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HAKKI OCAKOCLU 
l-ABONE ŞERATTI 

DEVAM MÖDDETI Türkiye için Hariç ıçın 
Senelik • • • • • • • 1300 2800 

Altı aylık • • • • • . 700 1300 

T E L E F O N : 2697 

il ita/yada bir casus 
şebekesi yakalandı 

latanbal, 23 (Yeni Asır • Telefonla) 

1 

Romadan bildiriliy~r: Bir casualar tebekeai 
ketfedilmit ve bazı tevkifler yapılmııta. Bun
laruı Fransız olduğu söyleniyor. 

1 

t:'umhurıyeım ve Ctımhuriyet Eser~~ekçisi, Sabahları Çıkar 8ıyasl Gazetedif' YENt ASIR Matb.uanda baaılmıtbr. 

Kırtasiyeciliğin önüne 
Hükümet esaslı . tedbirler alıyor 

Ulus ve Devlet 

Vergi borcu na1J1US 
ve şeref borcudur 

-0--

Devletin ulusa, ulusun devlete 
karıı ifasına mecbur olduğu bir çek 
~~Heler Vllrdır. Bu vazifelerin hak
ıuy}e yerine getirilmeşİ, refahın, ni
~rn ve intizamın esasını teşkil ey-

r. 

-
Ankara, 23 (Hususi) - Kırta

siycdliğin önüne geçilmesi ve iş
lerin sür'atle tedviri için e~c:sh ted
birler alınmal:tadır. Memurlnnn sa
lehiyet ve vazifelerini tayin eden 
eldeki kanu:ı Ye kararnameleri tet
kik için Kamutayda yeni bir encii-

ır.en kurulncaktır. Encümen, bütün 
kararnarne!er muhteviyatını ihtiya
ca göre tevhit ve ıslaha çalııa~aktır. 

Ankara, 23 (Hususi) - Birinci 
umumi müfettİ§ bay Abidin Özr.ıen 
yerine emniyet umum müdürü hey 

Şükrünün getirileceği ve siyasi müs
teıarlıkların lağvına karar verilme
si üzerine hariciye vekaletindeki si-

Wd!J--

geçilecek 
----™ 

Eski seneler 
hakkında Vergileri 

asılsız bir • 
şayıa 

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

VİLAYET " 
Resmi bir tebliğ! e 
halkımıza bu şa
yialara ehemmiyet 
vermemeyi tavsiye 
ediyor. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lzmlr vlllyetl muhte • 

rem halkına: 
Eski seneler -.ersilerinin aff edi

leceği ve defterlerinin yırtılıp ya
kılacaiı hakkında ötede beride bir 
ha-.adiı netredilcliiini itittim. 

Fiİhakika ulus ve devlet ayrı ay
~ l>irer kuvvet gibi telakki edilirse 
-c biri diğerinin sinesinden ooğdu
ını için bunları, birbirini tamamlı
ran bir tek kuvvet olarak kabul ey
CJnek daha doğrudur. Ayrılık nok
~~lannı ancak karşılıklı vazifeler tC§-

ıl eder. · 

yasi müıteıarlık vazifesi inhilal 
eden bay NumP"l Menemencioğlu-
nun tekrar hariciye vekaleti umumi Att:tiirk ı·c ba~elC'tL A1ııeara0ya dönii§lerinde 

katipliğine tayin edileceği kuvvetle 1 
1 

Ankara. 23 ( Huauıi) -. Siyasi 1 killilderin de ilga edileceği 
söyleniyor. müıtqarlıklar gibi -.eküetaız ve- alımmttır. 

Verıi affı bir kanun meaeleal· 
dir. Ne böyle bir kanun -.ene de 

haber bu aibi bir tasanur mevcut elma· 

fiyialara halkımızın iltifat ve it&. 
mat etmemelerini tavıiye ederim. 

lzmir Valiıi 
FAZLI GOLEC Devlet, ulusun inki~f ve saade-

-------------------------t' .., ıır4 

~• r.amına gereken tedbirleri alma- D 1 t • • t • 
~~~~~~t;:e::ki~~ia~:~:~:z~:1a::~ ev e 18 SU SJyase 1 
81

• ona kuvvet vermesi ihmal kabul 

:!~~~:ı~~:~~:..ı~~icik kuvve~ Bakırçay - Gediz .:-büyük ve küçük 
Ulus vazifelerini muhtelif yol-

~n yerine getirir. Bunların bir M d t b .. .. k . 1 an lacak 
!:~;;~ire: ~~§k:ıü~~~:.e~~:n mb~: en eres e uyu iŞ er y yl 
tcllcfiyetleri yerine getirmekle dev- Devletin eu islerimiz 

tc kuvvet verir. üzerinde büyük , .e ü-

t Medeni milletlerin,.hayntlarına dik- mullü Lir programla iı1e 
.'~at edelim. Aile bütçelerini gözden başlaması, 3132numaralı 
ır~çirclim. Orada görülecektir ki her kanundan sonrndır. Onild 
~ılc bütçesinin ba§ına devlet vergi- şube ''e bunlara bağlı 
lcri geçirilmi§tir. Bunlan muntaza- SO kmmdan mürekkep 
l'rı~n ödemektedirler. Hatta müteka- olan sular teşkilatı, bü
tnı) rn·ıı ı d h ·ıd 1 . tün fenni cihnzlarile yur-1 et er e ta sı ar arın müra-
taatlcrine, icrai takibatına çok az te- dun her kö~esine ynyıl-
ladüf olunur. Herkes götürüp vez- mış bulunuyor. Büyük 
tı~Yc borcunu yatınr. Şüphe yoktur kalkınma planının tatbik 
~1 bu ınesele bir kültür davası, ulus hazırlıkları yapıldığı son 
\'c devlet mefhumlarının iyi_anla-1 günlerde ı;u işle imizin 
tılnı~ş bulunması işidir. ı gerçc~leştir.i.lmi? olan kı-

Bızde maalesef vaziyet tamamen sımlanyle uzcrındc çıılı
~~inedir. Bakayaya kalmış vergile-!şılnn t;nfhalarmı cnl~
ırı Yekunu her yıl milyonlara baliğ tnn bu yazımız; yeşıl 

olu T j d k"' .. t. ahsil edilebilen kısımları da ve mesu oyu yam~-
l"rıtıhte)i f zorluklarla elde edilir. Bu- l cak ana vasıta olan dı
]tın kabahati kimsede değildir. Asır- siplinli nynrlnnmı ve dü
<lrdan beri karanlıkta ya<-ıyan ulu- 1zenli cümhuriyet aulannn 
~tıl'lluza nasıl benliği un;tturulmuş 1 memleketin kavuşacağı 
~•ae, o !Qekı'lde 'f 1 · k ak 1 zamanın pek te uzak ol-"'b' . ıt vazı e en avram l b · · k k' l b ... ı) madığım anlatıyor. Yeni yapı an uyu ·öprii erinıizdetı i_ri .. 
t .... 

1
1Yeti verilmemiştir. Cehaletin 

'""it c · l d 1 f Birinci Şube: Susığırlık · J M. Kemalpaşa deresi ve Bursa ovasından çok taşkın derelerin ovaya zarar verml-
tc~k ~1. a tın a vergi iş eri vazi e Bu şube 185,000 hektar genişliğinde gelen Nilüfer çayından mürekkep olmak yecek hale konulmasıdır. Bütün bu dere-
t-.ı~1 ~sı.ndcn uzak bir nevi haraç 
'°~k bulunan Susığırlık su havzası Üzerinde üzere dört it mevzuu vardır. ler U1udağın ıimal yamaçlarındaki bo-ti)..... ~~•.ne uğramıştır. Çok defa ve-

·••cd - çalıımaktadır. Simavdan gelen Susığırlık Bursa ovası ıslahının umumi hattı, ğazı terkederek ovaya yayıldıklan zaman 
taatJa ıgı için kazançlı çıkanlara da deresinin, Manyastan gelen Karadcre, Uludağdan çıkarak ovaya yayılan bir- - SONU IK1NCI SAHtFEDE -

nınıştır. 

lcf~il bir hükümet, bütün mükel
'.'ti 

1
Yctleri müsavi tarzda ulusa tev-

~İi:~ ~hsil yollanm kurmak mev-
[) cdır. 

l"rıah ~vle.t eski hesapların tasfiyesi 
l'ap 

1Yctınde olmak üzere bir kanun 
~h.~'ttı~. Muayyen tarihe kadar 
~~ cdılemiyen vergiler müruru 
l"rıuru na tabi tutulacak, vergileri 
tC\ da ru Zamana uğratan memur la-

l ~esuliyet tevcih olunacaktır. 
İçin ~t. e.dilen tarih çok yaklaştığı 
faaı· lsılat daireleri hummali bir 

1Yet · · d tıı l·e •çın "dir!er. Müruru zama-
thc~ 8n:1ek için haciz kararlanna 
ecflcd nıı:vet verilmektedir. s~kiz on 
'-"cr~i b beri verilmiyen, toplanan 
~haili or~~arınııı bir iki ay içinde 
tediye'. ınukelleflcr bakımından da 
eC\ ~eç~ı kolay bir is değildir. Bilhas
bcıki bnı darlığı ceken ailele~ için 
di~ler ~ Vaziyet yürekler acısı ha
~~tıak • e dogurur. Lakin Ahmet 
~tken arMne her yıl mükellefiyetini 

1trncs· ehmedin borçlarını es-
~ll\ ... 1.' eskittikten sonra da öde
tt - 1 rn·· ~le~ ururu zamana uğratma-
Q~nUnjefhumunn sığmaz. 

...... so~ beraber geçmiş yılların 
iKiNCi SAHtFEDE -

HAKKIOCAKOOLU 

Suriye Hatayı tasdik.ederse 
•••••••••••••••••• 

Fransız paf lamentosu da o zaman 
Suriye muahedesini tasdik 

lstanbul, 23 (Hususi muhabirimiz
den) - Fransa ile Suriye arasında ak
tedilmiş bulunan muahedenin F rnnsız 
parlamentosunda tasdikini temin etmek 
için Parise hareket eden Suriye başve
kili Cemil Mürdümün seyahati bir ay ka-
dar devam edecektir. Fransız siyasi mah
(illeıinde mevcut kanaate göre Suriye 
başvekiline, muahcdenin tasdiki i,;in 
ilk önce Hatay hakkında Cenevrede im-
zalanıın anla~manın Suriye meclisi ve 
hükümetince kabulü tavsiye olunacak
tır. Cemil Mürdümün Paristcn dönü~te 
Ankaraya uğrayarak hükümet ricalimiz
le tem.aslar yapacağı öğrenilmi~tir. 

Romltı\ 23 (ö.R) - Beyruttan bildi
riliyor: SC.iye komünist partisi namına 
bir deleeuyon Pariae giderek Swiye -
Franaa muabedeainia ta.diki teeebbU.U-

+ - SONU µçoNCO ~ -

dıiından yanlıt anlqı)an bu ıibi 

Topr~k- kanunu 
Son tetkikleri bitti 

Rakamlarla 

bu nibete ne diyecdclerdir) 
Fakat daha enteresanı §Udur: Türkl-

lil::ı::ll;..:!lı.;.;:.J.~.:.2:.:lıilli:ııiM.'"!l~:Z.~-..J yemizdc yüz yaşından fazla olanların 
Tiirkiyede yüz 11Cl§tndan fazla olanlar. 

Kadınlar - Erkekler. 

. §t41 
E-Hty ' KÖ'l' 

1 

,. 5.Ş55 

iti 

dörtte üçünden fazlası köylerde yaşa· 
yor. 6241 yüz yaşından fazla olandan 

686 81 şehirlerde 5555 oi köylerdedir. 
Şelıirlerde yaşayan 686 ihtiyardan 187 
si erkek, 499 u kadındır. Köylerdekinin 

ise 2669 u erlcck, 3486 sı kadındır. 
Köyde insan ömrü daha uzundur. Saf 

hava, temiz hava ve bazı yerlerde bol, 
yüksek kalorili yiyecek, belki de mideyi 
yormıyan ['Z çeşitli ycyecek. Hele şu 

köy kalkınmamız bir tamamlansın, yilz 

)'a~ında olanlarımız. bir yaşında olanları
mız kadar çoğalacaktır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fi TR E 
Bir yandan ordu havacılığı

na para ile yardım · ederken, 
bir yandan da Türk gençliği-

:~~~_:..:...::._?...:.::=...!.!._ıt.Jz4-~S:z6 • ni kanatlandırmağa çalışan 

T .. k' de ·· _.:ı __ 1-ia ·olan E Hava kurumunu her zaman 
ur ıye 1/UZ JIC&ftnuım az • d"" •. ı· .. C"· 1 • · · b 

IZ41 ~ S.555 i köylerde 686 ft ıe- ~ . uşunme ı, v- ıtrc> crımızı u 
1'Wlmled~ • ıte ayırmahyız. . :. ................................ ~···· 

- if 



Ulus ve Devlet 

Vergi borcu namus 
v~ seref borcudur .. 

-8AŞT ARAFI mRtNCl SAHtFEDE
ihmallerini de bir iki ay içine sığ
Chrarak telafiye kalkıımak insaflı bir 
hareket sayılamaz. 

Binaenaleyh ealci vergilerin tah
silinde çok ıuurlu bir çalışmaya, im
kanları göz önünde tutan bir tahsi
lat usulüne geniş mikyasta yer ·ver
meğe ihtiyaç vardır. 

Vergilerin affedileceği, eski def
terlerin yırtılacağı şayialarına ku
'laklan tıkamak lazımdır. Nasıl fer
Cli borçları ödemeği namus borcu 
telakki ediyorsak, devlet borcunu 
onun üstünde milli namus ve şeref 
borcu saymağa mecburuz. Ve haki
katte böyledir. Ulus bu kanaatle ha
reket eylediği gün devletten tediye 
kolaylıklarını bulması gayet tabii
dir. __ 
Şu halde mükellefler borçlarını 

ödemek samimiyet ve açıklığını gös
termeli, salahiyettar makamlar da 
sıkmadan, tediye imkAn ve kabili
yetine göre borçları taksitlendirmek 
fırsatını vermelidirler. 

HAKKI OCAKOöLU 
----:---
Ankara da 

ŞEHiR .. HABERLERi Toprak kanunu 
-

Tütün satışları Kadife 
Son tetkikleri bitti 

Kalesinin teşcir 
Memleketimiz toprak ve iklim şartlarına g6re 

Durgunluk devamediyor 
Beş mıntakaya ayrılacaktır 

De."' bahadan evlada da intilCal edemez. ..
1 
.•• 

-~--~~~--~·--------~-----~~ 

işleri Şehrimizdeki alakadarlara gelen ma
lümata göre lktısat ve Ziraat vekaletlet i 

Kadife ltaleıinin ağaçlanması mütahusıslan. köylüyü alaka.dar ed~n 
• işine ehemmiyetle devam edibnek- mühim ve hayati işler etrafında müşte-/ k f IS Q f tedir.Geçen &ene kadife kalesine reken incelemeler yapmaktadırlar. MuhSatışlar ve fiatler· hergün. 

vekaletine muntazaman bildiriliyor 
dikilen yabani zeytinlerin sahası telit bir komisyon, tetkik mevzuları hak
geni4letilecektir. Bu kısım, Sinek- kında kararlar alınması için muhtelif iş
liye kadar tamamen ağaçlı bir nıe- leri mütahııesıslarına havale etmektedir. 

---------··----~---------- • ·1 k d" • ' 1 kt Den· den rrö-j Memleketimizde, köylünün işine )'a• Tütün sat~annda henüz beklenen ha· rette iktısat veldiletıne arz:edı me le ır. sıre yerı O aca ır. ız o • • '-

. ık t 1 
•• K.ad'f k l ah üzer"nd• rnyacak ve en fazla \'erım temın edcl'.C~ raret yoktur. Buı mıntaka:larda müstab- Sermayesi iki milyon lıraya <; ·arı an runen ı e a e S ası 1 -, •• • • • • • • .. 

1 w . A Türk tütün limited şirketi ödemiş ve Da- boş yer kalmıyacaktır. gubre cınsını tayın ıçm mutahassıs ar ça-
sil satışlarm durg\,lnlugundan şıkayet et- l U l d . l • d b lıc:magw a ba.,lamı•tır Haber ııldığunız.a 

1 d f l. .. r a a ıçme er cıvarın a ya a- .. .. ,. · 
mekte ve alakadar mı.ıkamlara başvur- yındır mıntaka nrın a aa ıyet goster- A • l d "b' b' k 1 "re tetkiklerin neticesine göre Garbi 

A · .. l"I · b ı w b ı tnh· 'd c · de b nı zeytin er en mu ım ır ısmı,go maktadır. khısar koy u en, am<aya rnege aş amııtır. ısar ı ar sı u ı l w h l l t M Anadoluda bir gübre fabrikası kurulma· 
· · · ki ı ı "b · le dahıı ( z atı ıga azır atı mış ır. eneme-olan borç taksıtlerının ya aşmış o ma- yı mu ayaatını genış tutara a - • E • l h' . t"b' 1 d"o.ü iilmektedir ·· .. ı k d menın mıra em na ıyeııne il ı sı u., n · sından dolayı dardadırlar. la tutun ııatın e ma ta ır. s··l l k"' .. d k' d li l TOPRAK KANUNU 

1 u eyman ar oyun e ı e ce er 
Resmi makamların tesbit ettikleri lit· Bu hafta Manisa ve Turgut u mınta- d b k'" .. ""-k"I b' ı· ı. 

l k e u oye musı.a ı ır ge ır u.ay-
teye göre şimdiye kadar yirmi üç bu· kalarında gerek inhisar mer"'O..'r m, gere l w h r ti ·ı . t' 
çuk milyon kilo tütün aatılmııtır. Satış Türk tütün limited memurlan faııliyct nagı a ıne ge n ~r. 

yekünu •e muhtelif kalitelere göre tü-ı göstereceklerdir. iki gündenberi Seydi- Yabancı 
tün fiatleri, her gün muntazam bir su· köyünde satı~ıır inkişafa başlamı:Jlır. 

Ta...,ımlr:ır lzmire de 

Toprak kanununa esas olacak mev
zuat, Büyük Şefin İr18tlariyle tekemmül 
etmi~ ve bir layıha hazırlanmıştır. Son 
tetkiki de yapılmaktadır. Daha evvel de 
kaydedildiği gı'bi her köylü ailesine, mın· 

•• 'n o u 
let bu araziyi, bilahare aile reısını a 

L. k.alorın münden eonra oğluna veya u.o.t 

verebilecektir. 1'.'0( 

DEVLET ÇiFilJKLr..ı' 

.-!t.f;kleıt Bu yıl ilk iş olarıık devlet 'Wu• 
1
.,, 

•ft p.• 
kurulacakhr. Kurulacak devlet çı ca 

. • 1 · • d!' · tt' ihtira lerının yer crı tayın e umış r. .. • 
k B ı b . \'i nu 

göre orttınlaca tır. un ar ır ne rk 
"E ı•W• h ı· d k" ı·· rehber 1 

mune çı t ıgı a ın e, ·oy uye k• 
edecek teknik vasıtalarla çalı~tınlaca 
tır. 

51
• 

Zirai kombinaların ııekilleri ve "a gi 
taları tayin cdilmi~tir. Bunların hail 
mıntnkalıırda ne miktarda faıı1iyete ~~ 
çirileeelderi tetkik edilmektedir. l d~ 
kombina ziraat makineleri, traktör ~e ,;. 
ğer vasıtalarla teçhiz edilecek. de" 

nrazi ini hazırlayacak; muhtelif .ebeplel" 
1 'I . • .. • eÇ kalllıt' e arazı erını surmıyen veya g Jc-
lara ziraat vekaleti emriyle yardıD'l e 

KOOPERATİFLER eektir. uğrıyacak takanın arazi durumu ve vereceği ınah- ftJ 
sul göz önünde tutularak geçimini temin 7JRAA T MINT AKALA 

Futbol federasyonu fatanbul, ___.-" 
edecek kadar arazi verilecektir. Elye\'m ---------

Ank!lra ve lzmirde futbol ve at- k 1 1 . M 1 k . 'd . ....0 taka• 1 ellerin~e i araziy e geçim erini temın em e etın yenı en zıraat .. ~ . Yeni ticaret anıa,ma arı . letizm faaliyetini arttırmak için . 1 .d . .1 k !arına ayrılması 
1
·.s

1
• tekemmül ettirilınır1 S b ' l • ' J J ' J .. h · b • bb •. • • • . cdemıycn ere yenı en arazı verı ece , 

gHrU,UIUyor On lT Yl lC, lnue Zmlrue genlŞ Ve rnu dım ır t~e usel kgır,1f~ı.ştı~. ellerinde fazla arazi bulunup ta bunları tir. Bir habere göre yurdumuz beı zir~ 
Y11..:ı-1Ukte bul Til k" ısv· Bun an sonra meme etımızı zı- lı: • • ~' F 

1 
'-~ bu"""' 

u.nu unan r ıye - ıçre k b~ k I ı devlete satına ısteyenlerın arzuları ua mıntakasına ayrılacaktır. i vaıu ~,.~ 
kllr. _,.,.._ ..... 31 Mart 938 tarih 'ne rQ ydall -~ekı'l' .Je ko·~ v/u"ye 'ıa y -'ım effl• yaret edece ecne ı ta ım arm d'I k • A . . d B Şak" K b" · 'k t ekil~· ıng 8

'""'i'._... 
1 

r ı y aı J , Uı I b d b k Ank t l kabul e ı ece tır. razı tevzıatın a esns yine . ır ese mn ı tısa v kadar uzat.1-... tır Yeni anlnma yapıl 1 ıtan ul an aş a ara ve z-
1 

w · . k" 1.• .. • d · • k · t lm··•ı A0' ""~ • ~ - . .. l h .. topragın \'erımı ve oy unun geçım şart· zamanın a zıraı ta sıma yapı ~ · rİ 
muı etrafında hUk:Umetlmlzle mihake- . . . . . • • ,_ d ,_ f mıre de ugrama an ve er uç fC- landır cak bu taksimat, toprak §ardan na~ 

Son hır yıl ıçındc lzmır vılayetınde tedir. Bu ayın sonuna ııı:a ar .. ooperatı birde ikifer maç yapmaları temin · .. .. . . · . go-
relerde bulunmak Uure ikin. cikAnun ip-\1'ooperatiE (aaliycti artmış; kooperatif ortaklannm kooperatiflere borçlarını d'l .L • Her koylu arazısıne verılecek devlet itibarc alınmadan, mesleki taksimata ak 

l;a ___ .:1_ '-..1-•-- blr 'T-. ti t e 1 eccx:tir. · · ·· · h · k ı w · 1 t ş· diki t·''- · tta toPr t u.aıuua feım.uıuc:: uvıçre care ka.nunuyle köylü kooperatiflere daha ıı· ödemeleri icap ettiği kendilerine tebli~ A kar d f d nl kA arazısı uzcrıne acız: onu amıyacagı gı· re yapı mış ı. ım ..-suna 1 ur 
el L ka F!-1. di 1 n a a e erasyo ar er a- b. f w 1 • d 1 k ve ı'klı'm '"'rtları go··z: o·'nünde tutu rıt 1 heyeti g ecedir. Danimar • uuan • kı bir ,ekil de sarılmııtır. lzmirde me\·- edilmiıtir. T ahsilıita devam edilmekte· ıkl lan d ku 1 ı erag muame esı e yapı amryaca ve """ 

ya ve Polonyalılarla yapılacak ticaret ve cut kooperatiflerin aayısa yetmi, ıckize d' 1 nının yapt arı son top b a • başkalarına sahlamıyacaktu. Bu arazi tur. ., 
ır. 11 lüplerin durumları gözden eeçi- ----------------------. kliring anlqmaları müzakerelerinde baliğ olmuıtur. Bir kısım müstahsiller, ma arını sa- rilmiş ve memleketimizde profes- D 1 • • • 

şehrimizde devam olunmaktadır. Polon- Kooperatifler, taahhütlerini ve borç· tamadıklarını ileri sürerek bir ay kadar yonellik temayüllerine kat'iy}rcn ev etın SU sıyasetı 
yalılarla yapılmakta olan görti§melerin lannı ödeyen ortak.lan himaye etmekte mühler verilmesini istemişlerdir. Bunlar meydan verilmemesi, kulüplere 

bu günlerde blbnesl beklenmektedir. ve her mevsimde ikrazata devam etmelc- hakkında tetkikat yapılmaktadır. ! varidat membaları temin edilmesi ~ - • - • DöRDONCO ŞUBE: soYO~ 
Bir müddetten bert davam etmekte - --- -- kararlaşmıfhr. BAŞTARAFl 1 tNCI SAHtFEDE . ___. 

---=-- sürükledikleri rüsublar ile büyük. mah-olan Türkiye - Letonya ticaret anlaşma- Rr-a 

B d d •k • • t •• rutlar teşkil etmiştir. Bu mahrutlar, bir· VE KOÇOK MEND ~ sımUzakerelerldUnnetlceleruniştlr. Ha- ayın ır a l l cınaye O"' t 1 .. gre men erın birine müvazi olduğundan şimaldeki dağ .. iik zırlanan ticaret ve Kllrlng anlaşmaları B b · ·· •· .. k k.uÇ 
yamacına sılu§arak büyük bataklılar u ou. enın on uçuncu ısını ..... diln Le•-- h eti ıa· B Yams waı Kıdem zamları verll"""cek 1 M d B d t-'- b-'- ı ğ·-'"· """' -..ya ey re 

1 
• - .., ~ meydana getirmiıtir. Bu sebepten ıslah en resın ayın ır ur;, 11&.aD 1 ........- • , 

a'n8S ile Tiirkofls bqkant B. Burhan Züı- Bekçi, elinden kacan hırsızı vurdu Öğretmenlerin kıdem zamları, İllerinde ilk düşünülen §CY bu derelerin dik edilmiş olan projeler dahilinde;. 
ni Sonus tarafından parafe edilm.iJUr. ' çizelgeleri, 1 Haziran 937 tarihin- taşan sularını kola>·lıkla akıtaralt batalc- ııaatı devam etmekte olup kanal k 6' 
Yeni anlaşmanın her iki memleket mil- Bir adam da bag., kulesinde öldürüldü den muteber olmak üzere vekiller 1ıtıklar kurutmak gayesi olmuııtur. Bütün mllSı İşi bitirilerek bu sene CeDad !.· 
badeleslne yeni bir hız vereceği ve Le- l heyetince tasdik edildiği telgrafla derelerin rejimi tanzim ve aonra ovanın lünün boııaltJınası muvaffakıyetle b 0

k d lca -- ·r t b'td· ·ı · t' 1 · 'lA 1 ı · ı · · 'b k ·· h l lacakbr · .tonya ile memle etimiz arasın aki t • Bayındır zabıtası, şayam dikkat bir din akrabalarından olduğu anlaşılan vı ~ye.~ 1• ın mış ır. zmır vı. a-
1 
su ama •Ş. erını t~rt'. . etm_~ .. uzer.e a:m- rı mış 0 •• " ~ • • uıe-

rl mfinaaebatın inkqafına çok yardım cinayet hAdisesini ehemmi yelle tahkik Aydıııın Akça köyünden Mehnict te yetı b~tçesınd~ mevcut ~Ol 9 ıJk 
1 
ıanan ıslah proJeııının buyuk hır lısmı • On dorduncu kıaım ıse, Ç~ne ça~Jiııill 

edece'" Umlt edilmektedil". Sellüloz ih- kted' B dan b' ""dd t ı ı d d ıokul Ögretmenmden 971 Ögretmen bitirilmiştir. rınde yapılacak olao haraJ mab ., 6
• etme ır. un ır mu e evve maznun ar arasın a ıl". • • k h d 1 f .

1
• 

1 
la b' · '- K 1 o"a' 

tiyac·-··· .. bir k·"-'"'m da Letonyadan B d A ı k- ·· d H" · u tımdıye adar isti dam e iliyor- Bu rnıntakada ıslah ve tanzim edilen ta sı at ı p nnııu ıbrereıL oça.r 1 e' ~ ~ ayın ırın sal" ar oyun e useyın 1 Jandanna komutanlığı bu ıııidise ile 
1 

· • 1 k k al ge< 
temlnl lçJn parafe edilen anlaşmaya kA- isminde bir genç bir cinayete kurban a!Akndar olarak Eaillerın bu cinayeti na- du. T aıdik muamelesi yapıldığın- çaylar Nilü~er çayı. Cökdere ve ~ap· ~~n. su an~~~ ıçı.n açı ~ca ~~ dır· 

• • · .. • 1 dan d'"" J • d • d'l k lıkaya, Delıçay, Aksu, Narlıderedır. gının tayını ı~lerıyle ugraşJm-ta j'ı fi mı.kdarda kontenjan konulmuştur. gıtrniştı. Huseyın, Bayındır e§rafından sıl ve ne maksaUa i~lediklerini araştır- ıger erı e tayın e ı ece • 
0 

b . . k Çald b · infll' 
-=- H Meh " da 1 ~ t' B l d .. iKiNCi ŞUBE: BAKIRÇA Yl n e§ıncı ısım a araJ ''/' c acı:. met n6anın yanın ça ış- maktadır Maktultin •engin bulunması ır. u ıene u em zammı goren .. l .. ··ı .. ah ıı· Janfarı 

Talebenin sağlık 
işleri 

k id' · .. • ·ı~ ..... . , na musa t goru en uç m a ıo p bll' 
ma ta L d k cinayc.t.in menfaat hissiyle işlendiği uın- ı ol kul d ogdrethmel nlerın~n kıdd~l Bu ıubenin altıncı ve yedinci kısım· le profillerini ve buralarda yapılacıık . 

Bu cinayel tahkikatı evam eder en kt d' c· . b . 1 d zam arı a er a tesvıye e ı e- ışb~ 
Bayındır eşrafından olan ve elli b~ nını verme e ır. mayetın ugun er e cektir. 1 ıarı. Bakır çayının ıslahı için mansaptan rajların muhtelif irtifalara göred'~ubitİP 

tenevvilr etmesine intizar edılıyor. · 'b So b w ._ d ı ..__ ı ki · 'kt ı "t etü u yaşılarmda olduğu anlaşılan Mehmet -=-- ıtı aren ma ogazına ııı;;a ar o an a;uı- ece en su mı ar arına aı bİI 
tik okullarda talebenin aailık ağa da esrarengiz bir cinayete kurban IKINCI CiNAYET Mu··essı·f bı·r kaza mının arzani makatları alınmış ve bu su- miştir. Bu etüd neticesinde ~ayet dara· 

itleri ııkı tekilde kontrol edilmek- b w d l k b" b · 2 5 O ııı 
gilınic:tir. Hacı Mehmet ağa Asarlar kö- retle ön proje ve keşif evrakının tanzi- ogaz 8 yapı aea ır araJm b·ıcce" tedir. Talebenin temizligw i kontrol -Y B d d b l d' b ı ·ı ç k"b kad t ta ı 

lk yünde sevilmiş ve tanınmış bir zattı.... ayın ır 3 e e ıye mezruat ~ =çı e- e,ma' ·e iki yavru mine başlanmış bulunmaktadır. yon metre u e ar suyu u 
111

,11• edildiğinden İ okullarda hasta- rinden Mehmet oğlu.Abdurra.'ıman, zcy- B ( 1 ii anlaıılmıgtır. Sarayköy ovasının st1 lık gayet azdır. Talebenin buta- Bağ kulesinde uyumakta olduğu bir sı- yaralandı u an iyet mevsiminde ilk hazırlık- . . ,r1· 
il rada çifte tüfengiyle sol memesi üze- tin hır ızlığı yapmakla olan Pınar ma- r~ame k b wl Z t" 1 r bitirilmi~ olacaktır. ması için lazımgelen kanal geçeğinııı lık cetve eri muntazam bir aurette ~ a.zuımı ag ı ey m-

tutularak maarif idaresine bildiri- rinden vurulmuş, hadıse bilahare mey- hallcsinden Cısmi isminde birini yaka- ler köyünde müessif bir kaza ot-1 OÇONCO ŞUBE: CEOIZ biti ile uğraşılmaktadır. acak ba' 
lecektir. dana çıkmıştır. lamış, f kat hırsız elinden kurtularak muştur. Bu köyden B. Hüseyin On altıncı kısım. Çinede yapıl ~i· 

istatistik .. d .. 1 ....... d Bayındır jandarma komutanı derhal 1 kaçmağa b şlamıştır. Cisminin kaçması Kayanın üç yatındaki og""lu Şerif Bu oubenin sekizinci kısmı, iddihar va- r~j do1 ~ayısiyle sub alt~~~fkalacakt -~itiıı• 
umum mu ur ugu e hAd• ·1 lak el 1 k sed' b 1 •• • b k . Abd ah jf "f 1 'f . . .. k 1 a1 l nın p bıtının ve araı ırtı aının Cll"' 1 bu .. tu"n "l" ti • • d -ık. t 1 c1 ıse ı c a a a ar o ara ce ın u-, uzcrıne c çı urr man ç te tu en• ve yod" 1 _._. _

1 
M t f zı csını gorece o an ~ armara gö üne .. 1' a vı aye erımız e sag ı 11 a- . . . . . . . .. .. .. ... ı Y~tnaauı og u us a a, k ı · l ı 

1 
yaprıta 

tistikler' t tul k .. d "im •• lunduğu bağ kulesıne gelmış ve talıkı- gim ıstıınal ederek suçlunun olumune ellerin • d"l l . b" t · "I , Cedizin taşkın sularını vermek için la- yarıyaca o an nıve man ar ı u ara &on era eıını ka b 1 ö d''•' . .. 'k· b b" . . k . iIAhi 1 e geçır ı' erı ır anrıp 1 uğraııınnktadır 
vilayeti d . t • t• l3 aş amıştır. gren ıı:ımıze gore ı 'j se c ıyet vermıştır. Be çı s a ye ya- kapıol l k b d zım olan Adolo'dan Marmara ı:;ölün•.kn . J;ı• 

er en ll emıf ır. k' l 1 1 H •ı h kal k . . . . 1 uy e oca aşın a oyna?'- 1 . Bu i~lerin bitirilmesinden sonra 1>ı.ı .. ,·ı -=-- ış zan atına a ınmıştır. acı ı~ e me- nara adlıyeye verılmıştir. larke k l • • l · h "k' d k ı · ·· ·nd k' .. 
n apso ı tıa etmış, er ı ı ar uznnnn ana ın zemın ıızerı e ı me- tıınt y enipazar ovasının sulanmasıpıt lik maclart . ıyavruyu d~ yaralamıftır. Yedi ya-lsah ameliyeleri ile göl önündeki tesis- etüdlere baıılıyacaktır. ., 

D .. kş • . İş kanununa aykırıdır V'7:ZX7Z7.7.7.Z7.z7J.2X7/777Z/..ZZ77~ (andaki Mustafa yüzünden, el ve l ıerin keşif evrakı hazırlanmıştır. Do- Aydından geçen Tabakhane d.~:~ 
un a am C. H. P merkezınde top- Jl lk • k •• · ayaklarından aijır ı;urette vara- kuz ve onuncu kısımlarda ise Meııe- 5-1 .. 

ı Çe'mede Zeyt'n yagw e fab- a evı osesı l ,.. f nin meydana getirdiği büyük b_at• ~ld anan lik heyeti, pazar günU yapılacak 1 ı v un , anmı§br. ~erifin yarası hafi tir .. men o\•asının sulanması irin uapılacak ._ f e~ 
·~ Y " kurutufmasına ait proje ve g;eŞI or 

maçlarm hakemlerini tayin etmiştir. rikaaı sahibi B. Kelamiı İt kanunu O:Z'ZY.T'LZ7.7ZZ7AZZZZLZ7.J.X7.lrzz;6 Mustafa derhal hmire getirile- olan E.miralemdeki regülatör mahallinin da haz.ırlanmış ve ekailtmeye ıconulı" 
Pauır günü saat on birde Demirspor- 1 hükümlerine aykırı hareket etmek 1 - Bugün saat 17.30 da halk 

1 
rek hastanede tedavi altına ahu- plankotesi ile bu mahalde boğazın arzani t 

f ~ ~ Dog-anspo •-'---1 b M ve i.,,.ileri tayin edilen saatten da d b l • mıctır maktalarını bitirerek buradan itibaren P r ı.uA.llJ1 arı maçınt ay us-j r.ır - ers ane eri ve kurslar komitesıy- v • Bu ııubenin bölgesinde buluna" eti~· 
tala Şenkal (Oçok), saat 13 te Alsancak 1ha fazla çalattarmak suçuyla adli- le saat 18,30 da ao.yal yarcl11n komi-) Çocukların bu tahrip kapıolunu ovayı sulayacak olan ikinci derecedeki sunlu sulama kanalı inpatı i~~.e ;ııt!' 
Ateş maçını bay Esat (Yamanlar), sa- yeye verilmi4tir. Hakkında takibat lesinin haftalık toplantıları ,·ar- nereden elde ettilderi tahkik edil- kanal geçeğinin avan - projesi bitirilmi2 m~. küçük Mendreateki rcgülator d•'· 
at on b~te Üçok - Yamanlar maçını B. yapılmaktadır. dır. 1 mektedir. bulunmaktadır. atı eksiltmeye çıkarılmıı bulunnı~1"1,.11• Abmat Özgirgin (Alsancak) idare ede- Beşinci şube Malatya ovasının "'. .. ıı• 
ekt' diflC1 .. 

c ır. ması. altıncı §ube Adanada, ye ı.ıll' -=--

KÖYLÜ 
Biritik okulunun 

ö.Qretmenslz kalmama
sını istiyor 

Kôylerimizde öğretmensiz kalan okul
ı~: iç~, .~ikayetler almaktayız. Kôylü-1 
nun kültur davasına verdiği büyük de
ğer.i göz önünde tutan salahiyettarların ' 
bu şikAyetleri ehemmiyetle nazan dik
kate alacaklarına eminiz. Aldığımız §i
kayctlcrden birini aynen yazıyoruz : 

cKöyümüz okulu dört seneden beri 
faaliyette idi. Bu kerre öğretmenimizin I 
nakli üzerine boş kalan okulumuz öğ- I 
retmenliğine henüz öğretmen tayin 
edılmcdiğinden çocuklarımız nvare do- 1, 

1 
lıışınakta ve cahil kalmaktadır. Gazete-
niufen kültür direktörlüğünün nazarı 1 

c1ıkkatc almasını yalvarll"l:z.> 
20/11/937 

Tire Kızılcnnvlu ki:ıyü muhtarı 

!mza okunamadı 1 

T A Y Y A R E S 1 N E M A S 1 N J N be Pınarbaşında, sekizinci §ube ~ şıı· 
da. on birinci şube Vanda, on i.k:İZ:i)I• 
be Erz:incanda büyük sulama ııo 

HER SEANSlNI DOLDURAN HALKIN ALKIŞLARINI TOPLIYAN 

KiTARALAR ÇALARKEN 
FILMtNDE TINO ROSSININ ŞARKILARINl DtNLEMEK 

ATATORKON SESiNi CiHANA YAYAN 

EGE MANEVRALARINI Görmek • • 
ıçın 

iKi GONONOZ KALDI. FIRSA Tf AN iSTiF ADE EDiNiZ 
Seanslar: KIT ARALAR 2 - 4.10 - 6.45 - 9.20 de .. MANEVRALAR 3.20- 5.55 - 8.30 da .. 

·························~···············································=································································································· 
26 TEŞRiN/SANi CUMADAN iTiBAREN 2 FiLiM 

LA GARSON DANSLAR DEVAM EDiYOR 
(ERKEK KIZ) 

MARGURITE GAUTl'NIN 
TEKMiL CiHANA YA Yllj\N MEŞHUR ROMANINDAN 

MUKTEBitS ŞAHESER 
Oynayanlar: MARIE BELL, 

HENRIROLAND 
JAQUES CATELAIN 

"!"" ' ~ ....... - .. : ' ............ ........ : . ,. ' • :· .. ' ••• •. : ... - -

TENASOP - ENDAM - VOCUT iTiBARiYLE COZEL 
KADIN TiPiNi GöSTEREN 

ZARAH LANDER 
• 

TARAFINDAN TEMSiL EDiLEN 
ŞARKILI 

REVOLO BOYOK FiLiM 

meşgul bulunacaktır. . fııı'' 

Yukanda izah edilen bu i~lere ıırf rfl''' 
• "I) canacak para 4.300.000 !ıraya 

bulunmaluadır. tef' 
S . 1 . . . ..h. b" kıs1Y11111 u ı~ erımızın mu ım ır . bt1!1' 

'-·1 d b . 'il. .. rojelerı •" ııı;;ı e en araJ \'c rcgu ator P . jrır 

1 bY ~~ ann esas vaziyetlerinın tes ı 1 k •orı• 

edilecekleri mahallerde yapılttca ,;yeıi 
dajlara göre hazırlanmak n1ec":j .,c 
hasıl olmuş olduğundan bütün bıı 

11
cf:JJ' 

recul tor yerlerinde yapılacak '
0 

· Uf· 
lnr 184 526 liraya ihale edıln11' v-lll • 

B.. k f ı · . htelif o h t• uyu su aa ıyctıne rnu cı c 
nn sul ınması işi dahil bulunduğıı işitti' 
le bu } erlerde yapılacak sUlaıllııll ,,11111 

. b' . • ·k' . d e karta J nın ırıncı ve ı · ıncı erce Jı: P 

geçırılmesi \e sulanacak arazirtİfl b 
· nııı ıı tronun yapılması için harırıısı • 11' 

1 .. "J k d'r f eonrt' aın zum goru me te ı · tııı 
• . ırıutıı. .ı 

melerinin hazırlanma:n ıçın fcıJf"' 

!ardan r:ı:irekkep bir kornisY0
" 

mu~tur 
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Fransadaki isyan hazırlıği 
Teşkilatın bütün elebaşıları anlaşıl

mıştır. isimler gizli tutul yor 
a•ııı•ıaaıı ıııe ııı ı aı ıaıııı ı ııııaıııı • ıı 

Yabancı 
Bir devletten iki 
milyar frank al
mışlar. Harbiye 
nezaretinden mü 
him askeri evrakı 
çalmışlar. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lıtıuıbul, 23 ( Hususi) - Pari,tt!n 

.lbııan haberlere göre Framada bugilit
~ Halk cephesi aleyhinde bazırlaruuı 
İlyan letkili.tı gittikçe ehemmiyet k~b 
ebnektedir. G izli tePillatçılann ecnebi 
bir devletten ve silah fabrikatörlerinden 
IU nıilyar frank aldıkları bildiriliyor. 
Fransız harbiye nezaretinde zabit kJık
lı adamların büyük askeri ehemmiyeti 

Btıyiinkii hiik1imetin eH manıf şahsiyetlerini içinde top
lıyan radikal sosyalist fırl:ası bir toplantıda 

haiz evrakları çaldıkları anlatdmı~!ıı. olıınn nlarnk nizam ve sükunu tesis edc
S\likastçdarla birlikte devletin emniyeti <:eğini iddia etmektedir. General Cas· 
ıdeyhinde yapJan casusluk etrafında tah- telnau general Franko hükümetinin Frnn
~t bütün f ransada büyük ve heye- sa tarafından geciknıeden tanınmasını 
~ı bir alaka uyandırmııtır. istemektedir. 

Alman hudutları büyük erkanı harbi- Paris, 23 (ö.R) - Fransadaki gizli 
Jenin emriyle adcı aıkıya teftiş edildi. silah depoları suikastı hakkında tahki
isyan teıkili.tmda yer alan §eflerin kim- kat faaliyetle devam ediyor. Dün öğlc
Jer olduğu anlaıdmıJ ise de isimleri gizli den sonra adli polis teşkilatı tarafından 
tutulmaktadır. Sol cenah gazeteleTİ is- çok miihim beş tevkif yapıldığı ve bu
Y&ncılar ve muharrikleri hakkında ate~li nun hakkında büyük bir gizlilik muha
bir lisan lcullanıyorlar. faza edildiği bildirHiyor. Tevkif edilen 

Roma, 23 (ö.R) - General Castel- kimselerin isimleri ncşredilmemiştir. 
hl\u Pnriste çıkan «Epoque> gazetesinde Bununla beraber Vcndömc mahalle
bir mrıkaJe neşrederek lııpanyol toprak- sinde büyük bir binanın ınah~enlerin
larının üçte ikisini idaresi altında tutan de silah ve miihimmat deposu olarak 
nasyonalist hükümctin demokrasiler ta- kullanılmak üzere yapılan gizli inşaatı 
rafındtın tasdik edilmemesinin büyük bir idare <'den mimar ve müteahhidin bun
hata olduğunu ve komünistlere yardım ların arasında olmaları muhtemel görül
tcıkil ettiğini yazmakta ve genemi Frnn- mektedir. Gece polis direktörü B. Lan
konun yakmda bütün ispanyayı idnr~i geronun hozuruyle bir ÇQk büyük bina-

ispanya nasyona1istleri 1 

Ve lngiltere arasında sıyasi 
münasebat baslamak üzeredir 

]arda araştırmalar ycpılmıştır. Melun 
ch·arında bir !;atoda da araştırmalar ya--. 
pıldığmı cP aris - Soir:t bildirmektedir .. 
Ayni gazetenin bildırdiğine göre sa
bah genç bir mühendis gizli silah depo
larının inşası meselesiyle nlakador ola
rak tevkif edilmiştir. Bu haber henüz. 
teeyyüt etmemiştir. Aleyhinde bir tev
kif müzekkeresi çıkarılan Huvbert 
Dachet nam şahsın Mncnristandan meç
hul bir istikamete hareket ettiği bildi
rilmektedir. Pnris varoşlarında araştır-

• 
ınalar devam ediyor. Adli zabıta gızli 
cemiyetler mensupJ:ı .. ının Pariste nere
de toplandıklnrı hakkında sarih malu
mat elde etmiştir. Buralarda ~ ::ıpılan 
araştırmaların çok ehemmiyetli netice
ler verdiği bildirilmektedir. Gece Pari. 
sin şimali garbi varoşlarında Neuilly lle 
Colomb arasında ehemmiyetli araştır
malar yapılmıştır. 

T. D. K./ 
Fizik, mekanik 

kim.ya terimleri 
' londra, 23 (ö. R ) - Salamanka hü-

liiınctinin Londradn nasyonalist J .. pan

Yanın menfaatlerini temsil etmek. üzere 
layin edeceği şahsiyet hakkında şimdiye 
ladar Londraya hiçbir isim bildirilme· 
~İıtir. Naıyonaliıt genci ajanlığına dük 
d Albin tayin edileceği rivayet edilmek· 
le İse de Salamankn hükümeti henüz 
londra knbinasına bunu resmen bildir

rdildiğine göre Salamanka hükümeti nu· Istanbul, 23 ('felelonla)-Türk Dil ku
dindc genel ajan olarak tayin edilen rumu terim kolu tarafından hazırlanan 
B. Hopson orta elçi rütbesinde olduğun· lise ve ortn mektepler ders program1a
dan F orrcign Office hu suretle ispanya- rında mevcut fizik, kimya ve mekanik 
daki iki mümessilliği arasında müvaze- terimleri ayrı broşürler halinde bastı

neyi iade etmek istemiştir. rılarak öğretmenlere tevzi edilmek üzere 

llli~ değildir. 
Diğer tarafton resmen bildirildiğine 

Madrid, 2 3 ( ö.R) _ Segovinin ce- Kültür direktörlüklerine gönderilmiş
nubundn şiddetH bir topçu düellosu ol- tir. Bunlar talebeye ö(,rretilirkcn naza
muştur. Jaramıı cephesinde de ayni faa- rı dikkate alınacak noktalar, broşürler
Jiyet hüküm si.irmüştür. Birçok gülerdcn le beraber gönderilen bir tamimle ayrı
beri sükunet hüküm sürmekte olan To- ca tasrih edilmiştir. 

"Öre lngilterenin Barselon maslahat~ü- ledo şarkında hükümet kuvvetlerinin bir 
~arının rütbesi orta elçiliğe çıkarılmış- çıkışı mevkilerini bir kilometre kadar 
lır. Mumaileyh yine Barselonda kalacak 
Ve cümhuriyct hükümeti nezdinde Jngil
lcreyj temsil eedcektir. Bu tayin sebebi 
tesın · h d"l · d " 1 ........._ en ıza e ı mış egi ııe de tahmin 

ilerletmelerine imkan vermişti r. Asiler 
de T oledonun üç kilometre cenubu ~ar· 
kisindeki cümhuriyet mevzilerini bom
bardıman etmi~lcrdir . 

F ransada memurlar işi 
Maaş zammı kabul ediliyor mu? 

Paris, 2 3 { ö.R) - Nazırlar medisi 1 Doladier dün Strazburgn Fransız kuvvet-
lllcrnu 1 · · • !Ah · · l" b· r arın vazıyetmı ıs u ıçın mec ıse lerinin girişinin 19 uncu yıl dönümü mc-
ır milyar 795 milyon franklık munznm rasiminde hazır bulunduktan sonra ~11.l

t~hsisat luyıhası vcrme~e knrar vermi~-
1 ° ginot müstahkem hattının A lzastaki kı· 

C. H. P. 
Grubu toplantısı 

Ankara, 23 (A.A) - Cümhuriyet 
Halk partisi grubu bugün (23, 11 937) 
öğleden sonra saat 15 te Antalya sayla
vı Dr. Cemal Tuncanın başkanlığında 
toplandı. 

Söz alan baş\•ekil Cel:ll Bayar siyasi 
müsteşarlıkların ilgası hakkındaki hü
kilmetin noktai nazarını izah ve Parti 
grubu bu beyanatı ittifakla tasvıp etti. 

Anadolu. Ajansının Notu : Istihbarı
mıza nazaran bu husustaki kanun bu 

ır. A . I" d hT Ynı mcc ısete a ı ıye nazırı sımların ı tefti .. etmicıtir. Erkanı harbiye ayın nihayetine doğru çıkmış olacaktır. 
lon l•e r d'l O l" OIAh "h" .. .. el • Ş e ı en gız ı sı a ve mu ıınmat 

.ePoları hakkında yapılan tahkikat ne· reisi general Gamelin kendisine refakdt 
tıcc5• d h"" .. • , etmi"tir. 

KOJ\.'T PARlS JSVIÇREDEN 

ÇIKARILDJ 

Paris, 23 ( ö.R) - F rarunz kralcıla-

ın en ukumct erkanını haberaar 
ttsni f 1\ hi!· ş ır. 1aliyc nnzm B. Bonnet ve d:ı· 
t •Ye nazırı B. Dormoy memur maaşla-
ına 1 it Yapı acak znm hakkında memurlar 
•rteli ·ı h""k"' d b" ı tn 1 e u umct arasın a ır an aş 

t a ~emini aramuk üzere sollar delc>cas
;rıuna gitmi~lerdir. Teşebbüslerinde rının reisi ve Fransa krallık c:namzedi~ 

uvaffnk olacakları ümit edilmektedir. Kont de Paris karısı Kontes de Paris, 

BiR YIL DöNOMO 

~is, 23 {ö.R) - Harbiye na7ırı B. 

yaveri Kont de la Rok ve maiyeti erka· 
niyle birlikte dün lsviçre arazisinden çı
karılarak Belçikaya dönmüşlerdir. 

l<udüste ~ye_n_i_t_ev_k__,ifler 
f'1.ahkumlar Akkaya sürgün ediliyorlar 

r nrıs, 23 (ö.R) - Kud ül"tcn bildiriliyor: Hükümet makamlarının Filis-
ındc niza ··k· · ~ · d"" d b" k · k"f 1 k d" · ·· 

t m ve su unu ıa e azını un e ırço yem tev ı at a en ını go~-
('tın • . 

)( ıştır. Mukabele bilmisil hareketlerinde bulunduklarından şüphe edilen 

11.~~üsl~ beş Yahudi tevkif edilmiş ve altı ay müddetle Akfı tehcir kampına 
le 
0~ erılmiştir. Yafada ellerinde silah bulunan üç Arap tevk if edilmiştir. As· 

la.Ctı ;ahkeme tarafından muhakeme edileceklerdir. Kudüıün Yahudi varo,. 
le::~ a ~ir silah çekilmiş '\'e mütecavizler polis tarafından hemen takip edi
tıul Yakalanmışlardır. Mukavemet halinde yıkılmak iizerl"' iki l"'Ye işaret ko-

mu.§tur. 

lngiltere 
ita/ya ve Alman
yadan geri imiş 
Roma, 23 (ö.R) - Londradan bildi

rildiğine göre Ingiliz maarif cemiyeti 
reisi bir nutkunda Ingilterede mekteple
rin maddi şartlarının Italya ve Alman
yaya nisbetle çok geri olduğunu, birçok 
mektep binalarının gayri sıhhi olduğu
nu ziya ve havadan mahrum olduğunu 
söylemiş ve bu vaziyetin ıslahı için cezri 
tedbirleı'İn a 1 ınmasını istemiştir. 

Berlin, 2:1 (ö.R) - Nasyonal sosya
list partisinin ŞC'fleri arasında yapılan 

ıçtimada bay Alfrcd Rosenberg Alman
yada dini terbiye hakkında partinin gö
rüşlerini izah etmiştir. Bu izahata göre 
nasyonal - sosyalist partisi Almanyada 
mezhepleri isltıh etmek niyetinde değil
dir. Partınin niyeti gençliği ırk kıymet
leri esası üzerinde yetiştirmektir. Par
tinin en bUyük hedefi müstakbel nesil
lerin hazırlanmasından ibarettir. 

8*.z;az?J-Z::W nzou::*"~ 

'GUNUN~ 
• • l'\ 

AKiSLERi 

Romanya valde kraliçegi Mari Edim
burg dükünün kızıdır. G üzel sanatkarla
rın hamisi olarak tanınan kraliçenin ra
hatsıılıl;rı İngilterede büyük teessürle kar
tılanm~hr. Kraliçe Mari çok seyahatten 
hoılanır. Sıhhati aalah bulunca Kotdazü
rc gitmesi muhtemeldir. 

garnizon kumandanı Gene· 
ral Tumiçin ölümü etrafındaki esrar h is· 
ı· tenvir edilm~ değil<'ir. General Tu111-
b iç müteveffa kral Alekıandrın çok iti
madına ma:J..,rdı. Bu sıfatla niyabet 
meclisine intih::.bı çok muhtemel ;:örü
lüyordu. 

• t' - ,. • 

SON HAB· JZ ·~R . . '. ..- . ..... ... . .. ··.. ...., -...ı 

Şefin doğdllğu ev 
Hediye kararnamesini bir 

heyet getirecek 
İstanbul, 2 3 (Hususi) - Sclanik şehıi nnmıno Ataturke l.edı)" olunnn 

Şefimizin doğduğu evin karnrnamesinı Sdfınık beledi) c reisinin rı) nsf'tind 1 

bir heyet gelecek • y Anka raya getirecektir. 

Hatay kontrol heyeti 
rapor verecek 

lstanbul, 23 (Hususi) - Halayda tetkiklcıde bulunan Cenevre kontrol 
heyetinin Milletler Cemiyetine vereceği raporun uzun olacağı söyleniyor, Yal· 
ruz heyet reisinin: c Türk olmıyanların 1Urklcr lehine rey vermelerine mü.~a
nde edilmıyeceği» hakkındaki beyanatı Antakynda hayret U)andrrmı tır. 

Çünkü Cenevre anlaşmasında böyle bir madde yoktur. Bu hususta ne knste• 
dildiği hakkında kendisine tevcih edilen suali heyet reisi sükutla geçiştirmi tir. 

Seyhan ve Ceyhanın 
suları yükseliyor 

lstanbul, 23 (Telefonla) - A danadan bildiriliyor: Hci gündenberi de· 
'l. amlı suretle yağan yağmurlardan Ceyhan nehrinin suyu •ükael miştir. Halk 
kayıklarla güç hal ile nehirden geçmektedir. Zarar şimdilik yoktur. lnnak 
Ü7erine kurulacak köprünün temel atma merasimi bu yüzden geri bırab!
nııştır. Yağmur devam ediyor. Seyhan nehri de knbarmıştır. 

Avam kamarasında bir sual 
ve bir cevap 

Londra, 23 (ö.R) - A .. ·am kamarasında içi muhalefet partisi reisi E. 
Attlcc Lord Halifnksın Berlin seyahatinin ne netice vcr~ceğini hükümetten 
sormuş ve başvekil B. Neville Chamberlain buna su cevabı , ermi tir: · cBu 
suali )arınki çarşamba gününe kadar tehir etmenizi rica ederim ... 

Yeni Rumen kabinesi 
Romanyada ekalliy~tlerin inkişa· 
fına kat' iyyen mani olmıyacaktır 

BLikfec; Z3 (~A) - Başvekı1 Tala- rını temine matuf çalışma kuvvetlerin! 
resko hükümcf nıı.mın"a 'millele hitaben ve yüksc>1tmc tedbirleri Roınanyanın ha· 
seçim başlangıcı telakki edilen bir be- yatında yerlerini almıs bulunan eknll"
yanname neşretmiştir. Bu heyanname- yellerin inkisafma kat'iyyen mani olını-
de ezcümh deniliyor ki : . • . . 

.. .. . . . l acaktır. Dıllerın \"c mezhepll'rın ser-
Hukumet nııllı kuvvetlenme cserınC' b t• . k 1 · · · · d ·· 

d d k 
. M 1 k . k . es ısı nnun ar cerçn·esı ıçm e mu-

evam e ece tir. em e etın c -onoınık 
Alman oı·dusu büyük erkanı harbiye hayatında refahı fazlalaştırmak suretiy. ı emmendir .. ~arici siyaset bahsinde ise 

reisi General Beck'in vazifesine nihayet le bütçe müvazenesi idame olunacaktır. j Roma.o:~ ıttüa~ları ve do~tlu~l:>rı s:er· 
verileceği, yerine General Richenan' ın Silahlanma programının tatbiki durma- , çevesı ıçınde Mılletler cemı~ etın..: sadık 
tayin olunac"'f"ı söyleniyor. 1 dan yiiriıyecektir. Hükümet gençlik kalacaktır. 

General Bcck ıcçok modern» bir ka- içın elinden geleni yapacaktır. 938 se- Bükreş, 23 (ö.R) - Nasyonal çif~çi 
rakter sahibidir. General Rcichenan'a nesi için bir milyarlık kredi ile İ'}e baş- fırkasından ayrılan Bratyano ile halk 
gelince Bitlerin en eski ve en büyük ]anarak tatbik olunacak program ile z - fırka ı \"C cifıçi fırkası intihabatta be

dostlarınr"n biridir. Yukarıdaki resim raat işçilerinin vaziyeti iyileştirilecek- r.ıber <;alı -nak üzere müzakcreyt. girı"
Generııl Beck'tir. tir. Hükümet sınıf mücadelesini takbıh rnic;Jerdır. Salilh"yettar mahafıl, mi.mı

ctmektedir. Milli hayatta ekser"yet un- kerelerin iledt>d.gini ve yakında bir nn
surunu teşkıl eden Rumenlerin hakla- J.ıc;ma olac.ıgı fikrindedir. 

Brüksel konferansı 
Bir rapor ve bir beyanname ile 

ışını bitirmiş addediyor 

A vusturyanm en maruf tahsiyetlerin
den biri olan Prens Starhemberg'in bir 

Brüksel, 23 (A.A) - Brüksel konf <'- değildir. Konfor ns neticelerinden pek 
rahsının dünki.i celsesinin uyandınnış 1 

az memnun kalmı olan Meksika mu
olduğu yegane alaka üç haftalık mi.iza-J rahhasının işaret ettigi gibi Çin tarafın
k<'reden sonra müsmir bir netice alına- dan talep \·ukuundu .Mılletler ceıniyc
mamasına karşı bay Koonun yapmış ol- tine müracaat cdebilecekt:r. 

sahne yıld ız ı olan Nora Gergorun a~kı 
uğrunda siyasetten çekildiği malumdur. 
Prens Roma mahkemesinde karısınclan 
bo~~mma kararı almıştır. Artık a~k ro
numını tamamlıyacaktır. 
_________________________ ,_..... 

B. Göbels nutuk 
söyliyecek 

Berlin, 23 (Ö.R) - Anti - komünist 
Japon - Alman paktının akdinin yJldö
nümü münase];ıctiylc 25 sonteşrinde 

Alman propaganda nazırı bay Göbels 
Berlin radyosunda hır nutuk söyliyecek 
ve buna Tokyodan radyo ıle cevap ve
rilecektir. 

duğu prote todur. 
Japonya ile temasa girmek ımkanı 

mevcut olmadığından konferans Çar
şamba giinti Brükseldc toplanmış olan 
de\ !etlerin tasvibine arzedilmiş beyan
name projesinden Çin heyeti tarafından 
yapılmak istenilen tadilatı miizakerc et
tıkten sonra bila müddet içtimalarına 
nihayet verecektir. 
Maamafıh konferans reisin daveti \'e· 

ya azadan ikisinin talebi üzerine yeni
den toplanabilecektir. 

Şurası da kayde şayandır ki konfe
rans salahiyetlerinden fcr::ıgat etmis 

Hükümet esaslı 
- .BAŞT ARAFI BlRINCt SAHiFEDE-
ne müzaheret edecektir. Komünistler 

Yunanistanda karı- " böylece kendilerini ~milli bir parti {"i-

şıklık C, ıkmamıştır bi göstererek umumi efkarın teYecciihü-
- nü kazanmak istiyorlar. Suriye Arap teş-

Roma, 23 (Ö.R) - Atinadan bildiri- J..:ilatı Beyrut nümayi .. lerinde Fransız. 
liyor =. Gazeteler Atin~d.ı ve Yunanista- I kuvvetlerinin sakin nü.mayişçilere kar"ı 
nın ~ığcr bazı ycrl~:mde karışıklıklar 1 hareketlerini protesto için C enevn•) C" 

çıktıg. hakkında haııçtc çıkarılan ha- telgraflar çekmi~lerdir. Yapılan tahkibt 

berleri .. k~t'i olara~ tekzip etrnekted~-ı öldürülen ıki Senegalli askerin bir J• ıı 
ler. Bu tün Yunanıstanda en tam bır 

1 
dnrma kurşunuyle öldürüldüğiinü gös

sükunet hüküm sürmektedir. lerdi~inden ~vkif edilenler dı\'nnı har-

Hiç kimse B. Koonun nutkuna ce
vap vermemiş ve derhal konfornns mC'· 
saisinc hitam vcrerC'k VC' Fransızlarla 

Ingilizler \'C Amerikalılardan mülhem 
olan metnin mı.17.akcresine girişilmistir. 

Bu metin bir rapor projesi ile bir be
yanname projesini ihtiva etmektedir. 

Raporun beyannamenin mukaddime
si olması ve konferans mesaisınin tarüı
çesini teşkil etmesi muhtemeldır. 

Heyeti mecmunsı 11 fıkradan ibaret 
olan metin prensip itibariyle kabul edıl
miştir. 

tedbirler alıyor 
ba vcrilemiyecektir. Fransız hükümcü 
pazar nümayi"lerinin tafsilatını veren al
tı gazeteyi' mus:ıderr ettirmistir. Be· rut· 

ta umumi bir prote to grevi hazırlnnı· 

yor. 
Paris. 2) (ö.R) -· Suri}e başvekili 

B. Ccm:l Murdı.im T.>ros <'k"pr siyle Is-

t .. nbuln gelmiş 'I. r or .. d.:ın sark f'k'5pre• 
&i) le hemen Pari e hıırl"'ket etmı..,tır. Oo· 
niı ünde • uriye boşH kıli Ankara) .ı ui· 
rayarak Türk - Smıye muna.;ebl'."llcri 
hakkında ıı: örüşcccktir. 
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Çok çocuklu 
Hakimlere yapılacak 

yardım şekli 

1 rcezaya bır~~~y:o~ak:::~tufi~~~m~:::n!•:;ıli~~ 
cak yardım hakkındaki kanunun tatbik 

••• I metnini gösterir talimatnamenin hazırlı· 
ğını bıtirmiştir. Tnlimntnameye göre va· 

Mad kocasının metresini kendi yuva
sında öldürdüğü için beraet etti 

Kapıcı kadın şunları nnlabyordu : 
- Zavallı mösyö .. Hizmetçilerden bi

nnin bana söylediğine göre ölümden 
kurtulursa bir mucize olacaktır. Doktor 
hastayı ağır görmüş. Böyle iken kansı 
olacak kadın hulu onun hastalığına inan
mıyormuş .. Hala hırçınlıgından vazgeç
memiş. O ıstırnp içinde inlerken öteki 
merhametsizce sahnelerınde devam edi
yormuş. Kendisini tanıyorsanız madam, 
bir mütahassıs getirtiniz. Ilk önce karı· 
s mn çılgınlıklarını tadil ettirecek vası
ta) a bawurunuz. Mosyö hastalığının va
him olduğunu bilseydi bir mütahassıs 

doktor çağırtırdı elbette.. Insan kolay 
kolay kötillüge inanmıyor. Herşeydcn 

evvel sıkı tedavıye muhtaç o1duğunu 

anlatınız ona madam ... Sabahları ne za-

zife başında bulunan hfıkimlerlc bu sı· 

nıftan sayılım memurlar ve adli tabip· 
!erden yirmi beş yasını doldurmuş hulu. 
nan bekarlarla yirmi sekiz. yaşını bitiıen· 

!erden bir ve otuz Üç yaşını bitirenlerden 
iki, otuz yedi yaşını bitirmiş olanlardan 
üç çocuklu olmıyanlar kanunun birinci 
maddesinin B. A. fılcrnlanndaki mükel-
lefiyetlere tiıbi olacaklardır. 

Yirmi b~ yaşını doldurmuş bulunan· 
ların evli olanl riyle yirmi sekiz ynşını 
bitirenlerden bir. otuz üç yaşını bitirmi' 
bulunanlardan üç çocuklu olanlar yukarı· 
da )'azılı mükt"llefiyetlerden hariç tutu· 
lacaklı.udır. 

Yirmi sekiz yaşını bitirip te birden ve 
otuz yııfını bitirmi!! olup ta ikiden, otuz 
ya~ını bitirenlerden iiçten ,.e kırk iki ya
pnı bitirmiş olanlardan dörtten fazla c;o· 
cuğu ol n htıkim ve bu sınıftan sayılan 
memurlar ve adli tabipler, fazla çocuk
lannın Sl}rı ınn rıöre toplanacak paralıır
dan yardım görecd·leıdir. 

YiTmi be~ ya,ını bitirmi olup ta lah· 
silde bulunmıyan çocuklar hesaba katıl· 

man kapısı önünden geçsem ıstırabının mıyacak, üvey çocuklarla evliı.t edinilmiş 
şiddetini Ünde eden iniltilerini duyarım. cocuklnr da yardımın tevziinde nazarı 

- Bu kadar çok ıstırabı var demek.. itibnre nlınmıyacaktır. 
- Evet madam .. Istırabı çoktur zaval- istisnasız bütün hi\kimlerle, hakim sı· 

lmın ... Buna rağmen geceleri bile saat nıfından sayılan memur ve adli taLip· 
bire kadar sesler geliyor. Karısı kim bi- !erin şubat maaşlarından kesilecek birer 
lir niçin sinirleniyor? Bu hal böyle de- liralardan toplanacak parninr t"n çol: ço· 

vam ederse kocasını çabuk öldürecek. cuklu üç hakime, yardım parasından ny· * rı olarak çocuk nisbetine göre ikramh e 
Germen fazlasını dinlemek istemedi. ııcklindc '\'eritecektir. Toplanacak par<ı· 

Merdivenleri dörder dörder çıktı. lar, bütün vergiler kesildikten &onra :k.ı· 
- Ah dıyordu. Etyeni kurtarabilsem.. lan miktar üzerinden hesap olunacak. da-

0 cadı kadının hücumlarından kurlar· ğıtılacak ynrdım '\0 e ikramiye parıı.ların· 
sam... yen mücadele cd:!cek halde değildL Bar 1 - Kahpe ... Eğer bu kelime insanlığı dan da vergi v.- resim namiyle hiçbir p:ı· 

Bu nrzusunun boş bir hayal olduğunu şını yastığa koyarak kopacak fırtınayı pınurlara sürüldiyen ahlaksızları ifade 
1 
ra kcsilmiyeccktir. 

bılıyordu. Öteki karısı idi. Bütün hak- bekledi. Germen ayağa kallctı. Yüzii ilk ı cdirorsa onu ancak sizin hakkınızda 1 Yardım ve ikramiye paraları her t1e· 

larn sahipti. Hatta kendisini kapı dışan önee sapsarı kesilmişti. Sonra bütün ka- 1 kullanmak kabildir. Kahpe ... DiirUst ve ne adliye bakanlığı tarafından yirmi üc; 
edebllirdi. nının yüzUne hücum ettiği görülclii. Mü~ namuslu bir adanını yolunu şaşırtan, ha-

1 
nisan çocuk hayrnnuııda dıığıLılacaktır. 

Kapının önünde durdu. Zile bastı. Bir cadefoye hazırdı. yatını zehirliyen kadın olabilir.O da hen 1 lkramiyelerc esaq olmak üzere yaş tas· 

hizmetçi kız göründü: .Mada gelince onun gozlerinde kin, dt'ğilim. Kanun nazarında siz onun meş· nifine göre biitün hukimler ve hu sınıf· 
- Doktor Untel tarafından geliyo· ı' nefret şi~ekleri çakıyordu. Kocasının ru zevcesi olsanız bile vazifesini inkar tan sayılan memurlar ve adli tabipler 

rum, dedi. Efendiye vantuz yapaca,.ım bır metre l olduğunu ö;renmisti Mer- _..:ı k d 1 _ .1 . tl . . her yıl hcı.:ıiranın birinci ı;ünü bulundıık· 
ı:; • 0 -:; • cuen, a ın ıgının ası n1czıye erını u- . .. . . . . 

- Vantu:r. mu? Bilmiyorum. Bayan hametsizligine şimdı aldatılmış olmanı."l . . .b. b" k d b h k' 1· 1 ları mahallın muddeıumumılıklerınc va· 

· ını a ı m~ ı. n ço ır ya ancı a ı- . . . ~ ı 

Lord Halifaks 
Almanyadaki görüşnie
lerini dün de izah etti 

Ingili;:: başvekili ve zeuceai bir parkta hava alıyorlar 

Londı·a, 23 (Ö.R) - Lord Halifaksın 1 hah Buckingham sarayında yapılan 
Almanynda beş gün süren ikameli hak- meclisi hfıs dolayısiyle Lord Halif 
kında lngiliz hükümet crkaniyle temns- kralla görüşerek Almanyadaki tem 
ları devam etmektedir. Lord Halifaks n hakkında hükümdara izahat vernı 
saat on yedide Foraynofiste hariciye na- tir. Çarşamba günü kabine meclis 
zırı bay Eden tara!ından kabul edilerek haftalık içtiınaında Lord Halifak.s 
B. Hitler ve diğer Alman ricaliyle olan zırlara Alman hükümet e.rki.niyle g 
görüşmeleri hakkında izahat vermiştir. rüşmelerinln neticelerini bildirecelc 
Bir saat sonra iki nazır birlikte Dov- ayni akşamt tahmin edildiğine gö 
ning Strceti geçerek başvekil Sir Ne- başvekil bu mesele hakkında Avam k 
ville Chamberlain nezdine gitmişler ve marasında beyanatta ibulunmak fırsa 
uzun müddet orada kalmışlardır. Bu sa- nı bulacaktır. 

B. Hitler ne istiyor? 
Almanya büyük harpten mes'ul 

değildir ve müstemlekelerini 
geri istemektedir evde yoktur k. · k t l t E k b. b k d ınutan ı7.ın gı 1 ır a ın u a ·~ıı •· ziyetlerini gö terir bir bt'yanname vere· 

B • ö •• - d l. . le d · k d , 1 k k :ı· yakat ıddıa edemez. Baruı gelınce Et~eni c,c\:lcrdir. Bu beyannamelerin verildiği 
- enı m syonun o asına ge ıruuz. nın e.n ı f'V ne a ar SOKU ara ·encıı- ı . . . ~ ı Lo d ı 2 (AA) H · h b. · b'ld. · K b d k k . . k . . . . J sevdım. O da kalbunde kendı varlıgını günün vaziyeti l.C!lilecck ve nrilecck pa- n nı, 7 • - avas AJanııı nın mu a ın ı ırıyor: 
ay e ece va tim lO · sıw hıç yma'k C' relm • kızıyordu. . . . ı l . .. muhabiri bildiriyor: 1 Yarın.ki kabin.c toplan.tısına .. bünı .. -k b .. 
Germen Et e • ·· d •t · k G • d 

1 
. koruyan samımıyelı buldu. On sene hep ra ara esas olacaktır. BeyannamC"yı gu· 

• "' Y nı gorme en gı mıyece - , ermen muc c 0 n n il'" rmk alncağını . . . .. .. ı .. c1 • • . HitlCT .,. Halifab müliltatı esnasında ehemmıyet verılmektedır. Çüılku m 
ti Bahusus ki k d 1 d Tn b"I . d u t sızd n kaçarak, sızın zu1munuzden kaça- mın e vermemı~ evlı veya çocuklu aıle- ı 

· arısının ev e o ma ıo0nı ı m ) or u. ı avaş ses '. k b ld 1 d .. k i l f" . b 1 F ührerin Lorda lngiltere hükümetinin tak bel İngiliz - Alman müzakereleri 
öğrenmişti. r ra ana ge i. Onun hasta ruhunu ben 

1 
er e para mu e e •>etine ta i tutu a· • l·I' 

Q.1ft•• . • Ety k d" . . •. - KnNıh1.lı ıth:unlar yapma zamanı 
1 
tedavi ett:m. Benim kurtarmağa çalıslı- caktır. Bu beyannamelerin tetkiki iı;in aeağıdaki meseleler hakkında tarzl hare· Lord ( Ialifakı tarafından bildirilen 

1 

....,-a gırınce en en ısını muş- degildir. z~w<ılh olliın halindedir Bu ka • 1 dl° h .__ 1 w I b. b" k I ,_ ketinin neden ibaret olduğunu sorduğu terin ıifahi sualler i hale.kında bu to 
.k .. litl ta d G k d k 1 • · 1 gım bir varlığı siz di!iılerinizle didikleai- a ıyc aıuın ıgınc a ır uro ·uru acıu.- , 

u a nı ı. enç a ın aryo anın dar sen"' h.ıyatınızı b: ı·leştirdiğiniz ada· ı . . . ~ ~ . . . ıtır bildirilmekted ir: la nlJ esnasında ilk kararlar v erilecektt 
"l•anıuda di7• ço .. ktü. 1 • . .. ft • nı7.. Zehır kusan agzınızla zehırledınız. ·,. . _ di b ali d 
1 1 ma acıyını7- Bır mutahassıs doktor çagı- . . Keııılecek paralar Ziraat bankaları şu· 1 - Rcich büyük harptan mestıl d e- T ahmin edil 

0

iine göre u su er 
- Zavallı dostum niçin bana haber rnlım Germen belkı daha devam cdcc~ktı. b J • I k z· üildir. b ir kıamına bazı p rtlar altında müı ' · M d kud 1 t" crıne yatırı aca ve .ıraat bankl\sı e 

vermedin, dedi. Günlerim hep seni dü- Mad sadcct> yuvasına vukubulan tcca- n • urmuşcnsına saldırdı. §Ubeleri on beş gün io;;incie bu paraları 2 - Reich eelti müıtemleltelerini cevaplar verilebilecek fah t Avu.tııtY 
şünmekle geçti. Senden haber alabilmek vüz.ü düşUniıyordu. Ko:=ası ölecekse u-ı - Sus kahpe.. Adliye Bakanlığı emrine banka umumi istirdat etmesi hakkının tanınması. da reyiama müracaat ih timalinin doiu 
için her vasıtaya başvurdum: Sessizliği murunda mıydı? Şimdi gururu mevzuu- Sonra iki genç kadının tokat iokada merkezine r.öndcr~cl" klrxdir. 3 _ Reichin ecnebi memleektle rde d uiu mcaele cidd i m ü,lcüli ta aebebif 
yaramıyacağımı anlayınca evıne gelme-' bahsli. Etycnin kendisinden ne kadar geldikleri, boğadaşlıkları görüldü. Bir - =-- bulunan Alman elcalliyetlerinin mukad· verecektir. Bu meeela hakkında lnp 

ğe Gkarar v~;:i:n. l k h ! usanmış olduğunu anlıyordu. Etyen ruı-j tabanca S"'Si duyuldu: . s.· r L ı z deratını tayin etmek hakkının tanınma· nazırlarının fikri m uhteliftir. 
:rmcn. ı . ..,. ış ~ ara.. ast~nın odasını zarında bir mücrimdi. Mukaddes kinini Germen kanlar içinde yere yuvarlan- K sı.. Öğrenildiğine göre n lllrlardan b 

tanz.ım etti. ıatağmı duzeltti. Hasta sev- . . . . .. 1 dı. Bir kadının kolun·ı L d I '' lara an.ehtu .. d an içtinap edilmiyece 1 l d rd k b k k or nli.Caksın Hitle rin bu 3ifaht su-
diği kadına minnettarlıkla bakı f kat a ev en 1 1 ve ararını v r~nı.ş gı ı u - , .. • . . kanaatinded irler. Bir kı.mı da A 
k d yor, a redi· Etycn bu muthış sahnenın darbesı al- ısırc:C. allerine cevap vermed iii kaydedilmekte· 
onu.5nmıyor u. Germen nihayet onu · K h tında çoktan hayata götlerini vummuş- Öd . d " L d b h t h" b. ··ı ~ t_ nizamı için vahim neticeler tevlit etın 

kolları arasına alarak ıstırabını dindir- - 8 pe. ·• t - emıate garip bir hadise ol- ır. or u uıuı a ıç ır mu anaza tinden korktuklan için bu fikre fiddctl 
- k ld B ·· G · · · l · · w u. mu•tur C · · ed.d lı 11 · d dermeyan etmemi• ve bu ıualleri ln"il· ınege oyu u. Böyle ne kadar zaman u soz eımenm •nır erını sarsmaga • . , .•. 1 ., • aınn c ı ma a esın e " • muhaliftirler. Diier cihetten Fra~ 

geçti bilinemez. Etyen ve Germen b ir- kfıfi geldi. O kadı:!r .:.ak in ve sabırlı olan Adalet bu hadıseye vaz ıyed ettigı za· ı oturan yirmi iki yaşlarında Şirin tere hükümetine bildireceğini ıöylemek· mubalefindcn de enditc cdümekt . 

birlerine sokulmakla ıstırap içinde ge- bu kadın bir fırtınanın kompasına mnni man M~d'ı n~a~um telakki .etti. ?nun iki 1 isminde bir ~ız, ayni mahallede le iktifa etmi~tir. Bu memleketin lnıil tere i.le itilafının b 
çen günlerin.in acılarını çıkarmak isti- olamıyaca 1ını anladı. Sevdiği adamın başlı cmayetinı meşru hır mudafaaya otu~an yetmıt ya~larında Bayan Halifaks, Eden ve Çcmbcrlain bu:ılin akide mecburiyet teklinde olduğunu h 
y~rlardı. Kapının açıldığını duymadılar. on sene devam eden cehennemi hayatını 

1 

hamletti. Mad berael etti. Ben bir tesa- S~liha.~un kolu.nu ısırmıf ve B . .Ali· istitarelerine devam edeceklerdir. Bari- kea tudik etmektedir. 

Bırden sert, mliste~i bir ses duyuldu: düşi.indii. Bu kadının saadetini teminden düf eseri olarak bu vakanın tafsilatını el- nın elın~~n bıçakla yaralamı•llr. ciye nezaretinin eksperleri Lord Halifalc- Avusturya meseleeinin uzun müoak 
Germen başını çevirince Bayan Mad'ı başka birsey düşünmiyen cı·ke<•L'l" karşı de etmiş bulunuyorum. Bir üçüncü defa Bn. Sırın hakkında cürmü meş- ıın raporunu tetkike devam etmektedir- ıalara ıehebiyet vereceği tahmin cd~ 
~~rşısınd.a. b~ldu .. Ş.ı kın lığı son derece 1 y~ptığı haksız.tıklan göz önün.,e getirdi. ! olarak anladım ki adalet, hakikatleri ay- ~'::ı!anununa .göre. taki~~t yapıl- ler. Noktai nazarlarını kab ineye bilahare mektedir. Ve 1nıiltere Almanyaya A'ltJ 
ıdı. Ötekı ınfıal, kın dalgalarını zorlukla f Nıhayet bütün bugünkii vaziyetin biri-f dınlatınak hususundaki samiml hassasi- l aatr·

1 
yıne Ödemıfl~ Çatal bildirecekll'rdir. turya hakkındaki hattı hareketini bildi 

luta~k devam etti: ı cik mesulü olmasına rağmen jdam hük- yetine rnğmen insanlann nihayetsiz hile- d? m da les.~nde.n B~. Şenf~ y~- Londra, 23 (A.A) - H avas ajansı· bilec:cğinden ıüphe edilmekted ir. 

- Hıç ıkılmayın madam. Kendi eviniz- münü vermeğe hazırl:ınan bir ihakim ro- ]erine kurban olmaktan kurtulamıyor. b ı ya';t a;;:uaeyın o &lu lbrahınım 
de bulunuyormuş gibi devam ediniz.Et· lünü takınmasına karşı isyan etti. 1 _;BITl\IEDI- kafan an . unla yaralamıfbr.Hak 

ında takıbat yapılmaktadır. 'Tribuna, niçin toplandı. ~,.,..hJt.:r.~~~~..:arır.rJ~;;a;,,''77.ıifVY./7Y-h77'"/.i'77/T.Ab'.>~r.7~f/.J!'Y~,..,,.-~··•WIO LW ~ 

ıo·' \L BIR HAPISHANE: H e r g u·. n N BiR TORKO: c >. .. ~, 
Porto - Piko hapishanesi diinyanın en Ak gelin oturmuş 1asın üsfüne 

asri ve liiks hapishancsid"r. Bir kerre bi- • 
na itibariyle sehrin ~n güzel binaların- Kakülleri taramıs kaliın üstüne 

Fransız ltalyan münasebatı hak
kındaki makale muharririnin 

bır mektubu dan daha gUteldir. Yaşayış itibariyle de Q'.J://./.7.N7T~L:ıO!JU'')"~7_x7~.-.;.r;z,!/JZ/./1'-J:/if/!l Bir selamın geld i, baıım üstüne 

bir cenneL sayılabilir. Mahkumlar uslu 1 Lf,Q r CY,·.· n bı·r karı· ka tu·· ~ Ay ba~ına ağlatıyor yar beni 
dururlarsa haftanın mukannen günlerin- 1 J: ~ r. ı 
de izinli çıkabilirler. Bir ~rre iz.inli çı
kan iki mahkum sarhoş olarak döndük
leri iç n ceza olmak üzere tam kırk gün 

aapishancye gİttneğc menedilmi,tir. 

~UYA DÜŞEN BIR SEVINÇ: 

üı.; aylık evli idiler. K dın koı:asın .. : 

~ Şeker kocacığım, dedi. Haberin 
VaT 1111.~ Yakıodıı b'Uv&.ımzda üç can ola
cağız. 

B_u haberi müstakbel babalığının bir 

müj.dc:ıi .sanan erkek 6ev.indi. 
Kadın, verdiği hab:.-rl tamamladı: Ne ~ .• Bu saatt~n EOr r ? dışarı mı gidiyorsun. 
- Annemden mektup aldım. Babam- ~e" dakikaya k'lmc::z gelirim. Bir arkada,ıa 

1 Uc p arti h.vıa clc cağım. 
hnb~a~orm~~kı~a~md~yan~ ~~~~~----------~--------------~ 
anıza gelect>k.. 1 BIR MANİ: BIR ŞIKA YET: 

BiR ATA SöZO: 

Mcyva çok d~nılt'n vere .ıw.pt>hn kuçü
lti ıle gıt. 

Dağlarda meşelerde 

Gül suyu tişelerde 
Ben sevdim eller aldı 
Be-11 kaldmı köşelerde 

- Akıa.mlarr eve gittiğim zamanlar 
biitün kiracılar ıikiiyct ediyorlar. 

- Gürültü mü yapı)•orsun? 
- Ben deiil. karım yapıyor. 

Bir ta altım karlı dağın ardına 

Vardı düştü nazlı yarin yurduna 
Bizim ilen bu beylerin derdiQe 

Ay baoına ağlatıyot yar beni 

.DÖGHU BiR CEVAP: 

....... Bu çocuk birş0y bilmıyor. 

nasıl geçird:niz? 
Sını& 

- üç sual sordum. Üçüce ele dosdo;;-
• <:> 

ru olaıak bihniyoruru cevabını yerdi de 
ondan.. · 

BtR BlLMF.CE: 

Bir dedem var kırk kürk giyer 

yine ül'ür .• yine üştir. 

Cevabı: Yarn1 

D ünkü bilnıecemiı.ın haUL 

P aris, :!:l (Ö.R) - Romadan bildi
riliyor : <Tribuna. gazetesinde Fransız 
Italyan müruısebetlerl hakkında neşre
dilen ve bu gazetenin toplanmasına se
bep olan makalenin muharriri ve bu ga

f zetenin Paris muhabiri B. Francesro ga
zelesine istifa mektubunu göndennişti. 

1 B. Francesco gazetesi tarafından Roma-
-ya davet edilmişti. Gazetesine gö-9-derI diği mektupta muhabir faşist disiplini 
mucibince yazılarının bütiin nlJ!Suliye· 

1 tıni ve neticelerini kabul etmektedir ... 
Bununla beraber bu makale sebebiyle 

1 Italyan gazeteler4ude ~tişar eden imala-
:ı;ı ademi tenezzülle reddettiğini de b 1 
dirmektedır. 

1 <Tribuna> gazetesinde bu mektubu 
gazete idarehanesinin bir notu takip et
mektedir. Notada Paris muhabinnın 

son makalesinin Fransız s ya eti hnk
kında silsile halinde bazı tetkıkl rin de
vamı olduğu hatırlablmak.tadır kı bu 
doğnıdur. Gazete Paris muhahırinin 
yaıdıkları ile alakasıııı kesmekte ve j~-

tirak etmediğini bildirdikten sonra ~ 
ları ilave etmektedir : cBu h l dise ıuıl" 
yada gazeteler üzerinde saruör ve ki'' 
trol olmadığının bir ispatıdır. B u iddl" 
lar faşist aleyhtarları taraf mdan otf'" 
ya çıkarılan şeylerdir. Italyan matbtl" 
tı uzun bir ~eref ıın'anesine sadık ıca1T 
rak dalına umumi mcııfaatleri mil~{,_. 
etmektedirler. Bu maksatla daima ıı1" 

""' cadele halinde bulunmuşlardır. aal 
ki fran ız • zetelerinin ıekseriya u)'dııf" 

çe' 
duklru ı eyler Fransız matbuatını.o 1' rcfıne nakısr vermekle ve Fransa pi 
Italya arasındaki münasebetlere zıır 
dokunmaktadır.> 

-=--
Moskovada bir Alm•" 

casusu ae seneye 
mahkOm edlldl 

1oskova, 23 (Ö.R ) - Burada 
Alınan casusu ~ akalanmış ve rn~ 
meye vkedilerek cürmU sabıt ~-A
dUğiinden yirmi beş seneye ın•~
edilnı 
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L:~:.~~ .. ~-~~~:.~~ . ..!. PiÇ KURUSU 
58- Yazan: Kemalettin Şükrü 

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

YUZÜ BiZANS SARAYININ IC 
' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sabahın ilk ışıkları dökülürken 
••••••••• 

Marmaraya iki çuoal atıldı. iki seodalr cinayet ortağı ölümün 
kucağında oe denizin dibinde düğünlerini yaptılar. 

Triyanoı ..e Marina yollanna devam 
ettilec. 

Barduuı evine celdilderl uman ka-
plyı kapalı buldular. 

,Vmdalar. 
• 

tçerid- nöLetçl seslendi :ı 
- Gecenin bu saatlnde kapıyı ça

lan kim? 
T"7-oe yanı sesler 
- Açum, dedi ve ...ıetıa Bardaı 

lwı:retlerlne Triyanoı reldi dire lıaber 
verlnls. 

Nöbetçi, kapı.yı açmadan ce.rap Vet'· 

dl: 
- Ba saatte ualetliı Bardaı hazret. 

terini uyanda1ınwn.. 
- S- bilinln.. Yann sabah boynu

nun ipe gelmeoinl istemiyorsan habet' ve
rftln. Bis blD'ada, kapı önünde sabaha 
kadar bekleriz. 

Nöbetçi kapı.yı aralıldadL 
Gece ziyaretçileftni süzdü. 
Bir tanesinin kadm olduğunu rörün-

ı:e: 

HALK 

Ah 

Londrada güpegündüz 
soygunculuk! 

Ekonomik 
• ve sıyası 

mahiyette 
olmuştur 

kurşun, 

SAtl'X: 7 

SAYFA 

tülenk, mitralyöz, makine/ Yüz binlerce 
tüfenk ve sandıklarla bomba bulundu 

b~ k.ıd.ır kicacıs• vardır. Ve bunla 
ekııerisL dul ve zabit karLlarıdır. 



n.;etlsa 
5 §' = F""2 __ !UZU ., 

Memleketlerde Tetkikler 
"' 

Başka 
lmamıma ....... ..a ............... ~Aı ....................... .._,.. ... ıına 

ÇiN Nasıl B;ı Yerd;ı1 
Çinli ana ve baba kıtlık zamanında 
kendi eliyle çocuklarını öldürürler 

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

i SONRA DA s . . 
i Öldürdükleri cocuM . , . 
: farının baf ucunda · 
hepıi beraber göz 
yaşı dökerler, eceli 
ile küçük yaşta 

• ölen ğ u çocu u ya 
lancı,, ebeveyninin 

aldatan • • • 
ıevıncını 

çocuh aayarlar 
....................................... 

BiR FRANSIZ DOKTORU 
ANLATIYOR 

kaça e kalmak uzere g t 
Çmcey ogrenmek o du . 

B töıl pynthale çalıs ~ or, bır s l er 
iirendiflimi UIU)'ı>rdum. 
Hocamı adı p Wi· 

Bay Şu tiemeıı her gun m:ın ua-
ınan g h dert ver yordu. 
Ekser ~ a butalanmın yanma gıderkcn 

ae ODU Mraber alıyor tereumanlık lap-

tmyordum. 
Bır kaç ay jç"nde basıt cu ıleler yap. 

maga soy.lenen sozleri tek tuk anlamağa 
'başlamıştım. 

Bir gun B. Şu ıle b"r köyden gelıyor
duk. 

Yol ilzernde bir adamcağız. görduk.. 
Çinli yumruğunu küçük burnu üzeri

ne ıotUrmek suret'yle bızi selamladı. 
Yanımıza yaklaştı. Ve b"r takım şey

ler .W.tmata ba§ladı. 
S&leri arasında bıld1gım Jcel" meler 

Maju, yo dan ibaretti. 
Hocam: 
- Anladınız mı? 

miye istemiye öldürürken çok ıstırap çe ·····························································: 
, ........... ~ CASUSLUK HARBINA AiT IFŞAA T ~ ..... - .... . kerler. 

lJöJ le vaziyetlerde Çinliler çocukları
nı bizzat keserniyecek, öldüremiyecek 

. . . : : ........................................................... .. 

olurlarsa onları kuyulara atarlar. Bir-
denbire düşüp başları yarılmasın diye 
kuyuya salıverdıkleri çocuklarının iple
rini ~av aş yavaş bırakırlar ve kuyudan 
yükselen feryatları duyarak, gözlerin
den yaş selleri boşanarak ağlarlar. 

Bir çocuk doğarken anası ölürse o ço
cugu ugursuz sayarlar. O çocuğun ruhu
na kötü ve katil bir adamın hakim oldu

• • 

ALTIN MiGFERLİ 
fl'Jl'Z~i)f)!Jlll'JID1rZ'ZDP•V'~~ .., 

Casus Kadın 
Marlh Rlchard'ın Hallraları 

Genç yaşında ölen bir çocuğu da eyi 
ğuna kanidırler. -9-
saymazlar. Boylelerini ana ve babalarını Jcnevyev ile dostlarının yaptıkları ga
aldatmak, iğfal etmekle itham ederler. rip işlerin iç yüz.ünü keşfetmeği ve eğer 
cöleceksc daha evvel öleydi.. Ebeveyni- casus iseler oyunlarına aJet olmamak 
nin buton muhabbetini üz.erine çekmiş için kendilerini ihbar etmeğı çok istiyor
ve birçok ümitleri kendine bağlamış bir dum. 
yaşta olmesi ne kadar fena .. > derler. Binaenaleyh hiç tereddüt etmeden ce-
Bô~ le çocuklara <Aldatıcı çocuk> adı- vap verdim: 

nı verirler. Eğer tesadüfen çocuğun ana- - Ben de sizdenim. 
sı gebe kalır ve ertesi sene çocuğun öl- - Mükemmel, kalbsiz. bir kadın olma-
düğü tarihte doguracak olursa doğan ço- dığınızı zaten biliyordum. Gayet iyi an
cuğa: ]aşacağımıza eminim! Bu gece tehlikeli 

- Aldatan çocuk geri geldi. Anasının İ olabilecek bir seyahatte bana refakat e
babasının kendi yüzünden çektiği ıstıra- decek kadar kendinizi kuvvetli hissedi-
bı görmek ve eğlenmek istiyor. yor musunuz? 

Derler. Böyle çocuklar çok yaşamaz- - Siz nereye gidiyorsunuz? 
lar .. Veyahut ) aşatılmazlar. Muhakkak - Belçika hatlarını geçerek iki cephe 
ki onları esrarengiz bir ölüm bekl~r. 'arasına haber götürmek lazım. 

Çinde Fransız hastanesinin bir Fran- - Ne haberi? 
sız eczacısı y:ne Fransız olan bir hasta 1 - Canım size söylemiştim ya: Fran-
bakıcı ile evlenmiş, bir de çocukları ol- sada tedavi edilen Belçikalı askerlerin 
muştur. f ailelerine göndermek istedikleri haber-

ç k ··ı "'ld" Ge ]eri. ocu memnenJı ten o u. nç ana 1 . . v • • 

Çivinin ayagımda yaptığı yara olduk· 
ça ağırdı ve fena halde canımı yakıyor
du. 

Jenevyev, kızına öfkeyle bakmakta ıs-. 
rar ediyordu. 

- Abdal kız, dedi. Hiç birşeye dikkat 
etmez. • 

Bana doğru dönerek ilave etti: 

- Çok acı duyuyor musunuz Mart? 

Ayağıma pansuman yaptıktan sonra 
birkaç adım attım. Jenevyev sordu: 

- Yürüyebilecek misiniz ? 

- Yürüyebileceğimi ümit ediyorum.. 
maamafih kilometrelerce gitmemek §81' 

tiyle! .. 

isen boyunca uzıyan bUyilk yolu ta· 
kip ettik, .sonra kırlara saptık. Soluli 
bir yağmur yağıyordu. Ve ıürülmil§ top. 
raltlar üzerinde güçlükle ilerliyorduk. 
Nihayet bir köyün ilk evlerine geldik. 

Jenevyev: 
bab 1 ··ı·· ·· d k - 'Ozerınıze aldıgınız vazifenm mern-ve a yavru arının o umun en ço . . 

müteessir idiler. f leketime hiç bir suretl~ ~e?ahk getınnı- Dedi, bana bir harabeyi göstererek ilA· 

B. . yeceğine yemin eder mısınız? ve etti: 
ır ıki ay sonra kadının tekraf gebe I' _ Tabii değil mi? Böyle birşey olını-

- Dünkok köyil! 

k.ahriası bu mesud çifte yeni bir ümid v • edı"yorum - Beni bir dakika şurada bekleyin!., 
verdi . . .. ı yacagına yemın . 
.. .. · ~arıp bır .~e~.ad~.. Çocu~arının 1 Çıkmağa hazırlandığımız sırada oda- Bir saatten faz.la bekledim. Nihayet 
ölumunun yıl donumune tesaduf eden sını terketmemiş olan Lusi salona geldi. elinde iki emrime Pardesil ile geldi ve 
~n. k~dın doğurdu. Güzel ve nur topu 

1 Nazarı dikkatimi celbeden heyecanlı ve bir taneıini bana uzatarak: 
gıbı bır çocuktu. ! titrek bir sesle: - Şunu üzerinize seçirin. deCli Yek· 

Bu mesud hadiseden bir gün sonra bir _ Şemsiyeni verir misin anne? de- 18 yağmur kemiklerimize kadar itliYe· 
kaç Ç nli ahbap ile otururken bahsettim. 

1 
di. Dışarıya çıkacağım. cek .. 

AhbaJ?larım hoşnutsuzlukla omuzları-ı «Yine §emsiye> diye dUşündUm. Pardüeüleri srrtımıza geçirdikten eon-
nı silktiler. Jenevyev de soğuk bir sesle cevap ver- ra yolumuza devam ettik.Yeniden çamua. 

Sebebini anlamak istedim. Söylemedi-
1 
di. ve obüı çukurlan içinde gUçlUkle Uerle-1 

ler. Çünkü Çinliler kendi idet ve itikat-! - Maksim şemsiyeyi tamire götürdü. miye baıladık. 
ları hakkında yabancılara malfunat ver- Lüsi, mustarip bir sesle bağırdı: Birdenbire durekladığımi gören Je· 
mek hususunda ~k kıskanç hareketi - Maluim mi? nevyev 110rdu: 
ederler. Jenevyev kızdı: - Ne oldu Mart} 

Içlerinden birine rica ettim. Nihayet - Haydi, bizi rahat bırak. Dı~~mda 
- Ayaimı fen• halde ağrıyor 1 Aml söyleterek hakikati anladım. ! ne işin var. Burada kal ve eğer Mabim 

l ll ı Jiirilyemiyorum 1. 
- Eczacının yeni doğan çocuğu, de- biz yo en ge irse.. _ Biraz cesaret! 

di. bir eene evvel ölen caldatıcı> çocuk-f - Gidiyor musunuz? Nereye gidi~or-
., - HaylJ', bırakın ')>eni!. Attık ... tur. O öldüğü zaman anasını babasını sunuz. 

ne kadar ilzdilğünU biliyordu. Buna rağ- - Isticvabm hAlA bitmedi mi? hamnaülnnı !'Okl ..... ....... -men ölmilftUr. Şimdi ebeveyninin ıstıra- Genç kız Jenevyeve aanlarak batırdı: 
I>Mi. Cevap vttdi:m. hına şahit olmak için tekrar dünyaya - Anne, anne yalvanrmı Ana sitme! 
- Gahba adamcalwn annesı nasta, 

-·===---
Yunanistanda ge1-:·tir. Ne de olsa aldatıcı çocuktur. Fakat Jenevyev kızının kollanndan bızden iliç istiyor. (Ma) anne, (Pm) ~ 

huta w (Yo) da uan öemek değil mi? Güven olmaz. sert bir hamle ile silkinerek kurtuldu: Yeni ........... .... 
Bomm ,uwu. _ Lao Tın .. Lao Tin.. ve kıymetli vasıta telikki edilir. Böyle çocuklar ana ve babalarını tek- - Makul ol. Ve billıusa buradan lu- .... .. 
_Evet ... Dedi. J>oipu .• Fakat ayni Deye haykırdım. Baba öldütü zamatla~ öte dünyada ra- rar acıya sokmak için yaşamazlar. Ça- mıldama .. Anlıyor musun? Ati 

20 
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ı-unuta (lla) at, (Pia) uker ve (Yo) Hocam telA§la: hat etmek için mu ııut bu yalan dUnya- buk ölürler. Diye batırdı. Bana dojnı dönerek ilA- na, · - . ~ 
•,,anım demek. Kiylüniln atını asker- - Ne yapıyorsun, dedi da 'bir erkek nlid bırakmalıdır. Tuhaf teYı aradan on gün geçmemi§ti ve etti: ittisal ettikleri dahil! me'ftalu • ..,_ ft 
ler plmlflu. Bizden ~- istiyor. - Uşağım Tin'i çağırıyorum. Dolumların çok iptidai ve gayri aılıbl ki eczacının yeni dolan çocuğu, sebebini - Çabuk, Mart, hazırlan, LUsi size eajbk ile .ı&bclar itler olup Teremin Ye 

Bu liller 'bua ÇiiMıeyi öğrenmeme Anladı ve güldü. prtlar içinde olmuı çocuk ölilmlerinia bir türlü anhyamadıtımız bir hastalık aallam ayak.kabı verecek çUnkil fena çoc;uk ilimlerinin artmakta ow.ı-u ... 
tmWa o)mecl.ın...ıatb. _ Valu6, dedi, Tin uşağııım adı ve aaywnı Çinde artırmaktadır. Anaların- sebebiyle öldü gitti. yollarda yUrUyecejiz.. 'berüz ettirmektedirler. 
Çinceyi~ diye yaptıjım Lao da upkların adlarının başına takı- dan old~ bnli dolan tocuklu ,..a- -DEVAM EDECEK- AYAKKABIDAKI ÇiVi PiREDE PfDAGOJl ---1 ... arasında farbnda olmadan lan bir aıfat.. Fakat 'bunların ikisi bir a- makta ve dJterleri bir kaç ay içine Ul- - LUs" od amıa ..ıcte-k. Jı: aman .... ._ ====-.... ,_ t u.u...- ha•-- '--1-·- m•'-•-.:ı:-ler. ı~ a• .... oc uu Pirede taia olunan Pedqoji emtka-

•ur..-- uu- e-'"' ... ı az aaıauı raya gelip te teliffuzlan ayırd edilmezse ..... ~ çift seyyah ayakkabısı ıetirdi. .. d • • ed L--

Mtmaa dert açacaktı. Bakınız naaıl! o zaman tek kelime gibi Laotin olur.Lao- Çocuk ölüler karfısında Çinli ana Ye Foto Kemal 1 B··-'--.:1-..;. b" "sini Jlr :...t-- lllinun ~ ma törenme ny&Mt en ....,. 
Çind •• ı.ı-- .. .ı... .. ırkeJı . iml . . J uıuarwan ırı ayaeıma geçıcUKe ...1u.: eö I d ___ 1 ai 1_:.._ 

e u~ • ç~ ıs erllllD tın İle pezevenk demektir. Çinliler 'bu babalar çok ağlarlar. Hele 1nı çocuk.. •-!..!- en -::L_L _ _ ,_a1~..: l bir çıllılı: kopardım. patir. ~-ez. ve....... Y ev e ,.....an Y ..,,...,.. 
Utma (Lao) aıfatını getirmek Adetmi§- kelimeyi bilyilk hakaret ayarlar ve ııöy- Erkek çocuk olursa.. Dlllll"IP ,,...._. - --.ı ı Jenevyev hayretle : 
Benim Uç uplım vardı. Bunlardan en llyeni asli affetmezler. Çinde kıtlık sık sık haf gösterir. Öyle olan FOTO KEMAL ,.aksek - Ne oldu diye 80rdu. «Kilise edma Pire belediyuini tebrik 

ederim. Memleketi uçuruma «loiru g&tü· 
ren kültür bozulı:luiu olmuttur. 

ihtiyar olanmuı adı Tın idi. Vazifesi her ki koca şehirler, köyler, kasabalar açlık- atelye1ini en IOn ıiatem maki-
1&bah dört ı....... ı....ıı.a su ta•ımak ve ondan Uşaklarımın homurtularının sebeple- nalarla a-1-!-e -Jem:..w. - Her halde ayakkabıda bir çivi var! 

~ ---.s 'll' -:-ı • di anl d T u.u f kını tan ölen insanlarla tapr. .-... •7 -ı ---r- d ı. ... 11 da ı. ... __ kadar t kt .-uu ıım · ıyor um. e.uauuz ar Fot-!::.-f, aan'atmm bütiin Ayağımı e.~t acıttı. 80:8,__t a~ ya ıp ukyuma L beceremem ve ı...-·ıına bela getiririm Bu vaziyetlerde Çinliler, kendı1erbıl "15•.. De hal b k b -"Ard 
~•- ÇO& una banyo yapar en susuz ~ . incelikleriyle bu atelyede enfet r u ocaman pa ucu ~..... mı 

,__,_ ı.....Jı.. d korkusu ile upğun (Tın) e yol verdım. kurtarmak için aralarında lüzumsuz ve _
1111
• ler -1--L..._ı_;. •. B•" ve çorabımın kan içinde kaldıAmı gör- ni bozsuncular, sençliii mahvetmek için 

içtimai ıtatükolan bozmak İlteyen ca-

.ııuu.ıyor ve avaz avaz. """5Arıyor um. f da ,_, ld . b:. · ----- ~lllllllKUClll' il -'-I"'- ideali --'d H 7 __ S . * ay sız gördU.uerini ti Urmeti 1a u 1 ____ müracaat edin" 
12
• • dihn. Sonra orada çı.kardığun büyük evve din ve 1111 a& gibi • ere ... ı-

- ey .. ..._, Tin.. Lao Tın. u getır. bulurlar. ~ ---· la B ü • · ..... d 
Su ıetir.. Çinliler ihtıyarlara saygı göstermekle , ADRES: Hüldimet brpain- paslı çiviyi Jenevyeve göstererek : m r. u m euae yetiftirec:etP m 

Ben böyle batırdıkça uşağım Tin'in ve beraber çocukları çok severler. ilk feda edileceklerin ba§ında da lız da 38 No. Mannra Ye NIİlll - Öyle ya çivi imif! dedim. Baba- öiretmenlere milli ülkülerimizi atdJ>'a• 
diler Uf8k1arın homurdanaılı:lannı, ba- Bilhassa erkek çocuk, babanın evde, çocuklar gelirler. f lrartpodallMı bu atelyedea te- ruza... caiından tannmn gerek muellimlerini. 
u Jtarvı içlerinden kotü hislerin geçti .. yuvada yerini tutacak, ıüWenin an'ana- Çocuklarını kız olsun, erkek olsun se-1 min ohmlıWlir. Jenevyev tehditkAr bir tavırla kızına prekse talebelerini takdis etm.mi t• 
jıni anlıyor, aebebıru bilmiyordum. amı o yuvada devam ettiıecek en büyük ven Çinliler onlardan kız olanlarmı iste- baktı. menni ederim., 

m 

- Sakallı 
' Birkaç elektrik ampulünün aydmlattı-lda söatermifler, blpazanlıklannı mey- mn uc:aklıinu bileklerinde hieeetti. - Ne kadar çabuk, dedi. 

iı ba malwmde muhtelif formalarda IKr dana vunnutlardL F.ier bir çelünec:elderi. Delikanlı dit)eri ile Biyuıkuma elleri- - Şimdi ben de ~ ellerini çöze. 
kaç prip _.kine ve kötede bir .andık korbcaklan ollA idi böyle yapmazlar. ni bailJYan ipi kemirerek kopannaia ui· Jim. - içinde de on•• yirmi frankbk tümiit pa- hiç deiil.e prmemeleri ~ gözlerini ra11yordu. Polie müfettifi alayla: 
relar vardı. bailerlard1. Şu halde heriflerin kendi Bir arahk dıpndan bazı türüldiler _... itte bu. 4ledi. Pilonu clüfünen yok. 

Pilon ve Rene 1.unlan gördükçe "hir haklarında tatbik edecekleri karar .• Bir duydular. - SabmızJ.nma bay müfettif .. Bet 
hayret niduı aalrvennekten kendilerini daha inaanlan sönnemelerini ve glrdük- Kulak lıe'bertblar. dakika aonra eenin de aıran selecek .• 
meneclemediler. ]erini kimaeye ..öylem~lerini temin Rene: Biyenlı:e. karanlıkta gazetecinin ipleri-ADA.M 

Rne: edecek bir karar olecakb. Yani.. ölüm - Herifler tat1nıyorler galiba.. dedi. nİ çözeceiiın diye airatJP duruyordu. ._ _______ ••••• .. •••••• IMQlfiil•••••IM~' --Vay anwnı. Decli. Bia bir lı:alpaun karan .. Evet ölüme mahkUındular. Pilon: Pilon '"1endi: 
ZABrrA ROMANI 
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Kalpazanlar çetesi .. 
Evet •• Haydutlar kalpazandı/ar ve burada 
bakı ma/ıinelerinde sahte on ve yirmi 

Franklık gümüf para baaıyorlardı 
- Acaba öteki kmı) Kızla bu gaze- lim. 

çeteeinin eline dipniitüz. Biyanbnm Bunu biliyorlardL - Belki. dedi. Sefiller bulu makine· Bayan Biyanka.. Ceplerime 'bakıma. 
duycluju Kitrültület heriflerin aehte paıe Fakat nud öldüreceklerdi) lerini ortadan kaldırmak istiyorlardır. Eier bu haydutlar almamJllarlA .q c~· 
basan makinelerinin 9ealeri idi. Rene ıordu: Sen itine denm et. BiyankaJ!m ipini ko- !>imde bir çakı ile itinizi daha kolay gör-

Diye dütiindü. - Yaralı mıamız Biyanka) par. Elleri eerbeet kalınca bizi çözer. Bel-,'müt olur1Unuz. 
Haydutlar omuzlannclaki yükleri ile Genç kız karanlıkta cevap verdi: ki kapıyı kırmak kabil olur. Rene: 

mahzenin nihayetinde ve bir tahta kapı- - Hayır .. Ya ıiz} Gazeteci: - Vay öküz beyinli vay .. dedL Ya 
nm önüne celllliflerdi. - Ben de değilim. Pilon, een ne - Evet .. dedi. Kapıyı kırmak ve bu hu.. insan cebinde olduiunu pmdi ınl 

Kapıyı açhlar. ilemdesin karaphlttan kurtulmak kabil olur. hatırlar. 
içerisi zifiri karanhktı. - Sapa1Ailam, demir gibi.. Sizi bilmem ama karanlık benim hiç ho- Genç kız Pilonun cebinde çakıyı 'bul-
lhtimal buruı bir kömiirlüktü. Biyanka r ıuma gitmez. Hele: örümcekten ödüm ko· du. Bet dakika sonra u de bailenndaa 
Elleri kollan ve ayaklan bailı olan - Yalnız, dedi, ipleri çok ııltmıılar. par. kurtulmuılardı. 

Rene, Pilon ve Biyankayı herifler b•a- Adeta etime gömülüyor. Canım çok Pilon yan plerek ve yan hiddetle: Rene 
ya ve: yere bıralctılar. Kapıyı kapabp git- acıtıyor. - Sua geveze herif .. Alayı bırak ta - Off. dedı. Her tarafım uyupıUf. 

teciyi tamyoruz ama ôtekmi bilmiyoruz. - Kadını ne yapacaiız) 1 tiler. - Sizi iplerinizden lturtennaia çah- kızcaim bir an evnl kurtannaia bak. Az daha kulunç ılletine uiny~tun. 
- Onu da timdı anlarız. - O da beraber .. En tehlikeliei 0 za- Bıyanka, yan üzüntülü yen meraltlı tayım, Nerede.iniz) Rene tekrar ipi difleri ile kemirmeie Cebinden elektrik fenerini balar.ık 
Ş... herif Pilonun yamna gitti. Cep- tep .. Elimızden kaçıp nuıl kartuhlaiunu bir eeale: - Bu taraftayım. koyuldu. çıkardı, baktL Bulunduktan yer duvarla 

lerini ka"'tad.. Birden: ne çabul: unuttun Bereket venin ki ken- - Acaba, dedi l»ae ne yapacaklar- Genç kızın bulunduğa iatilramete doi· Birden cenç kız kurtulan ellerini ee çevnlı pencerem: bet metre murahbee 
- Oo. dedi Herif poliıı müfetti\ıi · di-..aiı ile.tekrar seldi. Haydatlar birer dı) ru tozla yerden :yuvulandı. Yanma ıeJ.. ftı~e hirbirine vureralc haykırdı: keder senıilikte ınah2en sibi bir yerdi. 

Mahvolduk. Kaybedilecek vaktimiz yok. çanl 8ibi R~ Pilonu. ~anlı:ayı 7er- Bu aual ce.apmz bldL mitti - Oldu .• Oldu .. Meni Renef. Buruınm kapıdan bqb delili yoktu. 
~ de ...n-a indirelim. Şefin d~- den bldmp ~ attılar. Çiinkii Rene de, Pi1on da •~.ni euali - K~ • .ledi. lplerWD Delilranh dacUIJannı senç kmn bilek- Dvvarlann tatlan kocaman ve ....-

obile Alı hta giden merdivenden indiler. b.1- ._.., ... eormekta idiler. ditleriml• ....... fllfıııc 1-• . ......._ QlllDlf olmamn ,-a mbatmm idi. 
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Hacı Ali 
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Yüzbin kisilik 
' 

çay ziyafeti 
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Londradan bildiriliyor : Her yıl fut
bol kupa maçları finalinin yapılmakta 

c •• 

Prens Hes 

. ~ad o 
A'NKARA RADYC'SU 

öğle neşriyatı 

Saat 

12. 30. 12.50 Muhtelif plak neşriyatı 

12.50 - 13. 15 Plak: Türk musikisi ve 
hnlk şarkıları 

1 3. 15 • 1 3. 30 Dahili ve harici haberler 

A~,am neşriyatı 

Saat 

olduğu Londranın Vembley maha11es:n
Paris, 21 (P.S) - Londradan bildiri-

li S b k . 1 b 1 k de önümüzdeki günlerde cCharter 

Çifte mideli adam 
nihayet öldü 

Bütün ailesinin bir 
tayyare kazasına 
kurban gittiği gün 

Sevgilisiyle 

18. 30 - 19. 00 Muhtelif plak n~riyatı 
19.00 • 19.30 Türk musikisi ve halk şar· 

kıları (Hikmet Rıza Ses· 
gör ve nrkada,ları) 

19.30 - 19.45 Saat ayım ve Arapça nC'~· 
riyat Yor : aat, ta a , sıgnra, can ı a ı , , . • • . .. k 

1 -. dil · · ·1 b b ı ta 'b' Day> demlen an nnevı bır gun ·ut ana· l 9.4S • 20.15 Türk musikisi ve halk şar
kıları (M. Karında§ ve ar• 
kadaşlnrı) 

.. ,cn , şışesı ı e era er evan gı ı .. .. . . 
n I 1s ta b 

.. d caktır. Bu toren munasebet yle 100 hın evlendi e o ursa o un yu n ve u yuz en ga- . • . . 
r'ı b' "h t h'b' 1 (H Al') I kışı çay zıyafetine çnğırılmıştır. Bu çay 

20.1 S - 20. 30 Konferans: Hüseyin Na-
mık örki.in 

p ır şo re sa ı ı o an acı ı n-
gilterede bir bronşit neticesi vefat et- ziyafeti Vcmblcy stadında verilecek ve 
tniştir. üç saat kadar sürecektir. 

Hncı Ali, yaradılışın bir fenomeni Ziyafete Vembley sakinlerinden ma- 20.30 • 21.00 Plakla dans musikisi 
2 1. 00 • 2 1. 15 Ajans haberleri olarak telakki edilmekte idi. Iki midesi ada 30 bin mektep çocuğu davetlidir .. 
21.15 • 21. 55 Stüdyo salon orkestrasİ \'ardı. Daha küçük yaşta iken Nil neh

rine düşmüştü. O kadar çok su yutmuş
tu ki ölecek sandılar. Bilhassa yuttuğu 
sular arasında canlı balıklar da vardı. 

Fakat küçük Aliye b.ir şey olmadı. Işte 
o zaman kendisinde tabiatin bu fevkal
tıde gayri tabüliğini sezdi ve bunu ken
disi için bir kn.uınç yolu yaptı. Söy
lendiğine göre Rokfeller :müessesesi 
<>lUmünden sonra iki midesinr müesse
seye terk etmek şartiyle Hacı Ali ile 
on bin Ingifü: liralık bir mukavele im
zalanuştır. 

HOGARLI 
Müslüman dansözü 

Katolik dinini kabul 
ederek bir Fransızla 

evlP.ndl 

~ 

Mel1mı Sudani 

Paris, (P.S) - Fasın Targi kabüe
•lnden Mclkra Sudant namında bir dan· 

aöz uzun zamandan beri Pariste yer
leşın~ bulunuyor. Melkranın mi11t · kt-
lığiyle dansları bilhassa Paris sergisin
de çok takdir edilmiştir. Melkra Hog· 

gardan gelerek Parisin en yüksek sah
nelerinde yer almıştır. Bir sene evvel 

l!'ransız dahiliye ne7.aretinin bir suvarc
Binde danscderk~ Rober Durand na-

tnında bir Fransız mühend~iyle tanışa· 
l'ak sevişmiştir. Melkra sevdiği adamla 

evlenmek için katolik olmuş, Parlsin 
Sent Ojen kilisesinde Rober Du~andla 
~vlenme töreni yapılmıştır. 

Bu münasebetle Vembley stadınd::ıki 

büyük yüzme havuzu boşaltılmıştır .. 
Misafirlerin ileri gelenlerinden birkaç 

yüz kişi, bu havuza yerleştirilen rnasa
lnrda çaylarını içeceklerdir. 

Akşam olunca binlerce kişinin danse
dcceği tahmin edilmektedir. 

1000 garson. boyu hemen hemen iki 
kilometreyi bul::ın masalarda yer almış 

olan misrıfirlcre hizmet edecektir. Zi
yafet için altmış bin sandalye, iki ki

lometre uzunluğunda ımısa örtüsU, 1.50 
bin çny bardağ1 1 21 bin galon limonata, 

yüz bin sandövlç, 50 bin p::ısta, 65 bin 
çörek, 50 bin börek, 20 bin portakal ha-

7.ırlanmışlır. 

100 bin bardak çay için GO bin litre 
süt, 250 kilo çay ve 1000 kilo şeker ıs
marlanmıştır. 

Vembleyc parlnmt'ntoda kendini 
müstakillen temsil hakkı verildiği ta
rihi günUn anılması için tertip edilen 

bu ziyafet 6500 lngiliz lirasına mal ola
caklır .. Bu paranın büyük bir kısmı 

geçenlerde ölen belediye reisi Titus 
Barhamın bırakmış olduğu ianeden 

Saat 

lST ANBUL RADYOSU 
Öğle neJrİyah 

12.lO Pl:ık1a Türk musikisi 
12.SO Havadis 

J 3.05 Plakla Türk musikisi 
'3. 30 Muhtelif plak neşriyatı 

Saat 
1 8. 30 Plakla dans musilr.i<ıi 

19.00 Necmi ve arkadaıları tarafındnn 
Türk musikisi 

19.35 Radyo Fonik Komedi (Dengi den
gine) 

1'9. 5 S Borsa haberleri 

20.00 Mllstafn -ve arkadaşlıı.rı tarafından 
Türk musikisi ve hnlk şarkıları 

20.30 Omcr Rıza tarafından Arapça -,öy· 
lev 

20.35 Hava raporu 

20.45 Nezihe ve arl:ndaslarJ tarnfınd.m 
Türk musiki i ve halk şarkıları 
{S.A.) 

2 1. 15 Orkestra 

l 22. 1 5 Ajans h:ıLcrleri 
harcanacaktır. Barbam ·vasiyetnamesin- öl H . Di.i.scs 22 30 Plakla sololar, 
de sırf bugünün tertibi için 4000 lngiliz j en tS ~ • parçaları 

opera ve opc;rct 

. . . .. .. .. Iki gün evvel ajans haberı olarak 
Jlrası tahsis ctmıştır. O buyuk gun-

1 
F kf t .1 L d d . 1. 22. 50 Son haberler ran ur ı c on ra arasın a ış ıyen 

de yüz bin kişi vefalı bir ölünUn mi.safi-
. l kt bir yolcu tayy'aresi knzasını yaz.mışt.ık. AVRUPA tSTASYONLARINDAN 

:rı o aca 1r. • 
Alınnnyanfn Lonllra elçiliği a~esi BU A~AM DlNLENEBtLECEK 

Gr:ıngsterler sigorta 
kumpanyası kurdular 

olun genç prens Lüdvig Kon lress o gii!\ SEÇME PROGRAM 

bu fa)-ya~ ile A1nınnyadan gelecek SENFONiLER: 

ermesi, kardeşi ve yeğenlerini bekliyor· 16. 30 Paritı kolonyal: Senfonik kon-

du. &er (Mcndelaahon, Mo:tart v.tı.) 20. 35 
~ Çünkü o gi.in gü~el nişanl~ M~ MıırrıVlyanıı~ Senfonik konser (0 Kabastanın 

Şik'agodnn }'nuldığına göre Ameri- t G dd ·ı l k · y ı 1 gare c es ı e ev encce tı. ~.cu ar idarC$İnqe) 22 LaypT.İg: Senfonik kon-
1 k'an polisi', gcç~ı\lerde, sahipleri ve • 

Almanya dan hu düğün iı;in geli;·ur1ar-, s~r. ( Antpn Bruckner). . . 
müşterileri sirf Gangslcı·lerdeİı. ifüıret d · · 1 

- • . •• 1..... • . • d ı. . •· ,.,ı.JAFff KONSERLtR: · • • ı 
olan tur sıgorra r..tımpn.1yasr mey ana Gcııç prens ve ni. ani ısı kata hab~ri- 7 B r1· 

ka t ı , • • 1 O e ın kısa datgası: Sabırh kon-
çı rmı~ ır. . ni Kröydon tayyare istasyonunda Vfl teri ( 8. 15: Devıırnı) 9.20 Paris k1$1\ dnl-

An'ıeı·ıkada h~r muhalara)'a 1 karşı sı-1 · · l ·:.: . · 1 • 
• 1 k k b'l ld _ d Ş'k • tayyarenın ge ece~ı saatı b~klerken,ha~

1
gasıı Pliık:< konseri. 9.-0'>-:- Keza. IO.JO: 

gorta anınn n ı o ucun an, ı a her almışlardır. K 1 1 ı:.o. K . 
. , . . . . • eı.a. .., · en, 1 3: Keza. 1 3 Bcrlm 

goda yaşıyan Gangsterler kendı ara- N' 11 ı 1 · · b- ·· v ı v . . ; . • . ku ışan ı ar, c em crmın ulun agır ıgı-,·.ktsa dalgası: Orkestra . kon~n • ( 14:1 s. 
larınff.ıı pata topuynrak bır sıgorta m· na raihnen evlenmt' f' • · t hi .. _ f'.:l._ \ 13 ı o . . .' , ... . . . ., orenının e r e., vcvamt1 · . Bukreş: Pliı.lc konscrı. 

pan;a~ı kunmıgı ve bu suretle. ıçleı:ın-, roem~ler ve :Sen ıPiyer kili.sesinde ev-' ( 14.30: Devamı) 14.15 Paris kısa dal-
de ışsız kalanlan korumayı ve kendıle- lenmi.,Jcrdir. lg •ı· Konser mık!' l5. K 17 45 B 

~ , ~ .. • ı. • eza. . er· 
rini. sıkı~~ıya. düşü~·memeği düşün mü~ 1 Prens Ludvig mk!Sut bir' hayalın ~i- lin, kıSA dalgası: Hafir ,rmaiki. 18 Bü~
lerdır. Çunkü, lıapıshaneden çıkan hır ğinc ayale bastığı gün ve bir dakika reş: Orkestra lconHri l8.50 Berlin kısa 
Gangster, derhal «mesleki> ile mütcna- •. d k 'd·~· . . k.a d d.algıuıı: Hafif musiL:i ı 9 15 Bükre•· K 

ıçın e ço sev ıgı annesını r eş \'~ · · ... u-
ılp bir ciş> ibulamamnk'tadır. Halbuki ~ 1 ... b' ·d b d.' k ,_ runu vusta musikisi (sözlü) 19.20 Peş-

. . . ycgen Cl'lnl 11 Cn ve C e ıyen ayı.>et~ pJ• k k · 
kurulan sıgorta kumpanyası, ışsır. ka- . 

1
• te: a onserı. 20 Berlin kısa dalgası. 

mış ır. · 
lan Gangstere bakmayı 1aahhüt1 elmek· Y•r~maz çocuk dansı 20. J o Kolon}·a: 

tedir. Polis bu acaip sigorta kumpanya- Operet, filim ve dans musikisi. 20 20 
sının kasalarında 200 bin dolar gibi ol- Ayda 60 ,000 do[ ar Peşte: Kalman, PNenyİ, Rimski - Ka-
dukça hatırı sayılır bir para bulmuştur. t /g'r f · ı. re.kov. 21 Varıova: Da~s ve şarkı plak-
Bu sermaye Gangsterlerin verdikleri e Q parası ilan 21.05 BükrCf: Banjo orkestrası. 22. 
para ile ~eydana getirilmiş ve bir 0çok- Çın • Japon nnJa~matlığımn çok pa- 1 O 'Pe§te: Pliıkla filim ve dans musikisi 
ları bu sayed~ sıkıntıdan kurtarılmış· halıya mal olduğ\[nu izaha bile lüzum 22.25 Prag kısa dalgası: Orkestra (Mys
tır. yoktur. Ancak, bu harbe ait gündelik Jivecc1c - Gretry) 23 Varşova: Halk or-

haber alına ~!erinin de tasavvur edile- kestrıısı. 2 3' Viyana: Asl~cr bandosu. 2 3. 

Ankara Anonim Türk 
Sigorta Şi.rketinden: 

miyecek derecede ve belki de en paha- 30 Bretılau: Ne§cli gece musikisi. 
1ı i~lerdcn 'biri olduğunu bir çok kim- 0PERALAR, OPERETLER: 
.:;eler bilıne71er. ' '2 1 P~te: Opera orkC$trası ( Bruck-

Is 1 k' · ·1 h · h 1·- iner). • panyac" ı sıvı arpt auer alına, ODA MU~lKiSt. 
işlerine Amerikanın birlcsi.k ajansla- i ı I 35 B"k 

0
· ' ~ 1 · u reı: da musikisi (Beetho· 

rı ayda 800 dolar . tahsis ettiği hald~' f Ven) 2 1-40 Praa '- d ı K 
• • • • • &l!la a gaaı: uartet 

Şirketimizin lzmir ve baTaliıi tali acenteliiini, tznıirde, Ma
retal F ev:zi Bul Yarındaki 6 numaralı yazıhanesinde ifa eden Ve
dat Uru'm tirketimiz merkeziyle çalıtmak üzere, latanbula 
naklettiii ve bu suretle inhilal eden lzmir tali acentcliiimize, 1 
Tctrinisani 1937 tarihinden itibaren 

Akhisar Tütüncüler Ban
kası Türk.Anonim şirke
tinin 

t.yin edilmit bulunduğu ilan olunur. 
1 - 3 (2090) 

Uzak Şark hi'ıdıselerını günU gününe konseri (22 OS· c-~ı· '- ) 
• , • • JCıı t ~uartet. 

takip edip haber alabilmek için aydaj RESIT ALLER: 

60 bin dolar harcamak zorunda kalın!§· ı 8 . 1 ~ V aro_o"'~: Viyolonsel re,,il:.I; 
tır. Bu paranın en büyük kısmını ta~· ( Corellı, Respıghı. Rogouıki) 18. 30 Ber
biatiyle kablo masrafı yutmaktadır. ı lin lr.ısa .dalgası: Piyano sonatları (Bach, 

Fevkalade ehemmiyetli hadiselerde I Scarlctb) 20.05 Bükreş: M~ur ·~slile· 
Birle~ik ajansların c müstacel servisi > ı rin plıiklanndlln •. 20.20 Varoova: ~ar-

. . 1 kılar. 21.45 Berlın kısa dalgası: Ernest 
Iaalıyete geçmektedır. Bu takdirde G h le •• 

1 
.. 

Şanghaydan çekilen telgrafın kelimesi .'r~. fal'. '
1 
"'_Yduyor. 22 Varfova: Cho-

' 

pın ın eser erın en piyano resitali. 22. 
84 scnttir. Telgraflar ekseriya türlü yol- 30 Kolonya· B ıh ·· · k . . I . ee oven m pıyano - ·e· 
lards.n sevkcdılmektc olduklıtrmdan, bu man sonatları. 

ücret bir çok defalar kal kat yüksel- DANS MUSIKfSI: 
mektedir. 

cAcele> kaydiyle çekilmiyen telgı·af

ların kelımesi on dört senttir. 

22.45 Bükre : Kabare :numaralara 
(Plakla) 23.05 Prag k'ısa dalgası 23 30: 
Kolonya. 

FRANSA iHTiLALiNDE 
•• 

O/dürülen kontes Dübar 
inin mücevherleri nerede 
Kontesin akrabaları 
150 sene sonra bir 

banka aleyhine 
dava açtılar 

heınc-n kabil olmamıştı. Bu anda koııte· 
sin parnya, hem de büyük paraya ihtiya· 
cı bulunuyordu. Kontes ihtiliıl dolnyısİ 

ile lnı;ilıereye kaçan bir ç&k hemşerile· 

rine ylldım ediyordu. Bu maksat İçin 
liizım olan paraları bıı~ka bankalardan 
çekmi~ ve bunlıı.rn karşılık Rıı.nsen Mor· 
lnnn bankasında bulunan mücevheratım 
teminat göstermişti. 

l 791 senesinin son baharında madam 
Bu dava 1 S inci ~üinin gözdesi zama-
d .. ll'k h bl''"' .1 Parise dönmÜ§ bulunuyordu. Fransız ih· 

lngiliz mahkemdcri bugünlerde garip 
olduğu kad r da romantik bir clllva ilo 
meşgul!. 

nın a guze ı ve §U me§re ıgı ı e m~- . . 

h el D
"b . . . tilal rücsaıı1 madam Dübarrynın anstok· 

ur ma nm u arrıynın veresesı tanı.- .. 

f d l b 1 . l rat firnrilere yardım ettiğini haber nldıgı 
ın nn açı mış u unuyor. I 

B 'b d b'd · F" 'h , Robespiyerin emrile madam halk rnah-
u garı avanın ı ayetı ransa ı • ı . . 

·ı·ı· d · d ktad kcrncaınc aevkedüdı. tı a ı evrme aynnmn ır. 

1 79 1 · · f 1 b' k lsnııd edilen diğer suçlar arasında mü· 
senesının ırtına ı ır ış gece- . . .. . 

· d 'd' C" ll'k .. "! .. .. . . 1 cevherotını gız.lıcc Londraya gondcnp 
sın e ı ı. uze ı ve guru tusu mazısıy e 

f k D-b d.. . d k d'' bunlarll karıı çektiği paralarla Fransa maru ontcs u arry uşesı u o .. . . .. 
cumhurıyeh nleyhtarlnnna yardım ettiği 

Bisakın sarnyında bir sosyete toplantı· 

sında bulunuyordu. Toplantıda bulunan· 
ların ruhları pek düşkündü. Fran,sa inkı
labının hôdiscleri bunların üzerine büy:ık 
tesirler yapmağo. bapamış ve hiç birin· 
de de eğlence İştihası bırakmamıştı. 

ithamı da vardı. Madam mahkemedo 
mücevherlerinin hakı1caten çalınıp Lon· 
draya kaçırıldığını ve hala da kendjsinin 
eline geçmediğini iCldia etmiıse de mah· 
keme bu sözlere innnmıyarak kont~<ıİ 

ölüm cezasına mahkum etmi:ti. 
Madam Dübarry de büyük bir yorıı;un- l 79 3 senesi birinci k:ınununun sekizin-

luk hissediyor, ve hele fırtınanın devamı 
dolayı•iyle evı'nc d- . k dukun ci günü madam Dübarry'nin ölüm cezası 

" onmıyere d '.k • ·Lı· · k 1 d · f d-1· d 
d · r· . k I w d·' e ·tın~ ı ıs em e e ın az e ı ıyor u. 

sarayın a gece mısa ırı a acagını u- . • . . 
.. d'"k ( k l"d .. . I 1 O vakıttenben 146 sene geçmışh. 
şun u çe ev a n e muteessır o uyor . • 
'd' idam edılen madamın uzaktan hısımları 
1 ı. b u defa Ranson ve Morland bankaStnın 

ı-:rtcsi günü sabahleyin bütün ümitle· 
• • .. w •• .. .. aleyhine dava açarak tevdi edilen mÜ• 

rıru baglndıgı her turlu mucevhcratının h l d d 1 d D"b · 
w • • ,. • • cev er er en o a)·ı ma am o arry ye 

sır oldugu haberını alm1ştıl Kendısı yok· b l b 1 d w hl".. · orç u u un ugu muazzam me agı IS• 
ken bir takım meçhul hırsız.lar madamın t . 1 d' 

emı, er ır. 

birinci kııtta bulunan yatak odasına gir- B d k k • b' · · l u nvnya arşı anunı ır ıtıraz o a• 
m~lerdi. Tahkikattan anla§ıldığı üzere ak belam D"'b • · k ·1 b ı .. _ r mu o arry nın va tı e ana 
havanın fevkalade kötü olması hımzla- ya b-yl b' t d' d'W. b' . . . • . o e ır §ey ev ı etme ıgı ve ına· 
ra yardım etmıı bahçe cıhetınden ıçenye cnale ·h vari 1 · · d b • "hk •-

. d'k d · · el k' b'" .. 1 Ji s ennın e una ıstı nıı; 
gır ı ten ısonrıı o anın açın e ı utün d d . .. . _ I L • 

.. pey a e cmıyeccgı aoy enmededır. 
çekmece ve dolapları kırıp mecmuu uç • ·ı fk• . . 

.. . . . . • . rncı tere c; an umumıyeııı bu davada 
yuz hın tnsilız lırası kıymettndekı mu- f kıı.l"d l"k .. . k 

h 1 • I l d ev a e a a a goııterıyor. Her es ban· cev er en e ıp savu§muş ar L k 
M d D"b h" d' • l anın dnvncılarla uyu~mayı mı yoksa 

.. aham u abr~y a. ıs:~ı '
1
'c ça ınnn 1 SO sene evvelki defterlerini mılhkeme 

ınucev eratının ırer cınsını ıer yerde b 
ye i raz ctmeği mi tercih edeceğini mc-

söylemek akılsızlı.ğında hulunınu~ idi. rnlda beklemektedir. 
Bu suretle .çalınan mÜCe\·hcrlcrin piya- D 
saya çıka.nlıp satılamıyacağı kanaati- iinyanın en uzun 
ni ta§ıyordu. Fakat bu kanaati bo~a git- adamı 
tikten sonra ihtilalcilerin naz.arı dikka- Dünynnın en uzun boylu adamı Mı· 
tini üzerine çevirmi§ ve bu suretle ih- sırdadtr ve boyu üç metreyi nşınıştır .• ~ 
tilalciler umumiyetle nhlaldan hozUlmuş Altı sene evvel, 1931 de, bo~·u durma
F ransız aristokratlannın :ale~in~ !!İd- dan uzayan bir M1$ırb etrafında gaze-
detle hücuma b~lamıtİardı._ tclerde çıkan h~·ıecanlJ haberi ·, belki 

B' "dde 1 ~ı:ı. ır mu t •onra ~a man müce.vhe•· ı hatırlarsınız. Iskend~riyc hastanelerin-
lerin Londrada yakalandığı ve htrslUl\· ı den birine getirilen Saad Mustafanıo. o 
rın tutwduğu ıhaberi gclm~ti. Bununj µman boyu 2 25 n;ıetreydi Fak.at 'bo
üzerine madam Dübarry hemen Londra· ,I yunun artması' devam ediyor.du. ,Bu en· 

ya hareket etmi,ti. · ,peresan hbbi hi\d.tse doktorlar arasında 
Fakat orada bugünkü açılan davaya ,çok alakayla .. karşılanmış, bu ,anormal 

başlangıç. olan bir takım esrarlı hidise.1 bu"nucv, hal ih t k · · b' . ı ., ı f! n aye verme ıçın ı ır 

ler baıılnmı!ltı, Madam Dübarry hır!tız- çok tedavi usulleri tecrübe edilmiş> fa-
ları yakalattıran mücevherat t~çcarını ka.~ hepsi netic:esiz kall}lıştır. O zaman
bulmu§~u. Tüccarın t

0
eminine göre çalı· dan beri Sandın boyu. CO sant.imet~ da· 

nan muccvherler Rımson ve Morlllna ha artmıştır. 
banka11na tevdi f'dilmiştir. Bugün duo·· bo . , yanın en uzun ywu 

Fakat bunların hakiki sahibine indesi I sahip . olmak rekoriyle öğünebilecek 

l 
I olan bır adam Babelnıendep civarındı 

B O R S A ı ailesi yanında bulunmaktadır. 
·--------------·' ., Boyunun uzaması bir zaman durur gi-

UZüM 

1 

bi olmuşsa da, sonra tekrar artmasını 

432 Üzüm kurumu 12.50 18. devam etmiştir. Boyu bugün 3 metre-
550 Esnaf bankası 11.50 17.50 yi ge~en hu adam mtikcmmcl bir sıh-
172 inhisar idaresi 11. 13.50 l hate maliktir. 

24. :M. Beşikçi 14.75 14.75 r.IZYLCO!"T..evJ&&S& \ 64& 

9 s, Berksoy 16.50 ın.so Satılık ev . 
56 A. Fesçi 15.50 16. 

1243 Yekôıı 
1424S:i 
143726 

INCIR 

7.75 

Cüzclyalıda, tramvay caddesin. 
de 102 7 numaralı ve altı odalı, de-
' nize kar§l. bütün konforlu ev aatı-

lıktır. isteklilerin mezld'ır eve mü-
racaatleri ilan olunur. 

.. 

1112 Iu.i ve Ali 
454 A. H. Naı.lı 
276 Ş. Riuı H. 
177 Albayrak 

6. 
5.'50 1-S S.6 

8.50 ~.7~~....V~O'~ 

149 B. Taranlct 
6.<t M. ]. •rar:ınto 
20 B. Alazralcl 

2257 YekOn 

ll23GO 
114617 

G 9.25 
6. 9.25 
4. 6.87 
4. 6.87 

10.50 10.50 

23/11/937 çekirdeksiz. ii~üm orta fiat
lerl : 
Çek. Uz. No. 

< 
< 
c 
c 
c 

< 
c 
c 
c 

ZAHIRE 

7 
8 
9 

10 
l1 
12 

l 8 \·agon buğday 5,25 
100 çuval K. Darı 

50 çuval Nohut 
155000 kilo pamuk çekirdeği 

850 balya pamuk 33 

]2,75 

13,251 
14.00 
15.50 
-8.50 
22.00 

6. 
• ti.25 
5.625 

2.60 
38.50 

Fabrika ve ga
rajların nazarı 

dikkatine 
Bir çok fed~kürlıklarla A v.rupadan 
getirtmef:e muvaffak olduğum sey
yar son sistem elektrik kaynak ma
kinası ve oksijen cihazı ile her tür
lü elektrik ve oksijen kaynak işle
ri garanti olarak yapılır. Her nevi 
buhar knzanları, kalorifer tesisat1 
tamirat ve iSlahı ve bunlara ait bit
munı soğuk demir ve çatı işleri 

için.de gi.ivtnerek müracaat edece
ğiniz yer ntelyenıizdir. 

ADRES 
Klizımpaşa caddesi No. 20 

RECEP BENTORK 
1 - 13 (20i0) 

r-----------------------------------------------..._. ... , ____________ ~-----------~....;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::., •• • 
Kredili Satışlar Aya SUMER BANK 

YERLi MALLAR PAZAR/ 
Çıkarılmıştır 

~ ...... ---ı-~~----..----·-----~--..... ------------------------~------------.n __, .• -"""'" yuregım ı hemen oduncuya nikah ederek onu ke~- 'ra;;:: ·:e··l·d'"~· "k:•ub~rı ıcaçıpb bluraya, senin: sıçan ka~r sonra senin de .. ı::;:u::~unc :;~~a:e e~ıl~emeai çmJd, 
• ım ı ır çare u a ·• 
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Z AY 1 J 

11zMı~e!fJ;~!Y.~:~~~~~e-] Yazın insan ·kendini daha 
27/9/935 tarih ve B. 40 Numa- li muhammenli Yemiş çarşısında kolayJık)a ÜŞU••tu•·r 1. 

ralı .hav~ gazı .~el>?,zito m~buz?~u: Urga~cılar 0ııokağı~da ~4/1 say~)· 
r.ayı eltim. Hukmu olmadıgını ılin dükkanın bır senelik kirası b8.§ ka· 
ederim. liplikteki artname veçhile 30/11 / 

PtYER KORSl 937 salı günü saat on albda açık art-
No. 118 Fahrettin pa§a caddesi tınna ile ihale edilecektir .. iştirak 1 

Kar§ıyaka kk · 
4132 (ıl02) için üç liralıl: muva al temınat 

makbuzu ile söylenen gün ve saatte 
c;-M-Q 

Kulak, Boğaz, Burun 
ları mütehassm 

Doktor Operatör 

a iK 1 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cadde-
ai 992. Tele fon: 3668 

1-26 (481) 

encümene gelinir. 
2 - Senelik kirası otuz b~ lira 

bedeli muhammenli Halimağa çar-

J>ısında yeni yolda dört sayılı dük
kanın bir senelik kirası b~ katiplik
teki şa.--tname veçhile 30/ 11 /1937 
snlı günü sant on alhda açık arttır
ma ile ihare edilecektir. İşti-ak ic~n 1 
üç liralık muvakkat teminat m~.l=

buzu ile sövlenen gün ve saz.tte en
cümene ~elinir. 
14 - 17 - 20 - 24 (4009)2024 

- Beher metre murabbaı 375 
kuruştan dört bin yirmi lira bedeli 
muhammenle 29 sayılı adımın 

1072 metre murabbaındaki 7, 8, 9, 
ÇANAKKALE iCRA MEMUR- 10, ·19, 20, 21. 22 sayılı arsa!arı-

LUCUNDAN : 1 nın satışı baş katiplikteki sartna-

Nezle 
" 

aşagrısı 

ıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
"]mak lazımdır 

NEVROZtN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasına 
mani olmakla beraber bütün ıstırapları da dindirir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 

Çanakkalenin Fevzi paşa mahal- rr.e veçhile 30-11-937 cuma günü 
lesinde Nusret karısı Leyla Aldeni-lsaat tG dn açık arttırma ile ihale 
ze 937 /542 sayılı icra dosyasiyle edilecektir. lstirak için üç yüz iki 

yüz~~~K·~~~~~~~~1~k~~~~mill~~R~~~~~~~=~~~m-~~-~D~~~---
Mehmet oğlu f.§refe gönderilen ic- zu veya Banka teminat mektu~u 
ra emri borçlunun üç sene evvel . .. .. .. 
k.. d k ak 1 · h li · •t ı ı)e soylenen gun ve saatte encu-oy en çı ar zmır ava ııne gı - ı r . 
tiği ve halen nerede bulunduğ~ mene ge mır. 
meçhul olduğu köyünden verilen iI-1 l~-2!-. ~4-~9 4003 (206~.) 

"h be "b · · h t ·ı 1 Başkatıplücteki şart .. ame ve nu-mu a r ve mu aşırın meşru a ı ı e . . . . 
1 · · d d"Jd".. l ki t 1 munesı vechıle ellı se\nz taktm e -

gerıye ıa .eA e 1 ıgbıl~e a .aca 1 l n- büıe vaptırılacaktu. Muhammen be
rafından ılanen te ıgat ıcrası ta ep d 1. b h . l · ı· d b' k k 
ed·ı · im ki k f. ti •1A e ı e en on se :ız ıre. an ın ır 

ı mış 0 a a ey ıye n ı a- 1 d" 1• d 
k .1 k t · kıl orl ıra ır. 

nına arar verı ere anzım ı- 1 • • • • • 
nan ilanatın birer nüshaları Kus- Açık elunltme ıle ihafesı 3fJ/ l 1 / 

köy Kalabaklı kepez yağcı kö- 93,7 s~lı. gün~ saat. ~n altıy~ te1?1'd.it 
yü okçular Ulupınar köylerine ve edılmı~t r: J .. tırak ıcı'" vetmış s~kiz 
mahkeme divanhanesine talik edil- bu,.uk lıralık muvakkat temıne.t 
miş ve bir nüshası da gazete ile ilan 1 makb~zu .~·eva ban1.~a teminat mek
edilmiştir. işbu ilana.tın ilan edildi-! tubu ıle sovlenen gun ve saatte en-

. ·ba l..-- 1 •• ı: 'ır ği günden ıtı ren on ~ gün zar- cumene ge .n · 
fında borçlunun Leyla Aldenize 1 4137 (2097) ı 
olan ve 18 teşrinie~vel ~341 tarihli\ - B:ışka~İp~1<~~~i ~.tna:nesi v~ 
noter senedine muslenıt bulunan zabıta baş amırlıgındekı numunesı 

d 1 b. . . ' yüz lira borcundan o ayı ır ıtırazı 1 veçhile seksen dört tabm kı~lık el-
olduğu surette bulunduğu mahal ic-

1 
bise yaptırılacr.!ı.::tır. Muhammen be

ra dairelerine müracaatle itirazını deli beher takım yirmi liradan bin 
yaJ?m~sı v~ aksi takdirde muamela-; altı yüz seksen liradır. Açık ek .. ilt
h ıcraıyenın gıyabında devam ede- me ile ihalesi 7/12/937 salı günü 
ceği malumu olmak üzere ilan olu-

1 
saat on a•tımdır. iştirak icin yüz 

nur 2105 1 . . l 1· l k -'-' . • yırrnı a h ıra ı m•ıveK--<al temına~ 

1 makbuzu veya banka teminat mek-
tubu ile sövle'1cn gün ve saatt~ en
cümene rre1inir. 

24-26-?..3-2 (2098) 4136 

el!:'l!Kl!!~,~~~~~9'm~ııa:z:~ 
1 

KALMlTtN : Baş ve diş ağ
rılarında en kuvvetli ilaçtır. 

ı IZMiR DöRDUNCO iCRA ME
MURLUGUNDAN : 

I Alsancakta ilkbahar sokağında f: 
1 numaralı evde mukim iken haler 
ikametgahı meçhul Rifat tarafına : 

KALMlTtN : Sinirleri teskin 
eden bir fen harikasıdır. 

Hazineye olan doksan bir lira w \ 
' ayrıca masraf borcunuzdan dolay 

KALM1T1N : Terlemenin so
ğuk almanın baş ilacıdır. 

KALMITIN : Nezle arı7.aları-
nı defeden rahat uyku veren en 
birinci ilaçtır. 

Her yerde 1 ~ kuruştur. 

hakkınızda yaoılan icra takibi üze· 
rine naı:ıınıza çıkarılan icra emrin
de ikametgnhımzı tebdil ederek şim
diki adresiniz meçhul cldu~ bilE 

işbu ilanın neşri tarihinden itibarer 
iZMiR iKiNCi 

MURLUGUNDAN : 

tebliğ iade edilen İcra er.ırindeki mü ı 
başirin meşruhntmdan anlaşılmakl1 

1 iCRA ME- beş gün içinde bu borca karşı bir 

1zmirde Karşıyata Kahramanlar 
sokağında Fahriyeye izmir sulh hu
kuk mahkemesinin 4/8/937 tarih 
ve 937 /136 sayılı ilamiylc 100 lira 
ve 1407 kuruş masarifi muhakeme 
200 kuruş ilam harcı ve on lira avu-
kat ücreti ve masarifi icraiye ver
meğc borçlu Knrşıynka Kahraman 
sokağında Rusçuklu Sad!yenin i1-
bu borcundan dolayı namına çıkarı
lan icra emrinin borclunun buluna
madığından bila tebliğ iade edildiği 
görülmüştür. 

Borçlunun ikametgahının alacal.-1 
lı tarafından bilinememesine bina
en ilanen tebligat icrasına karar ve
rilmiş olduğundan tarihi ilandan iti
baren on gün içinde borç ödenmez 
'\ eyn bu müddet zarfında tetkik mer
ciinden veya temyiz ve yahut iadei 
muhakeme yolu ile ait olduğu mah
kemeden icranın P,eri b·rakılmasım:. 
dair bir karar getirilmedikçe cebri 
icra yapılacağı borc hakkında bir 
itirazda bulunulmadığı takdirde ge
rek kendinizin ve gerck!e ücünci." 
ş"hıslar yedinde bulunan mal ve 
alacak ve her türlü Lazanc ve geli
rinizi ve yaşayış tarzınıza göre ge
cinme menbalarmızı ve bu.,a na
zaran borcunuzu ne suretle ödiyebi· 
leceğinizi yazı ile veya şifahe-ı gös 
termeniz aksi takdirde hapis ile taz 
yik olunacağınız ve hilafı hakika 
bulunduğunuz takdirde hapis cezar 
göreceğiniz İcra emri makamına kr 
im olmak üzere ilan olunur. 

4130 (2103) 

diyeceğiniz varsa sifahen veya tah· 
riren i::ra dairesine bildirmeniz la· 
zımdır. Ak&i tekdirde icraya devam 
olunacağı tebliğ makamına kaim 
olmal: üzere ilan olunur. 

4131 (2101) 

• 

iLAN . 
lktısat vekaleti iç ticaret umum 

müdiirlüğiinde.n: 
30 ikinci Teşrin 1330 tarihli kanun hükümleri dairesinde Tür

kiyede iş yapmnğa izinli bulunan ecnebi tirket!erinden «ALS
TON TOBAKO KOMP ANI» şirketi Türkiye umumi vekili bu 
kere müracaatle ~irketin Türkiyedeki faaliyetini tatil ettiğini bil
dirmiştir. 

Bu sirketle alaknsı olanların lzmirde mul<im JOHN HAROLO 
ROSE;ye ve icabında tktısat Vekaletine müracaat etmeleri ilan 
olunur. 

5 Teşrinisani 937 
1ktısat Vekaleti le Ticaret Umum Müdürlüğü 

2 Kuruşluk pul 
imza 

Okunamadı 

23~9~24 4129 (2100) 

lzmir liman işletme müdürlüğünden: 
İzmir Liman işletme Müdürlüğünün 1937 /1938 yılı yükleme 

ve boşaltma işlerine ait 5 ~eri ve 1 Nu. lı tarifesi yirmi b~er ku
ruş mukabilinde i~letme müdürlüğü binasında levazım servisi~
cle ve i,letme ant~polarında satılmaktadır. 4133 (2104) 

• • 
lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafı.ıdan mcvsi~ do~ayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

a Z rif 
UCUZJ)Ul{ 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mnmuliitı tercih ediniz 

Jı~J~J~/! SATIŞ YERLERi JP1lJ1Y111 
mım.n. 1 "6 11ıınuı11f 

Birinci Kordonda n numarada 

ŞARK HA l T. A. Ş 

Sıhhat ve güzellik 

Sağlam ve güzel 
Sağlam ve güzel 

dişlerle 
dişler de 

RADYOLiN ileteminedilir 
Dişlerinize çok dikkat ediniz 

Bazan en üıtad doktorların bile sebep men.cini bula· 
madıkları bir hastalığın, dit iltihabından ileri geldiği pek çok 

tecrübelerle anlaşılmıttır. 
Günde üç defa dişlerinizi lırçalıyarak ve "daima 

RADYOLiN· 
Kullanarak ditlerinizi koruyabilirsiniz 

AYNI FABRIKANIN: 

Çiftlik, Süthane ve bü· 
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

Mi-ELE 
Krema makinaları geldi 

Bu makinalar dünyanın her yerin 
de sütçülük aleminde büyGk töli 
ret kazanmış ve en verimli ~ 

ne olarak tanınmıştır. 
Son sistem yeni modellerimiz 

gelmiştir. 

lzmir umum satış deposu: 
MIELE BlStKLETL.!:Rt M. D. TIMUR ve A. K.AUKI 

(Gazi Bulvarı Nu. 17 Telıraf\ 
KAUKI - IZMlR) 

MIELE Hafif MOTOSiKLETLE
Ri ... 

MIELE ELEKTRiK SOPURGE
LERI... 

Telefon 3858 

.. ..... "!t> • • .. - , . .. 'ı ' • .. .. •' 

1 
f.,tanbul Üniversitesi arttırma, eksiltme ve 

pazarlık komisyonundan: ---·----· 1 - 348 biıı 437 lira 96 kuruf ketifli lıtanbulda Cerrahpata 
hastanesinde yapılacak Şirüji Kliniği binası inşası kapalı zarfta 
eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Bu işe ait tartnameler fUnlardır: 
A - Eksiltme tartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık genel şartnamesi 
D - Özel ,artname 
E - Ke9if, cetveli, tahlili fiat cetveli, mesaha cetveli 
F - Proje 
İsteyenler bu ~artnameleri ve evrakı ke,if bedelinin yüz bin• 

de beti nisbetinde bedel ile Güzel Sanatlar Akademisi tatbikat 
bürosundan nlabilirler. 

3 - Eksiltme 29-11-937 pazartesi günü saat 16 da Oniver1itcJ 
rektörlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 17 bin 687,52 lirt 
muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesika• 
ları haiz olup getirmesi lazımdır. 

1 - 1937 senesine ait 150 bin liralık bayındırlık bakanlıjın"' 
dan alınmış inşaat müteahhitlik vesikası ve talibin kendisi bil"' 
zat mühendis veya mimar değilse inşaat müddetince fenni mesu· 
liyeti kabul ettiğine dair b'ir mühendis veya mimarın noterdert 
tasdikli senedini veyahut ta bir mühendis ve mimarla müfterr 
ken taahhüde girdiğine dair noter senedi vermesi. . . 

5 - Teklif mektupları 3 üncü maddede yazılı bir saat evvebn• 
kadar Oniverıiteye getirilerek eksiltme komisyonu ba,kanliıj;' 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 111e 

11 

tupların en geç 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmif o!llla• 
sı ve dış zarf ınm mühür mumu ile iyice kapatılmış olması şarttı!'• 

Postada gecikmeler kabul edilmez. «7541» 
12-16-20-24 3975 (2007) 

lzmir defterdarlığından: 
Satış Lira J(, 

994 Birinci Gaziler Sinekli caddesi 132 taj Nu. lı 50 00 
294,30 metre murabbaı arsa 

1030 Güzelyalı Oçkuyular mevkiinde 208 dekar arazi 
dahilinde 2500 ila 3000 w aç zeytin eşcarı ve 
kule kuyu ve havuz sekiz sene ve sekiz taksitte 62 sa 
ödenmek üzere kapalı zarfla 137 "deli 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetine bidayeten ve. tenıdı ad
talip çıkmadığından 22/11 /937 tarihinden itibaren hır ay :,.,., 
detle pazarlığa bırakılmıttır. Taliplerin pazartesi v<: perf ı11il
günleri milli emlak müdürlüğünde toplanacak komısyona 
racaatleri. 4134 (2099) 

n bı ıe11e: 



DEUTSCHE LEVAN- Fratelli Sperco 
TE - LINIE Vapur Acentası 
G. m. b. H. novAL NEERLANDAısE 

HAMBURG KUMPANYASI 
DEUTSCBE LEVANTE - LINlE STELLA vapuru 27/11/937 de gelip 

HAMBURG, A. G. yilkilnü tahliyeden sonra Burgaz, Var-
ATLAS LEV ANTE - LINIE, A.G. na ve Köstence 1çln yük alacaktır. 

BREMEN TtBERlUS vapuru 27/ 11 de Rotter-
ATHEN moWril 15 ikinci teFfnde dam, Amsterdam ve Harnburg limanla-

ltekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve rına hareket edecekür. 
Breıneıı için yUk alacaktır. GANYMEDES vapuru 8/12 de gelip 
' . Y Al.OVA vapuru 22 tkinciteorinde yükünU tahliyeden sonra Burgas - Var
~eniyor. Bremen için yük alacakbr. na ve Köstence limanları için yük ala-

14ACEDONIA vapuru 29 Uıdnd tef-- caktır. 
linde bekleniyor. Rotterdam, Hamburg TtTUS vapuru 11/ 12 de Rotterdam 
Ye Bremen için yUk alacaktır. Amsterdam ve Hamburg limanlarına 

MOREA. vapuru bir blrind kAnunda hareket edecek.tir. 
bekleniyor. Anven ve Hamburg 11- SVENSKA ORlENT LlNtEN 
tnanlanndan yUk çıkaracaktır. ARAGON motörü 24/11 de Rotter-

AMERICAN EXPORT LINES dam. Amsterdam ve Hamburg liman-
The Export Steamslılp Corporation larına hareket edecektir. 
EX'l'A VIA vapuru 12 lldncl teşrinde AASNE motöril 2/12 de Rotterdam, 

bekleniyor. Nevyork için yük alacak- Hamburg, Dantzig, Gdynia ve Dani
tır. mark, limanları, şimali Norveç ve , Bal
. LIDBtTOR vapuru 18 ikinci tefrin- tık limanlarına hareket edecektir. 
de bekleniyor. Nevyork için yük ala- SERVlCE MARmME ROUMA1N 

ca~ ALBA JULlA vapuru 1/12 de Malta 
d vapuru 29 iklnd fefr'Jıı. ve Marsilyaya hareket edecektir. 1 
~klenlyor. Nevyork için yük ala- SEÇEA VA vapuru 29/12 de Malta ve 

oaONTZ va uru 28 ikinci t inde Marsilyaya ~reket edecektir. 
ı.._,_. • p eşr Yolcu ve yUk kabul eder. 
U\!!Ueruyor. Nevyorlc için yUk alacaktır. ııA-I d ki ha k t ta ih1 · ı 

J!!XMOUTH 15 blrfn 1 kl- uuı ar a re e r erıy e nav- I 
nu da b L1en1 vapuruN k 1 ine ük lunlardaki değişikliklerden acenta me-n eJL& yor. evyor ç y . 
ala ktır sulıyet kabul etmez. 

ca AİıMEMENT H SCULDT Daha fazla tafsilat için İkinci Kordon-
HAMBuRG da Fratelli Sperco vapur acentalığına 

ELISE motöril 15 ikinci teşrinde müracaat edilmesi rica olunur. 
ı..·_kl nJ Rotterdanı H b Telefon : 4111/ 4142/ 4221/ 2663 ue e yor. , am urg ve 
Brernen lçln yUk alacaktır. -•---ll'!DOK~~~~~T~O~R!!ll!ll-ll!l!llm-

SERVICE MARmME ROUMAIN C>AHIUYE MOTAHASSISI 
BUCAREST 

ıo::~~=~~1!:1~.;.e:.:~!~ı, C · laA 1 Yartın tarınası TUNA Uman.lan lçln yt1k nla-

1 caktır. 

l>EN NORSKE MIDELHA VSLINJE 1 bmir Memleket hutanesi Da-
OSLO bili ffutalıklar Seririyab Şefi 

. BAALBEK moWril 12 lklnci teşrin- 1 p----'-- _ _._he .. basta 
de bekleniyor. Beyrut, Hayfa, l>ieppe aWU1111 1D1111u. r gun -

ı lanm muayene ve tedavi eder. 
Ve Norveç llmanlan için yük alacakhr. M•yenebane: 2 inci Beyler 

SAN JOSE motlJrll 6 blrlnct Unun-
a_ bekleniyor. Dleppe, DUnkerk ve T'!ief0~~~~ Norveç limanları için yUk alacaktır. Evi: Götepe tramvay cadde-
. IlAndakl hareket tarihleriyle navlun- ai No: lOlS. Telefon: 2545-
lardald delt§ikliklerden acenta mesull- -=======,::;:;::;:' 
Yet bbuI etmez. • 

Daha fazla ta&UAt almak lçhı Birin
ci kordonda W. F. Bemy V111 Der Zee 
"fit Co.n v. vapur acentalığına müracaat 
edilmeat rlca olunur. 

TELEFON No. : 2007~ 

Olivi Ve Şiire. 
LıMtrET 

Vapur acentası 
BİRiNCi KORDON REES 

BINASI TEL. 2443 
Lllennan Lines Ltd. 

LONDRA HA'ITt 
ALGERIAN vapuru 20 birinci tet

tin(le gelip yük çıkaracak ayni zamanda 
lonClra ve Hull için yük alacakbr. 

CITY OF LANCASTER vapuru 1 S 
iltinci tetrinde gelip yük çıkaracak ayni 
~anda Londra ve Hull için yük aJa. 
caltbr. 

THE GENERAL STEAM 
NAVICATION CO. L TD. 

. ADJUT ~vapuru 5 ikinci teorin
de gelip Londra için yük '1llacakbr. 

DEUTSCHE L.EVANTE UNIE 
, tfHAKA vapuru ikinci tetrin ipti
d._da Hamburg Bremen ve Anven
le11 gelip yük çıkaracaltbr. 
d Tarih ve navlunlardaki değişiklikler

en acenta mesuUyet kabul etmez. 

Mtmleket hastanesi dış f abıbt 

Mu~ffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün ıabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler - Numan rade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul eder!er. 

Telefon : 3921 

Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
HORTAÇSU 

Hutalanm Birinci Beyler 
sokak 36 numarda kabul eder. 
s.w. 9-12 
öileden aonra 3,30 • 6 
Randerii için telefon ecfmiz. 

TELEFON:2946 

-----------------------·------· Umum Pamuk Fabrikatörlerinin 
Nazarı dikkatine 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu sene temin edebilirsiniz . 

ADRES: 

YENIASIK 
™--- • 

~ · -BRISTOL 
Be yoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Ba her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 
öMER L()Tf()'dür. 43 aenelik tecrübeli idare.i,.le Mitin ~~· 
halkına kendiıini aevdirmiıtir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki raha6 
urlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
lıtanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. • = ~ 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende auretile rekabet kabul et· 
mez fiatJer dahilinde satılmaktad.r. 

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

Balıkyağının halisi 

Hilil Eczanesindedir 
1937 rekolte.inin bat malıaulil 

Kemal Kan1il Aktaş Balıkyağı 
Adıyle satılmaktadır. iki defa ıimikman ıüzülmüt 

taheser bir ıerbettir. 

Eczacı Kemal Aktq bu yağı b atka hiçbir yere verrn'!mittir 'H 
vermiyecektir. 

...... . , .. - . ~ . .~ --

DAIMON 

No. 9268 No. 9368 

DAIMON markalı bu fenerler iki ve üç pillidir. Ufak camlıdır ... 

G. D. GIRAS 
Peftemalcılar, Evren aokak No. 3/1 

Singer dikit makinalan kumpanyası kar~nsında 

Yapılıt itibariyle camlanndaki hususiyetle verdiği ziya yirminci 
asrın harikulade icadı olduğu ıüpheıizdir. iki pillisi üç yüz, üç pil
liıi bet yüz ınetreliktir, ayarhdır.DAIMON marka olmasına dikkat 
ediniz. 

Telefon: 2413 Poata kutuıu' : 234 IZMIR Umum depoları : lzmirde : Sulu han civan No. 28/9 HilmU öz 
öclemitli •• lıtanbulda : Tahtakalede Jak Dekalo ve Şıı. 

MliDii. 

TURAN Fabrikalan mamallbdu. AJIU umanda Tuna 

tuvalet 11bunlarıaı, traı ıabana Ye kremi ile ghelik krem· 
lerini kullanıDIL Her yerde satılmaktadır. Y abu toptan aa· 
htlar için lzmlrde Gazi Bulvannda 25 numarada umum ac•· 

telik Nef'i Akyazılı ye J. C. Hemliye mllracaat eclialL 

Poata KuL ••• Telefon a•es 

MEYVA TUZU 

En hoı meyya tuzudur. lnl"bazı def eder. Mide; oatıruk-;-
1'aracigerden mlitevcllit rabataıı.bkları 6nler. Haı.nu kolaylııtırır. 

ın2iliz Kanzuk eczaneıi Beyo2lu • Iıtanbul 

Norveçyanın haliı Morina bahkyaiıdır. iki 
defa aüzülmüttür 

ŞERBET GiBi IÇILEBIUR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
• • 

r: Ba,iik Sal~ Ham brtlllllda Batd.a • bmir j 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Japon Ordusu Bu-Le Kapılarında 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... -. 

Şanghay cephesinde... Elizede ·mühim toplantı -ileri hareketlerinin istedikleri şekil
de olmadığını itira ediyorla 

Memurların talepleri etrafında 
a aretli görüşmeler yapılmıştır 

Çin kuvvetlenmeğe vak •t b luyo · 

Hürriyet ve kurtulU§ bekliycn Çinlilerclnn b:r kc ç grup .. 

............... , ...................... . 

•••••••••••••••••• 
Yeniden büyük bir 
buhran arefesinde 
mi bulunuyor ? 

a111aıaaa•aa1aaeaa1caaa11aa11a1111•111a 

~ Gazeteleı· vaziyeti . 
~ ne suretle tefsir . 
~ ediyorlar? 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• g 

Par·s, 23 (Ö.R) - Sabah Elize sa-
rayında y~p1lnn nazırlar meclisi toplan
tısı bilhassa şimali Afrikn vaziyetiyle 
ve memurların müddeiyatiyle meşgul 

<>lmuştur. Fas, Cezayir ve Tunus işleri· 
nin idaresini riyaseti altına a1an devlet 
n.-ızırı B. Sarrnut şimali Afrikada sos
yal sükun ve nizamın iadesi için alın

ması icap eden tedbirle hakkında ar
kndaşlarına malfunat vermiştir. 

MEMURLARIN M'ODDEIYA Ti Roma, 23 (ö.R) - Şanghaydan bil-ı Avrupalı bir diplomatın hükümetine 1 kim gelmiş ve bunun neticesi olarak 
diriliyor: Japonlar Şanghay üzerine ile- gönderdiği bir rapordan nnlrışıldığına I J~pon. ileri hareketi karşısında hükü-
ri hareketlerinin tahmin ettikleri gibi göre Çinliler Rusyadan yirmi bombar- met merke'l..inin Nankinden nakline ka- Diğer taraftan memurların müddei-
normal blr §ekilde devam edemediğini dıman tayyaresi almışlardır. Bunlar il rar verilmiştir. yatı ü:z:crinde bir anlaşma ı:emini bul• 
şimdi llirafa mecbur kalmı~lardır. Ileri muhtelif Japon ile~i mevzilerinin bom- BIR HA VA MUHAREBESi rnıık mnksadiyle sollar delegasyonu ta-
harekeUndeki hu geçliği Japon makam- bardımanına iştirak ederek kabiliyetle- rafından yapılan içtima arefesinde baş-
ları hava §artlannın bozukluğuna at- rini göstermişlerdir. Tokyo, 2 3(Ö.R) - Domei ajansının 1 vekil hükümetin bu meseledeki vaziye-
fetmektedirler. Mütemadi yağmurlar NANKINDE BIR TOPLANTI Şanghaydan istihbarına göre bir hava Uni ve memurlnrın vaziyetini imkan 
yollan kullanılmaz bir hale &0kmuştur. muharebesi neticesinde üç Çin tayyare-! nisbetinde islfıh için meclise verilecek 
Hatta Şnnghay mıntakasında harekatın Tokyo, 23 {Ö.R) - cNişi Nişi:& gazc- si düşürülmüştür. Bunların Sovyet tay-

1 
kanun layihasını nazırlara lı:ah etmiş-

başlangıcından beri ilk defa olarak Ja- tesi Nankinde 14 son teşrinde Japon- yareleri tipinde olduğu inkar edilemi- tir. 
ponlar ilk hatlarının iaşesl için tayyare- yaya karşı harbe devam etmek veya et- yecek bir surette sabit olmuştur. Memurlar birliklerinin umumi kar-
lere müracaat mecburiyetinde knlmış- memek karnrını vermek üzere bir top- ŞANSIDF.XI MUHAREBE teli bu mesele halledilinceye kadar da-
Jardır. Erzak ve gıdaları paraşütle atıl- Jantı yapıldığını iddia ettiği bir içtima imi içtima halinde bulunmağa ve icap 
maktadır. Cepheye doğru uzayan yol- hakkında şu izahatı vermektedir : Paris, 23 (ö.R) - Central Nevs Çin eden kararları ittihaza karar vermiştir. 

1 
lar kullanılmaz bir halde olduğundan Içlimada harbiye nazm ve erkanıhar- eıjansı Şanghaydan bildiriyor : On gün Memurlar karteli taleplerinde israr et-

' en önde bulunan kuvvetlerle arkadaki biye reisi mareşal Çang - Kay - Şek da- kadar sükunetten sonra Şansi viluye- mek azmindedir.Esasen memur birlikle-
levazım teşkil!itı arasında temas çok hil olduğu halde 18 kişi iştirak etmiştir. tinde Japonlar yeniden cenup ve garbe 

1 
ri bu ~ekilde hareket edilmesi için 

güçlükle ve çok küayetsiz bir şekilde Çin hUkümetini idare eden bu zatlardan doğru yürümeğe hazırlanmaktadırlar .. 1 emir vermişlerdir. Kartel sollar delegas
muhafauı edilebilmektedir. Bununla be- onu ve bunlar arasında mareşal Çang- Bu mıntnkada tahşit edilen Japon kuv- yonundan meclise hiikümet projesine 
raber Japonların ileri hareketi iyi kö- Kay - Şek Japonya ile sulh yapılması vetlcri on iki alav tahmin edilmektedir. ! karşı bir mukabil proje arzını istemiş
til devam etmektedir ve Japon kıt'nları lehinde bulunmuşlardır. Diğ:!rleri ise 1 Llçi mıntakasında diğer on altı alay , tir. Sosyalist partisi vaziyeti bugUn tet
şimdi Nankin yakınında bir şehir olan Japonya ile muhr.rebeye devam zarurc-

1 
vardır. Dün Kisel mıntakasında Japon kik edecektir. 

Bu - Le mevkiinin beş mil garbinde bu- j 1i üzerinde ısrcır etmişl erdir. Neticede süvarilerinin ba:z:ı hareketleri müşahe- BUHRAN IHTIMALLERI 
lunuyorlar. harbe taraftar olanların görüşleri ha- 1 de edilmiştir. 

Patis, 23 (Ö.R) - Fransada yeni bir 

Chnutemps memurların terfihi için hil
kümetin on beş ilk teşrinde karar altı
na aldığı bir milyar 745 milyon franklık 
tahsisattan daha ileri gidemiycceğini 

söylemiştir. 

Bu sabah nazırlar bu krediyi tasvip 
ve :z:amının hangi tarihten başlıyacağını 

tayin etmişlerdir. Memurlar karteli ise 
bilA istisna her memura ayda yüı: elli 
frank babalılık zammı yapılması tale
binde ısrar ediyor. Bu talep üç milyar-

dan fazla bir masrafa kapı açacaktır ki 
bu da bütçenin müvazenesi ile telifi 
mümkünsüz sayılıyor. Sollar delegas
yonu hükümetle memurların arasını 

bulmağa çalJimaktadır. Belki de küçük 
' 

memurlara ayda 150 frank zam yapıl-

ması, ve fakat büyük maaş sahipleri için 
bu zammın gittikçe •azaltılması esası 

kabul edilecektir. 

cOrdre> gazetesi bildiriyor : Memur
lar kartell başvekilin son uzlaşma tek
liflerini istihkarla karşılamıştır. Komü
nistler memurları müdafaa ediyorlar ve 
sosyalistler de onlardan aşağı kalmak 

istemiyorlar. radikaller B:B. 

Chautemps ve Daladier'nin 'tec;iriyl• 
makul hareket etmekte ve niem~rlarııı 
evvelce olduğu gibi yine radikl~ kabi
nelerinin sukutuna mı Ainll olacakları• 
nı düşünmektedirler. 

50 FRANKLIK FARK NELER 
DOCURUYOR ? 

-•Ere Nouvelle> gazetesine göre bil• 

kümet bu meselede vazif~sini yapmak· 
tadır ve bu sırada vazüesini yapmakta 

bir hayli güçleşmiştir. Memurlar hii• 
kümetin verdiğinden ayda elli franll 
fazla :z:am istiyorlar. Eğer hükümct bu 

taleplere boyun eğerse bu masrafı kar· 
şılamak için bir enflAsyon yapınağa 
mecbur kalacak. Bu da her FransızıP 

mevcut parasının kıymetini azaltacakı 
hayat bahalılığını arttırncnk ve netic" 
itibariyle memurlar hiç bir şey alrpa• 
mış olacaklardır. 

Nihayet yine radikal - sosyalist dte
püblik> gazetesi de imkandan ileri git• 

menin doğru olaınıyacağını ve neticesi 
iflAs olacak bir islahata girişmeden blt 
fayda çıkamıyaeağını kaydetmektedir. 

Italyan kaynaklarına göre 
Londra borsasında panik vardır 

zarar 250 milyon lirayı bulmuş 

Pasifik konferansında 

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

Kalkutada 
---. ..,..---

General James'in 
heykeli .müzeye 
kaldırılacaktır 

• 

Dünkü toplantının en mühim noktası 
Ç · n delegesinin enerjik rotestosudut 

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

u celsedd 
• 

Çin delegesinin be-
yanatına hic bir , 
murahhas cevap 
vermedi 

Bu karara sebep 
heykele yapılan 
taarruzlar dır 

................ ,, .. 111111111111,, ........ Ingiliz - Fransız ve Amerika 1nurahhaslan Eden - Davis ve Delbos bir arada . 

Kalkutadan bir manzara Brüksel, 23 (Ö.R) - Pasifik konie-ı sıdır. Bunun neticesi olarak çarşamba ki konferans salahiyetlerini terketJ1l~ 

·····································••ı 
ITALYAN ESKI MUHARiPLERi betle Londrada muhtelif dostça mera- ransının dün akşam yaptığı top1antının gtinü yapacağı son bir celseden .sonra değildir. Çin isterse, konferansın net 
LONDRADA sim yapılacak ve Italyan eski muharip-

1 başlıca alaka uyandıran noktası Çin 1 konferans vadesiz olarak talik edile- celerinden ayni derecede az ın~J1111~ Roma, 23 (Ö.R) - Londradan bildi
riliyor : Londra borsasında panik hü
rüm sürüyor. Bütün esham ve tahvi-

leri kral George VI tarafından kabul I mümessili doktor Vellington Koo tara- Ct?ktir. olan Meksika ile birlikte meseley~ ~en 
dr (ö ) D 1 M l d·ı kl d" lt l ' 1 gı'ltere nra- 1 f d .. . . d 1 in il den milletler cemiyetine arzcdebılır. • 

ôt fiatlerinde çok büyük büyük bir düş
lat !iallerindc çok biiyük bir diiş
tüğü seviye cumartesi kotasyonuna gö
re felaketli bir şekil almıştır. Yalnız 20 
kumpanyanın aksiyonları üzerinde cu
martesi seansından beri yirmi seki:z: 

Lon a, 23 .R - « ai Y ai > ga- e ı ece er ır. a ya 'e n \ ın an yapılan enerıık protestodur. Çın Bu celsede Çın e egasyonu g te- .. . . esi tıl4 
7.etesi ltalyan eski muharipleri namına sında muall:ıkta olan meseleleri hal için delcges' k { h. b' t' Dun akşamkı celsede Çın deleg ..-· ı ı on eransın ıç ır ne ıcc ver- re ve Amerika tarafından konferansın { d 1 b t h' kiınse ... ~ 
bir heyetin reisleriyle birlikle Ingiliz yapılacak müzakereler arefesinde eskı . .. . . ra ın an yapı an eyana a ıç an• 

k d l . 1 1 It 1 h . 1 . . . t• Lo d ıne.mesındcn dolayı tecssuflerını ve ha- tasvibine arzedilecek knrar sureti pro- vap vermemistir Hemen konfer 
nr a aş arını zıyarete ge me erini mem- ayan mu arıp erının ~yare ı n ra-ı 1 k h kk d b dit• klif ed ~ · ·ı·ı. • 

tl k d k d. B d .. b. . t 1 kt d ya su utunu bildirmiştir. Haftalarca jesi a ın a azı ta nt te e- müı:akeratını kapı""oak olan Jngı ı nuniye e ay etme te ır. u mUnase- a ıyı ır ışare snyı ma a ır. J'" • )la• 
--------------------------------sü~n~~ve~zabre~an~kh~ ~~i~ K~fera~b~k~&~~~nAmeribn-~arunp~~nin~~

Gönülliiter Meselesi mahiyette kalmıştır. Bunun sebebi de Ja sonra ı·eisinin davetiyle veya iki ~a şnsına geçilmiştir. Bu da hiç bir lt~bB. 
ponya ile temasa geçmek yolunda fiili devletin talebiyle yeniden içtimna ça- ihtiva etrniyen bir deklarasyondan J 

milyon ı;terlinlik bir zarar kaydedılmiş-

!~~ ~:~;e:;i~~;ev~~l~~şza~~:n ;;0 y~~~ Fr ·~nkonun cevabı Lon- B 1 k d 
bir imkansı:z:lıkla karşılaşılmış olma- ğırılabileccktir. Şurası da kaydediliyor rettir. ~ 

yon lirayı bulmaktadır. Bu bozgunun ~.(. e çı• a a 
Nevyork borsasındaki ayni mahiyette d 
harek ti takip ettiğı bildirilmekte, fa- draya go·· n erı.f dı· Kabı.ne buhranı 
kat seb~pleri hakkında p"k fazla ma-
lUınat ver ilmemektedir. d k 

lIINDlSTA!\DA l Londrn, 23 (ö.R) - Ispnnyadan ec- prensip itıbariyle bir kabul mahiyetin- UZa ) Ça Uza yor 
- --- . , . ~ehi gön~llü!.erin geri nlı~m~!:'~ hakkın-: dedir. Bu kabul lspnnyada iki tarnf 

1 
Brüksel, 2~ (~:R?. - ~elç.~ka .~abine 

Roma, 23 (Ö.R) - Knlkutadan b 1-1 aa ademı mudahale komıtesının 4 son- nezdıne, Ispanyol olmıyan muhariple- ı buhranının hır turlu hallı mümkun ola
d .rıldigine güre H indistanda is~an hn-1 teşrin tarihli kararına nasyonalist Is- rin geri alınmasını teşkilat altına almr.- mnınnktadır. Kral demokrat - hırisliyan 
reketl<.'rin;n t nkil"nde çalısarak bir I panyol hükümetinin iştirakini talep ~ b' k . .. d .1 . ı partisi mümessilini ve sosyalist mebus-

. . ga memur ırer omısyon gon erı mcsı 
1 

d . . . . , . 
muharebe esnr.sında ölen ve KalkUta eden ademi müdahale komıtesı notası- h kk d d B 1 b b b 1 ar an eskı meclıs rcısı B. Brunet yı 

1 k f d il a ın a ır. unun a era er azı k b 1 t . f k .k . . d . k b' mcydanl:ınndnn birine heykeli dikilen na general Fran o tara ın an ver en .. .. . . f a u e mış, a nt 1 ısı e yenı a ıne-
., J · h k 1. 1.1 ı H d I il' f" · ta · ı noktalarda Salamanka hukumetı ihtiraz . t k' l Ü . • k b ld 1 generaı amesın ey e 1 yer ı er tara- ceYap en aye ng ız se ırı vası sıy c yı eş ı vaz esmı a u e mazur o -

fından her giln tn.ş)anm:ıkta veya teh-is Fornynofüe tebliğ edilmiştir. Hariciye kayı~ları koşmakta ve diğer 'bazı nok- duklarını söylemişlerdir. Kral bunun 
edilmekte olduğundan bu tecavüzlerin 1 nazırı bu cevap metnini eline alır al· talar hakkında da izahat talebinde bu~ üzerine liberal mebus B. Jansonu . ka

önünii almak üz.ere Ingiliz otor.telcri j ~.az bunu ademi ~üd~a~e kom~tcsi re- lunmaktadır. .. .. . b~l ~erek knbineyi teşkile me:mır· .~t
heykeli bir mtize) e kaldırmc.ğa karar ısı Lord Plymouth a bıldı.recektır. Nas- Barselon hukumetıne gelince onun mıştır.· B. Janson buna ça.lışacagını soy-
vermi~lerdir. l,Yonalist lspanyol hüktimetinin cevabı. cevabı h!15 beklenmektedir. )emiştir. 

Alman milli mevcudjyeti 

Müstemlekeleri verilir
se muhafaza edilirmiş 

~~~--e•.-.·~·~•ıı-• ......... ~~~- ~ 
. hnlledece 

Berlin, 2 3 ( ö.R) - Ekonomi nazırı 
Dr. Şaht c 1938 senesi Alman ticari s:ll
namesinde> Almanynyn müstemlekeler 
verilmek suretiyle Alman milli mevcu
diyetinin muhafazası hakkında bir ma
kale nqretmi~tir. Muharrir demel tcdır 
ki: «Alman milletinin yaşama aaha ı ç.:.k 
mahduttur. Ticaret mukaveleleri mille
tin mevcudiyetinin muhafazasını t min 

edt>mcz. Ortadaki güc;luklcrı 
1 

rirıİJ'I 
t k çare Almnnyaya mustemlekc c 
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