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DEVAM MODDET1 Türkiye için 

Senelik . . • • • • 1300 
Altı aylık . . . • • . 700 

Hariç içın 

2800 1 
1300 

T E L E F O N : 2697 

Fiati (5) kuruftur cumhurıyenn ve cıımhuriyet llserınlnin BekçW, Sabahlan Çıktır Siyasi üaıeıeaır YENt ASIR Matt.•...!• baıılmqtır. 
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BAŞVEKiL intibalarını anlattı 
Yeni yapılacak işlerden bahsetti 

Ad.anada "Mısır ,,dan feyizli bir ülke 
yaratılacağı kanaatine Vardık 

--------------·· ................................................................ . 
Be~ediye gelirleri 

Ehemmiyetle göz 
önünde tutulacak 
bir Java halindedir 

' 

Dersimliler 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Memleketın daha mirnbit 
ye1 lerine nakledilecek, 

-0-

Halkımı.:ıın en çok şikayetci bu- Cıplak kayalar ~c. J b d 
lunduğu müesseselerin başında be- • " • ınue e 
lediyeler gelir. Bunun sebebi gayet baht bz1• hayat sürmekten 
açıktır. Belediyeler en çok halk ile 

doğrudan doğruya temas halindedir- ·kurtarılacak/ardır. . 
ler. Şehir işlerini tanzim için alınan : 
kararlara nezaret ederler. Kararlara : ................ " ........ ~ ...................... ,. ............... , ...... , ••• ,.~ 
rnuhalif hareketleri cezalandırırlar. 1 Ankara, 25 (Husu&i) - Ba~vekil B. Celal Ra
Binaenaleyh haklı veya habız ce- . yar, Ul.us gazet~sine v.~rd.i.~i .. bcyz8n:ıtta memleketin 
zaya uğrıyanlar hiç bir vakit kendi- muhtelrf ~erlennde ı:ordugu ço. ~~ma ve l:alkınma. 
ferinin haksızlığını kabul edemezler. ' hareketlerınden ~alıt::de:ek ye~.' ya~ıir::ıakta .olan 
Me•hur darbımeseldir . cKabahat eserlerden duydugu zevkı tebaruz dtlrd;. Yem ya-
ıaır:ur kürk olmuş ta ki;,,se üzerine pılacak i!.le~~en hah.setti. ~~.~i ki: .. .. . 
almamıştır.» Bu işin psikolojik ı «GolcukJ> demlen goıu, Ataturkun derın 
kısmıdır. - SONU OÇONCO SAHiFEDE -

Bir de §ikayetlerde halkın çok 
----- -----

haklı bulunduğu kısımlar vardır. B A t t k b k l 
Yani belediye ,·azifelerinin hakkiy- • n an f mer ez an a arı 
le yerine getirilmemesinden doğan ---------------·········---------------şikayetlerdir. 

kınA~~k ::~:i::~1~:~<l !e~~~: h;~: Güvernörleri ve mesai arkadaşları 
dar hakkı vardır. Şu kadar var ki ı 

~X~i11~;.imkan dahilinde yerine ge- T. C. Merkez bankasında toplandılar 
Bugün her hangi bir şehirde bir 

belediye reisi ne kadar çalışkan olur- :.=·ı .. L .... K ..... C ..... E ... L .... 5 ... F..D .... E .... 
•a olsun halkı memnun edemez. ...... • 
,Çünkü yapılan işler, yapılamıyanla.. •••••••••••••••••• 
rın yanında çok küçük kalmaktadır. Para münasebetle-
ınsaHı münekkitler imkanıan göz • Do~v,·z tahdı' -'atı 
Önüne getirerek daha makul hare-1 rı 1 Uı 

deros (Yunan bankası guvernörü) B. 1 
Kirikapulos (Yunon bankası direktö
rü) B. Matkovidi (Yunan bankası Pire 
şubesi direktörü) 

Romanya için ~ R Mititıa Contanti
niesco (Romanya mılli bankası guver
nörü) B. Lapedatu (Romanya bankası 
idare meclisi murahhnsı) B. Jordan 

lllllll•ll•lllll .. llllLl8lllll•llllllllllllllllll•lllll••111111111111111 . . 
...... ~HAT AYDA YENİ REJİM~ ...... . . . . . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pazartesi günü 
Resmen ilan edilecek 
Hatayın bayramına bir hava filomuz 

İstirak edecektir 
Ankara, 25 (Hu

susi) - Halayda 
yeni rejim ayın yir
mi dokuzuna rastlı
ya önümüzdeki pa
zartesi günü res
men ilan edilecek 
Türk mektepleri.bu 
büyük bayram için 
Şimdiden tatil edil
miştir. Hatay bay
ramına dört Fransız 
filosu iştirak ede
ceği için bir Türk 
Hava filosunun da 

Manisa yolları 

Salihli - Ödemiş yolu 
yaza kadar bitirilecek 
•••••• PARTi ••••••• • . 
Kongrelerinde halk; 
dileklerini ve şika
yetlerini sıkılma
dan söylemeğe teş
vik ediliyor ket edebilirler. Lakin b).iyük bir ek-r ve kliring anlaş-: 

.•eriyet maddi imkanları göz önün- - • 
den uzak tutarak belediyeleri ka- malarının tedkiki ~ 
nunun bu müesseselere tahmil ey- k • 

( •-]aşma! ' · f.) B B 1 ••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• 
n.u ar servısı şe ı . a acesco Manisa 25 (Özel) - Parti ocak kong-

lediği vazifeleri yerine getirmemek- arar altına alındı ~ 
1e itham eyler. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' 

B. Antantı bankaları-
Bizde belediyecilik cidden çok 

hazin bir mevzudur. Daha doğru ta- nın beynelmilel tedl
birle belediyecilik ismen vardır. ı yat bankası konseyin
.Yoksa belediye ve belediyecilik· de temsill arzusu lz
rnefhumu kavranarak kurulmuş 1 har edildi. 
rnüessese1er yoktur. 1 ....................................... . 

Bel d
. k .. .. .. Ankara, 25 (A.A) - Balkan Antantı 

e ıye anununu goz onune 1 k 
1 

. -
" t- ı· B 1 d' k'J• "k meme et erının merkez bankaları gu.,e ıre ım. e e ıye teş ı atına yu - .. . • , . , 
led'" 'f 1 'h . d' A ı vernorlerı ve mesaı arkadaşları ıkincı 

ıgı vazı e er nı ayetsız ır. m- . . . . . 
rna b . 'f 1 · k'ld h devre olarak yınnı ıkıden 24 son teşrm 

, u 'azı e erın ne se ı e, an- 1937 1 ·h· k d Ank d Tü' k' · ı· J 1 · .. • . . ... . arı ıne a ar ara a r ı-
gı ge ır er e yerme getırılebılecegı ümh. . t k b k d 
as)' I ye c urıye mer ez an asın a top-

a nazara a ınmamıştır. 1 1 d 
B k• f' l . 'b' anmış ar ır. u a ı ge mıyormus gı ı müte- . 

rnad· b 1 d' 1 • 'f I h 1 Heyetı murahhasalar şiiyle teşekkül 
ıyen c e ıye ere vazı e er ta - d' d 

ın-ı ed'] k k ] k - ·ı e ıyor u : ı ı me te, arşı ı gOsterı me-
rnektedir. Yunani>tan için : B. Emmanuel Tsu-

(Romanya milli bankası hususi kambl- reler! devam etmektedir. Evvelden çok 
ö direktörü) ı . y y 

1 
_ . gayrı muntazam mahallerde açılın~ o-

ugos avya ıçın : B. Yavan Loveçe- - SONU DöRDONCO SAHiFEDE- Manisa Valisi B. Lütfü Kırdar 
viç (Yugoslav krallığı milli bankası bi- !!!!!!!!!!!!!!!!!!..---------------":""-------.,,..,..,.. 
rinci guvernörü muavini) R Dr. Milfuı 
St. Protiç (Yugoslav krallığı milli ban
kası genel direktörü) 

Türkiye için : B. Salfıhettin Çanı 
(Türkiye cümhuriyet merkez bankası 
genel direktörü) R Sait Erda (Türki
ye Cümhuriyet merkez bankası direk
tör muavini) B. Sanevber Tanyeri 
(Türkiye Cümhuriyet Merkez bankası 
hususi Ka. Direktörü) B. Cabir Selek 
(Cümhuriyet merkez bankası direktö
rü) 

Dk celsenin sonunda aşağıdaki ruzna
Cümhuriyct Merkez Bankası mnum me kabul olunmuştur : 

müdüru B. Sallihettiıı Çaın - SONU DöRDONCO SAHIFEDF~ 

Aziziye Tünelinde 

Toprak kaymasından 
dün bir facia olmuştur 

..... BiR .. A.MEL·E···· 
•••••••••••••••••• 

Mesela muhtarlıklar ilga edilmiş, 
0nların vazifeleri belediyelere ve
ki!ıniştir. Belediyeler şüphe yoktur 
I 1 Yerine göre kadrolarına memur
t• ilave eylemişlerdir. Ölçü ve ayar
~· işinin kontrolü belediyeye ve· 
~-lıniştir. Amma, alınacak cezaları 

Fransadaki ihtilal teşkilatı 

Enkaz altından ölü 
cıkarıldı. }ki ağır 
' 
yaralı vardır. 

Devlet demiryolları idaresi tarafın • 
dan inşa ettirilmekte olan yeni Aziziye 
tünelinde bir facia cereyan ettiği bü· 
yük teessürle öğrenilmiştir. Mah'.lm ol
duğu üıere eski tünelin genişletilmesi· 
ne teşebbüs edilmiş, fakat bunun daha 
çok masrafı icap · ettireceği anlaşılarak 

- SONU DöRDONCO SAHiFEDE-
.!_••····································· 

Kukuleteliler Cemiyeti lvon Delbosun 
---------------------------~ ıle belediyelere bırakılmamış, umu-

~in:t~~:~e~i~ ç:~n:::~lı~r~~ir:i~: Ne yapmak istiyordu: Gizli teşki- v Praa Be] r d 
k' .. arkasına sıralamak çok müm-

1 arşov a - .... - O' a 
ri~;::işt~~lfe:lerin karşılıkla~ı v~-

1

1 latın şefi ve bir general tevkif edildi -- .s; 
l\i~~:nar:~~~~~:izb:~:;:~:~gıs;h~; 1 Paris, 25 (ö.R) - Gizli silah depo- ....................................... şılarından Denız teıgfıhlan genel di- ve BÜ kreş seyahati 
v - . 
asıflarından çok uzaktadır. 1 1arı ve rejim aleyhin~e komplo mesele- Eko dÖ Pari rektörü B. Deloncle Pariste tevkif edil- Paris, 25 (Ö.R) - Hariciye ı:ınzırı R 

Mazinin kötülüklerini tasfiye siyle meş:;ul olan sag cenahtan cEcho miştir. B. Deloncle'un Italyaya kaçtığı Delbos dün akşam mebusan meclisi ha-
;derken şehirlerimizde de medeni de Paris> gazetesi diyor ki: •Eğer Fran- ])İ yor ki. zannedilmişti. Halbuki, komplonun keş- riciye komisyonunda 7ekında Var~ova, 
ılıti!açlara uygun bir yaziyet yarat- sada kuvvetli bir hükümel olsaydı da- • finden beri gece gündüz yerini değiş- Bükreş, Belgrad ve Praga yapac&fı se-
rnaga mecburuz_ Bunun esasını da biliye nazırı çoktan beri tevkif edil- ürmekte ve ayni yerde kat'iyyen dur- yahatlerin saikini izah etmiş ve merke-
ll_ıaddi varlık teşkil eyliyor. Sehirle- ıniş olurdu. Zira Kukuleleliler gizli ce- Eğer F ransada kuv- mamakta idi. Bu Deloncle altı ey ev- z! ve şarki Avrupada diplomatik vazi
tı.rnizde yol, lağım yoktur. S~kaklar ' miyeti çoktan beri keşfedildiği halde Vetli bir hükümet ve! Marsilyada öldürülen kralcılardan yeti tarif ettikten sonra Fransanın Lc-
l>ı~lık içindedir. Çok yerlerimiz he- ' o buna ehemmiyet vermemiş ve ancak Juilin katli meselesinde adi! zabıta ta- histan ve küçük Andlaşma devletleriy-
~Uz elektrikten mahrumdur. Haya- bir tesadüf bütün tahkikatı tahrik et- mevcut olsaydı da- rafından dinlenmişti. Şimdiki isUcva- le bağlarını sıklaştırmak arzusunu kay-
ı' ~lıeınmiyeti haiz bulunan su iş- miştir- Bu şartlar içinde B. Dormoy hında komplo meselesinden başka bu delmiştir. Hariciye nazırı Fransanın yo-
:rı Yoluna konamamıştır. Hayatı çok geç kalan hareketinin gülünç oldu- hili ye nazırı çok- Junin katli meselesi hakkında da sor- rulmak bilmez bir sulh ruhuylc bey-

/~zlatınak, gıda maddeleri üze- ğunu takdir etmiyor mu?> tan tevkif edilmiş guya çekilmiş olması muhtemeldir. nelrnilel ekonomik vaziyetin islfıhına ve 
ın e gerek ucuzluk ve gerek sağ- Paris, 25 ( ö.R ) - Kukuleteliler B. Jan Deloncle'un sorgusu esnasında 

1 

milletler arasında mukarenet tesisine 
- SONU iKiNCi SAHiFEDE _ komplosu hakkında her gün yeni ifşa- olurdu. 5 karısı bayan Deloncle lle acıklı bir mU- çal~mak awıinde olduğunu bildirdik-

HAKKI OCAKOôLU 1 at yapılmaktadır. Komplonun ele ha- .. .,,.,.,,,..,.,.,,.,,.,,,.,..,.,. .. ~ - SONU BF.ŞINCI SAHiFEDE - - SONU BEŞiNCi SAHiFEDE - B. 1. Delbos 

--··· ....... vaguuı&çn. oenım yüreğim 1hemen oduncu 'lr.H d -k u- ....... 1 ........ u c:tyrumaz. Undan kaçıp bura.ya. ıcn;n f aıçan ka,.. • -· - ..... d. ~nuu:: uugune ıılısnıar edilrnenıeai çıraklar•. 
ya nı an e ere onu ken.. . . . ~r sonr.ı aentn e bumuna. • · · . 



SORUYORUZ: 
Kadınla erkek aras n ... . . ._._. .. -

Temiz ve menıaatsiz bir 
.................................................................. 

ATkadaşlıfl kabil mi ? 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bn. N. Gürsa diyor ki: 
Kadınlar dostluklannda bile lıayalperesttir

ler.. Hayah otomobil yolculuğu gibi 
oş bir gezintiye benzetirler 

iri de cr'ke'k'le 'ka
IQJ'f'ı1.ı'k!arın iki .ayrı 

'aen'ber'i ka1alarlla 
Kllr4'1Jril.a -r.J!!>ııl'IP '1arıüla utefi temaıl 

ç:anıUı., " ok .tetik bulun-

lllıtwmhll ıaBl!tı~ 1ııııJ.ırw.sı wıcaııı&e AraııD:arıııı erllelı ar.a.ınıla'hi 
dtJ..Uıtldfa 111 dk lir oef niyel mao:1eael te
ma &ır ı.ııduulaı1ıiı ;ze!ıirlemefı, lôtülemd için ~ mümkiimc 
yapmıım. flugünü11 ~imai fıayatında kendi karakter •aifamlı
ığuıa ıg'üDtmen 6c.tı~ :ku bile mu'lıili.tiia 4eilüwilıilar.ınilan ür.1ıer. 
Faltat lr.aylll PJ#ı ıile'ğifiyor. Telakkiler de laayalın bu cey · uy. 
malt ·ye .. nikdirla .. Bilha pailtı ji .erkek 
çoca1il.-.'la lu ı /bir arada · · ~ren,~ a ıa rzretlc at
malı isteyen mütekamil, inkılapçı bir rejimde yaşayoru.z. Fazilet 
daygalmuu ~ · • • .,-. en • · e kıymet ver-
mela mecLuruz. Gazetemiz aırl noktai nazara ıbiır izmeıt ıkay-
pm · ~erimiz da bir ankttl. çm- ıiçıimai 
tlaoanın 11>ls4a & vyilrrllanınraına yardım etmılk inemiffir. 

"Saalimiz pılur: 
- ~ lknrnata elikan a miz "Ve •ir v'Jaiil midir? 

.2 · - Suna .mini olan ıebq>leri izale .i""1 wuıl ~!mak la

YENIASIR 

ŞEHiR HA ..... ;:,.- .. 
'::-

rızas 

ERLERi 
• e 1 

hracatcıları memnun edecek bir 

1 Belediye gelirleri 
1 

i Ehemmiyetle göz 
önünde tutulacak 
bir dava halindedir 

- -BAŞT ARAFI BtRINCf SMi!FEDE
{ık h kımından ahnması gereken 
ibiı- .çok tcdbiriece el .sürülmemiştir• 
Bunların bqpsi n ihayet gelip par~ 
"e ı1arlık. ıişine 4ayanıy,or. Halbıık• 
belediye dııiitçeleri istihdamı zaruri 

emurlann maaşlarını bile zorluk• 

............ ş~~.~.!~.!:: .. inkişaf etmektedir . • • :.E~J!~~~~~~;,.b;0tey.~: 
.: ve bütün müşküller~ karşılıklı hüsnüni-J len tane ve renk yüzdeleri tespit cdi- caksınız,, elektrik ve su işlerini tan• 

Tl•p ler yeı1e hal yoluna girmektedir. l 1erek birer cetvel ha1indc ihracalçt ta-q zim edeceksiniz demek kendi ken· 
Son hafta içinde Ho'llandadan gclcnj cirlere bildirilmiştir. clinı.izi avutmak olur. . 

ıüiüru ğparişler~ 'tllmamen slandard Renk ve irilik la'kllirleri .nazanı iliba- .Nerede kaldı ki hükümetin prog• 
~ tipler üzerinedir. Alıct piyasalar, dev- ra alınarak meydana getirilen mikyas ırammda ,geniş bir yer alan hayati 

Daha objektif öl- . let garan't.isi ~1tında o1an s"tandart 'tip- merinden yUzCle beş nisbetinde tö1e- 1 ucuzlatma, şehirlerin İman planla· 
: cülıerde cairsılabil- ~ leri, hususi tiplere lf.ercih ediyorlar. rans kabul edilecektir. ~ r.ınc!a heled.iyelere jre.niden mubiın 
: .. • .. : BlR JillUAMELE TANELJER vazireleT hilimili düşünülmektedir· 

E meyi temin i çfn ri- ~ . . . . .. . . . .. Eğer bu :yeni vazife~r de es'Ictle· 
: • • • • • : Bır ihracat tacırı, on numara olarak Üzum staııdıırl hplcrının beher yuz -i gibi yalnız kanunların maddeleri 
: yazı/eştırılmıştır : hazırladtğı bir paıti üzüm mahsulünü gramındaki tane rnikdarı twleree g .. re açine ~1,P .kalacak ise bu yent 
: .......................... r-~ca.a .. u .. : muayene etmek üz~re .a1akada.r me-~:şöyledir : llhamleden de üy.ük •e müspet ne· 

. Pala~ut m.ahsu1ünün standar'.zc j murl~rı . ıdavet :tnnş, !fa'lca~. ~~zırlnnn.n 1 7 na'turcl 445 tane., '1 manip~t:. ~54 .. ta- ticeler beklenemez. 
cdılmesınc aıt nızamnaınc standart tıp- rapoıa hır ~aktılo hatası yuz.Wldcn on ne., 8 naturel 383 ~. B maıupulc .. s3J Bizde her ey.den ev:v.el belediye· 
ler &l:ırası ila <lünd~ t.:. ~en mer'jye- yerme on bır rakkanıt yazılmıştır. Me- tane, 9 numara 340 tane, 10 numara ferin gelirlerini arttırmak çarelerini 
tc ıg~ 'L'e lalbikin_ ıı, ~lanmıştır. Bu murlar, hesaplara güre bunun on nu- 2 9 tane. 11 ııunuı.ra 256 tane, 12 nu-

1 maştmnağa 1ü~um ''ardır. Beledi .. 
sur~~e uzü:n mahsul~ sonr3 pala- ~a olınası ıic:ap ettiğini bildirince, .mü- mar.a 201 tanedir. yeler bugünkü y.ükler.ini kaldırmak· 
mut ~u'Ll de sur::ı:i rt ·pler lhalinde, I essi! bir ~·anlıŞhğın b~ü nlı.nm~, m~a- JNCE STANDARTLAR tan acizdirler. Evvela mevcut v~: 

1 alıcı pıyaıwı.1arı m"mnun edecek bİr şe-! :vene mr:ınurlarının gosterdıklerı alaka yeti islah için belediye bütçelerınt 

1 

kilde ruzam .cltrea .dırumş bulunuyor., m...:mnunıy.eUe :karştlanmış'tır. il.7 numaradn 11GG 'tane, 18 numarada zenginleştirme ~.oUarı aranıp bulun· 
· ınümııne lheyEt..i, uzun süren c; _ D..ı.n y~ılan on bir muaın~enin kon- D.025 tane, 19 numarada 831 tıne. 20 nu-: malı, ıondan s~nra da belediy:e'iere 

1 

lışma'lar.daıı nr.a stan!art ıt.ip1erı tes- t. ~d~~- doku~u. standart ~pıc:e aıt- mar~da 'S7~ tnne, 21 ıııumara:dn Jl!)Z ta-' verilecek vazife1erin külfetini ka~· 
pit ~ e llüccaıllan Qd.irmi_ştk ~ 'lı. Gor.ülliy.or :kı, il.u:.acnt. tacırlcrt st:ın- u~dır. Ynn_ı. y.ukarıdn'kl ıt.ane nisbeıi.: Şl1ıyabilecek imltanlar vazife tılbmıl 

0 .. ili n:r.en lbu . ümw:ıelerine ~ dm tiplen enailıl:1erm4en :tercihe 3-"m: gı:arn .uzermde bulunnı:n~ tnnc s~-
1 
eden 'kanun1ar ıı1e b irlikte müta~ 

gfu.e ıibraç ıed.ileD""...'k _ n b~a~lardır. yısını anlatır. Yulcarıda da :ıjaret .cttii- ve <Jerpiş olunmalıdır. B elediye rcı· 
si, ~ ~ mwı=ı! Esasen ıihracntçılar paça'llarrıu yap r - ğ1miz gib1 \ô1erm ı y'üzc1e b~şe kadlll' 

1 
si :veya memur1an geceyi gündüze 

Lar.afu:atbm ~ 7anu .s e: :ih~ç iar.ken, lbir blrol ı~eınuru kendileri- kabul edilir . ~ • . lkatara'k, maddi 'imka nlara dayanan 
için .. er~. ıne yardım e ektedır. 

1 

• T~lcr a~ldıgı ıbi ~r&le~ de \t~ 
1 
i~~er önünde zaafa '\liramaia ~an· 

TlPLJER llUYA'.ZtLEŞT1R1LDt pıt edılerclc ıhracat evlerıne dun blldi- kumc'Iur1ar. C e.-çi ~erji bazan y o'k• 
~ mlP.Lllmli . ..:t.-;,..· B .-"-1 •• •• ---~ • 1 • ~ ..... ı ......... ~.ır. u S\11'.c::ue llZWD .-wunıarı- •taıı da flarlik yaratabilir. ~ın 

.. • . • Stnndarı .. rom t~leri.. daha obje'kUf .za.syınuı ıişi .bu mnamcle .ile ı,Praıik bir 1 enerjinin za'Feri \ati v e mutlak .cıe· 
to"EUm ~n ili~ ~erek ta-

1 
ınıik:yadar-Aa ıçaltşabilmeyi 1.emin için ~ckilcle halledilmif dernektir . .StaruU.- 1 ğildir. E nerji muvaffa'kıyet vasıta• 

ciılleri. ~. a1filaıbr .ıv~~eli mem- 1 II".ifaril~tir. Her bir standart U-,ır:.izasyoıı ıkonlrot ~.U B. Ali Emre d>iz-Jqarından niridir. 
mm e~ u- ~elcillle in'kipi ıetmekte in vüz ıgr, ımnda hulurunası l hun ,,,,._ ut bu muamelcleci ''ftı..:.... ~ J ı0 _1 d' e1.r1 · _, • b ..;in 
~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~·~---~~~~;~~~'!"'!'~~~~~~..........,~~,.. ~~~~·~ oc:ıe ıye g ı erı mesC1esı, u0 ---
. en çok met.iu1 oıacağımız davalar· 

ı·ıa..-.yet ,ft.Jleclı·sı· Arhrma dün birini teık:a1 eder.1Bu davayı ön 
1\Y~~ safa almağa ıhtiyaç varC!ır. 

HAKK'l OCA.lCOCl.11 

B• • K Haftasına lıazırlık -=-
IrlDCİ inunun on oardır BELEDlVE 

Birinci .kanunun .on ..ikisinde haşhya- Faktr tla1ka lktimOr 

ed • • d t ı k <:ak olan .sekizinci arttırma :ve :,yerli dağıtac'a'k 

y ısın ~-_:_ ~.op an~ca =:::=~~=::~a.~:!~81==.=1=:.:::: 
Vilayet m~clisi top1an'tılarına 17 ka- ı !Jlilayetçe bu y tl baEnnlını:ısına teşcb- bir .emir gelmi,,ştir. .. . 1 cektir. Be1efüyece lhdlka ıt.evı:i dlı1ece'k 

ilerine müracaat ettiw •niir: z eNal değil, bu nunUf<l'velde ~aŞlıı.naeağı ·çin lhususi 'büs edilen t flO yataklı ~ıastune jşt, mec- llk Okullıırda bu haftan.uı otrctun lkömüı'Jer.sabn a'lmmıŞtır. 
ıı:enelik te &fl"l yrıı ce..-aplarını verebilir~ ı~ıa.wb mü6ür1üğa, yeni ~·ıl bu~esi-; lis toplanıncaya kaaar esasll bir şekil- :ünitesl cArtbrma \re yerli ımsh konu- Bu hafta içinde kara yoluylie şeht.i~~ 

nanlln'? 

edeceğiz: ı hazu'l ğa bsşlamıştıır. ıHer daire de elüt ıeii.ı1.ecek •e meclisin ttasvibine SU> olaca'k't.ır. . 'Ze mühim ımikilaraa ~ömür gt?tirilınir * aırun:,uk y~m~~~ır. B~ F ı lrlraat ve 1 a-rzedileccldir. . Orta ~.ı;ular.da e LSC1erde :5an.'at \Ve j'tir· ~ümüz~eki hatta ii_çinde de dcnU 
mez. Yani 'hem cE.vcb hem de cHay:ru lkültur .daıreler1 b.atçelerme bazı Jlüve- 'ID 'i.Stik iilıır • . iüı. ticaret o .. rctmen o1cullıirınCla ~ıaitanın ",Voluyle.. şehrın iki ayll'k ihtiyacına ~ 
di bili . Jcr yapılacaktır. e:~ugı vo .ııçın ·ı yelçe vapilan a,ygun saaOerinde öğretmenler tarafın- !ktfuU1 :-edecek ınisbefte 'k'ômür getiril~ 

Y:_ .1r.ı~ • t'- ~ L-ı ·ı. ı.-ı •• ; iBma ıvc ar.nzi vergileri 3ıusnsi mı.iha- teşli . :-~"-~~ılan ~.wımcl: lhakkında dan .arlltınna, ıy.cr1i ımalı ve J'emİ§ l\"e .ce'k'.tir. Bu kömüı'.lc.r gc.1inco fünlerin 
ı:.n erı ocmıyc u:nn ~ ıu.ıwermı .ne- . .. .. _ . va nın l.LiUUll :,;,•ereeegı tabmm edil.me1c- la f . . • .._. 

-ze ~·,.!-Jll .... ~ba t , _ ,._.
1 1 r '- c1 " 1_k sebe dı.reldörlüğü ıkanaliy.'~ 1neımınni- ı .ıı· meywa rm aydatan ikonulan ilzerınde duş" eccği ~Uh'iyeftarlar rtarnfından a'li-

l'V.J""- .... :a snK uı e maa ese .-a ınıa etı;;c • eaır. 
ar d h • ı=- b · "L 1 ı ·el ·erecek: bir arekıilrfo ıinkişn! elııüftir koı1ferıınslar verı1ece:k'tir. ıtafürr 'lllakmnlara lbildir.ilm:"t:ir 

ıuın a n. a qywı;: tq;'U1'U?l1 ıınn ımı:vcu- • • • • · V.eni ~·ıl lbüL,. .. cin' ıı... ··t n·· ·· k I . ~ ' 
etini ılr:end · • _ d. f t d"f d. B b. , 

1
•
1
. 1 ilin wıll. tahsılat misbe.ti., geçen enenin . ...--·-'l, geçen sene ·uu - utün m tep erde 'Ycrh malı hafla- --=-

mu: 1Ye ıne esa u e l}'oruz. u, ır ıC" ı:. ,. 1 cesınden daha 6no;b . ..JJ---!'. ·.ıı 13 'Ik k'" lbtııııu::aıt mıı1BU1u: ıt,ımıı.ma.. • _ il;i ____ , _ . ..,__ 
1
•• ç 'k ırev:.kindedır. ıBillıassıı. sabıJcry.a ait • -~ n ............g~ ıt·ıı111';1 tın sı, .ı •mun pazaı-tcsi günü mual- .jirmul lu '-oivu- n Je 

~ m IUIC»Ol ı:r_ ı=.n l1l1 ıı-ı· clıı ınrtm:q ıilunm _:ıı_ ,.. •• ~-h l'-~" r._nd ..f'ı. R .,, . aı 
.• .......ıı _ btl .a ._._ --1LJL .,_. ıvezv:ilerin ıtııhsili · ine c'hemntjy.e.tlc de- • ıısıu.aun o~ur.u ·"" - ırn.ıer r.au an l6ren'lt ag/laca'k ve 
!Jl.A&U T a =sem a..-ı. ıve ~°'"" ıı::ı rnm edil~ 1 b l b .L • L 

er. ._ _ _:ı __ _ _._ ·L"' f . . -.:ı_~ 1 vam edılınektedir. Memurllar lha'lı.- nn- ır. la e e ere u nevz.u hakkımla luısırea uır VDRD 
- llIU:'.ll'<C.U, ~anı llT)i;n ım «nen a :r: r 'D.QSL• '-.0.. .JI ır • 

konu · tcdiiim bır,y.a ~ te1"kk. ı k bınlbil° . . 1 .. surette lkela~ık öslmıme.ktedir4 ° V.ıl 111.znnriklci sı t miiehile.ııe1eri- hıt.a'he1crBe failunulaca'lüır. 1Kıema1pitfanm rA:rmn'fhı lköyünae bır 
tine ıg'ön ir z ~i ..• ~:ca1:uı., ka- :mz ~ .uıınumu:tdckı yi1, i%mir IVilA,yeti 'çin • .vemne uoı;t111 lbu,yiik rr !tema- ı~ta aç.m e oau.ı. arda ibrror unüstıınc- va a o m~c;tur. ocasınaan ayn. yaı> • n IUll1 a ı· u ır. -r.• mm sız uuuur ınu~.J· ı .R •• •• • ni.n ltak~i · 11 w • • n_r . d '-··il k' 1 K .ıı ~ 

'dınla erltelc arasında hilesiz ve .aıenFa- _ lnanmnl: istmim. ıbir çok !'enİ ıı.şler.in 1b<ıiıır:ılması alo- 1 yül ~vctithır. ıs..rı ıye, IV.Iliıy"'Wn pr- ne v.erilmesi münasip _görülmüştür. yan bayan V\y e ıisnfmfte :bir b irntO 
ntaiz bir ıia er ınnhlbı ir mt _ .Şu a e Dren cb inanın k isterim. mındm 'Verimli bir vi1 o1acaktır. iK.Ultür dımı:v e ~ ns1an · işini apmuık --=-- •e:.;•i.ne 1Ua1il ' sminie i r ini aliı'ğı f'!1i 
'diye düşünilyonım. öyte ibir aost1uk lc.i, Bir naznriy.c o ra1: bun im'k"n vardır. programının tatbikine evam ~ ilecek kanımndıı.!rr. Eğer edl.is ~ tdh- Veremle mücadele ..oim~tur. !6y lhalkımaan IMe'hlnet "'~" 
kadınla kadın, 1e -ek msındn- ci ımüşküllerin vere- we weni en lw~1erı!le okn1lıır nçrlacak, siilbı ıv~irse rtl bu ·p:n 1lCkuku Bü'tçesine vazettiği yaraunı temin ltiu Oin, Halilin 1hayan :Ayşenin t'V'ın· 
k i yakınlıktan -ileri gitmesin .. tki tarnf ta ceği neticeleri esaba katmndnft tli~bi·' qgretmen ,sayısı :arltır.rlııca'lctır. 1 mıim'kün o'lacı&tır. edcmİj'cn veremle mücadc1e cemi eti 1 e bn'luni:luğu ir ı;ırada eve ıta~s 
doıtil oda e rluna aapıruunn- !irim ki kadın - er'lcc'k &ı ~n ide:ıl Lirl wı1 mUl.e.sel ~malıdıit :bir inçe Y ·ı: ı etmiştir. Bu vaziyet !karşısında ata1il. 

lar .. Men'foat aramıya ,üzum görmesin- arl::ada~lık şcn.'linCle tezahür edebilir. K.ı.- Kar.şıyaka spor sahası ~ aliyet österınek mecburiiy~ ılra.l- ılRiza Cini opa i'le rdövmüŞtür: 
ler.. dm, ~in nu:ar da şcflmt ııve itina [{arşı~·abda inşa edi!meK't.e o'lan spar /ı •• • ımJ:ilır. Cçii de :aaliyewe wecilmişlic. 
, .. B · criman Cürn uzun ıuzun dü._,ün- Clo1u 'bir ıvarı&tır. Erl:c!k te iı:adm için sanası ya'lrnıaa ikmal .eililecek ve spor- OŞeSf ~ Cemiyetin mem::uL laıyıblı iia.:nodo.n --=--
Clu. A.ya'k1arumz altına kapanırcasına al· güven ve kuvvet verid brr arbaa§tır .• 1 cıiların i.stuaaelerlne bmi'kı.lacaklır "IZ7.7.zT..7.:. -J •ıfu:w: a1tlmi 'ki kişi habhii'fler.i:nl v.c- Kadın fıavgası 

.. n · . · ~. 'zl~ ihu- Şu vaz:iy.et :Jrarı;uına!l tii&rdttini :tanıamJ Karştya'kn sahasında da maçlar · ~;a- n. - ugün .saaı lll'l D V:.ölllcıırul ıcine elir.ıni& dıt-er.leni niClıtt'l.ımmı w.er.e- Bayındıraa \Bıyildnr mnballesini en 
....... ~~ıunu: C\':Ul mı ordu. B n. 1 :yıcı noktıı'Lırı ırul1nr.ı do:ıthikta irlcşıi .1 ıpılıwuı .. ünü1 . ~ to,Plımlm w.e ~O Dil. T.nnih.. ;e e- memi~ir. Aidatlarını ödcnriyemer nnı- hlWan Münevwr !bayan IBeyhanı pglıı 

iman <ıC.. :rebilir. 1 ıdll§ mclt'le.dir. JliuiU.iıı aç- ıbipll lkomıtesmin taıı'k qplaıitiları .smda., baz.ı nıUiruJ me.sle'k damları 1 bll§ınclan yıırn1aCl;ğı ,i~in 'hakbnda ,ıatd· 
Aıilr,yamaınlJtun ı.bunu, .sordunı : !ar burada yapda.::akıır.. .var.dU". dıı mevcuttur. j bala lb~lanmtjtır. 
- Fakat. Öcdim. Yanl ış işittim 

liba_ A a lİııe meıifu..ıtt , 

mekt ir. Bir •t ralm noksanım diğeri ta
mamlarsa o rtada ımüıtcre lhiT menfaat 

e •• ~ mese1cııi e\"Zllu ıbahso mıız anı ~ 

cHemen bi.ıtün tnemlckctlerde ty{"nİ Bn. riman Gürsa gülüyor:ı!lu: 
bir ccrniy.ct · ınmı lY Tlitırud: üzere - CHaklı dedi. \' nildım ben .. 
zevkle t ·ip ilccCk bir içtimai snv~ ılı ..tne ıme te ı!Ia:y.amr. Fakat her i;J 

\'ardır. Cemiyetler kadına yeniden bir· menfaatle anlatılır. En t:ıbii clostluklnr 
çok haklar ermek nn:usun8ndrrl r. ile bu e •Üzerine lbina edilir. Kndın
Hnmdolıun ki, bizde 'bu i~ kökünden lar 'hayalperesttir. Hatta dostlukların a 
b ilm' :v,e ü& lböıru en ba,a ce&- bile... fday:a:tı ·r ot mobil dlcı.llı.iY,u 
;rni tir. gibi 'hoş bir gez.İnliye be..'lzetirler. 

Ne d{yordum.. ence ıuııli nize toplu kötlilüğü bu da.ır; 

bir cev p wc.rmek mılkmöı ilade ede-

·Otobüs er 
Çok azalmış btilunuyor 
Relefüycnin koraon hattı iç.in x:elbct· 

tit!i otobüsler ilen .sonrn 0:1o'büss;iı1e.r:. ma
kinalamru 'Istanbula _gönaeı:m~lerilir .. 

Izmirde mavcul 67 makinaWın otuz 
beışi I~lanhulıı gönderflmi§tir. Bunlar 
Istnnbı.il i~inde :\'e mulıtelif .'.lıntlardıı 

sefere h~lanuşlardır. 
D'ğer otobüs,Çüler, §Chir .medlisiııin 

verdiği :karara uyarak belediyeye ter
kedılccek (yüzde on) ları ödemek üzere 
biletlerini beled~·eye dnmga1atmağı:ı 

b~1am~lardır. 1 

mEBiY 

LA 

TAY 
SiNE vi 

BUGÜNKÜ SEANSLARDAN 
İTİBAR EN 

2 BÜYÜK FiLi BiR EN 
N CISt V.~CTTOR MA.HGli:ERITIE'J.N 

1 Danslar devam ediyor LA YEM UT ESERi 

GARSON 
(ERK!EK K:IZ) 

TEN SOP • E DAM VE .SES ıiiABA.RIY:l.E 
BiR ıKADlN lit 1 ARZEDEN 

MARIE 8ELL ZAR AH LAN DER 
T~RAfıNDAN 'TEMSiL EDUJMtŞ 

MUAZZAM DRAM 
ili - ÇTlMAıl T Afl.MINBAN TE!M:Sll ıEilJllJM Ş R EV.IJIJU - ŞAKKll11 

MIIBTıEŞEM 1R ıE5E'R 

ılLAW:TıEN: ~MOUNT .JOURNAL . ................................. ._._9""P••~-~ · ·P~ .................. . ......... _ .... .-
SE.ANSf..~ ......... ............. .... - ........ a-c.m•---·i:iXfi:'ER.········· .. ········--···· 

Her g ün :LA GARSON.: 2 .. 520f', - 9 da.. l 3 0 - O - SO 
DANSLAR: .3.45 .. 7.25 .de- CU ARTESI 

Cumarıeai - P..aı.ar 12 de DANSLAR ile başlar. TALEBEYE KURUŞruR 

·--- ' ~ ·~\--:.::~::_;:,;~~::,.:::,::.:;~LS!!!İ~l!!!!!!!!mllılı ..... ll!l!!Iİi!ııılili!l!!!!~~~~ıiiİilil~~~~~~:l..~e.~ıa~r~la~r~mt~~Bi~·~y~an~k~a~,~g~c:n~ç~S~A:%;e~te:c:iru:·n:.:.._:d~u~d~ak~l~an--~~ta~ıı:ya:n._:.iİbıl(__•e11~e-;~--~-~--~---~~-~------ıııııııım• 
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25 SON TEŞRiN PERŞEMBE 937 fENI A5IR 

ünya sulhunu temin için 
Siyasetten 
en mühim 

.. once 
rolü 

ticaret ve ekonomi 
ila ettiğine •• gore 

aktedilecek olan 

!AYFAd 

· .. 
SON .. HABE 

Başvekil ette -· 

işlerin tanzimi için ye
ni bir_ bü~o kuruluyor 

lngiltere 
ticaret 

ile Amerika arasında 
anlaşması dünya sulhunu temin 

s·ayılıyor· 

edecek Spaak ve Fransız hariciye nazırı D~lbos 

Ank •• rn, 25 (Hususi) - Başvekalet teşk.ıliıtı \a7..İ(elcrine ait kanunda ba-
71 değişiklikler yapılacağı '<Öyleniyor. Yapılacak değiııikliğe göre ba;,vcka
lette, hukümet i~lerinin bir nızam dahilinde cereyanını temine uğraşmak üze
re bir koordinasyon bürosu teşkil edilecektir. 

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

en büyük hareket 
Londra, 25 ( ö.R)' - cDaily Eksprc~s"> ta olduğu mütekabil itilaflar zincirinin 
Pzeteıinc göıe Amerika ticaret anla~- hayatj bir halkası olacaktır. 

18 senedenberi ecnebi devletler sulhu 

yade ururidir. Ticaı i maniaları iktıs.ıcli 
nasyonalizm dünya yüzündeki hercümer-

Jnaaının akdinden sonra fngiltere /\me· 
ıiltaya harp borçlarının tediyesine yeni· 
'ie.n baılamak niyetindedir. 

Londra, 25 (A.A)- Daily T clegraph 

JUeteainin Nevyork muhabirine ~

aatta bulunlftt B. Cordell Hull demi~tir 
)i: 

lngiherc ile Amerika arasında yakın
'.lia aktcdilceck olan ticaret itilnfnaıneııi 
hali hazırda dünya yüzünde mevcut olan 

larırapJıklarm teskini yolunda !'!On de.· 
Jecedc mühim bir hadise teşkil edecek-

diplom si yolu ile temin etmeKe uğra-r
maktadırlar. Bu milletler teşebbüslerin
de muvaffak olamamışlardır. Dünyanın 
şimdiki nakabil içtinaı> vaziyetinden kuı
tulması için yegane ümidin ancak liberal 
bir iktısadi aiyaset yolunda mündemiç 
olduğu kanaatindeyim. Bu program bil
hassa .merkez Avrupada kabili tatbik
tir. Ve §İmdiye kadar elde edilmiş olan 
terakkiler Almanya ile ltalyanın w~ di
ğer milletlerin pek ila girebilecekleri hir 
yol açmaktadır. Milletlerin haris \' e hod-

ci arttım11~tır. İstihsalatın ve fiatlerin dik
tatörce kontrolü ise haıp zihniyetini tev

lit eder. 

Londra, 2S (ö.R) - <Daily Eks
pre~s> tarafından bildirildiğine gör.c Jn-

gilıere Amerikaya harp borçlarını 31«".nİ

den tediyeye ba§lıyacaktır. 920 mil)' on 
lira olan borcun 1923 ile 1934 ara ·mda 

415 milyonu öCJenmi~tit, Borçlar multa
velesindc tadilat yapılarak bu cdiyat 

borcun ııermaye hccsa~ına geçirilecek \"r. I 
geri kalan 505 milyon lira da sene<I::. ~) 

Brüksel, 25 (ö.R) - Pasifik kon· 
fc;ransı mesaisine nihayet verecek olan 
karar metnini tetkik !!imek üzere dün öğ
leden ıonra toplanmı ıır. Bu melin Ame
ıikan, lngiliL ve Frım!!ı ı: d~legas,·onları 

tarafından hazırlanmıştır. Fransız dt•lc
~esi Amerikan delegc,inin be:ranatıı·ı 

tasvip etmiş ve konferans mesaisini B. 
Spaak tarafındnn söylenen bir nutukla 
kapanmıştır. 

~ir. Bu itilafname Amerikanın son üç .s~- bin davranmaktan .ziy.ıde müsamahak.~r milyon lira hesnbiple 50 ser.nede d'icm 
)le zarfında vücuda getirmeğ~ çalışmak- davranmaları bugiin her :uıınandaıı 7İ· rekıir. 

Başvekil Celil Bayar yeni yapı~ 
lacak işlerden bahsetti 

-------------------------------------- Baştaraf ı birinci sahil ede - 1 de bedbaht bir hayat sürmekten batka nasip bu-
:Türk tarihinden vermif olduğu ilhamla «Ha.zer lamıyacak olanları da orada bırakmıyacağız. Ge
ıölü» tesmiye ettik. Hazer gölünün ,ark sahilini j niş Türkiyemizde onlara mesut topraklar bulaca
)'az hayatı için yalnız madencilerin değil tarihte ğız . Binlerce işçi geçindirecek olan endüstri mer
ınaden bekçiliği yapmış olan Diyarbakırlıların, bü- kezlerimiz, münbit, müsait topraklarımız Öitçol: 
tün civar halkının istifade edebilecekleri bir hale yurdda,Iarımızı iptidai bir hayata mahkum olmak
letireceğiz. Ergani bakır madeninin muazzam pro- tan kurtarmamızı kolaylıkla mümkün kılar. Bu hu
aram dahilinde İflerinin yürüdüğünü anladık. Dö- susta tedbir almalarını icap edenlere söyledim. 
llÜfte Dersimi gördük. Singeç . Murad üzerinde Adanayı, ziyaretimiz esnasında yeniden bu 
kurulmaia batlanan köprüyü gördük. tntibaımı memleketin imarı müstesna bir dava olduğu, bu
açıkça söylemeliyim: Dersimde yafanabilecek rada bir «Mısır», hatta ondan feyizli bir ülke ya
rnahdut vahalar birer sosyal merkez teşkil edecek ratılabileceği kanaatine tekrar vardık.» 

Herlin, 2 'i ( ö.f{) - Macar haşv<"kili 
B. Darııııyi. hariciye n. zırı l3. De K ~ 

ya, Macariııtanın Berlin ııcfiri ve Lütün 
Macar delegasyonu öğleyin B. 1 fitler ta

rafından kabul edilmiıı1er ve yarım sant 

kadar devlet reisinin nezdinde kalmış-

kadar verimli iseler -ki bunun böyle olup olmadı- Ankara, 25 (Hususi) - Öğrendijime göre Der. 
iının tahkikini emrettim- onları ihya için her ,eyi aim sakinlerinin memleketin daha münbit yerlerj
tapacağız. Fakat Türkiyede çıplak kayalar için- ne nakilleri mukarrerdir. 

rdır. Saat 14 te BB. Daranyi ve De. 
anya Fuhrerin sagkolu B. Rudolf He"s 

ınrafından verilen öğle• yemei;in · gitmi;· 
)erdir. 

Lozan muahedesinin 
107 inci maddesini tadil 4 
eden bir itilif imzalandı 

Güreşçilerimiz 
- 3 Çeklere yenildiler 

lstanbul 26 (A.A) - Pityon il~ Si
t'c)oııgrad arasındaki 33 kilometrelik -=i
Jtıcndifer hattının işletilmesine dair olan 
loıan muahedcnamesinin 1 O i inci l<ıe.d. 
<lesi ahkamını tadil için bir müddetten 
beri Yunanistan ile Türkiye arasında <"C· 

tcyan eden müzakereler ınu\·affakıy.·tl~ 
tıcticclenmiş ve itilaf name bu gün saat 
11, I O da Sirkecide dokuzuncu işletme 
l'llÜfettişliğinde Yunanistan namına mı· 
'•hhas B. E. S. Sitnssionopulos ve Tür
liye namına murahhas Nafın vekaleti hat 
lonıiscri B. Salnhattin Kızılta~ araııında 
hnıa edilmiştir. 

Müzakerelere teknik müşa' ir sıfatile 
1ıtirak etmis olan birinci işletme harrht 
iller kez mufeui i B. F enuh Tanay ile Na
fıa b' · • f "f · 1 · d S h" )( ırınçı ııını mu ettış erın en emu ı 

J Urtkan da imzn mera&iminde hazır bu
Unnıuşlardır. 

. lrnzathı.n sonra Yunan delegesi B.Stas-
11110Pulos Anadolu Ajansına şu beyan. t-
111 bulunmuştur. 
~ Yeni mukavele bugiinden itibnıen 

l' unanlı futbolcu
lar Istanbula 

geliyorlar 
lst:ı.nbul, 25 (Hususi) - Yunan Et

ııos I tb 1 
1. u o takımı Fener ve Güneş ku-
lUplerı ile iki maç yapmak üzere bugün 
stanb 1 . 

.il) u a gelıyor. Ancak bu karşılaş-
'l'·~ hcnuz ihtilaflı bir haldedir. Çünkü 

Jı~rk spor kuruınu Güneş ve Fener ku
'lPlcri i · .. b k çın mu~a a a yapma müsaadc-
Illi h"' .. 

~-nuz VC'rınemiştir. 

ita/yan maliye nazırı 
Arnavutlukta 

1'ira 25 ö 1 _, n, ( .R) - lalya malive nıı-
rı bur , . ·• . • . 

~ a)a gelmış ve buyuk mera ımlc 
11'tılll 

, nnııştır. Cnzeteler lıalyan - Arııa-
llt doııtl w 1 k 1-, ugu ln kında hararetli makale-

Ya~ı.} orlar 

mcriyctc konacaktır. Bilindiği veçhilc 
Türkiyeyi Edirne ve ecnebi memleket
lere hağlıyan şimendifer hatlı münan~
beten Tiirk ve Yunan "toprağından ge
çer. Lozan muahedesinin 107 nci mad
desile bu mıntakanın transit olarak se· 
yahat edenler İçin bazı teshilat l:nbul 
olunmuştur. Ayrıca 19 2 3 senesindt>nbe· 
ri Milletler cı•miyeti tarafından tayin edil
miş bir komiser bu hatta \'azife gÖrmü~
LÜr. 

Türkiye Yunanistan arasında teessüs 
eden gayet samimi münasebetler bu 
Milletler cemiyeti komiserinin senede 
on bin liraya mal oları vazifelerine niha
yet verilı-bileceğiııi ve iki devletin pek 
aUı doğrudan doğruya anlaşabilecekleri

ni gayet vazih bir suretl< iııpnt etmiştir. 

B. Sitassinopulos bu hcynnntına iltl ve
ten 1923 de Türkiye ile Yunanistan ara
sında doğrudan do~ruya mün' akit ilk 
itilafı kendisinin in11a ettiğini ve bugün 
bu mukaveleyi de inı;ra etmekle ayrı hir 
saadet duyduğunu s<>ylt!mi~tir. -----

Hatay da 
Son karışıklıklar 
Jstanbul, 2 5 (Telefonla) - Halay

dan son gelen haberlere göre Sam:akta 
nifak çıkarmak isteyen Araplar bazı 

Türk evlerine taarruz l"derek ev sahip
lerini clövmüşler<lir. Halk, kasden yapı-

Istanbul. 25 (Hususi) - Bu gece Gü-ı hesabiyle, büyük farkla galip geldi. 
neş kulübü güreşçileri ile Çekoslovak Jkınri gures, Berlin olimpiyadında 
giireşçileri arasında Ferah tiyatrosunda siklctsiz birinciligini kazanmış olan 
yapılan müsabakalarda Çekler 4 - 3 bi- dünya ~nıpiyonu Yaşarla Sobotka ara
zim gi.ireşçilcre galip geldiler. sında idı. Y .ışar Qn dakika kırk saniye-

Giırcşler şu suretle tertip edil:nişli: de tuşla galip geldi. 

56 kiloda üçüncü maç Yahya - Soşart arasında 
Küçük Hüscyın - Mcnkip yapıldı ve Çekoslovak pehlivanı on beş 

Gl kiloda dakikada puvan hesabiyle galip ilfın 
Yaşar - Sobotka edildi. 

66 kilod;ı Dördüncii maç Berlin olimpiyatların-
Yahya - Soşaı·t da dünya ikinciliğini kazanan Herda 

n ltiloda ile Mehmet Ali nr&ı:;ıncla yapıldı \'C 

Mehmet Alı • lforda Herda puvan hesabiplt' galip geldi. 

7!.I kiloda Beşinci güreş Rezik Holsi arasın-
Rczik - Holsik da yapıldı ve Çekli galip geldi. 

87 kiloda Altıncı güreş Büyük ::.lustafa ile Bra-
Mustafa - Brakoş koş arasında idi. Mustafa rakıbini sekiz 

Ağır siklette dakika on .altı saniyede tuşla ) endi. 
Braçef - Samsunlu Ahmet Son müsabaka Braçef - Samsunlu 
Küçük llüseyinlı• Mcnkip güreşi on Ahmet arasında oldu vt> Ahmet iki da

bcş dakika sürdü ve Hüseyin puvan kikacla tuşla yenildi. . 
............................................................. __ 

Suriye Yüce komiseri 
Hatay rejimini ilga için ayın 28 inde 

Beyruttan Antakyaya · gelecek 
~~~--------···· ............... ~·--·----~~;_,.-

Antakya, 25 (Hususi) - Salahiyetli 1 ceğıne dair olan haberler doğru değil-
meınbalardan öğrendiğıme göre yüce dir. Muhafızın 29 te:;;rinisanide nıuhaiı
komiser konl J)(j :\farte1 ayın 28 inci 7.IO mezuniyeti ile beraber vazifesi de 
gtinü Beyruttan Şama ve ayni gi.in ora- hitama erecektir. Muhafızlık halen ge-I 
elan Antakyaya gelerek yeni rejimi ilan nl'l sekreter Alfıiddın tarafından idare 

edecektir. edilmektedir. Intıhnbat neticesi teşekkül 
Yeni rejimin ilanı güniine kadar me- edecek hükümct ış başına geçinceye ka-

lan bu taarnı:r.lara kar.ıı ııiik\ınetini mu- ı.tın addedı'l,.11 Sanc·ak n1uhaI1zı }Ju"snu" d h f l h , ar mu a ız ıg~ iç kimsenin tayin edil-hafaza ctıni~ ve Sancak delegesi B.Ro

je ile f evkaliide komiser Kont r-.ıtırtf'I 

nezdinde teşebbüslerde bulunmu~lanlır. 

Ceyhan alçalıyor 
lstanbul, 2 5 (T clefonla) - Son y;ığ. 

murlardan taşan Cl"yhan nehrinin suları 
alçalmağl\ ba~lamı;ıtır. Zarar yoktur. 

Erzurumda kar 
lstanbul, 25 (T clefonla) - ErL.unıın

dan gelen haberlere göre bugün ııchre 

Üç clda kar dü mü~, havalar soğumuş-
tur. 

Bir;ı:liııin hugiinlcrde \'azifesinc döne- miyeceği de kat'ıdir. 

Eliizizde Atatürk 1 R'CVS(ZTLxz~7/./JJ".7.rn~~ 

. bayramı ~ . Fl.'!J!.E . 
Ela1:ız, 25 (A.A) _ Fe\'kaliide olarak • c:Fııre.> mızı Turk Hava Ku-

içtima <'den şehrimiz belediye meclisi 
Bii.riık önder Atatürkün Elazizi :ziya
ret giınii olan 17 ikinci teşrin gUnünü 

her sene tesit etmek üzere bayram ola

rak kabul etmiş ve bu karar . ürekli 
alkışlar arasında sevinçle ve ittifakla 
knbul edılnıi"'ir. 

N rumuna "\'ermek i~ini, gönülden Lir 
i tekle ödediğimiz vatan hizmetleri
nin en ha ına g~çirıneliyiz. 

* 

Anayasadaki tadilit 
Kamutayda Pazartesi görüşülecek 

Ankara, 2 5 ( Huııusi) - T ~kilatı esaeiy<' kanununda yapılacak t.a<lilıit 
tekli!lerinin encümenlerde tetkiki bitmek Ü:t.eredır. Tadilat t<"klifi Kamııt.ı}ın 
pazaıtesi toplantısında görü~ülf"cektir. 

ve Müvazene vergileri 
üç ve ya bes senede kaldırılacak 

--~'-----

Buhran 

Ankı.ra, 25 {l lusu!!İ) - Buhran ve müvazcne vergilerinin birdenbire dr· 
i.';il, müddete taksim t-dilmı-k suretiyle kaldırılacağı, indirileceği ~öylenmek· 
te<lir. !\!al iye vekaleti bu müddetein üç veya be~ sene içinde olma~ı hakkın· 
da heniiz Lir karar vermiş değildir. Bu hususta ha7ırlanmakt.ı olan proje nıt-t.• 
li.,in gı-!ı-cek içtima devresine kadar bitmiş olacaktır. 

Suriyede vaziyet nazik 
Tevkifler devam ediyor. Dükkan

lar kapalı. Şiddetli tedbir alınıyor 
Homa, 25 (ö.R) - Beyruıtan bildirildiğine göre tüccnrlar son nümayi 

üzerine hükümctin aldığı t~dbirleri protesto için mağazalarını knpamağa ko
rar vermışlerdir. ~ ehrin merkez İş nıah,ıllesi polis 'c jandarma kuvvetleri ta· 
rafından i gal edilmiştir.Bunlar mağazaları zorla açtırmağa çalışıyorlar.\ ıhım 
hiçbir hadise çıkmış olmamakla beraber vaziyet nazik tdfıkki edilmekkdir. 

Pris, 25 ( ö.R) - Bcyrutıan bildiriliyor: Dağıtılan yarı askeri teşekkul
lerin lıugiin yapmağa kalkışacakları haber alınan nümayişi karşılamak için 
ciddt:tli inzibat tedbirleri alınmıştır. Birçok kimseler tevkif edilmiştir. Tacir
ler mai;azalarını kapamı~lardır. 

-~~~-~-~).._-~~~-~~~~ 

Viyana üniversitesinde 
talebe grev yaptı 

Viyana, 25 (ö.R) - Avusturya üniversitetaleb~inin ekseriyeti &rev ilim 
etıni"llerdir. Polis hükümel makarnalı ile müş rek hareket eden katolik tale
be~: grevcilere kartı himaye mec.buriyetinde kalmıştu. Graz üniversıteı;i 'tal("· 
hc!eri bir nürnayi krtip etmişler ve zabıtayı müdahale 7nruretın8e bırak
mışlarrlır. Bu grevlerde siyasi bir mahiyet görülmektedir. İnshurg iini\'eT!Iİ• 
lesinde karışıklılar çıkmış ve üniversite ile alakası olmıyan unsurlar da bun.ı 

k<ın mı,lardır. Zabıta üniversite binalarını tahliye ettirmek zarurctindr! kal· 
mıştır. lnsburgta yapılacak yüzme şampiyonluğu, siyasi nümayişlere 'dile 
olacağı haber alındığından polis tarafından menedilmi tir. 

Vazifemizi yapmadık 
Fakat cesaretimiz kırılmış değHdir 

BiR ŞEY YAPMADAN DAGJLAN BRUK$EL KON
FERANSININ SON CELSt::SININ SON SöZLERI 

Brüksel, 25 (A.A) - Dokuz devlet olduğunu göstermektedir. Dünya :. li-
konferansının son celsesinin hitamında ;,ünde milyonlarcn nufusa sahip olan 

B. Spaak şu beyanatta bulunmuştur : devletler mümessillerinin bazı umumi 
B. Koo bizlere konferansı biraz ha- prensipleri teyit etmek hususunda mu

yal inkisarı içinde terketmekte olduğu- ı tabık kalmış olduklarını ve bunlara sa
nu söyledi. Kendısinin bu hissine ara- dık k. lmuga azmetmiş bulunduklarını 
ınızdan bir çokları da iştirak edecek- bildirmelermi görmek ct'saret verici b:Z 
tir. Biz de hayal inkisarına uğradık.... seyd,ir. Bu devletlerin m:.imcssilleri b J. 
Çünkü muslıhane vasıtalarla uzak Şark- ha sa sulha olan muhabbetlerinden ve 
ta sulhu 'ücuda getirmekten ibaret imza cdılmiş muahedelere- hJrmctkrm
olan vazifemizi ifa etmedik. Fakat CC'- den bahscttıler. Şahsen nihayet bu pren
saretimiz kırılmış degildir. B. Norman siplerin muvaffak olacağı kanaat nde
Davıs, B. Granburnc ve bay de Tessan yım. 

tarafından yapılan beyanat hiç kimse- Bu hitabrden sonra celse tatil <'dil-
nın mesaiye devamdan feragat etmemış miştir. 

,. --, 
Münir· Nurettin 1 
Ve Arkadaş~arı 
Kemani Kemençe 

Sadi Işıl ay Fahire Refik 
Tanburl 

Refik Şemseddin 
izmir halkının •endilerine gösterdiği fevkalade rağbet 

ve anudan dolayı daha üç konser vermeği kabul etmi~
lerdir. 

lzmirlilerin bu fırsattan kolaylıkla i tifade <'debilmeleri için 

Konserler 
25 Tqrinievvel 937 Perıembe akşamı izmir Tan sinemasında 
26 Tqrinievvel 937 Cuma ak,amı Karııyaka Lüks sinemasında 
27 Teırinievvel 937 Cumartesi akşamı lzmir Tan sinemasın<l11 

verilecektir. 

.................................. , , 
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Balkan n anlı 
Merkez bankaları 

- Baştaralı birinci •ahilede - 1 Binaenaleyh konferans bu te-nayüliı 

Matematik terimleri 
•• 

Oğretilirken dikkate 
alınacak noktalar .. 

1 - Umumt para siyaseti meseleleri dört memleket parasının başlıca ecne
ve bunların B, 'kan antantı memleket-! b1 paralarına bağlıyan mühim menfaat
~riniıı para siyaseti ile olan münasebet- ler bakımından olduğu kadar umumi-
iert Curinde noktai nazar teatisi. 1 yetle para münasebetlerinin istikrarı , 1 .... • ---------

! - Blllkan antanu memleketleri ara- bakımından da memnuniyetle kayde- Ulu Önder Atalürkün yüksek hlına- ı benin defterine kaydettirecek ve bu te-
15\ • !aki para mlinasehatmın tetkiki ve der. yeler! altındaki Türk Dil kurumunca I rinıi derste tnlebeye muhtelif \'esilelerle 
bu memlekeUeıin ihraç müesseseleri Balkan antantı memleketlerinin ıner- ilk ve orta öE,<retim matematik terimle-! tekraı· ettirecı?ktiı-. Ondan sonra öğret

arasında daha sıkı bir teşriki mesai im· ı' kez bankaları bu inkişafın miispet bir rini havi bir broşür hazırlatılmış ve men bu terimi dört numaralı fıkrada 
klinlarının araştırılması. tarzda tahakkuk etmesine intizare~ ev- okullara gönderilmiştir. Matematik te-1 sözü geçen Geometri kitabında yazıldı-

3 - Döviz muamelatındaki tahdida- velu Atinadaki son t.oplantılannda ka- rimlerin Türkçe - Osmanlıca, Osmanlı- ğı gibi ibare içinde kulanacak ve tale
tın hafifletilmesi ve klearing ve tediye 1 bul ettikleri bekleme siyasetini ve ay- ca - Türkçe, Fransızca - Türkçe karşı- beye kullandıracaktır. 
anlaşmalarının daha liberal bir yolda ni zamanda kendı milli paralarının re- lıklarını havi olan bu broşür bütün mu-1 e) Öğretmen, ayni kökten olan terimle-
düzeltilmesi imkanlarının tetkiki. j s•metini korumak politikasına devam allimlere tamim edilecek \•e talebeye 5 I lerden her birinin talebe tarafından iyi ı 

4 - Balkan memleketleri arasında eLmck liızumunu tanımakta ittifak ey- kurtJ9 mukabılinde satılacaktır. Bu tc-
1 
anlaşılmasına, doğru öğrenilmesine ve 

mevcut klenring anlaşmalarının tetki-1 lcınişlerdir. rimlt?r hakkında ayrıca $!Ül bir kitabı I talebenin bu terimleri c~mle içinde doğ
ki. 1 Müt~bben para sistemlerinde altı- da hazırlanmaktadır. Matematik te~iın- 1 ı·.u .olarak kullanımıc::ına dikkat edecek-

Müzakercler sırasında guvernörler nın filen esas olarak kaldığını müşahe- lerin derslerde nasıl kull.amlacagını tır. 
yanlarında mesai arkadaşları olduğu! de ederek kcndı memleketlerinin cko- gösteren ve kliltür bakanlığınca tabet-! d) Öğretmen bir derste öğrettiği te
haldc ruz.namede bulunan meseleler 1 nomi ve para va7.iyetleri için çok mu- tirilen Geometri kitabı bütün okull.ara 1 rimleri ondan sonraki derslerde talebe-

üzerinde noktai nazar teati.sine tevessül; 7.ır cılan kararsızlıklann önüne gcçebi- gönderilmiştir. 1 ye tekrar ettirecektir. 1 
etmişler ve münakaşa mevzuu olan bü-I fecck yegane vasıtayı le!,:kil eden pa- Matematik terimlerin ilk, orta okul- ı e) Öörtmn, ayni kökln olan terimle-
tün meselelerde tam bir anlaşmaya var- .ralar arasındaki münasebetlerin istik- larla, 1ise, öğretmen okulları ve meslek 1 ri öğrefü.lren hu terimleri birbirine: 
m~lardır. 1 rarını temin eylem~k jçin beynelmilel okullarıncln bu ders yılından itibaren bağlamağa ve talebenin dikkatini blrbi-! 

Ukönce umumi mahiyetteki 1\}eselele-
1 
bir anlaşma tahakkukunu fevkalade matematik derslerinde talebelere öğrc-l rine yakın terimler ü:ıerine çekmeğe 

Edirnemizin 
Kurtuluş yıldöniimü 

DÜN COŞKUN SEVINCLE KUTLANDI 
' 

~ 
1 

ri tetkik eden guvernörler muhtelif mühim :telakki eyl n~lerdir. 1 tilmesinin ve hnzmettirilmesinin elzem ön m verec~ktir. Edimenin kurtulu.ş ytl dönihnünden bir 1ıcıtıra 
memleketlerde tezahür etmekte olan f Bn1kan antantı memleketleri nıcr- olduğu kültür bakanlığından kültür di-f fi Her öğı·etmen her derste talebeye EDffiNE 25 (Hususi) - Edime bu- bir ağızdan soylediği istiklal marşıtli 
kalkınmanın umumi iktısadi vaziyette kez banka lan bu para münasebetlerinin 

1 rektörlüğüne bildirilmiştir. Aynca okul 1 öğ-retliği lerjmlerin bir listesini tutacak gün kurtuluş bayramını parlak bir su- müteakip Selimiyeden çekilen bayrağı• 
hissedılir bir salah eseri teşkil eylediği-' istikrarı şinrı yerine gelmedikçe ve ti-

1 
direktörlükleri de keyfiyetten habcr-1 ve okul dırektörü veya b;pekler tara-1 rette kutluyor. Ankaradan, ı,tanbuJ. mız halkın yaşa sadaları ve izci oyrnak• 

ni müşahede etmişlerdir. 1 caret mübadelelerindcki eng~ller de bu- , dar edilmiştir. Bu terimlerin bir kısmı 1 fından istenildik~e bu listeyi göstçre-
1 

dan ve Tra'kyanın birçok yerlerinden larımızın trampet sesleriyle seU\mlıın· 
Binaenaleyh guvernörler temsil et- ki kaldıkça memleketlerinde kambiyo esasen konuşma dilimizde mevcut ol-· cektir. \selen zevat bu büyük bayrama iştirak mıştır. 

ınekte olduk! rı dört memleketin mil-: tahdidatının ilgasını tavsiye edemiye- duğu için talebe kolayca anlıyabilecek- g) Matematik teı·iınlerin bir kısmı di- etmişlerdir. Bundan sonra kürsüye bir öğrelnıell 
H ekonomileri ilzı:rinde müsait bir tesir 

1 
ccklerini teessüfle mü~hedc ederler.. tir. ~er derslerde de ı;:cçtiği için yeni te- t Tertip heyetinin hazırladığı zengin ile kız ve erkek· okullardan birer gent 

yapmaktan lıali ltalmıyacak ve irişilrne- Esasen bu ilga keyfiyeti memleketleri-' Kültür b:ıkırtdığı, yeni mateıtıalik te-' rimlerle matematik öğretmenlerinden program üzerine tnerasime sabahleyin 
si müşt~;pk hed~ı teşf.il eden ticaret' nin nzalan tediye kabiliyetin"' binaen ri,mleri talebeye öğretilirken şu nokta· başka <iğrelmenlerin de jlgilerunesi ve Istanbu'l yolunaan bir bölük askerin1i
mübadelelerinin bugünkü bağlarından harici borçların kat'i olarak düz.eltilme- ların dikkate alınmasını istemelttedir: I derslerinde sırası geldikçn yeni terim-' zin kurtuluşu temsilen .şehre ' giriş:ile 

çıkarak bugünün büyük m!nasını an· 
latm.ış ve bunu Edirne saylavı Şeref}..'/• 
kutun hitabe.-;i takip etmiştir. 

tedricen kurtarılmasını ümit ettirebile- siyle de meşruttur. Bununla beraber a) Yeni metamatik terimleri hep bir-, leri kullanmaları icap eder. ba~lanınıştır. 

cek olan bu tedr!ci salah yolundaki te- mezkur bankalar kendi memleketleri , den liste halinde talebeye öğretilmiye- • Ulu önder ~tatürkün başına geçti~i Askerlerimiz halk.ın ya~a aadatan , e Bundan sonra bel~diy~ önünde bir g~ 
mayülii ancak derin bir memnuniyetle arasında mevcut klearing anlaşmaları- cektir. Mateınatik öğretmeni her derste \"e başardığı Türk Dil inkılabının önem- kendilerini şehir namına karşılıyan be- çil resmi yapılmış ve oradan ATATOR 

:k d d bil. ı k d k ·1 · · h 1 ··~ 1 ' · anıdına gidilerek anıda müteaddit çe-ay .~ e . tr er. l nı, ·en ı c onomı erının u~usi şartl~- sırası geld.ikçe bir kaç tanesini ogret- li bir ceph.~s: olan i mi terimlerin okul- l lediye reisinin bir .söylevi He karşılan-
Muteakıben nıznamedeki diğer me- rını hesaba kalarak daha lıberal bır mek suretıyle ders yılının sonuna ka- larımıza sur atle yayılması ve talebe- mı~tır. lenkler konmuştur. Edirne baştan bil$' 

seJclerin tetkikine cçen Balkan An-ı tarzda di.i.7.cltınek imkanlarını bu ara- dar matematik derslerinde geçerek tc- mize bir un önce öğretilerek hazmetti-! Trakya uıuuuıi müfetti,?i general Ka- bayraklar ve taklarla süslenmiştir, 
tantı memleketleri merkez. bankalan da tetkikten fariğ olmıyacaklardır. rimleri bitirecektir. Tilmesi Bakanlığımızca önemle mülte- zırn Dirik başta olduğu halde Baş müşa- F.dirne, 25 (Hususi) -· Edirneııiıl 
müdiranı umumi para siyaseti mesele-1 Balkan Antantı memleketlerinin ıner- b) Öğretmen taleheye öğreteceği her 

1 
zemdir. Bu işi bü\ün öğretmen arkadaş- 1 virimiz B. Sabri Oney. General Ccnıil kurtuluş bayramında F.dirne rneb\JS1% 

teri uı;erinde noktai nazar teatisinde bu- kez bankaları arasında dah.a sıkı bir yeni terimin ne demek olduğunu ilk 
1 
ıarmıın çok itina ve dikkatle takip et-

1 Uıhit, Edirne valiii Niyazi Mergeo ve B. Şeref heyecanlı bir nutuk söyledi.·• 

lunmu lar ve bilhassa bu umumi siya-
1 teş:riki mesai imkanlarının 1etkikine te- önce talebeye iz.ah ~~cek, terin1i tale- me1erini kendilerinden bilhassa bekler, 

1 Kırklareli valisi, misafir generaller ve sav General Kazım Dirikin teklifi üzerin( 
tin Balkan antantı memleketlerinin: vessül eden bu bankalar müdiranı bu- beye soyliyecek, t:ıhtnya yRuıcak, tnb-

1 
cümlesine başarılaı· dilerim. lavlar müfettişlik ve viliyel müşavir \'e merhum general Şükrü Nailin ,hatır ' 

para meseleleriyle olan alakalannı tet- günkü istihbarat teatisi sisteminin gı?- 1 
müdürleri ve memurları Cümhuriyet sına bir dakika sükut edilmek :.'UretiY• 

kik eylemişlerdir. 1 nişletilmesi ve ekonomi ve para)·a mü-~ ANT AK y A o A Azizi ve tüne 1 i meydanına giderek binlerce halkın lıep 1 ıe saygı göstel"ildi. 
Guvernörler Atinadaki .-;un toplantı- tealJik h:ızı umumi meseleler hususun- · · ~ ------- - ==z;; ,--

larından beri para sa'Sasında ~nühimlda muUehil ve bir siyaset kabulü ilel Arap gençleri bir BASTARAFI ı iNCi SAHlFEDE Manı·sa il 
beynelmilel hAdiselerln vukubulmuş ol-1 başlamak üzere kendi aralarındaki mü- 1 kongre yapacaltt armı genişletme ameliyesinden \"az geçilmiş- yo . arı 
duğunu bilhassa bnzı başlıca paraların nasebetlerin tedricen sıklastırılmasını Beyrut, 20 _ Beyrutta çıkan Fratı- ti . 
altın esa larmdan kanuni bir tarzda y-l faydalı bulmuşlardır. sız.ca cLö;ur~ ga-ıetesinin Ş3mqafl alpf- Tünelin yanında •AziZİ1-'e çamlığı yu-

rıldıklarını ve k~za altın fiatine daima Bunun içindir ki daha ilk toplantıla- ,6'1 malümata gör~. ~am Arap gençl~r! kınında yeni 'f>ir tünel inşa edilmese H ı 
mümkün olan istikrarsızlığın ba7.ı pa- rında beynelmilel tediye bankası ile Iskendcrun sancağıoda yeni Statünün başlanmıştı. 800 bin liraya çıkacak olan Salıchlı• _ Odeml•Ş y' 'olu 
raların ı: z.iyeli üzerindeki aksiilameli- daha sıkı bir teşriki mesai arzusunu iz- taıbiki dolayısiyle hnsıl olacak vaziyeti bu yeni tünelin temel almasını, bun~ 
nın sık sık uyandırdığı endişelıeri mli- har eylem•şlerdir. Bu mü.!_ssesenin muh- tetkik etmek üzere Antakyada bir kon- dan bir buçuk ay evvel biz.zat Nafıa ve- k d b l k 
ahede eylemişlerdir. telif para ve maliye meselelerini hal ve . . . •ı • • 

Biltün bu vakayi memleketler ara- tesviyesine yardım hususundaki rolü-lgre akdıne karar verm~lerdır. B~ .kon- küimiz. bay Ali Çelinkaya yapmı.,.lar ve yaza a ar . l ırı ece 
i1ndald parayı müstakar kılmağa pek u nün mütezayit bir ehemmiyet aLnası te- grcde alına~k kararlardan hırı de, mah,llinde ti.ineli kftiş etmi~lerdi. 
elverişli bir hava yaratacnk mahiyette mennisinde bulunurlar. ı San~akta ~apılaca.k intihap dolayısiyle Saat on beii sularında, tünelin ka:ı- Bt\ŞTARAFI 1 fNCI SAHiFEDE lunmakta, partilileri dilekler üzcrindt 
olmuştur. Bu cümleden olarak guvernörler Bal- Surıye 1ehıne propaganda yapmak ola- ma işlerhıi yapan iş~iler, işleriyle 111e~- calt ar semtine göre merke1.i vaziyete daima teşvik ve teşci etmektedir. 

ı k J td '-1 1 d alınm)ş ve her ocağa birer numara veril- VIJ .. AYET YOLLARI 'OZERINPEK.I 
Balk~n antantı memleketlerinin mer- kan antantı memleketleri b:ınkalarının ca Lır. gu o u~ arı sınıcla tüne yarınasın an 

1 ıniştir. Kongreler ayın 22 :.;inde başla- FAALtYETf ... ER 
kez b::ınkııları ınüdiranı şuna kanidirler beynelmilel tediyat bankası konseyin- Gazele bu lc.,.kilata Suriye hükünıc- bir toprak yığmı kaymış ve işçilerden ın~tır. 2/ 12/937 tarihine kadar doku7. Bodu-Demkci, Muradiye - Meneıııc• 
ki paralar arasındnki münasebetlerin de temsil edildiklerjni görmek arzulan- tinin de nakdi muaveneti temin edildi- üç k~i toprak altında kalmı:;;lardır. ı 
. l'kr • 'k d. gün devam cdecektiı·. Kongrelere karşı ı Akhisar - Kırk.ağaç ve Akhisar - l'h11. 
d ı nrı, umumı ı tısa ı terakkinin de nı bir kcrre daha beyan ederler. ' ği takdirde Türk propagandasma karşı Arkada.şiarı derhal imdada yetişerek ı rı T la ba ı gösterilen alaka şimdiye kadar göriilıne- sa yolları üzerindeki çalışmalara harıa· 
~sas 1 'mı t 0 n mü delelerde nor· Nihayet Balkan antantı memleketle- esaslı bir kuvvet t,..<>ldl edilecemnin dü- kazazedeleri toprak altından çıkarmış- · d d f ı d 1'A' k ı 1 l 

1 t k• "1 • • b" . ...,.. .... m~ erece e az a ır. m.iiza ere er müs- :ret e devam edilmektedir. 
ıııa e amu ıcın ırınci derecede C!lrt- cinin m• .. k ba kala ··a· B 1 ·· · · ıd·· ~ - " ·ı"' t 1-led' 1 d F k l b··ı·· 1 1 ğ • . - "'"' ..... . ez n rı mu ıranı a - sunu ugunu , .. ve e me&. ır. ar ır. a a u un ça ~ma ara ra men bet işler ü:ıı>rinde samimi likit· teatileri Vilayet dahilindeki bütün şoseler üıt' 
ttr. Bu ıstıkrar keza iktısadi vaziyetin kan ant.anlı memleketleri anısında mev-1 - işçilerden Himmet og-lu Veli, tünel yar- ıı• d 1 lah bul • şeklinde cereyan etmektedir. Dün ak- rine beynelmilel işaretler konulnıa51 l• 

az. m ım ır. ~l olruıyan sermaycle- ameli olarak nasıl 0ışledig"ini tetkik et- kez.a Balkan antantı memleketlerini :.-- ''b evaın ediliyor. Bir aya kadar e l· 
evamilhı' sab. ması ötekinde daha cut klearing ve tediye anlaşmalarının ı' dostça anlayışı ve tam samimiyeti ve .mnsmdıın kayan topraklar altından can- ""rn iki num:ıralı ocak ko""resindc bu- d b yne 

b ı lel b sız o1nrak çlkarılınıştır. Himmet oğlu lundum. Müzakereleri partinin kaza rei- milel işaret konmamı.ş hiç bir şQse P 
rın .... eyne mı ereketinin d~ tezayü- mek üz.ere t,.<>kil edilen tali kornis"·on- alakadar eden bütün meselelere ait tet- 1 D zı o Ü d -:ı- J 1 Ve i eni inin Çal kazasının Dağılar si r. Rıza nlü idare etmekte idi. Ra- mıyacaktır. 

u ıçuı şa~ttır. lann yaptıkları teklifleri naz.arı itibara kikatın inkişaf bulduğu karşılıklı ili- kciyündendir. · ı porlar okunduktan sonra sıra dileklere Vali yaza kadar Salihliden ödcın~ 
ııın so ı d '· d işçilerden Mustafa oğlu Isınail ve ge ı. aş an ongre e azır u unan- ,. ~ >" 

Maamafih bu kararsızlığın unsurları- alarak mezkur nnlll§maların tatbikatın-ı mat ve ahenkli teşriki mesai havasını ld' B k k d h b 1 do."•ru yoluıı muhak'--·•- surette 8,.ılııı'.' 
• 11 zaman ar a pa şekillerini hy- da ortaya çıkan müşkülatı bertaraf et- teyit etmekle bahtiyar olan gu.vernöı:- ı jtı· betmıc old kl b 1 Şükrii oğlu lbrabiın de aifır surette ya- ların ınüta aalannı bildirmelerini rica et sını azmetmiştir. cAllah diyenden> 

Jel ahas ı ~l ı • d ti. Eski devrin ıneşum yad_igarı olan :sı- haren en sarp olan kısımda inşaata -ıı u arını unun ise beynelmi-, mck maks.adiyle ileri sürülen bütün !er bu suretle Balkan antantının para "' faıı· 
para s ında daha az kararsıdık- meselelerin tetkikine tevessül eylemic- ve ekonomi te-rakkisinin tarsinine gay- ra anmı~ arc ır. Ağır yaral 1 iki isçi er- Je-

l 1 d J b" h .: ı ı t · dil kılganlıkla mütalaalar arzu e<lildiği ~e- liyetle çalışılmaktadır. Mükellef aroe .... 
ara 0 u ır avanın husu)ünü ümil ]erdir. retlerlyle hadim olmak hususundaki ıa emm e en vasıtalarla Aydın "' 
tr bild'" . j kilde hararetli olmıyordu. nin yapaınıyacağı işlere sarfedilnıt 
~ ıre ıgıni müşahede etmekle hah- Bu toplantının işlerini bitirirken kon- müşterek arzuyu ch'emmiyetle kayae-

1 
memleket hastanesine nakledilmişler- Jjrıt• 

tiyar l .... 1~ d Bu sırada ilbay kongreye geldl. Sıkıl- üzere bu defa da mahalline 5600 
0 m~r ır. f eransın bütün mesaisinde hakim olan derler. dir. 

-:,i;;i~ri:~~;a;_;~;;;::z;;z;;;~;;~;z ________ ... __ .... ______ ·----------------- ganlığı derhal sezdi. lık havale gönderilmiştir. . iti 
s: Z?"..)?: 77!77'~:/".L7ZT./Z7'7.7.7.77ZX7.X/.'AC/././//.;'/x.;T,/7..c/.77'.7"'-<7./.Z7X7//./..7.77.7:~-Cl7.7Z7.Jt;_ --Arkadaşlar burada dertleri aç.ık kalp- .Esasen iyi olan Manisa • 1r.mır yod• 

H e r. . g u· 8 ·n ' BiR TORKO . . 1e dökecek bir yerde bulunuyorsunuz. üzerindeki ufak tefek bozukluJdarın TECıL ElTIM 

Bir hiikim 11rkadaşlan ile ava aider. 
Bir hklik görür. Tüfel:ini omuzlayarak 
nışan alır.' 

- Bu kekliği imdi idama mahküm 
ediyorum. 

D<"r ve· tetiği çrker. FnL..nt la:klil: l:a
\U. Bunu gören hiıkjnı istifini bozmaz. 

- ~lahküm ettim mma .. Ce.ı::ısını da 
tecil ettim. 

BiR SU L. 

Soııyete hayatında çol;: tanınmı~ Lir 
bayandan bahsediyorlardı. Biris.i: • 

- Artık. dedi, evinin kapısını (ir1'in 
hiç bir J:adınn açmamağa karar \'~rmiı. 

Başka biri cevap ,·erdi: 
- Kendi sokakta mı kalacak? •. 

BiR KAYIP 

·- Mendilimi kaybettim. Çok iizt:hi-
yorum. 

- l:.hemmİ) ctsız <ıcy. Ozülıneğe <1~-

mcz. 
- Nasıl değmez.. Ucunda unuttuğum 

bir yi hatırlamak için bir düğüm vardı .. 

BiR ATA Sö70 

Döğcc ııöğer erim yol: 
Yel ı:öturÜT evim yok ... 

J.tergün bir karikatür 

1 
:J 

A vokkapların•"'- hiç hl'!ı;umn pitmedi ' ' 
Hakkınız var bayan .. l~i.büyiik dıfı küçük 

kalmocl•. 
modellerimizden 

BıR SUÇLL:NUN C E.VABl 

Hakim - Utanmıyor musun> Senin . . 
gibi iri yarı. giiçlü kuvvetli bir ad1UJ1 ufak 
tefek, cılız bir adamı nasıl pataklar? 

Suçlu - Afcdersiniz bay :hakim. Ka-
nun nazanndn hütiın İnsanların miisıl\ i 
oldu~unu unutuvorsumız. galiba ... 

BiR ÇOCUCUN CEVABl 

- Oğlum ben l:üçük iken sofrada hiç 
ekmek kırıntısı bırnlmuız, yerdim. 

- Demek o kadar çok se,·erdin haha. 
-Tabii .. 

- O halde benim önümdeki kırıntı-
ları her gün sana vereyim ... 

Ben eminim ki söyliyecek çok sözleriniz derhal tamirine emir verilmiş ve işe~ 
Çaya '\"Mdam akmıyor vardır. Belki bizim bilmediğimiz, görme- lanmışbr. 

Yar yüzüme balcmı)·or diğimiz §eyler vardır. Bunları söylerse- F ...... 
Bu sevda nasıl şevda niz hem memlekete hizmet etmiş hem de MUHTAR KtİRsLJ\.ff( 

1 rı· 
f !iç aklımdan gitmiyor va:ıifemizi kolaylaştırmış oluı·sunur.. Siz.i Manisa 25 (Özel) _ Kö)' ınuh~r ~ 

Amanın imanım vay meleğim dinliyoruz dedi. lll -.·atlfelerini Uiyıkiyle başarabıl vo 
N sıl senden vaz geçeyim Ilbayın bu hitabı :sıkılganlığı derhal malumatla techiz etmek gayesiyle . Jo 

Kalenin ardı ırınak ortadan kaldırdı. Müsbet işler üzerin- valimiz Dr. Lütfi Kırdarm eınirletıY' 
Ge) diğim ltı pam,ak deki şikayetler alaka ile dinlendi. ilbay Manisa halk evinde bir kurs açılnıııt;;: 
Tanrım böyle yarııtmııt partilileri mütemadiyen t~vik ediyor, Bu kurs her ay dörder gün devaın e glt 
Oğlan şeker kız kaymak bu l~vik devam ettikçe ağı7.lar açılıyor- cektir. Mnnisa merkez kazasına b3

,,Ô" 

Ar ıa · ı ~· du. Bir parlili: k••rS tt 1 nm Jmanıın vay me egım köylerin çok olmasına binaen " ~ bİ· 
'a•ıl d · - Satıc kooperatiflerinde hükfunetin ,...,.,., . ,. aen en vez geçeyım ._,.. recek köy muhtarları ikiye ayrıw•"" .ıe-

parnıağı var mı yok mu diye sordu. ..cıı cı 

BiR MANi 

Esmerim kıyma bana 
K-urbnrı olayım sana 
Kurban yılda bir olur 
Her gün kurban ben san 

BiR A ·rA SöZO 

Ağaca hıılta vurmu-:lar 
Sapı hr.ndendir demi, .. 

BiR BiLMECE 

Kırk delildi izler 
Bizi gi:ılcr sizi gözler 

Ce,·abı: yarın 

Dünkü hilmecemizin nalli: ölüm 

rinci kısım dünden itibaren kU•.,, 
Kendisine derhal vaziyet izah edildi. 

\•ama başlamışlardır. 
Bir diğeri dilencilikle mücadele edil- rdıt: 
nıesini istedi. Kursta vazife alan zevat şunl9 J.11ıı 

Kendisine iş göremiyecck halde olan- Köy kanunu ve kalkınma P:c'~w· 
ı lar için bir himaye müesseseı;ının ku- Mektupçu Şevki Birse), Medenı jŞ• 
rulmasına ihtiyaç olduğu anlatıldı. ler: Kciy bUrosu şefi Bozkurt, Za~:~ı. 

1 

Bir p:ırtili: leri: Jandarma bölük komutanı J<ı.l 
- Bu iş para meselesidir. üzümleri- Yul ışlerı. Nafıa müdürü Me~~.c~11ıJr! 

N I mizi satarken tüccarlar her çuvaldan ran, Baytarı ışler: Baytar müduru ıtıılr 
' nüınunc diye birer buçuk kilo üzüm alı- Baytarı, Ziraat ışleri: Ziraat fen nıe pr 
1 d'' tU 
yorlu ve bu üziım tücc;ırda kalıyor. J te Cevat, Nüfus işleri Niıfus nıil ll 0tııa 

l 11' 
bu üzümler pekHla yarduna esas oltıb' Rıfat Bo ut, Bı.itçe işleri: }lusu 
lir. dedi. s be nıuıneyyiz.i. Nurı Çetinel: . Uf 

Bu suretle diğer bir yaraya da parmak Dun ilçüncu konferans verılnı1~ 
b ld ·· ··ınıege N j asm~ o u. Kongre çok verimli çalış- nıer!!l r daha şimdiden goru Jc 
rnalarla sona erdi. Ocak idare hf'yetine lamı ır Öyle anla~ılıyor ki bU ~o 
! Ahmet, Mu1.affer, Doktor Nt-ed t, Vefn koy kalkınması ve köylünıin ht~er ~C" 

Onye, ve Mutafoğlu Etem seçıldıler. den ileri mesi için verimli netıoe 
Ilbay ocak kongrelerinde bi7ı t bu- recektir. 
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BIZANS SARAYININ iÇ YUZV 

TRUVA 
Harabelerlnde hafriyat 

va incelemeler 
---0----

\:Anallale 2S (Hususi) - Son altt 
sene içinde T ruvada yapdan ilmi arat· 

tırmalarda bir çok eserler bulunduğ11 ma-ı 
lumdur. Bu haberlerde birçok defalar İn· 
celemeler yapılmış gerek T rakyanm ve 

gerek Türk tarihinin eski devirlerini ay· ı' 
dınlatan değerli eserler bulunmuttur. 

Borisin Seyahati 
Sof ya gazetelerinde 
ıtimitler uyandırmıştır 

Hedif~;i···g~ti;di;····h~Ş;~f~eap! 
-------------..... ---·················· 

T ruvanın yeri Çanakkale boğazının ı 
Anadolu ya!:uında Kum kale burnunun 
be, kilometre doğusundadır. Çanakkale 
ıle bura11 arasındaki yolun uzunluğu 31 
kilometredir. 

Ve BQfoekil olan Bardas, yeşil bürümceklere bürünmüş, saçlarını 
omuzlarına 

tutarak 
Oçüncii Mitel. Vuilin vereceği cevabı 

bekliyordu. 
Vasil iee lıa.ll <lüfiinüyordu. 
Kulaklarında Bar._.n Teosyaya aüyle· 

<fiği aözlerin akisleri daha kaybolmamış-

salıvermiş olan Teosyayı elindeL 
imparatorun huzuruna getirdi T ruvada ilk defa hafriyat yapan Al

man doktor Sehltemandır. 18 71 tlen 

gız. ı ır le ı var ı. · ı · b" hd"t d l lik vazifcmdc sizin de d .. ğ~rlı yardımla- 1892 senesine kadar arat.le vermek ıar-
üçüncü Mış!.'l: nnızı göreccğıme eminıın. tile burada hafriyat yapmı7 Miladdan 

Ş d. d d" S ki ·· d · 1 Imparator gülerek: önceki devirlere mahsus çok değerli to.· _ ını ı, e L ana ı ncı nıuJ "mı ı . . . . . . 
• l y· I .. l t'b n· - Nasıl amca .. dedı. Mu1delerım eyı 

1

. rıhı eserler meydana çıkarılnu~tır. soy ıyeyım. ıne >Ugum en ı ı arım t- . . 
zansı yeni Başvekil ıclare edeceklll". ve ıni.ıkeıncl. Söyle. bakalırıı şımdi, hu Sehltemandan sonra asıl ilmi ve sis-

d ef . k k h rnüjdeleriınc ınukabıl ban" ne verecek-
1 

temli hafriyat yine Alman mimarlarındcın 
tı Bar as, n csını esmıs mera v e- k 11 . 

· 1 b k' d • · sin .. Bılırsın ya •• Başve ı enn daım;ı Ehol Döhpfeladır. Bu zat Truva harnLı--Sarayda ve dlfanda Bardaaın enterİ· yecan a e ııyor u 
dk · ilk vuzifcleıı lmparatorlarma bır hediye sini sistemli surette kazmış burada muh-kaları ve komploları hiç şüphesiz şirn İ i E b · d · ı d 1 l 

- vet ugun en llı >arcn e lCD m \'ermeklır. Hedıyclerı ha.,., .. • iın mı? telif tarih devirlerini karşılıyan doku~ la· halde çok kuvvetli ve naflzdi. ı t B' B k ı· 
mu 1 crem amcam ızansın aşv ~ ı ı- Bardas, dudaklarında hır tebessüm c- baka tesbit etmiştir. Eğer bqvekilliğe Bardastan başkasını d 

tav.l·ye _·.Jec-"- olursa Bardas ne yapıp ır. ğılerck cevap verdı: E.n son ve en mükemmel hafriyah 
cu IClli. B:ı.rdas derin bir nefe .. aldı. 

yapacak, yine başve~il olacaktt. - Hedi}•em hazır .. Müsaade ederse· Amerikalılar yapmıştır. 1932 de başlı- Kral Boriı Londrada birl.okomotif fcıbrikuını ziyaretinde 
Bunu <lütünen ve entrika hayalının Gözlerinin bebeği güldü. niz derhal takdim edeyım. yan bu hafriyat her sene üç ay dev!lm et- Sofya, 25 (lkınci teşrin) _Kral Bo- deki durumunu takviye cd"cektir. Bıl· 

- B:ı.,vekalet makamma beni seçti- h '- ·· 1936 ı k d d 
Uk baaamağmda bulunan Vasil: -ı: - Ooo .. Sen e\•velden erşcyı düşii· me. K. uz.ere yı ına 8 ar evam et- risin seyahati hasebiyle Avrupa bası- yuk devleUrin, kralm şahsmda Bul· ğinizdcn dolayı size teşE.>kkür ederıın. 1§ 

- Aaaletmeap .. dedi. Başveka Soko- ni.ıp hazırlannuşsın. Aşko un .. Eğer he- mıştır. nında Çlkan sitayişkirane yazılarl mev- gar milletıne gösterdıkleri patlak hus-. 
,. Bütün mevcudiyetimle Bizansın yüksd- k b h d · 1 A . ._ c· · · ·· · · (ariaın ölümü. Birdenbire ölümü beni şa- dıyen makbule geçece ır e ıye ıse sa- merıKanın mematı unı·v· eraıtesi na- zuubahis eden Mir gazetesi, yazdtğı bir nil kabul, küçük Bulaııırıstana kan.• mesiue çal!§acağıma emin olabılırsıniz. o- ·r 

prttt. Size derhal cevap veremedim. O- na hitı ahırımda beğendiğin atı da ben I mma ha.re.ket eden -~rofeaor A.rge.l~o.g başmakalede, bu seyahatin hususi ol- beslenen çok derin ve .samUni bir sem-
_ ._ Biz - Benim keyfime karışma da ne ya- E bl b -L l - l d il b ı 

nun boı bırakbiı muı;ama, . ansın en hediye ederim. Haydi, git hediyeni r.etir vv e~.run a.,.an ıgı aha a ~ı &r masına rağmen, Avrupa merkezlerinde patinin ifadesidir. Gazete, bunun kra· 
yükNk idare makamına Sokolariaten da· parsan yap.. Y alna teşekkürü bana de- . .1 b b b h b" kuı.'um once yapdmlf olan hafriyatlan uyandırdığı ilginin Bulgar milletine ve im seyahati sa vesinde ekle edilmekte 

ğıl. .. Teşrifat nazırıma yapmalısm. Çün- de teşrıfat nazırım ı e era er a a ıçe- "d k 1 · d-ı- ._L _ı __ 1 ı 
ha llydt birisi var .. Size onu tavsiye ede- r yenı en ontro etnllf ve '-tor l&OlllQ Bulgar devletine büyük devletler tara· olduğunu ve bu cihetin bütün - .aoıqal 
ciim kü senin Başvekıl olınaklığmı bana tav- ım.. üzerinde daha etraO. incelemeler yapDUf fındAn aynlan önemU mevkim lfadeal 

t · siye eden odur. Bardas Oçüncü Mi~elin huzuruncl<'!n 1 • · )'Üıde d ::.-..1! I ve politika lleminde böylece bilinip 
imparator eonlu: da T l" ve müze erunaze rce e~~ e•er er olduğunu ve krJlın yaptılı temaslan A-Lcfir edilm-ı 1izım .. e1..1:-"l..:: L-rde' -

· d iki diicıman tekrir aöz gi>ze geldiler. çıkta. Ve biraz sonra eosyayı em· u d iti WIA ata a ""&uu - "" 
- KiaMlir 

0 
a ... >. .,. <> den tutarak ireri girdi. zan mnı r. _ Bulgar dlf siyuuuun inkişafına yar· melde ve yuısuu şöyle bllinnekt.ed.ir: 

- Mul.tcnm amc:.nİzt Vasil: " dtm edeceğini aöyledikten. sonra : 
- BudM ıınt> - Tavsiye haddım değil. dedı. Ben Teosya, arkasına yeşil yüriiıncekten BALKAN cBwılar aşik.lr olarak gösten,or ki. . Haricd'~Lin gösterdiği bu i~madt. derin 
_ Enıt.. yalnız imparator hazretlerıne Bızansın bir elbise giymişti. urih· Bulgaristan. için aymlılı kUltü· bır ~at ve şuurla takYtye etmek ve 
_ Fakat Vuil ben amcamı hiç llCY· en yüksek idare ınaltanu için layık tek Dapdaracık olan bu elbisenin altında rel ,~ biz yeniden ifgal etmeğe baş- inkişafına çalışmak işi de bize te.eo-

'ıem .. Onu acvmecliiinü een de biliyor- bir kimse bulunduğunu ve bunun da güzel vücudunun hüt'" ' ahengi gi)z:e Ticaret odaları lam bulunuyoruz. Bize gösterllen bu cüh etmektedir. Böylelikle haricin bi-
aı:n.. muhterem amcalarmdan başkası olma- çarpıyordu. öne:!ıi ilgi. muazzam bir ailenin lz:ast ze gösterditi iLimat daha zıyade arta· 

_ lıte u11 onun ~ki size mub- dığmt hat.ırlattım. Buna esas.en lı.izum Uzun saçlarını iki omuzundan olgun arasında arasında mütekabıl sevgi ve saygı pren- cak ve beynelmilel politika Alemiııdekl 
,terem amcanazı Baıveltil yapman.m tav- yoktu. Çünkü bu makam .. Ben söyleıne- memelerinin üzerine serpmişti. ---o-- siplerini kendisine şiar ediruniş olan mevkümiz:i kuvvetlendirmek sayesinde, 

ı:ye ediyorum. sem de yine sizin olacaktı.. Çok güzel olan Teosya bugün, güz:el- ' nkara ticaret odUt. Belgrad ticaret memleketimize karşı yeniden itimat Bulgaristan, umumi barıp ve miltetleı 
09floci Mife1 Vuilin yilziine baktı. Bardas, Vasilin bu sözlerindeki ıııce liğin fevkine çıkmıştı. Bir tayf gibi sü- odasından bir mektup almıştır. Bu mek- edilmekte bulunduğunu anlalmaktadın arasındaki anlaflnaya hizmet elmiş bu· 
- Sen, dedi. Hakikaten çok yaman manayt sezemedi. zülerek imparatora yaklaştı . tupda, müttefik Balkan devletleri siyaai diyor. Gazeteye göre, bu seyahat, Bul- lunacalrtır. 

'-~r ad•m-.. Seni bana Allah gönderdi. Başvekil olmanın sevinci onu derin Bnşmı eğdi.. adamlannın Balkan itleri ve bilbaaaa Bal- garistanın beynelmılel politika llemin-
~am ~ .. &~u~~~~k .. ~~m~~~M~m~~~i.~ lliyret~~~~olu~~~-~~~~~~~~n~~~u~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

K rcıl Boriı Lotı.drada 

Bu .rac1a Barduan İmparatoru ziyaret sile: tor üçüncü Mışelin sart sırmalı kırmıu malan dolayıaiyle elde edilmekte olan l von Delbosun lstanbulda 
"-tmelı: latediiial h.ber verdilec. Oçüncü - Hakkımdaki iyi dütüncelerinizclen pelerinınin ucunu kar gıbi oeyaz t.:leri menfaatli neticelere yardıma olacak baza 
Ul--1 memnun oldum, dedi. Madam kt siz de ile kaldırdı. ır p B f 
• ...,...: mütekabil çalaşmalar hususunda Ballca~ Y" arfOfJa - rag • e •. - Gel.in.. dedi.. Ye Buda• i.~riye imparator hazreılerı~ıın büyük itimatla· Dudaklnrına götürdiı. Belediye iki mahalle 

halkının eı yasını - BI""'•EDI- devletlerinin hükümet merkezlerinde d ıJ Bii Lref oiriooe -::ıef btr ,.Uzleı rını kazanmış hır kimsesiniz .. Başvekıl- un ara e R. "' "U& _'!'-____ """"!' _____________ ~~-.... ~-!'!~!!""'"~!!!!!!!!!~~~~ mevcut olan ticaret odalaranı it birliiine e 
- M ltereaı amca.. dedi. Tam :za- JEı'htı'la"'l - - çağırmaktadır. • Seyahati 

manında geldin. Sana verilecek iki müi- F ransadaki teşkilatı Mütt~rek çalışma İçin. şimdil~ dMjünü-J_. .... ArtAFI IMIUNCISAHtFEDE- Belediye tahsil ~ubeleri tanzifat Vefi. 

dem nr.. 1 _ dd 1 t d ~· giai. ite tenvit"at resmini ve bina vergi-

laaczetlecek 

Bardu. imparatorun yalnız olmadıgmı en program ma e erı ıun ar ır: ..._. 4tmft Londraya başvekilte birlikle sini sdu bir suretle takip edip toplamak. 
biliyordu. -BAŞT ARAFI BtRtNCt SAHlFEDE-1 çıkarılmış olan gızli teşkilatın ismi Re- 1 - Her devletin kcocü ~: ~:-:t- ~~otıi' seırahat vesilesiyle başlıca tadırlar. Memurlar, mükelleflere taksit 

varehcsı yapılmış ve yarım saat devam volutıannaire Coınite Secrct D Action tinden kabul ettiği kanun ve hukuki mev- be 1 t • 1 1 hakkı.nd4. I T 
Valide ionnaratorU.-. ile de görücımüı. · ı· B · · d B o ı yne mi eı :nese e er ngı az zamanları uğrıvarak vergi ve resimleri 

-...- ·- y etmış ır. unun netıcesın e n. e onc gizli ıhtilM hareketi koınıtesi Unvanının zuatı birbirlerine tevdi etmek: klni le d it dan doğru ' 
Baıvekillik için OçUncU Mitelin Vaail ile le'un komploda ala.kast 1·spal edıleınedi· hükUmet er Y 0 r.ı ya IJt&Dekle, taksit mUddeUerıni geçiren-

ilk haıflerinden alınarak vücuda geti- ı E t ı l d B ı f k" t ı· ı · ka ı bulacağından d 
milfavere etmek iatedii)ni öğrennıİ§tİ. ğınden serbest bırl!_kılmıştır. Yapıkın - n ernasyona pazar ar a a • 1 ır ea ıs ım .run .. b"ldl • ı· o- ler hakkında icap eden kanuni muame--

- rilrniş olan Csardır. kan memleketlerinin ticaretlerini tılika- layı da memnunıyetını ı nnış ır ----'-tad Gaz ucu ile k&tede duran Vasile ldndar tahkikat büyük deniz inşaat kumpanya- : . le yapılarak part topllllllwuı.. tr. 
d V - _,, 8a d b Taharrıyata devam edılmekt~dir. Dün dar eden hadiseler ve mevzular hakkında Komisyon reisi B. Mistler harıcıye B led" •-t.-U b 1 . b led.i U blr baltıt eavur u. ..U, r asın u sının reisi olan bay Jan Deloncle'un ı b" · . d l 0 . e lye wuı.ıt §U e en. e ye uı • 

b-ı-lflnt ____ _.ıikten -'di. k . d l ır araştırma netıcesın e genera '.!· birbirlerine malüm:ıt ""ermek; naztrın:ı .izahatından dolayı komısyon fettişleri ve muhasebe ,,.nltillt şefleri 
a.; ..,................ ~ komplonun ruhu ve şefi mev ıın e o - . .. d d"I . 1 t kk"" · Lo dra gö- "'9 

Acaba imparatorun Yereceği müjde duğunu güslerınektedır. seıgneur. n_ıusa ere e 1 mı.ş 0 an evra- 3 - Her devletin kendi ticaret ve l n~mma .~.e ur etınış ve n tarafından daimi bir surette kontrol 
ne idi> kın tetkıkıne mliUlren nezaret altına 

/ 

ekonomisini alakadar eden ekonomik ruşmelerının ınuvaffakıyeUe nclıcelen- edıldiğmden tahsilat, şubeler teJkil olu· 
H d bi d~ ,._. -·d Eugene Deloncle bu suretle ıstic\•ap alınmıştır. . . • b -'- t d .. d . d·v · mesı temennisinde bulunmuştur. nalıdan beri yü.ule dobaıu bulmakta· 

cm e r cgu •• _. muı e.. edilirken kard,.czi Henri Deloncle da . ve rçtunaı ı:uum ac an vucu a gettr ıgı 
Bu iki müidenin biri htt halde 8afYe- -r D.useıgneur B. Alaurent .Ey. nakın ka- · t--L.ilü haltl:ında ltar·1Jdı malumat ver- B l 'k d dır. • 

tevkif ec1am;.. ve gizli cemiyet teşki- 1 ahs k!l d d v cp. """ e Cl a a 
L ... ,._ • "neli .... emı m us er ctnın an 1 ı. e ev· •- Bu kadar stlcı takibata ragv men bul 
IUlla tÇl • ı· d k l -'- ola rtakl v mett. ' m e ve omp Owı n suç o ıgını velce Chatres hava üssü kumandanlı· "k ıı fl · b t ediJd · 

lmparat~n karan ne idi> tam olarak ıtaraf eylemiştir. Diğer ta- ğmda bulunmuştu. Belgrad tacarct odası. ayrıca Yugo:;- Kabine meselesi hmu ,e e er~n b~rçkarını vel~k b" ik~ 
OçUndl Mıtd amcasma· f . k"l 1 d bul h rf le ·n azı arının ıse ır aç sene ı ır m11 

. · . ra tan geçen gün sorguya çe 1 en g<?- Dı.in diğer uir takım tevkifat daha avya a unan mu te 1 ooper:ıtı er Brüksel. ıı; (ö.R) - Lıberal parti- b la ld v •• ··1 ·· t · 
- Sana, dedı saray teşnfat nazın . ,. . hakkında neıredilen kanun metnini de orç rı o ugu goru Mllf ur. 

V _,.. ._d. d . V .1 b .. d neral Dus.o;eıgneur hakkında d:ı kalı 1 yapılmıştır. 1 .• . • sinin Brüksel federaayonu bu parti erlca- Bu arada Kasımpuada Kaptannaa.a a ... ı tatt ım e enm. ası uguıı en . . . . . d . ., Ö . gondermı~tır. . . . ~ .,....,.. 
İh°baren benim hem mü,aviri hastm hem t~vkü emrı verılmıştır. General a Parıs, 2;, ( .R) - Dağıtıl3n ateş haç-1 d o . nmdan B. JaAaonun yenı kabıneyı tef- ve Sı.iruri mahallesinde oturan 885 
d t "f t d M"""d . b·-1 komplocularla münasebetlerini itiraf ct-, tılar faşist teşkılatının başında olan al- . Beİsra dası. bu kooperatıf kanunu kil etmesini tasdik etmemiş ve kabineye ın.ikellefin tanzifat ve tenviciueden ta-

e saray ctn a nartn ır. UJ enun ı 1 l ' k . haklunda eko ·1c .. l~ al k l 1 k . fed 1 , 
ri.i bu.. miş ve evinde yapı an nraştı.rma ar mu- bay de La Ro un riyaset elliği FraDSl'Z r .. . nomı muta a ar ııorma - d ahi iye nazın o ara gıren erasyon hakkuk eden 2197 lira borçlanru ver-

Vuil Ye Bardas tekrar göz göze gel- him vesikaların keşfini mümkün ktl- sosyal partisi Llyonda milli konsey iç- 1 ta ~e Turkıyede c;alı,makta olan koope- rei!Jİni alenen takbih etmişt~r. . medıkleri tespit edilmiş, bunların isun-
.diler mışhr. timalarına başlamıştır. Albay de La Rok , ratıfler ha"l:ında a}·rıca malUmat iste- Brüksel, 25 (A.A• - Dıplonıası ma· leri bir liste halinde tanUm edWp be-

&rdaa: Paris, 25 (A.A) - Mılli emniyet mü- söylediği nutu.kta Fransad11 kanlı bir , m~lctedi.r .. R~por _ve mektup oda mah~- I hafili bay No~an . D~visin B: Şotan ledıye ıntthasebesine verilmiştir. 
_ Bu büyÜk mevkie yülcaeldiii için dürü matbuat mümessillerine beya- I ihtılal ha.~eketıne taraftar olmadığmı. fılmde ıyı bır alalca uyandırmıt ve la-

1 
ve bay Delbos ıle bırlıkte ayru. r.aman- Mesele Şehir ıneclisine verilmif. ka· 

,Vasili tebrik. ederim.. natta bulunarak Cagaularcls tabirinin partinın once s:>syal mahıyetiui muha· zımgelen tetkiklere ba9lanmı~tır. Yakın· da Londrada hulunacağma daır olan vanin encuıncui tetkikat yapmlf, borçlu 
Dedi. Bu aözlerde ince bir istih7_.. ve doğru olmadığını söylemiştır. Meydana 

1 
faza edeceğini söylemiştır. l da cevap verileeektir. 1 haberleri tekzip etmektedir. olanlar hak.kında tahsili emval kanunu-

HALK M.4SALLARI 

Evvel Zaman 
1 içinde 

-3 

Altın Top 
DeUkanlı arslanla karşılaştı. Kısa bir 

döğUşten sonra onu öldürdü.Karnından 
attan topu çtkardı, altın topu kırınca için
den bir kllf çıktı. 

Aralan ölüp le kuş delikanhnın elin2 
lirdıği andan itıbaren de Dev sap.sarı ke
aUıniş, hastalanarak yataklara düşmÜ.Ş· 
ti.ı. 

de mağaraya girınce Devi ölü bir vazi

yetle buldular. 

D ev: 

- Aman canımı ver .. diye yalvardı. 
Delıkanlı acıdı. Koynundaki k~u çı-

karıp vereceği zaman dünya güzeli he

men yerinden fırladı, kuşu kapll ve öl· 

- Kan .. ıpi tut ta seni çekeyım, kur- na göre, muamele yaptlmasma karar 

tarayım. Biraz sonra İpi çekmeğe b~lar. verilmiştir. Encümenin mazbatas& Şe
h ir meclisinin dünkü celsesinde okuaBakar ki ip ağır gelıyor. 
ınuı. karar tavaip edilmiştir. 

- Hah .. der, bizim karıyı kurtarıyo- 885 mükellefin borçları, ~aları ha-
nız. Ip, çektikçe ağarlqıyor .• Çektilı:çe ciz yapılmak suretiyle tahsil olunacak· 
ağtrlaşıyor, nihayet güç bell ve kan ter t 

ır. 

içinde kalarak ipi tamamen çekince bir 

de ne gorsun ipe sarılı kansı yerine bir 
ifrıt değil mi? Oduncu bunu görünce 

korkudan ödü kopar. 

Ifrit: 

- Korkma .. der .. Benim sana bir za
ı 1rım dokunmaz. Btlakis eyiliğım doku· 

nur. Sen beni büyiık bir belidan kurtar-
dın. 

- Nasıl? 

- Bu kuyu nice ı:amandanberi benim 
emrımdc ve bcıı orada rahat ı·ahat otu-

ruyordum. Dünkü gün bir kadın üzeri. 

n:e düştü. Omuzuma bindi, beni kulak· 

!arımdan tutarak Ştnldiye kadar bırak· 
madı. Şimdi sen geldın, ipi sarkıttm, tut 

BEYRUTTA 
Bir kalpazan tebeke•I 

yakalandı 
Beynıt, 20 - Burada eski Osm •. 

altınlarını imal eden bir kalpazan Je
bekesi yakalanmıştır. Kozma Simoni· 
des adında birinin piyuaya sünnet• 
çalıştığı bu paralardan iki Osmanh a1-
lmı tutulmuş ve tahkikata başlanınlj
tLc. Tahkikat neticesinde bu kalp altın
ların kıymeti hakikiyesinden 600 kuruı 
olduğu olduğu ve böylece her altında 
kalpazanların 510 kuruş kazandıktan 

anlaşılm~tır. 

Kozınanın bu kararları sarraf Mt§el
den aldığı tahakkuk etmış ve tevkif 
edılen sarraf altmları bir bedeviden al
dığını söylemiştir. 

Gerek Kouna ve gerek Mişel tevkif 
sarıldım, sen de çekip çıkardın. Çok şü- edılmişlerdir. Mişelin mağazasında ya· 
kür onun elinden ve şerrinden kurtul- pılan araştırmada ayni ayardaki altın
dum. Şimdı sana bir eyilik yapmak ıs·, lardan büyük bir külçe bulunmuş ve 
tenm. zabıt varakasiyle beraber mahkemeye 

- Bitmedi_ sevkedilmi$lerdir. 

ipi dıye haykırdın. O da beni bıraklt. 
Fakat ipi de tutmadı. Ben de hemen ipe 
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ÇiN Nasıl B;ı Yerd;ı1 
Satılık kadınlar 

Göçmen çocukları 
Hakkında Kültür ba-
kanlığının tamimi 

Bulgaristandan ana vatana iltica eden 
göçmen çocuklarının okullarımıza na-

r 
kil ve kabul edilecekleri hakkında kül

tür bakanlığından şehrimizdeki alaka
darlara bir tamim gelmi~tir. Yapılacak 

muamele şöyledir : 

1 - Dört yıllık Türk veya Bulgar 
ilk okulları mezunları ilk okulJarın 

'26 SON TEŞRiN <.;UMA 937 
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ALTIN MiGFERLİ 

Casus Kadın 
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Marlh Rlchard'ın Hallralar1 

Hemen her gün 13ve15yaşında birçok dö:"·~~,~·;:;:~;;~::;~::~~':;:; •. , -11-
'Progımnazynlarının bırıncı sınıflarını - Esnsen elindeki kağıtlarla bizden gö~terecektir. Yolları sel basmıştır. Bi· 

naenaleyh, şuracıkta bulunan bir kayığa 
binmek mecburiyetinde kalacaksınız.Bu kızlar kayboluyordu. Ne Oluyorlardı? ~~~:~ı::. Türkiyede ilk okul mezunu kaçar;;i~in? 

3 B 1 . d .. ll k T" k - Bu kağıtlar Jilsenin kızı Mnrinin - u garıstan a uç yı ı ur ık~~ 
1 

d d , evden on dakika mesafede, Iser'inn su· 
hırı arasında yarı kaybolmuş bir kulübe
nin bacalarını göreceksiniz. Bu bacalar
dan yüksek olanına yaklaşırsınız, bunun 

.. . . agıt arı a on an .. 
ruşdıyesini veya Bulgar progımnazya- y 

1 
Ç k .. 

1 - a .. o ıyı. Çinde eski imparatorluk devri devrileli hani olmuştu 
fakat Derebeylerin genç kız dolu harem 

hayatı hala yaşıyordu 

sını l>!tirmiş olanlar Türkiyede ilk okul Bu defa mah\·olduğumu hissettim. 
mezunu h.aklarından istüacle edemez- Ertesi sabah uyanınca, Maksiınin ga-

ler. rip bir işle meşgu1 olduğunu gördüm. 
içinde iki şişe bulacaksınız: Birisi bo~
tur, diğerinde ise, Belçika paraları var
dır. Sizdeki iki tübü ilk şişeye kor, diğer 

şişeyi ise buraya getirirsiniz. Anladını:ı 
mı? 

Hanoi 12 Ağustoı 

T ran-1 a-Kien adın

da biri dün polis 
komiserliğine baş

vurarak Ti-Li adın
da 'c 1 3 ) aşındııki 

4 - Bulgaristanda Hem Türk rüşdi- Jilsen babanın kendisine verdiği madeni 
ye.sinden hem Bulgar mektebinden me-ı bir düğmeyi parmakları arasında çeviri
zun olanlar orta okul mezunu sayılır- , yordu.Düğme biraz sonra acıldı ve Mak

lar. ı sim buradan ufacık kağıt parçaları çıka-
5 - Bulgaristandaki dört yıllık Türk rdrak bunları açtı. 

- Anladıım. 

Sı: ızının kaybolduğu

r u tÔ) !emiştir. Za-
l>1tanın hı.iti.İn arıış-
lırmaları netice iz 

· kıılmı~. kaybolan 
lıı:cagız bulumımn-
mıştır. 

* Hanoi 12 Ağustos 

Huu-Tuu z~ıta-
yn on Üç yaşındaki 
loz karde~i Ti-No
ımn ka) bolduğu-
nu bıl dir miı1 tır. 
Genç kızı bulmak 
l abil olnmnmıftır. 

* Hayfong 13Ağwtos 

11-Şang karakola 
müracnat ederek 
12 ) a~ındn kızının 
birdenbire ortadan 
kaybolduğunu 116y -
le miş tir. Çocuğu 

aramak hususunda 
~abıtanın sarfcttiği 

ı;ayretler ec rne re 

\ermemiştir. 

* Hanoi l 3 Aiuatos 

B. Hong dün po
lise müracaat ede-

rü~diyeler!nden mezun olanlar, memu- j Sonra, küçük kağıtları yeniden büke

riyet bakımından orta okul mezunu 
1 
rek Jenc\'yevin saçlarında sakladığı kü-

haklarından istifade ederler. 1 çük alüminyom tüblere yerleştirdi. 
6 _ Bulgaristanda Türk rüşdiyesin- J Nihayet . bu işi de bitirince, ya~daki 

den V<' n Bulgar mektebinden mezun odayn geçtı ve ora<;la Jenevyevle, şıddet
oldukta~ sonro Gimnazyanın dördüncü l }j bir münakaşaya tutuştu. 

1 
sınıfını b1tirenle1· memuriyet bakımın-! L~S~ BtZE HlYA~ET .. EDİYOR 
dan orta okul mezunu olurlar. 1 - Ludvıg bundan sekız gun evveJ, 

l ~ .. il k '> ll k p . . size hir mektup gönderdi! dedi. Bunu al-i ı - Dort yı ı ve .. yı ı rqgunnaz- . 
• t h ·1· · · 1 h 11 k B 1 dınız mı? , ·ya a. sı ınc ıstınat ec en eş yı ı u -
1 Jenevyev: 
1 gar mekteplerinden diploml\ alankır, 

1 
cı · <l' 

T .. . . 1 1 k d" ] " l - Hayır. ıyc cevap ver ı. 
1 .ırk.yçde lı.seden o gun u ıp oma_ı Ş h ld b k b k' ı 

- u a e u me tu u ım e e ge-
1 dmış o!anl. rın hr.klarından istifade ç:rdi. Biliyor musunuz? 

~~~ ·ı i ----o---- - Kım? 

·r ,,, k - Kızınız! 
• .n .. ızı açtrmış 1 - Liisi mi? .. Aklınızı oynatıyorsunuz 

j M.nemenin Kasımpaşa mahallesin-' galiba! 

den Hasan oğlu Sabri, Esatpaşa mahal-1 - Bunu size isbat edebilirim. Müna
. Jesinde oturan Bayan Vakfiyeyi kendi kaşa faydasızdır. Size son defa tekrar 

1

1 
r;zasiyle kaçırmış, takip edildiğinı an.s: ediyorum: Bu kızdan kurtulmanız lazım. 
layın::a kızrağızı yalnız bırakarak kaç- Onu birkaç gün için Nise istirahate gön-
mı~!ır. Aranmaktadır. 1 deriniz. Dostumuz Kornyon onu büyiik 

-o-- 1 bir memnuniyetle evinde misafir eder. 

Kadını dövmüş Jen~vyevle :Ma~im :ekrar odaya gir-. 
ICe:nalpaşanın Parsa köyünde, Bayan , dıklerı zaman, derm bır uykuya <1almış 

1 Em'nenin darı dikıli tarlasına hayvan-' gibi .yaptım. . . 
larını bırakarak zarnr ika eden Ali oğ- j Bıraz sonra, Maksım, Alıslc beraber 

1 
lu Mustafa, ikinci bir suç daha işliye- dışarı çıktı. . · ı rek Emineyi dövmüş ve yakalanmıştır. Evde JencvyC\'• Jılscnler ve çocukla 

• _ yalnız kaldım. 

'. çıktığına nadim hile olmnğa ba,lamı:;tı. Uyandığım - daha doğrusu, uyanır 
: ı Yanına hir kadın oturdu. 1 gibi yaptığım - zaman Jenevyev yata-

~
. Orta yaşlı ''e kılığı kıyafeti yerinde ğımın ayak ucuna oturdu. 

bir kadın.. - Yaranız yürümenize müsait mi-" . ' 
' : - Kızım, dedi, ne düşünüyornın ~ .. dir? diye sordu. 

' j Buranın rabancısısın galiba... Bir an evvel kaçmayı düşündüği.inı 

,clt on hq yaıındaki kızı Min-Funı;un 1 İçlerinde köyl~rinin hudutlarından dı-j Etra~ında k~n~:.gi.bi ~enç .kızl~rın g~
hirdenbire evden kaybolduğunu haber 1 şan çıkmamış olanlar çok ... Yer, yurd zel elbıseler gıydıgını, suslenıp puslendı
vermittir. Ar~ıtınnalar boşa çıkmı~. genç bilmez bu gençler ve çocukları kimler 1 ğini gördükçe içi gidiyordu. 

- Evet ..• Jlk defa buraya geliyonım. !.çin bittabi müsbet cevap verdim. 
Kimseyi tanımıyorum.. - Çok iyi! dedi. Dk vazifenizde size 

Yalnız mısın} yardım etmek isterdim ama, gitmek mec-

~ızı bulmak 'kabil olmamı~tır. ve niçin alıyorlar ... Çalıyorlar> İşitmişti .. T onkinde kızlara iş veriyor- - Evet... buriyetindeyim. Binaenaleyh, size fay

Hayfo"I' 16 Aiuatos * !armış .. Orada kızlar çalışıyorlar.. Para - Buraya nıçın geldin>··· 
Çin yirmi beş ı;ene evvel eski impa- kazanıyorlar ve aüslü püslü ya,ıyorlıır- Tibao büyük bir safiyet içinde köyün-

Ti-Nin adında ve 18 yaıında genç bir 
~iZ evvelki gün evinden çıkmıı ve bir 
daha dönmemiştir. Anncai polise ha~ur-
muıtur. 

ratorluk devrini yıktı. Sunyakaııen ilk Çin mış... Hakikatini anlamadığı halde bu den niçin kalktığını. evini, yuvasını ni
c.ümhur:iyetini ilan etti. Fakat viltıyet- güzel ,.e ümit verici yaldızlı hayal genç çin terkettiğini anlattı .. 

lerdc C!ki denin derebeyl~ri baki kal- Tibaoyu T onkine getiren ve onu isteme- - Kendimi geçindirecek ve ba,uni 
dı. Zengin Çin cincileri. ııervet sahipleri diği bir sergüze§te aevkeden işte bu ar- barındıracak bir iş bulabilirsem burada * hala büyiik konaklarında geniş ölı;üde zu idi. T onkine geldiği 7aman hirdenbi- kalacağım .. 

Bu haberler Çin gazetderindc Üç dört .:harem~ hayııtı ya~ıyorlar .. Hep le kör- re şaşırdı. Dedi .• 
rün içinde görülenlerden bazılandıt. pe kızlar !eçiyorlnr.. Ne yapacaktı>... Kadın: 

Şikayetlerin hepsi polise veya gazc-:te- Kaybolan kızların çoğu derebeylere Burada tanıdığı kimse yoktu. -Taliin varmıt yavrum, dedi. Be.n 
lere ak~etmiyor. gönderiliyor. Bu derebey%eri hesabına ça- Jlk defa bir bü)fük oehri görüyordu. de ıenin gibi birini arayordum. Benim 

dalı olacak bazı talimat vereyim. 

Ayağa kalkarak, iki küçük tilbii aldı 
ve tekrar yatağımın ayak ucuna oturdu. 

- Bugün, buradan kımıldamayın, fa
kat yarın hava karardığı zaman, hazır 
olun. Jilsen baba, ne uman hareket et
meniz lazım geldiğini ıiz.e aöyliyecektir. 

Endişeli bir tavırla, elindeki tüblerle 
oynıyordu. 

JtLSEN BABANIN HOV1YET1 

- Esasen yorulmuş olmanıza eııef et· 
miyeceksiniz, çünkü mükafatını gör"e
ceksiniz! 

l3u '\0 adeailen mükafatta~ .son derece 
memnunmuşum gibi göründilro. Haki
katte ise, kaçabilmek ·ihtimaliyle .Sevi· 
niyordum. 

Jencvycv gitti ve bana son bir. defa 
daha: 

- Fakat yarın akşamdan evvel ıakın 
buradan çıkmayın! 

Dedi. Hapsedilm~ti!TI! 

Biraz sonra 1avan arasında bir§eyle1 
ynpan Jılsen baba odaya girdi. Onu g8-
rünce, az daha bir çığlık koparacaktım. 
Bir Belçikalı zabit ünüor{JUlSı geymi§, 
tıraş olmuştu ve bu vaziyette 1anınmıya• 
cak bir hale gelmişti. 

Karısına dönerek: 
- Işte gidiyorum! dedi . 
lhtiyar kadın: 

- Seni ölüme gönderiyorlar! diye ba• 
ğırdı ve jçindc kin okunan bir sesle Ufıv• 
etti: 

- Maksim ne dıye gitmiyor da, seıt 

gidiyorsun? 

Adam gülerek cevap verdi: 
- Çünkü şef de ondan! 

- Bana vız gelir! Sen son seyahatlnf 
hatırln. Eğer köpeği öldürmüş olan kur-_ 
şun sana isabet etseydi. şu anda blr ka· 
davrndan başka birşey değildin! 

Jil.sen baba başını salladı: 
- Eh! Ne yapalım? .• dedi. Bunlaı 

mesleğin tehlikeleridir. Fakat merak et• 
me. Dikkatli davranırım! 

Karısını öptU, benim elimi 
pencereden çıkıp gitti. 

-BITMEDI-
----:----
Bir tavzih 

sıktı ve 

24/11/937 gün ve 9'1-4 aayılı ıu~ 
tenizin 2 nci sahifesinde (Bayındırda ild 
cinayet) aerlevhası altında yazılan Hi· 
sarlık köyünden Hüaeyin namındaki ıen~ 
cin bir cinaeyete lturban gittiği ve hacİ 
Mehmedin katili bulunmadıiı hakkındaki 
yazınızı oltudum: 

1 - Hisarlık köyünde Hü.eyin adın• 
da bir itişi öldürülmemiotir. Ve eeneler• 
denberi bu köyde katil vak'aıı da o]ma• 
mıştır. 

Caybolan kızların sayısı gün geçtik- lışan şebekelerin rllerine düşüyor ve Parası yoktu. yanımda çalışır mısın) 
çe arııyor. Ve yavrulannın Üzerlerine hunlar anlan oralara göndermezden ön- Karnı açtı.. Tibao, yapacai{ı İ§in ne olduğunu bil-
~itreyen anneler, onları birdenbire kay- ce de zavallıların kızlıklannı Iuhu§ pa- Az kalabalık pir parkta hir ısıra üze- meden ve sormadan ıevinçle cevap ver-
betmenin ve bir türlü bulama-manın acısı zarında ucuz pahalı ııattyorlar. rine olurdu. 1 di: 

- lşte, diye devam etti, bir talisizlik 
eseri olarak yakalanırsanız, bunları ko
laylık.la yutabilmek için, ağzınıza korsu
nuz. Bu tehlikeli değildir. Ben bu tüb
leri birçok defalar yuttum ve katiyen bir 
§eY olmadım. 

2 - Bir ay evvel öldürülen Hi8arhk 
köyünden hacı Mehmedin it.atili vak'• 
günü yakalanarak adliyeye verilmiftir. 

- Pekala! 

Oe kıvrım kıvrım kıvranıyorlar. * Ak,am oluyordu.. - Çalıtırım ya... Niçin çahfmıya-
Kaybolan kızlar ne oluyorlar) Ti-Bao heniiz on he, ya~ında bir l.ör- Tibao ne yapacağını dütünüyordu. yım) 

Keyfiyetin bu ıuretle ayni sütunda ta.,. 
hihini saygılarımla dilerim. 

ilçe J. K. YZB. 

,01:7".Ô.L../..73JJJ.,:z,;rzJGV'."7~zXiiir~xo...n7Y~/P'~1€..lXiO, Malum a.. Meslek icabı .. Sonra ydpaca-, Merak etme. Jntikamını alacağız .. 

Kırmızı -_ Sakallı ğımız işin ne kadar tehlikeli olduiunu Kulaklarına uzaktan hafif bir ııes gel-
da bilmiyor değildim, telefonda karıı- di. 

Nereye gidiyorlar) lü kızı idi. Anası babası fakirdi. Hemen hemen kafasına uyarak yola - -Bitmedi - - Fransua (Jilsen baba) size yolu 

pı kapandı. Hatta mahzene bile indikleri 
işitildi .. 

Fak.at gelenler bodrumdakilerin imdat 
feryatlarını duymıyorlardı. 

ROŞTO SONGöR 

Ellerinde tabancaları evin ilk önce 
bahçesine aonra da binaya girdiler. 

Hiçbir ıey göremediler. Bina bombot· ............................. 

ADA M 
ZABITA ROMANI 

-18-

Bitti .. Artık herşey bitti 
Son ümitleri de mahvolmustu. lmdatlarına 

~ 

gelenler aramışlar .. Fakat feryatlarını duy-
mamışlar geldikle;i gibi de onları 

ölüme bırakıp gitmişlerdi 

ma bizim ıef çıktı. Ona vaziyeti anlat- Biyanka: 
tım. Geleceğimiz yeri Biyankanın bana 
hadiseyi anlatırken taıifi gibi anlattım. 

Ve e~er iki saate kadar benden bir haber 

- Otomobil. Otomobil sesi diye ba
ğırdı. Evin önünde durdu. 

Nefeslerini keserek kulak ver<Iilet • 
veya telefon almazsanız biliniz ki tehli- Yanılmamıılardı. 

kedeyİL. Derhal polise haber verin . .lnı- Duydukları otomobil sesi idi. 
dada lı:opun dedim. Binaenaleyh 1'cfin Rene: 
zabıtaya haber verdiği ve pek az sonra - Mutlaka polisin otomobilidir .. de-
da polisin buraya gelerek bizi kurtara- di. 
cağı muhakkak.. Duvarın kalınlığına rağmen evin lr.a-

Pılon yerinden ıııçrıyarak kalktı: pısının açıldığını ve yukarı katta ayak 
- Yaman adamsın vesselam Renc .. ııeslerinin dolaştığını duydular. 

dedi. Hakikaten bulunduğumuz vaziyet- Pilon: 

len bizi kurtaracak yegane çare, yol da 1 - .Tam .. sırası.. dedi. Hep berab~r. 
bundan baokası olamaz.. hep bır agızdan ~rkımızı söylemege 

Biyanka da mul\abirin ellerine sarıla-1 haşlıyal.ın~ .... 
rak: f Ellerını ngızlarına boru yaparak üçü 

- Ooh Rene.. dedi. Burada kapalı birden haykırmağa başladılar. 
kalarak öleceğimizi düıünerek ne kadar - imdat!. imdat•. imdat!. 
üzülmüştüm. Seı!leri dar bodrumun duvarları ara-

Sapsan kesilen Rene: 
- Eyvah .. dedi. Yukarı çıkıyorlar. 1-

ıitmediler .. Gidecekler .. Ve tekrar avaz
ları çıktığı kadar bağırmağa, haykırma
ğa haoladılar.Kapıya hücum ettiler Yum
rukladılar. Nafile .. Seslerini duyan olmı
yordu. 

Ayak sesleri uzaklaotı. 
Kapı, sokak kapısı kapandı. 
Otomobil homurtusu .. Ve sonnı, derin 

bir sessizlik.. Gitmiolerdi. 
Kendilerini aramağa gelenler bulama

dan gitmi§lerdi. 
Demek bu yegane ümit te suya düş

müştü .. 

*** Filhakika gelenler polis ile gazeteci-
nin istihabarat şefi Merit idiler. 

Merit, Rencyi çok severdi. 

tu . 

Her tarafı aradılar. 

Bodrumda, duvarla örülü ve ölüıne 
mahkum üç kitinin feryatlarını duyma· 
dılar. 

Nihayet polisler vazifelerini ifa etmi~ 
olmanın huzuru içinde çıkıp gittiler. 

Meritte otomobiline binmif ve evden 
ayrılmıştı. lıte bodrumda kapalı kalrnıt 
olanların işittikleri son otomobil scai ... 
Merit'in giden, uzaklaıan otomobilinin 
sesi idi. 

Bütün mf'tanet ve soğultkanlılıkların• 
rağmen üçü de artık biitün ümitlerinin su· 
ya düştüğünü anlıyorlardı. 

Biyanka· 

- Bitti .. Herıey .. Herşey bitti. dedi. 
Rene: 

- Beni mazur gör Rene. Vaziyctimi-
2in ümit.sizliği birdenbire beni zayifletti. 

- Kurtulacağımızı bir türlü aldım al
mıyor bcnım dedi. 

Rene, kendine şokulan genç kızın sat- sında boğuluyordu. 
!arını hafifçe Öptü. Rene: 

- himat et ve ümidini kesme SC\•gi- - Devam edelim.. Haydi tekrar ... 

Vakıa deli dolu söylenir, sinirlenir, lu
zardı ama haddizatında eyi kalpli bir 
adamdı. 

- Duvarın taşlarından birini yeıin• 
den oynatmak acaba kabil değil mi (fo • 
sordu 

- Evet. )aHum .. Vazİ)etimiz her 

lıalde e) i bir 'aziyet değıl.. Fakat ben 
ümidimi kesmedim. Her halde bu de
likten kurtulmanın bir yolunu bulacnğız .. 
Başka bir köşe~ e oturmuş, kollarını 

dizlerine dayamış olan mukttiş Pilen: 

nn 

Hene: 

- Beni dınlcyin, dedi. ŞimJi .size bir 
şcy söy]iyeceğim ve hep ümit be5lemek-

tc haklı olduğumu tasdik edeceksiniz. 
Ben aana evden telefon ettiğim zaman 
arkasından da aıazeteye telefon ettim. 

lim .. dedi. dedi ve imdat .. diye hakırmalarına rağ-
- Demin ağladığım zaman öleceğimi men devam ettiler. .. 

düşnüerek ağlamamııtım. ölümden lı:or· Acaba duymutlar miydi? 
lcmıyorum. Sade babamın, zavallı baba- Kulak 'kabarttılar. 
mın İntikamını alamadan ölürsem ona ya
nanm. 

Ayak aeıleri yultan katta teliş1a te• 
1&,lı aksediyordu. Bir kapı açddL Bir ka-

Gazetecinin telefonu üzerine iki ıaat 
geçmişti. Bir haber alamayınca derhal 
zabıtaya haber verdi. Ve kendi de çok 
seri otomobiline binerek ve bizzftt reh
berlik ederek poli.alerle beraber tarif eda 
len 'Yere ıeldi. 

Pılon omuzlarını ilkti. 

- Bo emek .. Bo§ yorgunluk .. dedi. 

Bir netıce almadan takattan düşeriz. 
Son çaremiz bu.. Bir tecrübe t'de 

lim .. 
Et 'balı:ahm . 

- Bitmedı -
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Kemalist inkılibı 

lstanbulu 
bilen 

Seliıniktc çıkan Fo-Fos gazetesinin a.r
tarlarından V. Mcıolangitis, memleketı
mİz hakkında yazdığı makale serisinde, 
jntibalarını fU yolda enlatmaktaclır: 

«Türkler, lstanbulu bilmiyen dünya)·ı 
bilmen derler. Ben bunu, <İstanbulu bi
len yüz: defa görmek ister, diye tadil 
edeceğim. insan 'istanbulun güzelliğin~ 
doyamaz. Günün her saatinde lstanbııl 
başka bir güzelliğe biirünmektedir. 

1stanbulu bir buçuk sene evvel gör
müş olduğum halde Atatürkün yeni yeni 
ısliıhatı berrak surette göze çarpıyordu. 

Kemalist inkılabı dünya tarihinin en 
cüretli inkılabıdır, deniliyor. Buna cEn 
verimli kelimesini de ilave etmek la:zım
clır. Türkler birkaç yıl içinde yüz sene
lik mesafe katetmi!flerdir. Dünya buna 
hayret etmektedir. Beyoğlu caddesinde 
ıarktan iz bile kalmamıştır. Eski d~\·rin 
heyefendileri kalmamış ve yerlerini mo
dern insanlara terketmişlerdir. Türk k:ı
dını da yeni 'kıyafetlerine alıştığından bir 
Avrupalıdan hiç te farklı değildirler .. 

Fransa endişe ediyor 
Hamallarla gezgin satıcılar artık tarihe Ba~vekı·ı ı·ıe harı·cı·ye nazırının 
karışmış ve eskiden külhanbeyi tavrı la- 'r' 

kınan polisler de kalmamıştır. d d t• A' •• t 
Türk subayları lnıilizler kadar şıkLu. faya ave l ımanyanın mus em-

Eski alaylılardan 'bir tane bile yoktur. leke •. ste ... ai ile ala" kadar görülüyor 
6evlet dairelerinde muameleler der- !i1t 

'hal ~örülmekte olup ~Bugün git, yımn Paris, 25 (Ö.R) - Fransız ınahafil- rının ekseriyeti Fransaya yakın bir 
gel> adeti kalmamıştır. leri b~vekil ve hariciye nazırının Lon-1 d~ünccdedir. Bunun için I..ondrada 

Türkler bunlarla iftihar edebilirler. İs· draya davetini biraz endişe ile karşılı- 1 Franı::aya : cAvusturya ve Çekoslovak
tanbuldan daha enter('ıan şehir yoktur. yorlar. Mütalnaları şöyle hülasa edile- yanın istiklali hakkında ısrar eder eniz 
Şehrin en uzak semtlerini gezdiğim hal- bilir : bunun tehlike.si yalnız siLe ait olacak. 
de, eski kahve tiryakilerine rastgclme- clngilterenin I..ord Halifaks müzake- tın şeklinde bir ifadede bulunmasına 
dim. Türk milleti durmadan çalışmakta- releri hakkında Fransaya malumat ver- Paris ınahafilleri ihtimal vermiyorlat' .•. 
dır. Cami avlularmdan yazıcılar bile ma- mek istemesi memnuniyet verici bir hal Zira Ingilterenin hukuki taahhütlcrin
~İnc ile çalıomaktadırltr. olmakla beraber Fransa Almanyanın den başka kendi menfaatleri buna mfi-

lıtanbulun eğlenti yerlerini de gezdık. şimdiye kadar diplomasi yoluyle hiç nidir ve Ingillcre kendi emniyetinin 
Buralarda Iiat meselesi pek te ~ka}·a gel- ileri sürmediği miiddeiyat karşısında Fransanın emniyetine bağlı olduğunu 
ıni)'or. Lulunacaklır. Bunlar miistemlekelcr 1 pek iyi bilmektedir. Bunun için çok 
~. Yeni :.ü~kiye tatil gün~."~. d:iiştirdi-ı hakkındaki taleplerden başka Avustur- muhtemeldir ki Fransa Almanyaynıto-
gınden, butün halk paz:ar gunu eglenmek- Ç k 1 k . . .. d h pw1 iadesini> yani umumi bir tesviye . ya ve e os ova ya ıçın once en ta - · ' 
tedır.Burada tramvaylar katarla geçmek- 1 . d'l b"]· F' Ih . d hakkında '-'apılmb olan Fransız - lngi4 . . . .. mın e ı e ı ır. ransa su u temın e c- J -.. 

te ve yıne dolmaktadır. T ak.sılerın sura- k h .. k h ! kl b !iz teklifl~rin in icabında zamana göre 
• - 1 · h . • ı ce er muza ereye azır o ma a e-lınc ve oofor erın ma aretıne oa~tım . b b ks' • • k 1 bazı ladil.fitla kabulünü teklif edecek-

! . ra er unun a ı netıccyı verece o an 
stanbulda aınemalar bol ve dolııdu!"'. h' b. · l Hal k. l ' tir 

D . w • 1 ıç ır yo a gıreınez. pu ·ı A mnnya · 
ığcr eglence mahaller• de lebalep del- . .. . , . . • . Londra, 25 (Ö.RI - Avam kamara-

rnaktadır 1 bütun Avrupa dcvletlermın ısltklalı d b' b t f d l b' · • . .. sın a ır me us ara ili an soru an ır 
Eslci camiler hakkında yazı yazanlar 

1 
hakkında temınat Vl•recek yerde fıılen suale cevap ver1.:n başvekil sir Neville 

tolt olduğundan hen modern hir c&mii Avusluryanın Almanlaştırılmasını ve Chamlıeilain pa7.aı'lesi Londraya gele

anlatacağım. 1 Çekoslo\·akypnın p::ırçalanmasını iste- cek olan Fransız başvekili ve hariciye 
Ankara hükümeti mU.lümanlığıh düş- mektedir. Milletler cemiyetini kuvvet- naı.ırı ile müzakerl.! edilecek meselelçr 

l?lanı değildir. Sadece dini dünya i~lerin· lendirecek yerde zaifletmcği İ3lemekte- arasııııla Lord Halifaksın Berlin tcmas
den ayırmı~tır. Herkes dininde aerhNttir. dir. Kollektif eınniyt>ti takviye etmek Inrının verdiği neticelerin de mühim ol-

N vine davet ederek k('ndilerile isti;ıaıede 
U/.ii bulundu. 

Bir evlenme töreni 
Yazan: P. VALF 

- Doğrusu anası daha l'Üzel.. 
- Herkesin zevki baıka.. 
- Seviterek mi almıtlar? .. 
- Alay mı ediyorsun .. 

* - Gelinin ailesi ile tanı,ıyor musun? 
- Yirmi seneden beri •• 
- Babasını tanıyor musun? 
- Artık alt tarafını sonna, çapan oi· 

lu cıkar ... 

* - Güvey fena değil .. 
- Uuktan gördün de ondan .. 
- Uzun müddet ni~ruı kalclılar mı 1 
- Abdal. Eier öyle olsaydı foyalan 

çabuk meydana çıkar, evlenmezlerdi. 

* - Anne ben de evlenmek İıtİyorum. 
- Sus çılgın •• 16 yatında koca dütü· 

nülür mü? 

- Ya sen on betinde evlendiiüıi söy
lüyorsun.. 

- Kapat çeneni de dua et ••• 

* - Fukaralar için para toplamaia bat-
lıyacaklar ıaliba .. Ben gidiyorum. 

- Bekle ben de reliyonım. 

2988 Esnaf bankası 
503 üzüm kurumu 
328 Pnterson 
315 A. Abdullah 
261 Albayrak 
252 inhisarlar 
196 A. R. üzümcü 

72 M. Beşikçi 
58 F. Solari 
52 M. j. Taranto 
24 L. Galemidi 
10 j Taranto mab. 

5059 Yekun 
145055 
150114 

INCIR 
182 Esnaf baı\kası 

36 Ş. Romı.i 

218 Yekun 
114790 
115008 

ZEYTlNYACl 

• ıo.62 
11.50 
14. 
15. 
13. 
11. 
13.50 
10. 
12.50 
10.50 
14.75 
14.75 

5.50 
8.50 

19. 
18. 
15. 
16.50 
17.50 
14.25 
15.25 
ıo. 

16. 
14. 
15.50 
14.75 

7..SO 
8.50 

10000 kilo S. Ergos 29 29 
25/11/ 937 çekirdeksiz üzüm orta fi-

SAYFA: 1 

~Cld o ' 
ANKARA RADYOSU 

Öğle neıriyah 

şarlı:ıları 

19.35 Radyo fonilıt dram (Deliler ara" 
"ında) 

19. 5 5 Borsa haberleri 

20.00 Suat Gün ve arkad~lan tarafın .. 
dan Türle musikisi ve halle prki" 
lan 1 

20.30 Ömer Rıza tarafından Arapça Öl., 
]ev 

20.3S - Hava raporu 
20.45 Bayan Muzaffer ve aB.adaşlıırı ıa .. 

rafından Türk mu iki!Iİ ve halk . r .. 
kıları (S.A.) 

2 1. 15 Orltestra 
22.15 Ajans haberleri 
22.30 Pliıkln .ı;ololar, 

parçaları 

22.SO Son haberler 

opera ve operet 

AVRUPA iST ASYONLARINOAN 
DiNLENEBiLECEK SEÇME 

PROGRAM 
SENFONiLER: 
21 Varşova: Leh filharmonisi. 22.25, 

Prag kısa dalgası: Brahm!l0

ın (Fa 3 Ün• 
cü senfonisi) 23.20 Viyana Berlin !ilhıu· 
monisinin plakla zaptedilmi i (R. Şu
man) 

OPERALAR, OPERE.11...ER: 
20.1 O Laypzig: Alman operalanndan 

ne~eli sahneler. 20.35 Bükrq': l(}peradcı 
verilecek piyesi nakil. 20.30 Peıte: Cpe• 

Beyoğlu caddesindeki A~acamii c;ok şöyle dursun, garp paktını bile teklif duğuuu söylenılı)tir. Mebus Ingilter.c i}e 
tarif bir tekilde tamir edilmiştir. Camie 

1 ~tmemekte, bili.ki:. zaü duvletl~rin kuv- Almany~ arasında FranSilnın veya ınüt
~irenlerin. elbiee!erini bırakması için gar-ı vetlilerin mahkumu olmasını istemekte- tefikleriniıı eınnİ)'Clini alakadar edecek 

tir~~ . bi.ı:. ya~ıl~ıt.~ı~:: 1:'"i hali bi.l~nler 

1 

dir. Zira teklif ettiği iki taraflı anlaş- t~rzda b:r anlaşma ve~·a uzla:?ına yapıl
~cııııılclıgın buyulıtlugunu kavrayabılıılet. malar küçilk bir d vlete kar:?• bir taıır- dığı takdirde Fran nnın önceden rer~· 

* - Ufaklıjın var mı? 
atleri : 
Çek. ür_ No. 7 radalti piyesi nakil. 13,25 

13.75 ODA MUSIKJSI: 

E&emenlerin ;İstediği _l'erde payıtahl ruz halinde ücüncü bir tarafın taarruz nin alınıp al.ınmıyacağını sorunca baş
l:urulmaz diye bir darbı mesel va.rdır. kurbanı halinde müdahalesine imkan vekil bu mahiyetle hiç bir anlaşman•n 

- Dur, bir delile para olacııık onu 
vereyim ... 

< 
< 14.50 22 Berlin kısa dalguı: Odı: konseri 

lG.OO 22.10 Kolonya: KIUik ~aerl<:rden offl\ 

< 8 
< 9 

c < 10 

Ankara bunun yalan olduğunu isbat et- bırakmamaktadır. düşünülmediğini söylemiştir. .Soyun geç köprüsü 
YAZAN: SADRt ERTEM 

c < 11 18.25 triyosu. 

c 
~İftir. Atatürk iste~iği yerde, muazzam Fransanın bu tekliflere vereceği ce- Haber alındığına göre Fransız delv-

~~r payıt~ht k~~muştur. 1931 de g.~r<_~'.i· I vap malumdur. Fakiıl lngilterenin va- gasyonu pa~'.rtes'.. a.k.şa. mı Fransa sefa.

< 12 
ZAHIRE 

29.25 

5,50 
~~ ıehrı bugun tanım~dım. Ataturkun 

1 
ziycli ne olacaktır '? Iııgiliz gazetelerin- relinde lngıl~. hukumcl erkl\nına bır Yüzlerce cilt kitap, yüzlerce nutuk, 

tclık irade i, tabiata, bile ge,m vurmu2· den bi{ kaçı her ne bahasına otursa ~ 7JJ•afel verecek' ve salı günü öğleyin ve- bin konferanstan daha açık, daha sarih 
hır 1 J_ 'I bit tekilde bir devrin tarihini, bir dev· 

390 çuval huğda 
9 vagon buğd.ay 

464 çuval arpa 

G,125 

4. 4.25 
· olsun Alınanya ile anlıı§ınak tara!Uıri ya öğle'deı'ı sunra ,oıırlrarlan ayrılacak-
Stadyunı meyda.nı isbısyon binası, hu!- d il < ! • rin karakterini an1at1'n tek cümle :So-

161 ÇU\'al M. D. 
göriinUyorl'ıirsa a Ing· iz umumi efka- tır. 

"•rları yeşillik ve ıı~açlıkları, modern bi- yun l'eÇ köprüsü! 
24 çuval K. D. 

l\alan, daireler ve banltala;ı, asri bir fC· ~ l k h inkıraz devririin bütün bayındırlık po-
lıirden ba,h yerde göriilemcz. ta yaya arsı arp litikası, ba,tan nihayete kadar ekonomi 

'I'ürkler terakki yolunda koşmakta ol- siyaseti, münakale rejimi, bir derenin 

880 kental palamut 320 
14500 kilo pamuk çekirdeği 

229 balya pamuk 3L 

duklarınöan bu Şehir daha çok ıler1iye- üstüne gerilmit iki tahta parçasına tün~- mukaddes blsmıdı. 
tektır. Kemalist Türkiye, Osmanlı dev- ''Y ı • t• b • k A mittir. Bir dere kenarında, bir boğazın dar 

~~'i,nı'nksuasnuarlhau~lrmDI ~~tmteılşktı~nr. eytmapektıtğeıdı~re .. r a DiZ iÇ ına 1 ım ansız Yağmur yağar, tahtalar sellerin üstün- yerlerinde, soyunmak hiç bir mevsime 
J = de dalga dalga yüzer. Karlar erir, eriyen tabi olnuyan, hi.ç bir meTsimde taJnıı-

Ankaranın yeni binaları eski ısaraylara d v • 1 1 d • d karlar, ıuya baka baka ömür çürüten yan bir adetti. 
bfnı~rniyorsa da, gösterişli ve bUyük- egı e zem ır e tahtaları bir çamur yığını içine bırRlnr. Nefes alırken insanın ncfeıiıün don-
lUrler. ..,, T-L lar · Rüzgir eser. llDta çatırdar. Ah- duğunu hissettiği anlarcla, karların insan 
h Z~aat enstitüsü bnşlı başına bir şe· Roma, 25 ( ö.R) - cCiornalt- d'lta· j Ronaparte> gemisi efradına l!Öyler.diği- fap köprünün kaburgaları parçalanır. Ne ayağı iJe kar arumda, metrelerle mesa
d ırdır. Inönli kız enstitüsü bir mahalle- lia> gazetesi bu ~kşamki nüshasında son 1 ni iddia ettiği bir nutkun metnini neşre- bir efya, ne bir araba, ne de bir İnsan fe vücuda &'etirdiği. zamanlarda bile so-
ır. derece heyecan verici bir hııber halinde diyor. Fransız bahriye na7.ırı ltalyan olan ayağı mantarlqan tahtaların üstünden yunmu,, don gömlek kalmıt, çıplak in-

ll l>~~agoji akademisi binlerce talebe Fransa bah~iyc na.zırt B.. ~anpinchi tara-ı her şeye kar;ıı istihkarını hilclirdikten son- l'eçemez. Sanki hayalden ve kağıttan ku- &anlara raıtıelmek hiç te l'arip dcğil-
abılu·. Yarış meydanının Balkanlarda fından 23 ılkteşrın tnrıhınde cGeneral 

1 

ra demiş ki: rulmUflur. eli .• 

IJ' • ' citalyaya kar~ı hııtp yalnız içtinabı Bu, hayale benzeyen köprij ~chirlcri SilBhın namlusundan kcnclini kurtaran 
DUnyanın En Me,hur Şekercisi imkansız değil a}·ni zamanda da elLem- birbirine bağlar, ordulara orduları b.TOJ- İnsan canını Zl'llürree yoluyla uraı1e tcs-

Ali Muhiddin 
Hacı Bekir 

T ICARET HAN ELER/ 
'eker ve şekerleme, lokum, kurabiye, badem şekeri, halis şekerden 

tahin helv sı yalnız HACI BEKlR ticarethanesinde Lulunıır. 
C'.nyet lüb ambalajlı fevkalade leziz emsalsiz karamela ~ekeri ynpmağa 

haşladı. Hacı Bekir karamela şekerlerini her zaman arayınız. ILmirde ııube 
Veya acentesi yoktur. Toptan ve perakende ııipariş için ALI MUHiDDiN 
HACI BE.KIR Hamidiye caddesi Bahçekapı lstanbul adre ine yazınız. Bir 
kilodan itib ren posta vasıtaıiyle tediye prtiyle ıiparit kabul olunur. 

1·3 (2124) 

'~ ............................. . _____ ... 

1 dir. Bu sebeple Fransa _ ttalya hududun- turur. İnsanları insanlara yaklaıtınr. Mü- lim ederken bile cSoyunup:ıt geçmek mu-
dn birinci sınıf yeni bir bahri ve havai nakalenin kandamarları buralardan apr. tat u&Uldü. 
üs tesis etmiştir. Rura.sı ı;:dccek. harpta Sürücü beyıirlerinin ve mütevekkil «Soyun geç» İmparatorluğun vergi ekip 

Frımsanın ileri karakolu olacak ve mu· 
zafferiyetin kat'i bir unsuru olacı-.ktır. 

Büyük erkanı harbiyenin sırlıuını ıirııcli
den ifaş edemem. Fakat fa§İzmin ezile-
Cf'!ği muhakkaktır.> 

c:Ciornale D' ltaliu şu cevabı veriyor: 
ltalyayı harpçılıkla itham eden Avrupa 
memleketleri ve ı:eisicünıhur Ruzvelt bir 

meriı:cplerin çizdiği eski zman yollarının ıekavet biçtiği zamaftlarda yapmanın 
iki ucunu ilmckleycn köprüden geçme- çaresi ve i.nibat politikasmm hülisallı idi. 
nin en pratik usulü &0yunup yüze yüze, f.tkiyanın her yerde hazır ve nazır ol-
yahut bata çika geçmektir. duğu ıehirlerle kırlar arasında ancalıc e§-

Soyunmayan ve ayağının karada ol- kiya ile ya anlaprak, yahut büyük fü
duğunu tahmin ederek sularda kaybolan tuhat harpleri yaparak münasebet les~ 
insanların hikayeleri, destanları, türiı:ü- edilebilirdi. 

leri, menkibelcri coğrafyanın kütüiünrle * 
kaydettiği isimlerden çok daha fazlaıiır. cSoyun geç» bu hatıraları adiyle yad 

daha öğrenmelidirler ki ltalyaya kar~ı Hazin hikayelerin ~oiu, ıöçen köp- 1 ettiren köprü idi. il 

taarruz göz önünde tutulmaktadır. Ün· rülcrin, suya giclip bir daha geri dön-1 Bu köprünün adı da, artık İmparator
lar ınüthiş bir harp haı.ırlıyorlar. ltal)·a- miyen atlı kafilelerin maceralariyle dolu- luk tarihinin kapanan fasıllarına intikal 
ynnın cevabı şudur: Fransız bahriye na- dur. etti. 

zırı meydan okuyona ltalya bunu kabul 1 * * 
eder. B. Campinchinin f a§İzmi ezmek cSoyun &'eÇ» inkıraz devirlerinin tabi- Beton, asfalt, ve hendese memlelı:etin-
hakkındalı::i vaadini ne vakit ve nasıl tu- al kanlanndan kenclini kurtaran adamm 1 de ıu 1':enaruıda soyunmak. Sadece pla-

1 tacagını öğrenmek kalıyor. 1 hayatını kurtarmak için öğrendiği tek ja mahsus bir haldir. , 

DANS MUSiKiSi: 
23.05: Prag kısa dalgası. 24.0S: Pt-ş-

te .. 
MUHTELiF: 

16. 30 Paru kısa dalgası: Le voill" du 
Bonheur isimli piyea. 

incir ve Üzüm 
' Gümrük kartııında Ozüm 
Kurumu itletme hanında T arİf 
markalı nefis incir ve üzümle
rin toptan ve perakende a&bfı· 
na ba,lanmqtır. Fennin en son 
vaııtalariyle tertemiz iılenen 
bu incir ve üzümlerden herkes 
istediği mikdarda satın alabilir. 
Siparit kabul olunur. Hediye 
için zarif ambalajlar da vardır .. 

TELEFON : 2512 
1 10 {2123) 

~ ZX'.7..l~Z:Z:ı.i 

Fabrika ve ga
rajların nazarı 

dikkatine 
Bır çok fedakarlıklarla Avrupadan 
gclirtrneğe ınuvaffa}t olduğum sey
yar son sistem elektrik ka;nak ma
kinası ve oksijen cihazı ile her tür
lü elektrik ve oksıjen kaynak işle
ri garanti olarak yapılır. Her nevi 
buhar kazanları, kalorifer tesisatı 

tnmirat ve islahı ve bunlara ait bil
mum soğuk demir ve çatı i lcrl 
içinde giivenerek müraca t edece
ğiniz yer atelycmizdir. 

ADRES 
Kaz.ımpaşa caddesi No. 20 

RECEP BENTORK 
1 -- 13 (2070) 
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Yenilen .Favsta 
-~-----------Yazan : Mlşel Zevako 

· '----~----------~-----=------~ - 30 

O, sevgi ıle. kiıı arasında bocalıyordu, 1 Şarlın y i.'izü gülüyor, ~albi şiddetle 

tC>razinin bir gözünde aşk ve sevgi, di- çarpıyordu. Pardayan büyük bir soğuk
ğer gözünde 15:in ve nefret vardı... 1 kanlılıkla hiçbir hareket göstermiyordu. 

Sevgi gözü gittikçe ağırlası):-ordu. O,• i-I~rever is:? Pardayana bakmağa dahi 
• aı:"\1k ~cıi:l"ııi_ «?lmağa r)za gös.tcrrnlşti. Hat-1 c~sarel edc:niycuk unu göz ucuyb sü

ta Pardayanın iki duçlqğı arasindan çı-11 zii.rurdıı. ffoğuk bir :;c:;le~ anla~ılır. nnla
kacak lJir kelime Favsthı Fransayı 1.cr- ~ılmaz kelimelerle dedi ki: 
ke bile yetecekti. 1 - Baylar, .sözleştiğimiz saatte tayin 

Zaman zaman Pardayanı bogmak, öl- ettiğiniz yere işte geldim. Sözümü tut
dtirmek arzularını da yenemiyordu.1 mak kararında bulunduğumu gösterdim. 
Netekim Moreveri dinlemeden evvel bu I Eğer elinizden kur_tulmak emelinde ol
karada idi. Lakin onu dinledikten bir ı ı;aydım hiç gelmezdim. Hakkımda gös
dakika sonra bu k;rardan eser kalmadı. terdiğiniz büy_ük kal~liliğe kar~ı arzula-

Binaenaleyh terazinin bir gözi.i daima rınızı ycr:ne getirmek için daima eml'İ
bir tarafa ağıyor, !'iOOl'a da ha,·alanıyor- nize amade bulunuyorum. Fakat . itiraf 
du. , I eylemeğe mecburum ki üzerime aldığım 

Binaennleyh şu dakikada Favstanın vazifede umduğum kadar muvaffak ola
karar vermek istediği şu idi. Onu sev- madım. Sizden bana karşı itimadınızı is
mek mi? Onu öldürmek mi? j temeğe geldim. Di.in nasıl idise bugün 

Dakikalar ve dakikalarca dü!)ündi.i. de kendimi siz.in esiriniz farzediyoruın. 
Mun•vcr merakındun bi.isbiHiin çıldırı- ~arl müthiş bir korku iç;ndc sarardı: 

yordu: Pardayan ce,·ap verdi: 
Nihayel Favsta uykudan uyanıı· gibi _ Umduğunuz ka<lar muvaffak ola-

sıçradı. Dedi ki: madığınızı. söylediniz. O halele kısmen 
- Morevcr! Dük dö Gizden alınını~ muvaffak oldunuz demektir. 

bir memuriyetiniz var değil mi'? ı E t B } ·•· · k p · l b ' . - ve . , a .scttıgınız ız ans e u-
- Evet. l O D"l d"' a· .· .. . . . . . . , unmıyor. nu u < o ızın neı·eye gon-
- Bu memurıyetı ıyıce verme getıre- J 

k · · D ~ B ı -h k l d l d~diğini öğrcnmcğe muvc:ffak olanıa-ce sınız. o"ruca e ovaya aı·e -e e e-
k kı 1 <> t K · k t .1 clıın. Bi.itiln gecevi uyumad:uı arnstırma ce , ·a ın şa osunu, nyonun uvve - . . . • 

1 · ld ~ t t"b t t tk'k <l k · · ıl::? gc('ırdı.ıı. erını a ıgı er ı a ı e ı e ece -smız. · 
M lıkı t -r.• t . , 1 Şarl mmldandı: orever a as ı. ~ avs aya vıvece.'t 

'b" b k d B. kl d .. .' b' - • 1 - Ebediyyen kayboldu .. 
gı ı n ıyor u. e eme ıgı ıı· cevap a 
karşılaşmıştı. Bu heyrctini ifadeye çn- Morevcr güya t~Hiş t'der gibi gi.>rün-
lıstı: 1

1 
dil ve mukabele elti: 

- ::\Indam, z:ınnedcrscın... · Mösyö; emin olunuz ki bıı kıza kar-
- Basınızın omut.lnrınız tiz rın l!' 'ı C'n kill'~ik b:r clostlu~um yoktur. Sizin 

kalmasını istı~ orsan:z c mirlerime it:raz !ç"n j,,, d..ındenberi son uz blr minnettar-
c.tmedcn boyun eğiniz. lık hissi h >.:diyorum s:z0 t::-mm ederim 

.:\forcvcr sapsarı kesilerek eğıldi: ki son ümitler mahvolmuş değildir. 
- Itaat ediyorum, madam! eledi. Lfı- 1 ' _ Söyl;y;n;z öyle ısc, bir iz bulabil-

kin onun benden evvelA ölme~ı şarti)'.le 
1 
dinız ll}i? Ne kadar küçük ve ehemmi

başımı da SC\'e seve celladın elınc leslım .retsiz olur~a ~in"' söyleyin!z. 
ctmeğe hazırım... ı l\l"" .. · · ı· · d . · y d" • .. - usyo, sızın c ınız eyım. a ogu-

- Sabırlı olunuz! Ilaat edini7.!. Onun şclim, yahut bana birkaç gün daha izin 
sizden evvel öleceğini görect>ks.niz!.. ı · T kJ·r· d o · · · ı 

verınız.. e · ı ım şu ur. n gun ıçıııc e 
- Öyle i:"e beni a~fcdin.iz madam!. ·· 

1 
kızı bulmak değil, kızı size teslim cdec::-

Yazın insan 
kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

kendini 
üşütür! 

daha· 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır · 

NEVROZIN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasına 
mani olmakla beraber bütün 11tırapları da dindirir. 

icabında günde 3 kaıe alınabilir 

lzınir sahil sıhhiye merkezi baş 
tabibliğinden: 

Urla tahaffuzhanesinin ihtiyacı olup muhammen bedeli 1096 
lira 35 kuru~ kıymetindeki boya ampul ve muhtelif demir leva
zımı 26 ikinci tesrin 937 den 10 birinci kanun ;J37 tarihine ka
dar 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmu~tur · 

Şerait ve listeyi görmek isteyenlerin İzmir Sahil Sıhhiye mer
kezine basvurmaları, eksiltmeye gireceklerin yüzde 7.5 mikta
rındaki 82° lira 23 kuruş teminatı muvakkate akçesini beraberin-
de getirmeleri ilan olunur. 26-1-6 4177 (2119) 

Mersinli fidanlığı müdürlü2;ünden: .. 
Fidanlığın büyük serası camlatılacaktır. Görmek ve feraiti an

lamal, isteyenler her gün fidanlığa müracaat, münakasaya işti
rak edecek talipler bedeli ke~if üzerinden yfü:de 7.5 tuturı olaıı 
54 lira 1 O kurusu mal sandığına yatırarak makhuzlariyle ihale 
glini.! olan 10/1 · inci kanun/937 Cuma günü saat 3te fidanlıkta 
bulunmaları ilan olunur. 26--30 4 8 4176 (2118) 

ti?''' N-üA;aldri!ası:wa:&U -ç+s 
1 

MM* il '8 GS&P'.. *' 6A tZMtR BELEDtYEStNDEN : 

Sıhhat ve güzellik 

Sağlam 
Sağlam 

ve 
ve 

güzel dişlerle 
güzel dişler de 

RADYOLiN ile temin edilir 
Dişlerinize çok dikkat ediniz 

Bazan en üıtad doktorların bile sebep menteini bul•· 
madıkları bir hastalığın, dit iltihabından ileri geldiği pek çok 

tecrübelerle anlatılmıttır. 
Günde üç dela diflerini%i lırçalıyarak ve da.ima. 

RADYOLiN. 
Kullanarak di,Ierinizi koruyabilirsiniz 

Çiftlik, Süthane ve bii~ 
tiin köylülerin dik1<at 

nazarına: 

M ELE. • 
ı 

Krema makinalari geld 

Ben zannedıyorduın kı .... Sız onu aff eclc- v• B h t k t'" .. · . . . gım. u usus a ·n ı soz verıyoruın. 

ceksınız. 'Ç"k''k ··· l · ı k 
• • ·v • . • ~· . ., un ·u ızın ızını e e geçırııl!' c ma ·sa-

Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tabipleri 

Bu makinalar dünyanın her yeri 
de sütçülük aleminde büyük şö 

Beher metre murabbaı yüz ku- ret kazanmış ve en verimli ınak 
rustan $ekiz yüz elli lira bedeli ne olarak tanınmıştır. - Onun sızı affetlıgı gıbı degıl mı. diyle şehre gidip gelmek için bu kadar 

FI M.. .. "·I ' H ' .. t ' ayır o:;yo ~v orever. ayır ... mus c- zamana ihti\·ac \'ardır. ı\1 mılrkct. /wstancsı dış tabıbı 

rih olunuz!.. Pardayan-sö~üni.i kesti: ~ l\luzaUt~r Erot,ul 
~ 

- Bu şehrin adı nedir? - Ya onu Villevudc bırakacak ınıs1-
nı7.? VE 

- Şimdi siz gidiniz~ 

- Kaç kişi ile? .. 

- Bclova! Kızın tcsli:n edıldigı adam K J ,~ • ) " 
Belovadadır. Ne için mi? I~te burası si- 1 (ı.tna ~ıCİlll( ag 

- Yalnız .. 
yasi bir sırdır. Gerçi bir aşk meselesin- Hasta~arını her gün sabah 

I de DUk dü Gize ihanette bulunnıağı göze 
1 

saat dokuzdan başlıyarak 
il5ve etti: 

Morcvl'l' titredi, bunu gören Favste. aldırdım. L;ıkin memleketimin .~eıtımcti 
ı Beyler ·Numan zade S. 21 
ı ile ilgili bir sırrı meydana çıkarmaktan numaralı muayenehanelerinde 

- Öltliirınek btediğiniz ad,ıının ~ize ~sc ölıııegi fercih cclerim.. j 
itimat etmesi lazımdır. j kabul eder~er. 

Bu sözler cidden şt•ytani b!r düşünce' 
- Anlıyonım ımıdam! .. Yalnız gide- ile çok .. } . ı l z· . n-·•. Telefon : 3921 
• • • v. ., 

1 

, ıyı ıazır anını~ ı. ıra yınc uı... G& §.'it 
cegını .. Ne clıyecegıın. .. , . 1 

· . oö C iz tarafından kral üçüncü Ilanrıye 
- Madam kı Be1ovaya kadar se,·aha- k . 1 . "k h 1 1 ~ :. •fi •w ""'1:mr ""°' zı:auı IS'!' 

' J c ·arsı verıı Jır .suı ast azır anc ı•·ı zan- ı K l k B w B h t lık 
tiniz sekiz giin sürecek ... Siz ona on gün ı . . .. . ., f u a , ogaz, urun as a -

d . . E- 1 nını kola\·ca S.ıvah-e ıle Pardawında u-
1 

ları mütehassısı 
e~•ınız. ı::er on ar çing!'t1eyi göı ınek • v -

• . 1 . \andırm~ga ınüsaiıtl. N't>tekiııı ele ijyJe o k o •• 
J!:i!ıyor arsa on gıiıı sonra sizi J\fonlm;.ır- . . . .. . . . . . 1 o tor perator 

k d b kl 
olclu. l'vlore\·enıı sozJerının saınınııyrlıne 

ter apıs.n ,.a e esinler ... Kızı kendi h .k. . . d 1 1 er ı ısı manıyor u ar. 

;~~-7.i.~e onlara teslim edeceÇinizi bilsin-ı' Morever sözlerinın müsait kaı şılandı-, samı' K u 1a~ç1 
gmı görünce clevnm etti: 

- Nereye teslim ecleceginı? .. 
. . , . . . .. .. 1 - Kı~.ın BeJO\•ç1da bulunması miirn- · 

- Olumc. Idam yerını Parısc donduk- k" I ·td· c·· ·ı· · · l k d 
·uıı c egı ır. ,·z scvgı ısını JU a nr 

ten onra bğn:neccksmiz'. Arzu ettigıni1. .. . . . . • 
m"nev· z k" 1 f 1• k t uzaklara gontlermıvC'Ct'g rııbı rrnu her da Munyenehane: Birinci Beyler " ı .ev ı on arı c a et yerıne ge ır- . . · ' . . 
mekle duyacağınıza emin olunu1.. ! kıka tchlıkeler altındn hulun.ııı hır şeh;r-1 No: 36 Telefon 2310 

Moı· V" ~ • · d b k . ele tutamaz. Lfıkin ben kızın nerede ol-
" c "r ,,evıncın en agırına · ıs- • · ı E · G'· te e tramvay cadde 

l r K a· · .. duguııu bilen adamı Belovada bulaca- vı. : oz P -
ec ı. en mı guç tuttu. Ve sordu: ı 1 ıi 992. Telefon: 3668 ·· 

O l 
gim. 

- nara saat krt\ta bekh:ınelerini 1 26 (481) 
oöyliyeyiın?.. J Bu ndaın benim ccık yakın do:.tumclur. j .....a;z<i01 it·!W'ti'itW<a&J&ra?i-F ~~·:re:·~ 

0 1 
k . . .. 1 flde hay:ıtımın bu kızın bulunnıcısına 1 1 , . 

- g l' \•a ·tı .. Bııvlcce on gun soııı a . eı es ...-SllQWiL'.Wö&i• 111• 

O'<•le '"lkl'ı p . . d. 1 , 1 t l haglı bulunduğunu ~civlivcct'k olursam DOKTOR ... " ansın ısınc a n on ınar cı· • · 1 
kapısında S •. b ki 1 . . l , hu adam benden hıç biı·sey saklamaz.Şu- DAH1L1YE MOTAHASSlSI 

ızı e eme erını an .ıtırs.n .. 
B d f 1 na inanınız kı sızi, sizin aradı~ınız kızın c 

11 
y t 

u e .ı ~a an yere dl:'ğıl, korkusuzca '"t" •· ı A 
\anına go ureccgını.. 1 n Vıs olettayı goret·cklcrine vcmin edebi- . e a ar 

lil'S niz H "\' ı· "l h · . 1. 1 Şarl Parclayanın yiiziine baktı. Giizlc-• ,._ c ı .oı orc\'Cl' emen gıc ıııız... . ı 

S. .. .. b . 1 ı·ı) le ene lcredcliit ediyoruz d.:-mck is-
oz.unu ıtıren Favsta derhal aya•-;a . . .. . . 1 

k lkt M . ~ 1 tıyoı·du. Şrn·alye el nynı clu-:uncecle ıdı. 
a ı. • o:-everın hiçbir kelime söyleıne-ı 1\loı·evere hitap etti: ı İzmir Memleket hastanesi Da-

.s·ne meydan vermeden ortadan kavbcıl- D k .. ··hı t · · hı'lı" Hastalıklar Serı'rı'yatı Şefı" . . . . " - :-ıııe on gun mu c ısı ıyursu-
clu. Bır ıkı sanıye scmr:ı Mürit ik Lecr " ı Pazardan maada her gün hasta-

1 

ııuz .. 
içeriye girerek MorC'\'Nc kenclileı-ini ta- G . .. .. B .. 1 .1.b larını muayene ve tedavi eder. 

. . . - .ıııııı gunune. uguut en ı ı aren 
kıp etmesı ısaretin. verdiler. On..ı k,ıpı~ a .. . .• 1 ı t" b p . . d Muayenehane: 2 inci Beyler . .. · on gun sonra o~ e va.ı< ı en arısın ı-
ka<lar gullll'crek sokag.ı çıkardılar :\1o- . ı sokağı No: 65. 

c ını so -a a JU u. creyan revcr ken 1. . k kt 1 Jd C sında Munlmarter kapısı cıvarında hu-l Telefon·. 3956 
el h • 1 l lunncııgıııı. E · G dd e en uc ise eri düşi.indü. Favstanın keıı- . vı: ötepe tramvay ca e-

ch.:sini aldatahilmes.ne katiyen ihtimnl - Bugün Bırinci Te~rinin eın ikisi ... 
1 

sı No: 1018. Telefon: 2545-
vermedı. intikamının iddot ni gözü Yirmi b'.rind günü öğle vakti l\Iontnıar- ••9!•••••••11•-•••• 
(inüne gelirdi. Içınde çılgınca hır se\"İnç ter civarında bulurıac.ığız. 
vardı. - .\rtık gickbıhrim cleğil ını? 

iZMiR BiRiNCi 
MURLUCUJ;.rDAN: 

iCRA ME-

- Gidiniz .. JJıığru e\•inc gich.!rek hay\'atıını lıa1.1r
ladı. D.ıha ~afak sökmeden Montıııartcr 

Bir borcun temini istifası için 
More\·er atma atladı. Belonı yolunu 

ı 
mahçuz bulunan 200 lira kıyme

kapısına ko.ştıı. Orada k::ıpının aı;ılıııa za- tutaı·ak oradan uzaklaştı. Onu arkasın-
manını hekledi. elan gıizle takip etl~nler Belova yoluna tindeki vitrinler lzmirde Halima-

Blitiiıı gece uykusuı. gcç!rcli'.{i hald.:> 
intikam ııl,ıbilrnck sevinci onun vlicu
d.ıııda kaliyen bil' tesir yapmamı!?tı. Ka
pı açılınca doğru Vılleve atını döı·t 

nala koşturdu. 

girdiğini gördükleri zaınan Şcl\'alye elini ğa çar,ısmda 48 &ayılı mağazada 
alnından geçirerek şu cl!\'abı ,·erdi: 1 açık arttırma ile ve bu . baptaki 

- Adı:. 1 zannettigiın katlı: r kbti.ı a- eyartnamesi dairesinde satılacak-
,1~ım degilm~'.. tır. 

- Evcl .. Bak hakıkaten Bel<ıva yolu- Birinci arttırması 1 /12/937 taA 
P:u·daypn \'c ~ar! ın kar)ı::.ınn 

rc·k : 
ılıkıle- mı tııkip ediyor. rihine müsadif c;ar~amba günü sa· 

at 11 de ikinci arttırması 3/12/ 
937 cuma saat on birde ayni yer-

- Jfayıı• af yolunu takip ediyor! .. 
- hte baylar gC'ld n' ctP<ll - BITI\U:DI -

ı · Son sutern yeni modellerimi:ı 

l 
mtiliammenle 95 sayılı adanın 
850 metre rourabbaındaki 66, 67, 

gelmi,tir. 
AYNI FABRiKANIN: lzmir umum satış deposu: 

68, 6?·. 7? say~lı arsalarm~n satı~ı MIELE BIStKLETLERt M. D. TIMUR ve A. KAUKI 
haşkatıplıktekı ~artnamesı veçhı- MIELE Hafif MOTOSiKLETLE- (Gazi Bulvarı Nu. 17 Telgra 
le 7 /12/1937 salı g~nü saat.16 da • Rl... KAUKI - tZMlR) 
açık arttırma ile ıhale edılecek- MIELE ELEKTRtK SOPORGE- Telefon 3858 
tir. ı,tirak için altmış dört liralık LERI. . • 
muvakkat teminat makbuzu veya 

banka teminat mektubu ile söyle

nen gün ve ~aatte encümene geli-
nır. 

21- 25-30-4 4088 (2085) 
- Başkatiplikteki şartnamesi ve 

zabıta baş amirliğindeki nümunesi 

veçhile seksen dört takını kışlık el
bise yaptınlacaktır. Muhammen be

deli beher takım yirmi liradan bin 
altı yüz seksen liradır. Açık eksilt-

,ıne ile ihalesi 7 /12/937 salı günü 
saat on altıdadır. iştirak için yüz 

'yirmi altı liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat mek

tubu ile söylen en gün ve saatte en
cümene gelinir. 

24 - 26 - 28 - 2 ( 2098) 4136 

Başı boş tutulup temizlik hanı
na teslim edilen bir inek ile bir 
koyun ve bir keçinin vesaik ibra
ziyle sahipleri çıkmadığı takdirde 
29/11/37 gününde hayvan paza
rında satılacağı ilan olunur. 

4183 (2115) 

DöRDONCO MINTAKA TAPU 
SiCiL MEMURLUGUNDAN: 

Çiğlide Çay ağacı diğer adı Ge
diz mevkiinde şarkan kayıkçı Sa
lih garben İsmail oğlu Mehmet ~i
malen Gediz cenuhen Çepni lbra-

him tarlası ile çevrili 13785 melre 
murabbaı bir tarlanın sof ta kızı 
Fahriyenin malı olduğundan ba-

hisle satı~ı istenilmiştir. Tapuca 
kaydE bulunamadığından 9/12/ 
937 perşembe günü mahallinde 
tahkikat yapılacaktır. 

Malın mülkiyetinde smırında 
her hangi bir ayni hakkında ilgisi 
olduğunu iddia eden varsa o gün 
mahallinde tahkikat memuruna 
veyahut o güne kadar İzmir Dör
düncü mıntaka tapu sicil muhafız
lığına belgeleriyle birlikte müra
caatleri bildirilir. 

4139 (2116) 

de ve saatte yapılacaktır. Satış\ 
pe,in para iledir. Mü~teriye mehil 
verilmiyecektir. Keyfiyet ilan olu-
nur.. 4J81 (2121) 

IZMiR 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yeril Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş! 

Değirmen, Geyik ve Leylak markalarını havi he~ne~ı 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avrupanın aynı tıp 
mensucatına faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3097 
Ttıl raf adresi: Bayrak lzmir 

• 
lstanbul defterdarlığından: . 

Galatada Gümrük karsısında rıhtım ve Kılıçali pa,a arasında, 
her iki caddede yüzü bul~nan ve 1760 metre murabbaı saha ü~e· 
rine in•a edilmi~ olup evvelce tütün inhisar idares~~e depo, 0 

:: 

rak kullanılan eski 3 yeni 187, 189, 191, Nu. lı tclahye hanı n 
rniylc anılan kargir han ile altındaki 193, 195, 197 Nu. h mağa:ıa· 
lar parası pefİn ve sırf nakit verilmek şartiyle altmı~ bin lira ın~: 
nanımen bedel üzerinden kapalı zarf usuliyle satılacaktır. iste 1' 
lilerin 4500 liralık muvakkat teminat akçesi makhuzlariyle ~~ıti 
lifnamelerini 29--11-937 pazartesi günü saat 14 de kadar 

1 
e

Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyon batkanlığına ver11l r 
leri ve saat on be,te de mektuplar açılırken komisyonda ha:ıı 
bulunmaları. «M» «7631 » 

14-18-22-26 (3988) 2030 
I 

No. 8038/ 25 No. 8041 No. 8~41 rdır .. • 
DAIMON markalı bu fenerlerin ayrı ayrı meziyetlerı va yat 

Bir adet küçük pille i,Ier, altmıf metre mesafeyi aydınlatırb ":ıul· 
hdır. Ziyayı yakınlaflırır, uzaklatbrır, dağıtır "e toplar, 

0

11ıcti 
maz. Kontak yapmaz. Kristal, düz camlı, Yuvarlak camlı, re 
ve beyaz pek çefidi vardır. Tavsiye ederiz. 
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DEUTSCHE LEVAN- Fratelli Sperco 
TE - LINIE Vapur Acentası 
G. m. b. H. ROYAL NEERLANDAISE 

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

HAMBURG, A. G. yUkünU tahliyeden sonra Burgaz, Var-
A.TLAS LEV ANTE - LINIE, A.G. na ve Köstence için ytik alacaktır. 

BREMEN T1BER1US vapuru 27/11 de Rotter-
MACEDONIA vapuru 29 ikinci teş- dam, Amsterdam ve Hamburg limanla

tlndo bekleniyor. Rotterdaın, Hamburg rına hareket edecektir. 
\>e Bremen için yUk alacaktır. GANYMEDFS vapuru 8/12 de gelip 

MOREA 1 b" · "kıl- da yükünü tahliyeden sonra Burgu - Var-
vapuru ırıncı cwun 1. 1 . • tik 1 

beki · An H b 1. na ve Köstence ıman arı ıçın y a a-
enıyor. vers ve am urg ıman- ak 

la d lct c lır. 
rın an yUk çıK:araca ır. T1TUS vapuru 11/12 de Rotterdam 

b M~A vapuru 13 birincikanunda Amsterdam ve Hamburg limanlarına 
eklenıyor. Rotterdam, Hamburg ve hareket edecektir. 
n~men için yük alacaktır. SVENSKA ORtENT L1N1EN 

AMERICAN EXPORT LINES ARAGON motörü 24/11 de Rotter-
'rhe Export Steamshlp Corporation dam - Amsterdam ve Hamburg liman

larına hareket edecektir. 
0GONTZ vapuru 30 ikinci teşrinde AASNE motörü 2/12 de Rotterdam, 

bekleniyor. Nevyork için yilk alacaktır. Hamburg, Dantzig, Gdynia ve Dani-
EXPRESS vapuru 1 birinci kanunda i mark, limanları, şimali Norveç ve Bal

beklenlyor. Nevyork için yUk .alacak- tık limanlarına hareket edecektir. 
ltr. SERVİCE MARtTtME ROUMAtN 

ExMoum vapuru 15 birinci kanun
da bekleniyor. Nevyork için yilk ala
caktır. 

STE ROY ALE HONGRISE 
DANUBE MARITIME 

ALBA JUL1A vapuru 1/12 de Malta 1 
ve Marsllynya hareket edecektir. 

SEÇEA VA vapuru 29/12 de Malta ve 
Marsilyaya hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
llanlardaki hareket tarihleriyle nav

lunlardaki değişikliklerden acenta me
suliyet kabul etmez. 

SZEGED motörU 6 birinci kfınunda 
bekleniyor. Belgrade, Nov.isad, Buda
l>eşte, Viyana ve Linz için yük alacak
tır. 

Daha fazla tafsilat için İkinci Kordon
da Fratelli Sperco vapur acentalığına 

'l'ISZA motörU 15 birinci kanunda müracaat edilmesi rica olunur. 
bekleniyor. Iskenderiye için yük ala- Telefon : 4111/4142/4221/2663 
taktır. 

SERVICE MARITIME ROUMAIN DöRDONCO MINTAKA TAPU 
BUCAREST SiCiL MEMURLUöUNDAN: 

BOURGAS vapuru 25 ikinci teşrin- K ak ç•wı• k'" ·· d 
de geldi ve Por Salt ve tskenderiye li- Ak al'flY ank~~ d ıg 1 

k oyun ~ 
lllaıtla dan mal ıkardı macı mev un e p.r an ar•zı 

rm ç · baliye garben eski Gediz ve Meh-
l>~STOR vapuru 22 birinciklnun- met Ali tarluı timalen Tahir tar-

<t. lCöstence Içlıı hareket edecektir. l b hl' n ogw lu Mch l:>tff uı cenu en pe ıva -
NORSKE MIDDELHA VLINJE met tarluı ile çevrili 38598 met-

S OSLO re nrmabbaı bir tarlanın lsmail 
A.N JOSE motörü. 6 birinci Unun- kızı ve Mustafa karısı Anenin 

~ held~yor. Di;ppe: DUnkerk ve mülkü olduğundan bahisle satışı 
orveç lımanlar-1 içın yük alacaktır. istenilmittir. Tapuca kaydı butu-

l n!n.dakl hareket tarllıleriyle nav- namadığından 9/12/937 pertem· 
sı:::~ld değqildiklerden acenta me- be günü mahallinde tahkikat ya-

Ye kabul etmez. pılacaktar. Bu malın mülkiyetin-
ci İ>aha fıWa tafsllAt almak için Blrln- de sınınnda her hangi bir ayrJ 

Kordonda V. F. Henry Van Der Zee hakkmda ilgiıi olduğunu iddia 
Ve Co. n. v. Vapur acentalığına mUra- .. • ah 
C&at edilmesi _,__ 1 . eden vana o gun mahallınde t -

.. ~o unur. k'k h .. TELEFON No. 
200712008 

ı at memuruna veya ut o ffUne 
.,..._!!!!!119!!1!11!!!1!!!!!B!!!!!!!!!!!l!!!!!l!!!ill!!l!m• kadar lzmir DördühcÜ mmtaka ta

pu sicil muhafızlağma belgeleriy-

Olivi Ve Şiire. 
LıMITET 

Vapur acentası 
BİRINCt KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
' Lllerman Lines Ltd. 
toNDRA HA'lTl 

t' ALCE.RJAN vapuru 20 birinci te,. 
t:de gelip yiik çıkaracak ayni zamanda 

rıdra ve HUIJ. için yük alacaktır. 
lk·ClTY OF LANCASTER vapuru 1 S 

•rıci t- • d el" " '- ~'-- '- • ~ ...,.rın c g ıp YU&. ÇUU1raca~ aynı 

t ~da Londra ve Hull için yük aJa
l11:tır. 

lHE GENERAL STEAM 

A NAVIGA TlON CO. LTD. 
de D ~l!f ANT vapuru S ikinci t eırin
~!·~~~dra için yük alacaktır. 
.:."-U ı !SCHE LEVANTE UNIE 
~ vapuru ikinci tearin ipti
~ ~ Hamburg Bremcn ve Anvera
~ ttlip yülc çıhracakhr. 

«eQllih ve navluolardakl değişlklikler
~ta mesuliyet kabul ebnez. 

le birlikte müracaatleri bildirilir. 
4178 (2117) 

iLAN 
DöRDONCO MlNT AKA 

PU MEMURLUöUNDAN : 
TA-

KUJıyakamn Çiğli höyünde es
ki Gediz mevkiinde şarkan Kayıkçı 
Salih tarlası, garben Mustafa tarla
sı, şimalen Gediz, cenuben Çapaa 
Mahmudun tarlaaı ile çevrili 36760 
metre murabbaı bir tarlanın deveci 
lsmail oğlu Mehmedin mülkü oldu
ğundan bahisle satışı istenilmiıtir .• 
Tapuca kaydı bulun:ımadığından 
9/12/937 sah günü mahallinde tah
kikat yapılacaktır. Bu malın mül
kiyetinde, ıınınnda, her hangi bir 
ayni hakkında ilgisi olduğunu id
dia eden varsa o gün tahkikat me-
munma yahut o güne kadar tzmir 
dördüncü mıntaka tapu sicil mUba
hzlığma belgeleriyle birlikte müra
caatleri bildirilir. 

~180 (2122) 

~ .......... -. ........................ n 
Urnum Pamuk Fabrikatörlerinin 

Nazarı dikkatine 

PLATT 
Ç Fabrikasının Namdar 

u~,'kRIKLARJNI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UM ACENT ASINDAN bu ıene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

G. D. GIRAS 
s· Pcttemalcalar, Evren ıokak No. 3/1 
.;.nger dikit makinalan kumpanya11 karfİtinda 
• elefon: 2413 Posta kutusu : 234 IZMIR 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

fZZ%Z:L7ZVAi 

OSMANiYE 
Sirkecide 

cz:zı::aıu;ıı, 

Bu her iki otelin müıteciri Türkiyenin en etki o'teldsi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendisini ıevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, ken.di evlerindeki rahati bu 
turlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
Istanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. 

• m 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

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

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

Balıkyağının halisi 

Hilil Eczanesindedir 
1937 rekoltesinin bat mahıulG 

Kemal Kan1il Aktaş Balıkyağ! 
Adıyle ıatılmaktadar. iki defa timikman süzülmilt 

"' ıaheaer bir terbettir. 

' 
Eczacı Kem(lf Akta, bu yağı ba,ka hiçbir yere vermemittir ve 

vermiyecektir. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - idaremizin Çamaltı tuzlasında ,artname ve tablo fem&H· 

na uymak üzere yeni bir elektrik santralı tesisi iti kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konmuftur. 

il - Bu teauahn montajı da dahil olduiu halde muhammen 
bedeli sif lzmir 95000 lira ve muvakkat teminatı 6000 liradtr. 

111 - Eksiltme 9/Xll/937 tarihine rasthyan Perteınbe aünU 
saat IS de Kabatatta leyazım ve mübayaat fUbeıindeki alım kC>-! 
misyonunda Japılacaktar. 

iV - Şartnameler 475 kurut mukabilinde inhiıarlar levaiim 
ve mübayaat fUbesiyle Ankara ve lzmir batmüdürlüklerinden alı
nabilir. 

V - isteklilerin fenni tartnamede yazıla taktıtte bir ıazojen 
teıiıatı yapmıt olduklarına dair resmi vesikalarını ve ,arbıame
ye uygun olmak üzert: ihzar olunmuf fenni teklif projelerini tet
kik edilmek üzere eksiltme gününden en az 15 gün evveline ka
dar, inhisarlar tuz fen tubesi müdürlüğüne vermeleri münakasa .. 
ya girebilmek için dahi eksiltmeden azami 2 gün evveline kadar, 
tekliflerini muvafık bulunduğuna dair mezkur fubeden vesika 
almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunun, kanuni vesaiki ve V inci 
maddede yazıla diğer vesikayı ve muvakkat teminat akçesi mak
buz veya mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflar ihale gü .. 
nü en geç saat 14 de adar yukarıda adı geçen atım komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde verilmit olmalıdır. 

16-23 4 16-26 3659 (1851) «B.» cı6960» 

Karşıyaka C. H. Partisinden: 
Kartıyaka Cümhuri,.et Halle partisine ait Celal bey aokaiina 

mücavir arsaların ıabfma devam edilmektedir. Müzayedeler her 
hafta pazar günü saat IS te Kartıyaka parti biıuında yapılaca
ğmdaıı taliplerin sözü ıeçen ıünlerde müracaat ve fazla malu
mat için Kartıyalca belediye tubesi müdürlüiünden izahat alan
muı ilin olunur. ~28-30 4170 (2120)."" 

TURAN Fabrikaları mamullbdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet ıabunlarıoı, traı 1abunu Ye kremi ile gOıellik krem• 
)erini kullanınız. Her yerde ıatılmaktadır. Yalnız toptan ıa• 
trılar için lımfrde Gazi Bulvınnda 25 numarada umum acen• 
telik Nef'i Akyaııh ye j. C. Hemıiye mllracaat edinlı:. 

Posta Kut. aa4 Telefon 34es 

Dima sabit daima tabii 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczaneıi laboratuarlarmda hazırlanan Jca, 

~antin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen i.r{ 
olup saçlara tabii renklerini bahteder. 

Juvantin saç boyalan kumral ve siyah olarak iki tabii reııli 
ilzerine tertip edilmittir. C.yet tabii ve sabit olarak temin edi• 
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle do 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

• 

Norveçyanın baliı Morina balıkyaiıdar. lld 
defa Mizlllmüttür 

ŞERBET CIBI iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi • • • • • . 
Büyiik Salep~ Ham bıı-da Batd•ak - tmair : 

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



• 
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An ti Komünist Pakt Etrafında 
••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Roma - Tokyo ve Berlinde 
Nümayişler devam ediyor 

Fransız Nazırlar~nın 
Londrayı ziyaretleri -Tokyoda 50 bin kişinin iştir akile 

yapılmıştır muazzam mitingler 
Avanı kamarasında çok hararetli 
tezahürata vesile teşkil etmiştir 

~-~~4~ . .:!il~~!!:::ııoıı...;:.~ 
Modern harpler, nıaalesef medenıyet eserlerini tahrip etmekte yok edi<."i bir rol oyna1nakta clecam ediyorlar. 
Zehirli gazların insan hayatla1·ırıa ka.,c1etmek hıısustoıda oyn1ıcltkları yok edici rol, bonıbaların ateş'nc ma
T1tz kalan eski medeniyet eserlerini de yok etmekten hôli kalnııyo1·. 
Size iki fotoğraf takdim ediyol'lı:. Bu fotoğrafUır, l\ankın cfrnrındal:ı Yet - Sen Mozo!es;yle cl:ğer lıir taril.1 
abideyi bombardımandan korumak için nıe-;dana getirilmiş çrlik tel örgıilerdir. 

Londra 25 \Ö.R) - Bl3. Chautcmpo 
Ye De?boıun Londra zjyaret!crinin pro
rramı hazırlanmı1ttr. Fransız d~vle.t 

adamları ônUm...'.zdeki pazarteıi günü sa
&t 9 da Lo:ıdraya varaeak1ardır. lngi
İz baıı;;vekH ve haric.ive nazıriyle müza

kereler ~aat 1 O da. başJıyacak ve eaat 
12 de ba•Yekrl B. Ch~mberlain tarafın· 
dan şereflerine bir ziyafet ,,.crileccktir. 

Akşz.m B. Eden tarafından bir ziyafet 

verilecek ve bütün gün konuşmalar ele~ 

vam edecektir. Ertc.:i Balı ~ünü erten

den Fr~nqız baoıvf'ki1 ve hariciye naıırı 

Pariı;e ha:~kE.t cdrceklerdir. 
Lond:a. 25 (ö.R) - Boşvehl B. Ne

v'1le Chamberbin •~rafından Lord 1 fa. 
lifaksın Eer1in 2:vareti hakkında Avütn 
kamarasında ·verilen izahat son derece 

ihtir.::.zfı o1mu~tur. Lord Halifaks!n B. 
Hitlerden ba~ka J.!t:neral Cörin , B. Cö· 

1 beis ve dı~er Alman liderleriy]e görü~-
R.oma, 25 .. <.ö.R) - Al.man - Japon Gob.els. rad_yoda b.üy_ük bir nutuk söy-, !im etm:slerd:r. 1 

1 ,. nl I l tüğünı.i k&) dettiktf'n sonra başvekil il~-anti - komurust paktının ımzasının yıl- emıştır. "azır o uş:nanın nası ta- ŞANGHA Y MESELESI 
ve etmi .. hr: Boı muhavereler mahrem bir 

donümü mUnasebetiyle Japon haricıye hakkuk ett ğ:ni anlatarak ehe-nmiyeti-' ı D k mahiycHr. o1duğur.dan kamaranın şinıdı-
nazırı üçüncü defa olarak şu beyanat- nın ikı memleket hududı..nu çok .geçti- Londra, 25 (A.A) - un ava'Yl a-

l 1 • · B dl b d ... I d "' , d k'' J,k benden d~hn geni< izahat beklemi} e-ta bulunmuştur : · • ğinı söy emı.şt.r. ~ an. ~şn1.ı. ır rna- marasın a og e en .<.;ı)nra ,_.:ıng.nay a t ... . . ? •• • 

1 11 t 1 h . h k" d b Ed b" tak · cegJnc emın.m. 'ı alnız şuna kannın kı 
«Bu pakt hiç bir hükümetin ale\h,n- nası o mıyan ve tnı ie ıerı y;;ı. nız aya- vaı.;vet a Kın :ı ay en~ r :m. 

· · · · d d - . _ fbu görü('meler çek faydalı olmuş, zira iki 
de deg"ildir. Bunun delili de her i<::tiyen \le surl1k1Jyen anlaşma!<.ır c.nsın rn e- sualler soruln1u~tur. Harıcıye ~"'.z.ırı Ja-1 1 k d h' b ... d h .. 

•·ıd· T b k if d -"d: B • meme et arac:ın a ır ırını a a ıyı an· 
buna iltihak icin venlmış olan kolnyl1k-' gı lr. an1 ır ·anaat a ~sı ,r. u- ' ı:on nlen1urlannın bt-ynrlnı.:.•eı iıntiyaz- J · • • . • . •.• 

· i b .. ·"k d 1·1· d l' 1. b 1 1 amaları ıçın umumı ı>:ıbı gorunmekte 
. ·· ·· • d k · l b ·ı nun en UJ u e 1 ! e .a i anın una lı mintakan•n be1e<l'ye erk3rı ıl~ Ja- • · . lır. Çın hukumetı e va tıy e una ı - .·• _ . . . 1 · < '. ~. • • • \olan ar7uyu hır ket daha t.:;.k,·ıye t:tın.ş-

. edil . 1. F kat k . , t ı.t,rak etmış olmasıdır. lkı genç mıllet 
1 

pon•·a -le•·hındekı faal;yeLere n:ha••et, . 
. ·omunızme karşı mucadele n:vetını bı - . . ç· .. Miihuıı 11ıilzakerelere sah1ıe tiliaka davet mış ı. a omun.s k .. . .. . . . ·ı , • , , 1 tır. 

. . ırmış er ır. ugun er e uıger ır .. . .. 1 1 k' · d h · · t h kk k d h ı·· ·· ··ı ·· ·· tehlikesine karşı kendi vasıtalarıyle 1 d. . 1 d. B .. 1 d ~ • b. 

1 

verilmesine ve şımdıye kadar ın bu- Mebu•lard~n biri bu görüsmeler eonn· 
mücadele edebileceğini ilerı siırerek ı k .

11 
l . b l .

1 
.h 1 kumetıne baglı bu unmuş o an teş ı- 1 tında Almanyaya garanti verilip ·veril- ra seya atının ne zaman et: a u e e- eıS!a uzum goru muştur. l 

ço mı et erın u an aşmaya ı tı axı • .. . lif 1 1 • b·ı •· · • h · · B L d 25 (ÖR) G ı r J..or' bunu reddetti.> . . . . latlara rnuteallık muhte mese e erıl medjğini ve Fran'.5anın bunlardan haber- ı ecegını so.muş ve arıcıye nazırı - on ra, . - azetc e 

1 
beklenebılır. Bu da elzemdır, zıra ko- . I . , Ed b h kk d h. b. k H ı·ı k B H. ı ] ··ı·k dol~ıı· 

T ı,.., 25 (ÖR) _ A ı· . k ·· · t .. . .. .. müzakere etmekte olduk arını tey:t et- dar edilip eailmediğini •ordug"undan en unun a m a ıç ır arar ve- a ı a •ın . ıt ere mu a atı 
o~,o, · n ı omums munıst enternasyonalı bulun memle- . . 1 ·ı · ] d • b·ıd· · · ] k ] J ··ıı J<or• 

pakt ld .. ·· " Un b t• l T k- 1 . . ~ . . .. n·ı;.~tır. başvekil şu cevabı vermistir: lrı mı!} oma ıgını 1 ırmışhr. siye çı arı an rivp.yet eTİ teeesu e 
ının yı onumu m ase e ıy e 0 1 ketlenn dahılı ışlerıne mudahale etmek- ı · · · F ·ı ı · · " - B Ch ber• . b k1 1 d t lm rt ş hr" bU- . . . Bunun üı.erjne kendisine b:r çok me- _ Hayır bayım hiçbir garanti ve- lng~lız ve ran~ız başvekı ve lrıcı· şılıyorlar. c..:ııasen başvekil . aro 

JO ayra ara ona 1 1S" .. ır. e ın • tedır. Pakt '··alnız onu ımza eden mıllet- . . . .. . . . . ' ı d , ] • b·ıd· ·ı ı · ı d k d ,,.9pı~ 
.. k k da . il ·r 50 b" ı . .J ~· •• •• busların da iltıhak etLgı bay Hender· rılmemı"hT. Fransaya gelince Franslz ye nazır aTı ar?.c;ın a )apı acagı ı ın en aın tara ın an avam amarasın a ~ 

yu par ın } ap an mı ınge ın lerın menfaat ve sulhunu degı1, bu tun .. . . ı ' ı .. .. . . · · .. ·· hi~ 
k .. · · ti k ım· ı· Pr K !tal d.. lh k k d N k son şeyle demı~tır : b~vekil ve hariciye nazırının LonJray~ mulakat lnı:ıhz mahlıllerınde en buyuk lan beyanat bu rivayetlerin tekzibi ııı• . 
~· ış ra e ış ır. ens onoe - unya su unu oruma ta ır. utu . .. . . h ricı· 

yanın anti • komUnist paktına iştiraki- Alman milletinin ı:enç Japon milletine Bu kabil müzakerelerin yapılması çok ;ynpacaklaTı ziyaret müna!ebetiyle soru•/ hır a1c.ka . uyandı~~ı:tır. Sır Nevılle yetindediT. F.ransız ba,vekili ve 
8 

• h · tin. d hah t ı t' çirkin bir <eydir Çünkü bir Çin tdp- lacak bir 9ual dolayı•iyle bundan bahoeı- Chamberlaın hnc!,.ının ve B. Chau· ye nazırının yakın ziyaret dolayısile J..o•· 
. . . . . d·ı k d ·ıı~ rağı mevzuu bahistir. meğe fırsat bulacağım. temps' ın iş ba~ına ~elcliklcri tarihtenberi drada bir merak ve tecessüs havası · 

nın e emrnıye en sem ş ır. f:elfuniyle bilmic; ve Japoncaya tcrcen1e ~ · ı " '"' 
cNışı Nışı> gazetesı Mançu-kuo ve Is- I e ı ere sonun a Japon mı ı marşı 5. N .11 Ch b . . . k d T B ı L ndı• . . . .. . B Ed · ·· 1 d · ı· . ır evı e nm erlaın amele parbcıı Fransız başveki]iyle gÖTÜşmek fırsatını me le ir. « imes> er in ve 0 

panyanın ıştıraklyle antı • komunıst okunmuştur. Buna Tokyodan Japon 1 · en yme şoy e emış ır · . . . • .. • . R<I" 
dl b. h. t ı 1 •• k ı-t ~· k.ld Halihazırda J·ponua hükümeti ıle rem B. Atılee !oralından sorulan hır su- bulmadııımdan bu mulakatı çoktanhen arasındaki müzakerelerin Londra ve an aşmarun muazzam ır ma ıye a a- muna ·a a nazırı ayuı ~t ı e cevap u .1 ı 

1 
. . . . . kin~ 

• . t: Tokyodaki Jngiliz sefiri ve Şanahayda- · a e cevap o!arak BB. Chautemps ve 1 arzu ttmekte ıch. Fransız ve tngılız dt"v· ma arasında müzakerelerle telifi un ıc• 
cagını yazıyor. vermış .r. ~ ı D lb ı• 

Tokyo, 25 (Ö.R} _ Anti . komünist DOŞüROLEN TAYYARELER ki lngiliz makamatı arasında cereyan ri e osun Londraya ı;eleceklerin~ lıildi- j let adamlan L~rd ~oli~akom seyahatin· sız olmadığım yazmaktadır. Bu ıı• 
-'-t ıld·' .. Ü Unasebet·yl !tal Ş h 25 (Ö R) J k 1 ekt I .. k l h kk ·'a: nce kamara bu boyanatı umumı alkı<· ı den çıkan netıc.len bırlıkte tetkık ve ye göre lngiltere Berlin • Roma ıııih•:: 
pa.a. mın y onum m ı e • ang ay, . - apon ay- e m e o an muza ere er a ınu 1 1 ve 0 ,, .. 

f . . lct h '-''-i --''- V • 1 ki d bild. ·ıd· .. .. Nank. h ·· b. .. ] k .. k.. de-! ara karşılamıştır. B. Delbo<un merkezi ve şarki Avrupa· rinin sağlamlığını tasdık ettiği ya se ırı pa m &ıuA :ı:w.u e nızam na arın an ırı ıgıne gore ın enuı. ır şey soy eme mum un A .. . . .... . ıro•n" 

in. taki ttı•·nı 5·· le . ı· l h . d .. ç· 1 . a·· .... 1 ·ud· B. J h .. k.. ti ç· de mele mebu.!armdan Vclencer Al-,da yapecagı •eyahat arefumde Avrupa bozmak ıstemedıgı cıhetle gerek A '·, gayes ı p e &ı oy ffiJ§ ır. cep eSJn e uç ın ayyaresı uşuru - g ır. ız aponya u ume ne ın - h . . . . . . . .. ı . 1.111.• 

B li 25 (ö R) Alma J .. 1.. B nl k S t 1 k' b' h k k . t tın . . k man arıcıye nıuırı von Neuruthın geçen I vazıyetı hakkında lıkır teatı etmek lu- ya ve gerekse ltalya ıle ayn ayrı ıtı er n, . - n - apon muş ur. u ar açı ça ovye ayyare- ı ecne ı u u una rıaye e esını sı h . 
an ti • komWıist paktının ilk yıldönümü 1 !erinin evsafını taşımaktadır. Son gün- ı sık ihtar ettik. Ve icap ederse yine ede· ı azıran ayınd~kararla~tınlm'" olan Lon· zumunu hissettiklerinden bu temaoa bil- renet t~vlit edebilir. .,..,., 

"""~'°f ;;~~;d;·,;;;;;lar işi ı Madride karşı taarruz 
lspanyol ağır topçuları şehire iki 

binden fazla obüs atmışlardır 
Bu meselenin bir kabine buhranına 

sebep olup oln:.ıyacağı belli değil 
Para, 25 (ö.R) - Memurlar mese- lan yazıyor: 

Jt>.sinin bir kabine buhranına sebep olııp cEkseriyet partileri aras·nda bir inkı
olmıyacağı henüz kat'i olarak anlaşıla- ta mı? Her §eye rağmen hayır .• Hükü
rnamaktadır. Hükümetin projr!sİ bugün met bugün meclisten meselenin müstacel 
öğ1edcn ıonra mecliste müzakere edil- usulle tetkikini istiyerr:k itimat reyi arn
mektedir. Bu müzakere neticesinde hü· j yacaktır. Kimse bir buhran ihtimalini ka
kümet itimat meselesini ileri süreceğin-· bul etmemektedir. Böyle bir şey ancnk 

den netice belli olacaktır. Muhtelif par-ı h~lk topl.a.ntısı ha.~ı~larının zaferini te

tilerin alacak1arı vazıyet gazetelerin neş- mın edebılır. Ne hukumet, ne de m~mur· 
riyatından istidlil edilmektedir. Komü- lar ilk görüşlerilıde anlaşmaz1ık göster
nist c:Humanite> diyor ki: BB ... ~1- miyorlar. Meselenin eıJasından ziyade 
bert Saint ve Frossard tarafından yapı- ıekli üzerinde son bir gayret daha }&,. 

lan uzlaşma tekliflerine hükümetin ver- zınldır.> 

r--... 
lehe çalacağı ümit edilebilir. Bütün hu . r~e:~~ ... 
meseleler ciddidir. MiJJi hayatın vahim f 

diği cevap yardımcı memurlar ve mü- Nihayet tHomme Libre:t gazetesin~ 
tekaitler hakkında müphem olduğundan de uzlaşma teklifini hazırlıyan B. Fros· 
mtmurlar karte]i bunu kabul edemiye- aard diyoT ki; •· iha}'et akh telimin ga

ceğini bildirmiştir. ihtilaf devam ediyoT. -... 

Halbuki eğer İntihabat neticesinde hol· B. M ak dona l d, l n 
kın göıııterdiği arzuya muvafık bir ver
gi siyaseti takip edilmiş olsaydı bu ihti
ldfın da. jhtiyaT işçilerle iş.siz köylülerin 
de ho~nutsuzluğunun önüne geçilir ve 

bunlar lehinde tedbir alınabilirdi. Ko-

Cenazesi bir kruvazör 
ile İngiltereye getirildi 

Londra. 25 (ö.R) - Cenubi Afrıka 
ınüniıııtltr umumi menfaatll!rİn hizmetçi- lieyahati esnasında denizde ölen e:ski 

ıi olan memurların davasına sadıktırlar ha,vekil B. Ramsey Makdo~aldın Cf':· 

ve bu davanın mümt-stilleri de memur- nazesi bugün cApollo> kruvazöriyle 
ları:ı salahiyetli teıtkküllerinden ibaret- Portsmouth·a gelmiştir. Bildirilen vakit
tir> ten birkaç dakika evvel gelen kruvazör 

Sosyalist f Populaire> gazetesi de ye· limana gireT girmez ıehirdeki resmi d:ı

ni bir uzlaşma b~kliyor gibidir. Bu ga- irelerin bayrakları , limandaki bütün ge
zeteye göre bütçeye pek fazla ağırlık miTerin ıancak1arı matem makamında 

vermeksizin memurları daha ziyade yarıya jndirilmiştir. Ölünün oğlu ınüı
memnun edecek bir· tekil !ıulmok 'llÜm· temlekôt nazırı B. Malcolm Makdonald 
lün olacaktır. kruvazöre çıkarak babasının cenazesi 

Radikal • aosyali•t cOeuvre> ise bu önünde eğilmiştir. B. Ramoey Makdo. 
m~elenin bir kahine buhranı çıkma!ı Jh-1 nald İçin Veılminater abeyinde dini mt-
timalini kabul etmek istemiyor ve §Un• ruim yapılacaktır. 

bir saatindeyiz. 1-ludut aşırı meseJelcr 
Fransızların dik.katini üstünde tutmak.la ı 
ve endişe değilse bile kaygı vermektedır. \ 
Yeni bir siyasi bubrao memleketi zaif
letir ve ıon derece ehemmiyetli diplo
matik görü,meler arefesinde nahoş ne
ticeler verebilir. Bundan takınmak için 

biraz mesu)iyet hissi kafidir. Parlamen
to oyun1aıına bundan daha ziyade va
kit kalmamJştır. Bunu biz anlamazııak 
memleket mebusları nizama davet ede

cektir.> 
Paris, 25 (ö.R) - Memurları tot· 

min için ba~vckil ve maliye nazırı mali
ye komisyonunda izahat vert>rek muavin 
memurların ve mütekaitlerin de vaziye
tini ıslih edeceklerini viadetmi~tir, fa .. 
kat şimdiden bunlar hakkında bir rakam 

bi1dirmeksizin lüzumuna göre emirname 
ile karar vereceklerini ıöylemi~lerdir. 

Sarih &uallerine hükümetten sarih cevap 
alamadıkları İçin memurlar karteli mti
m~ssilleri ·vaziyetlerinde ısTar etmişlerdi. 
Bu ııabah •ollar delegasyonunda yeni bir 
uzlaşma formülü bulunmuştur. Neşredi

len bir tebliğe göre delegasyon meryur
lann istedikleri noktalar hakkında hü
kümetten sarih vaitler elde etmi,tir. Mc 4 

murlar karteli bu vaitleri not etmiştir. 

Fakat henüz ne cevap veTdikleri malüm 
değildir. Kartel sollar delegasyonundan 
ko'mUıyonda ve mecliste memurların ta· 

lePlerinin. müdafaasını istemiıti. Son an· 
laıma ile bir 1'.abine buhranının önüne 
acçilaıiı olacaiı tahmin edilmektedir. 

Madridin önünde siperlerde harp 

Madrid, 25 (ö.R) - Dün akşam F.OÇ amelelere mitralyöz ateşi açını,, fakat 
vakit Üniversite mahallesi mıntaka!ında yine kurban verdirmemi~tir. Saat 6 da 
tiddetli bir muharebe olmuştur. Bir hu .. tayyare Monta mıntakası üzerinde uç

ruç yapan na!lyonalistler ciimhuriyc-t toktan sonra hareket üs~üne dönmek 

mevzilerine yak1aşmağa muvafFak o!- Üzere deniz tarafında kaybolmuştur. Ha
muşlardır. Fakat hükümet batarya!· rı· 
nın §İddet]i milnia atctıi muhacimleri tt\İ· 

ratle çekilmeğe mecbur etmiştir. l1ün 
gece Madrid asi bataryalar tarafından 
bombardıman edilmiş ve şehre 2000 den 
fazla obüs düşmüştür. Kurbanların ınik 

tarı henüz bilinememektedir. 
Barselon, 25 ( ö.R) - Taratond.rn 

bildiriliyor: Dün sabah saat 5.55 de bir 
asi tayyaresi deniz tarafından gelerek 

Tartosa üzerinde uçmuı ve tehre b!rçok 
bombalar atmıı ise de bunlar hasdı ve 
zayiata ıebep olmamışlardır. Birkaç sa, .. 

at ıonra ayni tayyare tekrar ııelerek EJ. 
b..... civarında tarla itleriyle mergul 

va tarassut servisi mükc-mmelen i~lcmiş 

ve bu da düşman tayyareıııi tarafından 

yapılan hücumların neticesiz kalmasını 

temin etmiştjr. 

Salamanka, 25 (ö.R) - Gece Mad· 
ridi bombardıman eden nasyonalıst Ln 
tarya1ar yalnız askeri binalaTa ve hedef· 

fere nişan almışlardır. Bu bombardıman
da evvelce kullanılan l ' 6 pusluk top· 
lar yerine 9 pusluk toplar kullamlmı,. 
tır ki bu da Madrid cepheoinde n"'şo• 

naliet bataryaların tamamıyle yenilendı .. 

iini göstermektedir. 
:Viyana, 25 (ö.R) - Parlııten bildi-

jt 
. ,t:f(I 

rildiğine göre İspanyol cürnhorl~J&lı ~ 0 

ri harbına Fransadan gönderilen 
6~ 11~>1" 

mühimmatın hesabı F ran~a ba~ öJeıt" 
görülmüştür. Otuz iki ıni1yon fra~ •t eJıl 
miş ve daha 19 milyon frank ı~dı~fr•~" 
mi tir. Fışenk ve mermiler içıtt ,d~
banknsına 5 2 milyon frank ıedİ);r••'" 
mi1tır. Bu gönderilen malzenıe h"rbC" 
ordusunun malzemesinden ol~.P ,c.ı . ı,, 

. h . 1 .. derılıtı _.,.• 
nezarctının ro satıy c gon f. 0 ,,..-

d f 11· 
12-20 aonte:şrin arasın a •J.'. ...,e ~ 

1 1 1 ·ı ] ol» ~• 1u unmakta olan beyne mı e J,ôfl''" 
1 

oup 300 zabit acdo B .... 1°0~.irı• ı" 
emrini almışlardrr. öğrenild•:,.~1 ,. 

cümhuriyet ordusu FrankoY• ı~ı nı.,I 
ı. dır· 

him bir taarruz hazırlama~tıt l!I' ~ 
nevra orduou teokil edilınıt11~j,..urı ı" 
cümhuriyetçileri yokındo. ılk b~y<i~ 
dalarında baılıyacak ol~rı bu ı.ı•dıt 
anu.z.a büyük ümitler ba~larn"' 


