumdan son ticeler gösterilmiştir ki tanklara kar- arına üzum vardır iti bugün İspanyol cumunu hazırladığı önce en haber a- ' . • • 
zamanlarda İspanya harbinin ilk altı şı kullanılan vasıtalar tanklardan dalıa sivil harbinde böyle askerler bulunma- Jındığı ve klifi derece de anti • tank koslobv!"k antan1 ı ne.vmd~n . mua~- kirleri ile beslenmekten zevk ve 
ayında alınan derslere dair oldukça mü- ziyade tekemmül etmiştir. Donanmanın maktadır. toplan bulunduğu takdirde müdafaa zam ır fCY 0 acagın~ umıt etn:ıı- cesaret alıyorlardı. 
kemmel malfunatı ihtiva eden bir mek- terakkisinde göze çarpan hadiseler, Onun için en tesirli vasıta olarak si- vaı.iyetinde bulımanlar lehine faydalı yorum. Fakat Prag ıle Berlın ispanya, yeni bazı düşünceler 
tuh aldım. Bu yazılar, bir çok menbalar- tanklara karşı anti - tank tertibatının perlerin ilerisine muvaı.i bir vaziyete neticeler alınınıştır. arasında münasebetlerin hayli ihdasına sebep olmuştur. Müda
dan, fakat bilhassa bir alman subayının inkişafı tarihin de tekerrür etmiştir. "Boden spereen,, adı verilen hendekler Böyle hücumlar, esas hatta daha var- ilerlediiin-:_. ve iler~emekte • ele- faanın hala daha yiiksek oldu· 
:ınüşahedelerinden toplannuştır. Bun- Bununla beraber tankın bir hücum kazmak suretile bir takım neticeler el- madan durdurulabilmiştir. Böyle vazi- vam edecegıme emın oldugumu i[unu ve her hangi harbın uzun sÜ· 
!ardan bir kısmını. kati ve esaslı bir vasıtası olarak bütün kıymetini kaybet- de edilebilmektedir. Bu çukurların bü- yetlerde ufak tank toplarının büyülı: aöyliyebilirim. rebileceğini ihsas etmiştir. 
hüküm olduğuna kanaat getirmemekle miş olduğunu söylemek istemiroruz. yüklüğü ve derinliği içine tankları ala- toplara nisbetle daha faydalı olduğu TUNA DELILIGI Uzun muharebelerin tehli-
beraber istinsah etmek faydasız olmıya- Fakat artık tank, nereye karşı hareket cak kadar hesap olunur. Bu çukurların ve yeni alman modeli topların işe çok Bunun batlıca sebeplerinden keli ıonunu tahmin etmek im-
caktır. ederse kayıdsız, şartsız mutlaka muza!- yan <livarlan gayet sarptır. Ve göze gö- yaradığı görülmüştür. biri, Tuna devletlerinin iktısadi kansızdır. 

Bu mektubda denilmektedir ki: fer olacak üstün bir harb vasıtası olmak- rünmiyecek şekilde tertip olunmuştur. Yalnız bazı askeri otoriteler §U nok- bir teşriki mesaide bulunması- BAROMETRE YOKSELIYOR 
"Muhtelif gazeteler, bir takım askeri tan çıkmıştır. Anlaşılıyor ki istikbalde Bu usul sayesinde 8 tonluk alman tank- taya itiraz ediyorlar : küçük topların nın gittikçe daha yakından anla- Böylece, her iki te•ir altında, 

devletleri, İspanyada yeni silahlarını tank ve anti - tank arasında devamlı !arından bir çoğu işe yaramaz bir hale gülleleri küçük ve nüfuz tesiri daha az tılmasıdır. orta Avrupa aükUnet bulmustur. 
tecrübe etmekle itilıam ediyorlar. Yani bir mücadele olaeaktır. konulmuştur. olmaktadır. Mazide, bu devletlerin iktısadi 

1 
Sinirler daha durgundur. Harp 

bu iddiaya göre İspanyada hangi silah- Yalnız şu varki lspanyada bu hükme Bazan da ilerliyen bir tanka havadan Fakat bu küçük topların, kurulması, ihtiyaçlarını siyasete alet etmek korkusu azalmıştır. Devlet ricali, 
lann v0 harb vasıtalarının memnuniyet kat'i bir surette varmak zordur. Orada bombalarla hücum etmek usulüne baş mevzie girmesi daha zor olan büyülı: gayreti vardı. Bunları Alman önüne geçilemiyeceğini zannet
verici vazife gördüğü ve hangilerinin az mikdarda tank vardır. ve bunlar, es- vurulmuştur. Fakat bunun fazla tesiri toplardan daha çabuk ve iyi netice al- 1 aleyhtarı bir blok haline koyma- tikleri bir harba hazırlanmak
daha ziyade inkişaf ve terakkiye muh- ki tipte makinelerdir ve fena idare emI- görülmemiştir. Çünki tanklar kesif bir dığı da söz götürmez. Sonra bunlar nor- ğa çalıttılar. tansa, ihtilaflarını halletmeiie ve 
taç olduğu tecrübe edilmektedir. mektedir. surette hücum ettikleri gibi, üzerleri de mal mesafelerden ateş açacakları için Bu. daima bir delilikti. Avus· münasebetlerini ilerletmeiie ça-

Bu etüd ancak kısmen doğru olabi- Bu hususta deniliyor ki : güzelce peçelenmiştir. onlar da uzun mesafelerden ateş eden turya, Macaristan, küçük itilaf lıtıyorlar. 
lir. Çünki İspanyada ·gerek bu tarafta "lspanyada tankların gerek taktik, tank hücumlarına topların sirayet ve nüfuz kudretini aı:a-ı devletleri Almanya ve ltalya teş- Bu böyle devam etmiyebilir. 
gerek öle tarafta kı.ıllanılan si!Mı.larm gerek strateji bakımlarından azami su- İspanya harbinden anlaşılmıştir ki mağa da lüzum yoktur. İspanyada kul-

1 
riki mesai etmedikçe iktısaden Yeni ve karıştırıcı bazı amiller 

~ mühim değildir. Zira buraya gü- rette lrullanılınamış olduğu bir hakikat.. tank hücumlarına karşı en tesirli siliih lanı1an tankların zırhları 20 ile 23 mili- , ayağa kalkamazlar. Bunun pek 1 araya karıtabilir. Bugünkü va
nfl geçmiş sila!ılar gönderilmiştir. tir. Tanklarm kesif bir surette bulun- anti - tank toplandır; diğer vasıtalar metre kalınlığındadır. 8 tonluk alman basit olan sebebi de bu iki mem- ! ziyet deği4ebilir. Fakat timdiki 

Yarınki harblerde bizi hayretlere dü- dukları Madrid cephesinde bile kitle ha- ancak buna yardımcı vaziyetinde bu- tanklarının t.e zırhları 18 milimetredir., leketin onlar için en büyiik pi-J halde, barometre -ki dü.üyordu-
}iirecek olan yeni harb aletleri gizli ka- !inde tank hücumu yapılmamıştır. İki lunmaktadılar. İspanyada yapılan tecrübelerden an- yasa olmasıdır. durmakta, hatta yiikselmekte-
ı.klı kalmaktadır ve böyle kalacaktır. tarafta da bulunan bir takım tanklar, Düz arazide yapılan hücumlarda bu !aşılıyor ki burada tankların son sür-1 Yalnız mühim olan cihet tudur 1 dir. 

Bununla beraber yarınki modern harb ancak, piyade hücumlaruıı bealiye bil- tllrlü topların 200 metre mesafeye 1ro-
1

1 atleriyle hareket etmeleri de mümkün ki, Tuna hükümetleri, bilhassa 1 Bu, Avrupa sulhu için kayda 
~ !sı>anva muharebelerinden cıkacalı: mbtlr. KadridlD ıııırbmda w Ol!llubun- nnlnıaın !Azım eeJmektedir, 1000 metre- olamam~. 1 Cekoılovak lıükümeti. hu haki- değer bir iyi haldir. 
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" -29-
•vaı. oldulc 'Ötün d ça hararetlenmiı şiddetle termek ıçın vicdanınızda bir tema-
-• evam ediyordu: yül var mıdır? .. Açık söyleyiniz? 

Si,; 
1 
Şu lıa!de bunu da eyi biliniz!... Kralı şöyle hayal, meyal tanırım. 

1"'1rnı "':"'.'•dığım halde bütün tasavvur- Onu bir veya iki defa gördüm, o na 
t4ini,, {~n an~ .• '.'.'"ıuzı istiyorum. Dikkat dük Danjö adıyle anıldığı zamandır. 
lltın . 1~ butun pe:skopos ve kardinal- Açıkça söyliyebilirim ki ona karşı 
tııı.:. ıc~ Y&Phklen umumi bir toplan- saygı hislerim pek azdır. 
ııııır •d;en'.n mukadderatını idareye me- - Çok guzel. Öyle ise Hanri dü 
iti, Ilı ~.nı~ş biriyim ... Evet, eyi biliniz Giz hakkındaki düşünceJ.,rinizi de 
ROtl~rtn·uylc.uk: insana sersemlik. verecek söleyiniz. • 
•l.n . 1 •rartacak derecede azametli - Fransa tahtına çıkmağa narn
t•~,:.;:nde en küçük bir tesir husule zed olduğunu söyliyebil;rirr>. Bfüiin 
••rırıelt .''.Krallıkların en parlağını bana Parisliler de bunu söyliyorlar değil 

Bura.~Çın baş vuran prenslere ben... mi?. 
-ı"'na .~ ~renses birdenbire sustu. Elini - Evet ama, bu memleketin asil 
~ : ıtoturdü. Ve kendi kendine dedi aileleri arasında Fransa tacına daha 

- !il ziyade layık olanı var mıdır?. O, bü-
ı..,eca •> ... Şu serseri beni bu kadar yük işleri başaracak kadar cür'et ve 
l.r •e na düıürdü ha 1. •• Krallara emir- cesaretli yüksek kalp ve ruha sahih 
•• ren ben Ş .. .. .. d • d - il . ' ~ dtt1U • • • u ıerserının onun e za- eg mı, ..• 
ltdiıııı Yorum. Sefil kadın!... Neler söy- Pardayan alayını belli ettirmiyec<'k 

)' ~ .. Ye daha neler sö;;liyeceğim 1... şekilde saflık göstermeğe çalışarak 
llttı ~~- ~~rdayan i~i anlamıştL Favsta- cevab verdi: 
d.ı,ik. ~~u Örten perde yırtilmıştL Bir -Yanılmıyorsam bana dük de Gizin 
İçi,,de •çın ııözüne ilişen vaziyetlerden etrafındaki adamların kahramanlık 

...._ ~ ~ırıldanmışti : ve fedakarlıklarına layık bir Kral 
til:ı.n) .. alde doğru ... Pariste (bir va· olup, olmıyacağını soruyor sun uz 
li~in b~ordüiiüm ıu taht Papalık tahhnı sanırım .. 
....... ır erlceiie deiiil bir kadına mah - - Evet bunu soruyorum. Belki 

I>•rd bu sayede dük de Gize yapmış oldu-
b~ IQ-• •Yan kafasının içerisinde geçen ğunuz hakareti Fransa kralına unut-

«•rden d. k r·· ffk 1 ed•ııı e titreme ten ne sını men- turmağa muva a o urum. 
dın ~di. Bir kadın ... Evet böyle bir ka- Fakat ben tamamen aksine olarak 
!ahtı ~nla~nıak imkanı olmıyan ihtiyar dük de Gizin kral olduktan sonra da 
dt b~ arşısına emsalsiz güzelliğind~n bu hakareti unutmamasını istiyor ve 
tı• ~: ı.ht kurmuı. Bütün bu birbirine ümit eyliyorum. Kendi düşünceme 
~ QU .. ) 

lty; .. ıuncelere rağmen o, iradesini her göre de Fransa tahtının boş ka ma-
n Ustii d d h . . b 1 s· d . . l'\Jc; •. n e tutmuş omuzlarını kaldıra- sını a a ıyı u urum. ız ne ersınız 
}'ültıek E" b 1 k tt · im • ltı,d .. ac,Je red cevabı vermekte ger u mem e e e vergı a aga 
dut ıtöatermemiıti : devam için bir adam yaşatılmasına 

;::- Olanıaz mad I k• k ihtiyaç varsa hiç olmazsa bu adamın 
"•" am. m anı yo . 1. d . 1. b" "k l! •bl içinden k . . emsa ı arasın a sevım ı ve uyu 

1.1 ld fu ararı vermışb : k lbl' l 1• d 
ı. •rnın mutlak b h' . a ı o ması azım ır. 
~ltnd a ana ızmct ctmcsı 

diri olır. Olmadığı takdirde buradan - Bitmedi -
a.rak d •••••• ••••••••••• •••••• •• ••••••••••••••••• 

p ışarıya çıkmamalıdır. DOKTOR 
Ja.ı. 111"'~aYan böyle şiddetli heyecan-
dı.!(" tında uzun müddet kalamaz- Esat Hatip ogv lu 
kork:•şısınd.ıkine meraktan ziyade 
tQen k~Ya merhamet hissi ifade Dahiliye mütahassısı 
~İiııe d .. ı.Jar fırlattıktan sonra so"- Ik d b d h I i sene en eri a i ıye mü-

- 1\ evaın etti: f d tabassıslıshnı ifa etmekte oldu-
~i ban a anı ... Mademki fikirlerini- Al k k S A 
~'trıal ıınlatmağa başladınız, lütfen ğum sanca ta i ent ntu-
,... ~ ayın A la van hastanesinden bazı sebep-
'•aıı._ :ı;,. n yorum ki siz 
<f,,k -aya bılmedig" im ı .. "k 1 ferle ayrıldım. Bundan böyle 
~ Ça tn" . uuyu ve o - p d 

tılıııaa . ~thış Lir işin meydana çıka- hasta'arımı azar an maada 
1 ıçın g 1 · b J h - b ht '- a 1

• _ E: e mış u unuyorsunuz. er gun sa a an a .. ş ma .. a-
tııı1 ~ .. "de.~, bu müthiş isin ilk safha- dar ikinci Beyler sol< ağındaki 
,. "

0
' un" li · 8 h d ~ıııı ilk uz. anri de Yalova bi- 1 numaralı muayene anem c 

ı:-.~aıısa. ~~hruğumuzla devrildi kaçtı kabul edeceğim. Hastanede te
ç~llcij 1-1 tı. boştur. Şövalye!. .. O- d~vilerine lüzum görülen!eri de 
~i ha anrı hakkında düşünceleri- Alsancakta Güzelyerde "Dok-

na açıkca .. ı · · · > ltıı - Be . soy er mısınız.·· tor Sadık Ahmet Sıhhat ev.n-
() çllıta n ldmı_ madam ) .• Madamki de" Hastane ücretiyle tedavi 
_halde 0 ugunu söyliyorsunuz. 

tııllcern ~nun hakkında hiç bir dü _ edeceğ ımi sayın ha ika ilan 
F' k <>rnaz. ederim. Telefon: 3315 
~ 11 at ona karşı sadakat gös- Esat Hatipoğlu 
~ 

Yüksek 
tırına ve 

mühendis mektebi art
eksiltme komisyonundan: 1 _ Y· 

dahiı· uksek mübendi~ mektebi binuının bu 1unduİu arsa 
l>aııs~nde Yaptırılacak (238 260) lira (77) kuruşluk keşif bedelli 
ı 1Yon b' . ~onı.ıı ınası inşası ve tesisatı kapalı zarf usu!iıe f'ksıltmeye 

2 ınuşlur. 

a) 'Ek ~u işe ait şartname ve .evrak şunlardır: 
l>a118i sıltıne şartnamesi ve bu.ıa mubut hususi ve fenni şartlar, 

b) ~n Projesi taksimatı dahiliye listesi, tahlili fı. t cetveli. 
c) B ukavele projesi. 
d) f>~~ındırlık işl~ri genel şartnamesi. 
lstekı~n ve projeler. 

tıı~kt '~er bu şartnameleri ve evrakı (12) lira bedel mukabilinde 
3 ep ıdaresinden alabilirler. 

15 d._ Eksiltme 28-6-1937 tarihine mü•adif Pazartesi günü saat 
e c;-

•r: lır uınüş~uyunda Yüksek miibendis mektebi binası içindeki 
<I :::_aE:ve. eksiltme komisyonunda yapılacaklır. 

11 at Ve ksıltmeye girebilmek için isteklilerin (13164) lira temi
lletir ... t~esi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz o:up 

·••esı ı · a) N azımdır. 
~eıik. afia Vckalet<nden a!ınmış yapı müteahhitliği ehliyet 

Q''· 
b) <soo 

~esika 00) liralık iş yaptığına dair Nafia Vekaletince tasdikli 

c) 9J7 
S ._ E: Yılına ait ticaret odası vesikası. 

1,0 inı~, 
1 

ksiltmeye gireceklerin bizzat diplomalı mühendis veya 
tşirı h; ~ası veya bunlardan birin'.n fenni mes'uJ:yeti altında 
Ca&ı 111 t 

1 ahca~ını ve inşaat müddetince işin başında bulundurula· 
6 ea ' ---. T ıut etmesi lazımdır. 

~a.att, 11 b'eklif mektup!arı yukarıda 3 üncü madde de yazılı 
ç ildeki tr saat evvelıne kadar Yüksek mühendis mektebi binası 
tııııkabi(j ~ttırına ve eksiltme komisyonu Reisliğine makbuz 
~l·a)et (j ~ •~rilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların 

1 fııı nın~- ncu maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış 
01tcak ~r mumu ile iyice kapatılmış bulunması şarttır. Postada 

lılecıkıı:ıeler kal:.ul edilmez. (3205) 
9-15-20-26 1790 (1031) 

YENJASIR 

Gayrı menkul mıllanu 
açık artırma ilinı 

Bergama icra memurluğundan: 
936 - 49 
Aç k artırmıf ile paraya çev

rilecek gayri menkulün ne ol
duğu: 3 kıt'a tarlanın şayi ya· 
rı hissesi ile 2 kıt' '.I nısıf tar
lanın keza yarı bısssesı. 

Gayri men1<ulün bu'unduğu 
mevki, ırahallesi, sokağı nu
marası: D kili - Çandarh dum
bay yeri, çe me:i, karaağıl, A· 
hırlı namı diğeri çaylak, dal
yantepe mevkilerinde. 

Takdir o1uoan kıymet: Dom• 
bay yeri 30 lira, Çeşmeli 45 

J;r:t, Karaaö-ıl 100 l•ra, Ahır
lı ] 00 lira, Dalyan tepe 150 Jı
radır. 

Arttırmanın vapılaca.Yı yer, 
gün, saat: 22-7-937 Perşen
be saat 11 -12 de Bergama 
icra dairesinde 

t - işbu gayri men1'u'iin 
arttırma şartnamesi 1O.7 937 
tarihinden itibaren 49 numara 
ile Berj:!'ama icra dairesinin 
muayyen numarasında herkesin 
görebilmesi iç:n açıktır. lliın ~a 
yazılı o'an'ardan fazla ma ii· 
mat almak isteyenler işi>U şart
nı<meye ve 49 dosya numara
s'yle memuriyetimize müracaat 
etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak iç"n 
yukarıda yazılı kıymetin yüzde 
yedi buçuk n;sbetinde pey ve
ya m'lli bir bankanın tem;nat 
mektubu tevdi edilecektir. (124) 

3 - fpotek sahibi a!acaklı
larla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sah;plerinin gay
ri menkul üzerindeki hakları
nı hususiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilan 
tarıhinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı. m.üs?itelerivle 
birlikte memurıyetımıze bildir-
meleri icap eder. Aksi halde 
hakları tapu sicilile sabit ol
madıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalır 1 ar. 

4 - Gösterilen günde art
tırmaya iştirak edenler artırma 
şartnamesini okumuş ve lüzum• 
lu malumat almı ! ve bunları 

tamamen kabul e miş ad ve 
itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
srayri menkul üç defa bağrıl
dıktan sonra en çok arthrana 
iha e edilir. Ancak arttırma 
bedeli muhammen kıymetin 

yüzde yetmiş beşini bulmaz 
veya satış isteyenin alacağına 
ruchanı olan diğer alacaklılar 
bulunup ta bedel bun1arın o 
gayri menkul ile temin edilmiş 
alacaklarının mecmuundan faz
laya çıkmazsa en çok arttıra· 
nın taahhüdü baki kalmak ü
zere arttırma on beş gün da
ha temdit ve on beşinci günü 
aynı saatte yapı'acak arttırma· 
da, bedeli satış isteyenin ala· 
cağına ruchanı olan diğer ala
caklıların o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacakları oıec· 
muundan fazlaya çıkmak şar
tiyle, en çok arttırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde 
edılemezse ihale yapılamaz. 
Ve satış talebi düşer. 

6 - Gavri menkul kendisi
ne ihal<' olunan kimse derhal 
veya verilen mühlet içinde 
parayı vermezse ihale kararı 

fesholunarak kendisinden evvel 
en yüksek teklifte bu'unan 
kimse arzetmiş olduğu bedelle 
almağa razı olursa ona, razı 

olmaz veya bu!unmazsa hemen 
on beş gün müddetle artırma
ya çıkarılıp en çok arttıraııa 
ihale edilir. iki ihale rasında• 
ki fark ve geçen giin!er için 
yüzde beşten hesap olunacak 
laız ve dığer zararlar ayrıca 
hükme hacet kalmaksızın me· 
muriyetimızce alıcıdan tahsil 
olunur. Madde ( 133 ) 

Satış 2280 sayılı krnuna ta
bidir. 

G. menkuller yukarıda gös· 
terilen 22-7-937 tarihinde Ber
gama icra memurluğu odasında 
işbu ilin ve gösterilen arttır

ma şartnamesi dairesinde sa
tılacağı ilan olum.ır. 

Tarih ve icra memu
runun re:ımi mühür 

ve imzası 
(1028) 1830 

·KELYİllATD 
"11ULUHHAYAN EV-10~.SA.Sl' 

DL'KA.'!A.M 11ANKAYA-11I1(7.El 

Mikrop hırsıad•ıt d•ha korkuludur •. 
flaratıızı ku•d• sakl•dıjııtıa 11111 

,lfl~l•rlıtl&I .ı._; 

soluk h8va dolaplarııtda muhafua ••llnlL 

lkl defa az ltl•m•klo • 
aynı rand6maıu veren 

5 SENE GAllAHTI rec~ne sotuk hava dolaplan. 

18 Ay Veres:ye Satış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

lZ'.ıllR - Saman lske'esi ( Büyük Kardiçalı Han) 
AYDINDA : Mehmet Gürer - ÖDEMiŞTE : H. Avni Güler 

MU~LADA : Ahmet Sabri Acarsoy 

~ ' 
Tütüncüler, sebzeciler 

Tam verimli makbul cins mahsul, ancak iyi yetiştirilmiş 
fidanlardan alınabilir. 

'Mıntakamızda otuz senedenberi büyük muuffakıyetle kul
lanılan kuvvet ve mahsul gübrelerimizi zürraımıza emniyetle 
uıederiz. 

ADRES: Hacıdavut zade 
RAH Mi K A il A f) A V U T 

Yemiş çarşısı, Cezair Han 

lZMIR 
Telefon aeo9 

~~~~~~~~~~I 

Turgutlu Urganlı ılıcaları açıldı 
Şimdiye kadar b.i~lerce: hastaların şifa J:.ulduğu Urganlı 

ılıcaları bugünden ıtıbaren açıldı. 
Ilıcalar eski müsteciri Rüsteın tarafından iş 1 etilmekte ve 

müşterilerin her türlü istirahatl~~i t~min e_dil~rek bütün .ı.on: 
foru ve sair tertibatı ikmal ettırılmış, asrı bır şekle ıfrag 
ettirilmiştir. 

Belediye tarafından lstanbuldan Gülhane hastanesinden 
celbettirilen doktor Nüzhet Şakir tarafından bizut tahlil 
ettirilen sulannda yüzde bir buçuk radyonaktevite bu:undu
ğu görülmüş ve suyu~ nefase.t ve şı~as ba rapo! tasdik e_dil
miştir. Bilhassa eskıdenberı tecrubelerle sabıt olau m.de, 
böbrek, cild, çıban, mayasıl, k•ım, romatizma gibi ve bil
hassa çocuğu olmıyan kadınların şifa bulduğu bu ılıcalar 
en son terekkivat ve nezafetini göstermekle sayın müşteri
lerine tekrar ilan eder. Gelen müşterilerin memnun olacak-
larını ve trenle gelenlerin Posta arabalarını istasyonda bula-
caklarını hildiririm. Mü.teciri: Rüstem 

zmir inhisarlar başmüdürlüğünden 
Çama!tı Tuzlasındaki idare malı fırın, kahve ile dükkanla.ın 

937 Mali senesi kiraları açık artırmaya konulmuştur. Muham en 
kira bedelleri ile teminatları aşağıda yazılıdır. Şartnrımeleri Mu
hasebe şubemizde görülebilir, lstek!Herin 18·6·937 günü saat 
15 de Başmüciürlü~ümüzdeki komisyona pelmeleri. 

Muhammen Bedeli Teminatı 

Kahve 
Fırın 
Aşçı 

Kuap 
Bakkal 

" Berber 

Lira K. 
480 

Lira 
36 

1200 
300 
120 
240 
24'.l 
120 

90 
22.50 
9 

18 
18 
9 

9 - 12 

SEFAL 

Baş ağrısırydan çok 
ıztırap çelcıyordum 

'Sefa/in aldık tan -
sonra ne rahatım ! 

Bir tecrübe 
bazan in~ana 

bir çok haki-
1.at!er öğretir. 

Baş ve diş, 
ağrısı, grip 
yaz nezlesi, ro

matizma dan 
kurtulmak is
terseniz ? 

Derhal bir 
SEF ALIN alı-
nız. 

Eczane! er
de, 1 lik ve 

12 lik amba
lAj'armı arayı

nız:. 

lzmir : Sa
tı$ yeri TÜRK 
ecza deposu 
ve LÜTFÜ 
KROM 
deposu. 

,,,...... - . . ·. · ... :·t.:. :: .. ·: ~ . '~ .. 

Sahife T 

tzMIR s:cILLl TiCARET 
MEMURLUGUNDAN: 

[lzmir Halı ve mensucat 
Türk Anonim şirketi lzmir 
yazıhanesi) ticaret unvanile 
lımirde Bırinci kordonda 152 
numarada muamele yapao işbu 
eirket ya:r.ıhanesin'n tıcaret 

unvanı ve Lütfü Darcanlı ıle 
Salim Sözere verilen veka:et
name ticaret kanunu hüküm
lerine !!'Öre ıic !in 2021 numa
rasıııa kayt ve tescil edildiği 
ilin o'unur. 

lzmır Sicili' Tıcaret m<'mur-
luğu resmi mührü ve 

F. Tenik imzası 

1: Vekaletname 
UMU~I VEKALETNAME 
!dar~ meclisini teşkil etmek

te olduğumu:ı: merkezi Ku'ada 
kain "IZMIR HALI VE MEN
SUCAT TÜRK ANONiM 
ŞlRKETI" mensucat fabrika
sının iptid"i ve iş'etme ma'ze
melerini tedarik ve buna mü-

• 
teferri bil'umum mali muame• 
latı ifa salahiyetiyle lzmirde 
birinci kordonda 152 numaralı 
binada yeniden tesıs edeceği• 

miz yazıbaoeoın tesis muame• 
lesini ifaya ve teessüsünden 
sonra da işin tedvirıne ve şir• 
ket namına vaz'ı imzaya ve 
her nevi ukudat icrasına ve 
ahzu kabza ve sulh ve ibraya 
velhasıl hu yazıhanenin tesisi 
ve teessüsünden sonra da işin 
tedviri için lzmirde birinci 
kordond• 152 numaralı dairede 
mukım muhasiplerimi:ı: Lütfü 
Darcan!ı ile Salım Sözeri umu
mi surette vekil nasp ve tayin 
ettiğimizi mübeyyin vekalet
namedir. 

2 Haziran 1937 
lzmir Halı ve mensucat 
T iirk Anonim Şirketi firması 
"X" S. Ço'ak ımzası 
"X., A. Çolak imzası 
248 320 
Hariçte tanzim olunarak tas• 

dik ettirmek için getirilen işbu 
umumi vekaletname zirindeki 
imzanın şahsı dairemizce ma
ruf merkezi Kulada kain lımir 
halı ve mensucat Türk Anonim 
şirketi id:ıre meclisi azasından 
Sü'eyman Çolak' n olup mün
derecatına vakıf olarak bizzat 
imza ettiği anlaşılmakla harcı 
alınarak tasdık kılındı. 1937 
~enesi Haziran ayının ikinci 
Çarşamba günü. 

2 Haziliın 1937 tarih ve 
ve Kula Noter muavinliği 

resmi mührü 
Yevmiye No. 5262 
Sıra numarası: 126 
işbu vel a'etnamei umumi• 

deki "X" işaretiyle işaret edil· 
miş olan imzaların şahısları 
dairemizce maruf lımir Halı 
ve mensucat Türk Anonim 
şirketi idare meclisi reisı Sail 
Çolak ile irlan: meclisi azası 
Abdurrahman Çolak'ın olup 
münderecatına vakıf olaralı 
bizzat imza ettiklerini tasdik 
ederim. 

5 Haziran 1937 
T. C. lstanbul beşinci Noteri 
Sami Tekin resrui mührü ve 
namına bir imza okunamadı. 

Genel sayı: 5273 
Özel sayı: 1/200 
Bu vekaletname r.uretioin 

daireye mübrez aslına ve dos
yasında alıkonulan nushasına 
uygun olduğu tasdik kı:ındı. 
1937 yılı Haziran ayıuın ye
dınci pazartesi günü. 

7 Haziran 1937 
T. C. lzmir ikinci Noteri 

resmi mührü ve Emin 
Erener imzası 

1037 (1809 ı 
ıım.... il 

Diş Hekimi 

~~ulla~ Naci 
HORTAÇSU 

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

1-26 (2110) 



---. -
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çARŞAMBA 9 HAZiRAN 1~ 
w 

Haraçcı Kardeşler 
, ... lliiliiiim:_... ____________ MIJSll __ ~----------r--~-----------, 

o 
Taksiti~ mobilye sataşma başlamışlardır. Fırsatı kaç1rma· 

yınız. Modern Ev ihtiyacınızı temin ediniz. 

Satış yeri: Yl:. RLİ MALLAR PAZARI 

BISTO 

OTEL t 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
TOrkiyenin en eski otelcisi 

KUVVET . . "' 
il 

MESARIF AZALIR 

BAV OM~R LUTFIDIR •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

................. J Bütün dünyada nakliyatın mühim bir kısmı tercihan t ................ : ••••••••••••••• 
Kırk iki senelik tecrübeli ida

ruile bütün E~e halkına ken
dis"ni sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi . evlerindeki rahatı bu· 
lurlar. 

i ( ŞEVROLE ) ile yapılmaktadır. Bunun sebebi de hu ...... i 
• • 
:. ................ ~ makinaların az masrafla fazla randman vermesidir. f ................ . . . 

: .....•...................................•......................•................•••...•................................. 
Birç-ok hususiyet!~ri11e ilaveten 

fiatlar müthiş ucuzdur. • 
MiL • 

ENi, D • •• 
HA KUVVEL MOTOR 

DUZELTİLMİŞ VEZİN TASKİM.İ SAYESİNDE ARTMIŞ YÜK SAHASI 

Çiftçi ve ayva 
• • 

TAM-SERBEST DiFERANSiYEL 
... . 

HiDROLiK FRENLER 

sahiplerin· -
zarı dikk t n 
Hayvanlarınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve oesçlerini bozmayınız. 

Tıcran fabrikaları, yüzde kırk .beş.~evadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkaıa!mış pamuk çekırdegınden mamul un ha-
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarmııa ( Öküz boşı ) markalı Turan mamul~ta 
küspe yedirerek onların şayanı hayret derecede semıı
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sütün faz!a 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz:. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma
mulatı lzmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazılt 

TAMAMİLE YENİ BlR MOTÖR. - Şevrolenin tecrübe 
\'e tasvip edilmiş altı silidir, yu ksek tazyik, tepeden su· 

pap usulünde kamyon motörti biçimi.yeni 1937 Şcvrole 
Kamyonuna, yeni yüksek rökorl:ır tesis edecek yeni 
bir randıman ve hatta eski~inden daha büyuk bir 
kabiliyet vermek için tekemmül ettirilmiştir': Beygir 
kuvveti arttırılmıştır. Tork dah~ yuksektir, dak. 850-1550 
dev. 170 kad. libreye cıkarılmışlır. Bu arttırılmış kuv. 
vct idareden hiç bir fedakfırlıkta bulunmadan elde 
edilmişler zira 1937 Şevrole Kam
yonu eskisinden daha idarelidir. 

Yeni molör zaman ve paradan tti· 

s::ırruf ettirmek, ayni yamanda iş 

başında kalmak için yapılmıştır; 
uzun zamandan beri sağlamlık ve 
dayanıklılıklarile meşhur Şevrolc 
Kamyonlarından da daha sast:ını 
ve daha şayanı itiınattırlar. 

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

DİGER MÜHİM MEZİYETLER. - Kamyon kulJanan· 
lara şimdiye kadar asla arzedilmemiş en müterakki bir 
yeni unsurlar ve ıslah:ıtgrubu 1937 Şcvrolc Kamyonunda 
bulunacaktır, Düzeltelnıiş vezin taksimi yüku arttırmak 

sayesinde ödeyen yuk için daha büyük yer verir. Şevro· 
lenin tam-serbest arka aksının yeni ve daha kuvvetli arka 
aks kuvanı, şaftı bulün yuklerilen kurtarır ve Şcvrolcnin 

itimnda sayanlıgını artırır. Yeni bir şase daha hüyük 
kuvvet ve daha fazla metanet verir. Dlızcltilmiş, ken

diliğinden mafsallı, kamyonda kul· 

)anmak için bilhassa imal edilmiş 

hidrolik frenler muspcı, ve müsa

vilcşlirilmiş frcırnj hasıl \'C halata 
ka1ınlıgı kullanmakla :mıldığı z::ı

ınan bile İren l:ıban1arile kasnaklar 

arasında tam teması tcmiıı <'<krler. 

GENERAL MOTORS YAKIN ŞARK A/Ş. 
lskenderiye, Mısır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Gazi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 
Telefon - bmir 3465 

E TELGRAF : KUTAY ~ : .................................... . OSMAN KOTA Y 
IZMJR 

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

tZMlR BELEDlYESINDEN : de Jı zulanmış teklifler ihnle günü 
Basmahanede Dokuz Eylül mey- olan 15/6/1937 salı g~~~- saat o:ı 

danının parke ve kesme ta.ılarile ve beşe kadar encümen reısliğine verı
Basmahane istasyonu karşısındal:i lir. 
yolun da yalnız parke ta§larile yeni- 30 - 3 - 6 - 9 1686 ( 954) 
den tefrişi işi 15/6/937 salı günü -- Bayındırlık sahasında Şükrü 
&aat 16 da kapalı zarflı eksiltme ile Knyn bulvarının Montrö meydanile 
ihale edilecelrtir. Heyeti umumiye- bu meydanla Gazi bulvarı arasındaki 
· · k "f bed ı· · · iki" b. ·k· ·· kısmının parke ve kesme taşl:ı dö-sının eşı e ı yırnu ın ı ı yuz 

liradır. Keşif ve ınrtnamc ve projesi !enmesi işi 15/6/937 salı günü saat 
yüz on bir kuruş bedel mukabilinde 16 da kapalı zarflı eksiltme ile ihale 
baş mühendislikten sablır. T~radan edilecektir. Bedeli keşfi y~i iki bin 
müracaat vukuunda ıartname, keşif altı yüz iki liradır. 
ve proje bedeli ile birlikte posta üc- işin bedelinin yedi bin altı yüz iki 
reli pe~inen gönderilmelidir. iştirak lirası nakden ve mütebaki on beş bin 

YENi TOPHANE 
markalı terazilerimiz gelmiştir 

için bin altı yüz altmış beJ liralık mu- lirası Bayındırlık sahasında nrhrma
val.kat teminat makbuzu veya Ban- ya çı.kanlac:tl< arDlarla ödenece~dir. 
ka teminat mektubu ile birlikte K~if, ~tname ve planı yüz ora üç 
..,,., .. .._ v ı Iraıırnun t::trifi dairesinde l.uru~ mukabilinde baı mühendis -
hazırlanmış teklifler ihale günü olan likten satılır. Ta~radan istiyenler ke-
15/6/937 salı günü saat 15 e kadar şif, §artname ve plan ücretile birJihte Sağlamlığı ve temizliği ile meşhurdur 
encümen reisliğine verilir. ... po:ıta ücreti peşinen 3öndermelidir- Bir dtfa mağazamıza gelip görmeniz kafidir. 3 kilodan 30 

30 - 3 - 6 - 9 1688 (9o0) ler. l:tirak için bin alb yüz doklian ldfoya kadar mevcudu vardır. Satış yeri: SuJuban civarında 
-- Beher adedi on iki buçuk lru - be,? lira on bes kuruşluk muvakkat No. 28/9 Hüsnü Uz vdemişli mağazasıdır. 

ru~n~~hlnbcyy~lirab~cli~mindm~b~uveyaBMb~m~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~ 
muhammcnle yüz bin ac!~t parke ta· nal mektubu ile birlikte 2490 sayılı mulıammenle iki bin yüz yirmi buzu veya banka teminat mek-
§ı kapalı zarflı eksiltme ile 15/6/937 kanunun tnrifi dairesinde hazırlan- beş teneke dökme benzin baş tubu ile birlikte 2490 sayıla 
salı günü saat on altıda ihale edile· mıf teklifl~r ihale günü olan k J k k. h"I kanunun tar·ıfı" da"ıresı"nde ha-/ /937 .. L-~ kad atİp i te l şartname VeÇ J e 
c ' iir. Şartnamesi bat mühendislik- 15 6 ~~~ saat ~~UC9e . ar 25 6 937 .. ·· t zırlanmış teidifler ihale günü 
ten parasız olarak verilir. tştiral~ için encümen reıslıgıne verılır. • - cuma gunu saa 
d kuz ·· t d" b uk lir 1 k 30 - 3 - 6 - 9 1687 (951) on altıda kapalı zarflı tksilt- olan 25 - 6 • 937 cuma günü 

0 
yuz 

0 
uz ye ı uç a 

1 
k · - .. ır me ile ihale edilecektir. l•ti· saat on beşe kadar encümen muvakkat teminat makbuzu veya § Beher tene esı uç yuz e ı v 

k t d • b. d .. t yüz rak ı·r·ın b .... yu-z ellı' sekiz li· reisliaine verilir. Banka teminat mektubu ile birlikte uruş an ye ı ın or • ""Y ~ 
2490 sayıb kanunun teklifi dairesin- otuz yedi lira elli kwuş bedeli rahk muvakkat teminat mak· 9-12-15-18 '1026) 1832 

Bir Gripin almadan evvel 

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

GRıPıN almaktır, mideyi 

bozmaz, böbr~kleri kalbi 
yormaz. 

Aldıktan beş dakika s~.'1.~!. .. .. . ... .. .. .. . ·········· .... . . 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

·G R IPIN 


