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ıye r ·yeti ve onun bug ·· Ü a ibi 

ler ütün medeniyet e • nsanl ğı 
için b r -~!!!!!~.!l ~rneği~·r 

Büyük hazırlık 
Sergi sarayının ·inşası 
işi gecikmiyecektir 

Başvekilin evinde mühim bir toplantı oldu. Siyasi müsteşarlıkları') lağvına karar 
verild;. Siyasi müsteşarlar istifalarını verdiler 

Ankara,22 (Hususi)- Cumartesi cü
nü Ankaraya avdet buyuran Ulu Önder 
Atatürk Doğu Seyaha:i intibalarını Ulu
sa fU değerli beyanat:la ifade buyur
muflardır. 

«Memleketin onbir merkez ve dolay
larını gezdim. Bütün bu merl:e:z ve do
laylardaki Tü.rkleri, babaları, anaları, 
çocuklariyle gördüm. Çok cevindinı. 
Yüksek medeniyet temeline ,ahit ol
dum. Madenlerden ku&ulmuş temeller ... 

1 Bu nçılmıf maden ocaklarında profesör
leriyle, teknisiyenleriyle1 ameleıiyle 
hattan aşağı Türk olem bir insan sos-
1ete.i... Öyle memleket bölgeleri geç-

' ıtik ki oraaa kadınlar erkeklerden daha 
l ~ok sapana yapıtmış, elinde çapasiyle 

Türkün azık topraklarım zenginlettir
meğe çalıfıyor; toprağım seviyor, ona 
gönülden bağlıdır. Bütün u İnsanlar 
Türkiye cümhuriyeti, zengin! lı:uvvetli 

/ 

ve muhtefem ol&un için kendi rızkının 
f azlaıını aeve ıeve, tereddütsüz bil
yük bir fedakarlıkla devlet hazinesine 
veriyor. 

Bütün gördüklerimizi bu kısa ifade 

, EDIRNE 22 (Hususi) - Birkaç yıl

danberi Trnkyadaki sağlık hareketlerin
de sıtma mücadelesi ön planda yer al~ 
maktadır. Sıtma mücadele 1eşki15tının 

Dün 

içinde toplamak kabil değildir. Türk ol
sun, olmasın bu Türk camiası içinde az 
çok geçen, dolatan, tetkik eden her akıl
lı İntan kendini bütün dünyaya büyük4 
lük saç.an kuvvetli vo asil bir varlığın 
içinde duymamak imklını yoktur. Böyle 
duymıyan fUUl'&uzlar bir tarafa bırakı
lınca hakiki insanlık te-reddütııüz kabul 
eder ki Türkiye cümhuriyeti ve onun 
bugünkü sahipleri olan Türkler bütün 
dünya medeniyet ve insanlığı için bir 
imtital örneğidir. Yalnız bu kadar de
ğil... Türkler tarihin çok eski devirle
rinde hqeriyete karşı yaptıkları kültü
rel vazifeleri yeniden ve fakat bu sefer 
deJıa ula surette yapmıya hazırlanan 
yüksek bir varlıktır. l9te doğu seyaha
timden dönerken Ankara ya ulat mıık 
için geçen fU kısa zaman içinde seyahat 
arkadaşlarıma ifade edebileceğim inti
ba budur. 

SiY ASt MOSTEŞARLIKLAR 

Ankara, t.2 (A.A) - Dün gece ba&4 
vekil B. Celal Bayarın evinde Reiıicü~
- SONU DöRDONCO SAHJFEDE -

Çimli gölü ve Kanal açıldık-tan sonra ... 
öncühiğiı ve köylünün, halkın clbirliği diği sevinç ve memnuniyctk görülmek
ile bu savaşta her gün biraz daha geniş- tcdir. 
}emekte olduğu . ve her hareketin Trak- Bu sene içinde kunıtulan en mUhlm 
yanın sıtmadan mustarip bir parçasını bataklıklnrdan Kırkgöz, Çimli göl, Sazlı 
bu müthiş beladan kurt:ırarak halka ye- dere, Aksaray bataklıklarıdır ki bunla
niden yaşama ve çalışma imkfı.nları ver- _ SONU DöRDONCO SAHiFEDE-

cinayet oldu 
F aikpaşada bir genç sebepsiz olarak 

üveyi annesini satırla yaraladı ---------------EvveJki gece iki feci yaralama htıdi- ı Bayan Snlihe pazar nkşnmı erkenden 
sesi olmuş ve ikisin:n suçluları ynka- yemeğini yeyor, kahvesini içiyor, yı

lanmış, iki yarnlı memleket hastanesin- ! kanmnk üzere gird:ği evin mutfağında 
de icdav,i nltına alınmışlardır. Yaralıla- eline su dökerken, ansızın bir taorruz
rın ikisi de ifade vcremiyecek kadar ağır 

1 

la knrşılaşıyor. Bir adam, eline geçirdi
\•nziyctte<lirlcr. Hadiselere müddeiumu- ği et kcsmeğc mahsus bir satırla zavallı 
mi muavini bay Şevki Suner el atmış- ihtiyar kadını başından, elinden ve vU-

Fuardan bir görünüş 

938 yılı İzmir Enternasyonal Fuarı znm içinde takip edilecektir. 
hazırlılclarına büyilk bir faaliyetle baş- NELER YAPILACAK ? 
lanmıştır. Bcfodiye ve fuar komitesi re-
isi doktor bay Behçet Uz, 938 fuarının 938 fuarının rekl!im işlerine ba§lan 
geçen seneki fuardan daha mlikemmel mıştır. Dahilde ve hariçte yapl1aca 
bir eser olarak yükselmesi için, cidcll reklAmların hazırlanmasına bUyük b 
blr çalışma programı çiz.mişlir. lşler titizlik göstcrilme'ktedir. Bu sene ba a 
vaktinde t:ıkip edilerek bUyUk bir inti- - SONU DöRDONCU SAHlFED 

ladei 

Canlı bir &bide 
"To Fos,, bu abide 
önünde eğilelim, diyo~ 

"~flf~fW~ 

tır. cudunun muhtelif yerlerinden ağır ya- Güzel Ankara dan bir göriinii§ 

BlRINCI HADiSE ralıyor. Sclanik, 20 (M.H) - Selanikte inti-1 Biz Türkleri hem etüd, hem de taklit 
KOMŞULAR YETIŞIYOR şar eden cTo Fos> gazetesi yazıyor: etmeliyiz. Bu millet maziııini eilmi§ ''e 

Faikpaşa mahallesinde Merdivenli so- Kom§u, dost ve müttefik Türkiycde, yeni bir hal yaratmı§tır. tki durum rıra-
kakta altmış beş yaşlarında dul bir ka- Neye uğradığını anlamıyan zavallı bir yaratma işi devam etmektedir. Ba- sındaki mesafeyi bir hamlede atlamıı ve 
dm oturur. Bayan Salibe adını taşıyan .ihtiyar kadın veca içinde bağırmağa prılmakta olan muazzam ifler bütün her türlü engdleri atlarken, kanışlarını 
bu kadın, mahallesinde çok sakin tanın- başlayınca komşuları yetişiyor. Suçlu- dikkatlerimizi celbetmeğe değer. Kuvvet trpe1emiş, hatta bazı noktalarda biz.zat 
mıştır. Komşularına iyilik etmek, b~- nun elindeki &allrı mütemadiyen bayan ve iradeye malik bulunan milletlerin ne· kendini bile inkar etmi~tir. 
kalarınm telAşlı daltikalarında yardımı- Saliheye Jndlrdiği görUlUnce kÔm~ ]er ba,.rabileceiini, Türkler isbat etnıiı· Egenin öbür luywnda olup biten it· 
na kotmaktan .ıevk ahr. - SONU DORDONCU SAHtFEDE-- lerdir. - SONU AL11NCI SAHiFEDE -
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doiduiu ve kendine her yerde, her uman eüvendiği ve güvendirdiği halk J K e e e e b h 
en canlı enerjinin, en heyecanlı duygulann mükemmel örneğidir. omur u ranı 

Bütün kuvvetlerini bir tek varlık halinde toplamasını ve dolu dizgin çalıı- . . 
mamn bilen bu aon1m kaynağm, ıiirlerincle de gösterdiği engin ve derin liriz-
me et yOldar. 

Hallmt, ,.._ görünen ve da,aılarmı n tiirferindeld özlülüiü -kısaca
gös önüne koymak içaı bazı örnekler alaufan. 

«Atk• U\ kudretine 'fe can<ltm bağtdıltna inuunlf bir halk ıairi, kendisini 
bu rtke varlıktan lrml ıaltanlıarm bile mabnun edemlyecetinl İçten duyarak 
baylarmqtu-: 

~erde ttnfah; 
w cöaül bir Olaa 
A,.....u Padipb 

Cünün birincle cl..-ebeylerinin ardı kesihniyen zulüm ve ifkencelerine artık 
dayananuyan halk, bWerine tercüman ettiği )faİrİ ile meydan okuınuı ve ı 

Benden ae1i.nı olsun Bolu beyine, 
Çıkıp ıu dağlara yaaluımalıdU'. 

Ok p:ırtuuıdan, kalkan sesinden 
• Dallar ıeda verip seslenmelidir. 
Deye kavpya çaivmJJtar. 
Fakat bu erkek 1ea. sevgilisine b.111 yumuıamasını ve duygu itibarile incel-

mesini bilmiıtir: o kadar ki. cy.;İne•, ecgüb demekten çekinecek kadar: 
Bahçelerde saz: olur, 
cm açdD' yaz olm ı 
Ben yarime gül demem 
Gülün ömrü az olur. 

• . ... 
Bana bu yazıyı yazdıran sebep, Münir Nureddinin geçende verdiği konser-

Qir. Klasik parçalan çok sanatkarane okuyan üstad, halk f81'kılarını daha can
dan ve daha gtlzel okudu. Halkın bu tarlalara gösterdiği derin sempatiyi he
yecan ve öilülükle aramak IAzımdır. 

Münir Nureddinin cfırab prkısı mükenuneldi. «Sarı kordcla» malıim. 
Ben konserden çık~en son halle prlasmın ıu mısralarını kendi kendime 

tekrarlayordum ı 

F 

Yar zülfünü kend etrnİf, 
Boynumuza tabb geçti ••• 

FUAT EDiP 

Bir kambio işi 
Fuara iştirak eden 

Odun kömürü, sömikok 
ve kok çok pahalıdır 

:••••1111 ............................... : aittir. Odanın bu i:jle alakası, nihay~t 

~ H l k ~ bahalılık seooplerini rakkaınlar Uze-
= a 1 n . rinde tc~ittcn ibarettir. . . 
E __ _ Hükümet, sömikok Fob kıymetim 

: • Zonguldakta teslim şnrtiyle 17,25 lira 
Sıkıntısına karşı olarak tespit etmiştir. Izmire vasıta ol-

mamasından dolayı Sömikokun Izmir
beledi ye bir çare de teslimi 23,75 lira satılmaktadır. Tica-

düRünmelidir Bil. ret odası bu fiati fazla bulur ve tenzilat 
:r yapılmasını isterken, l%mirde sömikok 

hassa kendi elinde satışını yapan mUessese, odanın bir mU
racaatine şu cevabı verm4itir : 

· olan koku hiç bir -c Bu sene içln elimizde kömlir ga-

y erde gÖrÜ/memİŞ yet azdır. Zonguldnktan Izmir için 7000 
liraya hususi bir vapur k'!raladık. Va-

bi r f iat/e satma• purların 7000 tondan fazla yUklemiye-
ceğini zannediyoruz. Eğer vaziyet böyle 

malıdır olursa, bu kömUrler gelince bir lira 

•••••••••••••••••••••••••••••••••e••••••= (azlnsiyle, yani 24,75 liradan satışa çı-
Kış ıncvsımıne girdiğimiz bu ay için- karacağız.> 

de gerek odun kömüri.i, gerek mnden Halbuki sömikok fiati Istanbulda yir
kömürlcri fiallcri halkı hiç te memnun mi bir lira yetmiş beş kuruştur. Vazi
clmiyccek bir şekil almı.ş, daha fonası yet çok kötüdür. Vapur bulunmaması, 
halk kışlık kömür fötiyacını lemin fiallerin yUkseelmesine sebep teşkil 
edemiyecek bir vaziyetle karşılaşmıştır. etmekt.edir. Belediyenin bu işle ali'ıkn-

Hiç sebep yokken ve resmi bir ma- dar olmasına lüzum vardır. 
kamın tespit etliği gibi piyasada iki KOK SATIŞLARI 
milyon odun kömürü stoku mevcutken 
bu depolar kapalı tutulmakta, soğukla
rın başlamasına intizar edilmektedir. 

Bilhnssa yukarı mahallelerde şiddetle 
hissedilen kömür buhranı karşısında fi
atler yükselmektedir. 

Nihayet, belediyenin eliyle satışa çı

karılan kok kömürU fiallerl tetkike şa
yandır. Belediye, sömikok fiatleri • hil-

Dlin odun kömUrü çuvalla satışı altı 

t •• ı • k A t • ve altı buçuk kuruştan muamele gör-u c car arın şı aye l müştür. Orman mühendisl.~ği .~u yıl, g: 
çcn seneden daha fazla koınur ruhsatı-

kümetçe tespit edıldiği tarihten beri 
fiatini 24 lira olarak tespit etmiştir. Öy
le tahmin ediyoruz ki bu işte fazla ka
zanç temini maksadiı'lc tespit edilen 
fiat, Izmir hnlkının ödiyemiyeceği kadar 
ağırdır ve hayalın bahalılığı üzerinde 
miiessir olmaktadır. 

•• -•-. • • . 
Hilkümetin kabul ettiğl blr kararnn-ı reket eden saltıhiycttar yerli bir mües- yesi verdıği ve denizden hemen her gün 

meye tevfikan Izml.r enternasyonal fu- s~se mari~etiylc iştirak etmiş ~cnebi bir 1 Izmirc komür geldi~! halde fiatler yük
nrma iştirak eden baıı müesseselerin fınnaya aıt mal olması tatbikatta bu selmekte dev<ım edıyor. 

Halkın mühim kısmı. hükümetin işa
retine uynrak odun kömürü yerine kok 
kömürü kullanmak arzusundadır. Fakat 
belediye eliyle kok kömürünU, dilnya
nın hiç bir yerinde görülmiyen bir fial
le istihlak etmek pek müşküldür. 

hariçten getfrerek Fuarda teşhir ettik- esaslar dahilinde muamele ifası rica MÜDAHALE LAZIM 
len sonra sattıkları eşyaya mukabil bl- olunur., 
ner liralık serbest dövliln it.asında kam
biyo mUdUrlUğUnUn tereddüde dilştilğü 
ve yP.niden bazı vesikalar istediğı, bu 
tereddUdUn alakadar müesseselerin şl

kfiyetinl muclp olduğu yazılmıştı. 
-eu mesele etrafında yaptığımız tah

kikata göre kambiyo müdürlüğü mali
ye vekdlellnln 20/10/937 tarihli emri 
mucibince hareket etmektedir. Vekirte
.tln 8/10/937 tarihli tezkereye ek olarak 
g8nderdiğl emirde deniliyor ki : 

cizmlr fuarında satılan ecnebi mem
leketler menşeli malların bedcllerinin 
2/6673 numaralı kDrarnaıne hükümleri
ne göre ödenmesi için aşağıdaki şeraitin 
mevcudiyetinin tahakkuk etmiş olması 
lhımdır. 

a - Teşhir olunan malın sergide sa
tılmış olması. 

b - Fuar talimatının elll dördüncü 
maddesine göre fuarda satılacak malla-

rın menşe, cins ve kıymeti hakkında 

teşhlrel tarafından fuarın açılışından 
önce komite reisliğine teslimi meşrut 
listede yazılı olması ve liste rnikdnriyle 
Plabdut bulunması. 

*** Resmi bir makam, kömür işine bele-
Kambiyo müdürlüğü bu şekilde kar- dıyenin müdahale etmesini lüzumlu gör

şılaştığı. mücacaatler üzerine on beş yer- mekledır. Bu gidişle, bir an sonra Iz

ll müesscsenın evraklarını kendi müta-1 mirde odun kömürünün on, hatta on 
lansiyle birlikte Türkofıs miidürlüğüne ikı kuruşa kadar bile ylikseleceği tah
göndermiştir. Kambiyo mUdürlüğünün 1 min edilmektedir. 
bu on beş müesseseden her biri hakkın- SöMIKOK FIATLERI 

da izhar ettığı mi.ıtalfıayn göre bu ser
Tic:ı.ret odası, iktısat vekaletinin verbest döviz miiracaatleri vekaletin em-

diği emir üzerine Sömikok satışları ct-rindeki D fıkrasına tevafuk etmemek- . 
. . . . . rafında tctkıkat yapmağn başlamıştır .• 

tedır. Zıra bu muesseseler tahrırı mek- Ticaret odasınuı yaptığı tetkiklerden 
tupları ile luard teşhir edılmek üzere 

1 
h ili c··1· b" f d .. ··1 . . . ma a ve ıı ı ır ııy ası goru cme'L. 

getirılcn emtıayı kendı nam ve hesap- ç·· k . •kt t k.l . . d od ·· un u ı ısa ve a elının e :ıya gon-
larına getirdıklerini, h:ıriçte buluna.o derdiğı emirde işaret etliği gibi, Sömi-

Istanbul hava gazı şirketi, kok kö
mürilnü 16.50 liradan satmaktadır. Is
tanbulda 16.50 liraya sntılan kok kömü
rUnU Izmir halkına 24 liraya satmanın 
halkın cesaretin! ne kadar kıracağı mey
dandadır. 

Bizce kömür işine belediyenin esaslı 
hir cereyan vermesi IUzımdır. Hatta 
icabında belediye, odun kömUrU fial
lerini kontrol etmiş olmak için şehir 
kömür ihtiyacını depo ederek hallen 
ucuz fialle satma..cn luzımdır. Bu işin tet
kikinden şehir halkı nnınına bir çok fa

ecnebi bir müessesenin salahiyettar b~r kok fıallerini kontrol hakkı belediyeye 
mümessili sdatiyle hareket etmcdıkler~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ni bildirmişlerdir. Ayni zamanda Fuar 

ideler ümit edilebilir. 

talimnlnamesinin elii dördüncü madde
si mucibince getirdikleri eşyanın mik- Olgunluk imtihanları 
dnrını, nevini, menşeini ve bilhassa kıy- ·-

melini Fuarın küşadından evvel Fuar Fen ve edebiyat kollarının sualleri 
komitesine bildirdiklerini mübeyyin bir I . . . . , . . . . 

'k .1 d . 1 d" B " Bu ders yılı sonunda lisenın Fen ve 1 Kımyn Lise bırmcı ve ıkincı sı-
v~sı a ı )raz c emcmıs C'r ır. ınaena- C • • 

1 h 1 la h kk d ): b t a·· . edebivnt kollnrında olgunluk imtihanla- nı larında okutulan ınetnloıdler ve sahih ey mn r n ın a ser ~s ovız ver- • d ı h" 
k rtl t h kk k t . ti 1 rına girecek trılebelere sorulacak su- ma en er bu ısleriyle lise üçüncü sınıf 

me şn arı a a u e m~m~ r. .. f k 1 d . . A • 

. .. . ·· ~ . .. ı aller liselere gonderilmiştir. en o un a tedrıs edılen uzvı kımya 
c - Menşeli olan memleket ile mev- Kambıyo ınudtirlugu bu hususta Tur-ı FEN KOLU bahisleri ve bu bahislere ait lfıboratu-

cut anlaşmnda sergiler için klearing yo- kofıs müdürlüğiıni.ın mütnl.:asını iste- var tecrübeleri ve meseleler. 

lu ile fakat tarih sırası gö~etilm~ksizin l miş ~se. de henüz bu ıntital.ia bildıril- -Fizik - lGmyn grubuna Fizikten : Riyaziyeden : Lise sınıflarında okutu-
ı;erbestçc tedıyalta bulunabıleceğıne da-, rneml§tır. J Lıse birinci sınıfın eski programına lan bütün cebir bahisleri, fen kolunda 
ir bir mikdnr ile tnhdit edilmiş ise bu Vekfüetten hu hususta sar:{ı bir göre okutulan bütün bahislerle lise okutulan bütün h~desc ve kozmoğro.f
mikdann tamamen kullanılmış olması. ı emir alınırsa serbzst dövizin verilmesi- üçüncü sınıfının fen kolundan Altema- ya bahisleri, bütün bu bahislere ait 

d - Sergiye bizzat veya namına ha- ne mani kalmıyacaktır. 1 tif cereyanlara kndar okutulan bahisler. meselder. ... Bu bahislere ait tecrübe ve bahisler : Tahliyeden : Nebatat anntomu ve fi-

•• 
Uç liraya 

---0---

BAŞT ARAFI 1 tNCI SAHıfEDI 
sinde bütün dünya milletlerinin top 
lanmasından ibaret olabilir : Vilsc> 

Bir kızı 3 kişiye tes- nun geniş hayalinden doğan mili.et• 
/im eden Tevfik ıer cemiyeti karan1ıkıan dağıtabıte

cek kudrette olmalıdır. Almanya, Ja· 
adliyeden kaçtı ponya ve Birleıik Amerika gibi üg 

-o--- muazzam devlet milletler cemiyet!n• 
Pazar günU, Alsancak vapur iskelesi de yer almadıkça, dünyayı, doktrın" 

önünde cereyan eden çirkin bir pazarlı- lere göre cephelere ayıran zihnİYj1 

ğın cUrmU meşhudu yapılmış ve bu suç yenilmedikçe vüzuhsuzluklar aza· 
ile zan altında bulunan Tevfik adliyeye mıyacaktır. 

verilmiştir. Lord Halifaksın Alman devlet 
Tesbit edilen ifadelere göre Tevfik, adamlariyle temasları, §Üphe edile

Kadriye isminde bir kızı Uç delikanlıya mez ki, beynelmilel vaziyette bu· 
tanıtmak için üç liralık bir pazarlığa günkü anormalliği ortadan kaldır· 
girişmiş ve Kadriyeyi alakadar kimsele- mak maksadiyle yapılmııhr. Jngilt~ 
re teslim etmiştir. Fakat iJ, araya baş-
kalarının karışmaslyle kötU blr şekil at- renin kendi cnditclerine cevap vere• 
mış, zabıtaya aksetmiş ve cünnü meş- cek şekilde vaziyeti aydınlatmak ar 
hudu yapılmıştır. zuıunda zımni bir ihtar mevcud 0 • 

Suçlu Tevfikle, bu hadiseyle alAka- duğu söylenebilir, lngiltere, Alınan: 
dar şahitler dün sabah Adliye dairesi- yanın müddeiyatında sarih olması~• 
ne, üadelerl alınmak üzere getirilmiş- istemekle siyasetinin ibresini kat t 
}erdir. Bir polis memurunun nezaretin- olarak tesbite karar verdiğini ihsaJ 
de, Adliye koridorunda sıra bekliyen etmiştir. Filhakika büyük BritanY~ 
suçlu Tevfik bir yolunu bulup firar et- imparatorluğunun hayati davaları 
miştir. Suçlu aranmaktadır. her gün iğnelenmektedir. 

---- Almanyayı müstemleke müdde'" 
Karşıyakada sıtma iyatmda himaye için Roma ve Tok· 

mücadelesi yonun Berlinle bir tesanüd ceph~I 
kurdukları meydandadır. Bunun ı'" 

Karşıyo.kanın sıtma mücadele mınta
kası için alındığı ve bu mınlaka<l.a sıt
ma mücadelesi yapılacağı Sıhhat veka
letinden belediyeye bildirilmi§tir. Kar
şıyaka mıntakasında yapılacak mücade
lenin hazırlıkları da ikmal edilmiştir. 

Manis: sılmn mücadele reisi şehrimi
ze gelecek ve Karşıyaka mıntakasında 
yapılacak mücadelenin teferruatını tes
pit edecektir. Kıırşıyakada bu hafta bir 
şube binası isticar edilecektir. 

Bu mıntakado. yapılacak bataklık ku
rulma ıniicadelesi çok esaslı tutulacak-
tır. 

• 
Kordonda işliyecek 

Trambüs 
Belediyenin, Kordon hattında ~!et

mek üzere Büssing müessesesinden sa
tın aldığı trambUs bu hafta gümrükten 
çıkarılacaktır. TrambUsiln hususi ser
vislerde de kullanılması mümkiln ola
caktır. 

--=--
Türkiye - İsveç 

ticareti 
Feshedilen Türkiye - İsviçre klearing 

anlaşmasını yenilemek üzere iki mem
leket nrasında yapılacak müuıkeratın 

gecikeceği anlaşılmış olduğundan bu 
anlaşma müddeti otuz bir mart 1938 
tarihine kadar uzatılmıştır. Keyf ıyet 
dün iktısat vekfıletinden ticaret odası-
na bildirilmiştir. 

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

çindir ki Antikomünist pakt sadec0 

Moskovanın şüphelerini artırmakla 
kalmamış, ayni zamanda f ngiltererJ 
rahatsız etmiştir. 

Diğer taraftan italya, İngilterenin 
Akdenizdeki mevkilerini zayıflat• 
mak siyasetinden vazgeçmiş değil: 
dir. Libyadaki ltalyan garnizonları 
mütemadiyen takviye olunmakt~· 
Filistinde, bütün Arap ülkelerindö 
İngiltere aleyhindeki propagandalar, 

İtalya tarafından idare edilmektedir· 
Yani imparatorluğun hayat yolu o· 
larak telakki ettiği yerlerde hep ltal· 
yan parmağının faaliyeti görülüyor• 

Bu sistematik faaliyet Roma - Be~· 
lin - Tokyo mihverinin bir ana sı'" 
yaseti midir ~ 

İngiltere herşeyden önce kendi se• 
lameti bakımından Alman devlel 

adamlarının salahiyetli ağızlarınd~n 
bu suallerin cevabım almak isternıt' 

tir. Lord Halifaksın ne derece tatrniıı 
edilmiş olarak Londraya döndüğü
nü bilmiyoruz. Yalnız şunu iddia 
edebiliriz ki : 

·to İngiltere, Almanya ve ltalya 1• 

münasebetlerini normalleştirmek ı· 
çin sarfettiği gayretlerde mesaisinİll 
netice vermediği, \•eremiyeceği kn• 
naatini elde ederse Tokyo - Berli~l 
Roma cephesine karşı en kuvv~t ~ 
cepheyi yaratmak teşebbüsünü bit 
zat deruhte edecektir. 

SEVKE.T BiLGiN 
ziyolojisine giren bütUn bahisler. - ~ 

EDEBIY AT KOLU ~rxz.LZ~/Z/ZZ7o72T..LX7JF.J./JO :-ı 

Tudh ' L1'elo.de okutulan Lirinci ve Halkevi köşes.!J 
dördüncü ciltlerdeki bütün bahisler. ~CT..7..7.ZZ..z;:zzu__zzzr.z-/.ZZZ.7..ZZ -ya 

Cog~rafya : Türkiye, Fransa, Alınan- 1 - Bugün saat 17,30 da mUze ı 
1 · k 'l · · h fta:l k t lantıs ya ve Ingilterenin Coğrnfya.sına ait ba- scrgı onu esmın a ı op 

hislerle E'ransa ve Ingıltcrenin müstcm-1 vardır. . fald1' 
lekeleri ve mandaları altındaki memle-ı 2 - s°:5~al yardım ko.mıte~l. i sı· 
ketlerin coğrnfyaları. talebeler ıçın orta mektebın bırınc 

· · f d ı · ıf k dar 01811 
Edebıyat : Tanzıınat ve ondan sonrn- m ın an ıse son sın ına a 

ki devirlerde Türk edebiyatı tarihi. 1 mektep kitaplarını temin etmiş ve aY~: 
Fizyoloji ve sosyoloji : Lise ikinci ve ca evimizde bir de mütalaa yeri ayrı 

üçüncü sııuflnrında gösterilen blilün ba-
1

1 mıştır. Kitapsız mektep talebeleri 1tet 
·ı· ıcr· hisler. uıman bu kitaplardan faydalanabı ır 

ARASIRA , 1 .. ... ........ . : ·::~.:. . ·.... •• ... • . ~ • ~ :· . • ' • • , J' . ~ • • •• ~ • t • • • . . • •. 

Münir Nurettin ve arkadaşları 
Bir haftadanberr §elırimUde bulunan Münür Nureddin ve kendi gibi kıy

metli arkadaılan bu gece ikinci konserlerini vereceklerdir. Bizde temiz, ne
zih bir sahne musikisi yaratan bu yüksele sanatkarlara k&111 lzmir halkmm gös
terdiii rağbet ve alika l:unirlı1erin sanata karJı olan sevgi ve meclUbiyetleri
nin canlı bir delilidir. 

Bütün duyıuıuna ve aevgiaine raimcn her nedense muaiki cihetinden çok 
fakir olan güzel lzmirimiz senede bir iki defa olsun bu kıymetli artistleri din
lemekle esaslı bir ilıtiyac1D1 ve cidden büyük bir nolu:ırunı lusmen telafi etmiş 
oluyor. 

(Bizde Türk mwikw içkiyle sevilir, alaturka meyhane musikisidir) zihni
yetinin butlanını ve kendi kendimize atılan çirkin bir iftira olduğunu Münür 
Nıareddin ve arkadqlanmn konserlerinde açıkça gönnemek kabil deiildir. 
Yüzlerce insanın derin bir vecd içinde nefes almaktan bile çekinir gibi dinle
yİfleri, alkıtlan alaturka musikinin de yalnız alkolle dinlenmediğini ıöster
meie ki.fidir. 

Şark musikisini sevmiyenler veya garp musikisinden daha çok zevk alanlar 
olabilir, fakat en ağır ve mi eserlerden, en yeni oynak b!lvalara kadar bu' 
büyük sanatkarlar elinde ve ağzında bıW<a bir incelik ve güzellik yll§ayan 
alaturkayı Münür Nureddin ve arkadaşlanndan dinleyip te beğenmemenin 
ve sevmemenin imkinı yoktur. 

Piyasa hanende ve wendeliğiyle. artistliği birbirinden ayıran ve her biri 
bqlı baıına bir sanat alemi olan bu yüksek musiki üstadlanna hnlkm verdiği 
kıymet ve mevkü çok temenni olunur ki frtanbul radyosunu idare ederJer de 
takdir etsinler ve hiç olmaz.sa haftada bir gün bütün Türk vatanına bu büyijk 
sana~ dinlemek Jütfunu olsun esirgemesinler. N. öZEREN 

BUGONKO 
MATINALARDAN iTiBAREN TAYYARE SiNEMASINDA 

MARiNELLI FiLMILE GOZEL SESiNi CiHANA YAY AN 

T İ N O R O S S İ 'nin 
MOKEMMEL BiR SURETIE TEMSiL EITlöt MUHTEŞEM BiR FiLiM 

iTA ALAR ÇALARKEN 
AŞK ... ŞUR ... MUSiKi... VE GOZELLIK MEŞHERi 

KORSIKA ADASININ FOSUNK..\R SAHiLLERiNDEN BAŞLAYIP, MARSIL YA VE PARIS
TE NIHA YET BULAN VE BU ŞEHiRLERiN TABU DEKORLARI IÇtNDE TEMSiL EDiLEN 

MUAZZAM VE MUHTEŞEM BtR ESERi SANAT 

- ····· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PROGRAMA iL..\ VETEN 15~0 METRE VE 6 KISIM OLARAK ÇEKiLEN 

A .. k ON VE VEKiLLER HEYETiNiN E M 1 
VE tatur KONUŞMALARINI ae anevra arı 

IHTIV A EDEN ~ 
DiKKAT: SöZLO OLARAK YAPILAN BU FiLiM iLE GEÇEN HAFTA GöSTERILEN MANEVRA 

FiLMiNiN ALA.KASI YOKTUR 
AYRICA: PARAMOUNT JOURNAL 

SEANSLAR: Her gün KITARALAR 2 - 4.10 - 6.45 - 9.20 de, MANEVRA 3.20 - 5.55 • 8.30 da 
CUMARTESi PAZAR 12.45 de MANEVRALAR FiLMiYLE BAŞLAR 

.,. , - , ...... ff'•j.'_ ..... .. .. - . .. .......... _ -~ ............ . .. ,,.-4,~-.: 
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DEUTSCHE LEVAN- f ratelli Sperco 
TE • LINIE Vapur Acentası 
G. m. b. H. noYAL NEERLANDAISE 

HAMBURG KUMPANYASI 
DEUTSCHE LEVANTE - LlNIE STELLA vapuru 27/11/937 de gelip 

HAMBURG, A. G. yükünil tahliyeden sonra Burgaz, Var-
ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. na ve Köstence için yilk alacaktır. 

BREMEN TIBER1US vapuru 27 / 11 de Rolter-
ATHEN motörü 15 ikinci teşrinde dam, Amsterdaın ve Hamburg liınanla

beklenlyor. Rotterdaın, Hamburg ve rına hareket edecektir. 
Bremen için yillı: alacaktır. GANYMEDES vapuru 8/ 12 de gelip 

YALOVA vapuru 22 lltinciteırinde yilkilnil tahliyeden sonra Burgas - Yar
i.ekleniyor. Bremcn için yük alacakbr. na ve Köstence limanları için yük ala

MACEDONIA vapuru 29 ikinci teş- caktır. 
rinde bekleniyor. Rotterdam, Hamburg T1TUS vapuru 11/12 de Rotterdaın 
ve Bremen için yUk alacaktır. Amsterdam ve Hamburg limanlarına 

MOREA vapuru bir birinci Ununda hareket edecektir. 
bekleniyor. Anven ve Hamburg li- SVENSKA ORlENT LlNlEN 
ınanlarından yük çıkaracaktır. ARAGON motörü 24/ 11 de Rotter-

AMERICAN EXPORT L1NES dam - Amsterdaın ve Hamburg liman-
Tlıe Export Steam.shlp Corporation !arına hareket edecektir. 
EXTA VIA vapuru 12 ikinci teşrinde AASNE motörü 2/ 12 de Rotterdam, 

~ekleniyor. Nevyork için yilk alacak- Hamburg, Dantzig, Gdynia ve Dani
ır. mark, limanları, şimalı Norveç ve Bal-
ExHIBITOR vapuru 18 lk:lncl teşrin- tık limanlarına hareket edecektir. 

de bekleniyor. Nevyork için yUk ala- SERV1CE MARlTlME ROUMAlN 

~RESS va uru 29 ikinci te rln- ALBA_ JULlA vapuru 1/12 ~e Malta 
· P . § ve Marsılyaya hareket edecektır. 
~~,_bekleniyor. Nevyork için yük ala- SEÇEAVA vapuru 29;12 de Malta ve 
...... tır · h k d k · OGONTZ 28 ik' el te lnd Marsilyaya are et e ece tır. 

b 
vapuru 1 ı~ şr e Yolcu ve yük kabul eder. 

ekleniyor. Nevyork için yük alacaktır. 11._, d k. h k "hl · ı nav-
EXMOUTH 15 b. . 1 k• iilllar a ı are et tarı erıy e 

vapuru ınnc ·a- . • . . . 

d b u nl N k 1 . ük' lunlardakı degışıklıklcrdcn acenta mc-nun a eıue yor. evyor çın y • 
alacaktır. suliyet kabul etm:z. . . . 

ARMEMENT H SCULDT Daha fazla tafsılat !çın !kıncı Kordon-
HAMBuRG da Fratelli Sperco vapur acentalığına 

müracaat edilmesi rica olunur. 

t l'ENI ASIR 

• BRISTOL 
Bey oğlunda 
~ 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendisini aevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
lstanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluıurlar. 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

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

Adres: Kestane Bardakçılar sokak numara 12 
PERPINYAN 

ELISE motörü 15 ikinci teşrinde 
bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve Telefon : 4111/4142/4221/ 2663 E J( } K "' 
Bremen için yük alacaktır. ıız•---~-'!:'!'~!!!-l!BliDl-9- CZaCI a _ema a-

DOKTOR 
sERvrc~~ RoUMArn oAHıuYE MOTAHASSISI mil Aktaşın 

K~~:;u~:~aı:~ı~~n~a~:~~~~ CelaAI Yar~ın Bahar çiçeg" i tarınuı TUNA llmallları için yük ola- ~ 

~~ır.NoRsKE0~ELHAvsLrnJE lzmir Memleket hastanesi Da- Kolonyası 
hi1i Hastalıklar Seririyatı Şefi 

BAALBEK motöril 12 ikinci teşrin- Pazardan maada her gün hasta- Merkezi Kemeraltı caddesi 

• 

de bekleniyor. Beyrut, Hayfa, Dicppe ed · d Beyler Sokagı" k:Keıi 
lannı muayene ve t avı e er. -~ 

ve Norveç Umanları için yük alacaktır. Muayenehane: 2 inci Beyler Bu··yu·'k Hı•Ja"l 
SAN JOSE motörü 6 birinci kAnun-

'da bekleniyor. Dieppe, Dilnkerk ve ~~fo~~~:~ 
Norveç limanları için yUk alacaktır. Evi: Götepe tramvay cadde-

IlAndakl hareket tarihleriyle navhm- si No: 1 OlS. Telefon: 2545. 
lardakl değlşikllklerden acenta mesull-
Yet kabul etmez. 

Daha fazla tafsllAt almak için Birin
ci kordonda W. F. Henry Van Der Zee 
·& Co.n v. vapur acentalığına milracaat 
Pdilmesl rica olunur. 

TELEFON No. : 2007/2008 

Olivi Ve Şiire. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BİRiNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
Lllerman Lines Ltd. 

LONDRA HATTt 
ALCERtAN vapuru 2 O birinci lef· 

~inde gelip yük çıkaracak ayni zamanda 
lon<ıra ve Hull için yillı: alacakbr. 

CllY OF LANCASTER vapuru 1 S 
lltlnci tetrinde galip yük çıkaracak ayni 
~rnanda Londra ve Hull için yük ala
C&kbr. 

THE GENERAL STEAM 
NAVICATION CO. LTD. 

. AD JlJf ANT vapuru 5 ikinci teşrin· 
de gelip Londra için yük alacaktır. 

DEUTSCHE LEV ANTE LIN!E 
. ITHAKA vapuru ikinci teşrin ipti
dasında Hamburg Bremen ve Anverı· ı 
ten gelip yük çıkaracaktır. 
d Tarih ve navlunlardaki değişiklikler
•n acenta mesuliyet kabul etmez. 

Paris akültesinden diplomalı 

oı, tablplerl 
Mtmleket lıastanesı dış tabıbt 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hasta'arını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

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

Telefon : 3921 =-== 
Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
HORTAÇSU 

Hastalarını Birinci Beyler 
sokak 36 numarda kabul eder. 

Sabah 9- 12 
Öğleden sonra 3,30 - 6 
Randevü için telefon ediniz. 

TELEFON: 2946 

ı-................................ n 
Umum Pamuk Fabrikatörlerinin 

Nazarı dikkatine 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMIN! 
UMUM ACENT ASINDAN bu ıene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

G. O. GIRAS 
Pe,temalcılar, Evren sokak No. 3/1 

Singer dikit makinaları kumpanyası kar,ıaında 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 lZMlR 

~-----,--------------UCll~· 

• 
eczanesı 

İzınirden götürülecek 
en tık en ince ve en 
makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Kimilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddt yürüyen 
bir müessese olmuş, kokuculuk 
al~mini şaşırtmış bulunmaktadır. 
Hilal eczanesini, eczacı Kemal 

Kamili işindeki ciddiyeti, kolon
yalarını lzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanma
manız için ıiteler üzerinde Kemal 
Kimil adını ııönneliainiz. 

REVUE "oaatını· ıs~evınız •. 
; 

Cine;-" model ve fiyat hu•uaunda diker" yükeek
4 .. rna,.k: ... ııerıe mukayese ediniz. 

1<7.ııananl&O"<lan bir fikir edininiz. 
i,ı,:"" o vakit niçin herk .. ln 

'RE V U E 
aaaunı ıercth ettıl:ını anlıyacaksınıa: 

- ' 
.. ••• htteeı. -:..aERNA.Ro A.-.ZAHAROF, lz:mtr;'"HUkomet caddHl.~J -· 

Deposu Suluhan civarı Nu. 28 Hüsnü Öz ödemi,Ii 
,._ - -,~ J.-: ' - ...... 1 

Aydın Cümhuriyet müddeiumu
miliğinden: 

1 - Aydın ceza evinin birinci kanun 937 iptidasından mayıs 
938 nihayetine kadar altı aylık ihtiyacı olan ve muhammen be
deli 5040 liradan ibaret bulunan beheri 960 gramdan 63.000 adet 
tayın kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuftur. lhale 30/11/ 
937 tarihine müsadif salı günü saat 16 da C. M. U. liğinde mü
tetekkil komisyonda yapılacaktır. Muvakkat teminat 380 liradır. 

2 - Teklif mektupları 30/11/937 salı günü saat 16 ya kadar 
makbuz mukabilinde C. M. U. liğine verilecektir. Şartnamenin 
taadikli suretini isteyenlere Aydın C. M. U. liğinde~ parasız ola
rak verilir. 

16--19-23-27 4025 (2045) 

sAHtFE · ~ 

TuRAN Fabrikaları mamulAtıdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile gllıı:ellik krem• 

lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa· 
tıılar için Iımirde Gaıı:i Bulvarında 25 numarada umum acen• 

telik N ef'i Akyazılı Te j. C. Hemıiye mllraca~ odinlıı:. 

Posta Kut. aa4 Telefon 34&5 

Dima sabit daima tabii 

~· \ 

Juvantin saç boyaları 
1NGlLIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju 

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen ir\ 
olup saçlara tabii renklerini bahteder. 

Juvantin saç boyaları kumral ve siyah olarak iki tabii re~ 
üzerine tertip edilmittir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi• 
len renk yıkanmak, terlemek hatt& denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

···············~i'J.i'~-~~····~~'ii'~·~~~i·············· 

Norveçyamn halis Morina balıkyağıdır. iki 
defa süzülmüttür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
8ijyük Salepçioilu Hanı f<artıaında Bqdlft'ak - lzmir 

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



Nankin Cephesindeki Muharebeler· 
Çinliler 
hareket 

nevmidane bir 
gösteriyorlar 

Japonların yolu Üzerinde sür~ atle 
muhteHf müdafaa hatları kuruyorlar. 

Çınlılerin NantaocUıki m "idafaG larını gosteren biT Tesim •• 

Tokyot 22 (ö.R) - Anti - Komünist 1 dinliyor : Çinlıler Nnnkin cephesinde İ tilini ve burada tesis edilmiş Çin b~n
Alman - Japon paktının lnl7.asının yıl- nevmidrne çnrpısmaktn "'-' hükümet I knla:ınn \'aı.iyct edilmesini de derpiş 

dönümil münas~beti:'l~ başve~l A~man-I merke1.!ne knrşı Jnpon~~rın ileri hare- eylemel.led:rler. 

5~ ve ~talya ııefırlenn~ şeref~ne bı.: çay 1 ketine karşı koymc:k .uzere ellerinden JAPON GEMiLER! TOPLANIYOR 
uyafetı vermiş ve Mıkndo ıle Führer gelen biıtun gayrctlcrı sarfctmektedir-

ve Düçe şerefine içilmiştir. ı ç· k tl · J 1 ' ·· · ı . er. ın UV'\'C crı .ıpon arın ~o.u uz.e-
1 

Senghny, 22 (A.A) _ Yangtze neh-
Roma, 22 (ö.R) - ltalyan gazctclerı- rinde sü' t ve ~ede ile muhtelif mü- . . . . .. 

nin Tokyodan istihbaratına göre dün bu . . ıındckı barııılanlan hırını berhnva et-
• .. .. . dafan hatları tesıs etmekte ıseler de mek üzere birçok J pon h:ırp gemileri 

fehirde Ingiltcr aleyhınde buyuk bır b 1 J t • 1 . . . . 1 un ar apon ayyt.re '\ e •0 P arının K iangyin civnrıncla toplanmışlnrdır. Bu 
mıtıng yapılmış, hatıpler Ingiltereye 1 

Pasifik 
yeniden 

konferansı dün 
toplanmıştır •. 

............................. _ 
Çin murahhası vatanının istilasını 
tekrar şiddetle edecek 

'- k" kr:. h tı tahk" 1· U 1 1 bombardımanına ;pek fazla mukavemet omcliye yeni Lir ynn lulTcketi yapı!ma-
Aarşı ten ıt ur ve attu ır ı c m e- d . . . ı 

l k 11 1 d 
,,. .. gt h b e emıyorlar. Jnpon kuvvetlerının Nan- Eına imkun verecek ise ele Jnponlaı Sin-er u anmı ar ır. ınıtın e azır u-J k' .. . .1 . h 1 . k 111.l~~~~r~t\~ 

] 1 
.
1 

k b • ] ın uzerınc nınnnsız ı erı ar ;:etı ı ı kian,,da ) eni tesis edilen bir barajla ·~,·-·.....,.. 
unan ar lngı tereye arşı agırml§ nr- . ., ı 't'""~lirt:, 

d 

1 

koldan devnm etmektedır. kıırcılasacaklnrdır. 
ır. 

Tokyo 22 (ö.R) - cNişi Nişi> gaze- Tokyo, 22 (A.A) - Nisi NH gc:ze- MUSSOLINI KABUL EITJ 
tesinin Viynnadan aldığı hususi bir ha- tes!nin Şanghay muhabiri Japon nske- -----------
bere göre Uzak Şark Sovyct kuvvetle- r'i makamatının beynelmilel ve Fransız Roma, 22 (ö.R) - Japon halk mü· 
ri başkumandanı mnreşal Blüher Çin imtiynzlı mıntaka ın~an serbestçe mii-

1 
messili Kont Kokorn Duçe tnrnfındHn ka

ordusu müşavirliğine Uıyin edilecektir.. rur hakkını derhal 1 hsnl etmek ta- bul edimiş '\ e Japon b~şvekilinin :bir 
Mareşal Stnlinin arzusu hilafına bu va- snvvuruncfa olduğunu b ld.rmcktedir. 1 ı.empnti mektubuyla ortn çağlara nit 1 

tifeyi kabul etmiştir. Bu makamat n~ ni zamanda bu mıntakn- olım:ık hediye ettiği bir eşki urhı tnkdim 
Roma, 22 (ö .R) - Şnnghııydan bil- lardaki Japon aleyhtarı gazetelerin ta-

1 rtmiştir. 

o 

Romada gar0 

ır hidıse 
mlil!~H~~iil::!mıilll!lmEK* .... liillllCMl:ll .. !Zi"llm!llliilllllE!!J'I 

Fransız - ltalyan mukarenetinden 
bahseden "T rıbu a~9 niç · andı? 

...... Hitler ....... 
• 

Merkezi, Şarki Av-
rupa ile Balkanla
ra ait işlerde lngil
tereyi karşısında 
bulmasına sebep 
olmadığını biraz 
huşunetle söylemiş 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Paris, 21 {AA) - Gazeteler Tribu

nada çıkan mnkale ile bu maknlcnin tas
vip edilmemesi hadisesini ve Lord Hali
faksın Berlin seyahnti hakkında tefsirler· 
de bulunmnktedır. 

Matin gazek$İ diyor ki: 
Fransız - ltalyan muknrenetinın baş

laması için s;ı ~lam bir esas mahiyetinde 
olan bu mak lenin tasvip cdilmcme.!i te-
essüfleri ilham edebilir. Düsünülecek U 

· .Mussolmi, Jspanyada ölen bir Italyan yönil 1isimiin 
olursa bir ak .m gazetesinin sntışa çıka-

gOTÜ§ÜyOT •• 

) ~ k 24 de telakki edilmemelidir. ltnlya hükü-ıolmuş .. ise uzak ııarkın karşısında kaybet-
n Ol tan rant sonra toplattırılması k 

meli ilk adımı atmış görünmek istemi- mek uzere bulunan Avrupa ve beyaz ır 
tesirsiz bir hareket addedilemez. Mak· 

1 yor. Ve şüphesiz bu sebeple bu akşam için bundan ne ümidler doğabilir~ 
yavelik tt-sir en nltında kalmadan şu ne-

Tribunanın Paris muhabirini tasvip et- Mndnm Tnbouis Övr gazetesinde {0yle 
ticeye varmak kabildir. Tribunada rık~n 1 
makale bu"'Ün ) arı resmi mahiyette~ ol:n mediğini pek kat'i ve resmi bir şekilde diyor: 

izhar ediyor. B. Hitlerin Lord Halifaks merkezi ve 
temayülJcrden hoşlanan ltalyan ktırileri-

Excelsior gn2P.tesinde Marccl Pnys ya- şarki Avrupa ile8nlhmlara müteallik me· 
nin fikirlerini ifade etmektedir. Gazetc-

zıyor: sailde Almnnynnın lngiltereyi karşısında 
nin ecnebi kanleri de bu mııknleyi dik

T ribun:ının mn:ıttecssüf F rnnsa ve hal-
. htc şayan dilpomatik bir hareket ola- d k l k l • d k" ı· 

k f • ·c1·l • ya a ı;ı mış o an ma a csın e ı ı.sanı 
ra te sır etmekte ı ı er. Makalenın tas- k d b c]"h• h k"k l · ı. · d"I . .. .. o n nr e ı ı a ı at en ortaya atma,-
vıp e ı memesı Roma hukumetinin Frnn d k" b I l I k h 

l 1 k ""b" _ R B ta ır ı, un nrın ta yan ma ·amatını ta -
ıız • ta yan ta ·arru unun oma - er- • ,. · 
. . . rıpkar ı.•eynhut sadece mevsim5İz tel.ik-im mihverı ile münasebeti olacak bir şe·ı k' d'J b"I . l h . . l 

L "Jd - ı e ı e ı mış o mnsı ayretı mucıp o -
&t e muzakcrc edilme i lazımgdeceği k d A b R d d"" 1 · 

• v mn ta ır. en n oma a ort er mı-
lcanantınde oldub'llnu. isbat etmektedir. k •. • · d · il · l an ina ıucu esasına ıstına ettır mış o an 

. ~obert Cu}on Romadan Jurnala bil-,·hayaller terk mi edildi. ve daha iyi bir 
dmyor : milletler cemiyetine istinad edecek kol-

Bu akşamki hareket lta lyan - F ransı:z lelctif b ir emniyetin faydaları anlaşılmağa 
takanübüne karşı bir tedbir mahiyetin- ! mı bati andı> Eier bu hal BerlinJe vaki 

bulması için lıiçbir sebep mevcut olmn
dığını ihsas etmiş olduğu söylenmektedir. 
Führerin bilhassa Çekoslovnkya sudetdır· 
rinin muhtariyetini istihdaf eden bir htıl 
sureti bulmanın kendi niyet ve malı:snd
}an nra mda olduğunu biraz huşunetle 
söylem iş olduğu .beyan edilmektedir. 

B. Hitlerin Avusturya meselesinde pek 
o kadar sarih hareket etmediği yalnız b ir 
plebisit icrasını düoünmelı: · İçin daha çok 
vaJn t mevcut olduğunu ihdas eylediği 

ıöylcnmektcdir. 

' . ~ 
J'.<:t' • • 

~ . . ' 
.t1Aw.ri..w:E~ 

Uznk Şarlrta sulhu iade için toplanan Brüksel konferansı mesaisinden hiç bir netice alamadı. Bu teri· 
hi konfernnsın umumi toplantısı ile muhtelif murahhaslann vaziyetlerini gösteren bir foto röportajı aY
nen neşrediyoruz : 

Resimler : Soldan itibaren sıra ile Belçika, lngiltere, Fransa, Amerika, Italya, Hollanda, Çin, Kana· 
da, Sovyet Rusya, Cenubi Amerika ittihadı murahhaslarını gösteriyor.. ı1 

B k 1 d 1 gele 
rü ·se, 23 (Ö.R) - Brüksel Pasi-ı tarafından istilasını tckrnr protesto ede- toplanmış olan d vlctlerin e e ge-

fik konferansı bugün yeniden mesaisi- cck ve Jnponyaya gönderilen silahlarla Japonyanın son cevabından husule re•i 
ne bnşlıyacnktır. BB. Eden, Dclbos ve verilen kredilere ambargo konulmasını len vazıycti kaydcdC'n bir karar sıJ n ) 
Litvinof hazır olmadıklarından ikinci de- istiyeccktir. kabulünden sonra salı günil ( yarı .;c

lcgeleri kendilerine vckôlct edecekler- Tokyot 22 (Ö.R) - Belçika sefiri hQ-, konfcraru: ın müddetsiz tatiline kar.~~ı ,,c 
dir. ı riciye nazırı baron Hirotn nczdinc gi- receklerd r Bununla beraber ıngı i b t 

Umumi olarnk bu celseden müspet derek Brüksel Pasifik 'konferansı hak· Amerikan dclcgnsyon1arının yen 11ı1' 
hiç bir netice beklenmiyor ve içtimala- kında uzun uzadı~·a görüşmüştür. karar sureti metni üzC'rindc n'luta 0c-
rın müddetsiz olarak foliki bekleniyor. Paris, 22 (ö.R) _ «Faris • Soir> Brük- kaldıkları ve bu formi.ılün Fr~ns~ tir· 
D·~ ta f•~ 1 · du..ı:~· ·· l · d b'ld" ·ı ~· ··~renılınıŞ ıgcr rn .... n cmm c ....gıne gore sel Pasüik konferansının bugünkü içti- gesıne ı ırı ecegı og nfC"' 
konferansın muhtelif safhalannı, Ital- maını cbir hortlak> başlığı altında kay- Brüksel, 22 (Ö.R) - Pasifik }to cd • 

k t• h l"f · · · b t on Y yanın arnr sure ıne mu a ı rcyını, şı- dcdcrek Ingilterc, Fransa ve Sovyet ha- ran ının içtimaı saat on eş en ltı 

;mal devletlerinin istinkafını ve Birleşik riciyc nazırlarının gıyabındn bu meın- ye talık edılmiştir. Bundan ınakb<lt dJ 
devletler namına yapılan soğuk ihtiraz Jckctleri temsil eden BB. Malcolm Mak- giliz - Amerıkan delegeleri t~r~; 
kayıtlarını i ÖZ önünde tutarak Çin de- donald, de Tessan ve Potemkinuı gôrU- haz.ırlannn yeni bir karar suretı p bıt•)
legesi fazla taleplerde bulunmıyacaktır. lecek mühim bir işleri olamıyac .. ğını n i tetkik için delegelere vakit 
B. Villington Koo vatanının Jaoonlar yazıyor. Zannedildiltine .ıı:öre Brilkselde maktır. 



• 23 .SON TEŞRiN SALI 1937 

Halif aks Londraya döndü 
Yapılan görüşmelerin neticesi kabi

ne içtimaından sonra belli olacak 
Londra, 22 (Ö.R) - Lord Halifaks 

\ugün Berlindcn gelmiş ve başvekil sir 
l'ieville Chamberlain ve hariciye nazırı 
B. Edenle görüşmüştür. Bu görüşmele
rin neticesi Ingiliz kabinesinin içtimaın
dan evvel illlıı cdilmiyecektir. 

Paris, 22 (ö.R) - Berlinden bildiri
liyor : Ingiliz nazırı Lord Halif aks Ber
linden hareketinden evvel Ingiliz gaze-

tecilerini kabul ederek ı.iyaretinin lngi
liz - Alman münascbatının müsait bir 
fekilde inkişafına hizmet edeceği ümi
dinde olduğunu bildirmiştir. 

Muhaverelerinin neticesi hakkında 
sorulan suallere cevaben Lord Halifaks 

bu ziyaretin mahrem bir mahiyette oI
lnası sebebiyle Londraya nvdetinden ev-

\re} neticelerini ifşa edemiyeceğini bil
dirmiştir. Lord Hnlifaks hareketinden 

evvel Alman propaganda nazırı B. Gö- ile BB. Nlvıl1 Chaınberlain ve Eden 
bels He görüştüğünü, kendisine yapı-' arasmdaki mti 5kattan sonra Forayno

lan dostça. kabulden memnun olduğ~-ı fis matbuat servisi tarafından neşr~d~
nu ve yenı Almanya hakkında tam hır len bir tebliğde Lordun Alman harıeı
fikir edinmek fırsatını bulduğundan do- ye nazırı von Neurathı Londraya davet 
layı bahtiyar olduğunu ilave etmiştir. ettigi hakkınd<1 cumartesi günU verilen 

Paris, 22 (Ö.R) - cParis - Soir> ga- yarı resmi haberin doğru olmadığı, zi
zetesinin Londradan istihbarına göre ra Lord l h l fak~m böyle bir te-şebbüs
Lord Halifaksın Almanya ziyaretinin tc bulun•naga s~ılfıh i) dı olmadığı kay
her hangi bir anlaşmaya yol açmış oldu- denilmektedir. 

ğu ~annedilmemcktedir. < Ti~es > ve Londra, 22 (Ö.R) _ B. Jlitlcrin söy-
cDaıly Telegraph and Momıng Posb lcdiği nutuk 4Timcs> tarafından şu J 
gazeteleri Alman hariciye nazırı baron l 

N th, 'd Lo d d başlıkla naklcdılmiştir : cAlmanya mev-von ~ura ın yenı en n raya a- . . . . . 
t ed'l · f'k · · B ı· d h k'k. b ' cupıyetinı temın ıçın daha fazla mesafe-ve ı mcsı ı rının er ın e a ı ·ı ır 

sevinçle karşılandığını kaydediyorlar.. ye malikiyct talebini _:yeniliyor: <Daily 
Bunun Ingiliz - Alman münasebetleri Telegraph> ta diyor kı : cŞansolJe Hıt
üzerinde çok iyi neticeleri olacağı umul- ler Alman~anın müstemleke sahibi ol 
maktadır. ması talebini tekrar ediyor. D~ınya bu-

Londra, 22 (Ö.R) - Lord Halifaks nu kaydetmeğe mecburdur.> 

· İSPANYA İC HARBi 
' 

Gönüllüler Meselesinde 
F rankonun cevabı tekzip ediliyor 

Londra, 22 (ö.R) - General Fran- 1gönulluler meselesi hakkında ademi mü- kümeli nez.dinde bu partiyi temsil et
lr.o hükümctinin lspnnyadan ecnebi gö-ı dnhnle komitesi taraf ındnn nnsyon:ılist mekte ve ticnrct ve ia~e nazırı vnz.ifesi

nüllülerin geri nlınmnsı meselesi ''e be)- fspnnyaya bir anket komisyonu gönde- ni görmekte idi. 
nelmilel bir tahkik komisyonunun gon- rilmesi teklifini kabul etmiş, fakat şart Barselon, 22 ( ö.R) - Reis Ki':npa
derilmesi hakkında Londra ademi nı\i- olarnk ayni mahiyette bir komisyonun nis tarafından tesis edilen 'Katnlonya sol 

Clahale komitesi namına yapılan te-<e~- Barselon hüküınetine tabi araziye Je cumhuriyetçi parti iı in organı cLa L'nıa-

i' * •• n un 
A k i s 1 •~ r i 

f/.>J:bl!}U..7~.727.TJJ.ZZZJczm:, 

Sergüzeştçi kadın 
Amerika toprağına çıka

maymca bir tayyareci 
kendisine izdivaç 

tek lif etti 

..... ,1 

LGae cevabını Londraya bildird ig~i tekzip d l nita> gazetesi veni Fr. n ız sefiri B. L, gön eri mesini istemiştir. "' 
edili) or. Bu haber henüz meYsi:nsiz Bonne hakkında mühim bir makale 1 

Barselon, 22 ( ö.R) - İspanvol ko- . . . t• • ) 
telakki edilmektedir. Her ne kadar Sa- .. . . . . . · . neşre,tmış t ır. Bundn }'t'nı seurın ıarpten 
1 k k munıst partısı partının genci sekreterı b . k S R d k ,._, k • man a hükümetinin ne i ·ti amette ce- erı gere ovyet usya a, gere ıvıe ·-
'\'ap ırereeeği hakkında bazı malumat d- Roan Antiguarndayı partiden çıkarını~- sikada ve gerekse Paris hariciye nezare-

de edilmitıe de bu hükümetin cenbı he- tır. B. Roan Bask hükümeyi nezdinde tinde i~gal ettiği mühim nzifeler "lnl.ı
l'IÜZ tanzim edilmemi~ "'e • dolayısiyle parti) i temsil ediyordu. lspanyol si)\ tılmakta ve bugün resmen yeni 'azife
l ondraya da tebliğ olunmnmı~tır. cümhuriyet partisi de B. Ramonu parti- sine ha§lıyacak olan ) rni sefir medhc· 

Roma, 22 (ö.R) - General Franko d en çıkarmı;ıtır. 13. Ramon d a Bask hü- d ilmclctedir. 

~---:-------------~--._..--------~--~ 

Dokuz Devlet Konferansı 
................................................... 

Anlaşmamazlık yüzünden suya düştü 
Çin hala konferanstan ümit bekliyor Kendisine """;~.~:~~~,1..ı ... ıaw•"d 

h • • ~ , ~ • ed ı Magde Fontagne adındaki gi.izel Ye 
rarıs, 22 (0.R) - cTemps> gazctesı dugunaan konferansın alacagı vazıyet ah esinin vazettiği hükümlere riayet • 

muhabirinin Brüksclden bildirdiğine gö-1 hakkında hepsinin mutabık oldukları edilmelidir. Diğer taraftan sulh müza- şuh Fransız k~zının macerası malumdur. 

t e Pasıfik konferansının vardığı biricik farzedilebilir. Evvelki karar suretlerin- relerinin yalnız Çin ve Japonya arcı- Fransaııın c kı Romu büyük elçisine bir 
belice müzakerelerin müddetsiz olarak 1 de ileri sürülen prensipleri hatırlattık- sında kalınası mümkün değildir. Her ne sui' a~tte bulunan bu çapkın ve cüretk:.r 

lalikinden ibaret kalmıştır. Yirmi diirt ı tan sonra konferans daha müsait bir şekilde olursa olsun dokuz devlet mua- kız serbest bırakılınca Normandiya ile 
&aatten beri başlıca delegasyonlar ve ana kadar müzakerelerini talike karar hcdesini imza etmiş olan diğer devletle- Amerika} a gitti. Orada heyecanlı hatı
hilhassa Ingiliz ve Amerikan delegas-ı verecektir. O vakit ya reisinin daveti, rin de buna lştiraki icap edecektir. rnlarını neşredecekti. Amerik::ı. 7.abıtası 
Yonları arasında mühim fikir teatileri yeya bir kaç devletin teşebbüsüle yeni- Brüksel, 22 (Ö.R) - P asüik konic- !\1agda Fontagne'iıı ahlaki sebepler yü
olınuştur. Pazar günü gece yamn Paris-1 den toplanabilecektir. Hatırlatılacak esas ransının saat on yedide açılan celsesin· zünden Amerika toprağına çıkmasına 
lt n dönen Fransız delegas)'onu da Lu prensipleri şunlardır : Uzak Şark sul- de Çin delegesi karar sureti pro1'esini • . 1 ,_ A 'k h 

mıı.nı o urKen men anın en meş ur tay-
~~a.h. bu görüşmelere iştirak etmiştir.. hunun iadesi içln yapılacak müzakere- tenkide başlamıştır ve hala beyanatı de-
~ut k d' yarecilerinden Jak Hedegard bu genç kı-un delegasyonların reyi alınmış ol-ılerde 1922 Vaşington dokuz de\•let mu- vam etme te ır. 
--.-..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiii,;,;.-..;;;;;;;;;;;;;;;;----iiiiiiiliiiimi;,o;;;;;;;;;;;;;;;;;;• .. _.-...--.. __ _.. _ _.,;;;.;._ _____________ ~- za tutulmuş ve ev len meye talip olmuş-

Atatürk) le 
/tal ya kralı 
arasında 

~nkara, 22 (A.A) - Italyn kralırun 
~uın yıldönümü münasebetiyle reisi
~nıhur K. Atatürk ile Majeste Vilto

tıo Ernanuel arasında aşağıdaki tel
l taftar teati olunmuştur : 

~•Jeste Oçüncü Viktor Emanuel. 
aıestelerinin doğumlnrının yıldönü-:u lllilnasebetiyle en kalbi tebriklerimi 

~k şahsı saadetleriyle Italyanın refahı 
b kındaki samimi temennilerimi kabul 
Ul'uı-ınalarını rica ederim. 

tk • K. ATATüRK 
selans Kemal Atatürk 

lleis' "mh ıcu ur Ankara 
ı. •• tkselansınıza samimi surette teşek
..:ur d 
ler· e er ve bilmukabele şahsi saadet-
da~:ıe memleketlerinin refahı hakkın
buı~n~ok hararetli temennileriınin ka

U rıca eylerim. 

VlTTORIO EMANUEL 
.., 

&sa: 

Tekirdağli 
---0-

Hintliyi 6 dakika 
da mağlup etti 

lstanbul, 2 2 (Hususi muhab irimiL
den) - Mülayim pehlivanı kolaylıkla 

ma~l\ıp etmeğe muvaHak olan mc~hur 

Hintli şampiyonu Tekirdağlı H üseyinle 
kar§ılaotı. Biiyük bir kalabalık bu mii
him karşılaomayı seyrediyordu. 

ilk dakikalarda çetin bir sava§ml\ ol
muş~ f alcat altıncı dakikad a Tekirdağlı 

H üseyin, H intli pehlivanı kemere alanık 
bihakkın sırtını yere getirmiştir. Bu ne · 
tice sürekli alkışlarla karşılanmıştır. 

Yugoslavya • Norveç 
Bclgrad, 21 (AA) - Halihamda 

Belgradda bulunmakta olan Norveç ti
caret nezareti direktörlerinden B. J ohaıı
sen Yugoslavya ile Norveç arasında ye-

ni ticaret müzakerelerinde bulunacak
tır. 

Hatay 
Kontrol heyeti 

Antakyadan ayrıldı 
Istanbul, 22 (Hususi) - A ntakyadan 

bildiriliyor : Hatayda bulunan Cene\'re 

kontrol heyeti i la tayd an ayrıldı . 

H <'yet Antakyadan ayrılmazdan ev
vel halka hitaplarında Hatayın her ta-

rafını gezdiklerini, iktısadi \'aziyeti fe

na bulduklarını, yeni rejim ile vaziye. 

tin düzeleceğini umduklarını söylediler. 

Balkan Antantı 
Banka direktörleri 

toplandılar 
Ankara, 22 (Hususi) - Balkan An

tantı d evletlerinin devlet bankaları di

rektörleri bugün ilk toplantılarını yap

tılar. 

tur. Magda henüz ce\ ııbını vermemiştir. 

Maceraperest kız şimdi Bayan l ledn
gard ünvnnını alırsa Amerikaya girebi-

lecek tir. Tuhaf bir tesadüf eseri olarak 
Magdanın Amerikayn seyahat ettiği vn· 

purda Kont dö Şamlırön ile z.e\·ccsi de 
bulunmakta idi. 

----------------------------Ulu önder diyor ki 
BAŞT ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 

rei•icümhurun seyahati 
- Baştaralı birinci sahifede -

hurun riyasetinde vekiller ve siya
si müıtetarlarla birlikte bir içtima 
oldu. Siyasi müsteşarlığın lüzum
suzluğu üzerinde mütterek kana
ate varıldı. Buna göre kanunların 
tebdilinin Baıvekaletten Türkiye 
Büyük Millet Meclisine arzına ka
rar verildi. Bu karara i ştirak et· 
mit bulunan siyasi müıtetarların 
kaffesi Başvekalete istif alarmı 
vermitlerdir. Ba, vekil bu istifala· 
rı Reiıicümhura ve Büyük Millet 
Meclisine arzedecektir. 

SAYFA 3 
1 

Ziraat bankasının 
1936 yılı safi karı 900,972 lira 

Ankara, 22 (A.A) - Türkiye cümhuriyeti Ziraat bankası hakkındaki 

3202 sayılı kanun mucibince Türkiye B. M. Meclisi bütçe divanı muhasebat, 
iktısat, maliye ve 7.iraat encümenleriyle başvekalet murahhaslnrından teşek
kiil eden umumi heyet bugün saat 15 30 da butçe encüm .. ni reisi Mustafa 
Şeref Özkanın reisliğinde toplanmış. bankanın 1936 yılı bil:ınço kür ve znrar 
hesaplarını tetkik ve tasdik etmiş ve 1936 bülçesinin 900 a72 linı 62 kuruş 
olan safi karının banka statÜsÜnÜn 98 inci maddesine gÖre dağıtılmasına Ye 

murakiplerin 19 36 yılı ücretlerinin ikişer bin lira olarak \'crilmesine karar 
'ermiştir. 

Kamutay dün toplandı 
' Ankara, 22 (A.A) - B. M. Meclisi bugün Hilmi Uranın reisliğinde top
lanmış, Konya ovası sulama idaresinin 1933 yılı son hesabımı ait mutabakat 
beyannamesi ve yüksele ziraat eruıtitüsünün 1931 mali yılı hesabı kat'isine ait 
di,•anı muhasebattaki kanun layıhası ve divanı muhasebat encümeni mazba· 
tası ve yüksek ziraat enstitüsü 1933 yılı son hesabı hakkmdnki kanun layıhn· 
sı ve divanı muhasebat encümeni mazbatası okunarak kabul edilmi tir. 

Meclis çarşamba günü toplanacaktır. 

Fethiye yolunda kaza 
Bir kamyon devrildi. iki kişi öldii 

12 kişi yaralı var 
Muğla, 22 (A.A) - içinde 29 yolcu bulunan bir kam) on Fethiyenin Kes

tep kamununa giderken Kemer kamuııu ile Fethiye arasında ve Fethiycyc 
19 kı lometre rnesnfedcki Düzc;am mcvkiinde heni kırılmış tekerlek hcndrk 
çukuruna giderek kamyon dewilmiştir. İçinde bulunanlardan iki kişi ölmüş, 

beş kişi ağır, 12 ki~i de hafif surette yaralanmıştır. 

Edi rnPdt-' Etııoğrafya miizesi hazırlandı 
E.dirne, 22 (AA) - Sinanın eserlerinden Sclimiye camii biti ığindeki 1 S 

odalı Etnoi:"'l'af}a müzesi tamamiyle bitmiştir. Yakında lstanbul ve Anknra
dnn kı) metli parçalar getirilecek ve muze açılacaktır. 

Türk tarih kurumunun önümüzdeki ) ıl içinde Trakyada yaptıracağı haf
riyat için umumi müfettişlik hazırlık 'e tetkiklerini ~imdi<len yapmıştır. G~· 
lecek ) ıl hafriyatın bu yıldan zengin olacağı umulmaktadı r. 

Belçika Kabinesi 
Brüksel, 22 ( ö.R) - Belçika kabinesi bir aydanberi hallı teşekkül etmr· 

ıniştir. Resmen teyit edildiğıne göre kral eski maliye nazırı 8. De Man (Soe
) nlist) ve eski milli müdafaa nazırı B. Devcz ile liberal grubu reisi B. Adolf 
,\faksı ve eski z.irnat nazırı B. Piyerloyu dairesinde toplıynrak siyasi voziyet 
hakkında görüşmüştiir. Akşama doğru kralın ) eni kabineyi le kile davet ede· 
<.eği şahsiyeti saraya çağırmnsı beklenmektedir. 

Macaristan başvekili 
H. nazıı ı ile birlikte Berline gitti 

Berlin, 22 (ö.R) - Macaristan başvekili B. Daranyi ile hariciye nazırı 

B. de Kanya Berlinr varmışlardır. ilk görüşmeleri hariciye nazırı Baron Von 
Neurath ile o1mu,.tur. Macar diplomatları Führer tarafından da kabul cdile

ceklr rdir . 
Berl in, 22 (A.A) - Perşembe gününe kadar Berlinde ikamet edecek olan 

Daranyi ile B. De Kanya dün akşam beyndmild avcılık sergisini ziyaret et
mişlerdir. iki Macar dc\'lct adamı bu sabah B. Fon Neurath ile B. Hitleri ziy.ı 
ret edeceklerdir. 

Berlin, 22 ( ö .H) - Macar bafvek.ili B. Daranyi ve hariciye nazırı B. de 
Kanya saat 1 1 de Alman hariciye nazırı B. von Neura th tarafından kabul edıl
mi !erdir. Saat 1 1.45 de 8. Daraııyi. Macar ziraat nazırı aıfatiyle, Alman zi· 
mat nazırını ziyaret edCTek Budape,.te\'c yapmış olduğu ziyareti iade t'lmi~
tir. Saat 13 le iki Macar nazırı cncral Göringin maliknnc.i olan Karing-Hallcı 
hareket etmişlerdir. Burada fi t 1 3. 30 da şereflerine bir ziyafet ırerilmiştir. 
Akşama doğru von Neurath 'e Alman 7iraat naz.ın BB. Daranyi \'e de Kan· 
yaya ziyaretlerini iade etmişlt:rdir. Bu • kşum hariciye nazın ıercfine sek•en 
kişil ik bir ziyafet ırerilmiştir. 

Berlin, 22 ( ö .R) - Macar başvekili B. Daranyi ile hariciye naz.ırı B. de 
Kanya perşembe sabahı Führcr tarafından kabul edileceklerdir. 

.......................................................... ._. 

Beyrutta karışıklık 
Sokaklarda lanklaı> dolaşıyor Pen· 

cereden bakana ates edilecek 
' ' ------~·--. ·----

Roma, 22 ( ö.R) - Be) rutlan bildi
riliyor: Yapılan nümayi§ler neticesind.e 
karışıklıklar çıkmış ve askeri kuvvetler 
müdahale mecburiyetinde kalmışlardır. 

Birçok mahallelerde daimi polis Vt! 

t anklı de\'rİye kollııırı bulunmaktadır. Bi
naların penceresinde kimsenin göriinme
si menedilmiştir. Bu emre muhalif hare
ket edenlerin üzerine ate~ edilecektir. 

Paris, 22 (ö. R) - Beyruttan bildiri
liyor:Hükümet makamları yeni nümayiş 

lere mani olmak için her tedbiri almı~
lardır. Bu nümayişl er dağıtılan yarı-as

keri teşekküller tarafından yapılmıştır. 
Polis cKüçUk saray> adı verilen hükü
met konağı civarını muhafaza etmekte
dir. Bunun etr fındaki kahvehaneler 
muhasara altına alınmış Ye ilk nümayi
şin yapıldığı yerdl.'n tramvaylar da da
hil olduğu halde büttin münakn15t me
nedilmiştir. B ütün şehirde tam bir sü
kunet iade edilmiştir. 

Beyrut, 22 (AA) - Dağıtılmış olan 
askeri mahiyette teşekkiillerin ) eniden 

nümayişler tertip etmelerine müni ol· 
mak için hükümet makamları lfızım

gclcn tedbirleri almışlardır. Her türlii 
seyrüsefer menedilmiştir. Askeri kıt'a

lnrla polıs müfrezeleri hükümct binala-

rının bulunduğu mahalleri muhafıız.11 
etmektedirler. Bi.itün şehirde tam bir 
siikünel hüküm sürmekte~ 

Beyrut, 22 (A.A) - PoilSfn muhale
fetine rağmen Beyaz Gömlekliler Lüb
nan Falnnjkarı ve Nncadi gibi dağıtıl
mış olan cemiyetlere mensup yüzlerce 
kişi bir alay teşkıl elmege tc: ebbüs t.'t

mişlerdir. Polis niimayişçileri dağıtmış· 
tır. Bir çok kişiler tevkif edilmiştir. 

Bununla beraber öğleye doğru gale
yan artmıştır. Askeri kıt'alarla jandar
malar müdahale etıneğc mecbur olmu~· 
!ardır. Kargaşalık esnasında bir Sene
gallı asker olıniic; \ e nümayişçilerden 

bir kaç kişi yaralanmıştır. 
Silfıhlı çetelerın faaliyetine mani ol

mak iizerc hudutlar muhafaza altına 
alınmıştır. 

ı,000,000 Müşteriye 1938 lzmir Enternasyönal Fuarında 
'1allarınızı satmağa Şimdiden Hazır tanınız. 20 Ağustos - 20 Eylôl 1938 



·Ha vancılı Memlekette sağlık savaşı 
• 

ladei ziyaret 

Bu yıl alınan neticeler 
köylüyü sevindirmiştir 

Trakya bataklıkları kurutuluyor. Bu B. Celal B~yarınt. Bük 
reşe zıyare ı 

iş çok kısa zamanda neticelenecek bekleniyor 
- BAŞT ARAFI BtRtNCf SAHiFEDE - metre boyunca yatağını kaybetmiş ve - -BAŞT ARAFI BiRiNCi SAHlFEDE-
rm ortadan kaldırılmasiyle kilometreler- orada geniş göller meydana getirmiştir. taSTih edilen prensipler: beynelmilel teş· 
ce arazi hem ziraate ehreri.şli bir hale Bu goller köylerin arazisini işgal ettiği riki mesai, emniyet ve devletler arasında 

Trakyada büyük fidanlıklar kuruluyor .. Ka
zaların elektriklenmesi işine deoam olunuyor 

geJ.m:iı ve hem de o ha\'ali halkı böyle gibi civar köylerde de müthiş bir sıtma anlaşmalaTdır. 
mUhim sıtma .kaynaklarından yakasını kaynağı ofa:r:ık her gün biraz daha za-j I_1issiyatlan samim~ olarak i.ki ~eml~
kurtarmıştır. j rarlarını artırıyordu. Yedi köy halkının I ketın ~ulh arzuları, ~ılumum sıy~ıı fonlı

KIRI<CöZ BATAKLIGI zatar gördüğü bu dere için Meriçten iti· yetlerınde de tezahur etmektedır. 
Uzun yıllardanberi Çanakkale ve çcv-' baı·en yeni mecra açmak icap ediyor. 1 . Türkiye, Ata.türk'ün ~~erini fevkalıid.e 

.resine bir Afet te§kil eden 18 kilometre j Sıtma mücadele teşkilatı bu sene ve hır surette takvıye etmeiı nasıl arzu edı
saha.sındaki Kırk Göz ve pınarlarının hele son baharda büyük bir faaliyet gös- 1 yorsa Romanya da aynı suTette ittihad
doğurduğu bataklık Sıhhat vekaletinin 1 tererek hazırJadığı projeye göre civar '1arını takviye etmeği arzu etmektedir. 
ve halkımızın gayretiyle kanallar açtırı-1 köyler halkını mükellefiyet suretiyle 1 Menfaatleri ayn olan bu iki memleketin 
]arak kurutulmuş ve böylelikle 80000 I çalıştırmış ve şimdilik s~kiz kilometrelik I idealleTi de müşterektir. 
dekarlık arazi ziraate elverişli ve hele! .kısmını açtırmağa muvaffak olmuştur. ı Müıterek prensipleri ve siyasi menfa· 
pamuk zlrnaline pek elverişli bir halde 1 önümüzdeki ilk baharda da yapılacak atleri, yalnız ilcl memleket arasındaki mü
.elde edilmiştir. Traktörlerle sürdürüle-! bir hamle ile Sazlıdere bataklıkları ta-! nasebatı takviye değil ayna zamanda u· 
rek göçmenlere•verilen bu arnı.iye önü-! nıamen kurtttulınus olacaktır. mumi barışa da hizmet edecektir. 
müzdeki sene içinde 500 göçmen evinin ~ ÇIMLIGöL Türkiye baıvekili Celal Bayarın Bük-
iskiinı kabil olacaktır. Trakvada en tehlikeli bataklıklardan reşe yapacağı ziyarete bu ı~ıktan hakıl-

Dundan başka BIGA kazası dahilinde biri de. Çinıligöl adı verilen büyük ba-' maSl lazımdır. . .. . . . • . 
ve Yeni çiftlik köyü sınırı içinde bulu_Ltaklık idi. Hayrebolu kasabasına iki kl-1 A~kara~a t~barut: ettınlen hakı~ı _sı· 
nan ECE gölü 2000 dekar arazi saha:! loınetre mesafede ve 2,500,000 metre mu. t ya&etm akı:lerı Avrupa aulhunun ıstik
sını ihtiva eden bir göldür ki bu da yeni 1 rabbaında bir sahayı işgal eden bu ba- ıran ıçın ~lakadar memleketler mnt6ua-
çUtlik köyü halkından 1620 amelenin taklık Hayrebolu kasabası ve çevresi tında derın surette yer bulmu~tur. 
ve 150 öküzün geceli gündüzlü çalışma- ı için daimi bir sıtma kaynağı idi. 1 Baş~a t~raflarda anlap~amaz!~kla-

I naıılı : lııcHer için yeni yapılan 1 siyle kurutulmuştur. Açılan kanal iki: Sıtma mücadelesi burada da büyük rın ~o~aJdı:ı şu sıral~r~a ve ıdeoloıı ve-

1 
kilometre ve l50 metre uzunluğunda- bir faaliyet göstermiş ve Hayreboluda ya sılah mucadel.~l~rının yatı.ştırı~m~ına Edirne (Hususi) - Hayvancılık bu ...-
d r l l k t f 'k .. k ll f. t matuf her teşebbusun muhtelıf mamalar-

yıl köylüyü pek ııevindirmi~ ve umumi 
müfettişliğin Köprüce çiftliği hoğall\rı 

yerli yerine gönderilmiştir. 

Keşandan gelen boğalar l.:nfilcııi Cüm
huriyet bayramına teııadüf etmekle halk 
ve hele köylüler tarafından alkıslanm~
tır. Yetnıİf cinı ve güzel taylar dahi sa

hiplerinin minnetini kazanmıştır. 
928 yılında yetiştirilecek yeni boğalık

lıu en az 150-200 rakamını bulacaktır. 

iki heyet ile Veteriner müşaviri .?evki 
özer bir aydan heri toplAyıp damgalcı
maktadır. 

Aşamduraldarı 938 Nisanında açıw 
hareketine geçecek olan damızlıklar içir 
en az 30 yerde aşamdural<laT açılacak w 
10 yerde de sun'i tohumlama merke:ti 

kuru)acaktıT. 

Devletin inanlı aygır ve İnelc deposu 
ona göre kuvvetlenmektedir. 

ı . sı ma anununa ev ı an mu e e ıye v • •• 

KARA SAZ BATAKLICrr ilan ettirecek 600 mükellefi beser gün la karşılaştıgı şu anda, ışbu tesanud te-

v k • ı · ffak ll · d h. · . . . . · . zahüratları ile şöhTet bulan devletlerin, e a ctın rnuva ıye erın en ll"l çalıstırmak surelıle hır ay gıbı kısa hır 
d Aks ka d k . 150 b. d.. ·· 1 " • w birbirleTine daha sıkı biT surette yakla,-' e aray 1.asın a ı . ın onum- zamanda 9500 metre uzunlurıunda ve 4 

i ı .. k k b kl w t J • • 1 . ·w• . 
0 

mayı temine mütedair açık faaliyetleri u ara saz ata ıgının ınıu u maz ışı- , metre genışlıgınde hır kanal açmak su- . w • .. • • 

. .. . . . . • . . ı tesellıye deger hır hadısedır. 
dır. Vekalet bu genış ve 'ılcrıınsız retile Çımligölü Hayrebolu deresıne akı-

l .. d l ı . 1 Bu da, AvTupanın bu kıBmında hu!u-
1 toprak ortasında bugun mo ern ev er, tarak Hayrebolu ve çevresıni de bu ınl k 

1 
• • • . . 

ik. .. k.. .. k ktad K 1 Ar 1 nan me e et erın vazıfelerıne mudrilıc. 

l 
ı goçmen oyu urma ır. uru an a etlen kurtarmıştır. . . 

· ·· .. · · 1 .. olduklarını ve yenı keşfcdılen bu bey-arazıye tanklar, traktorler gonderılmış- Sıhlıat vekaletinin büyük yardımına . 
1 

h h . 
· B .. 1 1·kl · I · l t k ·· j nelmıle ayatın da, Avrupanın akıki 

1 
tır. oy e ı e ~ enmış o an opra goç- Tcakya umumi müfelti§i General Kazım . . d .. d .. b 

1 w •• •• 1 1 aıyasetin e gun en gune yer u makta 
menlere dagıtılmış vf.' açılan buyük ka- Dirik'jn yakın ilgi ve himmetine ve mü-• ld • . b l.: d" 

al t af h . l • dik.1 · ·t· 1 . • o ugunu ıs at etme ·te ır. 
n ın e r ına ın erce agaç ı mı.ş ır. cadele teşkılatının başında bulunan dok- YENi BiR iKTiSADi ANLAŞMA 

1 SAZLIDERE BATAKLlôI 1 tor Izzetle arkadaşlarının geceli gündüz· 

:lckar aeniq' etil•n · ı iilehur"aZ Bu mühim bir bataklıktır. Sazlıdere lü çalışmalarına halkımızın büyük ve C 1 . T·· k R " • • · · . .. .. .. b . ı . . . . ureutu gazeteııı, UT - umen ye-
pınarhisar İnece kollel-ıif fidanlıkları ela Merıce dokulmezden once on eş kılo- candan gayrellerının de eklenışı Trak- . b" . ._t d. I h I • al d · • ' · j .. . w • • • 1 nı ır uı. ısa ı an aşması aş ıgı tın a 
en"ıden "'enı· let"ılm"ışt"ır Uzunk;~nrü Ke- T k" d • . . d 169000 1· yada bu muhım sosyal Ye saglık ışının .•. b. d .. 1 .. l d. " · • J,.. • tır. ' e ır agının ııu ı~ı e ırayıı . . I neşrettıgt ır yazı a ezcum e şoy e ı-
ınn Malkara ÇoTlu Sarköy Mürefte 1 • 938 d b" •. 1 k . 1 çok kısa bır zamanda muvaffakıyetle • · • · • • yıne e ıtırı cer, tır. • . yor: 
Meriç ,·e lpsala I'°lektif fidanlıkları dahi l 1· h k . d b" k A ba.,<>arılmasındn nınıl olmuştur ve olmak- H"'-u··met reuı·. T t --'- A k :.ca at mer ezın e ır par · ve .·,ta- < ua. ı a ar~onun n a· 

'd b·· ··t··ı kt d. 1 tadır · · d yenı en uyu u me e ır i türk anıdı 9 3 7 nin son aylan iı;:ind~ hit- · .. . .. . . rayı zıyaretm en ıonra, Romanya ile 
Meriç fidanlığı 80 deb.r iiurind ... n . l '-t Sıtma mucadele teskılatı reısı doktor Tu·· rkı"ye armaında y . b. .ktı d. I , mıı o ıtcl".x ır. · . 1 ..., enı ır ı ııa ı an aı· 

hem meyveli meyvesiz, hem de dutluk ı EDJRNE Kot TOR PARKI izzet Arkan rakamlara dayanaıq.k ı:r.ah manın çok kısa bir müddet zarfında ak-

1938 Fuarı icin 
' 

büyük hazıklık 
BAŞTARAFI 1 iNCi SAHtfEDE 
rılması mukarrer olan Ege mahsullerl 
müzesinin pl6.nı hazırlanmıştır. EGS 
mahsulleri müzesi, Kültürparkta daiınt 
bir sergi halınde her kesin istifadesiıı9 

artedilecek, Ege mıntakasında yetişell 
bütUn mahsullerin nümuneleri, kalite
leri itibariyle burada teşhir edilecektir. 

Memleketimiz mahsullerinin daiınt su· 
rette reklamını temin edecek olan bı.J 
müze, mı!hsulün çeşitleri ve rekolteleri 
ile satışları hakkında hazırlanacak gra· 
fiklerle müzeyi ziyaret edenleri alaka· 
dar edebilecektir. Ege mahsulleri :nıU· 
zesi, mimari itibariyle de fuarın en mu· 
vaffak köşelerinden biri olacak ve bıJ 
sene tamamen başarılmış olacaktır. 

SERGI SARAYI 

Fuar komitesinden aldığımız malıl.ınB" 
ta göre sergi sarayı plaru da bir miına· 
ra havale edilmi§tir. En kısa bir ı.aınatl 
içinde ikmal edilerek inşa faaliyetill8 

geçilecektir. 200 bin liraya mal olacak 
olan bu muazzam eser, lkl büyük sa· 
londan ibaret olacak ve iki senede ile• 
mal edilecektir. Bu sene yalnız bir sa· 
lonu ikmal edilecektir. Bu iki salon bir• 
leştiği zaman 3000 metre murabbalı~ 
geniş bir sergi meydana gelecektir. 

Hükümetimizin de lüzumlu gördü~ 
bu eserin mükemmel olması için en ufat 
bir fedakarlıktan bile çekinilıniyece1'• 
tir. 

DICER iŞLER 

Fuardaki hayvanat bahçesinin tatil 
bir teklmüle kavuşması için burıı.Y' 
bazı tesisat ilave edilecek ve hayvanat 
bahçesi zenginleştirilecektir. Büyük bl~ 
gölle, muhtelif gazinolar ve bir lunaparlı: 
foarl.J) bu sene başarılacak işleri ara· 
smda yer almıştır. Fuarda atrak.syon iY 
lerine de büyük ehemmiyet verilınek~ 
dir. Fuar sahasının a~açlanması içlıS 
alakadar memurlar bir plAn huır~ıyo~· 
lar. 

Dün iki cinayet 
oldu 938 yılında Karaaydın çiFtliğinin' bir 

ktsmı alınarak koç ~iftliği açılacak ıie kı
vırcık neslinin iı1lahı ile berebet Dağlıç 
ve Kabakuyruk nesTileri az 7.aman içinde 
ortaclıın kaldmlaeakhr. 

kısımlııra ayrılacaktır. ı 1 , 1 eden bir beyanatında vaziyeti bi~e :şöy- di için tarafeyn beyninde bir itilaf ha-
Gelibolu, Saray, Ei~a fid~nhkları ~a 1 Edi~ne Kültürparlc.t hararetle yap~- le hülasa etmiştir : sJ olmuıtur. Çünkü eııki itilaf, iki tar.tf ~' · . • ı~E-' 

b .. ·· ··ı ·· ·· R 1 d . f-1 • "d 1 - Yalnız bu .sene zarfında yeniden 7BAŞTARAFI BIRJNCI SAHLl"r..v uyutu mu~tur. e e ıye, usuııı 1 ınc maktadır Parkın planlan gelmiş ,.~ tat arasındaki ticari riıünaaebetler noktai na- ··d hal ed k 1 t ·· luıı~ 
b ·· 1 'I ı.. il k ·r h b ı.. •• .. k h · • 1 actıw1mız kan.alların he eti umumi esi ~ · 1 mu a e ere zora sa ın suç 

utçe crı e n.,0 e. tı ,~yatı u .nuvu a· hika başlanmıştır. Burada bir ax<l,n~eri · g , Y Y zarından biTçok müşkülatt mucip o~mak-1 elinclen alıyorlar, Fakat .zavallt kadı.11 
reket yaratmı~tır. 1: itiin bu fidanlıldrı- her ~n 50, - 69 am~le çalı,makt~qır. 119022 ~~tre, arkların (Daha dar kanal-, ta idi. Evvelce Ankarada yapılmaa~ bek-: hast:ıneye n~kledili ceye 1tadar fazlac' 

Edime (Hususi),..._ Sinamn ıe~erleTİn· nn ana Clamızlıkl m F d irne vl- Pınl\rhi,ar Elektrik fabrikasındaki büyük kabirlik lar) 6 ... 9:> Jllel.:e. kurul ulan -bataklıklar 

1 

lenilen bu müzakerelerin Bükreşte olma~ k' • · ,_ b d' ' ~ • '" ı • 

ESKi ESERLEH 

c - f 1 1 d · b 1 • • ' 2 O"O 000 t bb d b.1 ' an ~ay e ıyor. Jen ve Jelimiye c.ı,ınii biti~ğinde 1 S oda- idan ık arin an ve lstıın nida" gönde- tamamiyle ııöktiiTiilnıüt ve bir he-yd ta- ~ · ı , me re mura aın a ve ı • sına Türle hükünieti muvafakat ~tnıİ!I• " • "'• • 
lı yeni etnog·rafya müoı:c"Ji tamamilo bi:. Tı'Jm,._ktedı"r. " 1 ' · ı has~a doldurulan eski ve yeni kerpiç çu · ~ SUÇLU KIMDIR ? - rafından müzeye kaldmlmrık üzere dam-' · - tir. · · 
miştir. Yakında lstanbul ve Anl.:aTaifan Diğer taraftrn Kavııklılar~ da' bü>•iık galanmı~ır. • kurları 13368 metre mikabı ve bu sene Mevcut olan itilafın tadili :umnında 
lcıymetli parçalar getirilecek ve müze a- bir harek--t alaııa <rÖ~teri'miştir. <>Ja yı· TOHUMLUK BUôDAY yaptığımız en ~ühim iş te derelerin te.- yapılan teşebbüs Romanya hükümeti ta-
çılacaktır. lındn en az 1,000.000 dilcilrnit ve <:İm• ' ıııizliği ijidir. Çünkü Trakyada her kö- rafından yapJmıttır. ZiTa Rumen men-

Türk Tarih Kurumunun 936 yılında lenmiş olacaktır. Kırklareli, 2 I (Hususi) _ Vilay~t yün içinden vt'ya yakınından büyük faatleri bunu· icap ettiriyordu. 

Trakyada yaptıracağı kazılar için umumi Lüleburgaz _De~let c:iftliğirıdc de her I içi~dc ~-erlcştiri_len göçmenlere tevzi küçük bir dere geçmekle ve bunların ROMANYANJN BLOKE. PARA.Si 
müfett~lik ~imdiden hazırlıklarını ve tek- bakımdan ~enış bır hareket başlamııJtır. edılmek uzı:re Zıraat bankas1 tarafından ekııerisi Meriç veya Ergeneye dökülınek
liflerini yapmıştır. Celecek yılın bu yıl- Tohum ıslak ve üretmesi yanında havnuı KıTklareli, BabaeElci ve Lüleburgazda ye· tedir. Meriç ve Ergene nehirleı-inin ise Filhakika Türk hükümeti 15 temmuı:
lcinden daha :zengin olması bekleniyor. cılılc. ve fidancılık dahi vardır. 500 rl~- meldik ve tohumluk buğday 1atın nlın· yatakları çok dolmuştur. Bu sebepten dan itibaTen ecnebi memleketlerden mal 

Vize kaz.asında eski eserlerden kıymet- karlık hüyiik bir fidanlık açtlmAğa haıı- 1 maktadır. bunların iyi bir akıntı olmayınca bura· ithalini tayin eden kontenjan usulünün 
li bir hamamın yeniden canlanması için lamıştır. 1 Halen Kırklareli ve Bucgada bu ihtiya- lara dökülen küçük derelerde de akın· liığvını istihdaf eden yeni bir harici ti• 
umumi müfetti~lilc miman Mazhar Altan ELEKTIRIKLENE.N KA7.ALAR cı karşılayacak bu~da}' olmadıi:ından ki-1 tı olmıyor ve binenaleyh muhtelif yer·, caret rejimi kabul etmi,ti. Türk hükü· 
planını ve keşiflerini yapmıştır. Hamam Edirne (Hu:msi) - Malkarar>m 1 fi miktarda Anadolu buğday istasyonla· lerde durgunluklar ve taşkınlıklar ya-

1 
metinin aldığı bu tedbirlerin memleketi-

4000 liraya Vize belediycııi tarafından elektiriğinin malzem~i kii.milen gelmiş-! rından getirilecektir. , parak .sılm:ıyı nakleden sh·ri sineklerin miz için muvafık olmama11, Rumen 

yaptırılacak, hu yJ sonuna doğru bitiri- tir. ikinci kanunun birinde :akılmak için ı ~-aba~ki pİya~sında altı kuru, on pa· çoğaln~asına sebebiyet. veriyor. • .. mahıulatınm ihr~~a.tı ve ~u ih~ç edilen 
lecek ve böylelikle hem hir ~ser ve hem hararetle çalışılmaktadır. J...eşanın ~lele- ra u:lcrınden bu~day miihayl\asm11. de· Tcmızlenen derelerın uzunlugu 55 malların mukahilımn temın edılememc· 
de bir sağlık kıymeti elde edilmi., oln- tTiği elcsiltmeye konulmu~tur. Uzunköp-1 vam olunmaktadır. bin yüz otuz beş metredir. Bunlardan ıinden ileri geliyordu. Çünkü tasfiye, k.li-

rünün elektriği de 31000 liraya ihale TORKKUŞU başka bir köprü ile Ipsala ovasına su-ı ring yani takas ıuretiyle oluyordu. Bu 
BOYOK FiDANLIKLA!{ olunmuştur. Vizenin elektriği i'e 9 38 ) ,. yun f:ı§ınaınası için Ergene üzeı-inde ı •uretle bu 1tnenin birinci te~rin ayı ipli· 

caktır. 

Edirne (Hususi) - Edirnc fidanlığı lında ve kale üzerinden bir şütle temin F.dirne, 21 (Hususi) _Edirne Türk- aç1lmı~wt1r. Bir taraftan bu işler yapıhr· dasında Romanyamn bloke olan 2 mil· 
yeniden genişlemek iizere dört büyuk edi~eccktir. . . j ltu,u talebe le.ayıt ve kabulüne baılan· ken dıger ~:aftan. köylerdeki sıtmalılar yon 74.300 Türk liTast mevcut i'!!!.., 
bahçe istimlak ediyor. Parasını Zıraat Saray merkezının su)·u 936 yılınd" ~e- mı,tır. Bu yıl liselerin dokuzuncu ıımıfı- 1 her hafta koye ugrıyan sıhhat memur- büz]" ··~·· k ktad 

k'I d . . ~ ı 1 { ugu orunma ır. 
ve a eti gön ermiştir. tınlecek ve Çorlunun su ve elektriği <le na devam edenlerle yukarı -Sınıfta 01:ın· arı tara ından tedavi edilmekte ve bu K d l . b lad ~ 

T k. d w b"' .. ,_ c·d 1 w d h '>OO •. .• " d k. . . d ' j ti k'· 1.. .. ~ı . .. a romuzu tamam ayıp ışe aş ıgı-e ır ag uyu.. ı &n ıgı a • - onumuz e ı sene ıçm e tamamlanacak- lar alınacaktır. sure e oy unun sag ığı ve neslın gur- l d h h k .. d h 
~;;;;~;;;:;~~;;;:~;;~~::;~~~~--- .,.. ..... -----· ·------------------~~=~~=~~~ ................ ----- . mız sıra ar a emen er oy en eyet-rıce. ~.7.ZZ '7~/.hGCZ:/.f/J.7Jl'r/,jr///L/X'/7//"/Y///YY//7'/./.7 /J7/'//7Z.'/L.//A7./:T~/'4Zr.T//L-?::r.:ATJ".r. ~/:L'"//:/./.~, ler geliyor ve her kazadan müracaaller 

BiR TELSiZ iSTASYONU H • • • BiR 70RKO: oluyordu. Biz de en çok sıtmah olan r g U n ~ köylerden işe başladık. Bir kaç ay son-

. Pasifik denizinde. AvuıturalyadanJOO ~ MLıacın telişlı senin ra bütiin sıtm~lılar tedaviye nlınm1ş, 
ınıl uznl.:ta mercan kayalıkları iizerinde :-.; Yandı ciğergahım benim halkımızda yenıden sıhhat ve ncş~ av-
bir telsiz istaııyonu vardır ki vazifesi ~ok :S Vuslatine eTme:r. elim det elmiş bulunuyordu. Geçen sene 
tehlikeli olan bu havalide seyrüsefer ede-n cr:::ı;czr/ZT.7T/"'L7/T.C..<ZT/.T"/:7/7'J/7.IC7'r.////.//7/ZJ,..f7:7!V/77Z:Cr/ZZJ°i:J Tavşan mı ahu mu acab<l Edime, Çorlu, Hayrebolu ve Keşanda 
gemilere istilcamet ve-rmelctedir. Bu is-ı f f e f g Ü O dört şube ile 121 köyde mücadele faali-
taıyonun iki memuru v:ırdır. Adaya ~e- Gök yüzüne çılctı ~hım yeline devam edilmişti. Bu sene sıtma 
miler yan tığı için memurların Lazan Se\•erirn yoktur yalanUTl mücadele teşkilatının Uzunköprü ve 
iki 'ene hırbirlerinden ba~ka inııan yii.ziı Aldı düşman dört tarafım Meriç kazalarında da şubeleri açılmak 
görmedikleri olmaktadır. T av!'lan mı ahu mu acabl\ l .suretiyle 6 şube ile 213 köyde mücade-

BiR KA7..A 

- Vah zavallı dostum .. Bu ne hal... 

Kafan yarılmış .. Cözün patlamı~.. Al:
ı:ın yırtılmı~ .. Müth'i~ bir kazaya lcuıban 
mı oldun? .. 

- Evet .. 

- . Şuradan bir otoııı .l~ile atlıyalıın da 
•~ni evine götiiTr.:yim 

- Sakın ha .. 

-Niyd 

I~ dır - EC'F r bPnimle 
k;-dın, bir h?zfne olurum •• 

Erkek - Ben dP sizin için 
h<zlned-r deöll m~? 

lde"I bir koca, bir 

- Kazaya evde u{!radnn. 
oraya ayak basmam. 

Bır daha 

BiR AVANS Hf.SARI BiR VEClZE 

BiR BiLGi Doktor - Size lıer sabah ufak bir ka- Yalnız iyilik Y pmak !.:afi değil.. Onu 

Sibiryrının heınan bütün iıtasyonlımn-
deh -şarap içmenizi söylc.mi!ltim. Tavıııi- iyi yapmak lazımdır. (Didero) 

da kaynar ıu akıtan çeşmeler vrırdır. yelerimi yapıyor musunuz) 

Yolcul r istasyondıı trenin tevakkufun- Hasta -Tabii doktor. Hatta iki aylık 
dan istifade ederek bu kaynar ııu ile çay, avamı bile aldım. iki aylık p.rabı iki riin-
ve luıhvderfoi yapabilmelrtedirler. 1 de ittiın .. 

BiR ATA SöZO 

Sen ağa:· Ben ağa .. 
lnelı:lcri kim .ağa .• 

. . 
/ 

nen anarken seni her an 

Gözüm yaşı akar yaman 
A,ık kulun hali yaman 

'I'avfaıı mı ahu mu acaba 

BiR MANl 

Çağırdım yarim gelmeı: 
au ci"'mime can gelmez 
Baı yaııtıkta .. Göz .yarde 
Eeel geldi .. Yar gelme~ 

BiR BıLMECE 

Yukarı bakbm kara !.:ara 
Yete dü~tü para para 
Elime aldım kan gibi 
Aizıma attım bal gibi. 

(Cevabı yann) 

le faaliyeti devam etmektedir. 
Şöyle ki : Bu sene teşrinievvel .sonu

na kadar 86.918 kişi muayene edilmiş 

; ve bunlardan 25003 kişi dalaklı bulun
muştur. Yine bu sene 33402 ki§i teda

; viye alınmış, bunlara 369 kilo dört yüz 
otuz sekiz gram kinin ver:ilmi.,, 842 ki-

1 nln ampüli.i şırınga edilm~, 42,252 kan l muayenesi yapılmış ve çocuklara otuz 

1 
dokuz bin 914 adet tatlı sulfato verilmiş
tir •. > 

1 Bu rakkamlar ve bu kısa izahat 

1 

Trakyadaki büyük sosyal ve sağlık ha
reketinin önemini ve devletin bu ~·ol

da katlandığı maddi fedakarlıkların d 
, rccesini bPlirlmeğe kiıfidir. Nitekim bu-
' nu müdrik olan ve büytik bir sevinçle 
ka.rşılıyan halkunız Trakya uıııum! mü
fettişliğine çektikleri telgraflarda cüm
huriyet hükümt?timize duydukları min
net ve şükranlarını bildirmekte ve Ala· 
tü!".k rejimine olan hailılıklarmı tekrar· 

Pı.tt11T gi.inl:ö bilmecemiz\n h Ui: KAR lamııktadırlar. 

,, Yapılan tahkikatta
0 

şuçl~un ba)'80 

Salihenin övey oğlu olduğunu söyliyetl 
eski posta memurlanndan Salih oğlıi 
Mehmet Emindir. Hakkında ıutulatl 
tahkikat evrakiyle Adliyeye verUrn~· 
tir. 

Dört ay evvelisine kadar Istanbul~ 
ve Ankarada bulunmuş olan MeJıtılc 
Emin, bir sene önce lıtanbulda Eınt8~ 
akliye hastanesinde tedavi edilmekte 0 

duğunu, bu hastanede bir buçuk seti' 
kaldığını söylemiştir. Filhakika, suçl~; 
nun ~ahi tavırları bu sözlerini teY' 
etmiştir. !-

Yine suçlunun iddiasına göre, keııd t 
si Izmir po;tanesinde bir meınurife 
bulmak için Izmire gelmiş, bu nıU0~ 
sebetle analığının evine misafir oIIJlll~t 
tur. Güya bayan Salihe, kendisine 11 iŞ 
olan mirası son ,an.timine kadar ycıı' 
ve başkalarına yedirmiş imiş. 

!K1NC1 IIADtSE 

Ilcinci hldise Bucanın aşağı nıahııUt' 
sinde, Uzun sokakta cereyan etın~tit··~ 
Kunduracı Fahrettin i~minde bir ~f 
iki ay evvel yanına, kalfa olarak ~· 
oğlu Ömer isminde birini almıştı~· el• 
mazan münasebetiyle fazla siparl.Ş C e' 

diğini gören dükkan sahibi bu n1ilJlllsW 
betle Ömere dolgun bir haftalık verJ111'' 
tir. Pazar günil Ömer, Fahrettinl bıl f' 
rak Karşıyakada iş bulduğımu, 0;.ıı· 
gidip çalışacağını söyleyince ba)' ıtf 

rettin büyük bir teessür du,>tnıuŞ "/C ~ı# 
yanında dah,. bir müddet ç~lf~1~ 
olmak için haftalığını bilahara odıf 
ğini söylemiştir. rfı'I, 

Bundan müteessir olan suçl~ de cÇit' 

masa üzerinde duran bıçağı etıne g d;.tll 

miş ve Fahrettini sol memesi alt~LSC' 
ağ1r surette yaralamıştır. KatU tıl ıfS' 

1 .. k" k bb:: .. etııı y mutea -1p açmağa teşe ,_ 1~ _ı.. .. Jaoı 
de jandarmalar tarafından yıu- ,, r0ıf· 
tır. Yaralı hastanededir. Yarası Jıf:' 

-----o-- "'ı 
Kocaeli saylavl•O .ıço~· 

Ankara, 21 (A.A) - Boşalatı t g!l' 
eli .saylavlığı için 21 - 11 • 937 p~ıa o1ı.1' 
nü yapılan seçimde C. H. P~~ıcbıı>' 
zedi Emekli or general Ali Saır 
tuğan ıttifakla seçılmişti r. 

Muğla .;aClenıerl 
Muğla, 21 (A.A) - 'l'emnıUZ~ ı 

to:., eylul ayları içinde ilinU%de ı1l• sıJ' 
denlerden harice 24,716 ton JcrO ifil'• 
ton ump ra ııı.adeııl ihrac ediln' 



•••••••••••••••••• 
Üçok : 6 puvan, 
Alsancak:6 puvan, 
Ateş:4puvan, Do
ğanspor : 4 puoan E 

Yamanlar:2puvan ~ 

:..: . \;;..· ···'\~ 
Amerikada 

. 

Sabahleyin Alaancaklılar Demirepora 
tam on adet gol attılar. Buna rağmen 
Alaancaldılann oyunu taraftarlarını tat
minden çolr. uzaktt. Demirsporun yaptığı 
biricik gol Alsancalt gollarından evvel 
ve oyuna ha§lamr ha2lanmıü: yapılmıştı. 

Saat tam 1 3 de Doğanapor - Yaman
lar takımları günün ikinci mÜ3abakasını 
oynamak üzere sahada göründüler. Ha
kem Oçoktan B. Mustafa idi. 

Doğanspor, Hakkı, Sabri, Selim gibi 
eleman oyuncularını bugün kadrosunda 
bulunduruyor. Yamanlarda Hakkı yok
tu. Buna mukabil uzun zamandanberi ta· 
kımda yer almayan Şevket sol açık mev
kiini i11gal ediyorClu. Bu oyun beklendiği 
gibi pek te hararetli olmadı. Oyunun ilk 
devresinde Abbas güzel bir gol yaparak 
oyunun müsavatım bozdu. Bu netice ile 
ilk devre son buldu. 

ikinci devrede yine oyun durgunluğu
nu muhafaza etmiştir. Yalnız bu devre
nin ortalarına doğru Yamanlar takmu 
toplu akında beraberliği temin etti. Oyun 
bu şekilde cereyan ederken, 44 i.ıncü da· 
kikada Doğansporun bir akınında topa 
eliyle dokunan bir Yamanlar oyuncu!lu-

Üçok takımı nefis bir 
galibiyet temin etti 

Alsancal{, Demir.;poru on gol far
kiyle mağlup etmiye muvaffak oldu 
Doğanspor - Yamanlar maçı ayni şerait al
tında cereyan etti. Doğanspor galip geldi 

meşhur ilim .. • 
muessesenın 

adamları 
çalışma tar 

Nevyork, (!kinci teşrin) - Size bu ı nı buldum. Bu benım ıçin cidden istifa-ı tatbıkatmda bulundum. Aleti cerh ol 
mektubumda Amerika hukuk aleminin de edılecek bir ziyaret oldu. Sınıflardan tabanca masanın üzerinde idl. Cinay 
en btiyük simalarını yetiştiren büyi.ik birine girdığiın zaman beyaz masalar, unsurları üzerinde duran bir huk 
bir müessesesini, Harvard üniversite.'>i- etrafmda, tıpkı büyük işler miizakerc ' talel>esi yüksek sesle görüşlerini 
ni hukuk akademisini tanıtacağım. Bu ve münakaşa eden konferan:;lar veya ediyor, katıl diye anlatılan bir adam 
semnin ağustosunda 121 inci açılış tö- komisyonlar gibi toplanan talebe grup- ına.-;uın olduğunu türlü jestlerle anla 
ı·enini yapan dünyanın bu en büyük ve lariyle kar.şılaştım. Gözlerimi ilk çeken yordu. Arnda sırada, uzun boylu, k 
şöhretli Universitesi, dünyanın en hü- nokta hareket serbestisi idi. Her masa- gibı heyaz saçlı bir monitörün sıra! 
yük diplomallarını, hukukçularını, ga- yı bir monitör idare ediyordu. Herkes ara..,.ında dolaştığı görülmekte idf. B 
zctecilerin.i ve devlet adamlarını yetiş- dilediği şekilde oturuyor ve muayyen scıhne cidden enteresandı. 
tirmiştir. blr mev:ı:uu münakaşa ediyordu. Dolgun Münakaşa edilen mevzuların baz 
Eğer Kembriç üniversitesinde hukuk kUtüphanelerde, her mevzua ait binler- ilnıversıtenin yüksek ilim divanına 

bütün hatlannda mükemmel bir insicam Diyebiliriz ki günün en güzel iki hareketi lahsil etmiş iseniz bu müesseseden ayrı- ce cildin sıralandığı bu sıntflarda nasıl settirildiği de vakidir. O zaman yilzler 
göze çarpıyor. Üyun da çok süratli ve hunlar olmuştur. lırken size şöyle bir tavsiyede bulunur- ders takip edildiği noktast cidden şaya- talebenin hazırladıkları görüşler, uz . 
zevlr.Ji bir ıekilde devam ediyor. Adeta OÇOKUN tKlNCt VE OÇüNCü lar : nı dikkattir. raporlar halinde yüksek ilim divanı 
iki Avrupa takımt manzarası var. «Vaziyetiniz müsaitse Harvardda bir Hesap ediniz ki münakaşa edilen da müzakere edilir ve karara bağlanı 

A TEŞtN COLü: COLLE.Rl: yıl staj yapmanızı tavsiye ederiz. Ora· mevzu etrafında yüzlerce talebe birden Sonra, talebe arasında bir çok kulil 

sı ıtze olgunluğunuzu anlatacak ve ha- bire parlıyor, ayağa kalkıyor, tezini ler, birlıkler, cemiyetler mevcuttur. Nihayet bu hakimiyet semeresini ver• 
di. Ateı sağ açı~i-ı ııldığı güzel bir pa•n 
hü~nü istimal etti ve Üçok müdafiini geç-

Oçoku hücumda göruyoruz. Mazhar 
guzel bir şutla beraberliği bozdu. Birııız 

sonra ayni oyuncu yerde bulunduğu hal
de kalkarak yakından çok sıkı bir şutla 

yatta muvaffak olabılmek için nasıl du- izah ediyor, tezi cerhedüiyor, tezi bir Spor ceıniyetlerl, çiçek birlikleri, r 
şi.ınmeniz ve hareket etmeniz; icap etti· dakikada hiçe indiriliyor ve bir dakika- kabet birlikleri vardır. Bu birlik.le 
ğini gösterecektir.ı. da her şey değişiyordu. talebenin mücadeleci, yaratıcı, canlı tikten sonra yerden çektiği bir şutla Ne

jadın plonjonuna rağmen 3S inci daki
kada Ateşin ilk golünü yaptı. 

Bu misalin bir propaganda mahiye- Bekleniiıniyen bir fikrin alt edilmesi verimli §artlar altında yetişmesinf t takımına üçüncü bir gol kazandırıyor.. ı· · hA • ı 1 d b'l F k 
ııu aız o up oma ığını ı emem. a· için yüzlerce kitap arışıyordu. Yar- min eder. Oyunun neticesine daha 20 dakika vı1r. k k ·1· 

Bu gol Oçoklularda bir kamvılama te· 
siri yaptı. Adil orta haftan orta muhacİ· 
ıne, sağ açık Mustafa orta hafa, Kemal 

at Harvardın yetiştirdiği yükse ı ım dımct talebeler derhal kütüphanelerde Hatvardda spor rekabeti büyük Ate~ oyunculan canla ba .. Ja çalışıyor- d 1 d d 1-'- k · l b 
" a am arı nrasın a, ünyanın en sa jJ.· ciltleri karıştırara gen~ masanuı üze- yer alıı·. Ta e eler arasında yapıl 

lar. hiyetli hakimlerini kullanmakla öğü- rine sıralıyorlardı. Münakaşa uzıyordu. maçlarda 50000 - 80000 seyircinin bulu 
28 inci dakikada. Ateş bir frikik h~ nen lngiliz adliyesinin belki de yarısı Biı· cinayet sahnesinin muhakeme duğuna sık sık rasllanabilir. 

sağ ıııçığa, Sait te orta sağ içe geçti. zandı. Adnan cidden nefo bir şutla oyıt· vardır. Mezunların isimleri ve resimleri 
tik devrenin bu son 1 O dakikası zar· ı nun durumunu 3 - 2gibi nazik bir scıf· 

fında Üçok çok çalu~tı ise de müs ... vat h.,..va soktu. 
golü ağları bulamadı. Dakikalar geçiyor, Ateşliler hiicuın 

tKiNCi DEVRE: hucum l.İstüne yapıyorlar. Fakat hazan 

kaleci Nejadın kurtarı~ları ve bazan d.t 
!kinci devrede üçokl.ularm ilk devre~ Ateş muhacim hattındaki oyuncuların 

deki değişik kadroyu muh.afa.za ettikleri 1 talitıizlılderi mühim fırsatların kaçması
görüldü. Daha oyunun haşladığı ilk ela- na sebep oluyor. 

bu irfan mlie.sS"sesuıin şeref salonunda 
mevcuttur. 

Çocuklar ve Hayvanlar 

kikııda Adil ayağındaki topu sol açığ-a Oyunun h~tmesine Üe~ dakika kalıt 
kadar sürerek öniindel:i müdafileri atli'lt Oçok dördüncü bir gol daha yapınca 
tı. Ate, kalesine yaklaıprak verde:ı hafif netice belireli. ? l •r iki takım da netict!· 

nun bu hareketi penaltıyı icapettirdi. l la- bır vuru~la beraberliği temine muvaffak ni.n değişmiyecet;ini anladığından işi gev· 
kemin bu kararına Yamanlar oyuncuları oldu. şek tuttular. 

Harvifd üniversitesi, kendi sıraların· 
da her ş~yden ön:e idealisl ad:ım yeti.j· 
Lırir. Elemaıılarmı mesleğine bağlar ... . 
Fakat şunu da iliraf etmek lazım ki, bu 
liniversitenin elemanları daha ziyade 
Ingiliz mahkemelerinde iş görecek v.,. 
ziyettedirler. Çtinku ona göre hazırla
n ıycwlar. Esrıs"n bu müessesenin kuru· 
lıışu da, hemen bu maksadı temin için
dır. 

itiraz etmişleıse de karar değişmedi. B~ golde Ate$ kaleciiinin pek l,,:ıri.c I lakcmin dıidti~ü .;aldı~ı vakit Üçok 
Hakkının eıkt bir şutu Doğanspora ga- hatası vardır, diycbiliıü:. kuvvetli rnl~ibini 4 - 2 yenmiş bulunııyor-

libiyeti kazandırdı. Tribündeki Üçokh.ıhr takımlarını tcş· du. 
Sıra günün en mi.ıhim maçına gelmi,- vike başladılar. Artık Üçoklular oyun- 1 

ti. Ateş - Oçok takuniarı, taraftarları
nın alkışları arasında sahaya çıktılar. 
Hakem Yamanlardan B. Esat ... 

Üçok, çıkardığı takım şekliyle müda
faadan ziyade hücuma ehemmiyet ver
diğini dikkat edenlere anlatıyordu. Fa
kat bu vaziyet az kalsın kendilerine çok 
pahalıya mal olacaktı. 

Oyuna saat tam 15 de At~şin akınıy
le başlandı. 

A.öZGOR 

BiR ERKEK - KADIN DAHA 

14 senelik emektar· uşak 
Ancak ölüm döşeğinde iken erkek 
değil kadın old,uğu anlaşıldı 

Ilarvard i.inıver.silesine kabul edil
mek ne kador kolay bir işse, bu miie.;
seseden mezun olmak ta aksine o k.!ı<lar 
zor bir iştir. Ishı.ti.stıklere göre, kayd~
dılen tnlebenin ancak dörtte bit·i mezun 
olmuştur. Diğerleri dönmüş veya mü
ess"seyi yanda terkedcrek diğer üni
veısitelcrde taınamlamışlardır. Bu iti
barladır ki Hatvard üni.versitesinctı:Ilun 
basamağı:. adını verirler. 

Bu sene başmda ılk smıf için yeni
den kayıt ve kabul edilen talebe sayısı 
541 tüı·. Btı 544 nı.lebenin hepsinin me
zun olacakları, hukuk doktorası ala~ 
caklan şüphelidir. Fakat belki de 150 
tanesi yarın, milletlerin mukadderall 

Ateşliler çok seri hü-::umlara bafili\pı
lar. ikinci dakikada ortalanan topa Ömer 
Yeti~erek ilk şutu Üçok kalesine gönder- Paris, 19 (P. S.) - Nevyorktan bıl-j D0kloı-lar ha.stamn yanından hayretle üzerinde hakim olan bir maliye nazırı, 
di~ Nejad bunu tuttu. Biraz sonra ııyni diİ·ıliyor : çıktılar ve hay Oystere meLrdotel Al- hır adliye nazm, bir harbiye na-ım VI!· 

Lavadan avuta AUrcd Gruar on ~t seneden beri fre<lm erkek değıl, ı~aum olduğunu lu- ya birer Yali olma~a namzetfülrr .. oyuncunun çektiği ~ut n "' 
gitti. Ncvyorkta işten çekilmi.ş zengin bir 4 beı· verdiler. Amerikadaki senatörlerin dödtc i.içü 

At t k k 1 t 1. d' r auaınımn yanında metrdotel vazifesini 1 Fılhakika on dört sene erkek kıyafe- Harvard ınezunuüur. eş a ımının a ın arı eva ı e ıyo , 
a e erı aç an utma - a mu~-Oçok h f b ki • ıkl t kt ·· . yapmakta idi, Fransadan Amerikaya 1 tinde burada çalışan Alfred bir kadmdt. 56 millete mensup Harvard talebele-

külcit k" l At rı · h.. k hicret edelı elli .sene kadar olmuştu. Onun hakiki hüviyeti nedir, anlaşıla- ri aı-d.Sında, bit· arkadaşımın delaletiyle 
çe ıyor ar, eş ı erın ucumu a• H d Bu··tu··n . ·ı ktada mutabık l fk ti l tiki . k " le önüne kadar çok tehlikeli oluyor, fa. Ağır başlı, çalışkan, namuslu bir adam-, malı. arvar müesseselerını ziyaret imkanı- ııyencı_ er şu ~o . 1 il şe a e muame e et erı ço g"' 

kat '- 1 k ı · dt. Vazifesine çok sadıktı. Ylı.zünün Mulajt almarak Fransaya - buhınuyodar kı çocukların, bılhassa I ı·i.ılıuü.ştür üç dört yaşındaki bir bebe-şut ataca"' oyuncu arının no san ıgı . .. . d'. ki h · 
kale yakınında pek bariz bir şekilde gı>- Yanında çalıştığı bay Oyster on dört göndcrilcceklir, kadıncağız daldığı bay- senelerden beri de erkek ismi altında j küçuk yaşta çocukların °.~t aya 1 ay-

1 

ğin kendi himayesine bırakıldığım his-
rl.ilüyor a'- 1 h der 1 d senede lıir kerre bile kendisinden şika-1 gmlıktan uyanmadan ölmüştür. · ınekdotellik ediyorum. Bana yazarsa-, vaı1la.rla oynamalarına musaade etmek 

1 

seden ki.ipek dikkatli olur, Çocuk kuy. , ıı;.ın ar e o uyor u, 1 · k ·ı x. 1 b' 
Orok 'lk '- k l l · · d k" yet etmemişti. öldüğünün ertesi günü postacl (Al- ııız Alfred Gruar adresine yazınız.) kadar çocu sag t5ına zararı ır şey • l•at•A kulag"ınt çekse b•~ şe" ... ı aK:ınını anca ıncı " ı· Dol la b .. k da k ru~unu , wa ... , 

itada yapabildi. Bu da komerle netice- Alfred Gruar, izinli günlerinde bile fred Gruar adına bir mektup iade et- Bu mektup kadının hakiki adının Lü-
1 
olan~az. . ct~r rın ~g~ne a . r ayk-

1 
yapmaz. Ankara Van kedileri için de 

lendi. Saidin çektiği kornerden Oçok mu- çalıştığı evden çıkmaz. izinini odasına ıu~tir. Bu ölen kadının bir gün evvel 

1 

si olduğunu anlatmaktan başka hır şey I dettıklerı vak atar bu ıtıyadm hır ço 1 . .. r bT . G . d • ·ı , 
haciml · · "f d d d'l kapanmak ve dua kitabını okumak, ucu başka bir kadına yazdtğı mektuptur ki öğretmek olmamıştır. Par-asız kaldığı I hastalıkların intişarına sebebiyet verdi- 1 aynı şeyı soy ıye 1 ırız. arıp egı mı• 

en ıstı a e e eme 
1 

er. ~ · · ·· · dir ki çocuk biraz büyüdü mü bu dost• İLK CiDDt TEHLiKE·. haçlt tesbihini çekmekle vakit geçirirdi. posıta (Bu adreste böyle bir kimse yok- meselesine gelince, on dört sene içinde 

1 

gını gostenyor. 
luk bozulmağa başlar. Alfred Gruar iki ay evvel hastalandı. tur) kaydı ile zarfı iade etmiştir. çalıştığı yerden aldı~ı paranın yekUnu Doktorların bir tehlikeye nazarı dik-

Ateş için ilk ciddi tehlike 16 ncı da- Doktor getirtmek istediler. Kabul et- Mektupta aynen şöyle denmektedir: on altı bin dolardan fazladır. Fuzuli hiç kati celbetınek için yaptıkları ihtarlara Bu s:ıdık ev hayvanlarının bütün ka-
ft·•- F k ( k h b af k Bö ı ld h ld 1 x. b k ı ı b ı d kl · rakteristik hususiyetlerine rağmen kü~ •.:ada belirdi. Sol açığın çektiği şut, boş ınedi. Şiddetli bir itiraz gösterdi. a at Es i izmetçiniz Lüsi şimdi ·derin I ir masr ı yo tur. ··ye o uğu a e ra

5
men ir ço ai e er es e i eri cıns .. 

bulunan At k ı · r ı d ld·~· hastalıliı gittikçe artıyordu bır sefalet içindedır. Beş para.sız kal- ne odasında ne de bankada parası zu- kedi veya köpekleri küçük yavruları çuk y,ışta çocukları yalnız olarak onlar eş a esme :ıava e e ı ıgıı o · ı 
1 lirada Adnanın güzel bir müdahalesi ta· Nihayet bir gün kewlınden geçti. Bu dun. Bana yardım edemez misiniz! Na- bur etmemiş lir. Aldı~ı paraları ne y;ı- ile arkadaş yapmaktan hoşlanırlar. Fil- I yanında bırakmamak, çoeukiannı yala-

lınunı muhakkak bir golcfen kurtardı. vazıyet karşısında derhal çağtrılan iki musumu korumak için erkek ktyafetin- 1 pıyordu? Bu da kadının hüviyeti gibi hakika cins kopekler ve kedilerin kti-
1 
ıruırnalarına, "temiz olmalarına dik.kat 

Ateıliler yine hücum~ geçiyorlar. Leh- doktoru odasına yolladıl::ır. de çalışmağa mecbur kaldıo:t v~ uzwı esrarını muhafaı:.. etmektedir. 1 ~ilk Y8.ilakl çocuklara dadılarından far:- etmek en basit teyakkuz icabıdtr. 
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Geç .. Çok geç kaldık .. Babamız öldü 
••••••••• 

"To Fos., bu Abide önUn· 
de eğilelim r1iyor 

BAŞTARAFI l iNCi SAHiFEDE 
lere d ikkat edelim. T ürklerle aaırlarca 
beraber yaşamış olduğumuz gibi, ileri
de de birlikte bulunacağız . 

Eski Türkiye, kadim düşmanımızdı; 

her asker hasmın ı bildiğ i gibi, biz de onu 
iyi tanıdık . Şimdi }·eni Türkiyeyi de la

nımalıyız. Bizim c~k i Türkiyeden nefret 
ettiğimiz kadar, o da dünkü benliğini İn· 

ki.r etmektedir. Geçmişine karşı isyan 

: ........... ~ CASUSLUK HARBINA AiT IFŞAA T .......... .. 
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ALTIN MİGFERLİ 
CL////LT".LL7L'Tifrr/'L/7ZZZZ7./LL/ZL/LZ7/7/./JLZLJ 

Casus Kadın 
Marth Rlchard'ın Hatıraları 

Vasi/, kendine gel. Göz yaşı dökmek degw il, göz yaşı döktürmek ~i~.·n bu milleı , onu '" i'v '"" ıebda eımiş-
on1arı ihbar etmek; adaletin pençesi- sinin sizin üzerinizde ne garip bir tesiı 

-8-

Alacağımız intikamı unutma.. Babamızı öldüren Bugün Türkiye ile aramızda sıkı bağ- ne teslim etmek! Bu iyi.. fakat, onlarla bıraktığını gördüm. Bunun için, size her 

d B k 
.
1 

/ h lar mevcuttur. Bu bağları , menfaat, jh, · beraber yaşamış olmam, a.s~erl makam- §eyden evvel §unu söyliyeyim ki yanılı-
a am yarın aşVe ı O acak, aydi, yürü hyeç ve emel beraberliği doğurmuştur. llar nazarında beni de ıüpheli gösterebi- yorsunuz. Ben casus değilim. 

sırası .. 

Vasi!, deli gibi merdivenlerden in- ' Sana Başvekil öldü, diyorum. Cün-' meşhur fahişesi nereye gidiyor diye Coğrafi mevkiimiz de bunu mecburi kıl- 1 
lirdi. Burada oturuşumu ne suretle izah - Fakat.. 

di. büş var demiyorum ki Vasili çağıra- merak etti. mıştır. Binaenaleyh Türkiyeyi tanımak, edebilirdim? - Sözümü kesmeyin, size evvelce de 
Nereye gidiyordu. sın . Yoksa onu Sokolarisin yerme Biraz durdular ve T eosyanın ara- mevcut dostluk bağlarını •ağlamlaştır· LüSININ SIRRI anlatmıştım ki, yaralıların imdadına kll§-
Bunu kendisi de bilmiyordu. mi getireceksin. basının Sokolarisin evinin önünde maktır. iki milletin temaslarını sıkılaştır- Ben böylece d üşünürken , Lüsi bana manın ve ölmek üzere bulunan insanla-
Sokak kapısının önünde Teosya Üçüncü Mişel yatağından doğrul- durduğunu gördüler. malıyız. Her iki milletin önderleri de bu- doğru geldi: rın son anlarını hafifletmekle kendilerini 

ile karşılaştı. du. Marino : nu tavsiye etmi~lerdir Vhkti}le iki mil- l - Görüyorum k~ Mart bana katiyen iti- vakfetmenin her kadın için bir va:ı.ife 
Teosya, Vasilin perişan halinden - Neden olmasın. Diye bag-ırdı.O B k k let arasındaki nefre: devrini yaşıyanler, 1 madmız yok. Dedi. olduğu fikrindeyim. Fakat kal~i:t olını-

- u adın İm? diye sordu: 1 ,,,... 
ııcı ve ağır hakikati anlamıştı. alimallah hepinizden akıllı ... O Baş- harp meydanlarında çerpıfanlar, hep bu - Filhakika ne size, ne de etrafınız- yan kadınlar için - ki sizin de onlardan 

--Geç kaldık değil mi? vekil olsa Bizansı gül gibi idare eder. Tiryanos: gayeye çalışmalıdırlar. Yeni Türlci}enin daki insanlara! biri olduğunuzu zannediyorum. daha 
Dedi. Kalbi nasırlaşmı§ ve hayatı Fakat ben onu şimdi Başvekil yap- - Bu kadın, dedi, bütün Bizans ahalisi ile iyi tanışmalıyız. Bilheua ora-! Istırap dolu bir nazarla bana baktı ve bilyilk bir vazife vard>r. Harbe kar§ı 

bambaşka gözle görmeğe alışmış ser- mak için değil akıl danışmak için ça- delikanlılarının başını döndüren ve da her yaratılan feyleri öğrenmeli ve bil- titrek bir sesle sordu: mücadele-etmek! 
ecri Vasi!, bir an içinde hassas olu- ğırıyorum. Hipodro~un etrafındaki cünbüth~-,meliy'.z: :~~; .!ürkiyeyj. takdir .,Jebil- - Ne yapacaksınız? Bu sözler, beni derin bir hayret içinda 
vermişti. _ Ne aklı? 1 nelerde gobek çalkalıyan meşhur hır mele ıçın onumuzde hır albüm vardır. - Bu benim bilece!lim biri'! bıraktı. Jenevyev samimi mlydl! Yolıa 

T eosya onu bu ,-aziyelte görünce - Sokolarisin yerine kimi getire- oruspudur. Onun adını herkes bili_r. Bu esere, Türkiye ba.ın direktörlüğünÜn Ellerime sarıldı: benimle alay mı ediyordu? Ne dtlf\lne-
hayret etti yim, ondan soracağım .. T eodora sapı Ona T eosya derler Fakat gecenın baotırdığı kitaba albüm denemez Bu - Oh Mart' Yalvanrını ; beni dinleyin ceğiıni bilemiyordum. Ağabeyime göster-

- Evet .. Geç •. geç kaldık... sarı kesildi. bu saatinde böyle Başvekilin evinde canlı ve azametli bir abidedir. Binaenn· size herşe-yi anlatmadan önce, hiçbir şey ml§ olduğu şefkat, vereceğim hUlrllmde 
Ve Vasi!, Tcosyanın kolları arası- _ Mişcl, dedi. Aklını başına top- işi ne? Bilhassa Sokolarisin can ver- leyh önünde eğilmeliyiz. Eaerdeki Tür- ' yapmayın. beni tereddüde dii§ilrüyordu. Fakat ;. 

na ağhyarak atJdı . la. Memleketi, saltanatı ve sülalemi- diği sırada, her halde bunun mühim lciye, bizim bildiğimiz Türkiye değildir.! - Artık anladıklarımdan başka, bana çimdeki şüpheleri' bir tilr!U izale edemi-*** zi ne idüki belirsiz bir adamın keyfi- bir sebebi olmalı .. Belki Barda•a bu- Canlı ve yaratıcı bir ahaliye malik y~ni ne söyliyebilir•iniz? yordum. 
-Vasi!.. yapacak işimiz var .. Vazi ne mi terkedeceksin. nu da haber verecek olursak bize bir diyardır. ı Bir an tereddüt etti. Sonra güçlilkle - Burada, sizi hayrette bırakan, te-

femiz var .. Alınacak babamızın İnli- Mişel: vadettiği mükafatın miktarını artırır. Bu diyarı tanımalıyız. Doıtluğun mu- du~"Ulabilir bir sesle- cevap verdi: cesıılisilnilzü uyandıran baıı ıeyler gör-
kamı var. Göz yaşı dökmek değil.. - Bana karışmayın artık .. Diye Marino: hafazası için bu mutlak ourctte elzem-1 - Size itimat etmeği, !ırrımı .söyleme- dünüz ve bunlan garip blr ıellllde ıefsh 
Döktürmek için kendimize gelmeli- bağırdı. Ben Vasilin sözünden dışarı - Madam ki Sokolaris öldü de- dir. ği isterdim. ettiniz. Size tekrar söyliyorum. Yanıl .. 
yiz, çocuk olma.. çıkmıyacağım. O ne derse onu yapa- di, Bardası hiç görmcııek ve beraber- A. GRA V ALIS - Şu halde sizi dinliyorum. yorsunuı. 

Bu sözleri Vasile bir an için unut- cağım. Eğer Başvekil olmak isterse cebir tarafa kaçıp gitsek.. FAKAT... Belki saflığıma haınledilecek! itiraf 
tuğu kendini huldı.ırdu, ı,._,,ını kal- Başvekil yapacağım. Anladınız mı, _ Neden? AmerJ• ka Lüsi birdenbire: ederim ki bu ıözler benim üzerimde bil-
dırdı .. Sokolarisin öldüğüne memnun ol- - Gidiniz dedi. yük bir tesir yaptı. Bu kadında mü•"'· - Bilmem .. !içimde bir korku w..., 

Gözlerinden ateş saçıyordu. dum. Herşcyime burnunu sokardı. Tam bu sırada kapı açıldı. Ve Jenev- ikna ve bir nevi teshir kudreil vardı, 
- Evet, dedi .. intikam .. Babamı- - Oğlum .. Yine sen bildiğin ve var.. Dünyanın ikinci de- yev içeriye girdi. onunla taruşmı§ olanlar bu kudreti itiraf 

zın intikamı .. Ne yapacağız. İstediğini yap. Fakat bir kerre de Va- - Aptal.. Kaçıp ta parasız bir Gözlerimin içine bakarak sert bir sesle etıni§lerdlr. Hareketleri hususunda bana 

B ba kenarda sefil mi olalım, Barda· bizi nı'z devletı"dı"r d - ag-rımıza ta~ sacağız ve silden önce amcana danı•san hiç fe- 0 
ısor u: • J d' k 1 bo- calc G"I verdiği izahat, görmüş olduğum "''phell 

derhal buradan gideceğiz. Beni uşak- na etmezsin. ev en ırece • serve e ga · u Vaşington, 21 (AA) - Bahriye na- - Lüsi size neler anlattı ? 9~ 
'b. - Bö' ) f J h~eleri maimi gösterecek mahlyett. 

!arın burada görmemesi lazım. öl- - Bardasa mı? gı ı yaşıyacagız. y e ırsat e e geç zırı Svanson tarafından hazırlanan ra- ı Şaşkınlıjpmı güçlükle gizledlm ve hay- idi. Madam ki harp aleyhtan beynelml-
müş babamızı hayata tekrar döndü- - Evet, Bardasa.. mez .. Haydi yürü. . pordan anlaşıld ı ğına göre Amerika bah- ret etmİ§ gibi bir tavur takınarak: 1 1 b' kk 1 _ Bitmedi _ 

1
· e ır te§e Ü e mensuptu, onun hilvl-

remeyiz. Fakat intikamını almak için - O mu Ba•vekil olmak istiyor? ri inşaat saha<ında lngiltereden geri - Hangi mesele hakkında? · · _.._, , yeü ıizerindw bütün karanlıklar aydın-
elimizde büyük bir fırsat var.. - Hayır, istemiyor. Fakat mem- kalmakla beraber Amerika dünyanın Dedim, omuzlarını silkti lanmış olmıyor muydu? 

- Ne gibi? leket namına belki teklif eder ve yal- Bir Bar baskını ikinci den(z devleti olarak kalmıştır. j - Size zaten söyleml§üm ki, Lüsi ma-
- Babamızı, Bardas öldürttü. varırsak kabul eder. Düşün .. Başve- -o- Amerikanın ceman 1.083.330 ton hac- ruz kald ığı felaket neticesinde aklını r.ı:ı~e;;;:ev bana 

0 
kadar ııamlınt ıö-

yarın o Başvekil olacak, ben saraya kil demek imparatorun vekili de- minde 325 gemisi vardır. lngilterenin bozmuştur. Binaenaleyh size anlattığı 
gideceğim. Onu yere vurmak için bu mektir. Başvekil olacak adamın bü- Kukluksklancılar bir ise 1,216.298 ton hacminde 285 gemisi şeylere ehemmiyet vermemenizi tavsiye - Size inanıyorum! 
en büyük fırsattır. Bardasın benim tün Bizansın sevgisini kazanmış bir B ' b l K mevcuttur. Japonyanın 745.594 ton hac- ederim. d Dedim. Hizmet ettiği dava, yani eWh ar ı astı ar. a- 1 avası, beni heyecanlandırıyordu. 
Soltolarisin kızı ve senin de karde•im sülaleye mensup olması icap eder. minde 200 gemisi vardır. 1 Bu son sözlerini söylerken ısrarla göz-• b l / Tam bu sırada Malaıin:ı içeri girdi. 
oldug-unu bilmemeııi lazım.Yarın ög" - Bu sülale bizim sülalemizden olursa savı oşa ttı ar, ar- Amer.il<:arun yaş hadd;ne üıbi olını- !erimin içine baktı. 

'J' ı Jenevyev ona: 
leyin ona, kararlaştırdığımız gibi, yapacağı tesir daha büyüktür. tı"stlerı" patakladılar yan gemilerinin ."dedi 113 tür. Bunla- -:-- Biz .ehemmiye~iz şeylerden b~- - Tam vaktinde geldiniz, dedi, biz al. 
cevabını vereceg" im. Sonrasını sa- Bardas, Sokolaristen daha iktidar- rın mecmu tonılatosu 869,398 dir. in- ettık, dedım, başka bırşey yapmadık ki .. 

1 
diyorduk. 

rayda ve beraber düşünürüz. lıdır. Eğer Sokolarisin yerine başka Paris, 19 (P. S.) - Nevyorktan bil- gilizlerin Y"§ haddine tabi olmıyan 181 - Mükemmel, fakat ben ıize clddl 

**
..>... birini getirecek olursak halk belki diriliyor : gemisinin mecmu tonilatosu 1042 000 şeylerden bahsetmek istiyorum! Şu ate- Ve eğilerek kulağıma fı.tıldııdı: 
H ' ' ı - cMa!Wın bizimle beraberdir.> 

Sokolariain cenazesi merasimle isyan eder, sonra senin keyfin kaçar. M.iyamide (Paloma) barı gece yarı- Japonların ceman 708,158 ton hacmin- §İn yanına oturalını, daha rahat konuşa-

kakl ıd B k 1 So 
sı, beyaz elbise ve beyaz kukuletalı ka- de 171 gemileri var,·r. ı biliriz. Yüzbaşı kaputunu çıkardJ, •tefin kar· ırı ı. u son e İme .. ( nra senin key- w §ısına oturdu. 

Muayenesini yapan ve Bardas ta- fin kaçar) cümlesi üçüncü Mişcli dm erkek iki yüz Kukluks Kilin azası- Svanson kongreden yaş haddine tllbi Nihayet herşeyi anlatacak miydi? O 
rafından gönderilen doktor Ba§velci- dü•ündürdü. nın baskınına uğramıştır. olan gemilerin yerine iki yeni gemi in- • kadar büyük bir teessür hissediyordum - Lui talimatımızı yerUıe ı.ıtnll, de. 

• 1 di. Deva gayet müessir, fakat k&fl dere. 
lin kalp ~ktesinden öldüğünü söyle- - Belki haklısın anne .. dedi. Fa- Bardaki müşteriler bu baskından şası için tahsisat istiyecektir. ki, içinde bulunduğum feci vaziyeti ta-
di. kat daha evvel bir kerre Vasile da- korkmuşlarsa da kukuletalılar müşteri- Nazır büyük hacimde kruvazörlerin ' mamiyle unutmuştum. cede kuvvetli değildir, daha enerjik biı 

llAca ihtiyaç var. 
işlenen cinayeti Bardas, Bardasın nışmalıyım. Eğer Vasi! BardasınBa•- !ere bir zararları dokunınıyacağını söy- inşasına halel gelmeden torpito ve de- Ağır ağır söylemeğe başladı: 

• nl b • izal · d 1 b be - Luinin yerine ne diye bir kadın ge-
komplo arkadaşları, Teosya ile Vasil vekil olmasını münasip görürse am- leıni§ler, o . arı ardan çıkarmışla .. r. barın· tı ınşa e i mesini arzu etmektedir .. - Eğer era r iyi bir iş görmek is- çir miyorsunuz? 
bir de cinayeti işliyen ve alet olan camı Başvekil yaparım. garsonları ile bar kızlanna tecavuz et- ırLJ!: ıı:ı7..r,ı<_.= 1 tıyorsak, mutabık kalmamız ve aramızda 
Tiryanos ile Marinodan başkaııı bil- Teodora fazla ısrar edemedi. mi§ler, hepsini adamakıllı pataklamış- F t K J hiçbir ihtilaI bulunmaması 11\zımdır. - Güç İ§ hasta bakıcımız u.. Neyıe, 
miyordu. imparator Vasile haber gönderir- !ar, kasa~n üç y~z_elli doları aşırmış- 0 0 emaj 1 Müstehzi bir ta~ırla: . şefe, size Mariyi gönderıneılni aöylerim. 

Sokolarisin ölümü umumi heye- ken o da meseleyi anlatmak üzere !ar, musıkı aletlerını, masaları , sandal- lzmirin en yüluek aan'atkin - Ben de aynı filr.irdeyını, dedim. Mektup ve alAmet sizde mi? 
can uyandırdı.imparator üçüncü Mi- Bardasa haber gönderdi. Ve Bardası ye ve tabakları, cam ve çerçiveleri par- olan FOTO KEMAL yüluek · Vücudu öne doğru eğilmi§ olduğu hal- Jenevyev bir çekmeceyi karı~ı vı 
şcle bu haberi verdikleri zaman da- saraya çağırdı. çalamışlar, bir genç artist kızı da bo-j atelyeıini en 1&n sistem maki- de bir müddet düşündü. Sonra birden- oradan bir mektupla, fransız ukerleri-
ha uykuda idi. *** ğarak öldilrmeğe teşebbüs etmişlerdir .. ! nalarla takviye eylemİ§tİr. bire başını kaldırdı. Gözlerini gözlerimin nin siperlerde yaptıkları alilıninyom yil· 

Gözlerini oğuşturarak açtı. Tiryanos ve Marino gece karan- Hadise etrafta heyecan uyandırmıştır.. Fotoğraf, aarı'ahnın bütün içine dikerek devam etti : züklerden bir tanesini çıkardı Makalmı 
Karşısında annesi dindar Teodo- lığında ve sokakta koşarak ımpara- Beyaz kukuletalıların, yani Kukluks incelikleriyle bu atelyede enfca 1 - Benim casus olduğumdan şüphele- uzatarak: 

rayı gördü. Teodora oğluna Başveki- torun amcasının konağına gidiyor- Kilin cemiyetinin Miyami şubesinin bü- resimler çıkarılmaktadır. Bir niyorsun değil mi? - işte! dedi. 
in ölümünü söylediği zaman impa- lardı. yük şefi bu hadise münasebetiyle gaze- kerre müracaat ediniz. 1 Biraz daha düşüncelerımi hissettire-ı - Çok iyi gidiyor musunuz? 

rator telaşa düştü . Yolda hızla gelen bir araba ile kar- tecilere bara baskın yapanların kendi ADRES: Hükümet karııam- cektim .. Fakat . .. yeniden. hayret etml§I - Evet, iki üç gün için.,. 
- Bana derhal Vasili çağırın. şılaştı. Arabanın içinde Teosya var- mensupları olmadığını, Kukluks KHin- da 36 No. Manevra ve resim 'ı gibi tavır aldım. • - Mükemmel, eğer Mari ıizln avde-
Dedi. Teodoranın ka~ları çatıldı .. dı. cıların para çalmağa tenezzül etıniye- kartpoıtallan bu atelyeden te- - Ne münasebet, dedim sizden ne dl- tinizden evvel buraya gelirse mahplll 

Vasili ne yapacaksın .. dedi.Bu Bunu gören Tiryanos: ceklerini, bu işi haydutların yaptığını min olunabilir. I ye şüphe edeyim'. olarak alakonması hususunda talhnat 
erseriden bir türlü vazgeçmiyorsun. Acaba bu saatte Bizansın bu söylemi~ir. ...,.:JV771"7"/'/'/7YYT/;r/7/> - Yalan söylemeyin, şemsiye sahne- verin. 

. ~- ~~ - --- - . 
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MASALLARI 
Dedi. Delikanlmın kızdan öğrendiği meğe karar verdi. 1 Kadın paraları aldı ye yuları tesliıne 

sanat bir dudağı yerde bir dudağı gök- Oğlan yine bir gün güzel ve cin~ bir razı oldu. 
re olan arabın esrarlı ilmi idi. at olmuştu. Yu1arı arap tam alacai:ı aırada, yu1ar HALK 

Doğruca evine geldi. - Beni pazara götür sat anne. dedi. kadının elinde bir serçe kuşu oldu. Uça-
-Anne ... dedi. Artık üzülme .. Ö) ]e Fakat sana tekrar tekrar tenbih ediyorum rak havalandı. 

' bir sanat öğrendim ki bundan aonra aç 1 sakın o1mıyaki yularımı da beraber vere- Bunu gören arap da derhal bir atma, 

, kalmayız. Şimdi ben koyun olacağım. •İn . .. ca olarak peşini lcovalamağa baıladı. 
Sen beni yularımdan tutup pazara HÖtü- Kadın: Serçe doğruca hü.kümdarın ıarayına 

Evvel Zaman 
recek satacaksın. Yalnız sattığın adama - Peki oRlum .. Sen merak etme .. dr.:~ tevcih etti. Açık bir pençereden e.araya 

u;;gı;.:·av.Zii!zıl yularım• venniyec:ek.sin. .. di .. At olan oğlunu pazara götürdü. . girdi. Bir gül olarak hükümdarın kuca· 
Annesi: Kıyafetini değişrirmi~ olan Ah. baba da ğına düştü. içinde 
- Peki oğlum.. pazarda dolafıyordu. Kadını görünce ta- Atmaca da peoçerenin dibindeki ağa-
Dedi. Genç hemen bir koyun oldu ... nıdı. Yanındaki atm de oğlu olduğunu cm dalında kaldı. -2-

Annesi onu pazara götürdü. Koyun çok bildi. Arap ne yapıp y•pıp ıırrını öğrenen 

bcsli ve yağlı olduğundan çabuk müıteri - Valide, dedi. Bu at satahk mı? oğlanı ele geçirmek istiyordu . 
buldu. - Satılık evlad.. Hükümdar, mevaimıiz kucağına dü~en 

Baba ... • • Ah 
Arap ak,amları gelir ·ve sorarmış: 

- Sanat öğrenebildin mi) 
Çocuk ta cevap verirmiş: 

- Hayır .. . 
Merak ederek kırk birinci odayı ac;:ın· 

ca lc.apunun e~iğinde hayrette kahr. 
Odada ay parçası gibi güzel bir kız 

v•rdı. 
Kız da delikanlıyı görmÜ§lÜr. 

- Aman kard~ .. dedi, Sen bu odaya 
neye girdin .. Ah baba aeni öldürür .. 

Delikanlı maceruını anlatır: 

Kız: 
- Ben, dedi hergün aana sanat ôğre

tirim.. Fakat akşamları arep gelip te oa-

•• 

- Sanat öğrendin mi) Kadın, oğlunun tav~İyeai gibi yulcn - Kaça satıyorsun. .. gülü aldı, kokladı, ve bir çiçekliğe koy-
Deye soracak olurta öğrenmedim der- ahcıia vermiyerek eve geldi. - On beş aarı alhna.. du ... 

ain. Öğrendim dersen bu odaya girdiğioi Koyunu alan adam da evine gitmişti. - Pekl aldım .. Al parayı.. Arap hunu görmüştü. Derhal bir çal-

anlar ve seni sağ bırakmaz. Delikanlı silk.indi. koyun kıyafetinden - Fakat evlad ben atımı yulanız sa- gıcı kıyafetine girerek aarayın önünde • 1 
Delikanlı peki dedi ve kızdan bir aa· kendi kıyafetine girdi. Ve enne•İnin y.ı- tıyorum. çalgı çalmağa başladL 

nat öğrenmeğe başladı. nına. döndü. - Yulanız ah ne yapayım. l·Iükümdarın hoşuna gitti. 
Aktamlan arap geliyor ve aoruyordu: Adamcağız koyunu araya duraun 1\Till - Başka bir yular alırıın. Ç•ğmn ıu çalgıcıyı.. !çeri gelain de 
- Bir şey öğrendin mi) oğul bu sanatlarına devam ederek para - Olmaz, İ!llİne gelirse yu)an ile beta- burada çalsın. 
Çocuk da: kazanmağa ve geçinmeğe devam ediyor- her ıat.. Sana on beş a]tın yerine yirmi Dedi. Çalğıcıyı çağırdılar. Hükümdar 
- Hayır .. Öğrenmedim. !ardı. altın vereyim. memnun kaldı. Arap: 
Cevabını veriyordu. Bir dudağı yerde bir dudağı gökteki Kadın oğlunun tenbihi üzerine yulan - Şevketlim, dedi. Sizden bir dileğim 
Nihl\Yet öğreneceği kadar öğrenm~ti. arap'a gelince, akp.m mağaraya döndü- vermek istemiyordu. v•r .. 
Kız: • ğü zaman oilanı görememit ve eırarh il- Arap da yuları istemekte israr ediyor, -Nedir) 
- Artık dedi. Araptan korkmadan gi- mini nihayet öğrenerek kaçtıi!ını anlamlJ- cebinden ıan ıarı vo çil lirala .. çılr.arıp - Şu aülii bana vermenizi İltiıham 

debilinin. Yalnız onun '°rrinden kenJi- tı... çıkarıp kadına göıterİyordu. edecejim. 
ni oakla.. Peıini kovalamalı• n onu ole ıeçlr· Paranın yüzü ııcak olur derler. -Bilmedi-

cBEN DE SIZDENlM> 
Belçikalı yüzbaşı çekileceği sınİda, Je

nevyev onu çağırarak: 

- Şemsiyem yine kırıldı, dedi, onu 
tamir etmesi için, lütfen Lusiye verir ml-
•• ? 

aınız. 

Maksimin dudaklarında garip bir te-
bessüm belirdi: 

- Hayhay, maalmemnuniye! 
Ve derhal IIAve etti: 
- Fakat zannederim ki pek eskimlf. 
Jenevyev bana doğru §Üpheli bir na· 

zarla bakarak: 
- Evet, ben de öyle :zannediyorum 

dedi . 
Zabit gidince Jenevyev bana dojru 

geldi: 
- Madam ki artık bizim sırrımızı bi

liyorsunuz ne yapmak niyetinde olduğu
nuzu bana soyleyin Marth! 

-DEVAM EDECEK-

--=--
On yafındaki kızı 

kaçırdılar . 
Torbalının Ayrancılar köyünde bıt 

kız kaçırma hAdise~i olmuştur. ç.Uı 
Hasan i<rnıinde bir delikanlı, Hasan ~-
11 on yqındaki Ayşeyi :ı.orla kaçıraralı 
çirkin § kilde taarruz ~tmlftir. suıılu 
yaka!~ ve hakkında tevkif )ı:ar.rl 
verilmlı;tJr. 
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ANKARA RADYOSU 

öile n"trİyab 
Saat 

Yazan: Mlşel Zevako 
1 2. 30 - 12 . S O Muhtelif plak netriyah 

'-1•••••••••••·-~--------------' 12.50 - 13.IS Plak: Türk musikisi ve 
- 28 halk şarkılan 

13.1 S - 1 3.30 Dahili ve harici habPrl•'< 

Saat 

Fillıakika. Şarl ile Pardayan o mahut nü bunların hepsini unutabilirlerdi. Bu 

köıkte bu kadının ud ismini ve Viyolet-1 noktayı hatı~~a getirine.• da~a ihti~o'.h 
tanın anası olduğunu öğrenıni§}erse de davranmak luzumunu hıssetlı. Her ıkı'Jl 

maceranın iç. yüzü hakkında ki.fi ınıılü- formanın içine sak.landılar. Buradan Pa.· 
18 30 - 19.00 Muhtelif plak neşriyatı rnat alam--·-•ardı. Bu kadın çocuğunu risten gelecekleri görmek mün1kündü .. 

~..... 19.00 • 19.30 Türk musikisi ve halk şar-

Hayat pahalılığına karşı 
Fransada bütün memur 

yapılacak zam işi 
mesele mi cıkaracak ? 

maaş

bir /arına 

' 
kılan (Hüsnüye ve arla- Faris, 22 (ö.R) - Fransada memur- hakemliği üzerine alarak şerefli bir hal 

1 

fenalığın saiki <tembeller ve uyuz!arı 
da~lan) !arın bayat pahalılığına karşı hükümet- sureti bulmağa çalışmaktadır.> halinde gören sağlar şimdi sözde ıne-

19. 30 - 19.4; Saat ayarı ve Arapça ncş-
ten istedikleri pahalılık zammı dahili si- cHomme Libre> ilk balcışta bayağı murların taraftarı gibi görünüyorlar .• 

aörmemif, ana olmadan evvel çıldtr- Saat dokuz buçuğa doğ-ru bir süvarinin 
rn11, ana olduiunu bilmiyerek hapisha- dört nala geldiğini gördüler. 
nede kendine aelmitti. Pardan .ü.lı:Uııetle: 

Pardayan aöze b&fladı: - Ol Dedi. 
- Madam, isminizden 'bahsetmiye- Hak.ikaten o idi. Hayli uzakta olnıa-

lirn. Zira çok ıstırap çekiyorsunuz. Mak- sına tağmen Pardayan kendisini tanı .. 

sadımu: oizi müteeoair eylemek d~ldir. mlfll. . 

-- Ben Saizomayun .. Çingene Saizo- . Şarl. Viyolettadan haber alacağı ümi. 
rnayun. Fa)" bakarım haberiniz yok m.4 ) diyle heyecandan sararmıştı. Morovcr 

- Öyl~ ,olsun . Li.k.in b~ziınle beraber kendilerine yaklaşınca onlar da o~man
ıeliniz. J;3u a.eracri ilaya.ttan kurtulunuz r ~an rola çıktılar. Kaışılaştıkları zaman 

- Evet, dü~üncel~rim çok ıstırap ve- Morover ıapka.sını çıkardı: 
ricidir. Eier ıize söylediğiniz zavallı Le':' - ı,,tc bayl~r geldim!.. Dedi. 

onorım elim hayatını anlatrıı11 olsam. ağ- * 

riyat 
19..15 - 20. l S Türk mu•ikisi ve halk şar

kılan (Servet Adnan ,e 
arkad14ları) 

20. 1 S - 20.JO Sıhhi konuşma: Op. Şey· 
ket Pek 

20.30 • 21.00 Plü:la darur musikisi 
2 1 . 00 - 2 1 . 1 5 Ajans haberleri 
2 l. l S - 2 1. 5 S Stüdyo salon orkestrası 

ISTANBUL RADYOSU 

l~k~ gözlerimde _ yaı kalmamuı.nın Morover, hır gün evvel Pard~yarun 
oe'bebini daha iyi anlıyacaksınız. Kor- Y·~mndan aynldıktan sonr~ ala.bildiğine Saat 

.ltunç 'bir tarihçe!, .. J:Cı~k bi~ !<a\bln tarih- koımllf Parise dö,nmÜtlÜ. Onun vazi- 12.30 Plakb \ürk musikisi 

l 2.50 Havadis , ., • 

yasetin en mühim ve en buhrarılı me- görünen bu meselenin ağır bir buhran Neredeyse memur maaşlarında emirna. 
selesi olmuştur. • Homme Libre• gaze- doğurabileceğini ve şimdi hüküm sü- melerle tenklhat yapmış olan sağ cenah 
tesi meseleyi şu suretle hüliisa ediyor : ren hava dolayısiyle bunun korkunç ne- kabinelerine, yani Doumergue ve Lava! 

• .. ticeleri olabileceğini kaydediyor. kabinelerine hücum edecekler : ·Fakat cMemurlar hayat pahalılıgının yu- F k ı · t p uJ · t • . a at sosya ıs c op aıre> gaz.e es..ı.· 
künü taşıyabılmek için her memura 1 b ı .. ı I d f k l'd ah" ne aA..Uırsa mese c e e\~ a a e v ım 

ayda 150 frank pahalılık zammı veril-
1 

bir mahiyet yoktur. Sağ cenahın çıkar
mesini istiyorlar. Hükümet ise bütçe dığı gürültülere bakılmamalıdır. Sosya

zarure.lle~ini ileri sürerek ancak ı 100 Jist gazetesine göre sağlar bu meseleden 
frank vermeğe razi olmaktadır. Halk istifade ederek halle cephesine · hücum 
cephesi partilerinin delegelerinden mü- etmek ve onu parçalamak hevesini güt

reklcep olın sollar delegasyonu ~u ;,ıe mektedirler. Vaktiyle memurları her 

• 

sollar delegasyonu uyanıktLr ve sosya· 
listlerin talebiyle bu meseleyi • hallede-
cektir. · 

Sosyalist gazetesinin bu nilt\>in müta· 

IU.sına rağmen memurlar me.elesi hak· 
kında halk cephesi partileri arasında 
bazı aynlıklır olduğu anl.qılmaktııdrr. 

ç .. i ki, Saizomadan b&fka hiç bü: kinı- yeti. telaşı, heyecanı herkesin nazan dik
'"'! b11Du bilmiyo,r. Dinleyiniz. ,E.Q aara- katini • cdbdiy'o~ .. faka~ • o kim$<'ye bat:-

. ı Yll1 )f.u~ındaki büyµk kiijoeyi ,, ta.nı:oı· mıyordu. Boğul< iuiltiler Çu...nyor, ba
lllZ. IJte OJada l..eqnor denen k~ lı,t.- iı.:mamak ' için dudaklarını kanatınc~ı·a 
yab mahyı>ldu. O, i§te Qrada ~•ptığı. kadar ;.ı.rıyordu . • • • 

1,3,Q5 Plakla , Tijr. musıkiaı 
13.30 Muhtelif plô.k neıriyau 

Alqam J:Je!rİy&b 

.ıı ılfl ·tondra -Berlin . arasında 
• 

.. 

fOnra da alc;aklıiını öğre~i •damı la- - Bitmedi -' -

nıdı. ı .. ı.ı .. , • • 

.... ~?nra,, . • r:ıiııjeyiniz. ... ' · · . .. Erzurumda 
Saizom'! binleı:ı.bir~ durdu. Yalru~ k•n- . 

dj~in!n, .bildiii esrarengiz faeia. ı:ii~leril).İ.o l· Z. . k ·ık ·. 
linünd~ .Yin" . canlanınıt ola~\<tı ki ha-

1 
lTaı a ınma,. a~aÇ-

b,lan bir nolttaya dikildi "'"'dı. ,HayıJ-ı landırma ve bayın 
leri t~\<ip ,ediyordu, : . ' .. .. d l k . l . 
• Dük_ Dancolem. t]treıJi. Pafdayanın lT l iŞ erı 
nıer~ame~ ~amarl!!" ay•ldanJı, Ortalığı Erzurum, 22 (A.A) - B~ yıl vilılyet-
derin 'bir oükut sardı. Bu aüklltu yine bu · ~e z.irai kallanma ~!erine büyük bir 
k~dının ~_,..ktamal~r::yırt'tı: . . . . ·r ehemmiyet vc;ilmektedir." Vi!Sye_I: blit-

Saat 

rafından 

19.30 Hava raporu 
1~ 1 3·~ Konferans: Beyoğlu Hıılkevj n•

mına Ihsan Arif Cökpınar ( Cüm
huriyetçiji.k) 

19.55 Borsa haberleri 

Londr~, 22 (Ö.R) - Kabinenin çor

şamha günÜ yapılacak haf~ahlc içti.m2un· 
da Lord 1 lalifab Berlin ziyareti hakkın
da aTkada lanna mô:lllurrat ver~cktir. 
lngiliz ve AJman resmi mahfilleri se.y&. 

batin neticele"ri hakkında pek ketum dav-

vet ediyorlar. Çünkü iki memleket ara

sındaki fikir aynlıldan oldukça mühim
dir. 

ca.kbr. 

- l3a~an kimdiı} Bu acı ses kul;s.- çeşine konan tahsisatla Pulluk Tınat 
iUD.a ~ereden ıeldi) Ben b~ •eai ömrü~ ~ur Triyor ve kreın makinala.n sa

:rntin 
1 ıonUM kadar iıiteceiim: Bu ses ise 

1 tın alın~ ve Adapazan tohu~ ' ısl;th 
lı:itioenin içinde' Çınlamıftı.. Bu .e. · kal):ıi;. istyyonundaq tohı,ımluk buiday geti<i

, ıni yaluyor .. Onu affedin . .' fiayır,' hayır .l~~~k bunlar çiftçiye kısmen par~lı ve 
dfeimeyiril.'. " ' · ' · 1 kısmen de ödünç suretiyl~ dağıtılmış-

20.00 Kluik Türle • musilcisi: Ok.oı-..n ramyQrlar. Bununla beraber lngiliz ga· 
Nuri Halil. keman Reşit, tanbur zcteleri Lord Halifak..ın a Hitlede mu-

Berlin. H ( Ô.R) -· Gazetele~ Lord 
Hıılifaksm ziyareti hakkuıda Berlind<n 

Führer de demiştir ki cA1manya müs· 
temleke müddeiyabnda ıırar etn1r--is 

mecburdur. Almanya bu müddeiyata. 
halc91z olaTalc verilecek red eevaple.nnı 
nazarı itibare alamu. Bu müddciyat bu· 

.ayrJırken aöyJediği kısa sözlere ve Füh· 
gün reddedilse bile en çok üç sene iı;in· 

rerin nutkunu tefsir etmektedirler. Lord de nazarı itibare ahnacak.ur. AJrnanya~ 

. Ah o zindanda ıreçeİ.ı ıreee ..• lıte ha-' tır. ' 
kın; çi.nıreneyi ' -faya indiriyorlar. Hal-! Erzurum, 22 (A.A) - Önümüzdeki 
lu.n ·bitmek, tükenmek bilmi)>en bağu,1 .. ," yıl bu yıl başlıy~n ağaçlandırma işine 
malan araaında ölüm mak:inüine göt\i.' dah.i .büyük bir hız verilecektir. Yeni 
rilyorlar .. Orada .. : O brkunç öliim ıli- 1 kurulacak köyle; in fenni ziraat~ köy
>leilnin dibin&., bir·- yükselıli. 'Kim ba_'l !Uye nUmune ve rehber olmasını t emin 
io<dı>., Ah o eeal..: • • • , • ı edec.ek tedbirler alınmıştır. ·' 

SciEoma yine d.ıtdu. Renksiz dudak: Erzurum. 22 (.:\.A) ·- Ş~hrimizde ye-
lannda 'bir ltahltalıa y{ikSeldi.:. Sonra. ili.-.ı' n! Y.•1>tlan büy)ilt, kirenıit vr' tuğla fah
Ve· etti: ' '' ·· •· rikasının açı1ma merasimi dün vali Ha-

. - Allahaısmarl.adılt .. Çingenenin ta-, şiııi tarafından te7..ahü,.;.tla rapıld... 
itip ettiit yolu ölrenmeğe kalkışmayı-! . U,ı;n~qı! mü!~tti§ Ta~in özer ~u mü-
111z;, O yol felil.eıl~ bllfladı, felü:eı!e nasebetle iradettiği bir nuluktan fabri
tona erer .. Allah•ı•marladık. ! : · ıhı,.;, ".Erzw·~m~n imarında ;",ipacağı 

Dürrli, \lt Sedat, kanun Yee=lıe~ 

kemençe Kemal Niyazi; n~y Sa. 
liıheddin. 

2 O. 30 örner Rıza tarafmda.n Aupça •Öy-
Jev 

20.4S Vedia Rıza ve arkada§ları tara
fından Türk IU\'Sikjsi Ye halk ~ar
kılan (S .. A.) 

2 1. l 5 Orkeotr.a 
22. 15 Ajans habcTleri ; 
22.30 Matmazel Rizo .kon•cri 
22.50 Son haberler 

·Avnıp• iatu,.oiılanndan bu l"İin dio
lenecek seçme prbcnım: 

SENFONiLER ' 

Kadın oradan uzaldaııt! • Dm'l!olem mühim rolü tebarüz ettirm~lir. Fabrika 
' ltendiaind.ıtı ıreçmif •nlıcuında koıuy.,/M;;...;i,ya tipind• ayda :WO bin kiremit 

"" bağı.,Yorduı · ' 'j yapacaktır. . HAFiF KONSERLFR 
~ Loonorl .. Leoonorf... .. . B J • k' d 6 4S p ' 
K d e Çl a a . aris Kolonyal: Pli.L:.la aahah kon· a ın geriye ho:kb. -Cevap verdi: . 

1 
&eri 7, 1 O Berlin kısa dalııası: sabah kon· 

2 1. l S Bükreı: Herınann s;herchen"in 
idare1inde İe..;foni. 22 Var~ov~: Senf•>
nilc konser (Couperin, Mo:ı;art,Sclıubertl. 

- Ne İ~n ölünün adını tekrarlıyor; Brüksel, 21 ( A. A) - Sosyalistlerin. · (8 ı 5 d 
Le sen. . cvamı) .. 9,20 Parie Kolon-

ltl.nuz. onoru arıyonunuz. darafac:quo adliye nezaretine aeliTilmcsi dij•iinülen 
d 'b 1 ~ ~ yal; Plak konseri. 10.30: Keza. 11.'>0: 1 ioe gidiniz! 1'{cnri Jaııpar aleyhinde tard kararı ver-

Keza. 1 3: Keza. l 3 Beri in k- dalgası: 
- Daraiac.a mı} mderi Üzerine Jan~on y~ni kabineyi t-- O k ·• · .,_ ~ r estra musı.,.,i ( 14, l 5 devamı). U, 
.,..rJ ıatkın bir l.ale celnıitti. Kadın da kil etmeğe muvaffalı: olamamııtır. 

rılok ~-'- 1 30 Bükreı: Orkestn 14.30: Devamı.14. 
•...-rm dibinden kayboldu. Janso sooyalistlerin ~hıi bir sebepten l S p · K ı 1 

D : arıs 0 onya : Ork .. tra, 15: Keza 
ült Pardayanın yanına ıı:elerelt elin- deiil fakat ilk te,clckülünde Van Zee- 17.45 Berlin kıaa dalguı: Hafif musiki 

den tuttu: 1 ıand kabin .. i aleyhindeki hareketleri ve 18.3S Bükre,: Plak konseri. 19,l5 La-
- Şövalye, onu ı.ltip edelim ..• Ya- maliye nazırı olduğu zamanda takip et- · k .r. L •.• 

nı ypzıg: arış!" a....,m muoi.kiai. 19. 15 ttı.aza alahm, tedavi edelim ... Dedi. tiği deflasyon siyasetinden dolayı .faspnr B""k Pi· k '-
p u reş: a 1'0nıeri. 20, l O Kolonya: 

ardayan başını .alladı: aleyhinde tard kararı vermiş oldukların· k '- h f'f 'k' ? 
a.rı'ı" a ı muaı ·ı. -0.30 Va~ova: Leh - Haydi gidelim ... Dedi. dan dolayı takdir etmôatir. k 

llt: -. e..:rlerinden oro konseri. 21.45 Pr~ 
"" 

1 a.rkadaı S..izomanın gitti:ii yoldan Janson, lıı:raltn nazırlarını serhestre 1_ d 1 r-L 
Q rl d · ' usa a gası: yço. musikisi. 2 3 Bükrq: ~. e iler. Kayaları reçtikleri halde onuloeçmelc haklcına malik olduğımu nazan Pi k k · '3 SO 
1 a onserı ~ . Hamburg Gece mu-
d 

0
rtne-lc mümkün olmıyordu. Etrafı ara- itibare alaralc yeni kabineyi teşkil etmek- aikisi . 

ılar. Hiçbir iz elde edemediler. )ki sı- ten vazgeçmİftİr. . 
flt •Üren anıtlnnadan sonra Morımarter y ı 
~ısından Parisc dönmeğe mecbur kal- U gos a V 
~.. BafvekUI Stoyadinoviç 

Diviniyerde oeu.iz ve tehlikesiz bir ge- Roma ya gldly or 
Ce lleçirdil~. Roma, 21 (A.A) - Stoyadill'>viç, 

OPC.RALAR. OPERETLER 

16 Pe§te: Opera orkc.traoı: Lully,Mo
ur, Schubert vs. 22 Berlin boa dalgası 
Lortzing' in ( Prinz Carams) sun dan par

çalar. 22.0S Viyan~: (Darur Ste~enlied) 
isimli radyo baladı. Sabalıfeyin ertecden Moroverin ıel- ltalyan - Yllgoolav muahedesinin imzası 

llıek üz - d •• · il d 1 ODA "USIKISI 'y ere ooz ver ıgı yere yo an ı ar. esnasında Kont Ciano taraFından yapı- "' ı 

d •rı Yola ıreldikleri vakit durdular. Pnr· lan ziyareti iade etmek Üzere 5 l!kkir.- 20 Bükref: Şarkılı sekstet konseri. 2J, 
.. ._Yan MorÖYeri.n utık sözünde duraca- .nunda Romaya gidecektir. 05 Prag kısa dalgası: Piyano _ lteman -
aı k• .. L..•· d F. 
b· n•atinı ocoııyor u. akat insanlar Bu oeyahat lıalyan • Yugoslav uzlaJ- düosu . 
.;.nlerce yemin ettikleri halde ertesi gü- mas;1nı teyit ecleeek.tir .. 

Ankar.a Anonim Türk 
Sigorta Şirketinden: 

ŞirlcetimU:in İzmir ve ha valiıi tali acenteliğini, hmirde, Ma· 
~"•al Feni Bulvarındaki 6 numaralı yazıhanesinde ifa eden Ve
at Uru'ın tirketimiz merkeziyle çalıtmak üzere, lstanbula 

lakl~ttiii •e bu suretle inhilal eden lzmir tali acenteliğimiıe, l 
"frın~ni 1937 tarihinden itibaren 

k
l\khisar Tütüncüler Ban
ası Türk Anonim şirke

tinin · 
it L.il-duiu ilin olunur. 

ı . 3 (2090) 

RESiTALLER 

Ş. 18, 1 5 V arıova: Piyano - ,.rkı - koa 
seri. 18. 15 Berlin lcıaa dalgası: köylü pr
kılan. 19,30 Peıte Piyano - lcernan(Lec
laire. Milhaud, Kavel. Debussy). 20.JO 
Bükreş: Piyano konseri. 22,05 Prag kısa 
dalııası: Piyano sonatlan. (Becthoven) 
23, Varşova: Keman resitali. 

DANS MUSIKL51 

21Vartova: 23.20: Viy~na. 23,30 La
yzig. 

MUHTELiF 

1 6, 30 Paris kolonyal: ( Ln fiUe et le 
Carçon) isimli piyes. 
V/A~-"f ,(7).!2'.l'.Zlz::ı!'!l!ll .. llZ22:J! 

Satıhk ev 
Güzel.yalıda, tramvay caddesin

de 102 7 numaralı ve altı odalı, de
nize karıı, bütün konforlu ev aab· 

lıktar. l&tcklilerin mez:kUr e't'e mü· 

racaatleri ilin olunur~ 
J.j. S.6 

-haverelerinin neticesi haldcında bedbin· 
dirler. Alman gazeteleri de Alman umu· 
mi efkirını Yon Ncurath'ın Londrııya 
seyahati ihtimali ve bunun neticeleri hak-

Hıılifab demiıtir ki: <Ziyaretim ünıit nın eski müstemlelceleri iade edilecektir 
ederim ki iki memleket mÜna9ehetlerihin ve bu en çok 5 - 6 sene içinde tahallcuk 
ıslahı yolunda bir kapı aralıklaınıştır ve ecleeektir. 

ı~e oRSA 
1. 1 

tızüM 

.. 
Talebe arasındaki 
kavga mahkemeye 
nasıl intikal etti? 

Gl V. Kurumu 
• ıs.sa • 1-- ak s · "' kteb· d ·· 

50 Albayrak 
1 • 89 Esnaf bankası 

61 Paterson 

55 N. j. Taran!., 

43 A. R. Üzüıncli 

25 j., Taranto mah. 

12 Abdullah 

12.15 

15.50 

13.7~ 

14.75 

H. 
13.50 

. ~ne enJOZJ.~ me ın e mu~-
15.SO ı sif bir hadise cereyan etm.iştir. Meh.ııaet 1 
16.25 özdemir namuıda on altı ya.5ında bir ta-
1525 lehe, bu ınelttepte okuyan arkadaşların-
16. . dan b.riyle bıvga etm~, mektep ida-
13_50 re.sinin göz yumması yüzünden iş zabı-

taya aksettirilmiş, talebe zabıtada ve 

Fabrika ve ga
rajların nazarı 

dikkatine 
Bir çok fedakarlıklarla Avıııpadan 
getirlmeğe muvaffak olduğum sey
yar son sistem elektrik kayiıak ma
k.inası ve oksijen cihazı ile her tür
lü elektrik ve oksijen kaynak ~!e
ri garanti olarak yapılır. Her 'nevi 
buhar kazanları, b.lorifer ·tesisatı 
tamirat ve islahı've bunlara alt bil-'26 Yekun 

141757 

142433 

lNCIR 

İ9 Albayrak 

ll..2341 
7 

• 
11. 
• 

\6 16. 
ı.3 . 5o adliyede uzun uzadıya ifade verm~tir. 

!ş ınahk•meye intikal edince, hakim, 
bir mek'ebin içinde cereyan eden alel
ade çocuk kavgalarının neden mahke
meye kadar intikal ettirildiğine hayret 
etm~tir. 

10.~ 

Mehmet özdemirin velisi dün Maar~ 
müdürlüğüne giderek, çocuğunu adli
yeye kadar gitmesine göz yuman mek-

i • mum soğuk demir ve çatı işleri 
içinde güvenerek müracaat edece
ğiniz yf'r atelyemizdir. 

ADRES 
Kazınii>ll'ja caddesi No. 20 

RECEP BENTORK 
1 - 13 (?070) tep idaresini ~ikayet etmi§tir. Bu mek

tepteki inzibatsızhk tetkik edilecektir. iıı••••••••••••••ıl ...................................... 
112360 

22 - 11 - 937 çekirdeksiz üzüm fiatleri. 
Orta 

Çek. Üzüın No. 

c c 

c c 

• < 

c • 
• • 

ZAHIRE 

1070S çuval Balcla 

54 N. Darı 

35 Susam 

20 Nohut 

644 balya Panıuk 

7 

8 

~ 

10 
11 

12 

33 

13.00 Genç kız 
13

·
5° Kactı mı kacırıldı mı? 

H.?5 • • 

16.10 

19.00 

23.50 

4,?5 

4.25 

16. 

.5.50 

37.!\0 

Menemenin Göktepe köyünde, Ha
mide isminde bir kızı bıçakla tehdit eı.. 

mek suretiyle kaçırmağa teşebbüs et
mekten suçlu Mustafa özkurt isminde 
yirmi bir ya~mda bir delikanlının mu
hakemesine, dün Ağır cezada başlan
mıştır. Evli ve bir çocuk babası olan 
Mustafanı11 bu suçu ijlediği şahit ifade
leriyle tespit edilm~ bulunuyordu. 

Evvelll suçlunun ifadesine müracaat 
edildi : 

110 ton Pamuk ç•k.i.ı:deği 
- <Ben bir çocuk babasıyı.n1. Bu kızı 

2.60 1 Lantrırn. Hat.IA an.adan yana alı:rahanuz 

Emlak ve Evtam Bankasından: 

Eıas Nu. Yeri Nu. MI 

Eski Yeıti c. 41 
A. 136 
A. 137 
A. 138 
A. 139 
A. 140 
A. 141 
A. 142 
A. 143 
A. 437 

ikinci Siileymaniye M. Hüseyin Efendi sokak 12 
Kutadaaı Davutlar karye.si Piliika mevkii 

» ,. 
,. 
,. 
,. 
,, 
» 

Kar.ıyaka 
caddesi 

.. 
" ,. 
" ,. 

• ,. 
,. 
)) ,. 

• 
» 

" ,. 
,. 

,. 
,. 
• .. 
" • » )t • 

" )t ,. • 

Alaybey Naldöken tramvay 

Ada 26, Parsel 11 
A. 554 Kartıyaka Osman Zade Şimendifer S. 

Ada l 13, Parsel 31 

81/83 - 79 

97 

olur. Bir gün tarlaya geldi. cBeni ka
çır, seninle evlenelim, yuva kuralım,> 
dedi. cNasıl olur, dedim. Ben evliyim, 
bu .~i yapamam. Güaaha sokma beni> 
Dinlemedi, kendisini bekçiye te.•lim et
tim. 

- Sen onu tehdit ederek kaçı~ın. 
- Doğru değil, kanun var, nasıl ya· 

parım , 

Bu defa kaçırılan kızın ifadesine mil· 
racaat edildi. Hamide hadiseyi şöyle 

anlattı : 
- <Mustafa beni kaçırdı, evli bir 

adam olduğunu biliyordum, kaçmak is
temedim. cBen boşanır, seni alırım• de
d.i. Bıçakla tehdit etti. 

Gelmiyen phillerin celbi için bil iş 

b&Jka bir güııe bıralald.ı. 

Ne'Vıi 

Eır 
Tarla 

• 
lt 

» 

" ,. 
,. 
• 

Arsa 

lt 

M2 
276.SO 

Depozitosu 
T.L. 

35 DönİİDI 
50 ,. 

60.-
14.-
20.-
12.-
2&.-

30 ,. 
70 ,. 
40 
20 » 
40 • 
50 lt 

384.- M2. 

204.- lt 

8.-
. 6.-
8.-

20.-
49.92 

izahatı yukarıda yazılı gayri menlwıierm ı>efin veya t:akait!. aalıflacı 26/11/1937 C~ ırünii pa· 
zarlılı:la yapılacakbr. C. 41 talı:ıitte kaldıiı talcdirde ltakiye yüzde 9 1/2 faize tibid.lr. 

htekli olanların hizalannda yaztlt depozito akçe5İni veznemize yatırarak arttırmaya 
ve ıranlarında. birer fotoırraf ıı:elirmeleri. 

,irmeleri 
(2093) 

u 

(, 



SAY!"'A : . 

~~~~ı;s;ı;::;:ııır::m9!1W"'l'!"':m.sl 
1 Kulak, Boğaz, Burun hastalık-

ları mütehassısı 

Doktor Operatör 

Sami Kula~çı 
Mu:ı.yenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

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

1-26 (481) 
-"""'l!::Z:'-Llr Alill!!?•lll' Sli?s<2.::•;:ıç;;;;a;:;,_ 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
1 - Bin yedi yüz otuz bir lira 

bedeli keşifli Değirmen dağında 

ikinci Mahmudiye mahallesi Ni
zamiye ve Sofyalı sokaklarında ya
pılacak lağım iti baş mühendislik
teki ke§if ve §ftrlnamesi veçhile 
26/11/937 cuma günü saat on al
tıda açık eksiltme ile ihale edilecek
tir. lttirak için yüz otuz liralık mu
vakkat teminat makbuzu veya ban
ka teminat mektubu ile ıöylenen 
gün ve saatle encümene ,gelinir. 

2 - Senelik kiruı yüz yirmi li
ra bedeli muhammeneli Asmalımcı
çitle 197 sayılı binanın bir senelik 
kirası ba§kitiplikteki ıartname veç
bile 26/11/937 cuma günü saat on 
altıda açık arttırma ile ihale edi
lecektir. lttirak için dokuz liralık 
muv,,ı,.kat teminat makbuzu ile söy
lenen gün ve saatte encümene ge
linir. 
11 - 1 6- 20 - 23 (2000) 3968 

~GOZ'Hif ı~=: 
MİTAT OREL 

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

Muayene saatleri : 10--12, 
15,30 - 17. Telefon: 3434 
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1 LAN 
Izmir Defterdarlığından: 

Ada Parsel Muhammen kıymeti 
Lira 

1 7 20 
1 8 300 
1 9 100 
2 2 ~ 
3 1 w 
3 2 w 
4 2 25 
4 3 80 

17 6 60 
17 2 60 
16 3 20 
15 4 30 
14 5 90 
14 6 140 
14 8 120 
14 9 25 
14 2 20 
14 3 80 
14 4 35 
13 4 15 
13 2 20 
13 1 80 
12 7 10 
12 6 20 
12 8 25 
10 5 70 
10 7 25 
10 12 40 
10 14 60 

9 2 10 
9 3 220 

Yukarıda ada parsel numaraları hizalarında muhammen kıy
metleri yazılı Bulgurca çiftliğinde Rumlardan kalma ebniyetle
rin zemini çiftliğe ait olmak üzere satı,a çıkarılmıştır. İhalesi 
9/12/937 tarihinde Per,embe günü saat 14 dedir. Taliplerin 
milli emlak müdürlüğüne müracaatleri. 4116 (2095) 
,~ ............... ..-. .... ~ ... :-..i:311!1 ...................... .. 

lstanbul Sıhhi müesseseler artırma 
ve eksiltme komisyonundan: 

Eksiltmeye konulan iş: Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye 
hastanesinde yaptırılacak pavyon. 

Ke,if bedeli: 43289 lira 44 kurus. 
Muvakkat garanti: 3246 lira 71 ' kurus 
Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye ' hallanesinde yaptırıla

cak olan pavyon kapalı zarfla eksiltmeye konulmu,tur. 
1 - Eksiltme 10/12/937 günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıh

hat ve İçtimai Muavenet müdürlüğü binasında kurulu komisyon
da yapılacaktır. 

2 - Mukavele bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şart
ları, proje ve ketif hulasasiyle buna müteferri diğer evrak 217 
kuruf bedel mukabilinde komisyondan alınabilir. 

3 - İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesikalariyle bu ife 
benzer 30,000 liralık it yaptığına dair nafıa vekaletinden almış 
olduğu müteahhitlik vesikasiyle muvakkat garanti makbuz veya 
banka mektubu ile birlikte ihale saatinden bir saat evvel teklif
lerini havi mektuplarını komisyona vermeleri. 7833. 

23-27-1-7 4102 ' (2096) 

Bir gün bahar, bir gün kış 
kararsız havalar 

liastalıklarııı en büyük 
yardımcısıdır. 

Vücudunuzun grip, nezle, bat ve dit ağrisı, kırıklık 
ıinir, adele, bel ağnlanna kartı 

fiBlPiN 
K~eleriyle korunmağa bugün her vakitten daha 

fazla muhtaç olduğunuzu unutmayınız ! 

GBiPiN 
Mideyi bozmadan, kalbi ve böbrekleri yormadan 
bütün ıstırapları dindirir .. 
JCABINDA GONDE 3 KASE ALINABJLIR .. 
lıim ve markaya dikkat .. T~klitlerinden sakınınız. 
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Alaşehir Gençler Birliği Pehlivan 
Güreşi 

Şeker bayramının ikinci günü Sarıgöl nahiyesinde - üçüncü gÜ
nü Alaşehirde tertip edilen insan güreşine verilecek ikramiyeler, 
aşağıda yazılıdır. iştirak etmek isteyen pehlivanların 25/11 /937 gü
nüne kadar müracaatleri. 

Başa 

Ortaya 
Ayağa 

ikramiyeler 
Alaıehirde Sarıgöl de 

50 lira Başa 40 lira 
30 » Ortaya 25 » 
15 )) Ayağa 10 » 

(2091) 

Fabrikaları 
anonim Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu 126 lzmlr 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaster· 
lenir, katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FIATLERlMlZI iSTEYiNiZ 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas N·ı. Yeri Nu. su Nevi Depozito 

T.L. 
«KiRALIK GARAJ» 

C.67 lzmir Fettah mahallesi 
Haliliye sokak 1-10 Taj Garaj 600.-

lzahatı yukarıda yazılı gayri menkulün kira arttırması 8/12/ 
937 Çarfamba günü saat on birde kapalı zarf usuliyle yapılacak
tır. istekli olanların yevmi mezkiirde hizasında yazılı depozito 
akçesini veznemize yatırarak arttırmaya girmeleri. 

23-30 4119 (2092) 

, .. Doyçe Oriyantban~ 
DRESDNER BANK ŞURESI 

IZMiR 
.MERKl':Z f : BEIU,1 N 

Almanyada J7{J Şubt'&l Mevcutiur 
Seı ınaye ..-e ilıtiyat akçesi 
165,000,000 Rayhsmark 

Tiirkiyeile Şnheleri : ISTANBUL ve lZMIIt 
MmrJa Şulıelerf: KAHlUE ve 1SKENDERIYE 

Iler türlii banka ınuaıuelatnı ifa ve kabul eder 

Sıhhat ve güzellik 

Sağlam ve güzel 
Sağlam ve güzel 

dişlerle 
dişler de 

RADYOLiN ileteminedilir 
Dişlerinize çok dikkat ediniz 

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

tecrübelerle anlatılmıftır. 
Günde üç defa dişlerinizi lırçalıyarak ve daima 

RADYOLiN 
Kullanarak ditlerinizi koruyabilirsiniz ·-
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Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

Mi ELE 
Krema makinalari geldi 

Bu makinalar dünyanın her yerin· 
de sütçülük aleminde büyük ,ö~· 
ret kazanını• ve en verimli mak ' 

ne olarak tanınmıştır. 
Son ıistem yeni modellerimi:ı: 

gelrniıtir. 

AYNI FABRiKANIN: lzmir umum •atış depoıu: 
MIELE BİSiKLETLERi M. D. TIMUR ve A. KAUKI 
MIELE Hafif MOTOSiKLETLE- (Gazi Bulvarı Nu. 17 Telgrafı 

Rl... KAUKI • lZMIR) 
MIELE ELEKTRiK SOPORGE- Telefon 3858 

LERI ... 

Radyo Meraklılarına 
GRAETZOR 

Braun Hornyphotı 

Markalı Radyoların 1938 modelleri görünüz. 
Zevk - ahenk - sada temizliği • zarafet evsafını hep birden ar:ı:e

der. Radyo almadan -Bir defa görmek- dinlemek sonra karar "er; 
mek menfaatiniz icabıdır. 

Otomatik 1 ve 10 plaklık gramofonlarımız tavsiyeye değer. 
S. KALOMENI: Büyük Kardiçalı Han . d• 

Omega ticarethanesi ittisalın t' 

Daim on 
• 

No. 9260 No. 9360 
DAIMON markalı bu fenerler iki ve üç pillidir. iki yüz elli "~ 

üç yüz metre mesafeyi tamamen aydınlatır. Ayarlıdır. .
1 Bu fener ucuz olması itibariyle çok satılmakta ve takdir edı ' 

mekedir. Geceyi adeta ııündüz yapan bu fenerlerden çok istif•· 
deler yapılmaktadır. 

Bu fenerlerle canlı bir mahliiku diri diri tutmak mümkündür• 
Çilııkü ziyaıi ıı-özdeki ha11ayı kamaıtırır, tavsiye ederiz. 

, 


