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imtiyaz aahibi: ŞEVKET BiLGiN 
Başmuharrir ve U?!:t:mi neşriynt nıücUrü: 

HAKKI OCAKOGLU 
ABONE ŞERAJTI 

DEVAM MüDDETl Türkiye için 

1300 
700 

Hariç için 

2800 ı 
1300 

Senelik ...••• 
Altı aylık .•.••. ,_ 

----
T E L E F O N : 2697 

• SO?(,~. 
1 
! Dahiliye vekili İstanbulda 
l 1stanbu1, 9 (Yeni Aarr muhabirinden) -

Dahiliye vdüli bay Şükrü Kaya, eksprese bağ. 
lanan hususi trenle bugün tehrimize gddi. Bu. 
ratla bazı tetkiklerde bulunduktan sonra yann 
Ankaraya dönecektir. 

kuru~tur Cumhuriyetin V c Cumhuriyet EseTininin Bekrüi, Sabahlan ÇıkaT Siyad Gazetedir YENi ASIR Mı.tba•anda buılınqtır. 

seyahate çıkıyorlar 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

tat •• r 
Başvekil, Dahiliye ve r~afıa Vekilleri 

Büyük şefe ş;rk viia*Yetıeri~deki 
. tedkikler · nde refakat edecekler 
.._____~--------------~~ 
liükümetin -
Programı 

---o-

Milletimizin refah 
Yollarında yeni 
bir hamlesidir 

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

Kamu tayda 
-o-

Mebuslar Basve-.. 
kile muvaffakıyet 
dilerken İsmet 
İnönünün hizmet
lerini hürmetle 

Yeni Vergi 
Kanunları 

Kamutayda Nisanda 
Haziranda tatbiki 

müzakeresi 
muhtemel 

Anl:ara, 9 (Hususi) - Başvekil B. Bu suretle üç "'erci tevhit edilirken bel
Cdal Bayann mecliste izah ettiği beynn- ki de ele alınacak ve istifade edilecek 

namesinde iJnret edilen kanun projele- buhran vergisi olacaktır. Bu '\'erginirı 
rini vddiletler bugünlerde hazırlamağa muafiyet kuımı diğerlerine nisbetle ce· 

ba§lıyacnklardır. Maliye vekaleti büroln
n, vergi kanunlnnnda ynpılmaaı mukar
rer ıslahat ve değişiklikleri bir layıha ha-

linde hazırlamak üzere verilecek direk· 
tiflerc İntizar etmektedir. Vasıtasız ver-
ıti)erdcn buhran '\'e müvaz.ene, hava 

vergileri tevhit edilirken hastl olan nis-
betin kazanç vergisine ilavesi mevzuu 
bahis değildir. ismi geçen bu üç vergi, 
fevl:alade :zamanlarda konulmuş bu-

lunduğundan ve zamanla kaldırılmala-

n tabii olacağından ve halbuki kazanç 
-Yergileri, ya§llyacalc bir veıgi sayıldığın
dan bunların yeni bir isim altında top
lanma.aı daha doğru görülmektedir. 

niı olduğundan, küçük maa~ ve ücret .ıl• 
hiplerinin bu hal suretinden istifadeleri 
temin edilmiı bulunacaktır. Vergilerin 
tevhit edilmesinden hasıl olacak nisbet
lerden derhal ulak bir tenzile giCJilmeti 
ihtimali de vardır. Bundan bao}:.a te\ hit 
kanununa ilave edilecek bir amorti p)u

nı ile bu ,•erginin her yıl tedricen tcil%l1 
olunmak suretiyle muayyen bir müddet
te tamnmen kaldınlmasının formül ha
linde tesbiti de kuvvetlidir. 

Yeni vergi knnunlannın Kamutayda 
nisan içinde CÖJÜ§Üleceği ve mecliste ka· 
nuniyet kesbcttilı:ten sonra da mali se· 
ne başında tııtbika geçileceği ürnit olun
maktadır. 

Şimali Afrikada 
Fransızlar 
manevrası 

Paris, 9 (ö.R) -
Şimali Afrika Fransl7 
· mahmiyderinin va7J
yeti Fransız hüku
metini meşgul et· 
mektedir. Devlet na
zırı B. Alber Sar-
raut' nun riyııseti al
tında Fruı fevknlfı-

bü:yük hava 
yapıyorlar 

lngiliz müstemleke 
nezınctinin en ağrr bir hataya düştüğU
nü yazmaktadır. Diğer bir gazete Arap 
memleketleri arasında Birleıilı: devletler 
ıcldinde bir konf ederaıyon tetkilini ve 
menfaatlerini korumaia mUktedir bir or· 
du teıiaini tavlÖ'• etınekteclir. 
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:················································: . . 
! Anketlerimiz~ . . -RLERI •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şehir işle ı 
lzmirin en mühim ve en Türk -Fransız Tütün satışları 

Müstahsil aleyhinde bir 
anlaşma var mı ? 

müstacel ihtiyaçları 
Ticari münasebatında 

bir inkişaf vardır .• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B.Z.Besim 
..... 

" Anketimizin mev-
zuu üzerinde dü- · 
şündüklerini anla
tıyor. Bilhassa İz
mir de eylence ha
yatının hic düsü-, ~ 

nülmemiş olma-
sından şikayet 
ediyor. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Şehir işleri hakkındaki anketimize B. 

Zeynel Bcsim'in de iştirakini temin et
mek istiyordum. Hizmet gazetesinin sa
sahip ve b~ muharririni evinde bulabi!
diın. Beni samimi bir meslekdaş ruhu ile 
karşıladı: 

- Trakyadan hoş geldin dedi. Sakın 
ramazanı mı kutlarnağa geldin? Karşı 
k!lrşıya kahvemizi içerken ben ziyareti
min sebebini anlattım. O biraz düşündü. 
Sonra şu cevapları verdi: 

- İzmir son yıllarda büyük bir köy
den farksızdır. Bu menllekette, yarun 
yamalak şehir gazinosunu istisna edi
niz, karı koca oturabilecek tek yer yok
tur. İzmirliler için gece hayatı bir hayal 
oldu Biz burada hakiki manasile yaşa
mıyoruz. Kahvaltı ediyoruz.. Yemek 
yeyoruz, uyuyoruz. .. İşte o kadar. 

Blııaenaleyh Izmirde yapılması H\zım 
gelen ilk şey hayatı canlandırmaktu:·. 

Izmirin bugUnkü hayatı Işıklar köyü
nün ayni. Fakat Manisa~ Kara oğ
lanlar köyünün hayatından geridir. Ge
çenlerde bir iş için oraya gitmiş idim. 
Sabahın saat ikisinde bol ışıklı köy mey
danında halkın hala eğlenmekte oldu
ğunu hayret ve hasetle gördüm. O saat
ten, beş saat evvel İz.mir hiç şüphesiz 
uykuda idi. 

- Peki sizin düşündüğünüz canlı ha
yatı yaratmak için ne yapılmalıdır? 

Bay Zeynel Besim de burada ol· 
dukçn derin bir tefekküre daldı. Başını 
kaştdL 

- Hn, onun için mi ne yapmalı, dedi 
ve şunları ilave etti: 

c Dünyada en çok kızdığım tipler 
Mcgolamani olanlardır. Bu tipler cef en
dım Londrad şöyledir, Pariste böyledir 
Berlindc şöyle yaparlar> gibi ölçüsüz. 
sözler söylerler.. Ben bunlardan deği.
lim. Kordonda geceleri sabaha kadar 
açık durabilen bir kaç gazino, umumi 
parklarda dans yerleri ve şehir orkes
traları bizim bugünkü köhne kahve 
hayatımmn köküne kibrit suyu dök
meğe kafidir. Bedava umumi parklar
da bedava müzık, bedava dans ve hol 
temiz hava halkı kahve hayatından 
uzaklaştırır. 

Belediy<!mizi tenkit ctrniyelim. Çün
kü; Tül'lkiyede her bir belediye halkı 

eğlendirmek vazifesini bugüne • kadar 
bir vazife olarak telakki ctmcmi§lir ... 

köşesi 
~Gi~zı'.ZZ:z;~ a:z7Z7.. rzx; 

1 - Evvelce Halkevi binasında ka
yıtları yapılan nıotör kursu 8/11/1937 
pazartesi günü akşamından itibaren 25 
talebesi ile derslere haşlamıştır. Hafta
nın yalnız pazarle i ve perşembe gün
leri saat yinnidcn yirmi bire kadar bu 
kurs derskrinc devam edecektir. 

2 - Bugün saat on sekizde Tarih 
öğretmenlerinden Bay lföznü tarafın
dan Tarih kurultayı inUbalnn konferan
sı projüksiyonla verilecektir. 

Bu ' faydalı konferanstan bütün va
tanda~lann istifade etmeleri. 

3 - Müze ve Sergi komitesinin 9/ll 
937 tarihli haftalık toplantısında Türk 
el emekleri sergisinin Halkunızın gös

terdiği rağbet ve talep üzerine bir haf
ta daha temdit edilmesine ve kapanaca
ğı gün Halkevi iiyelet'ine bir çay veril
mesine karar verilmiştir. 

Belediye encümeni 
Bdediye daimi encümeni dün nk:am 

saat 16 da belediye reisi doktor Behçet 
Uzun başkanlığında içtima etmiştir. Re
is encümende Avruprı St"yahı:ıtinde cl
Cle ettiği notlardan bahsetmi:. ve haz..ı 

tekliflerde bulunmuştur. Yakında lzmi~ 
'de bazı buyuk o,üca ... CJ<..,j 1111 temeli atı· 
lacaktır. 

Halbuki belediyeler sadece tanzifatçı 

değildirler. Bir belediye halkın nasıl 

su, elektrik, hava gazı gibi medeni ih
tiyaçlarım düşünmcğe mecbur iseler 
ruhi ve bedii ihtiyaçİannı da öylece 
düşünmeğe mecburdur. 

Son günlerde Türkiye - Fransa tica·ı Dün Tü1k • Fransız şirketi mümessil· 
retinde gözleri çekecek kııdar bariz bir j liğinden vehrimiz ticaret odasına gelen 
iyilik müşahede edilmektedir .. .Hüküme· bir mektupta Türk pamuklanna Fransa
timizle Fransa hi.ikümeti arasında hasıl da rağbetin artmağa baıladığı bildiril
olan anlaşma iiT.erine Pariste faaliyete miş ve bu yılki pamuk durumu hakkın· 

Size hiç orijinal olınıyan, fakat b ir 
çoklarınca orijinal teUikki edilecek olan 
bir şey daha söylememe müsaade bu
yurunuz. Hiç bir kuvvet tabiatin akışı
nı değiştiremez. Buna inanıyor mu-
sunuz? geçen bir Fransız - Türk şirketi lıtan· da malumat ve nümuneler istenmiştir. 

T b
·• bulda dıı bir şube açmıştır. istenilen malumat arasında 9 3 7 pamuk 

- a u .. 
O hald b . d ı · ~· •- l' "h Bu şirket Türkiye - Fransa ticaretinin mahsulünün miktan, lzmir pamuk tiple-- e ız e genç ıgın a...:ş ı ı -

tiyaçlarını tatmlıı edebilecek umumi b ir geniş ölç~d: inkişafı ve :ü.~~ - ~hr~c~t ri, standard pamuk tipleri ve Türk pa
eğlence yeri medeni memlekeUerdc ı m~ddclerının Fransada ıstı .. uikı . ı~ı~ muklarının hangi işlerde kullanılacağı
gençlerin biz.im paramızla sabaha ka- musbet propagandalar yapmakta ıı e ıkı nın bildirilmesi talep edilmiştir. Ticaret 
dar şarabı ve şampanyası ile beş Jira-1 hükümet ticaret dairelerinin müzaheret- oda ı istenilen malUnıatı derhal gönde
ya cğlcnebildikleri kadınlı barlar var-1 ıerinden istifade etmektedir. 

~------------------~--~------------------------------
rcccktir. 

dır. B izde ise terbiyeli hiç bir gencin uğ· 
ramasına imkiin olmıyan Sürmeli so-

kaktan başka hiç bir yer yoktur. 
Hüllisa azizim, Izmirin yaşayış şekli 

değişmelidir. 

Bizde sekiz saat çalışmak var .. SekiL 
saat uyumak ta var .. 

- -Ya üçüncü sekiz saat ne oluyor? 
- Ne olacak ömrümüzün zayiat ha-

nesine kaydediliyor. 

- Bunlardan başka düşünebildiğiniz 
wnumu alakadar eder ihtiyaçlar ? 

•• •• • • o u 
Maliye veka eti mü im 
bir tamim göndermiştir 

tiyle işlettiği kömür ocaklarından elde 
ettiği kömürleri ve orman mahsullerini 
şehre getirerek satması pek tabiidir. Bu 
gibi köylüler üzeri kapalı birer dükkiın 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
! Resmi makamlar E 
• ••••••••••••••••••••• • . . 

Bugüne kadar hüs E . 
nü niyetle hareket· 
eden Türk müesse 
selerinin kanunsuz 
bir hareket yapa 
caklarına ihtimal 

• ver mı yor 
.......... , .......................•...•. 
Birinci nevi tütün mahsulünün hafta 

sonuna kadar tükcrunesi üzerine piya
sada bir durgunluk başlamış, tütün 
ınınt.akalarında bu vaziyet sui tefsir 
edılmişli. Dün ikinci katagori tütün 
nıah:sulü üz.erine yeniden büyük mua
meleler olmuştur. 

Başlıca Amerikan kumpanyalariyle 
yerli firmalar ve inhisar idaresi p iyasa-

ya iştirak ederek mühim mikdarda tü
tün mübayaatında bulunmu.şlardtr. 

Dünkü satl§larla birlikte şimdiye ka
dar on yedi milyon kilo tütün salıl

ınıştır. Şimdiye kadar satılan tütünle
rin 11.200.0-00 kilosu Amerikalılar al

- Azizim siz de ~·akından bilirsiniz 
ki hepslııin birden yapılmasına maddi 
imkfuı olmadığı için öteden beri millet 
ve devlet kudretinin, vatan müdafaa
sından sonra, ikı noktada t eksif edil-

Köylümüz için tahakkuk ettirilen ka
zanç vergilerinde bazan yanlışlıklar ya
pıldığı anlaşılmış, bu husustn itina çös
terilmcsi mııliye vekaletinden bütün def
terdarlıklara tamimen bildirilmiştir. Dün açmamak ve pnz r yerleri ile mahalle mışlnrdır. 
gelen tamimde bilhassa deniliyor ki: aralarında seyyar olarak odununu ve kö- Dün piyasada dıwerıın eden b ir ha-mesinc taraftarım 

1 - Maarif, 
2 - SıhhaL 

- cKöylüyü terfih için hükümet bir- mürünü ve yiyecek içecek maddelerini 

1 

bere göre Almanyaya sevkedilccek lü

çok tedbirlere tevessül ederken, ba:t.ı ~t~1aeıv ·hi~bir sure~_le .. kazanç re~ı~ine t ünler için de bugünlerde bir harckd 
maliye dairelerinin bu gayenin istihsali- tab~ dcgı~dır. Bu, koyluye kanun yolıyle I başlamasına intizar ediliyor. Verilen 
ne elverişli olmıyan bazı muamelelere verılen bır haktır.. malumata göre Türk Limitet şirketi, al
kalkı~tıkları görülmüştür. Köylünün, sırf Bazı yerlerde yanlış muamele netice- dığı talimata istinaden bugünlerde ikin-

ci ve hatui üçüncü katagori tütünler 
için geni.ş ölçüde faaliyet gösterecektir· 

!kinci nevi tütünler 60 - 75 kurUJ 
arı:ısında bir değişiklik arzet.mclctedir .. 
Belki göri.inüştc bu fiatin, piyasanın 

açılış fiatiyle mukayesesinden mfınA 
çıkarmak istiyenlcr ve piyasayı kötü
lemek istiyenler bulunacaktır. 

Salahiyettarların söylediklerine göre 
birinci nevi mahsul bittiği için, ikinci 
ve üçüncü nevi mahsullerinin daha 
aşı:ığı fintle satılmış olması tabüdir ... 
Dün Seferihisar köylerinden birinde 
kırk kuruşa da tütün satılmıştır . 

Müstahsili aleyhine bazı .şirketlerin 
bir anlaşma yaptıkları haberine alaka
dar, resmi makamlarda ihtimal veril· 
meıniştir. Bugüne kadar hüsnüniyetle 
hareket ederek piyasanın inkişafında 
hadim olan Türk müesseselerinin ktı· 
nunsuz bir hareket yapacaklarınn kat
iyyen ihtimal verilmemektedir. 

Tütün piyasası müsait §artlar alt.ında 
inkişaf .yolunu tutmuştur. Tütünlerinıi· 
z.in satılmaması tehlikesi olduğunu işılC 
edenler, fırsattan istifa etmek istiyen 
bazı kimselerdir ki b" ar ' takip edil· 
ınektedir. 

Bu yıl Yunanistan ve Bulgaristan tii· 
tün rekoltelerinde büyük bir noksanlı~ 
mevcut olduğu şehrimi.7..deki alakadıır
lara bildiriln1iştir. Yunanistanda geÇCJI 
seneki tütün rekoltesi 64000 okka cYu· 
nanist.anda okka hcsabiyledir> olnıası· 
na rağmen bu seneki rekolte 49000 ok· 
kadır. Bu ilibarlaclır ki bu yıl orta ka· 
litedeıı Türk tütünlerin~ ihtiyaç dtıh3 

fazladır. 

Şu halde tzmirdc alelitlak mektep 
ihtiyacı kıılmama1ıdır. Bunu devlet mi 

yapsın, vilayet mi yapsın bahsi başka
dır. kendi kazancını temin maksadiyle köyde si köylülerin. kömür ve odun ruhsatiye- ·--;:---;-----~~=~;;;;;m;;;;imm:Z.,a••ı1'J 

kendi emeğiyle istihsal ettiği yiyecek ve si bile almaktı:ın istinkiıf ettikleri görül- Çama ltt n da B enim dileğim mektep ihtiyacının kö
künden giderilmesidir. 

lkincisine gelince; memlekette Kre.ş 
yok .. Verem hast ne,,i yok .. Doğum 
evi yok .. Çocuk yuvası yok Bunlardan 

mevcut dediklerin1iz ihtiyaca nisbelle 
devede kulak gibidır. 

Gebe kadınlar doğuracak bir )-·er, 

işçi anneler çocuklarını bırakabilecek 

bir Kreş, tedavisi mumkün hastaneler 
yatacak bir yatak, tedavisi kabil olmı

yan yurddaşlar da rahatça ölecek bir 
yorgan altı bulmalıdırlar. 

- Ya İzmirin hemen hemen üçte iki
sini teşkil eden işçileri için ne düşünü

yorsunuz ? 
- Cumhuriyet Halk partisine bağlı 

işçi, esnaf birliğini çok beğenirim. Bu 
teşekkül içtimai teavünün bir nümune

sidir. 
- Şimdiki şekliyle bu birliğin vazi

fesini hakkiyle ifa edebıldığine kani 

misiniz. ? 
- Şüphe.siz degil, ancak bu birlik 

hakkiyle vazife görebilmek için işçileri
mizın daha fazla alakıılarına ve birliği 

daha fazla benimsemelerine muhtaçtır. 
Bahusus iş kanunu çıkmıştır. Hükümet 
ve Parti işçiye ltıyık olduğu ehemmi
yeti vennektedir. 

AB1D1N OKTAY 

içecek maddeleriyle yine kendi vasıtala- müştür. Yanlışlığa meydan verilmeme-
riyle ve kazanç vergisini ödemek ~ure- si lazımdır.> Tuz 1 tihsaUib artmışllr 

lzmire bağlı l l 
.. •• •• k • Çamaltı tuz.lasanda bu yıl istihı.alat a ay ara onumuzde ı miktan geçen seneden yüzde yirmi beş .. on gun icinde törenle alay 
edilecek 

nisbetinde fazladır.. lstihsalütın artma-
siyle maliyet fiati her yıl inmekte ve mü
essesenin çalışmasında yeni kolaylıklar 

elde edilmektedir. 

t 

sancakları teslim 
··- Geçen hafta Çamaltı tuzlasından J a

ponyayn 7600 ton tuz sevkiyatı yapıl-
-BAŞT ARAFI BIRtNCt SAHtFEDE
müşler. savaşnu~lar ve sancaklaıını taş
kın bir imanla, daima haı;?ları üzerinde 
tıışımı:.l r ve muhafaza clmesini bilmiş· 
terdir. lzmir alaylarının şerefi için 7.aman 
zaman verilen şehitler, lzmirin parlak 
seması altında bütün bir ulusun azmini 
ve hakkını tanıyarak ve şuurla muhnfa· 
7 edere!: ideallerini tahakkuk ettirmiş• 
tir. 

iLK TöREN 
ilk olarak ayın on Leşine rastlıvan pa

zarte i r,ürıi.i Poligon alayını teşkil eden 
İzmirin ınerd çocuklarına biiyük ~skcri 
törenle alay sancağı teslim edilecrktir. 

Bu törene.birçok zevat davetlidir. Davet
liler resmi üniformasiyle merasimde ha
zır bulunacaklardır. 

Merasimde basta ikinci ordu müf etti
şi Orgeneral İz.zeddin Çalışlar olmak 
üzere vali. komutan ve askeri erkian bu
lunacaklardır. 

Poligon alayı komutanının bu merıısim· 

namus ve şeref sözü, onun Türk cemi
yeti içinde kabul ettiği vatan müdafaası 
vazifesinin en güzel ve en şamil temi
natıdır. Bu yemin, askerlik rii§tÜnÜn, in
sanlık rüştünün en asil ve en yüksek 
ifadesidir. 

DiCER ALAYLARDA 
Bunu takiben bütün laylarrla sancak 

merasimi yapılacaktır. Bunları sırasiyle 

nuştır. Dün de Çamaltı tuzlasına gelen 
bir vapur 7500 ton tuzu yüklemeğe baş-

lamıştır. Kanunu evvel ayı içinde Yu
goslavyaya da büyük bir parti tuz ihraç 
edilecektir. 

--·=--
Eğri derede 

lr kız kaçırma vakası 
yaz·yoruz: 

Ayın on beş" d p 1. l Tirenin Eğridere köyü civarında, ça· 
ın e o ıgon u ayına, ayın .. 

on altısında s f "h' l yır mevkıınde bir kız kaçırma vak'ası ol-• c erı ııar a ayına, ayın on ı 

Y
edisinde Ca · · 1 d 1 muştur. Bu mevkide anası Ommü ile da-

zıemır ı:ı.ayına, ayın on o- ı 
kuzunda Foç l . . . d 1 n beklemekte olan Ayşe ayni köyden a n ayına, ayın yırmı::ıın e w • 

Menemen ııl 2 2 . d .. 1 . ı Mehmet oglu Salıh tarafından kaçırıl· 
ayına. ayın sın e n anı· . . A 

o,.. alayına . . d" d" _. K k v ınıştır. Salıh, bılahare de suç arkadaı:ı ..... • ayın yarmı or unae ır agaç . . 
alayın!\ ayı 25 · d Sal"hl. l Mehmet yakalanmış ve adlıyeye verıl-• n ın e ı ı a ayına n1e• 

• 1 ı mişlerdir. 
rasım e ıı ny sancağı teslim edilecektir. --=--

Köylü sigaraları 
BUyUk şehirlerde de 

satalacak 
izmir, İstanbul ve Ankaradan maada 

amazan 
Davulu 
-6-

-Eıki bekçi manilerinden-

Eıki klanu neyleyim 
Yeni selamlr eyleyim 
Elendimin hane.inde 
T eF nbelleri vaıledeyim 

iş buyurman tenbele 
Gülünç olunun illere 
Döşenir yerinden kalkm~ 

' Minderi döner sellere 

Herkes tenbellere giiler 
Yattığı yerden un eler 
Asla elini yumaz: 
Koltuğunun altına ıiler 

El ile ayak demişler 
Göz ile kulak demişler 

~ Meşhur bir kelam bu 
T enbcle dayak demişler 

N Tekkelerde çeker demi 
Kötü sözlerden gel beri 
Davulcunuz rica eder 

Metruk de alayına hitaben hir söylev vermeleri 
Eski teltye ve medrecel er kuvvetle muhtemeldir .. Sancak merasi

Ne mutlu o delikanlılara ki, ulus na
mına, ulusun özgürlüğü namına, bir Türk 
çocuğunun hayatında en mukaddes ha
di e olan sancağı teslim almak §erefini 
kazanmışlardır. Hepsine de büyük va
zifelerinde bnşarı temenni ederiz. diğer bütün vilayetlerimizde köylii eicn--=--400 ralarının satışına müsaade edilecektir. 

yataklı hastane 937 yılının on ayı içinde lzmirde tü
Izmiv~e vi.~ayetçe yaptırılması karar-

1 
tiin i!!tihlakinde büyük bir artma müıa

laşan <lort yuz yataklı hastane için tel- hede edilmiştir .. Evvelce fzmirde pek az 

Evde varsa kov tenbeli 
'rzzv:zzzzzz7_7~~-·-..-ı•T 

sablac ak 
lz.mirde, Evkaf idaresine ait olup va

ridat temin et.miyen ve her ~ene taıııir 

masrafı 1sliyen eski ve metruk iki ca
mi ile eski tekke ve medreselerin sa
tılması kararlaşmıştır. Kanun mucibin
ce, bu gibi satılacaık müesseselerlıı ta
rihi kıymeti hQız olup olmadığının ta
yini icap etmektedir. 

Dün maarif müdurü bay Ali Rizanın 
riyasetinde, bir nafıa mühendisinin de 
bulunduğu bir heyet satılacak müesse-

leri mahallerinde tetkik ederek tarihi 
kıymeti huiz olup olmadıklarını tespit 

etrnişlevdir. Öğrendiğimize göre bu 
eserlerin satılmasının faydalı görüldi.i

ğü ·anlaşılmıştır. Keyfıyet evkaf ıniıdilr
lüğüne bir raporla bildirilecek ve der
hal satış muameleleri tamamlanacaktır. 
yıkılmağn müsteit olan bit bina da yık
tmlacak ve kerestesinden istifade edi
lecektir. 

--=--
Va ide kraliçe ~ğır hasta 
Bükr~ !J (ö.R)- Karaciğer buhrn

mndan mustarip olan valde kraliçe Ms
rinin sıhhi vaziyeti bir enflüenza hast.1-
lığının da baş g<;.:.termesi üzerine vah:ı
mcl kespetmiştir. Kendısini tedavi içın 
Paris, Viyana ve Zürihten birer müta
hassıs gcUrılm.~:;Ur. 

minde Türk ordusunun çelik erleri bi
rer, birer sancağa yemin edecekler ve 
sancağı, cümhuriyetin tenlisi yolunda ta
şımağı ve muhafaza etmeği şeref bildik
lerini, namus borcu bildiklerini bildire
ceklerdir. 

Her Türk delikanlısının, hayatlarında, 
:lelıkanlılık çağına girdiği gün verdiği bu 

kikleı· ilerle · t' Öğ diğ' · ·· 1 ınış ır. •ren ımıze gure istihlak edilen Serkıldoriyan sigarası şim-
Sıhhat vekfıleti hu hastaneye yarc.lı·n 1 di en başa geçmiş; buna~ukabil Ye-
edecekUr H t · h' ·ı- 1 · • as nnenuı ınası vı ayelçe nice sigarası satışında ufıı bir noksan 
yap~ırıl~cak, teknik malzemesini Sıhhat I görülmüştür .. Halk sigarası satışı da art-
vckaleti temin edecektir. 1 mıştır. 

Trablus Fuarı . 
1111rteı 

T rabluıgarpta açılacak beyne 11 

r T .. k · · crbııbııtı 
uara ur tıcaret ve sanayı .. ,e/"' 

da davet edildiği Romadaki Turk 1.,. 

h . d h . . d k' 1·1cııc1ıı' ret ancsm en şe nmız e ı a a 1,. .. c"r 
ra bildirilmi~tir .. Dün keyfiyet tuc 
ra tamimen bildirilmiştir. 

MARTHA EGGERTHIN iLK FRANSIZCA FiLMi iL.AHi BiR SES... CAZiP BiR MEVZU ... 
MUSiKi FILIMLERININ EN GOZELI 

DEKOR ... iHTiŞAM .. ARTtST VE TEMStL iTiBARiYLE DONY A FILIMLERINE öRNEK BiR FiLiM 

BUGÜN TAYYARE SiNEMASINDA 
SEViMLi VE DiLBER MACAR YILDlZl. .• 

, 

MARTHA EGGERTHİN<! 
FRANSIZCA OLARAK TEMSiL ETIIGI 

SARAY ONSE • 

FiLMiNDE SONSUZ ZEVK VE HEYECANLA GöROLECEKTIR 
BU FfLIMDE M A R T H A E G G E R T H TARAFINDAN SöYLENMESI tÇiN HAZIRLANAN H A T 1 R /\ 

Ş A R K 1 S 1 MUHTEREM MODAVIMLERIMIZ OZERINDE EBEDi BiR HATIRA BIRAKACAKTIR 
AYRICA : P A R A M O U N T J U R N A L • M t K 1 VE ööRETiCI FiLIM 
HER GON: 3-5 - 7 - 9.15 TE CUMARTESi PAZAR 1-3-5-7-9.15 TEDIR 

FiATLER 30 - 40 - 50 KURUŞTUR .• 
.._,.,._ .. .,"" - ·:: ~ : . 
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Başvekil, Dahiliye ve Naf•a vekilleri 

Büyük Şefe Şark vilayet erindeki 
tetkikle i de r a a e ecekleı~ 

Jiükümetin 
Programı 

-<>-

Milletimizin ref alı 
yollarında yeni 
bir hamlesidir 

--<>--
- -BAŞT ARAFI BtRtNCi SAH1FEDE-
dcmemistir. Yapılm ı~ ve yapıl.mak

' ta olnn islere hız ve inkişaf verece-
8 -= ğmi sti} lem iş, yeni kurduğu kabine-

.. AŞTARAFI BiRiNCi SAHiFEDE - ha basl. mıştır. (Allah muvaffakıyet vcrsın, s"sı.'ri, sinin mesaisini İsmet inönünün d e-
Ba Kendilerine Başvekil B ay C elal Başb.ıkanın ikınci celsede ızahat:•1a 1 nlkışlar) ğerJi mesaisinin devamı suretinde 
k Yar, Dahiliye vekili bay Şükrü devam -ederek b.tırdiktcn ve süreklı al- Bundan sonra tekrar ruznameye_ g. - tc:barüz ettirmiştir. 
.:Ya, Nafıa vekili Bay A li Çetin- kışlar ara ında ki.irsüden ındikten sf>n-

1 
çilmiş ve Vnn gölü işletme idarcsin.n Netice itibariyle Celal Bayar hü-

Ya refakat edecektir. ıra Halil Mcnteş" (Izmir) Berç Tüı":;c r 932 mali yılı son hesabına ait mutab:ı- kümetinin çok gen iş o lan mesai 
Di Nafıa vekili bu seyahatte bilvesile (Afyonknralıisar) Hakkı Kılıç (Koc:a-1,kat beyannamesinin görlilmüş oln.::ıs:- programının ana tem elini em niyet 

Yllrıbekir - Cizre hattının temel eli) Fadıl Ahmet Ayknç (Elfıziz) 11u- na d;:ıir divanı muhasebat rilo·asetı tt-::- ve k ü ltür davası teşkil eylemekte
•bna nıerasimindc haZtr bulunacalc- tuk hakkında mütnlfıalnrını etraflıca ~cresi ile Van golü :işletme idares:Oin d ir. Bu iki kuvvetli elem a nla yur-
hr.. tafsil etmişler ve başvekıle ınuvaff.tkı- 1932 yılı son hesabı hakkındaki kanun dun k ültiir v e refah seviyesinin y ük-

KAMUT AYDA yt>tler tenwnnisinde bul unmuslardır. lfivihası ve d \':'ili muhasebat cncU:nc- seltjlmesine çalışılacaktır. 
b· ~KARA, 9 ( Yeni Asır muhn- Miilenkıb"ıı ıtıınat talebi r;yc kona- 1 !'Iİ. ınazba ı ma kabul edilmiş ve bunu Emn iyetsiz ve k iil tü rsüz bütün 

1.ırtnden ) - Kamutayda Başveki- rak tal·ini esruni ~uretiyle reye işt:rcık müt~akip B. M. Meclisi 1937 yılı ınnrt çalışmaların ver imler inin devamlı 
I; beyanatı üzerine söz alan hat ip- eden 358 ı;ylc ve ınüttcfıkan itimat be- Nisan ve Mayls, haziran, temmuz, ~ğu~- olamıyacağı göz ö nünden u zak tu-

r, Bay Celal B ayara muvaffakı- yan cd.lmiştir. tos, t'ylCıl ayları hesnpları hakkındnki tuimal'll ıştır. 
ie~le~ dilerk en esk i Başvekil İsmet Başvekil Celal Bayar alkışlnr arao; n- murakıplık raporlnrı okunmuş ve dai- Celiıl Bayar programını hazır-
llönunün yüksek hizmetlerini h ür- da tekrar kürsül ~ gelerek şunları 5Öy- mi em~ümenlerden ınuan en mikdaruu larken Büyük Şefin son n u tkundan 

8;tle anmışlardır. Afyon mebusu lemiştir : daimi aza tefriki suretiyle veka1etleerle onun kuvve tl i irşatlarından azami 
rç T ürker ismet lnönünün nakdi Bnşvekıl Cl•l<ll Bayar (lzmir) - Ar- karşılıklı encUmenlcrdcn ayrılan ik:şer derece isti fade etmiş, o nun aydın-

llıiikafatla taltifin i teklif etti. kadaşlnr, E\'Vel:i programım hakkında üyeden müteşekkil memurin kanunu lattığı yolda muvaffakıyetl i ham-
1\nkara, 8 (A.A) - Kamutayda k- lütufk:ir <;Özler soyliyen hatip arkadaş- muvakkat encumeni ve dahiliye, :ı tı- leler a tabilmek i;in çok pratİK ve 

~~ ~S kanununun altıncı mnddesi'lm larımn t s l.kür ederim. Büyük mı! 1 l- sat, mnarif, mali~c, nafıa, sıhhat \'C iç- birbirini tamamlıyan dü:?ünceleri bir 
~ettigi hususlara münhasır olm:ık timizin <;ayın \'lkıllerinin itimadına "C'- timai nıunvenl't encümenlcrindeen seci- araya getirmege m uvaffak olmuş
~<!rc hususi bir kefalet sandığı tesi::.i lince, bun.ı karsı şükranımızı an ·ak len üç~r üyeden müteşekkil vilayetk-r tur. Hükümetin m esai programı 
:ıkkındaki kanun layihasının geri vı>- minn t elimcs yl · ıfade edebilirim. llu 1 hususi idareleri kanun 18yihaları mu- çol- zengin ve m emleketin h akiki 

l'~ınE'~c dair basvekfılct tezk r<'~İ minnet borcumuzu bdemck için ias:.w- vnkkat rncümenı teşkilı \ e makamı ri-1 ihtiyaçlanna çok uygundur. Buııun 
~.u.~u ve layıhanın indesi kabul edöl- vur ctt •: m.~ t k <':lr<', tek yol. v.arcl.r: .. yasetin bundan sonra içti~aları~. s.aaıl tahnkkukumı gö~d_üğü~üz gün, 

r. O da m il tım.ı \ , mcml kl'tımız ır.n on beşte olması hakkındakı teklifı .ı:a- u lusumuzun, kendısıne ıdeal ola-
.Bundan onra başvekil Cclfıl B t~ n çalışm.ı ve bu C'-ılısmac'fo s·zin idealini- bul cdıler<'k çarşamba güni.i sant 15 te rak k abul ettiği kültür ve refah se
rt!kli a1k )ar ara ında kürsüye r,~! zi tems.I etmekrr. Buna soz \""•r.)'o- toplanılmak i.izere içtimnil nihayet ve- viyesine yükselmiş bulunduğunu 
~ ve yeni hükümetin pro rnmını ;z.ı- rum. Bütün v J · tımizlc çalışacağız. rilm;şt;r. göreceğiz. 
' ••••••••••••••••••••••• ••• ••••• • ••••••• • • • ••• • ••••• •••••••• • ••••••••••• 1•••••••••••• ••••1••• •••••••••••••1••••••••••••••••••••••••• Bunun tahakkuk edeceğinde de 

Ye
l, ler şüphemiz yoktur. Çünkü direktifi 

ransız a. Z f } Q ~ veren cHer zaman, her işte isabeti 
şaşmıyan karakteri olduğunu tecrü-

llkkanunda Varşova, Prag, Bel
Bükreş se yahatzne 

--0--

Sefarethanesind e 
kabul res iııi 

yapıld ı 

be ile de bildiğimi:ı Şeftir.~ 

grad ve 
ehemmiyet veriliy or 

Bu direktifle iktidar mevkiine 
gelen d e, üzerine aldığı vazifeleri 
daima muvaffakıyetle ve isabetle 
hedefine ulaştırdığını bir çok canlı 
misallerle gözlerimiz ö n üne k oyan 
CelAl Bayardır. 

Vnrso\ a n (ô.R) - Sovyctler birliği Mnzinin tecrübeleri ve sem ere-
p ris, 9 (ö.R) - Fransa hariciye ga) edebilmesi b, zı merkezi AHupd sdarC'thanesiııde lıar:ciye nezaret nin le.ri, istikbalin emniyeti için en bü

~~ın bay Delbosun ilk kunun başlnnn- de:dctlerı nezdinde Alman) anın mer- bir mı.imessilinin ve Varşovadaki ker - yük iman kaynağıdır. Bu it ibarla 
il Var ova ile kuçük itilaf payıtahtlan- kezi Avrupadn hir hareketi halinde de I diplom. tigin huzuruyla s~vyet sosy.llist Celal Beyar hük ümetinin m esai 

tıı resmen ziyaret edeceği tCJ it edilmek- F ransanın ne derece> c kadar harekett" 1 ıhtilfılinin .20 mci yıldönümü müna be- programını mmetimizin refah yol-
t dır Sır"a"ıylc \lar"o"n B"'kr B l w. h kk da .. h 1 d tile b r kubul resmi vapılmıstır. Türki"e larında '-'enı' bı'r hamles·ı o larak ka-,.., " • , u es, e - gcçececı a ın • up e er uyan ırmıs- J • J J 

~r d \ f" Praga gidcccktır Diğer bazı hu- tı. Frnnsanın bu ınmtakny:.ı ait -mcahe-1 Fr.:nsa lngiltçrc ve Çcko.:ilovakya sefir~ bul ediyoruz. 
~illet merkez.1erini de z.i.} nret edece- ddl'rİ korumak azmi onradan teyit edil-! len hazır bulunm~lardır. Sovyet seiırı HAKK I OCAKO~ 

~: tahmin edilıyor. Bu seyahate bü\ ük, mistir. B. Dclbos Pragda F ransanın mezuniyette oldugundan mnslahntgüzar 
tneınrn ·ı· F ı h. - rek 1 k k k b' t.~-' yapılan tebrikleri hi.ikUmct namına ka-ç l)et \len ıyor. • ransa .e ıslan 'e -... ·os ova ·yn.}n ı rşı ne nc;ı ır .. 
) ckoslo, k.} aya kar~ılıklı ya:-dım pakt- nrruzn. ne de gizli bir mlidahaleye ıııü- bul etmiştir. 
cıil tiylf", Homnnya ve Yugosla\yaya da saade cdemiyel·cğıni ve bunıı. Pragla Andes dag"' ları 
il oıııluk \ e İstişare paktlnriyle bağlıdır.. mevcut ınlıahedesinden bn .. ka kendi em-

u Fransız dostlukları iki sene.' C\'Vel te- niyeti namına dn müni olacağı hakkın- v·· zerı'ı,,den 
~cddüt dakikaları geçirmişti. O zaman- da teminat ,·erece;;.i bildirilmektedir .. & 

nn b · · ı·h d·ı · ıd w ı' 'ı' ı d ç k ı J l Q erı '\azıyet ısa C 1 mı.ı O ugun- \Onlllll)Il Ve ll OS avya a C m: O• la yan tayyaresi 
Cin bay Ddbosun ziyaret deceği hükü- vakyu.} a ) ardım ıçin F ran anın hare-

~~t n1erkez.lcrindcn faydai teminat ala- ketsiz kalını} aca\•uı.ı önceden emin ol- geçti 
la9ı;ı tahmin olunu) or Diğer taraftan 

1 
mak i t diklerinden bu Frnnsız teminatı 1 I' 9 ( I l 35 . . ,oma. ö.R) - On tıı yan s· 

ı I &t"nesınde Almanynnm hiç bir mu- 1 merkezı \e cenubu şarki A\irupada ye- k • 1 • b' A .k d A d na efe . . . . . . . 1 crı ayyarcsı cenu ı men a a n 
t gormeden Ren mıntuknsını ış- nı hır 'a.r.ı.> t"t ıhdns edecektır. d wl .. · d k r·ı h ı· d · ag arı uzerın en n ı c a ın c gcı:mış-

çika k • es 
Spaak da buhranı halledemiyoi· 

a - • &.a•eaı f TW 

lerdır. Eu sıradıı dağların asteri tayyn· 
reler tnmfından bu suretle geçilmesi ilk 

defo vakıdir Arinntinin Romn hava ntıı· 

§CSİ bu tcşcbbus dolayısiyle tnkc'irlt"rini 
bildirmi::tir. 

-=--

a ~d tuk cl fl (Ö.R) - B. Spaak t skıl edılen lı:ır c') <' n zarelını kalolik B. P -
la le gi kabma,a • lmak istedigı n:.ızu- y<'rl" t. r, fınd.ııı da rededılm<'sidir. D - 1 T 
h r ahar ciy nezarctındc b'r ıstişarede ger tarurt n kato: klcrın en rnuhafaz.ıkar v apuru Ameri-
~~unaı-ak kabınruıın programını tesbite I kısn.umı mensup olan B. Pıyerlo ~ ni k J F 
iht _ını tır. Bu mJzakercler esnasın .... 1 ~~bmanın sol• l progr~mı aley~~nde Qa.Qn ranSa ya 
t fı! çıkmı V<' kato'ık nazırlardan ikı-ı ıtırazda bu1unmus ve dırı r katolııJ r ı / •• k/ , , 
<l it. bin l« ırmekt n imtına l'tmis'cr- de h r.ci siyns t hakkında Flam.ıııcl a f ln YU emzşflT 

r. Sunun uz B S k h . mısyon.ır tlcrinın ileri süı el i.ıkleri h.ııı t rın pnn emen J<;-
ııı 1 t k ıhtırnz k-yıtları s bebılc lıiıkiimet' ;s-

d er dl'rck .ır, yn gıtm.-. ve saıdi- . . . . 
..ın çık , k . . · tırak <>lmC"k ıst ncınışlcrclır. Kral B. 

nı en ahına) ı tcskıl etmek va- . .. 
~ıfesinı k· ,. Spaaka bır teşeLbus daha yapmasını 
'orı b· • t 1 olarak t~rketmcz<lcn <'\'vcl 1 tavsİ)'<' etmiştir. B\ı teşebbüs de akLn 
bildi ır t bbüste dnlın bulunacnbını 1 kalırsa 15 günden beri devam eden k-ı-

tınıı t"r 
llruk · bina buhranı tam bir karışıklık vazıy~-' -., .. ..,., .... 

k rı ~c·l 9 (Ö.R) - B. Spımkın l •: i 1 tine chio;ecckt'r. Bu sebeple partiler n bu 
~h b· 

1 
t k ' mm•affak olmamas·ı m tcscbbti i.i akim h rakmaktan sakınac, \

ıbera B. lI) mans tarafından rcd ı farı umJhıl or. 

a r a 
kışlık sa .. onunda 

Yunan 
heyeti 

askeri 
gitti 

Istanbul 9 (Yeni Asır muhabirinden) 
Yunan nskeri heyeti Kurmay başkanı 
General Papagosun riyasetinde olarak 
bugün Romanya vnpur ilc P ireye hare
ket etti. General, askeri merasimle uğur
lnndı. 

- =--
iz mitte 

(Bin tane) Buğdayı 
Izmit 9 (A.A) - Adapazarı tohum 

ıslah istasyonunun ürettiği bin tane ndlı 
Buğdaydan köylülerimize bu sene de 
otuz bin kilo tohumluk tevı.ı edilmiştir. 
Yerli tohumlardan bire 5-8 mahsul alan 
köylü «Cüınhuriyet buğdayı> adını vcı·
digi yeni tohumluk buğdaydan bire 30-
40 mahsul olınaktndır. Bunlarla elde 
edilen mahsulden z.iraat muallimlerinin 
nezareti altında fenni şekilde tohum· 
lukfor ayrılmaktadır. 
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Ar;fiye köy eğitmen 
ler kursu 

iz.mit 9 (A.A) - Bu sene Arifiyede 
nçılnn köy eğitmenleri kursundan me
zun olup köylerinde vazifelerine başla
mış olan 50 köy eğitmenine zıraat v~ 

kfıleü tarafından yüzer kilo tohumluk 
bin tane buğday verilmiştir. 

-=-
Roma ve Alman 

gazeteleri 

Vekiller Heyeti 
Dün öğleden 

toplantı 
sonra 
yaptı 

bir 

Ar.kara, 9 ( H ususi)-Vekiller Heyeti bugün öğleden sonra saR.t 
16 d a B a9ve k il B. C elal Bayarın başkanlığmda toplanmışhr. Mü· 
zakerc iki buçuk saat sürmüştür. 

Su Bölgelerinde 
B. Çetinkayanın , yapacağı 

tetkik seyahati , 
1stnbu l 9 (Yeni Asır - Telefonla) - Nafıa v e k ili bay Ali Çetin· 

kaya, bugünlerde yurdumuzda yapacağı tetkik seyahati ea~aaın
da su rnmtakalarmı da ziyaret edecektir. Sivastaki atelyeyi ve 
orada m e m ur ve müstahdimler için kurulan binaları gezdikten 
sonra D ivrik i istasyonunun kü~adında bulunacak, Erzincan, Er· 
zurum nafıa müdürlerini yanına alarak Malatya ve Diyarıbekire 
gidecektir. Adana mntakasında su itini teftiş edecek olan b a y 
Ali Ç c t inkaya, Seyhan üzerine kurulan köprünün açılma mera· 
simine de riyaset edecektir. 

B. Menemencioğlu Adanadan geçti 
lstanbul, 9(Yeni-Asır • TelefÔİila) Ada nadan bildirildiğine 

göre Suriye f ev kala de komiseri Kont de Martelin ziyaretini iade 
için Beyruta gitmekte olan hariciye vekaleti siyasi müste,arı B. 
Numan Menemencioğlu Adanadan geçmif ve Halebe g itmittir. 

B. Menemencioğlu Halepten B eyruta gidece ktir. 

Hatay kontrol heyeti 
lst a nbu l,9{Ye-;;i A-;ır - Telef~I;)- Hatayd~tetkiHerde 

b ulu nmakta o lan Cenevre bitaraf kontrol heyeti bu ayın on beti· 
n e kadar Cenevreye dönmüş bulunacaktır. 

Yeyct çimdilik H ata yda t e tkiklerine devam etmeldedir. 

ispanyaya 
Fransa cümhuriyet e 
750 tayyare ~öde_ m·ş 
R oma, 9 (0.R) - Fransız gazeteci

lerinden Hcnri Court cNiçin yalan sciy
lemeli> ba~lığı altında yazdığı bir ma
kalede Fransııdıın 1 panynya 750 tay
yare gönderildiğini v e bunlard an ekse
risinin F ranııız ve Rus pilotları tarafın

dan idare edildiği ni, cümhuriyetçilcrin 

Suriyede 
Amerikan konsolosu 
nu öldüren Ermeni 

idama mahkum edildi 
-0-

Istanbul, 9 (Hususi) - Suriyeıl n 

alınan haberlere göre bir ay evvel 
Amerikan konsolosunu öldüren Ermeni 

Beyrut mahkemesi 
mnhkum edilmiştir. 

tarafından idama 

Suriye - Fransız 
anlasması , 

lstanbul, fl ( Hususi ) - Suriycden 

gelen haberlert" gore Suriye ile Fransa 
arnsındn .} apılnn muahede bu ayın yir-

mi dördünde Fransız parlamentosunda 
tadilen tasdik edilecektir. 

Amerika 
Seyahat dairesi reisi 

istifa etmis 
~ 

kullnndıklnrı fı ~nklcnn Fransız ınamu. 

lütından olduğunu, tanklarının da umu· 
miyetle Fransız Renaud tipi veynhut 
SoV) et tipi tnnklar olduğunu 'e anrak 
bu hnrp malumesine dayanarak cümlıu· 
riyetçilerin nn ) onali t hücumlarına mu
kavemet edebildiklerini yazmaktndır. 

Danzig'te 
Gamal~ bayrak 

ce ~ildi 
t 
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Varşma 9 (Ö.R) - S rbl'_t Danzıg 
s hrınd ılk d fa olarak ıcsmi v hu u
si mUt:sscsata llitl rcilerin a1aml'tı ve 
Aim, n)anın b.) ra-ı olan Gamalı Ilı ç 
ı.şaı ctlı b. ~·ra 1. r ç kılıni~tir. Bu bal ra
ğm yn1nız birköscsindc Danzig se ı bcst 
şehrinin huc;usi ald.mcti bulunm, ktadır 
Ay.ın meclisin n karnri1C' bu l •; r n 
artık Danzig serbe. t s hr'n..n r ı b '\:• 
rağı olacnğı bı1dırılın t r. 

Allahsızların 

beynelmilel 
toplantısı 

Roma 9 (ö.R) - Rigauan bıldirdıgl. 
ne göre Moskovadaki Allahsızlar merkeı 

komitesi gelecek beynelmilel içtımmnı 
Londrndn yapmnğa karar veermiştir. Bu 
nıaksadlo, 150000 rublelik kredi kalı J] 

N evyork 9 (ö.R) - Umumi scyahot- cdilmiştır. 

lar dairesi reisi B. Villiam Bris'in isti

fası :resm1 rnahafilde Vindsor Dük ve 

Düşesinin seynhatı aleyhinde çıkarıl:ın 

gürültülerle alakadar görülmektedir. Ve 

Vilyarn Bris bu seyahat.'l karşı en ziyade 
muhalefot göstcrmi§ olan iki sendika 

birliğinden birinin reisidir. Dük ve Dü
şese çekilen bir telgrafta Amerikayı zi-

yaret ettıkleri takd.rdc Ameril.a hül:i.i

meti tarafındnn en snmimi şekilde Lı:ır
şılnnncakları bildıriliyor. 

Londrada krallar 
sofrası 

Roma 9 (A.A) - Jn_giliz kral ve km 
Iiç.esi ile valde kraliçe Mari akşam ye
ml'ğıni Bukingham palasta Bulgor kral 
ve kraliçesi ve Yunan kralı ile birlikte 
yemişlerdir. Davetliler arasında Dük ve 
Du'iC''i Dö Kent ve Romnnyn Prensi He
len ıle Yugo lavyn naibinin zevcesi pren.
:;es Olgoda bulunmuştur. 

r.-,.,, v·.ya 
Ege Palasın 

bugünden 
lerine 

itibaren konser· 
başlamıştır 

Yeni vakıt geçirmek, ucuz eğlenmek 
istiyenler behemehal bir akşam 

\ a~.ngton, Normandi 
vaupruna Fransaya göndl'rilmek üzere 
on milyon 2 5 O bin dolarlık altın yüklen· 
misti r. Hazine nazırı üç tarafl ı para an· 
laşmnsının imzasından beri ilk defa ola· 
rnk bu suretle Amerikadan Frnnsnya al
tın gönderildiğini ve Fransız hükümeti
nin bu altınları frangı müdafa a ctmt*k 
jçin salın aldığını bildirmiştir. Na:z.Jr di
ğer memleketlerin dl' bu maksat!,, A· 
merikad an al tın sa t ın almak için müza
kereye giriııınell"ri ihtimalı olduğunu "OY
lemişt ir. 

Paris 9 (ö.R) - Gazeteler Romada 
imza cdılcn anti-komünist Jnpon-Alman 

I Italyan paktı hakkında Ingiliz ve Fran
I sız gaz t ll'rinin tefsirlerine siddetle ce
,•ap verın<'kte ve komünizmın dünyayı 
tahdıt <'d n :ıf t oldugunu ) azın ktadır-
1ar. cMittnJ gazef.c!o;İ bu hakikah birgün 
lngıltcrenin de unhyarak komiınist alcy-
=~:~~ tlt h~~~~i~~m~- -----·ı-·z~---·ı-R----P--A~-·L-•A--•s _____ _ 

Ege Palasın kışlık salonunu 
....... ziyaret etmelidirler 

•• 1.' 1. • 'fE• ~;~·;~;·~·~·~·~ .. ~adar "Şehir gazinosunda 

~~!te tenzilatla kış tarlfe,erlne batlanacaklır 
7/7i'J'/.Y/.7.77~/~,YJ',.KZ7:J rı7./~911 .............. . 
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Şarki Erdende 5000 
Arap ihtilalcısı 

toplanmış 
Roma 9 (Ö.R) Kahireden bildirüdıgi

nc gorc şarki Erdcnin cC'nup hududunda 
5000 den fozla arap ihtilalcisi toplanmı -
tır. l ngılız huküml'ti bu tehlike::; e k ar
~ı tcdblrlcr :ılmaktndır. 

On nydan beri deva m e tmekte olan otelin ilavei inşaab b itmif, 
otel kısmı ell i oda ve 22 banyo v e duşlu odaya iblağ edilmi~tir. 

Gazino lnsmı ise yenide n ila ve edilen bir salonda hem hususi 
ziyafetlere hem de nişan ve evlenme gibi düğünlere tahsis edile
ceği g ibi methur profesör bay Sternadın idaresindeki bef kitilik 
bir Çek orkestrası bütün kış için angaje edilerek 13/11/937 c u
maresi gününden itibaren konserlere ve her cumartesi ve pazıı r 
günleri de s aat 17 den itibaren tedanaanlara baflıyacağı muhte
rem müyterilerimize ilan etmekle kesbi teref eyler. 
• 1ZMIR PALAS MODORIYETI 



içtimai Trakyada Sabıkalı 
RÖPORTAJ 

rzzzzzz:zzJ!ZZT..LZ72LZT./7IL7-7.ZZ7.7.ILJ iş hayatının tanzimi Tavuk avlıyordu 
yakalandı 
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Röportajı yapan 

uc Valti 

a uslu b 
idi. Oğlu ö 
-5- Ana kalbi nasıl bir hissi

kablel vul<ua kapılarak bu 
kadınla birlikte yuvaya 
bir felaketin girdiğini 

hisse miş oluyordu •.• 

<;, .. nç 
hoşa 

kadının 

giden l>ir 
duruşunda 

hal vardı 

Meçhul genç kadın kadehi doldu:--
mU§, guzforini ornı dıl.."mi§ti. 

bir dnğ senntoryumunda istirahat etti
ği aylarda o Paristc yalnız knlıyor, Ja
kı pek SL•yrek olarak görebiliyordu. Al
tı ny içinde saçları kırlaşmış, çehresi 
gcnçlrk taravetinden çok seylcr kıty

betmişti. 

Kabuslu bir rüyadan çıkmış gibi idi. 
O~lu kurtulmuştu. Kendinizi hır kerrc 
onun yeıine koyunuz. Her şeyin ne ka
dar sabuk ikınci plana düştüğünU an
Jıyacnksınız. Bayan Düpre oğlunun 

kuvvetlenmesi için çalışmakta devam 
edecekti. Doktorlar .Takın yorulma.maçı 
icap ettiğini söyliyorlar<lı. Bayan Düp
re ogluna baktı[!ı zaman gözlerine ina
nanuyordu. 
Oğlunn snf hava, bol gıda lazım ol

duğuna göre bütün vazife kendisine 
teveccüh etmekte idi. Bahusus son ih
tarı almı~ bulunuyordu : 

- Oğlunuz.un sıkletini daimi bir kon
trol altında bulunduracaksınız. Her ki
lo alı.şı ne kndar lyı bir alamctsc bir 
kılo kaybcdl j de kotü, hem de çok kö
tü bir aıa~1 t sayılabilir. 1ştc bu tavsi
yeye uymu tu. Oğlunun saf havn al
ması için Parisi terkederek güzel bir 
sayfıyc kirnlamıştı. Evin büliın konfo· 
ru mükemmeldi. Bu iş biraz pah:ılıya 
mal oluyordu ::ımma Jak icin tasarruf 
mevzuubahis olnmnzdı. 

Bn) an Duprc için yorgunluk dah:t 
ş;ddetlc dnvam edecekti. Zira sabah-
1nrı pek erkenden i ine gitmek mecbu
j!!yctincle idi. Fakul kalpte ne~e olduk
bn so·u·a }orgulnlukların ehemmiyeti 
mi olur? Bayan Düpre hali, tavrı ve 
giyinışiyle sevincıni izhar ediyordu. 

Bir"nci hafta çok !Wkin geçti. Jakın 

r cnai zind ı- ·,,. avdet etmekte idi. Bır 

akşan Bn. Düpre işten dönüşilnde oı<

lwıun vanındn enç bir ktıdın gördü .. 

Edirne, 9 (Husus) - Beşinci Bölge 
iş dairesi Trakynmızda yaptığı tertibat 

ile iş kanununu kolaylıkla ve iş veren
ler hakkında istekle tatbika muvaffak 
olınustur. 

Bidayette iş verenlerle ışçüer ara
sında sikfıyct ve müracaatler oldu. Du

na s b p kanunun her iki ttırafça layı
kiyle anlaşılamamış olmasına mebni 

bölgede:: iş kanununun alakalı her mad· 
desi iş verenlere ve işçilere: izah <>dil-

miş ve hu suretle sikayctlerin 
kesilmiştir. 

arkası 

Ancak dahili talimatnamelerin tanz.i
mi hususu bilhassa küçük san'at sahibi 

iş verenleri düsündtirmekte ve bunun 
için bölgeden bir formül bcklemekle
dır. 

Trakya Bölgemiz dahili talimatname 
Uınzimi için mrıtbu bir fomıülü bütün 
iş yerlerine dağıttığı takdirde Edırne
de esaslı ve iyi bir sckilde girmiş o!ıtn 

iş hayatını Trakya muhitinde clddi, di
siplinli bir hale ürağ <'lıniş işçiyi bir 
kat daha sevindirmiş olacaktır. Bilhas
sa Edinıcınizde i çilerin senenin mucıy
ycn mevsimilerinde i,.siz kalmaları b!r 
çok iş veren inhis.'lrlar, süpürge ima-

lathaneleri gıhi r smi devnir ve hu!.usi 
müesseselerin mevsimlere göre faaliyet

lerini tatil etmelerinden ileri gelmekte
dir. Iş bölgesi bu hususta umumi müfet-

tişlise baş vururak bu i,.sizliğin önü
ne geçilme.si çarelerinin aranılmasını 

rica ctrni~. General Kfız.ım Dirik bu 
mesel ılc yakından aUı.kalanıp ilgili 

dairclerin dikkat nazarını çekerek le
şebbiiste bulunmuşlardır. 
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T uz nerelerde 
serbest 

nakledilecek 

Bayan Süreyya adında genç bir kadın 
Knrnntinada oturmakta ve evi mü53İt 
olduğu için birçok tavuk beslemektedir· 

Son günlerde tavukların birer, ikışer 

noksnnlııştığını gören bu kadın. mnhıııl· 
lelcrinde bir tavuk hırsız.mm türcdı •ine 
kanaat getirmiş ve yakalamak üzere ter• 
tibnt almıştı .. 

Filhal.ika hadise günü bir §Uhsın evi· 
nin önünde dolaştığını ve elinde bulun• 
durduğu uzun bir iple tavuklan n,,ladı· 
ğını görmüştür. 

Bu adam, ipin ucuna bir ekmek lok· 
mnsı bağlıyor ve tavukların önünı• alt' 

yor, tavuk ekmek lokmasını iple birlık· 
le karnına yuvarlayınca denizden hl'llı~ 
çckc>r gibi tnvuğu çekiyor .. Nn ıl, diye
cek var mı bu işe) 

Suçlu Ali henüz yirmi yaşını bitirme· 
mİ!llir. Birçok hırsızlıklarından dolayı 

hapishnnedcn çıktığı yoktur. Hakim ken· 
disine sordu: 

- Boyun kadar sabıkan var) 

- Hepsi de iftira 1 
- Ya bu İşe ne dersin) 
- Ben o tıırihte hapishanede idim 
- Amn bu bııy;m seni tıınıyorl 
- Allah insanı çift ynratmı~tır. 

Adam adama benzer, bu kadın da beni 
benzetiyor .. 

Hiıkim dü ündü: 
Suçlunun hadise tarihinde me,•kuf 

olup olmadığının ve sabıkalarının infall 
edilip edilmediğinin sorulmasına karar 
veriilere.k duruşma bir hafta sonraya tıs· 

lik edildi. 

Kral Borisin seya
hatı ve Bulgar 

gazeteleri 

Bir 1qk cinayete nasıl müntehı ola- Jak annesinin m rakını tatmin için : 

Ucuz fiatln tuz satılan mmtakalardan 
normal fintla tuz satılan mıntakalara 
yrıpılacak tuz kaç:ıkcılığını önlemek için 
tuz hakkında evvelce kabul edilmiş hti
kümler inhisarlar genci direktörlüğünce 
degisiirilmlşllr. Bu değişikliklere gore 
inhisarlar idaresinin kapalı ve mühürh.i 
kapları içindeki tuzlarının naklinde tez
kere arnıunıyacaklır. Bu tuzlar yurdun 
h(!l' tnrafına deniz.den v kanıdan ser
bestçe nnklolunnbılecc.kt.ir. Inhlsarlar 
idnrc.si tc.uzilutlı satı.ıı yapan mıntaka
lardaki tuzların mıntakaları dışına çıka
rılmamasına dıkkat edecektir. 

ilir ? ti. Haı:tnlının nüksetmesi demek ~u tki HASTALIKTAN ÖNCE - Komşumuz dedi. Çok evimll bir 
Luv Voltl, cYuvadan ngır cezaya, sene ıçinde gc.ç·rd gi müthiş ıstırapla I Bayan DUpre ko~asmdan kalan ser- ba:an anıw ... Yal~ızlıktan fozla sı~~l

l>~lıklı anketinde bu mevzu üzerinde dolu günleri blr daha y sumak demek- veti son santimine kadar ımrfeacrek dıgımı tahmin ctmış olncak. · · Her gun 
an.,katli çalışmnlar yapmış, için için ı-r 1 ti. Bundan biıyük hır felaket tas:ıvvur ! oğlunu Y tıstinneğe ehemmiyet verıni - beni z.iyarel ederek tatlı miisahabelc:-i 
liyeıı içümat ynralnrın iç yüzünü mey- edemez.dl Z ra k ndı v ziyetind olan tı. - ı ile n" elend"ri}'or. 
klana koymu!ltur. Kadın muharrir a ;a- bir anne ıçın yaptı ~,ı f roak 1rlıkları b:r Bu ga) rctlcrinin mukafatını da gür- Filhakikn apartmanm her tarafı çı
~daki yaz.ısında bundan evvelki yazı- ikinc, defa tekrara ımkin yoktu. Gece mck üzere ıdı. Hayatta muvaffak .ı::.lu- çeklerle dolmu Cu. Jnk kravatını daha 
~ kadar sürlikleyici bir hadise> i ele sUndu~ çalışmı~, belki on defa hayal:n yordu. Çalı~tıgı fabrikamn direktörü dikkatle, daha ustalıkla bağlamıştı. B~-
)lmış bulunuyor. sert ve insafsız ennclJerı ön tinde yıkıl· ondan çok memnun bulunuyor. <Bu çu- :\an Diipre niçin olduğunu anlamamak-
\ *"' * nınk tchhkcsi g çim11*kt n ancak bir cuk az ~nanda kıymetli bir şafısiyet sızın bir acının kalbin! ısırdığını hic;-

fki ene, yei lı bir intizar içinde ge- f h olacaktır.> dıyordu. ::rakın kazancı sa- setti. Halbykt bu meçhul kadın kırınız.ı nnnenin yapabilec.egi \·kal eşer .gay-
&en tedaviden sonra doktor : tl 1 y s·n-ıc müreffeh bir hayat sürUyorlar, } annkları rujlu dudaktan renkli tır-r re ere o •lunu kurtarmak için yatakta -

- Artık b nim isim bitti bayan. Bun- k ı b l B b k p:mı b·riktım1e"e de muvaffak oluy0 r- naklariylc güzel, hem de çok gu··zeldi. ·-r a a ı m· ti. ugün ir mucize arşı- ~ 
Pan onrnsı sız kalıyor. S zin vazife. sında idi. O lu kurtulmuştu. Bir baş- lardı. Bugiın, ansızın !iyevri başladı .. VaziyctindE.' çok hoşa giden, çok mülte-
Fz başlıyor, demi ti. ka tecrüb ye tnhomrnulii yoktu. llkön- Jak yatn a düştil. GUnler geçtikçe eri- fit bir hal " rdı. Ana kalbi nasıl bir 

- Tehlike kalmadı, oğlum tamamen cc kuvveti, ıhhati ayni mukavemeti yordu. D ktorlar vahim bir teşhis koy- lıissikablelvukua uyarak bu kadın1a 
~yap oldu değıl mi doktor ? göstcrıniycc klı. Jak biltün doktorların dular. Jakın bu hastalıktan kurtulması birlikte yuvnyo bir felaketin girdiğini 

- Kılinik tedavisi bakımından yapıl- ölüme mahkum tcl~ıkki ettikleri bir ihtim ıli pek az. olduğunu saklamndilar. hissetmi,, oluyordu. 
-Bitmedi
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Satılık ev 
Pl8Sl icap eden şeyler yapılmış, teda- devrctl n g çmi ti. Herkesin ümidi11i Annenin ıstırabı o gün ba.,,cıladı. Oğ
'!Vi safhası hitam bulmuştur. Fakat şiın- kestiği bir zı.ımnndn ynlnız bayan Düp- lunu tedavi ettinnek için çalışmağa, ka
i:ll size düşen vazüe daha nazik, daha re o •lunu ya atmak ıçin imkansız. olan zanmnğa mecburdu. Jakın çalıştığı fab
.ıu-aır. Oglumızun bütün varlığı. nor- tecrübeleri yaptırmaktan fariğ olmn- :rlkatörün yanın:ı sekreter olarak girdi. 
ınal hayata intib k devresini büyük b r mıc;tı. p l el d f zl 1 Cüzclynlıda, tramvay. caddesin-
rt..ttyntla gcrı"rmc ıne b--g-•lıd• ... Bır t'-d- J ' k l ld O . k d b" akz.."lkr arı ve gec eri • e .ı a çardışa- de 102 7 numaralı ve alh odalı, de-
Mı .., ... ... .- aK ur u u ya • gune a ar ı- ra nz.ancını nrthrmnga uğraşıya uı. 

birswı.k, bı"r 'orgunluk, bı·r a~ sabı'yct, ·kt" d ı 1 . l . G l d nize knrşı, hütün konforlu ev s::ıtı· ., r r · erı para ar t'rım ~e ne umu- ece eri üç, ört saatten fazla uyumı~ 
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HakbD aorar: 
- Kannızla neden aynlmnk istiyor-

,unuz? 
Erkclc: söyler: 

- Anlatayım bay hiıkim ... Dörtse
ne evvel kanm cTelı: evliıt> isimli roma
nı okudu ve Lir oğlan doğurdu. iki se

ne evvel clkizler> kitabını okumuştu ... 
Bu sefer ikiz doğurdu: .. Şimdi de cBir 
mıllet nasıl do~ar> kitabını okuyor. An
lıyÖrsunuz ya .. • fşte bunun için kanm
dan ny;.lmak istiyorum. 

BtR WRKO 

Un elerim elek ilen 
Çarkını döner fol k ılen 

er 
ffergün bir karikatür 

BiR FIKRA 

- Doktor ... Yüz aene yaşayacağım 
zanneder misiniz) 

- Sigara içiyor musunuz? 
....,.... Hayır .•• 

içki içiyor musunuz) 
Hayır ..• 

Hovardnlık ediyor musunuz) 
Hayır ..• 

Eğlenceyi seviyor musunuz~ 
- Hayır ... 

- O hnlde neden yüz acnc yaşamak 
istiyorsunuz) 

BfR MANi 

Ecnebi ve yerli kaçak tuzların ithaline 
ve sUrümüne meydnn bırnkılmaınnk 
üzere Istanbul, lzmir, Edime, Kırklar
eli Tekirdağ, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, 
Bilecik, Zonguldak, Kastamonu, Sinop 
ve samsun vil:ıyetlerindc dökme tuz 
nakliyatı serbest olacaktır. Diğer vila
yet.lc,rde 25 kilodan faz.la dökme tuzlar 
için gene nakliye tezkeresi aranacaktır. 

Tezkere mecburiyeti konulan yerler
de beledıye, nakliye ve köy sınırı içinde 
olması şartile bir yerden diğer bir yere 
nnklolunan tuz.lardan ve belediye, nahi
ye vckoy hududu dışında 25 kilodan :ız 
olan tuz nakliyatından 1ezkere aranını
yncaktır. 

Tezkere mecburiyeti konulan yerler
d<' tezkeresiz naklonulan tuzlar kaçak 
sayılacaktır. Salış füıtlan ucuzlatılmış 
tuz. ne veya anbarlardan satılan tuzla
rın tayin olunun mıntakalar dışına çıka
rılması yasak olacaktır. 

Tenziltıtlı satış fialı tatbik edilen yer
lerdeki inhisarlar tcşkiU'ıtından, istas:y on 
anbnrlarından veya tuz satıcısından alı
nnn, -damgalı ve çuvallı tuzlar başka mm 
takalara çıkarılır ve dökme olarak satı
lan tuzlar da tez.keresinde yaz.ılı yerler
den başka yerlere nnklolunursa tuzlnr 
ınilsaderc edilecek ve her bir kilo tuz 
için 3 kuruş para ceı.ası ~lınacaktır. 

--=--
Sorgu hakimlerinin 

vaziyeti 
Adlıyc bakanlığı, sorgu hl.ikimlerinin 

knuı saltıhiyetini umumi mahiyette kul
lanmnlarına imkan olmadığını. sorgu 
hnkimlcrinin katiycn heyete iştirak et
tirılmemclerini tcşkiltıtma bildirmiştir. 
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Kemerde okuyan bir okuyucumuz 

Sofyn 1 Sonteşrin - Kr..ıl Borlsin Av· 
rupa seynhatı hakkında basında tesa· 
düf edilen yacılar arasında bugünkü Zo
ra'nın bir makalesi \'ardı Bu yazıya y(jfe 

Bulgaristan Bnlkan hnrbından bugHnt 
kndar geçen zaman .zarfında dalma -cft" 

trika sılfıhına hedef olmuştur. Harıc:te 
Bulgnristnm temsil eden diplornattarııı 
snyısı azdır. ve bazı kimseler sebepli v~ 
ya sebepsiz Bulgaristan aleyhinde tnh· 
riknt yaparlar. Netckim son znmanl rda 
BulgarisUının şu veye bu lnrafa b ~1ı 
olduğunu ileri sürmek suretıle Tilr'c
Bulgar dı polit.ıknsı hnkkında ayfal r 
çıkarılmıştır. Hattu bu mcyand..ı b:ı.zı 
devletlerde vardır. ve hunlar iç·ndc bt"" 
nimle olınıyan, ben·m ale~·himdcdir ., 
prensibine göre davranır :ve BulgnriS· 
tan hakkında da hunu tatbik ederler 

Gaz.ete Ltilün hunların doğru olıil ı· 
clığını kaydettikten sonra Bulgaristıııı1 

baz.ı devletlerle olan ekonomik ynıooh
gınm f)Olitik anlaşmalara delil diye r.ö;.;
tcrildiğini ve binaenaleyh devlet rets'nııı 
Avrupa seyahatinden memlekete fıırt111 

geleceğini; en otoriter h·r d vlet od.ı 111 

sıfatile bu kabil şayiaları. süph lcrİ v~ 
dedikoduları bertaraf cdild"<f ni y zn1 k• 

• • b\I 
tadır. Muharrire gör d d t re sının . 

. 11rı husustaki fanliyt>tinin m l ve mu 
neticclerıni h riçt k d lomatların 1 ·~1< 

ı ·ı'l 
d m z. Kr 1. aynı ıa'1"' 

1 n\'" 
yeni b:ııı dostluk! 1 

' 

ynzıyor : du ınd n m ınl k l 
l, J"1" 

Cul benekli melek ilen 
l.rnmım kızı gelin oLun ... Nereye gidiyorsun ? 

Akşamın vakti geçli 

Bir güzel hnktı geçti 

Saçını kement etti 

Boynuma taktı geçti 

1 
Kış geldi. F,ıkat biz.im tarafta otu- d n fay ktndır - Kralın 

1 
ranlar, bir türlü knra sineklerin iz'acm- ko u mcmlek ti re ve gerek A~ r b r 

Avluya kazan kuruldu 
Mezara kazm vuruldu 
Eşin kazlar mezarımı 
Emmim kızı gelın oi un 

Eşin qjn derin olsun 
Sular serpin serin olsun 
Derin olsun •.. Serin olsun 
En1mim ltızı ırelin olsun 

Ah afura giHUrUyorum ••• 

BfR OLMUŞ ŞEY 

italy da, T anaro üzerinde eski bir 
demir köprüyü yüz metre uzunluğunda 
leni bir köprü ile değiştirmişlerdir. Ye
ni köprünün kurulması yinni bir dnltika 
sürmüıtür. 

BtR FiL DiŞi 

Geçenlerde Anvers ha} vanat bahçe-

11inde bir f ılin di§İni do!dunnak icap et· 

mi, ve bu işi yapmak için 1 150 ı;rnrn 

huusi çimento sarfcdilmiştir. 

BiR BtLMECE 

Bir küçücük al y stık 

içine biz un bastık 

Ce\'abı: Yarın 

Dünkü bilmeccmizin halli: Asma ·ve 
praı;:ı .•• 

l 
dan kurtulamıyor. Bunun sebebi şudur: m rk z.1 rırı yapdığı ziy r tlc hı<; .. 

d ·ıt•· 
Kemer köprüsünde belediyenin tarız - d d kodul u mucip olman aktn v .., • 

I fot ham vardır. Bu han içinde bulun:ın b l" mp tı le karşı tadır. B ı 
yüzlerce ha)' vanatla kara sinekler içın u 1 kr lın ·1 vi oıt ları . 

1 kuvvetli bir fuvaye teşkil <'tm kt<'di·. b 1 h. i dostlukları t 

Sinekler halkı ve l!Kı dükkanları:ıı rı 

iz'aç etmektedir. Gazete kralın sevahntini Bu ~ 

~1:~ntaka _amirinin bu tnraflnrı kon+rol l ıç~n h~r bakımdün f.ıydal.ı ~ldu u uk~;, 
I eltığı takdırde, yazdıklnrımız meyd.ıI141 nLini ızhnr tmekte ve ıyı Icul 
çılcacaktır. Naz.arı dikkati celbcderız. 1 dilemektedı.r 
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Utanılacak 
Kara Günlerim 

........................................................................................................ 
llc-ni derhal bir titreme aldı .. Şimdi

}e kndar olumu bu kadnr 5oğuklukla 
~arşılayaca< ımı his ctmemictim.. (Bu 
kızcağız clektrıkli koltukta yandıktan 
110nral ... ) kelimelerinin elektrikli motö
rün gürulıuleri gıbi bt"y nimin içerisinde 
tcçtiğini hi scdiy ordum. 

Muhakeme o gece saat 9.30 da bazı 
kirnsclerı sorı;:u altına aldı. Saat biri yir
trıi geçe reis muhakemenin bütün aza
larına hitaben uzun zamandanbcri daha 
henüz. bir karara vasıl olamadıklarını 
ilan ederek celseyi ertesi güne bıraktı. 
Etı~ gün de yine akşam saat altı bu
çuğa kadar daha henüz bir karar işitc
IJıcdılc .• Muhakeme sıılonuna dn\'et edil
dik ve sonra heyeti hakime yerlerini iş
gal ettiler .. 

Arnerika ağırcczasmda adet olduğu 
\İ:zcre :z.abıt katibi heyeti hakimeye sor
du: 

- Bir karara vsıl oldunuz mu? 
- Evet. kararımız hazırdır .. 
7..abu katibi ha.ı:inına şidcfetlc bağıra-

1a1t: 

- Heyeti hakime lütfen ayağa kalkı
lltz.. rnaznunlar siz de ayağa kalkınız.. 
Heyeti hakime azalan maznunlara ba
lınız. Maznunlar siz de hakimlere bu
lı.ınıı. ••• 

Şirndi karam ait korkunç :ıunli soru
l'ordu: 

- Muhterem heyeti hakime a7.alan 
rıe diyorsunu:d Maznunlan suçlu buldu
llt.z. rnu '? 

Reis müdahale ederek: 
- Maznunların isimlerini hirer birer 

tö~ leoyin 1.. . Dedi. 
İ'.<ıbıt katıbi .) üksek sesle devnm ede

rek: 

- Muhterem heyeti hakime ne di· 
l'orsunuz'? Maznun Josef Corciyi ımçlu 
buldunuz mu'? 

Derin bir si.ıkut muhakeme salonunu 
isıı·ı· ı .. R . 

tt e mıştı. eıs: 

- ölüm mcsc:lcsindcki cürmü ile hu
~urıı adalette birinci derecede mes'u) 
0nıı bulduk ..• 

Birdenbire bütün kemiklerim clamnr
larunın donarak buz kesildiğini hisset
lırn. Zabıt katibi tekrar sorarak: 

S - Muhterem heyeti hakime. 
andresi suçlu buldunuz mu? 

Reis: 

Tomas 

- Onu da ölüm meselesindeki cür
ltıü ile huzuru adalette birinci derecede 
9'ac;hı bulduk ••• 

l.bıt katibi tekrar setlenerek: 

kunç vak'alar geçen yirmi yaşında gt:nç 
bir kız... lstikhııl için ne iimidim olabi

lir'? Bilmiyorum ... Dünyada en büyük 

bir arzum varsa o da artık hayatta temi.z: 
ve aklı bn ında yaşamaktan başka birşey 

değildir. Madm:ızel Rozenbergin yardı

mı ile kendimi artık bu dü~tura göre yü

rüteceğimi ümit ediyorum.. Az bir 7a

man zarfında bütiin kanuni güc;lüklerimi 

Bir •• sun net 

temi.demiş olacağım ve kendi vicdanı
mı saflaştırmak için kafi miktarda azap 
çekmiş olacağım .. Bana ne olduy!la oldu 
artık hayatımın her safhasında biri di
ğerini takip eden ve her birinin önüne 
daima derin çukurlar çıkan o kara adım
larımın yürümesiyle geçmiş olan günle
rimi asla unutamıyacağıml .. • 

CAHIT ERKAN 
-Btrrt-

düğününde 

Çalgıcılardan biri baca
ğından yaralanmıştı 

Suçlunun kim olduğu anlaşılamıyor 
Dün ikinci sulh ceza mahkemesinde t davetlilerin göıii görmiyecek surette 

karanlık bir yaralama davasının duruş-1 sarhoş olduklarını bildirmiştir. 

ması yapılnıı~tır. Filhakika dinlenen şahitlerin hepsi 

Birınd Beyler sokağında Lenger ai- de, Fer.idi kimin yaraladığını bilmedik.

le evinde oturan Lütfü adında bir şa· lerini söylemişlerdir. 
}ııs, çocuğunu siinnet ettirdiği gün bir Hakim Naci Erci bu karanlık dava-

lı. - Yüksek makamı ali maznun Mar- de eğlenti tertip etmiş ve komşularını nın perdesini açmak üzere düğün sabi-
onya de Lupezi suçlu buldunuz mu'? d k ] · · davet e ere ça gı getirtmıştır. bine şu suali sormuştur : . 

ı,.. O anda bütün düşüncelerimden uz~- Rakılar içilmiş, oyunlar oynanmış, - Sen bu suçluyu tanır mısın ? 
. ın11 idim.. Hayretle cevap veren re· bir müddet sonra çalgı paydos edilmiş- - Hayır .. 
~ doğru bakıyordum .. 

- Hayır suçlu değil I... tir. Çalgıcılar bir kenara çekilmiş ve - O halde tanımadığın bir adam ne 
••• toplanan bahşişleri aralarında taksim diye senin düğününe geliyor .. 

1-1 b l 1 ki k 1 B ederlerken bir münazaa çıkmış, çalgıcı- - Yalnız gelen 0 deg-il ki.. Ben üç .. •Yatım öy e i e urlu muştu. ir 
'lirii ı. hırdan Ferit adındaki kemancı • naydutlarla beraber baskın işinde 
;~l:ııı.rn olduğu anla~ıldığından böyle- - Ah yandım .. 
~·le rnııhakeme edilmiş ve beraet ede- Diye feryat edince bacağından yara-

beş komşuyu davet etmiştim. Az zaman 
içinde koskoca aile evi mahşerden bir 

nümuneye döndü .. Biç tanımadığun ve 
çağırmadığım bir sürü insanlar ev~

min içinde peyda oldular. Eh düğün-

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

Türk - Yugoslav 
dostluğu 
--0-

-BAŞTARAFI BtıUNct SAHJFEDE-
Yugoslavya mebusan meclisi Tür

kiye Büyük Millet Meclisinin samımı 

dostluk tezahüratından son derece min
nettar, dost ve müttefik Türk milletine 
olduğu kadar onun mümessillerine en 
hararetli selılınlnrını kemali müliıhasatla 
gönderildiğinden dolayı bahtiyardır. 

Yugoslnvyn mebusan meclisi bu vesi
leden bilistifade Balkanlar ı.•e Balkan 
milletleriyle umumi sulhun kavi zamanı
nı t~kil eden Balkan paktına müstenit 
bulunan sarsılmaz dostluk ile her iki mil
letin gayri kabili inhilal bir surette- yek
diğine bağlı olduğunu kaydeder. 

Yaşasın Türk milleti ve yaşasın onun 
mümeuilleıi .. 

Bu münasebetle en derin hissiyatı ih-
tiramkaranemi takdim ederim, Bay re-
İ!I •• 

.,. ______ ._. __________________ a:-., 
Hac erin 
---------1.-IJI 

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

•••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••• 
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0nu kurtaracak sizsiniz! 
Nasıl... Nişanlımı elimden almanız hafi 
gelmiyormuş gibi bir de üstelik bana hay. 

dutlar reisinin karısı olmamı mı 
teklif ediyorsunuz? 

- Olmaz ... Güpe gündüz nasıl ka
çarız. Bizi görürler.. Peşimize düşerler 

Yugoslavya krallığı mebusan ve çok uzaklaımadan yakalarlar .. 
meclisi reisi - Biz yokken .Oantröyle kızına bir 

len kabile reisi beni Ekrem, deve ile ka
çanın arkasından yeni bir takip müfre
zesi çıkarttı. Firarinin mutlaka yakalan
masını emretti. Sonra Langlenin çadın

na bağlı olduğu halde götürülmesini ve 
baş ucuna iki silahlı nöbetçi dikilmesini 
emretti. 

ST AF AN iRtE fenalık yapmasınlar .. 
YUGOSLAV KURMAY BAŞKANININ - Kabile reisinin Dantröyün kızına 

TELGRAFI J karşı beslediği his onları şimdiki halde 
Ankara, 8 (A.A) - Yugoslavya er- . ve muvakkaten tehlike harici bırakmak- - Hakkında ölüm kararı tatbik edi· 

kanı harbiye reisi general Nediç Türk 1 tadır. Önümüzde zamanımız var. Bina- linceye kadar nöbetçiler eksilmiyecek 
topraklarından ayrılırken Uzunköprü-! enaleyh onlar için endişeye mahal gör
dcn Mareşal Fevzi Çakmağa aşağıdaki miyorum. 
telgrafı göndermittir. - Haklısın Elsa ..• Sen daha doğru 

dedi.. Sonra, Skarfm yerde yatan 
sedine bakmağa tenezzül etmeden 
dırına döndü. 

ce-
ça-

Çok misafirperver olan uil memleke- düşünüyorsun.. Bir az e\'vel kanlı bir hadiseye sahne 
tinizi terkettiğim fU anda dost ve müt- Gün.·· Sabırsızlığın ve ümitsizliğin! olan bu yerde şim<li artılt kimse kalnıa-
tefik memleketlerimizin menfaati ve dün- verdiği bir ağırlıkla geçti. mıştı. 

Aktamın karanlığı kabilenin çadırlaya sulhunun kuvvetlendirilmui hususun
da gösterdiğiniz dostane tqri.ki mesai-

den dolayı zab 8.lileerinc kartı tekrar en 
aamimi tetckkürlerimi arzederim. 

GENERAL NEDtÇ 

rının kurulu olduğu mesahayı kararttı. 
Gece yansına doğru idi. 
Elsa Vings: 
- Haydi ... Dedi. Gidiyoruz .. 
Çadırlarından çıktılar 
Etrafta herkes uyuyordu. 

Manisada yapılan Hava ılıktı. 
r b l l Gök yüzü yıldızlarla dolmuştu. 
~uf o maç arı Çadırların bulunduğu yerin biraz uuı-

Pazar günü Manisada Aydın bölge ğmda, gen.işçe bir meydanda kabilenin 
§8mpiyonu Nazilli Mcndres talr.ımı ile develeri vardı. 

Çanakkalenin Biga fampiyon takımı aıa- Sessiz adımlarla develere yaklaştılar. 
sında yapılan müsabakada Nazilli §8m· Tamamen yanlarına gelmişlerdi ki 

· B' ·1..1• sıfır mavi& tt" G l I karşılanndan birdenbire bir gölge belir-pıyonu ıgayı I"- - g up e ı. o -

leri takım kaptanı Şevki ve NaziJJili Ye-' di.B. ..
1 

Sk rft 
u go ge... a ı ... 

tim Ali attılar. Ayni gün yine Manisa- Sert bir sesle: 
da Manisa ile Balıkesir talumlan kar11-

- Nereye gidiyorsunuz? Dedi. 
1aımış ve Balıkesir 4 - 2 Mani.saya ga- Elsa sapsan kesilmişti. 
lip gelmiıti. H~kemin saatine itiraz edil- Langle genç kadının kolundan tuttu. 

diği bu müsabaka dün tekrar edilmiı ve - Siz yalnız gidiniz. Dedi. Bu sefil 

Her kes yerine ve çadırına çekilmi§
tL. 

Ortada yalnız Skarf'ın ölümü vardı. 

lşte bu esnada, yere yatmış geviş ge
tiren bir devenin arkasından bir gölge 
hareket etti. 

Bu gölge.. Elsa Vingsdi. 
Büyük bir heyecan içinde idi. 

Gözlerinin önünde hB1i o müthiş sah-
ne... Langlcnin hücuma uğraması.. ka-
f asına vurulması ve yere yuvarlanması 
sahnesi bütün dehşeti ile yaşayordu. 

Kendisini göstermemeğe çalışarak Dan 
tröy'ün çadırının bulunduğu istikame
te koştu. 

Ve ... içeri girdi. 
Baba ile kız uyumamışlardı. 

Genç kız çaöıra rakibesinin girdiği
ni görünce yerinden fırladı. Çadırın ora 
tasında dimdik durdu. 

Balıkesirli1er maçı yine ve 2 • O kazan- ı ile ben burada uğraşırım. Dantröy de ayağa kalkmış, kız.ının 

mıO)ardır. Ve böyle söyliyerek birdenbire Skar- önüne geçmiş, Elsa Vings'e doğru san-

Bugün Balıkesir ile Nazilli takımJan fın üzerine yürüdü. Çenesine müthiş bir ki kız.ını müdafaa eder gibi bir vaziyet· 
karıılaıacak ve galip takım Ankaraya yumnık indirdi. le iki adım atmıştı. 
gidecektir. Herif, boğuk bir feryatla yere yuvar- .Ann, ağlamaktan ku.anıuş gözlerini 

landı.. Elsaya dikerek sertçe sordu : 
ma iş işten geçti. Fakat derhal kendini topladı. _ Buraya niçin geldiniz? Ne istiyor· 

Hakim bu defa da müştekiye SQrdu: Tabancasını çekti. .sunuz? 

- Sen bu suçluyu tanır mısın ? Develere doğru koşarak uzaklaşan _ Size, Jorj Langlenin tehlikede ol. 
- Hayır.. genç kadının gölgesine nişan aldı. duğunu haber ve~ğe geldim. 

- <?elmiş, geçmiş bir şeyiniz var mı.? Kaybedilecek vakit yoktu. _ Adını sölediğiniz adamın vaziyeti 
- Hayır.. Langle derhal ta.bancasını çıkardı ve h" bir suretle beni alakadar etmez. Bu-

0 h ]d d . . 1as ., Skarf'ın ate~ etrnesıne meydan bırakma- ıçd 
- a e ne ıye senı yara ın. dan kend"ı o'"nun u·· ...... ine ve tam isabetle 1 ra an çıkınız.. 
- Ben de buna hayret ediyorum ya. ....... Ek 

B 
. tabancasını boşalttı. - Peki... çıkayım .•. Fakat Beni • 

- dlu sarhoıtun da müna-ı 1 k b d · remin onu yarın değilse öbürgün öldü-
kaşa yaptığın arkadaşlarından birisi ta- Haydut.·· kafası parça ~ra ge er. ,ı receğini de haber vereyim. 
rafından yaralandığının farlunda olmı- fak~t ~glen.~ eld~ ettigı bu zaf enn Ann sendeledi. 
yabilirsin ? 1 sevıncı uzun surmedi. 

-· . 1 Silah sesini duyan nöbetçiler dört ta- Dantröy onu zorla yerde serili ha.sırla-
- Hayır, o kadar sarhoş degıldun.. fta k rak idil Tu ler ça nn üzerine oturttu. 

Beni yaralıyan bu adamdır. rad 1 nındoşaf ladgıle er. arey -
ır ar an ır ar. Elsa Vings devam etti. 

işte da_.vanın karanlık noktası bura- Bir kaç saniye içinde mühendis yaka- _ Langle, Hoggar dağının cenubunda 
dadır. Hakim düşündü.. lanmış ve kıskıvrak bağlanmıştı. bulunan Mehasistlerden imdat istemek 

- Dinlenen şahitlerin tarzı şehadeti- Kafasına şWidetle indirilen bir taban- . . b ·ım ~ h ı k b" 
•· 1 ıçın u gece gı ege azır anır en ır 

ılıniftim ... Fakat ıamamiyle beraet ede- lpndığı ve yere yuvarlandığı görülmüş
ıl\eın~tim .. Odamda vurduğunı adamın tür. Htıdise mahalline zabıta yetişnıiş 
q'•r · d d d ve Feridin jfndesi üzerine Abdullah ~yan te iyatını yapama ığım an 
llıahkum d"Jd" B hk. · · · adında birisi yakalanmıc, kanlı bir bı-~ c ı ım.. u ma umıyetımın .,. 
•dınlllr hapishanesinde 18 ay devam et- çakla birlikte mahkemeye yollanmıştır. 

ne gore suç unun gayrl mevkuf olarak! ca kabzesi onu bayılttı. Bu anda Tuarey- d "il<l'" d .. V . ilini d -· t• Ha 
dür oğlumun mürüvvetini göreyim diye- muhakemesinin devamına, gelmiyen iki ler gecenin karanlığında bir devenin ' a am o ur u. azıye z egış ı. -
rek, bu misafirleri izaz ve ikram ettim. h.d. ih .. '.. .. . .. _ k _ riçten yardım ve imdadımıza gelen ol-

.F .... , 
~ne karar verildi.. işte şimdi ben ha- Asıl mesele duruşma safhasındadır. 
tö nede bulunuyorum .. Ve vaziyetim Müştekinin, bütün iddiasına rağmen 

Yledir: suçlu Abdullah bu yaralama badise;;iy-

.!:,!apis s:lbıkası olan ve başından kor- le alakadar olmadığını ve zaten biitün 

•r--= ±cr&~J•ee -ı-·-w .. ,, ı • waı:211e 

Kırmızı - Sakallı -
ADAM 

______ .. ı 
ZABITA ROMANI 
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Gazeteci şaşa kalmıştı 
lVasıl .. Bu gene ve ciddi kız bu serseri dan
a~ı~ bir olarak babasını mı öldürmüştü. Bu 
1 fımal ve şüphe Rene'yi şaşkına çevirdi 
Cel:ıind 

t~atcrd' en çıknrdı~ı resmi gazeteciye 
ı. Rene resme baktıktan sonıa: 

ı -c·· ı rıc cır~. uı.c delikanlı ..• Dedi. Peki şüp-
•gın öbür adam kim'> 

- Hayır .. Fakat izi Üzerindeyim. Na
sıl olsa onunla da teşerrüf edeceğim. 

- Hepsi bu kadar mı'> 
- Bu kadar ••• Tabii bu sana söyle· 

- Öteki d 'dalQ. O e Homore Cayar denilen diklerim hep mahrem.. Sakın onlan la-
ta, ~ae nıın tam rnanasiyle ne iş yaptı· hana yaprağınızda nqretmeyin .• 
~il Jneslek sahıbi olduğu belli değil.. 
--" ilt• •vuç doluau para harcıyor. Ba-

.._ ~rça •ucu)da karnını doyuruyor. 
\in da resmi var mı'? 

- Tabii canım .. 
Rene Vinyo birdenbire dalgın)aftı. 
Pilon, arkadapnın omuzuna vurdu. 
- Nen Yar) Ne oluyonun) 

şa ı ın zarına, sabıkasının sorulması- butun suratile çole dogru oştugunu, h . • . h hliked H 
Yedirdim, içirdiın.. K3şki hepsini de ve M · . ·-· nl 1 b' kl v '"rd'"] mazsa epunııın ayatı te e... a-na anısaya gıttıgı a aşı an ır ~a- uza aştıgını go u er. . . . • . . 
kovalasaymışım.. Bir gürültü, bir pa- bit hakkında talimatname yazılmasına. Hacer kabilesinin muharipleri derhal 1 rı.ç~e~ gelecek y~rd_ırn ~çın de ıçimizd~ 
tırtı evin içi allak bullak oldu. üstelik Bu davanın duruşmasına gelecek ayın bu devenin peşine düştliler. bırının onlara 'liaz.ıyeti haber vermeıu 
bir adam da yaralandı. Pişmanım :ım- on dokuzunda devam edilecektir. 1 Gürültü üzerine hidise mahalline ge- lhım. Langle işte bunun için gidiyordu • 

--·----- .Muvaffak olamadı. Beni Ekremin eline 
- Pilon .. Beni dinle .. Endi~mden - Bayan Deveyronu dündenberi tografa tıplı benziyordu. Kaldırım üa- düştü. Şimdi onu kurtarmak için kabile 

sana henüz bahsetmedim. Benim bir gene; görmedim. Bahası eve döndü mü. dön- tünde ıenç kızla birltaç kelime konu,-
reisinin üzerinde nafiz olmak 1Az.mı. Bu 
işi de yalnız tek bir ki§i yapabilir. Bu 
.. _L ~:~· de $' • • 

kız ark.adaşım var medi mi bilmiyorum. Bunun içindir ki tular. 

- Arkadaş mı yoksa.·• eana Villersekael sokağına l>eraber gide- Konutmalanndan Biankanın onu ev-
- Hayır ... Hayır . . • Sadece arkadq. lim diyecektim velden tanıdığı belli idi. 

leA ~ı • • . ız.smız.. 

Bayan Devcyran ı:ayam hürmet bir kıi- Ha 
h - ydi gidelim • . . Renenin kalbini bir luakançlık burgu-

dır. Hemen er gün buluşuyoruz. Bir taksiye atladılar. Şoföre Bianka· su oymağa batladı. Böyle ciddi bir kı-

- Ben mi? .• Buau bana teklif cür'e
tinde bulwıuyorsunuz ha!.. NlfBDlımı 

- Ya 11 Jş enteresan. 
- Pil on.. . Beni luzdıracahın .. AJayı 

bırak ta dinle .•. 
- Söyle .•. Söyle ... Faltat çabuk ol.. 

J~im acele .. Vaktim yok. . 
O halde ayrılalım .. 

- Neden'? 

- Çünkü seni oturduğu eve götür
mek istıyordum. Düşün Pilon ... Odamda 
ve yatağımda bir ölünün hulurtduğu gece 
onun da babası kaybolmuş .. 

- Allah Allah 1 

- Evet... Ve ertesi gün de evine 
dönmemiş... Genç kızı üzüntüde bırak
mak istemedim ama kendim endişe için
deyim ..• Çünkü baba!!ı da tıpkı benim 
yatağımda bulunan ölü gibi kırmızı sa

kallı imi~··· 
- Ooo... Mesele mühimle§iyor. Ba

basını şahsan tanıyor mu idin'? 
- Hayır... Eğer tanımıt olsaydım 

yatağımda bulduğum ölü o mu, değil mi 
anlardım 

- Haklısın ... Sana aptaka bir eual 
eordum. Anlattaiın mesele çok mühim.. 

elimden aldıktan aonra üstelik bu hay-
nın adresini söylediler. Fakat evde ne zın Andriko gibi havai bir ahlaksız bir dutlar, soyguncular çetesinin kansı ol. 
genç lı.ız vardı ne de babaaı... delikanlı ile ahbap olmasını bir türlü mamı mı istiyorsunuz? •• 

Ayrıldılar.. hav•laaı almıyordu. Halbuki Rene ken- -B1TMED1-
Polia müfettiıi tahkikatını ikmale gitti. di hialerini kale almadan doğru ve man- --=-

Gazeteci de gazfetesinin yolunu tuttu .• • tıki dütünmüt olsa böyle hüküm ver- f:.imali Afrikada 
Biankanın lokantaya gelmemiı olmuı mezdi. Genç kız serbest değil mi idi'? a./ 
endişesini arttırıyordu. Kiminle isterse ark.adat olamaz mıydı'? - BAŞT ARAR BUUNCt SAHtFEDE • 

Ertesi günü öğleden bir saat ev-vel lo- Bianka, monden d~nsörle konuştuk:\ ~anevralanna büyük bir ehemmiyet ve-
kantaya gitti. Bir apertif alarak bekle- tan sonra lokantaya gırccek yerde gen rılmekte ve Franaanın hu suretle finıalt 
nıeğe başladı. döndü... 'Afrikadaki mevküni ve münakalatına 

Uzaktan Biankanın deniz mavisi be- Kaldırımın kenarında duran otomobilı: her vasıta ile himaye ve müdafaa azmi. 
resini gördü. bindi... ni göstermekte olduğu kaydedilmekte

- Nihayeti ..• 
Diye geniş bir nefes aldı. 

Genç kız lokantanın kapısını açmak 
üzere eldivenli elini uzatmıftı ki yanına 

bir gencin yaklaştığını Rene gördü. 

Bu gÖJÜ§, gazeteciyi yerinden sıçrat• 
mıştı. 

Çünkü genç kıza yaltlapn delikanlıyı 
tanımıtb .•• O .•• Monden danaör Karloe 
Andriko idi. Evet •.• Evet ••• O idi. 

Polia müf ettiti Pil onun göaterdiji fo. 

Andriko da direksiyona geçti. 
Uzalı.laştılar. 

dir. 
Roma, (ö.R) - Fransa ile müs

Bütün bunlar ancak ik.i dakika cibi ıtemlekeleıi arasında münakale yollarıni 
korumak mevzuu üzerinde yapılan bil· çok kısa bir zaman içinde geçmişti. 
yük ha_va manevraları baılanuştır. Bu 

önünde, aper- maltaatla 76 hava tayyaresi Ypresden Rene Vinyo, masanın 

tif kadehinin karşısında afallamJJ kal- hareket etmittir .. Bunlardan 9 u Tu
nuata karaya inmiıtir. 5 tayyare Hindi

Bu ne demek ... f çiniye, 12 tayyare Fasa, 32 tayyare gar
Diye mırıldan- bi F ranaız Afriltasına ve 18 tayyare Ş.. 

r ma doiru yollanna devam etmektedir-

mıştı 

Bu ne demek ... 
Bu .•• Ne... Demek ••• 
ela.. 

- Bilmedi - ler. 
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Ereğlide fabrika ve hayat 
Bu yıl Adananın Klevland cinsi pa
muk mahsulü geçen seneden eyidir 

Saat 

lST ANBUL RADYOSU 
öğle neıriyatı 

12,30 Plakla Türk musikisi 

T ürkiyedeki mucizeler 
Bir gazetede memleketirrıiz 

hakkında bir yazı çıktı 
12,50 Havadis ------------------
13,05 Muhtelif plak neşriyatı S O F Y A. ( 1 L K T E Ş R 1 N ) kurtuluş hareketi olmakla kalmıyaralı: 

Alqam nqriyatı cDoğru Yol• gazete.si b~ yazıyı Bul- hakiki bir halk ve millet kalkınma ha-
Saat ca.rca olarak neŞTetm.İftir. Aynen çevi.~ reketine i.nkıli.p etti. Bugün Türkiyeni.rı 

.. Ao 

.. 
~ 

~ 

Ereğli, (H......,i) - Bugüne kadar 
birçok vili.yetlerimize nazaran g~ri bir 
oeviyede kalllUf olllJl Ereğli. Sümerbank 
bez fabrikamun muhite getirdiği iktıaa-
di ve içtimai lcalbnma sayesinde gün
Clen güne, gö:r.le görüliir bir tekilde ge
lifl"ektedir Şehirde birçok yeni binalar 
yapılmakta, eoki kerpiç evlerin de yeni
leştirilmesi için kuvvetli bir temayül gö
rülmektedir 

HAYAT PAHALILICI 
Fabrikanın memur Te iıç.ilere verdiği 

ücretlerin pjyuaya dökülmesi dolayuiy
le hayat pahaldığı Ereğlide hisııedılır bir 
tekilde yiikııclrruştir. f' akat bunu bir 
mahzur olarak kaydetmiyona. Çünkü 

>' 

• 

Ereğli fabrikasından bir görünüş 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fabrika 
Faaliyete gec;tiği 
günden beri müte
madi bir inkisaf 

• 
seyri takip 
etmektedir ........................................ 

ha iyidir. Dejenere olan İ.an.t' ve ekspres 

cinsleri, ziraat veka.letinin aldığı tedbir
ler sayesinde ortadan kaldırrlmış ve bu 
aene Çukurova mıntaka.;ında yalnız yer

-.,.,. 
• . 

• . -
1 8. 30 Pld.kla dans musikisi rerc.lc: alıyoruz : ilk vataRdaşı yalnız bir milli kahraman 

1
. 19,00 Ahmet Kemal ve arlı:adaşlaTI ta- - Büyük oanıın hitanunı müteakip değil, her keı için, bütün Türk ve bü-

rafından Türk mıW!tisi emperyalist baz.ı devletler, mağlup Tür- tün lsl&m dünyası gençliği için Tanrı 
19, 30 Radyo fonik komedi: Piyango kiyenin üzerine çullanarak arazisini tak- !tadar lcud.al bir oemboldür . 

1
20,00 Mwıtafa ve arkadatlan tarafındım sim ve bazı otratejik mıntakalannı zap- 1 O - 15 yd za.rftnda Türkiye tanınmı• 

Türk musilcisi ve halk ,..dulan 1 tetmek istemişlerdi. Bu muvakkat istila yacak bir hale gclrruftir. Siyual rejint 
20, 30 Ömer Rıza tarafından Aropça oöy- zarfında Türlt milleti tarihte mioli görül- değişti, bari inkılal" oldu, on binlerce 

1 !ev 1 memit hakaretlere ve gadirtere uğTatıl- lcilometre.lik şimendifer yolları ve f09e"' 

20,45 Nezib.e Oyar tarafından Türk mu- mıftt. Bu yazİyet. Türk milletinin çok leri yapıldı, muazzam bir endüotri mey• 
ailriai ve halk p.rkılan büyük bir tahammüle sahip bulunması- dana geldi. maarifte, ziraattc, ikbaat ve 

2 I, 15 Orkestra na rağmen, bazt villlyetlerde derin in(i- ticarette... ve bw-ada oayılamıyac..k 
22, J 5 Ajana ve bona haberleri aller uyandınnıştır. olan bütün oahalarda büyüle inkılaplar 

• 22, 30 Plô.kla sololar. opera ve or>eret Her An büyüyen bu infialler. nih.ayct oldu ... 
parçaları milli ıuura istinat eden bir ihtilil mahi- Kendi istiklaline kavllf'Ul Türkiye, 

,\vn::- iotaoyonlanndıuı dinlene;,ilecek yetini alıyor ve Türk milleti, böylece, kendi ekonomik istiklalini korumai• 
1 aeçme p~ muazzam ve kudea.l bir ölüm - dirim da- b~ ··ladı ve bunu artık tamam.en elde 

1 
SENFONiLER: vuına atılarak kendi hayaiyet ve fere- ederek parlak bir surette iııkqaf ettir• 

21 Liypzig : Baletler (Senfonik or- fini. yurdunun hürriyet ve istikl&lini ve mektcdir. Böylelikle çeyrek aaırdanbe
ı 

kestra ) 2 1.05 Prag: Çek filharmonisi milli namusunu kurtarmak istiyordu. Bu ri az bir zaman zarfında Cümhuriyel 
1 

22 Vı:ırtova: Senfonik konaer {Chopin) mticadeJeleri vatansever Türk münev· Türkiycsi kendisinden asırlarca ileride 
HAFiF KONSERLER: 11 verleri idare ediyorlıudı. Mucadele, fıl- olan devletlere yetişmek Üzere bulun· 

6.45 Paris Kolonyal : Plak. 7. 1 O B~r- bakika çok uzun aürdıi. maddi ve mane-
1 
maktadır. Bugünkü Türkiye. artık ne 

. . . , lin kısa dalgası : Orkcotra ( 8. 15 : Deva- I vi bir ço~ kurban~"'.' oldu. Bununla be- , Boğazlar kenarın_daki . c H:ı6ta achm> .v• 
ve havalısıyle latanbul trıko ta ı ve çorap mı). 9,20 Paria Kolonyal: Plak. l I, 30 raber, Turk millebnın en parlak ve p.n- ne d e feodal bu- hukumdarlık degıl· 

1 
fabrikalannca satın almmaktadır. Fab· ı Plak. l J Plak 13 B r k dal _ i lı bir tarihi oldu. Türk naııyonal aavatı. 1 

dir. Bugünkü Türkiye, demokrat ve li· 

, rika iplikleri t~kotaj . ve çor~p fabrıka· Hafi f koıuer c' 14_ 15 : e~::..:.; I 3 ı::=~: Ya~ p.rlc milletlerin.den hiç birinin ta- ' ik bir cümhuı-iye_ttir. . . .. . 
Jannca çok begenılmtş. maki.nelere v er · l I I .,binde buJuntnJyan bır davadır. Bu mÜ· Pohtıkası mıllı, ekonomısı mustakiJ 

1 .b , I m " ıa dalgası: Orkestra. ( 14, l 5 Deva- lan T ki 'ksekd 1 · 
J diii kolaylık ve ıağlamlıklan itı any e ı ) 14 I 0 P . cadde, yalnız bir ihtilat mahiyetinde o ur ye, yu ı arecı erı sayesın· 

• .. _ .. mı . . , an• Kolonyal: Ko1U1er nak- , . d b - - L · · ı im T " 
Anupadan g:e1en benzerlcrıne ustun go- . ı kalnuyarak hak.ikı bır hacp haline inici· e u lltt:lUlarıyete na; O uş.t.ur. u.r-
rülmüıtür. Bezlerden de ha.alar. mcr- lı ( 15,' ,Keza). ı_ 7.4S B~lin ltıaa !.J- 1 Llp etmiJ ve diinya ti.zerinde yaşıyan . kiye, tabii zenginlıklen dolayısiyle bel· 

hil ·'-'-al uhtclif · ve ııa .. , f,3,ıf musıki 18: Bükre1: Staneo- ~' .. . "d __ 1•et1 .. _._iki de en kısa bır uuuanda kendi teali· mcrp er. p&tm&. ar. m etn.11 k İ ~tun ear re mag uc uu.u ere orne&. 
k .. .. 1 . I 1 cu or eatraaı. 18.35 Roma kıaa dalt:a&ı' t '- 'I d k k d fi' ~ - . iki" sini her devletten önce ileti.sap edecek· ren tc masa ortu en ve peçete er c pop- c· · eş ... ı e ece a at' ~""'"e ' QlC tst ... 

lin görnleklilder çok büyük rağbet gör- ıtra orkeatrası.. ı_s, 5 o , IJerlin kısa dal- llcidalı halinde tarihe intiltal eylemi,tir. ttr. Bugün Türkiye cümhuciyeti dıfarı· 
mÜf, tüccarlar tarafından yan' ederce- gıısı_ Hafıf mwıiki ı 9.o5 : Prag; Alman llk Türk kab.ramanları, Türk olan da ve içeride takip ettıği barış poliLJ, 
sine bir talep kar,ısmda kalınmıştır. O ve eski ltalyan musikisi 19,20 Pe,ıe: Çi-lher ıeye kar,ı rnüıhif bir surette sanı kası ile haU muallakta duran Balkan 
kadar ki fabrika. bu müracaatle ri kar~ı- ıtan orkeatrasa. 20, IO Bültreş: Plak. 2L1açarıla.ra. çok yüksek feragat ve kahra- probleminin halline de azami derecedt 

layabilmek için bu- sıraya koymak rnec· 4RO Prag kısa dalgUt: Hafif musiki, 22 ınanlıklarla kartı koymuıılardır Haddi- yardım edecektır. 
buriyetini hia.setmİil,l.İr. Fabrikanın gün- oma orta ve kısa dalgası: Orkestra d b .. d I 1. d j . Cüınhuriyetin ytldönüınünü yaşay.ıa 

(Th . . . 
1 
zatın a u muca e e ga ıp ev etlertn K I nh _._ 

d en güne yükselmekte oli\n imalil- omu, Respıghı ve aaıre) 22 Mil.i- .11 ti . k a ş d • . 1 b h "k - yeni, ema ist ve cür urlyet Tücw..iye-

biliyQrUZ 1U. en ucuz h.ayat maalesef en lı ve k1evland cinsi pamuklar ekilmi, l
mt e enne r ı egı, azı u umet ...ı 

ti. tabı· ,·. o" nu"mu" zdekı' aylarda bu talep· no. florans: Bando mu.zlka. . I . . sini elde etliği bütün ınuvaffakıyeUen 
ve şahsıyet erın emperyalıst emellerine . .. 

!erin d aha geniı o"lr üd e karnlanmasını 2 3.05 Prag kısa dalgası: Çek milli· k l kt 'di H 'll . karşısmda menfaatlerı muşterek biı geri olan muhitlerde mümkün olmakta· tir 
dır. Şimdi mallanrun değerlendiğini gör

mekle köylüler de memnundur. Daha 
Clüne kadar kilosu kırk, kırk beş kuru,a 

1936 senesinde 19.000 balya klev
land pamÜğu çıkaran Çukurova bu sene 
alınan tedbirlerle bu miktarı 60000 bal
yaya yükseltmiştir. Ereğli fabrikası, bu 

, . · arşı yapı m.o a ı . ı etin arzularına k d f · ı d • 
mümkün kılacaktır . dansl a rı (Smeta na) . . . 1 oınşu ve os t Sl atıy e, duy ugumuı 

Kaçakcılık para 
cezaları 

dılektenne ve duygut arına tamamen ter- sevinci hiç kiınse duyıuıyacaklır 
OPERALAR, OPERETLER: cüman olan Türk nasyonalisılerin ve ' . 

15 ,35 Roma kaa dalgası: Bdl ininin 1" k k h am nJ b ' t b h' ı · k j ur a r a. an, u un u tS ert ço 

Brüksel satılan nefis yerli yağlar bugün bir li· 
raya yükselmiştir. Diğer ycyecek madde 

!erinde de buna kıyas olunabilecek bir 
yük.elit vardır .Bu yükselit. doğrudan 
doğruya, köylü.nün yüzünü güldüren bir 
k~yfiyettir. 

Yf.NIHAYAT 
F abrikarun Ereğlide kurulması esaaen 

tabıi güzelliğe malik olan bu şehri ihya 
etmiştir Hayatta hiosedilır bir değişme 

vardır. Ekseriyeti itibariyle büyuk şe

hirlerden gelmiş olan fabrika memurla-

rtnın yaşayıı tarzları muhite örneklik et
mekte ve içtimai h.apt pctlannt gÜn

Clen güne değqtirmektcdir. 

mlktarı ihtiyacını karşılamak üzere tim

diye kadar yeni mahsulden 1 70 bin ki-

(Norma) operas ı. 16 30 Paris Kolon- fi k b ' · ı d d ' 

f 
ınuva a ır surette ı a e e ıyor ve 

yal : Samı - Saensin (Tıbre d' argent) 'd · h lk k " 1 • d da 
u;erı e genış a ume erıne, ışarı 

ope r ... ı 23,30 Peşte: Operadan nakıl: da 19ZI d · al b' 
Ka k lık l h ili 1 ınayıstn a ımz anan ır mu-

loya yakın mübayaada bulunmuttur. ça cı para ceza a~ının ta s Brelı:un (lphigenie in Aulis) operası ahed cib ' S R ib' 
mahkUmların hapıs cezasının bilinnesı·- e mu ınce ovyet usya g ' 

Adana bonıasında evvela 37 - 36 ku- ODA MUSiKiSi• d 
b kıl lmoı.. ' Ünya yüzündeki bütiuı mağdur millet-ne ıra ması yüzünden gerı ka ..... u.-.~l:ı.-ruştan açılmış olan kl~vland pamukları 

~imdi 44 kuruşa kadar yükselmiştir. 

Ereğli fabrikası geçen sene ayrıca. Ea~ 

dır. Gümrükler gen el direktörlüğü, liu _ı 6,_15 Roma kıaa dalgtUı: Oda mu•i- lerin miıd'lfii olan bü,.ük Rua devleti-
. 1. .. .. .. alar k k ~·" 1 ~·- kıaı trıyosu (Keman, viyolonael, p;yano) nin himayesine dayaruyorlardL 

vazıye ı goz onune · a a~cı aru.an .. 
. t ıl !ar b . l 2 l, 15 Bu~reş: Oda musilcisi (Beetb.o- Mücadele, büyük bir kahramanlık 
ıs en .. n para ceı.a ının ır an evv!! . 

kitehir ınıntakasmda ekilen ıı.hla cinsi tahsil edilmesini ve hu suretle kaçakcı- ven) 22,IO_ Vıyana k...a dalgası: Bo-ıdes_ıanı halinde Türk naayonalistlerinin 
pamuklann bütün rnahsutünü kütle ha- lığı haber veren ve tutanların ik.caıni.re-!hem k~artett. ~2,25 Pra. ~ kısa dalga_sı: le·h· ıne olarak neticelendikten. ve harici 
linde satın aln1ışlır. Bu har~ ke t Eskiş- Y 1 1 tl ı (P f k d ı b f 1 lcrinın çabuk v rilerek bunların $..'"ı~_.,_ ay ı a e er r_ıyosu ıyano re a atıy- u.şman ar ertara edi dıkten sonra 
hır mıntakası çiftçıleri tarafından şıik- -- 1 ) 22 30 B rl k d ı Od T • •- ' 

retlerinin arllırılması için tedbirler al- ~ , . • ~ ın ısa a gası: a mu- Ün< KBnramanlan bu sefer de Türle 
ranla karşılanmış ve önünıüzdeki ekim mı~tır. Bu tedb.iı:lere göre lıapisle b~- sıkt!J1 konsen. 2 l.35 Peşte: Caz triyoru milletini gadre sürükljyen kendi İç düş-
yılı için güzel bir te, vik ve,ilesi olmuş- RESITALLER 1 k .. d [ b -• d 1 ilkte olmıyan v e katileş en ilam hükiim- : man anna arşı muca e eye a,.a ı ar .. 

Konferansı dün 
toplanamadı 

tur. . . .. , . leri derhiil suçlulara tebliğ edılecek ve 18.15 Florans: Piyano J 8, 30 Pe~te Mücadde talttiıl;indeki dikkat ve ihti-
. Nazıllı mıntakasından da kullıyetlı kanuni müddetler içinde v enneclikl• ri Piyano refakatiyle anlc...fon mutikw 18. manılara ve takip edilen mutedil hare

Fabrikada çal1'4-n itıı;:.aer muayyen•· mıktarda pamuk salın alınmıştı . Bu se- takdirde tahsil :ıt komisyonl arından kıı- JO Be rlin kısa d11ıl~a!n' Schubertin V\rkı- ket tarzlarına rağmen, iç ve dış dü,. 
·aılerde fabrika denıhanelerinde okumalı;- RC de bu mm takalardan N ni ı OIÇJdC h d ) · l d ) A ) o v • nta11lor tah 'ki ' d ' k 

iŞÇiNiN RE.F AHI 

.ta ve her hafta fabrika sincm.a.s.ında, bil
gilerini yükocltecck mahiyette güzel ve 
terbiyevi filimler aeycetmdttedider. 

F abrlka sineması ameleye gösterilen 
(ilimlerden halkın da istifade.i için haf. 
tada bir akf&m Kızılay kuıumuoa ia.ne 
edilmekte ve bu suretle hem bu hayıT 
kurumuna bir menfaat temin edilmekte, 
hem de halkın sinema ihtiyact karıılan
maktadır. Fabr.ikada yapılmakta olan te
nis sahası peft yakında ikmal edilecek
tir. Bu suretle henüz teşekkül halinde 

olan spor çalıJmaları için yeni bir saha 
açılmış olacakbr. 

FABRrKANIN ÇAL[ŞMALARI 

b j rar alınacak acze ı ebilccekı. nalları va-r arın an . -,, , • at"Şova: Şarkı plikla· ..... • n erın en vaz g('\~mıyerf"" 
pamuk Balın alınac:}l tır h . 1 . 20 20 V (-1 a onaı:-.....ı · · · · ·· - L·· ıı · · 1 1 

, . . • • . , "'T" 1 sa aczı yo-una gıdilecekllr. H apis He rı . • _ acıova: -ıarp resi.tali. 2f Var- n sy 1.Duccın aşına mu~u eştınyor ar-
FABRlKADA ıSTıHSAL V ı\.?.ı> E ' 1 ı bırlikt pHa c2za•ın3 dı mahrum olan- şova Lirik ve komik şarkılar ( plM::.la) dL Fakat istık!al kahramanlarmm ltuv_I 
Ere~i f'-.~rikası.. faali~cte geçtiiji. ~~n- lar h apiste ik<'n para cez:ıiını ödemeleri 22.05 Prag .bs:\ dalea.•ı Milli p.rkda.t. vet ve antusİaz.nu o kadar büyük ve o 1 

denberı, mulemadı hır ınk1~'lf seyrı ı.;ın-ll k·end:lerıne bild i rı.lecek d iP-er taraftan 2J Var~ovn: Leh şa.rkJac1.. 23.10 Roma derece taşkındı ki az Ea.m.a.oda bütün 
dedır. Azami randımanı temine dovru d k l · k 

0 

I 0~- -e kı•• daloaaı · .. "a·b ··· 'talL' 2 3 15 mu" •kül. ler· b ' d h iLn k .. J _ • 
1 

<> a men ·u ve gayrı m~n ul mal arının ı..- " ._ "' .~ • .,._. :1 1• ır a a ver eme uz«e. , ., 
çalı,ma hızı her gun bıraz oaha artmak-! h le al '-1 t b t ' 1 1 M·ı ·,no Flora p· • k (F · yendiler ı ~~,, · ' .. . . . • a ve acaL annın ~ t tn~ Ç2ı 1't a- • · • n$: ıya=ıo - -em'..";n cı- · .· .. 
tadır. Eylul ayı ıçınde fabrikada vasatı ca'ktır. ~dınaon. Beethoven, v.s.) 23.30 L~yp- O zamandan beri. yani ,u 10 _ Jj yıl ·ı: . ' ""' 
olarak bin işçi çalı ,mı, lır. Şimdi kısınca Haczedılehilecek malı bulunmayan ve zig: Sonbahar ~ark"ıları (Brahms, Gricg. z:a:fmda Türkiyede o kadar büyük bir l:~.·"-11·,~ • 
iki ekiple çalışan fabrika. ihtiyacı n;•be- taksite ba i;lanmıyan, bu suretle tahsiJj Schöck. Strau .. ) 23,35 Proı:: Viyolonsel ,.lahat yapıldı ve öyle inkılaplar vücu- ~'()"·'1~11;~~ 
tinde .4Jçi yetiştirdi.ği ve t.emin etlil;i Ea-ı kab.il o~ıyan pa:.a ce~larınt .~pse ve piyano sonatları (Chopin) da getirildi ki Türkiycdelci hürriyet ve B. De(bos 
man uç ekiple çallfrnaya koyulacak ve çevınne." ıç'n ın,.dd"ı utnumilı:tler DANS M:USIK!St: istıklal mücadelesi, hali devam etmekt~ Brüksel 9 (ö.R) Pasifik .konferansı 
prog.-amda kcndUtnc r;;iztlmiı olan az:ı- tezkere yar..ılaeakltr. Z 1.40 Bük.c-eı: Plakta kabare musiki· bulunan ve barı~ iç.inde yürüyen bir ih-

1 
Hk.önce bugün öğteden sonraya ve •onrP. 

mi vcriıniru o uman elde edecektir. Bu >uretle D ov1"tin bir takun yük.<ek si 23.30: Viyana, Graz Z3.45 Roma, tilaJ haJmi aldı. ı da yann sabaha talik edilm:~tir. Buna 

gram iplık ve 100 bin metre bez unal mümkün olduğu karlar çabuk bir şekil- MUHTEl..tt=': kiye, böylelikle Yakın Şarkın ve Bal- re ket eden B. Ederun ancak saat 14 le 
Fabrikada eylül urfında 41 bin k;to. mülahauılarla koymuş oWuğu cezaların Bari_ , Yeni doğan, genç v~ Kemalist Tür-ı sebep olarak Londradan tayyare ile ha-

Bu sene Adananın klevland cinsi pa- edilmiştir. d~ tah.;ilıi. im!W.ıı dalıilin1' girmiş o!acJk- 19. JO Roma kısa dalgaa: :Arapr,a ve kanların en müterakki bir memleketi ve Paristen trenle gelen B. Delbosun isC 
muk rnahoulü d;ğcr ocnclere nazacan da- lplılder en ziyade Buldun, Babada1' tır. Rwrıca musibli ve ııözlü neşriyaL 1 oldu ve Kemalizm yalnız bir nasyonal I saat 23 te Brüksele varacakları gösW 
~;;;;;;;;;;;;;;~~g;;;;;~;;~.;;;;;:;;::;~~;~~~~ ""' -"" ....,_,~ 4 Z 111 l P •• • * 1 rilmektedir Diğer taraftan yan resrn1 
1 -~.t77VY=ııaı:;ı:;ııl!:l<t> ıri : J - Bu canlı ınahlilk bir kuşa benzer. - Oğullarım .. Hakkmız var .. Dün- b ' · ._ __ , . __ ,_ d ""-

. · ' b . 1 ıc .Japon ot.ast AUU.1.eraosa ıştıra.a. a 

HALK MASALLAR/ - Hük.umdarun, der, yasdıı:ınızın al- Ceva mı verır. Sıra çekirge Mehme- ya.. ıki kulplu bir kazan ... Kul.punun l' h kk d k' k J n t2 
tında olan şeyin rengi sandır. 1 de gelır.. birmden tutan ög" ünür. Biz ise ilı:ı ucun-1 ı a indın a ı arlar~~ apony".'1'. ih-

.. ·· · . 1 SOttleşr en cvve buuueıruyecegu1ı - ı D~r .. Obu.c muneccu_ıı de : . . Mehmet düşünür .. DıiJW:lür. Avucun dan tuttuk .. Gün ola harman ola .. , Si- bar etüı:oinden delegcleritı toplarunasınJ 

E 1 Z -Mınderın altındaki yumru hır neı;- ıçınde kuşa benzer ve canlı ne olabıl'c ze çulhalığı anlataylll\ . ist'cale !" .. 1 emqt' H tta bU . vve aman 1 ~:.dir, der .. Sıra Çekirge Mehmede ge- diye _k;"8Ul• patla1':'°. Bir uu:ıu bula- Böyle diyerek elini bir ileri bir geri ce:ap ge~y;c~::d: B. ~-en :e pel-

iç i n d e 
-2-

Çekirge Mehmet 

.. .. maz. ihayet kendı adı Çelı:ırge oldu- götW-mek suretiyle çocuklarına tarife bosua. dıger mulum meseleler haJd<ınd:ı 
Hu.kumdar : • d 'h . . ki • 

S ,_ .. 1 L-'--1 gµn an, ru ayet yakayı ele nrdığınıkn ~lar- faydalı filcir teatikrine valı:ıt bulaca • 
- en uc soy e .,....., ım.. Der. kinaye olarak : 
Çekirge Mehmet düşunW-, laşmır, 

sarı ve yumru acaba ne olsa gerek di
ye kafamıda ar,..tmr. 

Nihayet : 

- Hükümdarım, der, rniııden.o.Wıı 

altındaki portakaldır. 

Hükümdar, ıki miineccıme bakai: 

Tam bu sırada hiikümdar da sarayı
- Bir sıçra<luı çekirge .• iki sıçradm nın pençere.siııe çıknıış. miineeCmin 

ç r kirge .. ttçüncüsünde avuca girdin eviııe bakıyormuş .. 

çekıge.. Onu elini kolunu sallar görünce : 

rı zannedilmektedır. 

Briilı:sel. 9 (A.A) - Oün mulateliJ 
h.eyetler- uasında yap ı1an iptidai gôrLİ~ 

h. bıl 
meler usul meseleleri hakkında ıç 

D er .. - Galiba biziın nıüneccim beni ça- t>a.-ahata varmamıştır. 
Hükümdar avucunu açar .. Avucun- ğırıyor .. Söylıyecek .c>zü var.. Amerikan mahafıli bay Roose.,ettifl 

clakı çekırge değıl mi unış.. Dıyerek J1aCaydan çıkar ve Çekirge bugiia aöyliyoecii tahmin oh•ftA• rı~t-
Mı.ineccınıler hayret ederler ve u.st.a- kuna büyük ehemmiyet verıuektedir .. 

Çekirge Mehmedın, hükiimdarın mii-ı Çek;rge Mehmedı çağırır. - işte gördünia ya .. Der .. Bildi .... mızt bulduk. Dıye Çı.kırge Mehmede Mehmedin konağına d ru ileder. Zira bu nutuk Amerikaıt heyetinin h•l-
neccimliğine hyın _ edil_m•."· ışlerm- - Haydi bakalım, der. şimdi şu iki Sizden usta olduğunu meydana koy,clu. Tesad.iif bu ya ... Hiiküınılaı· .sanyın- tı harekelini tespit eyliyecektir. 

. pes derler .. Bunun üzerıne hukiimdar 
den çıkanlaıı ilti muneccımı kızdırdt. mllDeccim ile imtihan olacaksın. Miineccunler bır imtihan daha ister- dan çıkar çıla11a.x sa.ı·ay büyük bir gii- Ja.pon mııhali1inia mutali.a• şudu<'k.ıl 

b Çekırge llılehmede daha fazla iltifat ve 
Bunlar hemen ve ikisi ırhlı: olarak 1 Ve böyle söylıyerek oturduğu minde- ı ler. . ri:iltü ıle yıkılır. Japonya tlc gönitmek üzere tefe-

hü.kümdara bir istida verirler .. : rin altına kimse. ye göstermeden. b. ir por-ı Hükümdar bu sef. er avucuna başka itibar gösterır. Sarayının karşısında Kurna: Mehmet : edilecek komıtenin bu \:on1eran•tarı ·"'b .. 
k ı 1 b ı ı onun içın bir kı>nak yaptırır. Artık he~ ki u 

- Şevketlılm, derler Biz bunca u- ta a sak ar.. ir şey a ır, miineccım erj çağ<rarak so- _ Aman hükümdarım, deminden be- zuniyet alacağı tabiidir. J-lalbu 
1 1 giin onunla beraber Y"4aınağa başlar. 9 de" e 

mandır nimetinizle yaşadık. .. ömrünüze - Mlnd~ruı altında ne var bıl~nil ha- rar : . . . t - " S konferansta . heyt:tler aratında So"" Çek . Mehmedin iki ~ rı sıze qare L"Ul.yorwn.. .ır.1yınızın yı- .. 
dua ettik.. Şimdi bir meselede yanıl- kayım .. Der. - Avucumun içinde ne var ? ıcge . . . çm:ugu var- muahedesinın hArİcınde bulunan J•-

m•• Bunla b g" b b la ko - kılacağını haber verıyorwıı. luılaı.uad.ı- 1 dılı: diye bizi inayetinizden mahrum hı- iki müneccim derhal dıviU&iıtl çıka- Miinecciınler tekrar kilğıcb, kaleme ..,.. r ır un a a rı nagın yet1er birlig· i de vardır. n .. surete b ta 
1..- ,,_,_ ,_ ruz.. Der a 

rabnak şanınıza liyık mıdır! Hem ye- r•rlar. Kaleme sartlırlar ve kdğıl ü2e- sarılırlar. 
1

......,, ISt ÖUÜ.ııw: oturura.eo. yanına yak.. ponya İçin bu lomıte i]e m.Unıtae 
h 1 h 1 b 1 ı Ve bwıwı ÜZA!rine herd daha çok ı:ö- ı --~ rimire getirdiğiniz adam acaba hakika- rine an an ır takım ttmiller dök- ](azarlar, çiurler, hG~arlar .. ~ihayet' "'l'r ar.. ııirmek mtd>.ni,-eti mevcut o an-· fc-

ten bu vazifenin ehli midir! Bizi ııuti- meğe başlarlar. biri : j - Baha, derler.. S- eskiden çu.1- u girer. Bundan dan aıılaşılıy<>r ki mü- 8rii acı. 'I (AAl - Pasifik "";. •• 

han ediniz:. Eğer o bizden W.'lün ise su- Çekirge Memet le, sanki remıl atı- - Hükümdan.m, der- Avucunuwn (ha imqsin .. Ne olur, çulhaltğı bıze t.t-- neccünler hep böyle bO§ atap dolu W• r nsutın bugün öğleden son<• y•tef.i< 

:ı:ümüz yoktur. yormuş gı1ıi bir Jeylec çıtı.nbtmağa içinde ufaalt canlt bir malah1k var.. j ril ette oğrenelıın.. jtatı. lıılebaz ve düzenbuc1Au·ırlaı:.,0r· - l~akcl'__'.',l_:n,..· .toplan1.1ot yann nbaha 
Hükümdar bu teklifi muvafık l!Öı:iir. kGyulur.: Niha~et müneccimlerden bi-1 Djğeci de : , &balan det !.• · 0 ..,. -~... • ....,_ 

,, 
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a Baş e ili 
............................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Yeni hükümetin büyük 
mabadını 

icraat programını izah eden 
bugün neşrediyoruz •• 

bu nutkun 

Bir itizar 
ve bir düzeltme 

Dünkü aayımızda Baıvekilimi7.İn 
nutku tamamen dizilmiı olduğu hal -
de aon sahife bir kaza eseri olarak 
devrildiğinden nutkua mabadını 
bugiinkü sayımıza bırakmağa mec
bur kaldık. Tarihi kıymeti bakımın
dan çok ehemmiyetli olan bu nut
lcun dercedilmemiı olan son kıs--

Türkiye yalnız umumi buhranı gögüslemek 
kudretini göstermiş memleket değil, milli 

kültür ocağıdır. Bu büyük disiplin •• 
güven okulun en müterakki, en bol, • 
müteUmU vuıtalarla teçhiz etmek b~ 
rinci milli vazifemizdir. Teçhizat ve t_. 
lihat programımıza devam edeceğiz. En 
ıon sistem harp vasıtalarından henüz ih· 
tiyacımız olanları da temin için ay.n bir 
program yapacağız.. Bu program mem
leket dahilinde yapJması kabil olanlan 
memleket dahilinde imal ettirmek esası
nı ihtiva edecek ve kara, deniz kuvvet• 
!erimizin bu kabil bütün ihtiyaçlarına fa• 

mil olacaktır .. 

kalkınma savaşı ddvasını başarmağa 
muvaffak olmuş memlekettir 

nıını da bugiin okurlarımıza sunuyo-
ruz. 

BiR DOZf.L TME 
Yine bu münasebetle Biums ta-

rihi tefrikasına ai.t olan bir parograf 

nutkun sonuna kanşmııtır. Okurla
rın kolayca anlıyacnklan bu yanlış
lığı özür dileyerek düzeltim .. 

tı:ıi:zv.zT.r.a2:;.;;a;zn.7XZllJ 

Buhran ve müvazcne v ergileri zaman 
ile mukayyet olarak. konmuştur. Bu ba
kımlardan üzerlerinde durulup tet
kik edilmeye muhtaçtırlar. Bütçe müva-

tandardını yükseltmek prensibini güdü- KOL TOR JŞLERIMIZ 

yoruz. Hayat maliyeti bakımından bir de- Arkada!tlar, 
velüasyon memlekette şikayet ettiğimiz Parti programımızdaki direlttiflere gö-
tedbir oradığımız hayat pahalılığını ken- re, milH kültür sistemimizin inkipfına • 

zenesi ~sını bozmayacak ~urette se~e- dim~~ ar~tır~ak olur .. Biz kısaca rekabet ' azami öne~ ve~eceğiz. ilk öğretme~ her 
lere baglıy rak hal çarelen arayacagu:. kabılıyettmızı yatama standardımızdan bakımdan uzerınde en ~ok duracagımız 

Şef sermayesinin tamamı veya büyük fedakarlık yaparak değil daha rasyonel I ve en çok ehemmiyet vereceğimiz mev
kısmı devlete ait ticari ıınai kurumların 1 ve daha ver-imli çalıprak ve daha ileri 1 zudur .• Aile ocağından sonra milli kül
mali kontrol §eklini bu kurumların bün · piyasa teknik ve metodlanndan istifade tür ile ilk temas ilk okullarda başlıyor. 

SU iŞLERi yelerine ve kendilerinden istediğimiz ve ederek arttırmak istiyoruz.. Görülüyor Genç vatandaş her §eyi benimseyen ve 
Yol inşası bakımından husus! idare- isteyeceğimiz. ticari usul ve zihniyetle ça· ki paramızın fiili stabilitesini muhafaza henüz temyiz kabiliye ti teessüs etmemiş 

lcrin muhasebe işlerini daha umumi ve Jışma icaplarını aüraıle tevfik etmek bu etmekte ısrar etmemiz için sebep bir de- olan taze zekasiyle ancak en doğruyu 
faydalı bir şekle koymak için teklifimiz gibi kurumların bugünkü usullerle çalı- ğildir. Bunun için ıurelİ kat'iyede bu po- en iyiyi ve en güzeli öğretecek bir mü-
01.acaktır. Su i§lcrini ~memleketin hayati eabilmelerine ve inkitaf etpıelerine İm· !itikada devam edeceğiz.. eueseye emanet edilebilir. ilk tahsilde 
ltlevzulanndan biri telilli ediyoruz. idin yoktur, buyurdular.. GOMROK VE iNHiSARLAR alınan fena intibaları müteakıben düzel-
Ccrelı:. nafı nın uğraştığı kısım, gerek ik· ...................... ••••••••••••11

•••: Sayın arkadaılar, tebilecek bir ali tahsil ıistemi henüz icat 

tısadın uğraıtığı kısım, gerc:bc ziraati Dış t ica re tim iz Gümrük ve inhisarlar mevzuuna geli- edilmemiştir. Fena bir ilk öğretim fena 
alakadar edecek kmınlar bir planda top- yorum.. bir hayata ba.ılayıı demektir.. Bu genç 
lo.nacaktır.. • Gümrük ve inhişarlar aahasında dü- vatandaş karakterinin teşekkülüne ma-

NaFı mn uğrqbğı büyük su işleri ha- Zaman ve ihtiyaca §Üni:lüğümüz: birçok şeyler vardır.. in- ni olur .• Ve hatta bozabilir .. Bunun için· .. 
ticinde küçük su itleriyle de uğraşmak .. d • hisarlar muamelatında bu kurumların dir ki, ilk öğretime en çok ~hemmiyet 
'-'e bilhııHa aulama hak ve vazifelerini mufema 1 yen uyan malı monopol ida~i teşekkül ve milli va- vereceğiz. En kıymetli en iy~ yeti!tmit ve 

tnnzim ederek bütün çiftçilerin mevcut güdümlü ekonomi lör-izaııyon karakterlerinin ahenkli şe- en kuvvetli elemanlarımızı bu işte ve bu 
8lıhırdan muntazam istifa~elerini temin kilde tecelli etmesine çalışılacaktır. iş için adam yetiştirmekte kullanacağız. 
c:vlemek kararındayız. Bunun için bir la- politikasıdır• . Bu inhisar mevzuu maddeleri arasında tü- fyi bir ilk okul öğretmenini en yüksek 

>'ıha hazırlamaktayız. /d d•kk / .. tün devlet bütçesi bakımından olduğu bir okul öğretmeninden mahiyet itibn-
Diğer taraftan elektriklendirme daire- • yo a ı at e yu • kadar milli ticaret çerçevesinden de hu- riyle daha az mühim bir vazife almış sny-

sini su kuvvetlerinden beyaz kömür ola- rünecektir. susi bir ehemmiyet ihtiva eder •. Devlet mıyoruz.. Ve kendilerinin hayatiyle re-
rak istifade için tetkiklere devam ettire- • ••••••••••• • •••• •• .... • monopolu mevzuu L:ıhsolmnsı bakımın- fahlariyle ve bu mühim vazifeyi başa· 
ceğiz. Bu etüdler şimdilik Sakarya nehri, Kemalist reı·ım dan inhisarlnrın tütün imalô.t maliyetini rış kabiliyetleriyle en yakından nlakadıır 
Adana, Kayseri mıntakası suları, Ege indirmek ve daha fazla tica ri bir hale olmakta devam edeceğiz .. Mesleki ted-• ••••••••••••••• • • 
sulan, Fırat nehri ve kollan ve Kızılır- Mıu .. /kı·yet , rerdı" getirmek suretiyle harice satış imkanlarını risattan bah&etmek istiyorum.. Mecburi 
lllak üzerinde devam etmektedir.. Tı arttırmak ve hasılatı yükseltmeğe çalış- ilk öğretim gayesi vatandaş! rla konuı-

Devletin hav yollarının iç şehirleri- mesai Oe ca/ısma mak bizim için bir zarurettir. tukları dilin kaidelerini ve mensup ol-
trıiz ve dış hava istnsyonlariyle biran ev- t ~ En mühim bir ihraç maddemiz olmak duk.ları milletin tarih ve rejimini öğret· 

'-'el devamlı irtibat tesis edecek hale ge· kıymet/erini eko. bakımından tütün istihaal sahasından mek ve hayatta dnha ileri odımları ba· 
tirilme.i ve havacılığın inlcişafı üzerine • ı · "k başlıyarak ticaret ve imalnt sahasına ka- kıpıından zaruri ilk bilgiyi kendilerine 
Pek çok di'kkat ve ihtimamız.ı celp ede- nOml PO lfl asının dar uzanan geniş bir ufuk üterinde in· vermektir .. ltk tahsili bitirenlerin hepsi-

Cck başlıca mevzulnnmızdan biri olncnk- esası olarak almak. hisarlar idaresinin planla ve dikkatle uğ- ni istidat ve kabi)iyetlerİ neden ibaret 
lır. Dünyada havacılık o kndar ilerlemiı· raşmasını icap ettirecek bir mevzu ola- olursa olsun üniversiteye 'dayanan bir 

tir ki havn yollımndn kazalnr ve riskler tadır rak ele alınacaktır. Yurt içinde rasyo· makanizmıı. karşısında bırakmak istemi-
dcnı.ir yollarındaki kadar azalmıştır. • .......................... , ... •• ••• 11••• nalizaayon ve piyasa tekniği bakımından yoruz.. Çünkü bunun neticesi bir taraf· 
Ti.irk lııı.va yolları her türlü ve en müte· Ba§ka memleketlerdeki tatbikat hak- yapılacak işler haricinde kaliteye dikkat tan tesis ve kuvvetlendirmek. istediğimiz 
kilrnil emniyet tedbirleriyle memleketin kında geniş ölçüde yaptığımız tetkikat politikamızı aynen muhafa7.a etmekle yeni ve ileri Türkiye hayatını en zaruri 
en emin en çabuk en rahat vasıtasıdır ve bu işaretteki isabet ve kudreti tama- b eraber ona mütenasip bir de kemiyet elemanlarından mahrum' bırakmak ve 
Ve 'Vasıtası olacnkbr. men belirtmektedir. idare şekilleri tek- politikası takip etmek ve bu meyanda diğer taraftan yavaş yavaı memlekette 

Posta. telgraf ve telefon işlerinin ras- nik ve kontrol hususlarına ait kayıtların virjinya ve Somatra tohumlarını tecrü- bir ihtisasa varmadan sönmÜf veya yarı 
>'onel bir şekilde cereyanı için sarfedil- şekle ait bir mali kontr-oldan çok daha be eylemek kararındayız. tahsille kalmış veyahut ta bizzat ekme-
lltc.kte olan çalışmalara hız verilecektir. lüzumlu olduğu bütün dünyaca kabul Türk eksper ve harmancıların ecnebi ğini kazanmaktan tıciz sadece diploma· 
Şehirlerimiz nraıında telefon tesisatının edilmiıtir. topraklarda ecnebi sanat arkadaşları sına dayanan bir- asnbi yorgunlar kafile-
ikrnali ruıkeri ve idari noktalardan ehem- Şefin işar-etleri vcçhile bu müessesele- arasında mevki yapmalarına ehemmiyet siyle karşılaşnıak: olur .. Kemalist rejimin· 
~İYeti haiz mıntnkalarda telsiz istasyon- rin bünyelerine ve icaplarına uygun şe- vereceğiz. in.hisarın bu esasları da na- ce okula yalnız mahreci aklam değildir, 
arı tesisi ve sureti umumiyede bu ida- kilde tesi i lazım kontrol rejimini kura- zara almak üzere satış politikasını plan- 2üyük tarihimiz biitün milletimizin her 

;enin devlet için azami derecede fayda· cak olan bir kanun layıhası yüksek mec- !aştırmak azmindeyiz. . Tütün limited ihtisas aahaıında en büyük adamları ye-
h ·"e seri bir hale gelmesi için bütün ted- li~e sunulacaktır. şirketi faaliyetine bu politikaya mütena- tiştirmiş olduğunu gösteriyor. Bu kabi· 

•rler alınacaktır. PARAMIZ zır bir İstikamet ve vüsat vereceğiz. liyet kanı damarlarımızdadır. Mesleki 
Arkadaşlar, Arkadaşlar, İspirtolu meşrubat inhisarının bilhas- tedrisatın vazifesi Lu kabiliyetleri yeni 

d' ~aliye bir memlekette sağlam bir i ımi· Paramızın istikrarını muhafaza ede- sa şarap ihracatını tuz inhisarının harice hayatın her sahaşı için yetiştirmek işini 
d 'lınin miyarı, cemiyet sağlığının nabzı- ceğiz. Bunu Türkiye kalkınma hamleai-ı tuz satışlannı arttıracak bütün tedbirleri bilir, yaşama hevesi kmlınamıı en yük.
ı:· Fertler artısındaki münasebetlerde nin bir 'Zarureti ve milli ekonomiıni.ı:in almak kararındayız.. sek te~ebbüs ve hayatla mücadele len· 

'11.lıklı taahhütlerin muntazam ifa edil· icabı olarak görüyoruz. Bugörüş kuru bir Prensip itibariyle bilumum inhisarlar biliyetini haiz başarıcı. d yanıklı müsbet 
rncrnes; nasıl ki milli bünye üzerinde pr-ensibe bağlanmıı olmamızın veya me- mamulatında ihraç fiati en rasyonel şe- s~natkar ve ihtisas sahil: elemanlar ye
tahataızlık vücud getirirse bir devlet ı seleye hisle kıymet vermiş bulunmamı· kilde temin edilecek olan maliyet fia· ti,tirmektir. Bütün h yat ve faaliyet ·aa-
~ali:ıreainin ta hhütlerini ifa husU1unda zın neticesi değildir. Meınleket ınenfa- .................................................................................. 0 

der hangi derecedeki intizamsızlığı da 1 atının milli tasarrufu vikaye zarure- Topraklannıo ucu deniz olan bir mil
ı.: ~a kuvvetli olarak bütün bir memle- tinin neticesidir. 

'el~ havasındaki itimadı, istikrarı ve it BirdevelüaayonhareketininTürkeko· ]etin hududu, halktlllll kudret Ve ka-
~ amelini zehirler. Böyle bir vaziyeti ön- rıoıniai için ancak zararlı olacağı kanaa- h • } • t • • h d d d k • 
ı:~~k yegane yol samimi denk bütçe,tindeyiz. Başka şartlar altındaki ekono- 1 tyt~ . llllll U U ti eme tır. 
l' ıtikasıdır. Bu politikayı ve cümhuri- milerde hangi bakımlardan yapıldığını ............................................... . 

rjc~ ~Ütçeterinin koruyucu. kurucu ve ve-, tetkik etmek ve kendi vazifemizi gör- Birinci derecede ve her şeye takdimen 
P:ı •oleri her yıl daha fazla nisbetlerde mek bu kanaatin ne kadar haklı oldu- [ ELEMAN [ k 
Cdy ayırma vasfını itina ile muhafaza ğunu gösterir. Bazı memleketler milli pa· nazara a acağımız mem e e 
d ~eğiz.. Varidat fazlalarını evvel emir-ı ralariyle aktedilmiı muazzam hacimlere tin emniyeti Oe küf türü o/acakt.ır • 

c milli · istihs ı h · • l'k h · • b 1 h f·n k · • lır k a acmını arttıran ve ar- ma ı arıcı orç arını a ı etme ıç.ın ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u 
l'tı.ii~fa olıın verimli iol~~e ve "',emle_k~t bu tedbiıe başvur~uşlard~. Bi"i~ı ha~ici tin: kadar indirilece.ktir .. Dahi!i .fi~tl:re 1 halar~ .içi~. bu ayrı ayrı. mealeki tedrisat 
~"hh" asına haared~gız.. Malıyemız.ın borçlanmızın hepsı ecnebı parasıyledır .. 1 gelınce, raayonelleşhrme me&aıınızın ın• maanfımızın bel kemiğı olacaktır. Uk 
t"lti :~l~ini. ~oktası noktası~. tutmak- ~ahili .bo~çlar bakımından vaziy~timiz : kişafı niııbetinde. ve bütçe tahminlerini 

1 

öğr~tiı:n mev;ı:uuna mütenazır olarak her 
dit, D Yuk ıhnası herkesçe bılınmekte- yıne hıçbır memleketle kıyaı kabıl de- sarsmamak kaydıyle mümkün olan ten· nevı meslek mekteplerine ehemmiyet ve-

~"rn 1c:vlet itib. ~ını milli serm~ye ve es- ~~dir.: Bi~~~ .~ev1et ~ıı~r~flan düzenli 
1 2ilatın yapılmaıında tere~düd e~ilmiye-ı r'.1~.e~tir.. Bunun klasik ünivcnite t&h

tettı. Ynıetlerım kuvvetlendırecek ha- butçe ıle gorulur .• Dahılı ıstıkrarımız hat-1 cektir .. Sıhhat ve temizlige -taalluk eden sılını ıkmal edeceğiı: demek olmadığı 
~lttıtr Ve tedbirler üzerinde sebat oluna- lun en ufak dahi olsa yapabildiği tasar- ispirto fiatleri ile hafif alkollu içkilerde aşikardır. Bilakis bu müeaaeaelerimizi de 

M · rufla karlı ve iler-isi açık milli ekonomile tenzilat mukarrerdir. haki.iti ilim adamı yetiıtirccek tekilde ve 
\-e ~bvcut vergilerimiz ve bunların tarh i~lere hi edar olarak İştirak arzu1Una Gümrüklere gelince: Memleketin lü- ancak bu ietidadı en mütekamil •urette 

Cı 

t:ıddi b:et usulleri ileri bir zihniyetle yol açmak için bir develı.iasyon halkın i,- zumlu görülen noktalarında bu hizmetin gösterebilmiş olanların baprabilccekle-
t~ .. ~'" tetkikten ceçirilmektedir. Ne- tira kudretini tasarrufu imkan ve heves- icaplanna uygun bina ve teaisatt yap- ri çetin ve fevkaliide disiplinli ilim mü
~fl.dJ Y~ 8_ek meclise sunulacaktır. Vergi leı-ini kıracağından gayelerimizle taban mağı zaruri bir iş görüyoruz. Bazı hudut eliesCleri hııline yükseltmek mesaimize 
la y:;~ız milli istih al ve milli hayat· tabana '.r:ıd olur.. Bir ticaret bakımından mahallerinde gümrük memurları meı- devam edeceğiz •• Uave ve tcaiı edilecek 
b\ttçed 1111~~aktır. Hayatı ucuzl tmak için d a hi bugünkü anlaşma politikamız böyle ken müşkülatı içindedir. Bu ihtiyaçları I Cakültelere ait iti ha:ı:.ırlayarak Ankara 
~~ tah;ifFo~eceğimiz imkanl r nisbetin- bir tedbir-e lüzum göıtermemektedir. Sa- da tesbit ederek. heyeti umumiyeıini bir üniversiteıini kuracağız.. Orta okullara 
~ktir, l\1"e:ı~ yapılmasına devam edile- tılmamıı elimizde kalmış mal stoku yok- in~a planına bağlayacağız. ve liselere layık olan büyük ehemmiyeti 
t'a İr v 11•11 ıstıhsal maliyeti Üzerine mü- tur. Türk.iye ıtoklarınt muntazaman eri- Gümrüklerimiz için daha kifayetli ele- verme1'.te devam edeceğiz. 
Qı._~:ı crgı ve resimleri ve hariçten al- tebilmiş müsteına memleketlerden bi- I manlar getirtmek Avrupa gümrüklerinde Şefin ipretleri daireainde doğu böl
lt't (,, nı~cbur olduğumuz İptidai madde· ridir. Mamul maddeler maliyet fiatlerin- ıtaj yaptırmaya devam etmek arzusun- gemizde bir kültür merkezi eaaslannı 
" ~crın ·· 1 llrı "er . ~ rusumu knldıracağu.. 1 fay- deki tesirine gelince bu ancak amele üc- dayız. Gümrük muamelelerinde iı sahip- kurmaia baılıyacağız:. Milli kültür bakı-
'h ı:tısı sekli v h. · · "L · l 1 h k '- k 1 "-(!•İttd " c ma ıyclt ıtı arıy e ret erinin a i&;İ ıymetlerinin dü!türül-

1 
leri için olduğu kadar gümrük memur- mından büyüle önemi olan ve Şefin ilim 

dit,, c tekrar ~.ılışu uğımız bir meşele- mesi demektir ki, yine gayemize muha· lan için de kolaylık. sürat ve intizam ve kültür ıahaaında en büyük lbidde-

1 
- 1 

ittir. Çünkü biz çalışanların ya14yı &- tedbirleri alacaiız. rinden biri halinde daima yübelccek 

bulunan tarih ve dil araıtırmalan bize ve 
bunlarla alakadar iılere huıuli ehemmi
yet vermeğe devam edeceğiz .. lyi ve çok 
eğitmen öğretmen yetivtirmeğe bilhassa 
kıymet vereceğiz. Avrupanın tanınmlf 

ilim ve sanat merkezlerine talebe gönder

meğe devam edeceğiz.. Lüzumlu görüle
cek ilim ve teknik vubeleri için kıymetli 
mütnhassıslar da getireceğiz.. Bu suret
le muhtelif sahalardaki milli eleman ih· 
tiyaçlanmızı temine çalışacağız. 

MfLLI SAHNEMiZ 
Bütün devlet okullarının kemiyet iti

bariyle olduğu kadar keyfiyet ve teç
hizat itibariyle de en yük1ek derecele-

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

iç ticaretimiz 
•••••••••••••••••••••••• 

Şef in emri, çalış 
malarımızın teşki 
/atlanmasıdır Kat'i 
zaruret olmadıkça 
pi yasalara kar ışıl 
maz 

•••••••••••••••••••••••• 

Kemalist rejim 
•••••••••••••••••• 

Ekonomiyi bir tek 
nik diye kabul et 
mektedir Fakat mil 
li menfaata uymı 
yan bir şahsi men 
f aat kabul etmiye = 

cektir 
. . . . . . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

re ulaştınlmıısı hedefimizdir. Milli sah-

nemiz Türk kültürünün makcsi, güzel 
dilimizin en iyi şekilde tdaffuzu ve en 
bedii tarzda ifadeıini yayan sanat kay
nağı olarak ele alınacaktır .. Bunda mo· 
dern teknik vasıtalarına ehemmiyet vc
teceğiz.. Güzel sanatlar akademisinin bu
gün başlanmlŞ olan ıslahatını yürütece· 
ğiz. Milli kültür kadrosu içinde mütala· 
asını zuuri gördüğümüz sporu profesyo
nel pmpiyon yetiştirmek için istemiyo
r-uz .. Spor okullarımız gibi, sahnemiz gi
bi, milli kültürümüzün bir cüzüdür. Rü
yük gaye Türk vatandaşını fikir ve dü
şünce itibariyle kuvvetli. v ücut itibariy

le kuvvetli ve tam sıhhatli, seciyeli, gür

büz, güzel insan olarak yetiştirmektir .• 
Nasıl ki, memleketimizde okumak yaz
mak bilmiycn tek vat ndaıın kalmasını 
iatcmiyorııak. aevdii:oi ve bütün hayatınca 
tatbik edeceği liiakal bir sporu olmıy n 
vatand~ ta kalmamalıdır .. Salim bir ka
fa ancak sağlam bir vücutta olabilir sö
zü Türk ata sözüdür .. 

Yine bu mülahaza iledir ki, bütün 
vatandaılarda verim kudretini muhafa
ta için muntazam çalııma hafta ve yıl 

tatillerinden muntazam istifade ve se
yahat z:evkinin inki~fına taraftarız .. 
Sporu merkeze bağlayıp teşkilatlandır

mak ve muhtelif spor teşeldtül ve hare
ketlerini o vasıta ile idıuc etmek ıçın 
yüklek huzurunuza bir kanun layıha

eiyle geleceğiz. 

TORK ORDUSU, TORK MtLLETt 
OEMEKTfR 

Arkadatlar, 
Maddi, manevi düzen ve refah kültür 

seviyesinin yükıelmelİ ve bütün bunların 
baıanlması ve devam etmesi ancak mili& 
emniyet ve tamamiyetimizin icabında 

herkeec k&IJI masun tutulabilmesiyle ka
bildir .• Türk ordusu kadını ve erkeğiyle 

Sureti umumiyede milli müdafaa kuv• 
vetlerimizi daima en bo1, en ileri vasıta• 
larla. teçhiz etmek belli baılı emelimüı 
ve vazifemizdir.. Mevcut malzemenin 
daima iyi halde bulundurulması kıymet
ten düşmüş olanların yenilenmesi ve S&< 

fer için ordu ihtiyaçlnnnı karşılayacal: 
her çeşit stoklar vücuda getirilmesi dai· 
ma göz önünde bulunduracağımız ehem• 
miyetli işler olacakbr .. 

HARPSANAYH 
Mevcut harp sanayii fabrikalanmizi 

tam randıman alacak surette ça1ıştırncalı: 
ve henüz noksan kmmlanm t.ıımamlıya-
cağız.. Harp eannyiimiz:in inkipfnuı. hu• 
susi önem vermek umumi endüstri!~ 
karakterimizde harp vaziyet ve ihtiy ~ 
la.-ını daima göz önünde tutmak kara.
ondayız .• Milti ekonomi bakımından da 
hususi kıymet izafe ettiğimiz kömürden 
benzin istihsali klor ııracnik sanayii bu 
aradadır .. 

Halen kendi tezgahlanmızda inşa edil
mekte bulunan denizaltı gemilerimiz bit
tikten sonra yemlerini İnşaya fasılaaız 
devom edeceğiz. . Jlk üç senelik hava pro
gramımız miltetimizin gösterdiği yüksek 
alaka ile ıimdiden tahakkuk ettirilmiı 
sayılabilir.Bu vesile ile tayyare içinde bü
tün milletce gösıerilm~ yüksek şuuru gu

rur ve iftiharla bu kürsüde zikretmek vcı • 
bütün vatandaılarla hükümetin §Ükran 
ve takdirlerini ulaıtınnak isterim. Hava 
müdafaası bu memleketin milli müdafa
ası mevzuunda büyiik ehemmiyetli ye
rini muhafaza etmektedir. Yeni bir hava 
planı hazırlayacağn:. Bu program Kay
seri fabrikasının tevaiini ve motör imal 
edebilecek hale getirilmesi hususi nnı 
da ihtiva edecektir. 

Ordunun ekonomik kültürel, aol)'al 

savaşlarımızda lüzumlu elemanlan dı: 
yetiştirmesi için tcrtib t alınacılkbr • 

DIŞ SiY ASETIMIZ 
Arkadaşlar, 

Cümhuriyetin hiç değipniyen dış po 
liti.ltnsı meçhulünüz dei:rildir. Atatürküh 
yülcsek imde ve iıptlannda temdini bul
muş, yürüyeceği yolu çizmiş olan bu si
yaset ayni sulh, dostluk ve teyakkuz yo

lunda devam edecelctir. 
Mevcut karşılıklı dostluklanınıu ve 

tahhütlerimize her zamanki cibi ihtimam 
ve riayet. dostluk dairemizin bu ahenk 
İçinde inkişafına dikkat. ba lıcn vazife
miz olacaktır. 

Şefin nutuklarında i,arel buyurdukla
rı noktaların takibine azami itina ve İh· 
timam ile çalışılııcaktır .• 

Dış teşkiliibmızın ekonomik kalkın
ma savo~;ımızda daha verimli bir surette1 
çalıpbilmemiz için aliikalr dairelerin de 
mütalô.ası alınaı-ak bu yıl bir talimat ya
pılacaktır .. Bütün elçilik ve konsolosluk
lanmızın dış ticareti nokt.ıısınd n müceh
hez bulunmaları ve ona cöre çalışmala· 
rı temin edilecektir. 

lktısat vekaleti dıı ticaret teşkilatının 
hariciyemizin dış teşkilatiyle rabıtalan 
tanzim edilecektir. Bu yönden dış tica· 
retin inkitafı İçin hariciyemize i bet 
eden bu Önemli vazife emniyet ve si· 
yasi münasebat vazifeleri dercce.slode 
ehemmiyetle tııkip :ve tatbik edilecektir. 

Milletler cemiyetine bağlJık, harici i
yasetimiz.in ayni zamanda mesnedlerin· 
den ve tabii icaplanndan birini teşkil 

eden bu arsıuluaıı.l büyüle müea.cıenin 
kendinden bellenen gayeleri temin ede· 

bilmcai uma114 intibak etmeıi seç.irilen 
tecrübelerden la:zımge1en pratik netice
leri çıkarmasiyle mümkün olabilir. Hü
kümetimiz bu yolda sarfedilccek mcSa• 
İyi elinden geldiği kadar te hil etmcğe 
çalııacaktır. 

iLERi iDARE TEKNICI 

bütün Türk rnltleti demektir. Ooima da- ileri idare tekniği s lahiyct ve mcau· 
ha kuvvetli olmak için bu millet her se- liyeti elele vermektedir. l~leri kısa Lir 
ne yüz binlerce evladını kuaca ordu de- zamanda kafi lbir neticeye bağlamaktır. 
diğimiz ve yalnız adının bile hudutsuz Kırtasiyecilik asla eşas ve gaye desildir. 

bir gurur ve heyecan kaynağı olduğunu Kırtl18iycciliğin manası tek tatbik teklı 
bildiğimiz. bu en büyük okula milli em- süratle ve fakat i.abetle verilmiıt karar• 
niyeti. milli müdafaayı, milli disiplini lardan ve işlerden alınan maddi verimli 
öğrenmek için gönderiyor .. Türk ordu~ neticderi tev ildir. 

au.. Türkiyenin yalnız emniyet vasıtasa Türkiye cümhuriyeti mernurlarının İı· 
değildir. Türle. milletinde -içtimai benlik tisnnsız hepsinin bu vn11Rarla ve bu Eln• 
duygusunu daima en yüksek dereceler- niyetle vazif clerine sarılmalarını iitcyo 
de daima uyamk tutan en biiyük. milli, -SONU DOKUZUNCU SAHlFEDE-
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sa lar ve Hayvanlar 
L AB PM EMMH'IP * 

Sinemalarda gördüğümüz vahşi hayvan sahneleri 
oynıyan 

• • 
fil e nasıl alınıyor? Onlarla beraber 

artistlerin hayatlarını korumak 
nasıl tedbirler alınıyor? 

ıçın 

llayvanlar nrasında ve hayvanlar ile 
beraber filim çevirmede bugüne kadar 
\İÇ yol tutulmaktadır. 

sir vermektedir. Adet olduğu Üzere stüdyonun bütün ...........••.•......••....................•...........................•..... ,_ ...... ~ 
Hatta hakiki hayat ve tabiattan alın- projektörleri kuvvetli ışıklannı Ringin . . . 

VAHŞi ORMANLARDA .. .. 
Birinci yol, hayvanları, bilhassa vah

;i hayvanları onların vahşi muhitinde 
fı]me almak .. 

Ikinci yol : Vahşi bir muhit çerçive.si 
jçinde olmakla beraber terbiye edilmiş, 

alı .. tmlmış hayvanların !ilmini Çı:!k

rnek .. 

dıkları halde, garip değil mi, sun'i gö-
rünmektedirler. 

Bunun en açık misali T rade Horn fil. 
midir. Bu filim tamamen Afrikada, vah
şi ormanlarda, vahşi hayvanlar içinde 
alınmış, Holivuda getirilmiş, tecrübeleıi 

yapılırken mühim bir kısmının işe ya
ramaz olduğu görülmüş, tabii sahneler 

Üçiincü yol : Stüdyolarda, sun'i or- yerine sun'i sahneler 
manlar, Cengeller kadrosu içinde, se- halini almıştır. 

ikamesi zaruret 

ncıryonun icaplarına güre ve yine ter-

biye edilmiş hayvanların filmini almak. 
Jlk önce halle, beyaz perdenin dal

galı oyunlannı, triiklerini bildiği halde 
hoi görür ve hoşuna giderdi. 

. A, Fişer adında bir Amerikalı reji
sör, yeni Jerseydeki stüdyosunda, beş 

metre murabbaı bir yerde Brezilyanın 
balta girmemi,'i ormanları içinde geçmiş 
bir korku sahnesini bü;..filt bir muvaffa
kıyetle !ilme almıştı. 

Bu küçük stüdyoda rol alan vah!'ii 

hayvanlar da hayvana bahçesinden ki
ra ile temin edilmişlerdi. 

Fakat sinema tekniği ilerlediltçe halk 
hakiki bir manzara ile kartondan or
manları farketmeğe ve ayırt etm('ğe 

başladı. 

Bununla beraber hayvanlar sinemaya 

alınırken stüdyo hilelerine ekseriya baş 

vurmak lüzum ve zarureti ha;ıl olmak-

En munis hayvanlar, en iyi terbiye 
görmüş olanlar bazan mürebbilerinin ne
zareti altında bile olsalar birden bire 
hakiki ve asli hüviyetlerine dönebilirler. 

Bu . itibarladır ki onların uslu puslu 
gibi görünen hallerine asla gÜven olmaz. 

Heal Brovn filminde, senaryo icabı 

Jimmi Durante bir cKanguru> ile bolc.s 
yapacaktı. 

Jimmi, dövüşeceği hayvan rakibini 
daha evvelden gidip görmek, onu ya~ 

kından tanımak ve hayvanın muhabbe-

tini peşinen lrazanmak istedi. 
Hayvan mürebbisi, cKanguru> n un 

çillete bayıldığını söylemişti 

G iderhn on iki küçüle. palet A meri
kan sakızı götürdü. 

Böylece ve günlerce Kanguru ile 
dostluk, yakınlık ve alışkanlık p eyda et
ti. 

Onunla beraber boks tecrübeleri yap-
tadır. Bu da sinema san·atkarlan ,.e. tı .. 

operatörlerinin hayatlannın korunması Nihayet filmin çekileceği gün geldi. 

balumından çok lazım bir harekettir.. Stüdyonun ortasına bir cRing> ya-

Ayni zamanda tabii manzara içinde 
.alınan filimler, ziya noksanı yüzünden 
heyaz perdede iyi tesir bırakmamakta
dn. En muhteşem tabiat manzarası, fi. 
Jim halinde seyredilirken çok adi bir te-

pJmıştı. Ringin etrafını da seyİTci ro]ü 
oynıyan figuranlar sarmışlardı. 

O rtaya Jimmi ile Kanguru çıktılar. 
Seyirciler alkışlamağa haşladılar. 

Operatörler de filmi çeviriyorlardı. 
.................................................................. 

insanların 
=Ahlakını bozan şöhret, hay
E vanların ·da ahlakını boz .. . . . 

~ . maktadır. Bir gün gelecek. 
= kara derili Panter_ posteki-
sini oksijenle boy~mak is-

! liyecek belki bir gün 
·Yılan kokain koklamak, 
fil kokteyl İçmek sevdası
na düşecek ve .•. kocalarına 
sadakatleri ile maruf dişi 

ayı ile fok bahğı meşhur 

yıldızlar gibi boşanma da
vası ~çacaklar •. 

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

üzerine çevirdiler 
Kanguru, alkışlardan şaşırmış, üzerine 

çevrilen şiddetli projektör ışıklanndan 
afallamış, Jimmi ile ahbap olduğunu 
çoktan unutmuştu. Adamcağızın burnu· 
na öyle şiddetli bir direkt vuruşu in
dirdi ki Jimmi öküz gibi bağırdı. 

Yumrukların arkası gelecek ve aktö
rün suratı parçalanacaktı. Bereket versin 
yakmda duran Kangurunun mürebbisi 
imdada yetişti. 

Yine başka bir filimde, cHayvanat 
bahçesinde bir cinayet> filminde aktör 
Randolf Sk.ot, senaryo icabı olarak ze
hirli bir çıngıraklı yılanın dişini ölçe

cekti 
Hayvanın mürebbisi tarif etti : -------Şöyle b~ının arkasından, şu nok-

tadan tutar, kaldmraan o artık zarar ve· 
recek vaziyette çıkar. 

Skot bu tehlikeli işi ilk.önce ve ı>ir 1'.aç 
defa zehiri alınmış bir Boa yılanı üze
rinde tecrübe etti. 

Artık filme çekilecek ve zehirli yı

lanla karıılapc.ak gün gelmişti. 
işe başlamadan evvel yılanın mfueb

hisi son ihtarda bulundu. 

~-------------------

Cengel'in hakiki ve korkunç mu
hitinde cek ilen. f ilimler ekseriya , 
sahte tesirini vermektedir. Buna 
mukabil ·sun'i ormanlarda · ve .. 
stüdy olarda çevrilen f ilimlerin 
hakikatten farkı olmamaktad11' 
bu böyle oluyor. 

• • 

=Bu niçin böyledirj . . • • 
··········· · · ·········· ·············· · ·· ························~········· ····· ······ l~in en tuhaf tarafı şu ki hayvan ar- yor.. Onlar da kadınlar gibi süslenme"'· 

tistler bir kaç kerre filim çevirdikten son- ve kırıtmak ihtiyacını duyuyorlar. 
ra, sanki yaptıkları işin ve bıraktıkları insanlar gibi iş gören, iş gördürülen ; 
tea.irin farkında imişler gibi, bir müddet hayvanlar, insanlar arasında yaşadıkça 
sonra .. Gururlanıyorlar. onların kusurlarına da tevarüs ediyor• 

- Çınguakh yılanı elinden bıraktığın 
zaman bacaklarının bütün kuvveti ile 
kaçacak.sın. Çünkü senin elinden kurtu- ;l 

Evet .. Hiç hayret etmeyiniz, nasıl ki lar. 
hayatı anlamamış dediğimiz çocuk ar· Ve kim bilir belki bir gün gelecek ka~ 
ti&tler bir kaç filim çevirdikten sonra, ra derili Panter, postekisini oksijeni( 
bütün çocuklukları içinde şımanyorlarsa sarıya çevirmek İstiyecek .. Aslan .. o gÜ-' 

hayvan yıldızlar da ayni suretle şıma- ze) yelesini platinleştirmek sevdasınll'. 
nrlar. düşecek .. Yılan.. Kokain koklıya~ak .... 

hır kurtulmaz pe§Uıe düşer. 
Bu son ibmrın tehdidi aktörü kor

kuttu. Ancak kuvvetli bir tazminat •vaa

dı ile bu işi yaptı. 
Hakikaten hayvanın boynunu bırakır 

bırakmaz çıngıraklı yılan büyük bir hızla 
onun pe§ioe dil§tü. Bereket versin ar
t.İ5tin bacaklan kuvvetli ve mürebbi de 
yakıada idi. 

V ahıi lutyvanlarla filim çevrilirken 
artiıderin hayatlarının korunması için 
lbım gelen bütün ihtiyati tedbirlerin da-

Onların da. büyük yıldızlar gibi ken- Fil, kokteylden hoşlanacak. Ve kocata -.. 

ha evvelden alınmış olduğunu söyleme- ~ 

ie JW:um ·yok .. Hayvanların mürebbile- k yakı da 1-~- d &ı "'k'* · ·~ , ço n n a aJLa ar o n1a ıcap t: • .-.ı 

ri daima müdahaleye hazır bir vaziyette ahnelerd '·t" h ·· bb' · s e aıı; ore ayvanın mure ısı 

ve yakında b ulunurlar. Fakat ne d e ol- vekalet eder. 
sa bunlar filmin çevrildiği sahned en, 
sahne ile birlikte filimde gözükmemek 
için uzak duracaldarından vaziyet teh· 
likeli olmaktan hali kalmaz. 

Böyle sahneler çevrilirken artistin çok 
yakında kalın pannaklıklı c:Sığınak> lar 
bayılır. Her hangi bir tehlike esnasında 
san' atkar kendini derhal bu (Sığmak)ın 
içine atar. Ve o zaman vahşileşme te.bi
ati tutan hayvan]a mü-.:::bbisi baş baııa 
kalır. 

Kolayca tahmin edebilirsiniz kj höy
]e a nlarda ne operatör, ne rejisör ve ne 
de seyircilerden . eser kalmaz. 

** Bazan ve çok tehlikeli hayvanlarla 

Hayvan hocalarından meşhur kadın 

mürebbisi Selest Olga böyle bir çok fi. 
Jirnlerde makyaj suretiyle bir çok ar
tistlere vekalet etmiştir. Yirmi senelik 
meslek hayatı içinde binden fazla ve 
ba~kası hesabına böyle sahnelerin fi
lim kahramanlığını yapmışbr. 

** Hemen her çeşit hayvan bugüne ka- dilerine mahsus kaprisleri oluyor rına sadakatleri ile maruf dişi ayı _ 
dar beyaz perded~ bir veya bir çok sah-ı Şöhret ... lnsanlann ahlakını bozan bu fok balığı, sinema yıldızları gibi boşal' 
ne! 4~,ı,. rol alm:rlardır. tılsım, hayvanların da ahlakını bozu- ma davaları açacaklar. •• 

····· ···············~···········~············ ·· · ··••·•··•·••·••···••··••••••··•·····•··•········••········•············••··•····•• 

[s.OR"SA 1 rR7n~ 
· . - ~ Uzun senelerin tecrübeleri ve bil-

OZOM ~ 1 k'k 
2

,.
0 

r.. l l.
50 14

.
75 

!.)hassa Avrupa mecmua annı tet ı 
"' ı:..snaf bankası ~ f · 11 1 hlik · 

155 K T 
~ve ennın en son usu ere le esız 

. aner 1 1. 7 5 1 6. l · d ı· b 1 2 30 S . 
12

. 
75 

ve zmır e emsa ı u unmıyan son 
· Erkın 19· sistem yeni. makinamızla a]h aylık· 

79 Paterson 13 25 15 
· · ondülelerimizin saçlara yumuşaklık 

67 H. R Üzümcü 13.25 14·25 ve tabii halinde bırakması sayın ba-
63 M. j. Taranto 12.75 12.75 tmk d' 

yanlarımızı memnun e te ır. 
5 9 inhisar 1 O. 1 3. Her saç üzerinde gösterilen itinayı 
47 Ç. Nuı-i 13.50 13.75 

'nazarı d ilkate alarak sayın müşte-
4 1 A lyoti birad r. 14. 16.5 O 

rilerimizin vakitlerini kaybetmemek 
2 7 V itel 13.25 15.25 

için saçlarının tanzimi i1e Namazgah 
2 7 H. Alanyalı 1 6. 5 O 1 6, 5 O 

karakolunun karşısındaki salonum uz-
22 j. Kohen 13.62 14. d d ] ) · ed an ran evu a ma arını tavsıye e-
16 A C. Sipahi 14.50 14.50 
1 O P 

riz. 
· Clark 1 3. 5 O 1 3. 5 O ~2.lm!BililliiiZE:i'lrl&i'i!Qi!!'ii1C'll•E~illlllllln•••t• 

16 K. O . M. Ali 15.50 1550 ..................................................... .......... 
7 S. Bencuya 12.50 12.50 

1100 Yekun Kiralık ev 
127648 
129748 

iNCtR 
133 A Muhtar 

7 4 B. Alazraki 
64 Ş. Riza 

45 B. Franko 

25 M. j. Franko 
341 Yekun 

107924 
108265 

Zeytinyağı 

10000 M. Mikalef 

6.25 
7. 
7. 
7. 
9.25 

29 
9/ 1 l /937 üzüm fiatleri : 

Çek. Oz. No. 7 12.00 
c c 8 12. 75 
c < 9 ı 3.25 
c « 10 JS.50 
c c 11 J7.00 

10.50 
7. 
7. 

16. 
9.50 

29 

12.50 
13.00 
13. 75 
16.00 
J8.50 

Göztepe Cümhuriyet Kız entti
tüaü yanında gayet havadar bü
yük bahçeli bütün konforu haiz 
bir ev kiralıktır. Müracaat doktor 
Hulusi caddesi 64 numara .. Ve 
Göztepede bakkal Hasan, 

Telefon : 2256 
S.7 1 - 10 (1958) __... .................................................... . 

« c 12 19.00 20.00 
ZAHiRE 

4 3 ton buğday 
3333 çuval buğday 
1108 çuval arpa 

6 çuval K. D. 
48 çuval susam 
18 çuval M. D. 
ıs çuval Faıulya 

200 balya p am uk 

5.50 6.9375 

4.125 4.25 
7. 

16.50 
4 .50 
8.50 

. 3.f.50 .f ı. 
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- Aldanıyor!lunuz efendileri Size 
hizrnct etmek nrzusunda bulunmaklığı
llla rağmen onun öldürülmesine asla razı 
olamam. Size söylemek istediğim onu öl
ltıÜf telakki eylemenızdir. Kral Jak Kle
ll'lanın öldürulmediğini anlayacak olursa 
tehrin bütün kapılanru kapattırarak araş
tırmalara başlar ve nihayet onu mutlaka 
buldurur. Siz de ya kralın gözünden dü
ler. dar ağacında soluğu alırsınız .. Ve
Yahut benim himaye ettiğim adlı.nu öl
dıinncğe mecbur kalırıınz. Bu halde de 
1eıtıininizi tutmamış olursunuz. Ve onu 
öldürebilmek jçin mutlaka benim ccse
dirni çiğneyip geçmeniz lazımdır. 

Bu noktada dük Dangolcm de ilave 
Ctti: 

Benim de cesedimi yere sermek
liiiıuz lazımdır. 

Her üçü birden mukabele ettiler: 
- Bunlar ı;ok doğru sözlerdir. Ne 

.Jçaıt olmak ve ne de asılmak iateriz.. 
Pardayan tekrar söze başladı: 
- ı~te benim şu teklifim bunları bil

difim içindir. Bize üç hayvan tedarik 
ediniz. Bizi şehrin ilk kapısına kadar gö
"l'\İp parolayı bildiğinizden bizleri ka
Dı dııan çıkafbnız. Biz ortadan kaybo
luruz... Papaıı manastırına döner. Ar
talt. onun ismi bile işitilmez olur. Siz de 
lı.rala emniyet cesaretle papası öldürdü
İtinüzü ıöyliyebilirsiniz .. 

Oç.. arhdaş bu teklifi çok. muvafık bul
dular. Birer bardak daha şarap içtikten· 
10nra hay\•anlan tedarik etmek karan· 
nr Verdiler. 

Jak Kleman cübbesini altı .. Kılınçsız 
bir süvari kıyafetine girdi. Biraz daha 
1-ıoş beşten sonra Sent Malin tchir<An çı
kacak olan Pardayan ile Dük Dangolem 
\'c Papasa refakat etmek vazifesini üze
rine aldı. Kalebcr ile Mont Seri Cle hay
vanları tedarik ctmeğe gittiler. Hiçbir 
ınuııküliıta uğramadan sükunetle hayvan
~•r elde edilmi~··· Tertip edilen plan da
ıt . d k CSın e Pnrdayan ve arkadaşlan şehTin 
8Pı~ından çıkarılmışlardı. 

Jak Kleman yanında Şarlla Pardayan 
olduğu halde Parİlı yolunu tuttu. Gece 
olınasma ralmen dört nala tebirden 
~aklatıyorJardı. Ş.fak atarken küçük 
~ir köyde durdular... Hayvanlan din-
cndiı irlcen-lcendaeri d-e 'bir meytlabe

Ye trdıler.. Şarterden heri hiç aiızını 
ll!ftnarnlf olan Jak Klenıan: 
. - Burada ııizden ayrılmak mecbu

'1Yetindeyirn ... Dedi. 
Pardayan sordu: 

- Kararınwn .ebcbini öğrenebilir 
2'liyirn) 

q - Artık manastıra dönmeliyim. Ora
. ~n Alla.hın emirlerini yerine getirmek 
1Çın ,,L_ 

Ç-...ııtım .. 

Ala, ben de nnamın ruhuna ye
min ederim lci, kral himayeniz altında bu
lunduğu müddetçe kat'iyyen hançerim 
kınından çıkmıyacnktır. Allahaısmarla

dık .•• Eğer Şan dö Kok ta misafiriniz 
olan pnpas her hangi bir zaman hatırı
nıza gelirse onun için dua ediniz .. 

Bu sözleri müteakip Jak Klernan bey
gire atlayarak Parise doğru uzaklaştı. 

Pardayan hayvanın kaldırdığı tozları 

aeyre dalarak söyleniyordu: 
- Demek oğlu, anasının ::ıtikamını 

alacak! Knterin ile Alis arasında başla
yan mücadelenin sonu bu olacak! Evvel
ce iki ana mücadele ederken ııimdi bu 
vazife iki evlada Jan ile Hanriye geçe
cek ... Ne yapalım hayat ve mukaddc

Tat böyle . .. 
Meyhaneye dönen Şövalye Şarl ile 

birlikte bir saat başbn178 istirahat etli
ler . 

Kaleber ile Mont Seri ve Sent Malin 
tam bir iıtirahat içinde kralın oturduğu 
konağa döndüler .. Tam dairelerine gire
cekleri sırada karşılarına elinde bir lam· 
ba olduğu halde Rociyeri çıktı. Münec
cim: 

- Bonsuvnr baylaT dedi .. 
Oç silahşor nezaketle cevap verdiler: 
- Bonsuvar dö Rociyeri 1 
- Nasıl~ ı§ bitti mi? Kral rahatça 

uyuyabilir mi~ 
Kaleber: 
- Evet tam bir istirahat 

yet içinde ..• Cevabını verdi •• 
Sent Malin: 
- Papas geberdi 1 Dedi. 

ve emni-

Rociyeri gülümsedi ve biraz. düşün
dükten sonra ilave etti: 

- Cesedini ne yaptınız? Sizi çok ih-
tiyatlı görüyorum... · 

- Cesedini mi? ... Eğer herkesin de
ci iği gibi onu tekrar diriltmek istiyorsa
nız gidip Ör nehrinin dalgalarını karı~tı· 
nnız .. 

- Ala 1 Sizler çok sadık ve çok iyi 
yakınlarsınız. Bonauvar baylar! 

Oç delikanlı dairelerine giderek ka
pının sürgüsünü sürdüler. Birkaç dakika 
sonra ihtiyar kntliçe J.& Klemanın öl
düriildüğü haberini alm1Jtı ..• Ertesi ~Ü· 
nli kral s~ıovaya doğru yola çıktığı za. 
man kral iç- oi1una dedi ki: 

- Allaha çok dua ediniz. Oğlum 

Allahın gayretiyle sizi tehdit eden kor
kunç adamm yiicudu ortadan kaldırıl

dı. 

- Jak Klemanın mı? 
- Evet ..• Onu bu akşam öl dürttük. 

Ondan kurtuldunuz .. 

-Bitmedi-
-=--

et_ - Favstanın emirlerini demit olaanu: 

h. doğru olur.. K d 
1) - Tann sizi benim önüme çıkardı.. amutay a 
E:J~ek ki :kralın aon dakikua gelmemif. 

rr- llne verilen ailahı kullanmaktan beni B V k 'J c lk 
ı. eııettiiinize göre kralın daha ömrü aş e l ın nu u 
~ lllarn olmam10. Şimdi ben köşeme çe- --BAŞT ARAFI 7 tNCt SAHiFEDE -
b e~elt bekliycceğim. . Eminim ki melek ceğiz .. Onların da bizden tabii hak ola-
~rıı bir defa daha görtneğe gelecektir. rak isteyebilecekleri emin geçim, emin 

1 ..ı manastırı terketmeni san~ söy- istikbaldir. Bu da ihmal edilmiyeccktir. 
l>cc k •e ~ . olursam acaba ne dersin. Aç Arkadaşlar, 
'- db~ı~~ç geçirdiğin dakikalar sende ka- Sözlerimin nihayete ermek üzere ol· 
"eh U.fUnceler doğuruyor .. Gençsin ..• Sc-I duğu şu dakikada derin duygu içinde hu
Iİir. t 'Ve sevilebilirsin ... Cesur ve mert 1 zurunuzda bulunurken inkılabın bidaye
dl&Jrd ~alye olur herkesin zevk ve neşe tindenberi zaman zaman refakatinde ça
l'&bat·u~ ıeyJerden kendine bir hisse ayı- lışmak ve fakat asil maksat için faaıla
'Uın.. Bcnilft :yanımdan aynlmaz- sız arkadatlık etmek §erefini taşıdığım 

h~n aizı tedavi edebilirim. selefim Malatya mebusu ismet lnönünü 
-... ~!' 1 
~ 'Jı'OVa le, llhn yazım ne ise o ola- hürmet ve muhabbetle anmayı §Cvkli bir 

lfb,~~ Şu ~ılleti Valovanın ~a~lı ve vazi~~ ~.eliik~i e~mektcyim. . 
ı.tı t' tazyıkınden kurtarmak JÇm Al- Buyuk mılletın .sayın vekillerı, 

eclı t'lt'°afından rrı~mur edildim. Tahmin Yapmak istediklerimizi ve çalışmamı-

YENi.ASIR SAYFA: S 
2L IS _. - =:;a • 

Resimli Dünya Haberl~ri 

ıY to;•pl!! ı.on günlerde bazı hargafalıRlar olmuftur. Bu karga· 
f'llilıları lrükümetin laaliye..tinden ,memnun olmıyan mııhalillerin 
tahrik ,ttikleri anl(lfıldığınclan bir çok tevki/at yapılmı~tır. 

KıliŞ4m1iz Halebin kapalı carşı11nı gö6teriyor .. 

Kadınların seç modaları gittikçe değifiyor. Bayanlar aon mo
da sa~larına aynada kendilerini hayranlıkla se)'Tedebilirl~r. 

Fakat medeniyetin terakkisi kadm çehreai bazan böyle tanın
maz bir hnlc koyuyor. 

Ba Teaitn bir çok labrikalCll'cla İfçİ llaJınları toksinlere lrm-fl 
malre ~zlmi)tle gösteriyor. 

~ )'~rurn ki beni J>u yola sevkeden ga- za vereceğimiz veçhe ile lüzumlu sandı-
e" Kefen anamın" scaiair. ğım bazı tafsilatı arzctmi§ bulunuyorum'. lngilizlu Hindistanda 8 - 10 yafında kudarın evlenmelerine 

";- Pelci nasıl iıterseniz öyle olsun .. Bunlar mali imkanlarımızın teknik tart- k mani olmak için çok çalıfmaktadırlar. Buna Tağmen bu kabil iz-
~ 1:'.Voru.n ' ~ ' . . • d•v• • ld 1.1·· Ameri ada yeni bir .rılgınl-1. danaı çıktırrlmı-*••. Bıı r' --=-.Je d' l k kt K ı· · L!! l b' •vlenme to" · · ·· ....,r· Ki sızı gır ıgınız yo an uon· larımwn müsaadeleri nisbetinde ve bar d b' I :s '"f"' L bild' r•.,,, -ınm ıvaç ar pe ço ur. ı ıfemız; tx1Y e ır ... renını go•-

ll'ielc .. '- '~ bu an•ın ır igürünü görmek ııa ı ır. · · 
~bm~n~~p~~~. p~nd~il~de~~~m~~fudi~~ ~~~~~~-~~~---~----~----,~-~·~------~~~t~~~Y~O~T~·----~• .~ ~Evet hiçbir şey beni hll yoldan tifi il,e parti programında ifade edilmİJ Türk millet~nin yüksek irade kudretini' 

•z:. ve hükdmetimize tatbik sahasına koy- ~refle temsil eden Büyük Millet ınedi-
~ le Dernek ki Fransa krl(llını öldür· ma.k ödevi verilmiş işlerdir. Tahakkuk simizin hükümetine göstereceği müzahe· 
1'., "er~~aı:ıza ycrleııti-rdiniz ve buna ka· ettirilecek her kısım hem mali hem tek· ret ve yardımdır. it programımhı bü-

- ~nız oyle mi> nik imkanlarımızı müsbet bir surette art· yük milletimiz için faydalı buluyoraanı~ı 
~ er sız mani Jlmzuntf olsaydınız tuıırak diğerlerinin de baprıJmuını le• arkadatlarımda Ve bende tatbik edebi)- k 

~.,· c;o'ktan ölmüş bulunacaktı. min edecek mahiyettedir.. Bunları ta·- mek iktidıırını görüyorsanız yüksek it'-
~ ril}, liz..in onun h:.\yatına muhtaç ol- hakkuk ettirmek irade ~mini ve heye- madınızı esirgememenizi dilerim. 
'-bırtılll\ıı ınuddetçe yaşayacaktır ... Ben canını ruhumuzda duyuyoruz.. Fakat itimadınız bizim kuvvetimizin ve 

Yırn beklerim.. bizim için nsıl imkan menbaı biiyük nmızın sarsılmaz temelidir. 
~ tvet · - .. 

~r ~d h •ıze oyle soylemıştım. Tek ••••s•ıaeı:z1m••••••••••••••••••••••••••• 
l~ lının kı F'ransa kralının hayat T •• k M •f c • • • 

~ rn Yoktur, Yalnız kralın ölümü Ur aarJ emıyetJOJO 
rn nf · 

" aatınc hizmet edecek bir za B •• •• k E p 
·~~~:~:;~k .. ı.ıma,,;mkanobu· uyu şya iyangosu 
~Ql'aıı:~~u~~ctçe onun yapmasını İs· ]5400 '"tine h' ger kralın vefatı Gizin men· Jkrami ye 
"-tee~ ~rnet edemiyecek bfr zamanı: 
'1t.. bir diyeccilniz olmıyacak de· 

Lira 

»'\.....,. Çok do 
~-- &ru. • • Kralın yqaması ve· 
~ •• lll&rnaaı heni ae.I• alakadar et· 

ÇEKtLtŞ 8/12/937 BtR BtLET BiR LtRA 
Biletler: Cemiyet Merke~ ve tubeleriyle yeni poatane kartııın

da Erzurum hanında ilin itleri büroaunda ve piyanıo bayilerinde 
rıatılır.. 1 5 -;-25--:-10-20-.30-J-.-6 ' c6553ıt (t84S . ~ . 

Ayna .. • 
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Kulak, Boğaz, Burun hutahk
lan mütchaaaun 

Doktor Operatör 

Sami Kula~çı 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cadde-
si 992. Telefon : 3668 

1-26 (481) 

KALMtTJN : Baş ve diş ağ
rılarında en kuvvetli ilaçtır. 

KALMlTlN : Sinirleri teskin 
eden bir fen harikasıdır. 

KALMlTtN : Terlemenin so
ğuk almanın baş ilacıdır. 

KALMlTtN : Nezle anzaları
nı defeden rahat uyku veren en 
birinci ilaçtır. 

Her yerde 7 i kuruıtur. 

. 
ITAT OREL ~ 

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

Muayene saatleri : 10-12, 
15,30 - 17. Telefon: 3434 

r77ZJr777.7.ZZ77777/7J /77777./..LZJ 

Paris akültcsinden diplomah 

Diş tablplerl 
Memleket hastanesı dış tabıbl 

1\rf uzaffer Eroğnl 
Vl 

Keınal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 

Sıhhat ve· güzellik 

Sağlam ve güzel 
Sağlam ve güzel 

dişlerle 
dişler de 

RADYOLiN ile temin edilir 
})işlerinize çok dikkat ediniz 

Bazan en üstad doktorların bile sebep menşeini bula
madıkları bir hastalığın, diş iltihabından ileri geldiği pek çok 

tecrübelerle anlaşılmııı;tır. 
Günde üç defa dişlerinizi lırçalıyCZTak ve daima 

ADYOLiN 
Kullanarak di,lerinizi koruyabilirsiniz 

zmir iman iş etme müdürlüğünden: 
Kadrodan çıkarılan Cümhuriyet ve Alsancak vapurları 18 

11-937 pazartesi günü saat 15 te tefler encümeninde pazarlıkla 
satılacaktır. Fazla izahat almak istiyenler levazım şefliğine mü-
racaat edebilirler. 6-10-14 3911 (1967) 

Borsa idare.sinden : 
Borsa kalorifer ocakları için bir makiniste ihtiyaç vardır. Eh

liyetli olanlarrn bir hafta içinde borsa idaresine müracaatleri. 
3949 (1990) 

Çekirdeksiz uru 
•• •• uz 

dikkat 
ihracatcılarının 
nazarına: 

lktasad Vekaleti lzmir Kontrolörlü
ğiinden: lZMiR BIRINCt tCRA ME

MURLUôUNDAN: 
Sinekli oğlu Velinin Emlak ve Çekirdeksiz kun: özüm ihracatının nıürakahesine dair nizam-

Eytam bankasından ödünç aldığı namenin 19 uncu maddesine göre tefkil olunan Normal ve ince 
paraya mukabil bankaya ipotek ey- Standart Tip nümunelerini tesbit ve ihzar eylemiş bulunmakta· 
Jediği 1zmirde Knrşıyakada Soğuk- dır. 15 1kinciteşrin 937 tarihinden itibaren ihraç edilecek 7 - 12 
kuyu mektep sokağında 17 numa- ve 17 - 21 numaralı Standard Tiplerin bu nümunelere uygun ol-
ratajlı haneye kapıdan içeri girilin- maşı laz1mdtr .. 
ce bir sofa üzerinde bağdadi bir Alakadarlar, nümuneleri dairemizde her zaman görebilecek· 
mutbak ve hela ve ufak bir bahce- leri gibi 20 ikinciteşrin 937 arihine kadar ikinci Kordonda 28 nu-
si mevcut olan 600 lira kıymetli bu maralı manipülasyon yerinden istenilen miktarlarda tedarik eode-
evin geçen sene yapılan satısı 2280 bilirler. 9-10 3934 (1979) 
numaralı kanuna göre geri ·bırakıl- ır;;;;;, .. _az ... -
dığı halde birinci sene taksiti öden- İzmir Belediyesinden: 1ZMlR BIRtNCI 1CRA ME-
mediğinde? bu hüküm ortadan kal- Beher metre murabbaı üç yüz 1 MURLU~UNDAN : 
karak yemden mülkiyeti açık nrt- . .. .. . . . . Rü§lÜ oğlu Rasimin Emlak ve 
tırm~ .suretiyle ve 844 numaralı kuruş~an hın uç yu~ yetmış ıkı lı-, Eytam bankasındtın ödünç aldığı 
Emlak ve Eytam bankası lcanunu ra ellı kuruş bedelı muhnmmenle paraya mukabil bankaya ipotek ey
rnucibince bir defaya mahsus ol- 61 sayılı adanın 457,5 metre mu- lediği lzmirde Karşıyakada Bahari
mak farliyle arttırması 11 /12/937 rahbaındaki 12 sayılı arsasının ye mahallesinin Hatem sokağında 
cum~rtesi günü saat 11 de icra da- satışı baş katiplikteki fartnamc 12 yeni numaralı haneye kapıdan 
iremız içinde yanılmak üzere otuz h"l 16 l l °-37 l .. .. girilince hemen tahtani bir oda, bir 

·· '"dd ı 1ı ~ k ld veç ı e - - <J sa ı gunu sa-
gun mu et e satı gn onu u. . . merdivenle yukarı çıkıldıkta bir 

Bu arttırma neticesinde satış be- at 16 da açık arttırma ıle ıhale od b" k ·ı ·ı· hal t . . . . . . . . a ve ır npı ı e geçı ır en mu -
delı her ne olursa olsun borcun edılecektır. lştırak ıçın yüz üç lı- b k l k kull l b" t 
öd · "h' l ka a o ara anı an ır na amam 

enmesı ta,':1 ı 228? "!~~ara ~ - ralık muvakl{at teminat makbuzu oda ve evin arkasında mikdan kafi 
nunun me:. ıye~e gırdıgı tan~ten veya banka teminat mektubu ile bahçe ve tulumbası mevcut 800 
sonraya musadıf olması hasebıyle .. l .. ·· ı· kı ı· b · 
kıyrnetı.ne bak 1 k k t soy enen gun ve saatte encumene ıra ymet ı u evın geçen sene ya-

t mıyarn en ço ar - . . 1 · 
tıranın üzerine ihalesi yapılacaktır .. gelmır. pı an satı§ı 2280 numaralı kanuna 
Satış 844 numaralı Emlak ve Ey- 2 - 5 - 10 - 13 (1943) 3846 göre ge~i.b~.rakıldığı.~~lde birinci~-
tam bankası kanunu hükümlerine ** ne taksıtı ödenmedıgınden bu hu-
göre yapılacağından ikinci arttırma 2 4 9 '* küm ortadan kalkarak yeniden mül-
yoktur. Satış peşin para ile olup iZMiR AHK.AMI ŞAHSiYE kiycti açık arttırma suretiyle ve 
müşteriden yal.,ız yüzde iki bucuk SULH HUKUK MAHKEMESiN- 844 numnralı Emlak ve Eytam ban-
deJlaliye masrafı alınır. · DEN : kası kanunu mucibince bir defaya 

İ?otek sahibi alacaklılarla diğ('r mahsus olmak §artiyle arttırması 1 l 
alakadarların ve irtifak hakkı 1 - İzmirde Eşrcfpaşa camii yo- 12 - 937 cumartesi günü saat 11.30 
sahiplerinin gayri menkul iizerin- kuşundaki Yenişehirli sokağında 2 da icra dairemiz içinde yapılmak 
del.i haklanllı hususiyle faiz ,_.e sayılı evde ölen eski mektep mü- üzere 30 gün müddetle satılığa ko
masrafa dair ol n iddialarını işbu dürü Ali Refetin mirasçısı varsa ruldu. 
ilim tarihinden itibaren yirmi vün ilandan itibaren üç ay içinde mah- Bu arttırma neticesinde aatı§ be
içinde evrakı müsbiteleriyle birlik- kemeye müracaatle 6,fatlarını beynn deli her ne olursa olsun borcun 
te memuriyetimize bildirmeleri kap ödenmesi tarihi 2280 numaralı lm-
eder. etmeleri ve bu müddet geçtikten nunun mer'iyete girdiği tarihten 

Aksi halde hakları tapu sicilince sonra metrukiitının hazineye dev- sonraya müaadif olması hasebiyle 
malum olmad•kca oavlMmadan ha- rcdileceği. kıymetine bakılmıyarak en çok art-
ric kalırlar. 20/11 /937 tarihinden 2 - Yine ilandan itibaren bir tıranın üzerine ihalesi yapılacaktır .. 
itibaren ııartname hf'r kese açıktır. ay içinde alacaklı ve borçluların Satı§ 844 numaralı Emlak ve Ey
T alip olanların yüzde yedi buçuk mahkemeye ve l:ayıt ve beyan için tam bankası kanunu hükümlerine 
teminat akçesi veya milli bir ban- müracaat etmeleri ve bu müddet göre yapılacağından ikinci aıttır
ka iÜbar mektubu ve 37 /1575 dos- ma yoktur. Satı§ pqin para ile olup 
ya numarasiyle İzmir birinci ıcra geçtikten sonra nazarı itibara alın- müıteriden yalnız yüzde iki buçuk 
memurluğuna müracaatleri ilan mıyacağı ilan olunur. dellaliye masrafı alınır. 

•-:..-;--------·· • MEVSiMLiK HAVADiS: 

DiKKAT! ' • ' • 
Önümüzde kiş mevsimi var, dütüncemiz nedir? .. Yağmurdan ve güneften formaaı bozulmaz ve 

rengi aolmıyacak bir fapka almakdeğil mi? Evet .. 
Hep bu aranılan teminatı ancak JOHN B. STETSON COMPANY, PHILADELPHIA fabrikasının 

meydana getirdiği, 
l 1 

STETSON 
PENN-GRAFT 
KENSINGTON 

VALRIDGE 

RITTEN HOU SE 

Markalı şapkalar bunları temin eder. • 
sıze 

SATIŞ MAHALLERi : başhca tuhafiye mağazalarında arayınız •.• 

·~~ll!:m---------------------------------------------~· kış Bir gün bahar, bir gün 
kaıarsız havalar 

hastalıkların en büyük 
yardımcısıd r. 

kırıklık 

Ka,eleriyle korunmağa bugün her vakitten daha 
fazla muhtaç olduğunuzu unutmayınız 

. i 
Mideyi bozmadan, kalbi ve böbrekleri yormadan 
bütün ıstırapları dindirir .. 
iCABINDA GONDE 3 KAŞE ALINABiLlR .• 
isim ve markaya dikkat.. Taklitlerinden sakınınız. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas Nu. Yer: 

PEŞ i N 
C. 158 Akdeniz Mah. Gazi Bulvarı 

Ada 977, Parsel 3. 
TAKSiTLE 

A. 1141 Göztepe Tramvay caddesi 
Ada 831, Parsel 3. 

Eski 

11 

ye: 15 

Nu. sı 
Yeni 

13/15 

taj 838 

41 

Nevi 

E\·in 1 /2 Hissesi. 

» 321 /36864 )) 

Depozitosu 
T.L. 

soo.-

400.-

3,48 A. 1093 Çorak kapı M. Piliç sokalt 
Ada 1524, Parsel 35. 

A.' 1132 Toraman Mah. Çirkin sokak Es: 50 ye: 43 Ev 180.-
Ada 417, panel 8. •t 

izahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin hizalarında gösterildiği veçhile peşin veya sekiz tnk&• • 
le sahşı 19-11-937 cuma günü saat on birde ihale edilmek kaydiyle arttırmaya konulmuştur.. 

1 
r: 

istekli olanların karşılarında yazılı depozito akçesini veznemize yatırarak arttırmaya gırıne e 
ve yanlarında birer fotograf getirmeleri. 3-10 (1946) 

alakadarların .ve irtifak hakkı sahip- Zayı· 
leriııin gayri menkul üzerindeki 
haklarını hususiyle faiz ve maarafa Jzmir ithalat gümrüğünden aldı
dair olan iddialarını i§bu ilan tari- ğun 15604 7 nµmaralı ve 30/1 / 936 
hinden itibaren yirmi gün içinde ev- tarihli depozito makbuzu zayi et
l'aki müsbiteleriyle birlikte memuri- tik. Y eniaini alacağımızdan eskisi-
yetimize bildirmeleri İcap eder. nin hükmü olmadığını ilan ederiz. 

Y. 1ZMIRLt TALAT KOP. 
Aksi halde hakları tapu sicilince ı 0- 1 1- 1 2 394 3 ( 1991 ) 

maliim olmadıkça paylaşmadan ha- -1a1~--m!l!!l!!l!~~,•~!'!l:B• 
riç kalırlar. tarihinden 
itibaren ıartname her kese açıktır .. 
Talip olanların yüzde yedi buçuk 

Zayi inşaat 
tezkeresi 

7 
Gözteped Nevzatbey sok~ıı~dl'zS 

No. lı evimi yeni inşa etmek ıçıo "'' 
10/936 tarihli 47 - 48 nu;~~111 
olan belediyeden almış ~~ ~g )tl-
tezkeremi zayi ettim. Y e1?.151Jlı:u:dı· 
cağımdan eskisinin hükmu 0 

ğını ilin eylerim. S ·'1'1 
KASAP HA~ 

ohmur. 597 (1988) ~950 {1992) ipotek sahibi alar.akblarla diieı teminat akçesi veya milli bir banka 

itibar mektubu ve 3 71 1453 do ya 
numaruiyle lzmir birinci icra me
murluğuna müracaatleri ilim Olu 
nur. 497 (1993) 
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llEUTSCHE LEVAN- Fratelli Sperco 
TE LINIE Vapur Acentası 
G. m.b. H. 

l>ElTfSCHE LEV ANTE UNJE A.G 
HAMBURG 

ROYALE NEERLANDAIS 
KUMPA..'llY ASI 

DUCALION vapuru 26/10/ 37 de 
ATLAs LEVANTE UNlE A. G. Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve 

BREMEM Hambuıg limanlarına yük alarak ha-
ATHEN motörü 15 ikinci teşrinde reket cdeceklir. 

~lı:leniyor, Rotterdam, Hamburg ve 
rcıncn için yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT UNES 

~ vapuru 27/10/937 de bek-
leniyor. Burgas Vama ve Köstence ı;.. 

ttNt ASIR ~- ~ 

...................................... 
BRISTOL 

Beyoğlunda 

• OSMANi YE 
Sirkecide 

'lı. ı:o manlarına yük alarak hareket edecek-
~..;::port Steamıb.ip Corporation tir. Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 

b """' 1 AVIA vapuru t t ikinci teırinde MER LOTFO'diir. 43 aendik tecriibeli idaresiyle bütün Ege 
E: eldeniyor. Nevyork için yülı: alacaktır. SATURNUS vap<1ru l3/ll/937 de alkına kendisini sevdirmiffir, 

XHIBITOR vapuru 19 ikinci teşrinde Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahe.ti bu-
heldeniyor. Nevyorlı: için yülı: alacaktır. limanlarına yük alarak harelı:et ed~ urlar. 
b EXPRES.S vapuru 26 ikinci teşrinde cektir. Birçok huausiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
ekleniyor. Nevyorlı: için yülı: .atacaktır. TRiTON vapuru 13/11/937 de bek- · lstanbulda bütün Eıte ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. 
0GONTZ 28 'k' · _ __,_.. • ıııı, b . vapuru ' mcı tq<~e leniyor. Burgas, Varna ve Köstence li- • 

•lderuyor. Nevyork için yük alacalttır. 
SERViCE MARITIME ROUMAIN manlan için yük alacaktır. 

BUCAREST SVENSKA ORlENT LlNIEN 
vtKtNGLAND motörü 2/1111937 d;, Pe!eş vapuru 1 O ikinci teşrinde bek· 

leni•or K" t s..ı· Gal Rotterdam, Hamburg. Gdynia, Dantzig , . o• ence. uıa. atz ye 
C.afaız aktannuı Tuna limanları için Danimarka, İsveç ve Ballık limanlarına 
l'ülı: alacaktır. hareket edecektir. 

STE ROY ALE HONCOISE NORDLAND motörü 16/11/937 de 
DANUBE MARITIME Rotterdaın, Hamburg. Gdynia, Dantzig 1 

SZE.cro motörü 6 ikinci teşrinde Danimarka, İsveç ve Baltık limanlarına 

1

. 
bekleniyor. Belgrad, Novisad. Comamo, hareket edecektir. 

~udapeşte. Bratielava, Viyana ve Linz • A A S N E vapuru 2/12/1937 de 
•çin Yülı: alacaktır. 

Df.N NORSKE MIDEUIAVSLINJE 
OSLO 

. BAALBEK motörü 1 2 ikinci teş
tınde bekleniyor. Beyrut. Hayfa, Diep
l>e ve Norveç limanlan için yük alacalı:· 
tır. 

ATiDE NAVICATION Co. (Haifa) 

Rotterdam, Hamburg, Gdynia, Dantzig 
Dan.imarka, İsveç ve Baltık limanlarına 1 

hareket edecektir . 
SF.RV1CE MARITIME ROUMAlN 

SUCEA VA vapuru 4/ll/937 de Mal-

ta ve Marsilya hmanlanna hareket ed<':

cektir. 
ZEGLUGA POLSKA S. A. 

LEVANT motörü 6/11/937 de An-l A TID motörü S ilı:inci teşrinde bck
,;"i,.or. Calab: ve Calatz aktarmaaı 
• lıııa limanlan için yük alacaktır. vers, Gdynia ve Dantzig limanlarına 

ARMEMENT H. SCHULDT hareket edecektir. 
1"1SE · tlindaki hareket tarihleriyle naTlun-..._ motörü 15 ikinci teşrinde belı:-

loniyor. Rotterdam, Hamburg Te Bre- !ardaki değifikliklerden acenta mesuliyet 
ll>en İçin yük alacaktrr. lı:abul etmu. Daha fula tafsilat için 

llAndaki hareket tarihleriyle navlun- ikinci Kordonda FRATELLl SPERCO 
!ardaki değişikliklerden acente mesuli- vapur acent- münıcuıt edilmesi ri-

Umum Pamuk 
Nazarı 

Fabrikatörlerinin 
dikkatine 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK .AKSAMINI 
UMUM ACENTASINDAN bu sene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

G. D. GIRAS 
Pettemalcılar, Evren sokak No. 3/1 

Singer dikit makinaları kumpanyası kar~uinda 
Telefr,: 2413 Posta kutusu: 234 IZMJR 

l'et kabul etmez. ca oluna>. 
!>aha fazla tasil!t almak için Birinci TELEFON : 4142/4221/2663 

ıı• .... EO:!! .. ı;....::ıı ...................... m11 .. ır.m:ı ..... . 

İ<ordonda W. F. Henry Van Der Zeelmıı----~~'!'-!!!!!!'!!:.11 ____ 11! 
Co. n. v. vapur aeenteliğine müracaat DOKTOR 
•dilmesi rica olunur. OAHIUYE MOT AHASSISI 

TELEFON No.: 2007/2003 

Olivi Ve Şiire. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BİRiNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
LUennan Lines Ltd. 

l.oNDRA HATI't 

ALCERIAN vapuru 20 birinci t~ 
i'.:dc gelip yük çıkaracak ayni zamanda 

ndra ve Hull için yülı: alacalı:tır. 

ile cı:rv OF LANCASTER vapuru 15 
IO>c:i teşrinde gelip yük çılaınıcıık ayni 

~•<na11da Londra ve Hull için yük ala· 
••kıu. 

THE GENERAL STEAM 
NA VICA TION CO. LTD. 

Celal Yartm 
lzmir Memleket hastanesi Da
hili Haatahklar Seririyab Şefi 
Pazudan maada her gün hasta
larını muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
sokağı No: 65. 
Telefon: 3956 
Evi: Götepe tramvay cadde
si No: 1018. Telefon: 2545-

, ................. ... 
Diş Hekimi 

d 
An Jur AJIIT vapuru 5 ilcinci teşrin-

• ıı:elip Londra için yülı: alacalr.tır. HastaJannı Birinci Beyler 
DElJTSCHE LEVANTE LINIE sokak 36 numarda kaimi eder. 

d f'tı.ıAKA vapuru ikinci teşrin İpti- Sabah 9 • 12 
t .....,da l lamburg Bremen Ve Anvers-1 Öğleden sonra 3,30 - 6 
e; ıı:dip yük çıkaracaktır. Randevü için telefon ediniz. 
d"tı IUih ve navlunlardaki değişiklikler- TELEFON: 2946 

acenta mesuliyet kabul etmez. !-;.. ___________ _.. 

tczacı Kemal Ka
b mil Aktaşın 

oahar çiçeği 
Kolonyası 

~erke&i Kenıeraltı caddesi 
Beyıer Sokağı kötesi 

Büyük Hilal 
eczanesi 'den ~c~"'- - k tıı CUU1nUC<:e 

tıı.~ en İnce Ye en 
~ 1 bedi}'ftliz ec-

\1~cı Kemal Kamilin 

tthar ~içeai k ~·t"' 
olonyası . .1.:·t:' 

~ı~. 
~<>k'ktır. lzmirde Hilal eczanesi j Kamili işindeki ciddiyeti, kolon
~'' Ucu.~uk Üzerine ciddi yürüyen yalarını İzmirlilere sorunuz. 
'1 ltı .ırı_ueıı,eııe olmuş, kolc.uculuk Yakın ve benzer isimlere aldanma-
ııiL;t" f:ı • rtmış hulunmalc.tadır. mımız için tifeler üzerinde Kemal 

er.zanesmi. eczaa. Kemal Ki.mil adını e:önneliıiniz. 

............... si·ii·h';ı····s~·ii·k·y~ğ~ ............ 1 
• . . 

NorYeçyanın halis Morina balıkyağıdır. 
defa süzülmi,nir 

iki • : 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büyük Salepçioğlu Hanı kart ...... B.tdwalıı: • b:mir 

. 

• • • • -• • . 
• • • .............................••.•.....•............•..••...........•. : 

Her işte kullanılan 

ONGULDAK 
Maden kömürfr 

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

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

.... . -~ .. ' . - ·. '._-... '': . ' . ~ .. ~ .. - ' 

No. 8038/25 No. 8041 ı No. 8041 
DAIMON markalı bu fenerlerin ayn ayri meziyetleri vardir._ 

Bir adet küçük pille ifler, altmıf metre mesafeyi aydınlabr, ayar 
lıdır. Ziyayı yakınl&fbrır, maklattırır, de.ğıtır 't"e toplar, bozul. 
maz. Kontak yapmaz. Kristal, düz camlı, Yuvarlak camh, renkli 
ve beyaz pelı: çefidi vardır. Tavsiye ederiz. 

inhisarlar baş müdürlüğünden : 
Ba.zı esnafın izinsiz ve fazla fiatle İspirto sattıkları görülmek· 

tedir. Ruhsatsız ve fazla fiatle ispirto satıtı memnudur ve cezayi 
müstelzcmdir. Bu gibi harekette bulunanlar haklmda Türk ceza 
kanununun 526 ncı maddesi hükmüne teyfik.an takibatı kanuni· 
yede bulunulacaktır. Binaenaleyh buna mahal kalmamak için i&
pirto satmak iıeyenlerin idarece bedelsiz olarak Yerilmekte olan 
ruhsat tezkerelerinden almaları lüzumu ilin olunur. 

3939 (1989) 

allızı-yıbmalı artılı bir kOlfet delllldlr, 
zira gayri kabili kıyas olan PERLO-" 
OENT dit macunJ btı kOlfell ortadın 
blclırllllf(lır. 

PERLODENT c:ok ıewlill oldu!lıı gibi,, 
10lu!l11nu.ıu da Mrinlelir." -

SAYFA: 11 

TURAN Fabrikaları mamulltıdır. AJUı zamanda Tnraıı: 

tuvalet ıabunlarını, traş sabunu ve kremi ile gllıı:elllk krem• 

!erini kullanma. Her yarde satılmaktadır. Yalıua toptu sa

tıtlar i~ln bmlrde Gazi Bulvarında 2S numarada umnm acen

telik Nef'i Akyazılı Ye j. C. Hemıiye müracaat edinis. 

Posta Kut. ae4 Telefon e4&& 

MEYVA TUZU 

En hoı me~a tw:udur. lnlubuı def eder. Mide, baiınak, 

karacigerden mütevellit rahatsııJıkları önler. Hazmı kolaylaıtırır. 

ln.ıriliz Kan%Uk eczancai Beyoa-lu - lltanbul 

IZM iR 
Pamuk Mensucatı Tür 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerll Pamufiundan At, Tayyare, Köpekbaf, 

Deilrmen, Geyik ve Leylak markalarını havi herı:evi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avrupanın ayni tip 
mensucatına faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3097 
Tt>J rat adresi: Bayrak lzmir 



s e ve 
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a taarr Fransada • siyasi vaz·y t 
.. IUl!DlllE .. lll!IE2mB11ID!l!mmıım!:m:l!! .. c:m ........ 

sunun ay şehri ile Sosyalist partisinin ka arı Hal 
• • e u y r ce esının edece'"' i ed 

. . . . . . . . . . . 

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

Japon manevrası

nın muvaffak ol
duğunu iddia 
etmektedir. Japon .. 
lar Şanghay mın

takasına tamamen 
hakim olmuşlardır·: . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Şanghny, 9 (Ö.R) - Japon kaynn· 

ğınd:ın bıldiriliyor : Japonlar Şruıgh&y 

et.raf ındn hareketlerine devam ederek 
Çinlileri şehirle irtibatta tutan bülün 

mü 1nfaa mev?.ilcrini tt:?rkctmeğe mec
bur etmişlerdir. Çinliler böylece şehrin 
miıdafuasını trunamiyle bıralonışlardır. , ~ ..... 

~~gh.ay.ın Ç~erlc irlibntta kalan bi-ı J pon a 'kerleri düşürülen Çin tnyyareainin üzerinde t enlik yapıyorlar 
rıcik istiknmcti olan cenuba doğru ya· dakarlığn hazır on bin Çinli askerin Şanghay şehri etrnfında gediksiz bir Ja-
pılan bu luırek~t harp gemile~inin N_an- ı bulundubrunu söylemiştir. Japon tay- pon kordonu teessüs etmiş olup şehir 
Tnoya asker ihraç etmelen suretiyle yareleri şehri ve bilhassa cenup istas- üzerinde Japonların kontrolü tam ol
kolnylaşmıştır. Kırk J apon harp gemi- yonunu bombardıman etmişler ve şi- muştur. 
si toplnnnın ve tayyarelerinin himaye- m ndifer depolariylc barut depolannı Roma, 9 (Ö.R) - Jnpon knyna[,~n
si a1tında asker ihracınn devam etmek- ateşler içinde bırakmışlardır. Japon dan temin edildiğine göre Fransa Çine 
tedirlcr. Çin kumandnnlığı nskcrlcrinc kuvvetleri şehrin Fransız imtiyazlı 400 milyon franklık bir istikraz vermiş
ric'at emri vermiştir. Japon manevrnsı- mıntakasının garp hududuna isabet tir. Bu istikrnz.ın yüzde yetmişi silah 
nın tam muvaffnkıycti Şnnghny mmta- eden kısmını işgale b:ışl:unışlardır. ve harp malzemesi halinde gönderile
kasında Japonların hfıkimiyetini temin Şanghay, 9 (ö.R) - Japon kayna- ce.kt.ir. Bunn mukabil Fransnnın Hindi 
etmektedir. Ç in polis mUdüril Nan - ğındnn bildirildiğine göre Çinliler Su- Çininin şimal sahiline kn.rşı olan Hay
Taonun son dakikaya kadar mukavemet Çeu nehri üzerindeki mcvJülerini ta- nan adasında bir iıntiyaz1ı mıntakn el
~eceğini ve orada bu maksatla her fe- mamiyle tahliye etmişlerdir. Bu suretle de ettiği iddia edilmektedir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hit er ·· nihe gitti 
iman de le 

Berli m , 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

KOMÜNİZM 
••••••••••••••••••••• 

A leyhindeki pakt 
münasebetile mem 
nuniyetini izhar 
eden sözler söyledi 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Münih, 9 (ö.R) - Miinihte 1923 

reisi nutkunda Roma 
e · nde ba etti 

Faris, 9 (ö.R) - Sosyalist partisinin 
Paristc toplmuın milli konseyi büyük 
bir ekseriyetle kabinedeki sosyalist na
zırlara itim.adını bildirmiş ve bunlnrm 
.kabinede kalm.ılnrmı tasvip etmiştir. B . 
Paul Fnurc partinin kabineye jştirakle 
beraber kendi propagandasına d evam 
~ · · ve bu nroon sigortalnrla fıli 

1 
kapitalist inhisarı altındaki büyük teşt>b
b&l · millil~ilmesi fikrini ilerlet
mcğe çalışacağını bilclirmiştir. 

Budan sonra Parti reisi ve devlet na
mı Bay Blum müzakerelere müdaha
le ed rck nkönce dahili siy~etten bah
setmiş ve sonra harici siyaseti ele ala
r.ıt Ispany.ada ademi müdahale siyô'.ise
tinin :zaruretlerini anlatmıştır. B. Blum 
d..ıııüş. ~·lı' ki : cFransa hükümeti lspan

i ecnebi gijrıiillillerin geri aluı

lnQsını :iJ:tiza:m otmekle bu siyaset Jrnd
l rosu haricine mi çıkmıştır? Bunu zan. 

yorum. 
1 Fakat ademi müdnhale komitesindeki 
te,ebbiislcrin ameti besbelli olursa 
Fransn hürriyetini geri alarak lspan
ya ile hudutlarını açmalıdır. Faşist hü
kümetlerin ahvali bu raddeye götüre-

Sosyalist partisi LüfoTformclcn Lcon o ı. ... 

tır. Bunun nksini ummus olanlar şim- liycti faal sosyall7.llli halkın hıssıne da·. 
diki kabine yerine bir milli birlik ka-1 hti ziyade yaklaştınnağa ya.rdım . ede-
binesi geleceğini ümit ediyorlardı. Bny : cektir. 18 aydan beri bu vadide ~-ap~ 
Blum sosyalist kabinede kalmalarını lü- lnn gayret muvaffakıyetli netice vel'" 
zumlu kılan sebepleri konseye izah etti. f miştir ve milli konsey sosynlist nazır• 
Eğer bu nazırlar çekilseydi ıslahat si- ]arı bu işe devama davet etmiştir. 

coklerini 1.annebniyorwn.> yasetindeki tt:?vakkuf devresi bir frtica •Oeuvre> sosyalist kongresinin hU. 
B. Blum 1936 haziranından beri hU- devresine inkilap edebilirdi. Hafüıdn 4::l kümete iştirake devam kararından son· 

kümet başında veya ikabine içinde ça- sant iş kanununun geri alınmasından rn parlamentoda cereyanı içtinapsıı 
lışan sosyalistlerehı siyasetlerini değiş- ~orkulabilirdi. Sosyalistler partilerinin olan siyasi mücadelelerin neticesini en· 
tlrmediklerini anlatmış ve sosyalist na- mümessili olarak idare ettikleri neza- dişcsiz görmek mümkün olduğunu yaz· 
z.ırların hükümetle ~i mesaide de- retlerin başında kalmnktadırlar. maktadır. 
vam etmelerinin gerek memleketin ve cGeçen sene Biarritz radikal - sosyn- •Repüblik> gazetesi de ayni suretle 
gerekse partinin menfoatine olduğunu list kongresinde sosyalist idareli halk radikal partisinin memnunluğunu bil· 
söylemiştir. &y Blumun nutku uzun cephesi kabinesinde radikal ruı:r.ırların d innektcdir. 
alkışlarla karşılanmıştır. niçin kalmaları icap ettiğini gösteren Paris, 9 (Ö.R) - Nis şehrinde topla· 

Faris, 9 (ö.R) - Gazeteler sosyalist bay Dalndier pek fazla ileri gidılmesi n.ın demokrat ittifakı partisinin milli 
milli konseyinin nihai kararını ehem- ithimaline knrşı radikal nazırların bir kongresinde parti reisi İspanya hadisc
m iyetle tefsir ediyorlar. Bu knrnrdaki teminat olduğunu söylemişti. Bu defa }erinden bahsederek Paris ve Londrtl 
esas hadise budur : Halle cephesi devam roller değişmiştir. Şimdi radikal idn· arasında iş birliği haricinde har<'ketin en 
etmektedir. Umumi mesai konfederas- reli halk cephesi kabinesinde sosyalist kötü bir şey olacağını söylemiş ve di
yonunun fikirlerini neşreden <Pcuplc> nazırlann kalınası için Blum ayni fikri ğcr taraftan Frans:ının dostluk ve Hti· 
gazetesi diyor ki : müdafaa ediyor ve sosynlist nazırların fnkları aleyhine tevcih edilen mancv· 

«Sosyalist nazırlar kabinede kalacak- hıılk cephesi progrıımının tatbikine çn- ralnrdan bahsederek bunlnrın konınma· 
}ardır. Halk cephesi parçalanrruyacak- lışacaklannı söyliyor. Partinin bu faa- sı Jiizumu üzerinde ısrar etmiştir . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Japonya cevap azırlıyor 
··················-----------------

Brüksel konfe ansına niçin iştira 
et iyeceğini ildirecektir 

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

e 
ııcnesindc Hitler ve Lüdendorfun ~t:ra· 
k.iyle yapılmış, fnkat o zamnn akim knl· 
mış olan naayonnl-sosynl° t ihtilal tc· 
,cbbüsünün yıl dönümü münasebetiyle 
yapılan merasimde hazır bulunmnk üze· 
re devlet reisi B. Hitlcr burnya gclmi~ 
ve h Ik tarafından tez.ahürntla karşılnn· 
Jn•ştır. Führer bu münnsebetlc bir nu· 
tuk ııöyliyerck o zaman Almanyanın 

dosttan ve kuvvetten mahrum, csnrct 
halinde olduğunu ve bu halin harpten 
sonra tnm on beş sene devam ettiğıni 

hatulatmış ve nasyonal-tıol.)'alizmin AJ. 
manyaya istikliıJ, kuvvet ve ıeref verdi
ğini söylemi~tir. Almnnyanın harici mü· 
nasebetlerinden bahsederken F ührer 

Roma • Bcrlin mihverinin ehemmiyeti taraflı pnktm nk· 
üzerine durmu ve bu mihverin müııterck dinden ne derece memnun olduğunu 

hak ve menfoatlr-rini korumak azminde söylemiştir. 

i letler cemiyeti 
kadrosu içinde ya
pıldığından ve Ja
pony a hakkındaki 
karar Japon U. 
efkarında infial 
uyandırdığından 
Tokyonun Brük-

olan iki millet arnsında kurulduğunu söy- Münib, 9 (ö.R) - Sonteşıin 1922 
lemiştir. Bu münnsebetle B. Hitler B. naııyonal-sosy list ihtilalinin yıl dönü· 
Mussolininin Almanyayı ziyaretinde ne mü münasebetiyle führer ve e mer göm
kadnr ~evk ve harnretle knrşıland:ğmı leldiler şehrin merkez caddelerinden ge· 
hatırlatmış ve nihayet Romada ltnlya, çerek 16 ihtilal kurbamnın mezarma 
Almanya ve Japonya arasında ~ornüniı:- gitmişler ve çelenkler koymu~lardır. 
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Güvercinli Dansözün Dansları 
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.. 
sel konferanflına 
iştiraki imkan-

. . . .. .. . 
Tokyoda bir u&kçri niimayiı • 

Jnponyanın iştirak etme~e manidir... T okyo, 9 ( ö .R ) - Hariciye 119
:;:: 

sızmış. 
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Roma, 9 (Ö.R) - Tokyodan bildiri
liyor : Japonyayı Brüksel konfernnsına 
iştirake tekrar davet etmek üzere Pa· 

silik konferansı nrımınn Belçika sefıri 

tarafından verilen nota hari~iye nezare

tince tetkik edilmektedir. Bununla be
raber bir notaya Japonya tarafından 
verilecek cevabın bir müddet teahhür 

edeceği kaydedılmektedir. Gazetelerin 
bu yeni davet karşısında takındıkları 

Japonya ihliltıfı Çinle doğrudan doğru- Japonyanın Brükacl konferansına 11'1 lW 
ya müzakerelerle halletmeğe çalı.~ak- dut bir komite müzakeratına delege g ıı 
ta olup diğer devletlerin bu meselı.'.'ye dermek suretiyle i~tirakini isteyen 

60 
1' 

müdahalelerini hiç bir suretle hoş gö- dn ete kar 1 nasıl bir vaziyet ntncııi1:. 
rcmez. h .. k.. · 12 · d k r ..,ercC u umetın sonteşnn e arn 

Paris, 9 (Ö.R) - Tokyodan bildirili- ğini bildirmiştir. 
yor : cNişi Nişi> gazetesine göre Belçi-

ka sefiri tarafın<lan verilen notaya ve
receği cevapta Japon hükümeti mahdut 
bir komite içinde Brüksel konferansı 

müzakerelerine iştir.ık dnvetini de :red
dedecek ve teşebbüsü Cenevreden gı?

len bir konferansa Japonyanın hiç bir 
va7Jyct mfmidar görülmektedir. cN:!ıi suretle iştirak cdemiyccegini bildire
Nişi> gazetesi son 27 ilk teşrin tarihli cektir. Ayni notada J apon hUkümcti 
J apon notnsındnn bC'ri Japonyanın Pn· Japonyanın Ç indcki hareketinin tamn
süik konferam:ı meselesinde hnr.:?ket miylc meşru b"r m üdnfon oldur, 1 ve ih-
hattını el · tirerek h iç bir hadise ol- ülüflann halli çnresinin Japon~ n 

1 madı 'i ını kayd tmektedir. B rük!:c1 kon- Çin arasında do rudnn doğruyn m· 

1 foransı h er ş ye rağmen Milletler c~ kere yolundn bulunduğunu n:ıve c.d 
I miyetinin t:ıbıiyet i altında knlmnkta cektir. 

olup bu ıtıbarla Cenevrede Japonya Drüksel, 9 (ö.R) - Pasifik kon!c
aleyhindc knbul edilmiş o1an karnr su- rnnsı mahdut komite müz.akerel rine Jn· 

Elizede 
Bir toplant~ içıı-

Paris 9 (Ö.R) - Elıze snrnylll ha rıı.Jl 
•. fil ıı 

rna eden n .. zırlar meclisi reisi cu t..-ııİc:• 
riyas tı • ltında vaziyeti müznker~111d 
tir. B. D lbos harıci vnziyet h tofl ıı 
izahat v rm tır. Meclis porlcın°0 it • 
16 onte r inde ıçt a çağırılın• c;ıfl 
r r v rm tır. ısı}>!!)' 

P nr is 9 (ÖR) - Na:r.ırlar rnecl sil' 
n lmil 1 Pans ser n n 1938 s t'tl 

k d, r l didıne kar, r venn~t.iı'· 

L;üvcrcjnli k dm nnmı ile maruf olan larda büyük bir muvnffnkıyct kazanmış- Soldn Rositnyı güvercinleri ile bir retlerini Japonyanın unutmnsına im· ponyanın İştirki için ynpılı:m d vet ce-
cuzel Amerikalı d nsüz.. fı.'lcnfis dnn 1 aahnesinde, ağda uykuda knn yoktur. Jnpon umumi efkiirını~ vap gelmediği cihetle bugün topl nacnk 

--o- le Erzuruda z e/ze ı,e~ 
~ t oıı ~ı· Erzurum 8 (A.A.) - n • ,.,.9 , .. 

Rosita Rogcrs güvercinleri ile birlik· tır.Cüvercinleri sahiplr.ri ile kafese gir· gonıyoruz. Güvercinler uyuyan artisti çok fcnn karşılamış olduğu bu kararlar olnn konferans İçtimnı yannn talık edil· 

1 · ı '·- 1 j nvni ziluuyete dayanan bir konferansa mi .. tir. tc yapını, oldu~u ~}am dikkat dane- mcden ser~t )nşamaktadırlnr. sag riy e 011.9ıyor nr. ~.1 " 

b . daJVP 
§3rktan garba şıddctli ve ır )ttıır 
ren zeJzcl olmuştur. H r yo 


