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Başmuhnrrir ve um~mi neşriyat mücfürü: 1 

HAKKI OCAKOCLU :' 
-- -

ŞERAiTi 

1 DEVAM MO'DDl."'Tl Türkiye için 

1 Senelil: • • • • • • • 1300 
1 Altı aıılık . . . . • . 700 

Hariç ıçııı 

2800 1 

13(}0 

T E L E F O N : 2697 -
.-.. Fiati (5) _ kuruştur 
---;;.;;;:,;.;;;.....,.;;:._ 

il t 
1 

1 Karad~nizde fırtına 
1 İstanbul, 26 (Hususi) - Havalar birden-
• bire yine bozdu. Karadenizde mevsim icabı fır· 

tmalar hatıöaterdi. Bu hrtınalar son günlerde 
çok §İddetli bir tdcil aldı. Boğazdan çıkan va
purlar yollanna güçlükle devam edebiliyorlar. 

Bulga vında 200 bin ton altın 

ye 

a en c 
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oban ve 
bir 

ulS?ardağı madenleri senede 
n ra verebilirler 

• • 
ı ı 

Ankara, 2G (Hususi) - Celil ....................................... . 

Bayar kabinesinin programında çi
zihni§ bulunan ana hatlar üzerinde 
hükümet mekanizmasının bütün şu
belerinde hummali bir çalı~ma göze 
çnrpmnl:tadır. Atntürkün ilhamla
rından ve bilhassa son aeyahatlerin-

Şarkta 
---··---

Büyük hamle-
-y · H t .. · p t . .. deki direlrtiflerinden kuvvet ve hız 

enı a ay re1ımı azar esı gu- al l k . k . 
nü m · t · kt" 1 nlar t mem e etın e onomık kal- .. 

li icraat heı"' 
sahada kendi-

Tari§te i§çiler böy1 c temiz çalı§tyOT ... 

erıye e gırece ır. Ikın h d d b .... 
Hataylı kardeşlerimiz yirmi senc-

1 
Ş mi ası,'IA ayalt ~tadn a~.1~1

1n.1 ut~~ 
denbe · b kl d "kl · t .. ar ~ vı ayet erın e yuKae tı mesını 

rı e e ı erı mesu ve mus- . • . 
takil idareye kavuşacaklardır. yeni temın edecek cezrı tedbırJere ba§ 
te'" • b'k" d b"" "k b" .1 vurulmaktadır. Jımın tat ı ı sa ece uyu ır mı -
li davamızın zaferini ilan etmekle · Birinci, üçüncü ve dördüncü mü-
kalmıyacnktır. Ayni zamanda asır-, (~ttişli~ ~~takalarmda çiftçiiiğ.imi
larca bir arada yaşadığımız Suriye I zın ıslahı ıçm ~Iın:ın. csı::at~ t~bırl.er 
~le müşterek menfaatlerimize geniş arasında her çıftçı .a~lesının b~r çıft 
ınkişaf ümidleri verecektir. nt ve pullukla teçhızı elzem hır ga-

Maalesef Suriyenin bugünkü di- ye olarak takip olunacaktır. 

ni gösterecektir 
•••••••••••••••••••••••• 

Kültür bakanının 

önümüzdeki ilkba
harda Şark üniver
site~i binasının te
melini atacağı kuv
vetle tahmin edil
mektedir 

:tijanları bu nazik davada kendilerin- Kültür sahasında Şark vilayetle
den beklenen olgunluğu; geniş an-

1 
rind~ mektepsiz köylerin sayısını 

layışı gösterememişlerdir. Hatay da- az hır zamanda yarı yarıya azalta· 
"asında tezimizin samimiyetini an- 1 cak tedbirlere de bat vurulmuıtur. 
larnamışlardır. Suriye idarecilerinde Kültür bakanımızın ilk fırsatta 
istikbali görmek kabiliyeti inkişaf et- ve ngwlebi ihtimal önümüzdeki ha-

~ ....•..•.....•..•.•.•.• , ........•....... 
tniş olsaydı memleketlerinin toprak 1 harda Vana giderek, Atatürkün ler yapacağı, üniversite yerinin tes-
ta~amiyetini Türkiye ve F ransanın 1 nutuklarında tasrih buyurdukbrı bit edileceği, salahiyettar bir ilim 
tnuştcrek teminatı altına ko~·an bir büyük Şark üniversitesi için tetkik- - SONU DöRDONCO SAHlFED~ 

e nn1aşmayı hiç tereddüt etmeden bü
yük bir saadet, bir mazhariyet te
lakki edeceklerdi; 'lakın Şark sul
h unun mihveri haline .gelen: Anka
ranın dostluğuna en büyük değeri 
Vereceklerdi. Halbuki Suriye hükü
?1eti ve meclisi şayanı hayret bir 
~natla Hatay anlaşmasına husumet 
~~armda devam etti. Şimdi yeni re
Jımin tatbiki ile beraber Suriyenin 
bizzat kendi menfaatleri namına za
tarh olan bu siyasette radikal bir 
~eğişiklik yapacağını ümit etmek 

va Kurumunda 

ıs teriz. 

*** Bazı Fransız mahfelleri Fransa-
nın Suriyeden çekileceği gün hal
:Yanların buraya sokulmağa çalışa
caklarını ileri sürerek Suriye ile ya
J>~lan muahedenin tasdiki aleyhinde
~~rler. Bu muhalefette belirtilen teh-

Son Ha a kurbanlarının ailelerine 
verilmesi kara:rlaştı beşer bin lira 

••••••• Rekor kıran •••••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tay yarecilerimize ve hayatını 
küçümseyerek çalışan sivil ha
vacılara murassa 
verilecektir 

madalyalar 
ukeler Suriyenin gözlerini açmağa 

Y.etrnez mi~ Suriye toprakları üze-
tınde yalnız Türkiye emel beslemi- ···•••1111 • """" '" • "" • • 00 ••00 ................................ . 

· Yo:ı-. Yalnız Türkiye Suriyenin ga- ANKARA, 26 (A.A) - Türk Hava kurumu ge-
razsız ve ivazsız hakiki bir istiklale nel merkez heyeti dün saat 15 te Samsun mebusu bay 
~azhar olmasını istiyor. Suriye hu- 1 Etem Tunçelin ba§kanlığı altında altı ayhk toplantısını 
utlarını teminat altına alan anlaş- 1 yapmış, geçen toplantıya ait zabıt hüliaaıı okunduktan 

tnaya iştirakimizin biricik sebebi ve 
1 
sonra merkez icra heyetinin alh aylık raporu ile müra

tnanası budur. Bizim hayati menfa- kıplann raporu ve blanço tasvip ve tasdik cdilmi§, ha
atlerimiz Suriyenin yabancı istilala- 1 yatını küçüksiyecek derecede devamlı çalışan ıivil 
!a kapalı bir memleket olmasını ' uçmanfara ve dür.ya rekorlarını kıran havacılara \•e-
Utnirdir. : rilmek üzcrr. iki çeşit madalya çıkarılması kabul edil· 

"kf:rk 1 miş, 22 ilkt~rin 1937 tarihinde vazife yolunda can 
Suriye başvekilinin Pariste yapa- veren Türkkuşu kahramanlarının hatıralarını takdis 

ca{iJ temaslarda nasıl bir netice al-' için ayal:ta bir dakika susulduktan sonra bu yeğit ço
tllağa çalışacağını bilmiyoruz. Yal- cuklardan üç talebe ile Türkku!unun ilk kadın ,ehidi 
3•~ şurası muhakkaktır ki Fransız Eribenin ailelerine birer mektupla hediye olarak beıt 
e.~let adamları Küçük Suriyenin biner lira gönderilmesine karar verilmit ve Türk ha-

tn~messiline Hatay anlaşmasının '. va kurumuna daha geniş muvaffakıyetler temenni 

Yaş meyvalarımız 

Londra haline tam mu~ 
v aff akıyetle R"etirildi 

·······································: . 
MAJESTE ~ 

lngiliz kralı aile
sin~ takdim edildi 
ve beğenildi 

. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
üzilm kurumunun Londra ve Ham-

burga sevkettiği son parti y~ iiı.Um ve 
kavun mahsulleri, Imiirdeki nefasetle
rlnl muhafaza ederek mahallerine var
mış ve .rnil.sait fiatlerle, Adeta kapl§ılır. 
casına satılmıştır. 

- SONU IKtNCI SAHtFEDE -

GRAPES FRO~I TURKEY 
For Covent Garden 

The tirat gr~n and black grapes 
ever to be brought to thiıı country ıuc
cessfully from Turkey hıve arrlved at! 
Cove:ıt Garden. ""; : ' 

They come !rom lzınlr, where seven 
months' sunshlne a yur makes it pos
sible to produce grapes in June. two 
or thrcc months before th~y are ready 
in othcr grape-produclng Cfltıntries. . 

Hltherto it has· been lmpossible to 
bring thcm ever in good condition, 
but speci al re!rigeratlon in vessels 
goin~ to the MeditA!rraneıın has opened 
up new poısi?llltles. and a cargo of 
600 boxes of grape!' has arrived at 
:-Jew F:-csh Wharf. London Bridge, ln 

: perf t'CL ro:-:dl ticn. 
==== 

Eucning Poıtta. ,.kan vazının Mlı 
===\ 

Tütün • 
pıyasası 

insafsız alıcılar 
tütüncüleri eziyorlar 

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

AKHİSARDA 

Muhabirimizin şa
hid olduğu sahne
ler çok düşündü
rücüdür. Bir tü
tüncüler birliğine 
şiddetle ihtiyaç var 

"""" 
Akhisar tUtUncUlerl 
başvekAlete bir di
lekçe gönde rdller ••• 

Akhisar, 25 (Yeni Asır) - Bir kag 
gUnden beri tutUn piyasnsmı yakından 
takıp cdiyonım. Durumda bir panlli 
baş gösterdi ve bu ytizden ilk gilnlerl.ıı 
tatlı heyecanı, yerini durgunluğa tel'o 
ketti. 

Bugün piyasa insafsız bir sukut kay ... 
dediyor. Hem öyle bir sukut ki tUtUn 
gibi kıymetli bir ihraç maddemizin alel• 
Ade bir nebat kadar itibarsız olduğunu 
!kinci defo görmüş oluyoruz. Bu sebep
ten dun yine Başvekalete bir istida 
gönderildi. Bunda zlirraın bir takım 
tem~eri var. Umumi temenniyi 
§imdilik şöylece ifade edebilirim : 

cFiatin ilk günlerdeki vnziyete ircnı .. > 
Bunun için ne gibi tedbirler l!zıın-

- SONU DöRDONCO SAHiFEDE -

F rcinsız Kabinesi 
l~n~kaşa götünniyen mahiyetini,' edilerek toplantı bitirilmiştir. 
b·Urkıye ile dost geçinmenin artık 1 ----------------..... ----~~-~~~--------_,.......,~-~~~~-~-~~~~~ 

d::.'"'"'e' ol= •nl•••caklar-ıMiJJA a su)ÜmÜze suikast 
Meclisten 

bir 
misli görülmemiş 
itimat aldı 

• 1 ••• 1 • 

---------------···· .. ···---------------. Ayın yirmi dokuzunda meriyete 
~ırece~ ~l~n yeni rejim Hataylı kar-! 
t r!şlerımızı şuurlu b ir uyanıklıkla • t ... b • f • h kk d 
Yilk bir birlik içinde bulacaktır. Pek yrı ur ır ırma a ın a Ve-
i a ında müstakil Hatay meclisinin 

Pnrls, 2G (ö.R) - Memurlar mesele
si hakkındaki müzakere bu sabah saat 
5.15 c kadar devam etmiş ve hükümet 
lehinde misli görlilmemiş bir itimat re
yile neticelenmiştir. Filhakika hüküme
te Himat bildiren takrir altı muhalif re
ye karşı 518 reyle, yani ittifaka yakın 

bir şekilde kabul edilmiştir. Kuvvetli 

l~Jt.ihabı yapılacaktır. Hntayın istik- kaA letı•n emrı•ıe tahkı•kat yapılıyor da ıne düsman ohm unsurlar, Suriye-
v;n Belen azgın propagandacılar alc-

ı lürklc.-r arasına sokularak onların 1 Geçenlerde dış memleketlerden biri- s 
Yolla · k l k · · d" "k UCU a· rını şaşırtmağa çalışacaklardır. ne, pıyasayı ırmış oma ıçın uşu r........ . ...... .. 
1 .. 

1~ •• katiyetle eminiz ki Hatay Türk- fiatlerle teklif yapan Uç firma hakkın- : t u b 1 • • ••••••••••• 

b gu u şuursuzca tahrikatı tesirsiz da tahkiknt yapıldığını haber vermiş- : 
dıtakrnağa muktedir olacaktır Orta- tik. Bu iş vilayet kanalından takip edil- : 

11: bir nti1Ji dava vardır: Bu d~vanm 1 m~ktedir. : 
f kuna kadar pürüzsüz bir muvaf-' Dün, bundan daha müessif bir badi
{. 

1Yetle galebesinde bütün Hatay se resmi makamlara aksettirilmiş ve 

Tebeyyün ederse 
ihracat vesikası 

elinden alına~ak le ~~Ieri ayrılık gayrılık bilmiyecek- 1 ehemmiyetle takibine başlanmıştır. Bu 
d rl ır. Alevi Türkler damarlarında 1 hadisenin mahiyeti şudur : hakkında takibat 

0 Şan TORK kanının asil duygu- 1 937 yılı incir mahsülünü orta fiatler-
- SOı U 1KINCı SAHiFEDE _ 

1
. le Norveçteki alıcı firmnlara satmak is- yapılacaktır. 

ŞEVKET BiLGiN tiyen Izmirin 8Dl'tl Türk maruf ihracat i . 
·!'''L'••••·············~•.1..••,··········. 

tacirlerinden biri bazı angajmanlar yap- bir nutukla başvekil B. Chnutemps mu
mış ve bu malları dilediği şekilde ku- haliflerin ve bnz.ıın onlardan daha şld
tulara yerleştirerek Norveçin Stavanger detli olarak komünistlerin yaptıkları 

]imanına göndermiştir. tenkitleri bertaraf etmiştir. 
Norveçli ithalatçılar, parasını peşinen Memurlar kartelinin muhnlef etine 

ödedikleri bu mnllnrı nlınca büyük bir rağmen Meclis memurlarla mütekoitle
hayretle karşılaşml§lnrdır. Çünkü gön- rin ve eski muhariplerin arasında tevzi 
derHen incirlerin, numarasiyfo anlatılan edilmek üzere 1937 finans yılının son 
evsafta olmadıktan başka çamur gibi Uç ayı için 420 milyon frank tahsisat 
ikutulara yerJeştirildiği de görülmüştür. kabuliyle iktifa etmiştir. 1938 biitçesin
Alakadar firmalar, Tilrkiye dış ticare- de bu 1,700 milyon franklık bir zam 
tini baltalıyan bu elim hftdiseyi Stok- §eklinde kendini gösterecektir. Başve

- SONQ DöRDONCO SAHiFEDE- kil hUkUmetin .111emurlarm vaziyetini 

ıslah için verdiği pnranm az olduğunu 
bl.zz.at kabul etmiş, fakat şunları ilave 
etmiştir : 

«Bununla beraber paranın kıymetini 
düşürebilecek mahiyette tahsisat ayır

mak daha az vermek olurdu. Unutma
mak lazımdır ki Frnnsız pnrnsı artık al
tıno bağlı değildir ve kıymeti nncak 
Fransızların ve ecnebi memleketlerin 
Fransanın mukadderatına ve Fransız 

hükümetinin dirayetine gösterecekleri 
itimada tfıbidir.> 

Roma, 26 (ö.R) - Fransl7. mebusan 
meclisinde hilkümetin memurlar hak
kındaki kanun lftyihası kabul edilmjş. 
tir. Komtinistler son dakikada muhale
fetten vaz geçerek itimnt reyine iştirak 
etmişlerdir. Bununla beraber komünist 
partisi genel sekreteri Duclos başvekilin 
çok yumuşak davrandığını ve finans ve 

- SONU BF.ŞINCl SAHiFEDE -



SAYFA :Z '•:;;;;;;;:,;_:_-----==== 
EDEBIFIKRA 

SEVMEK ••• 
Bir ülküye inanmanın derin heyecan ile ıevgi•ini bağrında t~ı

mct)lan genç, bugünkü ölçüde yaşamıyor demektir. Hayatı, d~ 
bir çerçe11e it inde görüp duygularını kuır bırakanlar; hayatı bıl
meyen zavallılardır. Biz, sevgiyi, yalnız kadına ef kabul .edeıt
lerin değil; hayatın kömürü, ülkünün anaaı kabul edenlerın yo-
lunu alkıflayanlardanu. . _ 

YENIASIR 

ŞEHiR ·.HABERLERi 
Yağmur Yaş meyvalarımız 

---27 SON TEŞRiN cuMARTE! 3!. 

Hatayın 
• •• • 

yenı re11mı 
- -BAŞT ARAFI BlRINCI sAHtfEDV'k 

k ca. 
!arını her fırsatta meydana oya 
!ardır. 

*** Y . .. . b"k' d fransıı 
enı reıımın tat ı ın e ....• Hayatı kucaklayan sevginin kudsiyeti, dar görü,rerın sınırla

rını aımaaında ile Tanrı'ya yaklafmaaındadır. Kemalizm genci; 
kalbine hız, düfiincaine getİiflik verebilen ile sinirini yenen genç 
olmalıdır. Yarını yaratmanın yolu bafka ne olabilir ki? 

Behçet Kemal Çailar'ın «inanmak, sevmek gerek!» adlı pi
rinden aldığım bu güzel parça, duygu ve düfiincelerimizi aydın
lalacalı kuvvettedir: 

s;_~;:~· k:;J!':f.' Londra haline ta~ ~u
Evvelki gece başlıyan şiddetli yağmur- 1

1 vaff akıvetle netırıldı 
lar dUn de akşama kadar fasılalarla de- ._ 
vam etmiştir. Evvelki gece yarısından _____ .. ___________ _ 

dostlarımıza büyük vazifeler duş: 
yor. ŞEFiMiZ yıllık nutukları.~da .1~ 
ehemmiyetli vazifeleri şu sozlerı 
anlatmıslardır: 

lmanlaiın dertleri ruhunda ôlecı ôlecı 
ltuanlığm halılıını 11er: duy, gör, İnan ve sev! 
Sevmek: Her derde deva cıe her kirden arınmak 
Se11mek: çalunak bataktan ile göklere barınmak 
Sevgiyi tatmıyan ruh, zavallı, sakat, yarı; 
Sevmektir yücelten ile aiartan alınları. 

Izmir şehrinin ba~ı kısımlarını bır gol ı Büyilk bir memnuniyetle habe~ aldı- ridir._• . .. .. .. . . 
sonra ve dün sabah hızlanan y~ğmU:, -BAŞTARAFI BiRiNCi SAHiFEDE-\ ve~ haziranda - yarattığı Izmir üzümle-

haline getırmış, bilhassa yukarı mahal-; ğmuza göre, son partı mahsullen Lon- •Şımdıye kadar Turk uzumlerının 
telerde so~a .yürümek Adeta me- 1 draya getiren Erna vapuru. ~ndradaki j Londraya iyi bir vaziyetle naki!ler;_rıc 
sele haline gelmıştır. 1 Türk kolonisi ve talebelerınuz tarafın- imkan mevcut d."ğıl~ı, fakat Akdenıze 

cYar;nki TÜRK-Fransız mü~se
betlerinin dilediğimiz yolda in~ 
fma Hatay işinin iyi bir yönde yurk 
mesi, esaslı bir ölçü ve amil olaca · 
tır kanaatindeyim.• 

Ve inanmakt hamleye hız, hedJ ve yol bulmak, 
inanmak: kola döiüf ve döiü,cı kol bulmak. 
inanmak: balçılıtanlıen ansızın ruhla dolmak 
lnarımalıt insan olmak, inanmak Allah olmak. 
lnaau;, se11gisis sen bir ölüalitı ayakta, 
Utant ,,ündelik hırsın, merakın neyse balı da! 
V cır YCIJının hakkını: inan, sev, atıl ile COf ... 
Siiriiden ayrılınır bir koyun gibi başı bof, 
Beıll>inlilrle bafbofa, men/ilikle yanyana 
DolDfl"ak ycıkırmıyor, inan Türk genci sana!. 

«Çığır' danıı 
FUAT EDiP 

SORUYORUZ: 
Kadınla erkek arasında 

Temiz ve menfaatsiz bir 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Arkadaşlık kabil mi? 
...................................................... 1f41•••• 

Bn. Feriha Akpınar 
Salonlarda aile toplantılarında bu 
arkadaşlığı çok .. guç H .. goruyor 

.. Spor ••haları, lllm mahltlerl gençlerin cinsiyet 
eyrıhDı dOfUnmeden temiz bir 11rkada,1ık 

yapacakları yerlerdlr." diyor 

Genç kıslarla delikanlılar 
arkada,tık kabil midir? 

arasında temiz ile menlaataiz bir 

Bu 111alinize delihalılarm b&ul cevap çoklarına milJkiil rörünen bu arkadaşlık 
Yerecekleriııi kestiremem. Fwt iyi bir tabiilqir. 
aile terbiye.i almlf olan ber ııeııç kız biç Fikrimce ırençler araaında cİn&İyet 
erıdİfe etnMden fU cenbt verebiir: farldannı düşiinmeie mahal bD'akmıya-

- Arbdaıltk, fikirlerinde zevklerin· cak ıel<ilde bic arkadatlığı yaratacak en 
"de, l<ankterlerinde yalanLk alan iJuan. İyi naıta ıpordur. 
lar ata-.la menuubalıa olabilir. Bu Hakild ınlnaaiyle ıporhnen, centilmen 
yakınlığı kendilemde duyabilen iki ıren- adamdır. BayağJ.ıktan tikainir, kendi 
cin cinsiyet fut.lan tmniz ve menfaatlİI: zevki ve dDYSııbırı cibi arkadaıının zev· 
bir arkadatlıia niçin m&ni olabilecejiW kine ve duyeularma da aaygdı olur. 
anlayamıyonan. Menfaat ti.biriniz baya· Gençler, tabii olan meyelanlannı, ıpor
ğılık ifade edecek bir minada. telakki la tadil ve tanzim edebilmelidirler. Hiç 
edilebileceği için bu ıualinizin içtimai ter· ıpor yapınıyan, aalonlann dedikodulu 
biye çerçevesi içinde mütalwını :ııarari baY&eı içinde yeti~enl~rc!e bu ıukadaıh· 
ı:önnekteyim. Genç kız, bir kelebek ka- ğı daha zor rörmekteyim. Zannetmeyi. 
dar hafif hile olaa tabialln kendi.İne bir n.iz ki ben aalon hayatının dÜflll&nıyım. 
lnııiyu olarak nrdiği buıuaiyetleri kul· Bilikiı modern bayatın bu nqe kayna· 
lanmasmı bilmelidir. Eler renç kızlarla ğmı bayağılaşmamak tarliyle severim de. 
delikanlılar arasındaki arkadaılıklar ek. Fakat ıenç kızların, delikanldann aile 
l«İya böyle saf bir mantara an:etmiyOI"- topluluklarmda veya danslı ıuvarelerde 
aa banun sebebi bayatm tabii bir m<!T· muayyen bir ıinne ,elmeden sokulma
bibeoi olan cİnlİyeıi bir ihtiras vesilesi !arına fiddetle aleyhtarım. 
,...,..n aaiE terbiyede, karakter noksanın- SpOI" sabalan, mektep sıralan, konfe
da arannvılıdor. Genç blar P,i delikan- rarular, ilim muhitleri rençlerin cinsiyet 
lalar da hayatlannın dönüm nolruısmda aynlıldan diifünmeden arbdathk yapa
-a.itleriniıı iyi törünelderi, iyi temayül. bilecekleri yerlerdir. 
1.-iyle l>azırlalUDlf olurlarsa timdi bir FERiHA AKPINAR 

Dibek başında ve yukarı mahalleler- dan karşılanmış, mahsulün bozulmadan sefer açan, hususı segutma tertıbath va· 
de -O.ün sabah, evlerinden çıkmak için 

1 
ve örselenmeden geldiği ve derhal satıl- purlar buna yeni imkanlar bahşetmiş 

saatlerle bekliyenler olmuştur. Karataş' dığı anlaşılınca, talebelerimiz adeta bir ve 600 sandıklık bir yaş üzüm partisi 
Salhane vo Karantina istikametinde,: bay.-aın neşesi içinde eğlenmişler, bir- mükemmel şartlar altında, gayet. iyi bir 
yukarıdan men seller yolbrı kaplamış birlerini tebrik etmişlerdir. vaziyette Londra yaş meyva hlilıne va· 
ve belediye ameleleri daimi suretle ~·: 1 Son parti mcyvalarla alakadar olan sıl olmU§tur.> .. . .. 
lışarak seyrüseferin durmasına manı Londra sefirimiz bay Fethi Okyar, cTa- Haber aldığınına gore Tarış muesse
olmuşlardır. • .. \ riş> in taze üzümleriyle ka:".'nların~an sesi, üzüm rekoltesinin yaş'. kuru ".'ah-

Gediz ve Mendres yagmurla'.:~an yu_k-
1 
hır mikdarını majeste Ingılız kralıyle sulden başka şarap ve ~"."ke h~de 

selınişlir. Yağmur devam ettigı ta.kdır- 1 kral ailesine takdim etmiş ve beğeni!- sarfolunmasını da tenun ıçın faaliyete 
de Gedizin ~masından korkulmakta. miştir. Ingilit gazeteleri bu hadiseyi geçmiştir. Tariş kimyahanesô.nde, hu-
dır. Şu dakikada tehlike yoktur. memnuniyetle karşılamışlardır. susl bir itina ile hazırlanan tariş şarap-

Yukan mahallelerde bazı evler yağ. Londrada intişar eden cEvening Post, laı·ı, siyah ve beyaz şarap halinde pek 
murdan mütaza.rrır olmuş ve akmıştır. Daily• gazetesinde intışar eden bir fık- yakında piyasaya çıkarılacaktır. Beş 

-------- . 1 rmın kılişes:ni takdim ediyoruz. Yazı yüz bin litre şarap ~ırlanmışt:'. 
Fransadan Turkıyeye tercemesi aynen şudur: Şaraplarunıza hançte~ de talip ~ar-• ı •Türkiyenin şimdıye kadar memleke- dır. Hollandalılar, bulun rekoltemitle 
ayrılan honten;an timize gelmiyen yeşil ve siyah yaş üzüm- temin edili!Cek nisbette şarap satın al

Fraruanın kontenjan listesinde Tiir· l•ri, ilk defa olarak Londra yaş nıeyva ınak istemişlerdir. Şarapçılık üzerinde 
kiye için aynlan kısım, Türkofi.se teb· ı' haline tam muvaffakıyetle getirtilmiş- büyük bir ehemmiyetle tevakkuf edi-
liğ edilmiştir. Liste şöyledir : lir.• . · lecektir. 

650 kental kabuklu yumurta, iki yüz <Bunlar. semasında yılda yedi ay ek- NOT: Yedinci sahifeınttd.e Tariş ima-

Bu sözlerden anlaşılabilir ki f ran· 
sanın göstereceği hüsnü niyet vı 
samimiyet kendiaiyle dostluğumu· 

··ı ·· ·· 1 ktı B vaziyette zun o çusu o aca re u 
· ·· tat· ı:-ransız dostlarımızın yem rejim 

bile edilirken dolambaçlı yollara. sa~ 
mıyacaklarını , münasebetlerıın~. 
karartabilecek te,ebbüslerden ea 
nacaklarmı umarız. Bu işte> düı-Ost· 

tak.bi sa• lükten ayrılmıyan bir yol ı 
yesindedir ki müstakil Hatayda nor• 
mal hayat, inkişaf başlıyabilir. Yin• 

1 ve 
ancak bu suretle husumet er~ ük 
kinlere yer bırakmadan, buY 

1 . . ··n· emeklerle vücut bu an esenn ı.n-
lık ve medeniyet için hayırlı ve r;1.e
sud bir eser olması temin edilebilıt• 

ŞEVKET BlLGU!. 

Mahkemelerde 
elli kental yumurta akı, 250 kent.al şe- sik olmıyan güneşin, • dığer üzüm ye- llthanesinde yaptığımız bir tetkik ya- l.ıum:m•lelııa•••••'!'~~ 
kersiz yumurta sarısı, 500 kental şeker- tıştiren memleketlerden ilD, üç ay ev- usı bulacaksuu:z. Geçenlerde Kilimciler çarşısında ~-
li yumurta sarısı, 75 bin kental bira • .h . banca mantarlannın iştiali Uzer!ııe bit 
ımatine mahsus arpa. 2s bin kental m•- Arttırma haftası Yenı otobüsler ı ı yangm çıkarak ha,- Ahmet~ 
sır darısı (Bu yektlnun yarısı muvak- h [ k[ kapılı olacak mağazası yanın. ış, tı.. Ya_,P•.l.an ta!ıkikabu. "atn~ 
kat kabul surelıyledir) 20 bin kental azır ( arı b l tedbi lilt nden , 

. Itmlr fuarında teşhir edilen bir tram- u za ın rsu: fU%\l . • ı.. 
bakla ve envaı, 1500 kental fasulya, bin Aıttınna haftasında yap'.la.cak ışler hüsün kordon hattında işletilmek üzere 1 gına sebebiyet verdiği anlaşı:lmJş, m-
altı yüz kent.al elma ve armut, yetmiş hakkında kararlar almak uzere topla- al h" .,_. k 1 kemeye sevkedilmiştir. 

1 15 b . k 1 . . satın ın.masın.a şe ır mecu.:.ınce arar . . .. . oıı 
beş kental sal< yemiş er, ın enta nan ulusal arttırma ve ekonoını cemı· .1 . ti T b" d"" ..• 1ed ı * Seferihısarın Zeynel koyündeD 

. verı mış . ram us un og en sonra .Ah" 
saman. yeli idare heyetı, haftanın programını .. k rd h tt d . 1 ğ altı yaş!annda Emine ayni köyden --=-- saat on uçte " on a ın a ış eme e 1 ' 1 aran· 

hazırlamıştır. Hafta içinde lzmirde vil- başlamıştır. Bu makina da Biisslııg mü- met tarafından ka.çmlmıştll'. Suç il 
Kasaplık hayvan 

ihracı 
rin milsabakast yapılacak, okullarda ta- essesesininaır. Ayrıca bu müesseseye f maktadır. 
!ebe arasında da bir ınilsabaka tertip sipariş edılecek on otobüse ait tetkikler ı * Sigara kağıdı kaçakçılığından .:r. 
edilecektir. Bir komite, hafla hazırlıkla-1 henüz bitmemiştir. Otobüslere arka kı- lu o rak ıhtısu mahlı:em~ce e aa 
rını yapmak üzere faaliyete geçmiştir. sunda birer kapı il&vesi düşünülmekte-j ce allı ay hJıpse auıhldlm. edilen ~e-Kasaplik hayvan ihracatiyle iştigal 

eden but müesseseler, Türkofise şaya
nı dikit.at bir müracaat yapınıı;lardır ... 

---<>--'- d t>ğlu Osman anınmalrta idi. Suçlu 
ır. __ _. rihisarda görV.lerek jandarmalar ~~ 

Bu müessesı>ler, geçen senenin kasap
lık hayvanatmdan olup henüz ihraç 

y iiksek sıhhat B d N JJ • fmdan yakalaıım ve Sel.erihisar .,.a 
ayın ır muaaeıumu deiumumlliğince te•kil edilmişUr. 

edilmiyen ikt hın baş sığırın Yunanista
na sevlct, için tedbir alınmasını istemiş
lerdir. 

şurasında misinin bir tavzihi * Menemeııin Hamid.ır• mahallesi_". 
lan~.~ Bayındırın Hisarlık köyünd.e vukua den Ali oğlu lbrahiın Bayan Zebra ;s-Yüks<ek sıhhat Şurasının top .._ı- 1 ~ 

gelen bir katU hadi.sesinin bu iş_te men-
1 
minde .bir km ken.di _riı:asiyle kaçııW nı yazmıştık. Şura toplantısında dokuz 

l k h ih 1 .. 1·· faati olanlar tarafından gazetenıze yan- ve adliyeye verilın4lir. Kasap ı ayvan · racatçı arı, o ıı 1 tane adli mesele ile meşgul olunınU§tur. 
mevsim olması itibariyle Yunanistan Bunlardan bir kısım müddeiumumilik- hş akseltirıldiği Yeni A.>ırın 24111/ 937 
· · h • · d k 1 . tarihli nibhasının 2 - 3 üncü süiunların-ıçın usu.sı vapur temın e em~me le- 1 }erden, bir kısmı da adlıye vekfile- h 
d. ı n kad d · ·k . da (Bayındırda iki cinayet) serlav ası ır er er ne ar A rıyat; · vapur- tinden gelmiştir. Bu dokuz adil mese· ı · l k 
1 P . ı· ı da ha 1 ıle yazılan yazılardan anlasılmak a te -arı ıre ıın:ınını tutuyor arsa y-

1 

ıenin hepsi tababet san'atırun yapılma·, . . . . .. :. .. .. 
• "• •" ktad la 1 zıp ve taslıihıne lııwm gorulmu,ıtur. v.<n ~ım-.;a yana,pnama ır r. sından doı<an surlar> alt takibata da- . .. .. . l · 

,.. ::ı. Hısnılık koyunde yedı sene evvel Jır 
Yunan pıyasalarında kolay s:ırfı irdır. Yü ·• k sıhhat surası bunların k t'l h•d · · lm b d ,. k.. · ~ a ı ıi:1 lSE'.:iL o uş ve u ava o za-

mum un olan bu hayvanların sevklrrı hepsini tel.kik etmis ve bir kısmı hak· --~k d 1 dan ;..; · -.; man uLiUl enıe creca ın geçm..,. .. ır. 
için Türkofı.s Itmır şubesi dün vapur kında karar vormiştir : Bir kısım için Yeni vak'aya gelince bu köyden(ha-
kump. nyalarıyle l•mas etm~tlr. do batı W ilat isto:nittir. Buııun dı- cı) Meh:nedin boğ kule.sinde 21/22-10/ 

-=-- şında memleketteki umuml sıhhat va· 937 tarihinde ölü olarak bulunduğu ha-

--=-
Ç. H. P. Göztepe 

aocak kongresi 
ı b~ 

C. H. P. Göztepe Ocak kongres \·• 
akl;am saat 21 de toplanacaktır. Oc•.' 
lılann bu konı;rrye büyük alakn go~: 
!erecekleri şlmdiden tahmin ediJıııe 
tedir. 

Halkevi yeni kurslar 
T ütün satışları daha Eiyeli ve bulaşıcı hastalıkların seyri ber veriline i üzerine adliye ve zabıta 

bak.kında vekaletç? verilen tafoiliit ve tarafından derhal mahallinde tahkikat açıyor . ·~e-
canlanmadı izahat tetkik edı.lıı1°1<t;·. Anormal biı· h k k • ş· ru:1· ı..dar ı-· 0 olanlara il• 

, u yapılmış ve haklarında u u u amme u ıye "" 8Ç'".''"' il• 
Tütün satıtları iki günd n heri dur- 1 vaziyet mevcut olmadığı te>bit edil· davası açılan iki suçludan Mehmet ten Halkevınde daktilo ve ma1dna d• 

gun olmakla bera~r, yapılan sntışl~ ııilijtır. mevkuf ve Ahmet gayri n•evku.f bulun-j dikiş ve nakış k~arm~ da. yak:. 
da hafif bir yükselme m~ede edil- ---o--- dukları halde tahkikat kanuni mecrası- açılacağı memnımıyetle oıırenılrnış 
miştir. Buna ~ebep, yapıldığı bıldirilcn eooo çuval Uzum Dl takip etmekte bulunıuU§ttır. -<>-- 1 •"' 
yeni bir tüliln anlaşmasıdır ve nı.ü.,taJı- S&lhld1 Yedi yıl evvelki hadise takip ve tah- Karantina ocağının ba O a• 
sil üzerinde mü pet bir. tesir yapmı}ltr. 1 Dün üzüm piyasasında bir canlılık kiksiz kalıı•adığı gibi bu yeni fül de eski C.H.P.Karantina ocağı tarafındatı ~ 
ödemişte dün iki muamele olmuştur. vardı. Evvelki gün öğleden sonra baş- bir suçun tahkiki sırasında işlenmiş de- kında verilecek balonun hazırlıkl"ı:ıe. 

Şimdiye kadar yapılan satışlar 245000 
1 
lıyan hararet dün de devam etmiş ve ğildir. Bina~naleyh bu yazımızın mat- g!irl4mek üzere leiekkül eden lı:ofl\l tı 

kıloyu bulmuştur. Aınerilı:ah kumpan-
1 
iki günde 8000 çuval ü~üm sat,lmıştır. buat kanununa tevfikan gaceteniz.in ilk dün akşam Izmirpalasta bir ıopı.; 

yalar bugün, ınifslah ıle tütün h delle- Hemen her numarada 7S santim bir çikacak nüshasının ayni sahife ve aü- yapmıştır. Balo ayın on birinde vf5 e-
rini ~ıtacaklır. 1 

yük.etme v rdır. tunlarına derci rica olunur.• cektir. 

il ~ - . , • ... - .,. .. • - . 
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TAYYARE 
SINEr:1ASINDA 

BUGÜNKÜ SEANSLARDAN 
iTIBAREN 

2 BÜYÜK FiLiM BiRDEN 
CiHAN EDEBiYATININ iNCiSi VICTOR MARGUERITE'IN 

LA. YEM UT ESERi 
1 Danslar devam ediyor 

LA GARSON 
(ERKEK KIZ) 

MARIE BELL 

TENASOP - ENDAM VE SES ITIBARIYLE MOTEK.AMIL 
BiR KADIN TiPi ARZEDEN 

ZARAH LANDER 
Ocak kongrelerl / 

Nafıa vekilellııce ınoLörlü vasıtala- Burnavadaki Erzene ocağmın sene-

Seyrüsefer talimatnamesi TARAFINDAN TEMSiL EDiLMiŞ AHLA.Ki - iÇTiMAi 
MUAZZAM DRAM 

TARAFINDAN TEMSiL EDiLMiŞ REVIJLO - ŞA.R1'.ILI 
MUHTEŞEM BiR ESER 

nn seyriiııeferi hakkında bir talimatna- lik kongresi (Küçük Cami) bu alcşam- 1 

me hazırlanmaktadır. Vekalet Izmir be- dır, büyük cami kongresi, pazartesi ak-
1 

• k 1 lediyesinin motörlü. vasıtalara tatbik el· şamı yapılacaktır. Erzene ocagı yön U· 

tiği seyrüsefer usullerinin bildirilme.>i- rul baş!tanlığı, kayıllı azaları d~vet el· 

nı i> mişt::. l mektedir. 

a otomooile. 

iLAVETEN: PARAMOUNT JOURNAL ,.,. 
••..•......... ········~···················································································1········································· ................... SEANSLAR FIATLER 

Her gün LA GARSON: 2 - S.20 ', - 9 da.. 30 - 40 - 50 
DANSLAR: 3.45. 7.25 de.. CUMARTESi 

Cumartesi. Pazar 12 de DANSLAR ile batla.·. TALEBEYE 15 KURUŞTUR 
: •, . ~~"'. '.}· . , . . 



Dim.itrofun bir makalesi 
iki Fransız partisi arasında bir kos

koca ihtilif a sebep olmuştur 
Pariıl, 26 (Ö.R) - Sosyalist (S. F. I. .................. ..................... ıra ı-;tirakındcn sonra komünist ve sos· 

O.) partisi daimi idare komitesi kendi Sosya}J.Sİ lnlist partılerinin birleşmesi imkanını 
namına B. Paule tarafından komünist tetkik için teşkil edilen komisyonun 
P&rtisine gönderilen uzun bir mektubun içtiınnına lüzum kalmadığını bildirmek-

••••••••••••••••••••••••••• 
lneinini neşrettirmiştir. Bu mektup p arfisi artık komÜ tedir. Zira iki tarafın görüşleri arasın-
on iki son teşrin tarihinde üçüncü en- da birlcştirilemiyecck derecede büyük 
lernasyonalin genel sekreteri B. Dimit- nist partisile bir- bir harp tezahür etmektedir. Komünist 

rof tarafından Fransada neşredilen bir f eşmeğe imkan ol- partisi Dııııitrofun mnkalesini kabul et-

3 

Vekiletler 
İki vekaletin vazi
fesi diğer vekalet

lere verilecek 
lstanbul, 26 (Yeni Asır - Telefonla)-

Söylendiğine göre, vazifeleri ve )'<'ni ve· 
kalctlcre tevzi olunacak velcaletler ara
ınncla Gümrük ve inhisarlar vekaleti ile 
Ziraat velrnleti vardır. 

Matbuat 
Umum müdürlüğüne 

B. Naci getirildi 
Ankara, 26 (Yeni Asır - Telefonla) -

Matbuat umum müdürlüğüne Sinop 
valisi bay Nacinin tayin edildiği haber ll'lakaleye bir mukabeledir. Bu makale- - mekle kend!ni So\•yet hiikümetinin hil-

-ı bil k d ğ k f alınmı.,tır. •un metni . ahare omünist partisi ge- ma ı ına anaa küm ve nüfuzu altına kqymuştur.Bu sc- ,. 

:bel .sekreteri Jaques Ducles tarafından getirmi-t:tir heple iki partinin birleştirilmesi müza. Bı·r kaza 
hiç bir itiraz. kaydı olmaksızın tasdik 'r kereleri sosyalist partisi tarafmdan ke-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.clilrniştir. Dimitrofun makalesi rosya- di heı1abına tekrar ediyordu: silmektedir. Komünistlerin fazla olarak 
liat partilerine karşı şiddetli bir tenkit «Sosyal - Demokratizıne nihayet ve- bazı tenkitlere nihayet vermek husu
llıahiyetinde idi. Mesela Italyada Faşiz- rilmeden kapitalizme nihayet vermek sundaki vaitlerini de tutmadıkları ihtar 
Jlıin nıuvafiakıyetini Italyan sosyalizmi- imkansızdır> B. Dimitrof iyi ve fena edilmektedir. Bununla beraber sosyalist 
'hin hesabına yüklemekte idi. 'Oçüncil 50Syalislleri, iyi ve fena demokratları partisi daimi idare komitesi 1936 tem
e.ııternasyonalin genel sekreteri sosya- birbirinden ayırt etmek için umumiyet- muzunda yapılmış olan iş birliği hakkı
Jiatltti tek cephe teşkiline mani olmak le Sovyet şekline ve sosyalizme alım ııa sadık kaldığını ve iç ve dış vaziyet 

Ergani - Elaziz 
hattında dört k~şi 

yaralandı 
için delice bir gayret sarfetmekten it- bağlılık derecelerini değil, fakat Stali- sebebiyle bugün her zamandan daha lstanbul, 26 (Yeni Aaır - Teldon!a)
hanı ediyor. Ve maksatlarının kapitalist nin dahili ve harici siyaseti ile ~imdiki' elzem olan halk cephesi insicamını boz- Bugün öğleyin Ergani - Elaziz arasınJa 
Jnemleketlerinde hAkim sınıflarla temas I haliyle mevcut olan Sovyetler birliğine mak istemediğini bildirmekt~ ;e b~ fa- b~r hıza olmuttur. Fazla yağmurlarclan 
halinde kalmak olduğunu iddia ediyor· karşı hareketlerini miyar addediyordu. aliyet birliği içinde iki partının bırleş. Jm .>arma lrnparak. o ıırada geçmekte 
du. Nihayet on .sene evvel Stalin tara-! Sosyalist partisinin daimi !dare komi- mesi için elzem olan şartların kendiliğ'.n- 1 o~~n ~~r~andizin Üzerine yuvarlanmış, 
fından söylenmiş olan bu cümleyi ken- tesi komünist partisinin bu mütalaala- den hasıl olacağını kaydeylemektedir. dort kıtının yaralanmasına ıebep olmu\1-

Güreşler heyecanlı oldu 

B. Yaşar rakibi Kavosu 
tuşla yendi 

Istanbul, 26 (Yeni Asır - Telefon1a)
tekoslovakyalı güreşçilerle güreşçilcri
lrtiz bu gece de müsabakalara devam et
Jnf§lerdir. 

Bu gecenin gUreş müsabakası, Saim

Y\lluf ıüre~iyle açılmıştu. Saim
:Ywıuf güttşinden sonra ilk olarak Ya-
larla Çekli Kavos karşılaşmıştır. Birin
e! devresi beraberlikle neticelenen bu 
ıüreşi Y ~r tuşla galip gelmek sure
tiyle bitirmiştir. Güreş çok he~·ecanlı 
<>lnıu§tur. 

62 kiloda Yusuf Çekli lzo ile karşı· 
laşınış Çekli Izo sayı hesabiyle Yusu!a 
galip gelmiştir. 

72 kiloda Saim - Herzo güreşi de ala
kalı olmuş, neticede Saim sayı hesabiy
le galip gelmiştir. 

87 kiloda Mustafa - Bragop karşılaş
mış serbest olan bu güreşte Mustafa 
galip gelmiştir. 
Ağırda Ahmet - Malaçek arasında 

yapılan serbest güreşte Ahmet tuşla ga

lip gelmiştir. 

Vekiller heyeti üç saat 
süren bir toplanh yaptı 

B. Numan 
Hariciye umumi 

katibi oluyor 
--o-

Ankara, 26 (Yeni Asır - Telcfo!1la) -
Hariciye vekaleti siyas1 müste~arı bay 
Numan Mencmcncioglunun müsteşarlı-

ğın lağvı üzerine tekrar umumi kfıtip

liğinc getirtildiği malUmdur. B. Numan 
Mcnemcncinin tayin kararı yüksek tas

dike arzedilmiştir. B. Numan Mene
mencioğlu Gaziantep saylavlığından is
tifa edecektir. 

Hazine müsteşarı 
Istanbul, 26 (Yeni Asır - Telefonla)

Ankarada bulunmakta ~ilan lngiliz ha-

zine müsteşarı bu akşam lstanbula mü
teveccihen Ankaradan ayrılmıştır. 

Enois 

tur. Yaralılardan b irinin bacağı kesilmiş
tir. Kaza mahalline imdat treni gönderil
mi,.ir: 

Fransız bahriye ne 
zaretinin bir tekzibi 
Paris, 26 (ö.R) - Bahriye nazarcti 

tebliğ ediyor : Bir Itıılyan gazetesi bah
riye nazırı bay Caınpinchi tarafından 

gı'.iya yirmi i.iç ilk teşrinde Tulonda söy
lenmiş olan bir nutkun metnini neş

retmiştir. Bahriye nazırı bu nutkun baş
fan aşağı uydurma olduğunu bildiriyor. 
B. Campinchi Tulonda bir tek nutuk 
soylemiş ve bunu da .) irmi iki ilk t ş

rindc belediye dairesinde vermiş olup 
bu nutuk metni zamanında bütün gaze
teler tarafından neşredilmişti. Bu nu
nulkta be.) nelınilel siyasetle alakadar 
hiç bir mütalaa yoktu. 

«'eni Asıl"'_.. Ital~ ga:zete9\ Fral\Sli. 
bahriye nazırının Italyaya karşı harp 
yalnız içtinabı imkansız değil .. Ayni za
manda elzemdir. > yolunda beyanatta 
bulunduğunu iddia etmişti. 

Müstemlekelerde 
Açık kapı rejimi · 
ihdas edilecek Bugün karşılaşıyor 

- Londra, 26 (A.A) - Havas ajansının 
lstanbul, 26 (Yeni Asır • Telefonla)- muhabiri bildiriyor : 

lst.anbul, 26 (Yeni Asır - Telefonla) - Vekiller 
&oplantı.sından sonra meclis binasında toplanmıştır. 
lnil•t" ""j ur. 

Heyeti bugünkü Meclis 
Müzakereler üç saat sür-

Enois Yunan· futbol takımı yarın (Bu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ·~n) Günq takmı ileilkm~ı ya~

Almanların iptidai maddeler satın 

nlabilmeleri ve mamul maddeler ihraç 
edebilmeleri için müstemlekelerde bir 
açık kapı rejimi ihdas etmek Almanya
nın müstemleke taleplerine karşı Ingi
lizler tarafından yapılacak ve pazartesi 
giinü Frnnsız nazırlarına bildirilecek 
olan mukabil teklifler işte bunlardır. 

Madagaskar Adası 
Lehistan yahudilerine 

tahsis edilecek? 

• 
nıı 

Varşova, 26 (ö.R) - Müstemlekeler tetkik komisyonu Franaanın ida· 
resi altındaki Madagaskar adasında Lehistan Yahudileri için ileri tekilde bir 
ınüstamere tesisi imkanlarını tetkik etmiştir. Madagaskar adasında Lehistan 
Yahudileri için koloniler tesisi meselesinde ayni vaziyeti muhafaza etmek· 
tedir. 

Macar Başvekili 

caktır. Enois pazar günü Fenerbahçe 
ile karşılaşacaktır. 

Tiyatro mekte
bini bitirenler 

Devlet artisti olacak 
Ankara, 26 (Yeni Asır - Telefonla)

Kiiltür bakanlığı tiyatro mektebi me· 
zunları için bir kanun projesi hazırlan
mıştır. 

Mektep, opera, draın olmak üzere iki 
kısım olacaktır. Bu kısımlardan birini 

bitiren talebe, artist namzedi unvaniy
le devlet tiyatrosunda çalışacaktır. 

Bunlar devlet memuru gibi maaş ala
caklardır. 

Bundan maada hava ve hariciye na
zırları tarafından dün gösterilen faali
yet neticesinde eski garp hava paktının 
veya hava silahlarını terketme mesele
sinin yeniden ihya edileceği zannı hasıl 
olmuştur. 

Makdonaldın 
• 

cenazesı 
Londra. 26 (A.A) - Makdonaldın 

cenazesi Vestminister kilisesine defne

~A Vf:J. • ~ 

. . ~ 

SON HABER 

Pr. Seyfettin in mirası 
En büyük hisseyi prenses 

Şivekar alacaktır 
Jstaııbul. 26 (Hususi) - Mısırda aile\İ \azıyctl<:'r dola.}ısiyle bir müclde, 

delidir diye timarhaneye konulmuş olan \c epi znman c"·vcl timarhaneden 
kaçırılmak suretiyle lstanbula getirilme j memld.:etımiz efkarında bir hayli 
merak 'e alaka uyandıran Mısırlı Prens Scyfeddinin Mısırda bıraktığı mi
raaın 25 milyon Türk lirası olduğu tahmin edıliyor. Bu mühim servetin bü
yük bir kısmı şimdi fstanbulda bulunan Prenses Şivekara aittir. 

Suriyede karışıklık devam ediyoı 
Roma, 26 (ö.R) - Beyruttan bildiriliyor: Karı~ıldıklar devam etmek

tedir. Ma~a:ıalar hala kapalıdır. Halkın otoriteler aleyhine aldığı vaziyet son 
Lübnan intihabatında yapılan tazyiklerin ve Trablus mesdeşinde alınan va• 
ziyetin bir neticesidir. 

JAPON GENERAL/ DiYOR Ki 
Çankayşek Cumaya kadar boyun 

eğmezse Japon ordusu ileri 
yürüyüşe devam edecek 

Şanghay, 26 (A.A) - General Matıui gazetecilere şu beyanatta bulun 
muttur: 
- ~er cuma gününe kadar Çanıı;-Kay-Şck Japonyaya karşı .mukavemeh 
nihayet vermezse cuma günü Japon orduıu Çin hükümctinin yeni taıındığı 
Hank.eu ve Sunkinge doğru yür~mcğe devam edecektir. 

İSPANYA /Ç HARBi 

Madrid bombalandı 
Salamanka konseyi ilk 

içtimaını yaptı 
Marlrid, 26 (AA) - Asilerin bataryaları dün Madrid üzerine şidd<"tli bi 

ateş açmış birçok kişinin ölmesine ve yaralanmasına sebebiyet vermiştir. 
Cümlıuriyetçilerin topçuları muvaffakıyetle mukabele edert·k nsilerin hrıt· 

larını bombardıman etmişler ve asilere ağır zayiat verdirmişlerdir. 
Cümhuriyetçi kıtaatın üniversite mahallesi mıntakasındaki nsi kuvYetlerlc 

Casa })el Campo' daki asi kuvvetler arasındaki İrtibatı keıımeğe muvaffak ol· 
dukları haber verilmektedir. 

Cümhuriyetçilcrin Mangamares nehri üzerinde bir köprüyü tahribe mu· 
vaffak oldukları da bildiriliyor. 

Paris, 26 (ö.R) - Salamankadan bildirildiğine göre nasyonalist 1 pan• 
yada teşkil edilen yeni milli konsey ilk lçtimaını 2 llkkanundıı ) apacaktır. 
Konseyin elliden ibaret olan azası bu defa general Franko tarafından tayiıı 

edilmiştir. Konseyin İçtimaı dolayısiyle general F rankonun ehemmiyetli be· 
yanatta bulunacağı tahmin ediliyor. 

Kudüste şiddet hareketi 
devam ediyor 

Kudüs, 26 ( ö.R) - Dünkü gün Filiatindc ıiddet hareketlerinir 
yeniden canlanmasına sahne olmuıtur. Hayfa • Nablus yolunda bir otobü~e 
taarruz edilmiş, uyuyan bir Arap öldürülmüttür. Kudüıte esli şehirde bir 
bomba patlamıpa da hasara sebep olmam11tır. Bu auilrMtı yapanlar tevkif 
edilmi~lerdir. Harp divanı tarafından muhakeme edileceklerdir. 

F ransadaki' komplo 
Araştırmalar 

devam 
ve tevkifler 

ediyor 
Paris, 26 (ö.R) - Kukuletcliler komplosu etrafındaki tahkikat bugün dt 

yeni tevkifata meydan açmıştır. Fransız faşistlerinin e ki reis vekili olup al
bay Larokla aralan açıldığı için aynlan dük Po:zo de Borgo adli zabıta rner• 
kezinde dinlenmi~ ve ifadeşi alındıktan sonra hakkında tevkif kararı \"erile
rek hapishaneye gönderilmiştir. Yeni tevkif.. edilen bazı kimseler dün tevkif 
edilen Dcloncle ile müvacehe edilmişlerdir. Dük Pozo de Broglionun üniver
ıite caddesinde 5 1 numaralı evinde, Poisııy değirmeninde ve daha birrok 
yerlerde araştırmalar yapılmıştır. Bu sabah saat 13 te Fransa - Cezayir mer
kezinde de taharriyat yapılmıştır. Kukuletclilerin seferberlik tecrübeleri ,>ap· 
tıklan zannedilen Brest civarında bir mevkide mühim araştırmalar yapıl
makta olduğu haber veriliyor. Alman gazetecilerine beyanat verdi 

Berlin, 26 (ö.R) - Macar başvekili B_, Oaranyi dün A lman matbuatına 
IU beyanatta bulunmuştur: Almanya ve Macaristanın it birliğinin esası mil
letlerinin daha iyi bir istikbale kavuşmaları makaadiyle hakiki sulh ve ada
lete "e beynelmilel hak müsavatına dayanır. Macaristan her mılletin menfa
•tlerini göz önünde tutan, mütekabilen haklı taleplerine hürmet eden ve rea
list bir esas dahilinde normal bir vaziyet teıisine matuf l>ulunan sulhçu, siyasi 
\'c :> apıcı bir iş birliğine daima hazırdır. Böyle bir siyaset Macaristanın takip 
ettiği gayelere uygun olup Macar siyasetinin esası Almanya ile samimi bir 
d~stlulc ve ltalya ve Avusturya ile de Roma protokollan kadrosu içinde sıkı 
hır İş birliğidir. Berlinde yaptığımız görüşmeler Almanya ve Macaristan ara· 
~•ndaki münasebetlerin sulh istikametinde inkişafa devam etmeşi lüzumu hal.:-

ücretli çalışacaklara ayda yüz 
ücret verilecektir. 

dilmiştir. 

l~a Ce~ze merasimi öğle ~manı yaptl- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~nda Macar hükümetinin fikir ve kanaatlerini teyit etmiştir. 

Görmeğe doymadığınız... ltitmeğe kanmadığınız .. . 
Nefesini hep aradığınız .. . 

LOREL - HARDl'ler LALE'de 
TO RKÇE SiJZLO 

LOREL - HARDİ HINDİSTANDA 
VE 

Amerika asri polisinin altın hırsızları çetesiyle 
mücadelesini ıösteren 

RIŞAR DİKS HAFiYE 
VE 

TORKÇE FOX JURNAL 
• 

aı bugün L A L E D E He 

Kamutay da 
Dünkü 
müzakereler 

Ankara, 26 (A.A) - Büyük Millet 
Meclisi bugün Refet Canıtezin başkan-

lığında toplanmış ve münhal rnebı,ısluk
lara seçilen Dr. Hüsamettin Kural (Ba-

yazit) Vedit Uzgören (Kütahya) Ne
cati Güner (Zo{lguldak) emekli orge-

neral Ali Sait Akbaytuğ (Kocaeli) nin 
intihap mazbataları' okunmuş ve kabul 

e-dilmiş ve Ali Sait Akbaytuğ ile Neca
ti G .:nerin tahlilleri yapılmıştır. 

Devlet ormanlarından köylünün inti
fa kanununa ek kanun layihasının geri 

verilmesine dair Başvekalet tezkeresi 
ve B. M. 'Meclisinin teşrinievvel 1937 

mıştır. 
....................................... 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• 

~ Kısa Dış Haberleri S . . . . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ROMANYADA 

Bükreş, 26 (A.A) - Rador ajansı 
bildiriyor : 
Yakında yapılacak seçim münasebe

tiyle propaganda faaliyetini kolaylaştır
mak için toplantı serbestisi hakkındaki 
fevkalade tedbirler nazırlar meclisince 
kaldırılmıştır. 

BELÇIKADA 

Brüksel, 26 (ö.R) - Pasifik konfe
ransında Amerikan delegasyonuna rP 
yaset etmiş olan bay Norrnan Davis Pa-I 
rise hareket etmiştir. Orada iki üç gün 
dinlendikten sonra Nevyorka doğru .se
yahatine devam edecektir. 

ARJANTJNDE 

ayı hçsabı hakkında meclis hesapları- B 6 ö 
uenoıı Ayreıı, 2 ( .R) - G~çen-

nın tetkiki encümen mazbatası okun- ı d ı · tih b t • · ı k 1 

1 

er e yapı an ın a a ın netıcesı o ara 
muştur. 8 O · d'" .. h · · . .. .. . retı un reımen cum urre111 

Meclis pazart~ıı gunu toplanacaktır. edilmittir. 

................................................ ~.~ 

Münir Nurettin • 
Ve Arkadaşları 

Kem ençe Kemani 
Sadi lıılay Fahire Refik 

Tanburl 
Refik Şemseddin 

lzmir hallunm kendilerine gösterdiği fevkalade rağbet 
ve arzudan dolayı daha üç konser vermeği kabul etmi§· 
lerdir. 

fzmirlilerin bu fırsattan kolaylıkla istifade edebilmeleri için 

Konserler 
25 Teırinievvel 937 Pertembe akpmı İzmir Tan sinerna11nda 
26 Tepinie•vel 937 Cuma aktamı Karfıyaka Lüks sinemasında 
27 Tqrinievvel 937 Cumartesi alqamı lzmir Tan sinemasıncfa 

verilecektir. 

--·' 



SAYFA:• ---
Tüı··n p·y sası 

insaf sız alıcılar 
tütüncüleri eziyorlar 

n 
YENIASJR , 

= = 

Alman basını 
Memleketimiz hakkında 

verdikleri haberler 
BAŞT ARAR 1 iNCi SAHlFEDE Muhatabımın sözlerini calıbl dikkat ..................................... • • smda Alman filmi üçünci.i derecede bu-

lıbr' 1 buldutwn için buraya aynen yazıyo- Berıı·ner lunuyor. Bu me\'Sİm için ceman yekun 
Buılan; mUbayaa ifiyl.t uğr~arın, rum : ı 130 tane yabancı filim alınmıştır. Bun-

her ,eyden önce, millt ticaretin icap-! - TütünilnüzU kaça sattınız ? .................. dan seksen yedisi Amerikan yirmi dör-

-= 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: ........... ~ CASUSLUK HARBINA AiT iFŞAAT ~ ........ . . . . • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 

ALTIN MiGFERLİ 

Casus Kadın ... , a 1 ! 1 d 

Marth Rlchard'ın Halıralar1 

- 12 -lanıu mUdrik: kimselerden mtlrekkep ! LAkayt, fakat küskün bir eda ile ko-1 K c· A dil Fransız, on altısı Alman ve müte-
olmuı zaruretini ileri sürüyorlar. Te-1 nuşuyor : ODl 13110 il• hakisi diğer memleketlerin filmidir. 16 Çocuk çehresinde büyiik bir heyecan - Nasıl?.. diye bağırdım, beni siz 
:min edildiğine göre piyasaya salihiyet-l - Henüz izzeti nefsimi mübayaa karaya uitmiyor Alman filmi arasında cHükümdar>, üadesi okunuyordu. yaraladınız?. 
llfz bir tak~ alıcı_lar ~_iştirak etın~.k- edemediler! ( M «Tebessüm diyan>, cHelll§i:re Maria>, - Yazık üçümüzün de buluşmamı- Hürmetkar bir tavırla elimi tuttu:. 
te ve temsıl eylediklerı fırına veya tuc-ı _Bu ne demek? Bir şey anlıyama- başlıklı bir yazı •Gece Kayserle birlikte>, cKadın mu- zı söyledi ve göriİJlneden evvel hiç bir - Sizi ve ayni zamanda annemi 
car adına .sadece kendi menfaatleri cep- dun!. 1 habbeti - kadın tces~ürii> !ilimleri var- r şey yapmamamızı rica etti : tarmak için, bundan bqka ~m yo 
hesinden hareket etmeği tercih eyle- T .. 1.. .. t k . . ·ıL ·· . 1. ı yazml'1ltr dır. _Anneniz burada mı? Onunla beraber vazifeye gitmeniz 
mektedirler. f ı t ı -•- ]Jt.- B'-ı ............ ... -. . ..... . . .... . ........... TÖRK GENÇJ.ICI - Hayır bundan dört gün evvel Ber- erşeyden fazla korkutuyordu. Ora 

- u unu sa ma ıçı.n ı a.once ızze ı I ~ • h 
ne 1 sa ~a arzey eml:A cu.ım.. u.ıer Bel'lin 26 (M. H) - Frankfuı::ter Ze- · b" dalı d nal Bu gibi hallerin tütün pazarında te

şevvüf husule getireceiine şüphe edl· 
lemez. Nitekim bu fena neticeye bugün 
şahit olunmaktadır : 

ge gittiğini bana bildirdi. O zamandan be- ır a öıuniyecektiniz. Binae e bu fedaklrlığı her sene istemıye iste- •t ) t · F ki" B illon'ın ve-
rniye yaparız. Llkin bu yıl, mesela ben {ıaulıngnı=::::~iy~anv~;dığ~u bir yazıda Berlinde çıkan ve beynelmilel terbl- 1 ri onun hakkında hiç bir haber alama- gitmenize mani olmak lhımdı. 
b fed k • ı · h ed d" ed • ye bahisleriyle ilmi bir tarzda t,tigal dım. - Anneniz casustur değil mi? 

u a ar ıgı azm eme lDl ve e- mumaileyhin 1921 de Briandın muva· 1 D dakl d ı.,..,, '- b" · ı· d ı eden (Inlernationale Zeitung Filr Er- Ve alçak bir sesle ilave etti : u arını ısır ı ve uvgUa. ır 
mıyece ım e. !akatiyle lngiltereden gizli olarak Türk- - O kendisini çalışmaja mecbur 

Sordum : lerle bir hususi muahede akdettiğini, ziehung) adındaki mecmuanın 937 yı- - Bqına bir felik:et gelmiJ olmasın- b 

• ! 

1 

Bilfarz on balya tütünilnüz var. 
Bunun satl§taki adı elli kunl§tur. 

Elli kW'Uf üzerinden on balya tütünde 
B · · 1..eoL lla d lı 4 - 5 numaralı ııüshasında Türkiye- dan korkuyorum. azı alçakların elinde, bir 

- u sene sızı ~a.a Y1 r an ayı-! bu muahedenin lngiltere üzerinde fev- b8§ka birşey değildir. Onu her :z.ıu.--.• 
ran sebep nedir ? kalJl.de kırgınlığı mucip oldug"unu, hat- deki gençlik mevzuubahis edilerek L'OSININ ttl'ŞAATI 11 B t 1 t• · -A " JL• korumağa ve yaptığı fenahldan iki yilz elli lira alınacağı tahmin edi

lir. Llkin mübayaanm iç yüzü öyle de
ğildir. 

A ı ,_ il ı..-. kili harpten önceki devirlerden itibaren en uva e ımı y .. par, çamurıu e uı-
teş enerea. : tA bu yüzden o vakitki 1ng· iz .-.ve · · 1 • d ~ rlt ..1:.... b olsun tamir etm_,.. .... 1 • .-.._ Annem 

E "'- k h ı·.ıır.· t rb" • t; .. ür' ·ım . se erimı egiştiri en Li.isi en~li ir '"6'" ..-....~ 
- n oilyü(tUmüzün nut unu alır- Lloyd George'un Franklin Bouillon genç ı6ın e ıyesı ve ye...., ı eaı sa- man, ben Belç:'--l--ım ve vatanımı 

1 .Ded Daha d lll h da .. il { 1. t1 tetk"L ed"l tavırla bana bakıyordu:. ~ aym... i iin, mı tüccarın mezkür muahede hakkında konuşmak asın gırış en aa ıye er ıa. ı -, . . . . • . 
On balyanın uç b 1 50 k A h 1 1• ld d"kt T" k.' "'mh . - Benı dinleym Mart, dedı. Dogru rım ... 

a yası urUf; .. ne Uviyette o ması azım ge iğini Ü .. "'re Londraya geldig· inde kendisini ı en sonra genç ur ıye cu urıye- • . Gözlerinden acı ye-1 .... ..J:.:Lijv.--ı. •. 
ı. .. ı.. k k ı....-.. d ki b ] 1 ..,. 1 sôyleyın, annem size bir şeyler anlattı ~ UUA .,uıruu. 
~ası ır •ou '"9; geri e üç aya kudsal bir ağızdan dinliyen bi:ıler, he- kabul etmediğini yazıyor. tinin banisi Kemal Atatürkün öteden ., - Faka~ Mak:sim benden çe1rı·mı·~ ,.. 
da ıskarta ! 1 nüz bu hakikati öğrenememiş bir yığın CIANO ANKARA YA GELMIYOR beri gençlik hakkında hususi bir alika I mı· N y· ka t t k . t d"Y· . . la Pllnlarını altüst ettix.:-ı anladı hM!ıdll• y Ustah ·ı b ka - e ı s e me ıs e ıgınızı an mı- auu 

a, m sı u ıs rtayı ne yap- cHusust menfaatlerle• mücadele halin- MUŞ.. beslediği ve yarattığı eserini genç Türk yorum. kurtulmap karar verdi. Beni Ni9e 

sın ? deyiz. nesli üzerinde ve onun için kurduğunu j - Me§guliyellerinin mahiyetlerini si- derecek. 
Oraya kar•~n yoktur. Burada a1ıcı- G" ··ı·· ki Akh" ı··ı·· ··1 t • k d d k C h · d d Gözl" • de b L . _, __ ,_. oru uyor ısar u uncu er ız- (Berliner Börsenzeitung) gazetesi bir ay e ere üm urıyet evrin e genç· ze söyledi mi? enn ir aevinç ıuvucunı n.ırwrı• 

run lütfen konuştuır..• görülür. : t• ef · • '- k b ·· d ı ı l d 6
.. ze ı n sını &Oruma ve u muca e e e- nüshasında Italyan hariciye nazın kont lik terbiyesi hakkında yapılan müsbet l - Hem evet, hem hayır. Bana vlk.ıa ı: 

« - Onları da on bq lrunqtan alı- ri dindirmek için bir «Birliğe> muhtaç- Cianonun Ankaraya yapacağı söyleni- ve mlismir işleri saymakta, genç TUrk birçok uydurma şeyler söyledi. Fakat - Ve benim yerime sizi lntihap e 
"ereyim bari.!• tırlar. len seyahatinde ahvale vakıf ltalyan kızının da bu sahadan ge-ri ve hariç hı- ben hakikati keŞfetmiş olduğumu 7.an- ler Mart! 

Satıcı boynu bükük : H. GlJN mahafilinde ademi malumat beyan edil- rakılmadığını, gençliğin yetiştirilmesin- 1 nediyorum. - Benden ne bekliyorlu? 
c - Sen~ hay~ .. - BAŞVEKALETE GONDERILEN diğini (Konl Ciano Ankaraya gitmi- de alılkadar ve vazifedar olan bütün ma-l Genç kız ayağa kalktı, bana doğru gel- - İyice bilmiyonun. Fakat flmdi .. 
Diye onun himayesine (!) iltica eder. DiLEK.. yor) başlığı altında tebariiz ettinnekte- kamların bu bapta Atatürkün ilham ve di. Yüzil bembeyaz kesilmiftL Titrek le Ullllediyorum ki, sizi h&Dll Jıl 
Zilrraı böyle sabun köpüjü mahiye- dir. · irşatlariyle hareket ettiklerini, takip bir sesle kekeledi: lrullandcaklannı bilmiyorlar. 

tindeki cHimaye- lere boyun eğdirme- B~bakanl&k yuk.sek katma ALMAN FILIMLERI edilen gayenin Kemal Atatürkün açtı-! - Onu gözetliyordunuz değil mi? - Niçin eşimdi> diyorsunuz? 
mek için ne yapmak !Aıım ? Biz ekicilerin kredisizlik yüzünden ğı yolda vakti gelince devlet idaresini Onu tevkif ettirmek mi istiyorsunuz? Lüsinin benden bazı şeyler saldad 

Bir çokları : başkalariyle ortaklık etmemizi teminen (Börsenzeitung : Istanbuldaki fılim 1 bu gençliğe emanet etmek ve ona Ata-1 - Evet, geçirdiğim küçilk kaza olma- nı ve ifşaatında bile annesinin tenu·_.,.. 
c _ Teşekkül.. Teşekkül!> diyorlar. Cümhuriyet hUkümeti çok yüksek dü- :kiralama firması Fitasın yeni sınema I türkün ideallerini tahakkuk ettirmek saydı, onu ilk karakola ihbar edecek olabilecek bazı noktalan bana · 
Bu söze hak vermemek elden gel- ıilncelerle zirat kredi kooperatifler ka- '. mevsimi için hazırla~ığı programa gö-

1 
kudret ve kabiliyetini vermek olduğu. 1 

idim. lemediğini hissediyordum. 
mez. Şu Akhisar gibi bir tütün yur- nununu vücuda geürdi ve bizler de al- re Türkiyede gösterilecek fılimler ara- nu yazıyo-. Lüsi: Bu kadın ne kadar S'Jçlu olursa o 
dunda yıllardan beri mlistahsilin hakkı-

1

1 tt sene evvel .kooperatif kuta?'ak şimdi- - Bundan emindim, diye mırıldandı. annesi, öz annesi değil miydi? 

nı müdafaa edecek bir teşekkill kurul- ye kadar çok iyi yardımlar gördük v.e Mı• ı l"ı Maden Fakat bereket ki he.rşey Jakin.in tahmi- - Mart, yalvarırım size burada 
madı. Tütijnün tek elden idare edilme-! görmekteyiz : Bu sene yetiştirdiğimiz ni gıbi oldu. diye devam etti. Böylelikle yalnız va 
sı zarureti artık kendini tanıtacak ka- tüt.ünler Alman firmalarının malum es- - Jaki mi? nınıza hizmet etmekle kalmıyııcak a 
dar büyümüştür. Şu tüccara, bu muta-! baptan dolayı piyasaya iştirak etmeme., M a hs u 1 Ü m Ü i e Cevher J eri mi z - Sizi obüs deliğinden çıkarmış olan, zamanda, annemi de konımll§ ola 
\ assıta çatmadansa tedbir kanalından !erinden d"ğer alıcılar fiati doksan ku... balıkçı dostum, büyük dostum Jaki... nız! Annemin size itimadı var! Size 

)Urumf'k~er. halde
0

daha .. f.a.ydalı değ.il ruştan balıyara.k bir. gün iç"nde- elli suikast 
1 

ı•şletileceh -Demekbiliyordu.. sırlarısö.Ylltecek,'sizdel:füiılanJ 
• • - l';vet sizi yanlıyan çivıyi de a- yeticttreceks•...:ı ... ' udır? A;khısarda bir «Tut#nc:iller hır-' kurusa kadar düşürduler ve bugün 30 :.- uı ... • • 

Jıği kuruıması lüzumu, bir ,lpıg şe,ııe 50 k~rus ara ında muamele yapıyorlar -BAŞT ARAFI BIRfNCt SAHIFEOl!:- -BAST ARAFJ BIRJNCI SAHtFEOE-- rakkabınıza ben ko~muştum! ;-DEVAM ED~ 
cw~y~ ~ ~~~ay~~~~B~~~ibrupa~ellillintlk~;~mhkiTI~~~~~~~hll~~-~ey~n~~m~müu~~,~~-,~------~~-~-~-----~~~~~-~~~~~~~ 
B . . "ht' b"t•• "d.l . 1 . k ler ve gelen mallanl\ nutnUnelerını d~ aen ehemmıyetle cabsmakta bulun- Amerı·kanın tecerru"diii ugun aynı ı ıyaç u un şı ı.ıelıy e or- ku do san kurusa t 1 n mal ayarında- t rtı ı ro· d v h L- 1 · 
tava ıkm tır ı d . . - gos er ış c ır. uou aQCr a ınml§tır. 

ç 1§ ' ır. inhisarlar ıdare : uç ay onra da Stokholmdaki Tı.irkofis şubesi ala- B' . . • ··f tt• B Ab'-
F . 1 dU kil lUğiln k 1 f _, 1 .. .. . . . ınnc1 umumı mu e ış • ı 
ıa ş n e re o tenın aua- o sa tulun fıatlerı di.ı mı:yec ktır dere- kadar firmalardan özür dilemiş k~yfi di Ö · · t'f · t 

lığını sebep olarak gösterenler de var .. , cel rine gi:ı~ sonuna kadar d r fiatle yeti iktısat vekaletine hilditiİeceğin~ u~u zm~?d·~ .. ıssı ~~kr~e .. emb~·~e- Brezı·lya ahvaıı·ıe· 
B d d · b' ıw· la x. d" b 1 li 1 m mu uru .• :ıu unun ırın 

I'~ti~a .mFe!:_antli~t~~ fire yıne ır ız-1 ha c~15ız ıye \'ailte . u undugu a ·dil~ ve ehemmiyetle takip edilecegini bildir- ci umum müfetti,li~e tayini rnu-
LA r. auan ..ua masına mensup ugun gerek bu daırc \'e gerek ı'nı ı · ı· 1____ b l d v hakkındaki ha 1 mış ır. ııuun:r u un ugu -
bır adam ba§kasınm adına koçan çıkar., ş'irketler mütavassıtlar gibi çok duşük Iktısat vekAletinden .:ehrimizdeki ala- ber ben.. A aka tt teyı·t • k t 
tara yUz. erce onum tütün dikene, ıat er nnne tedir. Bu vaziyet --sı- kadarlara verlJen emirde, bu elim 'ha- edilmis d '"ki' k l d.. .. f 1 k '--- y uz resmı m ma an mazıye arışmış ır 
falln mutavassıt bir ekim sahasını an- sında ne türlü ha~eket edeceğimızi şa- disenin derhal tahkik edilmesi bilditil- BUL~R ~AölNDA AL TIN 
gaje ederse rekoltenin ihtiyacı aŞacağı 1 ıırdık. Bu sene kuraklık yüzünden esa- miştir. Alakadar firmanın müdllrii 1Ju
şüphesizdır. Bunun başkaca feci -taraf- I sen az mikdarda tutün alm.lflık ve ma- 1 gün hadise hakkında izahat verecektir. 
ları da vardır : ı liyet fıati yetmiş kuruşa kadar yüksel- j Dış ticaretimizi baltalamak gibi en 

1 - Amele buhranı yaratması, miJtir. Hiıkiımetimizin biz zürraa koo- ağır bir suçu irtik'ip etmekten çekinmi-
2 - Bu buhran yüzünden yükselen peratifler vasıtasiyle yapını olduğu 'yen bu gibi müesseselerin teşhir edil-

yevmiyelerin maliyeti arttırma.1ı, 1 yardım borçlarımızı ödedikten sonra mesi ve ticaretten menedilmesi, ilbsat 
- Piyasa açılıımda en e\rvel bu til- efradı aılemizin iaşesini de temine te- 1 vekaletinin evvelce verdiği karar ikti-

tünlerin cTercih> edilmesi. veccUh ederken bugünkü şekil karşı-
1 
zasındandı. Eğer alakadar firmanın su-

Gibi ha1Ier küçük zUrraın aleyhine sında borçlarımızın nısfını bile ödlye- çu sabit olursa hakkında takibat yapıla-
acıklı ~eticeler doğuruyor. miyecegimiz gibi çoluk çocugumuıun f cak ve ihracat yapmaktan menedile-
Muhıtte beş altı bin zürra var. Her aç kalarak sefıl bir hale diıştüğünil de cektir. 

aıle reısinin efradı ailesini de hesaba göreceğiz. Bu hal önümüzdeki yıl kat- - - -----------
katarsak yekUn 20 - 25 bin olur. Bu iyyen ı ıistahsil olamıyacağımızı ifade 1 yük zararlardan kurtarmış idi. Bizler 

rakkarn tüt~~e~ ~km~~ .. bekliyenlerinl et~ekt~ir ki_ bu takdirde başkalannın 1 ise o tüccarlara nisbetle çok daha raıl~ 
sayısıdır Bırliksızli.k yuzunden kosko- bazıcesı olacagız demektir. 1 himayeye muhtacız. Biz biçareleri dahı 
ca bır kitlenin emeği, doymak bilmi- Bir kaç sene evvel lzmirde Türk tü- ı bu elirn vaziyetten kurtarmasını hillfü
yen beş on kışınin ıhtirası karşısında tiın tüccarlannıit ellerinde bulunan tü- metiınızin yüksek şefkatinden v~ slaka-
r"yıp gıtrnektedir. 1 tünlerini mUracaatleri üzenne müşfik sından çoluk çocuklarımız adına ehem-
Bugun, Ak.hisarın eski tütünctilerkı- hiıkümetimiz yüksek fiatle inhisarlar mıyetle yalvarırız. 

d b ril le konuşuyordum. 1 idaresine mubayaa ettirerek onları bQ- Akhisar - Tiitün müaUıhsilleri 

Ankara, 26 (Hususi) - Bulgar • 
dağında iki yüz bin ton albn cevhe
ri bulund~ kat'i o larak tesı>İt 
edildi. Made~ arama enstitüsü bu 
alhn madeni cevherini i§letmek im
kinı olduğu neticesine varm11tır .... 
Cevherde, altından bqka mühim 
nisbette gümüt te vardır. Yapılan 
tahliller neticesinde cevherin bir • 
tonunda on bir gram altın 250 
gram ıümiif bulımmuıtur. Aynca 
Koban civanndaki madenin de zen
gin altın cevherini ihtiva ettiği de 
tespit edilmiftir. Her iki maden 
i§letik?:ji takdirde senede bir mil
yon liİ-alık ·altın ve gÜmÜf verece
ği tahmin edilmektedir. Madenlerin 
itletilmesine kısa zamanda batlaru· 
lacaktır. 

1 ••• , -

BIRTORKO: 
~SOZCi&-g] .,.,,,... :ı::cım~ 

BiR TAKDiM 

A hamamcı hu hamama ı;uzellerden 
kim rlir 

Ne bıleyim hey efendi aiinde yüz. bin 
1 ~ı>+•• 

- . Seni kanma takdim etmek i 
rum. 

Nederı~ 

zip 

riyetinin tecerrildü meselesinin -·~• 
karışmış olduğunu takdir etmelidir. 
bUjük: imtiyaz kıymetten sakıt olnı 
tur. ' 

Brezilya buhranının inkişafında 
at menfaatlerin büyük bir rol oy 
ğını iddia eden Louis Bresse bu nı 
7.U etrafında «Ere Nuovelle> gazete 
de şu fikirleri ileri sürmektedir : 

Geniı bir surette. vukua gelın• 

can gelir 
Anlında cariyeai önünde .. itan celu-

AI çevreni aür gözünün ya11na 
.')imden eonn. döiünelim taş ile 

len havada uçar iken bir el ile tuttun 

f lergün bir karikatür 
- Dünyanın en çirkin adamı .ile ev· 

lendiğini daima iddia eder de .. Ahini 
isbar için •.• Paris (ikinci teşrin) - cF.cho de Pa- takalarda baştan başa yerle§Jllİş 

ris> gazetesinde Brezilya ahvaliyle meş-1 nan Alman ve Italyanlar da aynca 

beni 
He kapında kul eyledin ne izat ettin beni 
len hahamı bilir ıken bir pula eatbn beni 

Al çevreni auı 

.B1R A:T A SöZO: 

Avrat lizım kalçalı 
Oğlan doiursun arsl '• 
BiR iLAÇ Bir Hintll mlh racg lu• eporlerı yapıyor. 

- Kanının sinirlerini doktor bır mua
ıeaede derhal tedavi etti. 

81R MAZERET 

- Ya .. Demek verdiği ilaç çok teımlı - Niçin ablasını almıyorsun da '. •-
.. Nuıl tedavi etti? çuk kızla evleniyorsun? 

- Sinir buhruuıun iatixarfa -~ j - '-n ...... belf-~ Ye ........ .,..edt t 

BiR MANi: 

Bır elınde altın kadeh 

Bir elırtde bir metre 
Aldandmı gönül verdlDl 

BiR iDDiA 

- Alim olan daima ftiphe eder. id
dialarının isabetinde ısrar edenler dai
ma cahillerdir. 

Bu iddianıza emin miıiniz) 

- Muhakkak ... 

BiR BiLMECE: 

Aheste aheste 
Kumru kafeste 
Yem yer au içmez 
öyle bir nevreste 

Cevabı: Y ann 

gul olan Pertinax Lltin Amerikayı vil- trol oynamışlardır. Halbuki Birel""'~• 
cuda getiren yirmi devlet tarihinin hil- i son zamanlara kadar kapılarını 
kümet darbeleriyle dolu olduğunu ve 

1 karşı kapalı bulundurmakta idi. 
fakat Brezilyada Vergas tarafından ya- sız fikirlerini ve Fransız mektebi 
pılan son darbenin bunlardan çok fark-ı tivizmını hararetle kabul etmiş 
lı bulunduğunu yazıyor. Bu zata gö-

1 

bir çok Brezilyalılar mevcut ol 
re : dan Br zilyanın azami terakkllere 

Tebarüz ettirilmesi icap eden nokta har o gı zannedil.m.i§ti. Halb 
Avrupa ideolojilerinin (MuhaıTir bu beten suktlnet ıçınde geçen w·aaıılillll": 

ddeolojilen kelimesini istihza ıle yaz.- Luısın cumhur r "ğinden sonra 
maktadır.) Amerikada kok saldıkl rı tahmırun tamamen zıddı tecelli 
noktasıdır. Birleşık Amerika devlet er Bu mevzu e f da uzun ar 
daha şımdiden en~elenmektedırl . 1 yap ağa 1 zwn yoktur. Son 

Geçen ilkklnunda Bueno Aıreste f A an m tbuatınm neşrıya nı 
mali ve cenubi Amerikanın sulh ve 1 k kafidir. Berlind 
demokrasiye ınerbutiyeU medJQ ıçın- Mussolıni Brezılya hadise v 
de ittihat ettiklerini ifade n metin- 1 leceğını haber verınifti Ve Jtal 
J.t kabul edilmifti. Bu çok çabuk tek·: buatıaın bu mevzu etrafmdaki 
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZÜ 
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lmpartor T eosyanın elinden tuttu 
--------------------------------Ayağa kaldırdı, cins bir atı muayene eder gibi genç kadını evirdi, 

çeoirdi, ustacasına her tarafını gözden geçirdi 
hoşuna gittiği gözlerinden belli idi 

imparator üçüncü Mifel ıözlerine İn•· ı Onan kolundan tuttu. . nıası.. Daima sarayda kalmasi.. Onun 
nanuyord.. -V asil .• dedi, lmpuatora bedi1e et· imparatorun gözdesi olduğunun halk ta· 
H~ ild taraflı idi. titim kadau gördün. r~" "'dan biliıunemesi 18.zımgeldiğlrıi ıöy-
EYYell.. TeotJaND gURUiiine ilk gÖ- - Evet. lemek istiyorsunuz zannederim. 

riifte ~. -Onu ıüpbesiz tanıyorsun.. - Evet •• eyi keıfettiniz. Daha doğ-
Cenç kadm balcibten bat döndUrücU Vuil cevap vennedi. rusu ıimdilik bunun böyle olmasa daha 

bir sisellite aahlptl. Hele bacün bUsbü- Bardaan bu sözlerle neyi kastettiğini ihtiyatlı bir harekettir. Bir de Teosyanın 
tfin süırıeUepnittf. bilmediği için sualini genişletmesini bek· haremde diğer kadınlarla olan münase· 

Saniym Banlaaaı ona hediye olarak liyorda. batınuı hüsnü idaresini de teırilat nazın 
h17le bir k.adm vennesi hayretini artır· BaJvckil: ve hareme girmeie yegane salahiyetli er-
llllfb. - Evet. •• Dedi.. Onu fÜpbesiz tanı· kek olmanı-; bakımından sizden rica ede· 

Demek amcua bafvekil olunca eski yonun •• Onu sen değil, bütü.'l Bizans ta· ceğİm. Açıkçuı Teosyayı sizin bimaycni-
tabiatlannı terk etmiıti. nar •• O mqhur Bizanı fahişesi ve Hipo· ze tevdi ediyorum. 

Demde artık onun saraydaki cünbüt drom cüınbüıbanelerinin gözbebeği Te- - Merak etmeyiniz .• Teosya ile kura· 
alemlerine kanfmak ıöyle dunun.. Bil- 011adD' •• Fakat saraya girdiği andan İli· cağını dostluk sizi memnun edceek ıe. 
lkis 0 alemlerin revnalrma yardım ede- barerı arttk onu kimse görmiyecek •• Kim- kilde olacakta". 
cekti. se tanımıyacaktır. Teosyayı her kes bi· Dardasın da e~!W'n iıtediği bu değil 

önünde dia çö&mı"' olan Tcoı:ya~ lir. Yalnız tmparator bilmezdi. lmparR-
elinden tutarak kaldD"dL tora takdim ettiğim kadının bir fahite 

Cim bir ah mu.yene eder gibi evir- oldajunun gizli kalmıuı l&zun. 
~i, çeftdt •• H• tarafmı gözden geçirdi. V asil, dudaklannda ince bir tebessüm: 

8-duar -Anladıeı baıvelo1 hazretleri.. dedi. 
- Ala amca.. dedi.. Bu hedi~n- Fak.at bir fahifeyi imparatora takdim et· 

Clea Cloinuu eok ...,.. ... oldum. Artık mck nereden akllllWI geldi •• 
bid ,.ına barakabilirainiz. - Basit.. lmparatora kadmdan batka 

A.-.eme ıitt• bafvekil oldajmtu müj. vcreceiim hediye makbule ıeçmczdi .•• 
dele.. O da aeftDecek.. A,..i umanda Namuslu kadınlan ise herkes her yerden 
yeni tepifat DUll'DI da al •• Beraber gö- gönderiyor ve bunlar ekseriya cünbüt ya
tür.. O.... yeni nsifeeini anneme b;t. banası olduklanndan imparatorun zev· 
Clinnei• eeal memur ediyorum .. Bugün kint okfAlll&ktan uzak kallyorlar. Halbu
aenin ,ere(ine.. Amcamm .• &tvckil Bar- ki bir cünbiif kadım olan T cosya, tmpa
d ..... terefine Bizaruta ba,ram fapdma· rator hazretlerini istediği gibi eğlendire
..... irade ettim.. Cece de sarayda senin bilir. Mabad da kendilerinin bot bir vft· 
cüzel becli1en terefine bir atem tertip e- kıt ıeçirmeleri deiil mi? Böyle dü~ün-
d~. düm. Y agılmadun ıı:annediyorum ••• 

V uil.. vaıı:ifeni biliyorsun.. Bundan - Çok doğru hareket ebnİfsiniz... Te-
aonra artık senin yerin sarayd... Salan osyamn artık bir daha saraydan çıkma· 

mi idi?. 
T eosyayı saraya sokmaktan maka.dı 

hem imparatoru hem de Vasili elde et
mekti. 

Muvaffakıyetinden emin: 
- Haydi, dedi, timdi gidelim, valide 

imparatoriçeye arza tazimat edelim .• 

* O gün Bizans hakikaten Bardas ıe

refine bayram yapb. 
Bqvekil Sokolari.sin cenazesinin kal

dırıldığı günün geceıi bütün Bizans, yeni 
batvekil terefine a.baha kadar eğlendi .• 

* Ayni gece. .. 
imparatorun < .... büı odasındayı~ ... 

Bu odada bu gece mutad hilafına bü
yük içki masası batında yalnız bet kiti 
var ••• üç kaduı ve iki erkek, beı kifi •.• 

-BtTMEDI-
aynlayımdemeyesin.. Hem sana.. senin ......................................................... ... 

içia .......... daha batka sürprizler Fransız kabinesi meclisten itimat aldı 
de vardır. Onlan IÖ71İyeceiim-

SAYFA:I ' 

Küçük sanat erbabı kimlere derler? 

Küçük sanat kanununun 
umumi hükümleri nedir? 

Çıraklık, kalfalık ve ustalık devirlerinde mukaveleler 
ve küçük sanat erbabını himaye 

ne gibi tedbirler alınıyor? • 
ıcın • 

Kamutay lktisad Encümeni dü.n. tz· ı mi vaziyetin kolayca tetlcik edilebilmesi daki csular kalfalat için de düşünG 
mir Meb'usu Rahmi Göken·i.n riyueti al· ve alınma11 icabeden tedbirlerin vaziye- müıtür. 

tında toplanmıı ve cKüçük sanatlar ka· le daha çok uygun olmuı imkanları elde H 1 MAYE 
nunu• layıhasını .müzakereye başlamıı· cdilmiı olacaktır. Ecnebi ustalar hakkın- Vasıtalı ve vasıtasız yardunlarla küçü~ 
tır. Encümende hükümet adına sanayi ge- da bulunan madde ile de diğer kanunlar sanatların mesleki ve iktısadt inkipRaıi 
nel direktörü Reşat izahat vermi.ıtir. da memleketimiz dahllfode çalışmaları temin edilmek iıtenilmiıtir. Himaye t~ 

Tedkike başlanan kanunun umumi hü- menedilmiı bulunan ecnebi uatalann haiz killeri. apğıdaki kmmlara aynlmıflır. J 
kümlerinde, kanunun tatbik edileceği ıa· olmalan icabeden ıartlar tesbit edildik- Muafiyetler 1 
ha sanat ve sanatkar bakımından tetkik ten sonra bu gibilerin çaltima müsaade· I Küçük sanat erbabmın muhtaç bulunc 
edilmektedir. Küçük eanatkar için veri· lcrinin lktıaad vekaletince verilmesi hak·• dukları makinelerin gümrük re.miyle buc 
len tarif memleketin bu günkü küçük 88• kandaki hükümle, yerli ıanatkarlarımızın t na munzam reaimlerden tuz gibi mad
natlar vaziyetine tamamen muvafıktır. lüzumsuz ve zararlı bir rekabetle mÜ§kül r deler fiatlerinin % 5 o sinden, çırak ~ 

Bu tarifle emek ve sermayesini bera· vaz.iyetlere dü§memeleri temin edilmek kalfaların ka:zanç vergisinden mamUlatu( 
bercc kullanan kimse nazarı dikkate alın· istenmiştir. devlet nakil va11talariyle nakillerinde 
mıştır yeni kanunun emrettiği tarzda ye• Çaraklık nakliyenin muaf tutularak iatllualitu( 
tiştirmiş bir usta olmakla beraber emeği· Küçük sanatkarlığın ilk kademesini mümkün olduğu kadar ucuza mal eC:lil"' 
ni kiralıyarak bir patronun veya bir bl\e· teşkil eden çırakların umumi ve mesleki mesi ve fazla miktarda çırak ve kalfa 
ka11nın emri altında çalııan sanatkar bu bilgi bakımından en iyi bir ıekilde yeti- yetiştirme imkanlarının temini dü,ünül4 
kanuna tabi olmıyacaktır. Bu tarifle us· şebilmesi esaslan teabit edilmiıtir. En kı· mÜ§tÜr .. 
taların kullanacakları çırak ve kalfaların sa bir zaman içinde muayyen bir saatte KREDi 

azami haddi de tayin edilmiştir. Bu nokta 
bilhassa bu kanunla vazedilen öğretme 
mecburiyetlerinin iyi bir surette tatbiki
ni temin edecektir Çıraklık ve kalfalık 
müddetlerinin tayini nizamnamelere ter• 
kedilmiıtir. Bu suretle her sanatın tek· 
nik sartları göz önünde tutulacak ve 
ayrıca o sanat için memleket vaziyetleri 
de kalfalık müddetlerinin tayin edilmesi 
imkam bahıedilmiştir. Proje her sanat 
§ubesinde çalışocak çırak, kalfa ve uıta· 
ların adedinin tahdid edileceğini kabul 
etmektedir ki, bu öğretme bakımından 
ehemmiyeti haiz olduğu gibi rekabet ba
kımından da sanat şubelerinin inkişaf

larına engel olabilecek muvazenesizlik· 

mütahusıs ustalar yetiıtirebilmek için çı- Merkezi bir banka tetk.iliyle mahallt 
raklann sanat ıube veya guruplannı de- teıekküllerinin ucuz kredi temin edebil· 
ğiftirmeleri hakkında ferdi aebepleri. kar- meleri ve küçük sanatlar dtiheal&tının g~ 
ıılayabilecek kayıdlar konmuıtur. niflemcai, küçük sanat münteeiplerinil( 

K.lfabk murabahacılar ve mutavauatlar dinda( 
Ustalığa hazırlanan küçük sanat mün- kurtanlmua temin edilmek istemniftir. 

teaiplerinin bir usta yanında veya bir sa· ÇIRAK MODDET VE KURSLARI 
nat mektebinde yetİpnİf olmalanna göre Bu iı eau itibariyle bir devlet YaD 
tabi bulunacaklan ayn ayn hükümler ka· fesi olarak kabul edilmit iee de beledH 
nununda tesbit olunmuş ve muayyen bir yeler, huaust idareler. meelekl toteltklil"' 
sanat zümresinde ihtisas sahibi olmak fer ve husuıi ıahulann da alakadar bu-ı 
üzere yetişmelerini temin edecek kayıd· lunduklan kaydcdilmittir. 

lar konmuştur. Müstakbel ıanatkadano. iyi ve eh-
Uatalak liyetli bir tekilde yetiıebilmeleri ic;Ua pro-
Küçük sanatların en mühim rüknü olan gramların tayini ve mesleki k111mlan~ 

ustaların meslekten veya bir u.nat mü· kontrolü maarif ve iktısat veklletlcrinin 
}erin önüne geçecektir. esseainden yetİ§mİf olmalarına göre tA· meauliyetlerine bırakılmı§ttr. 

Proje sermaye ve bilgiyi şahısların'da bi tutulacakları imtihan ıartlan teııbit O• Her eanat ıubeainin deiitikiiğine "' 
toplıyanları sanat ve meslek müntesipleri lunmuı. ecnebi memleketlerde ustalık isteklerine uygun olarak tah.il mUddet
olarak ikiye ayırmakta, iktısadi ve içti· devresine gelmiı vatandaflann hududu· lerinin tc9biti maarif ve iktisat veltllôı 
mai zaruret ve neticeler itibariyle, bü- muz dahilinde bu eıfatla sanatlarını ya· lerince hazırlanacak bir talimatname ile 
yük bir fayda görmüııtür. Bu suretle yek· pabilmeleri memleketimiz dahilinde ye· yapılacaktır. 

Bard.. ve V uil, İmparator üçüncü 
Mitelin önünde ejildiler. 

diğerinden az çok farklt bulunan kısım· tiımiı sanatkarlarımızın tabi tutulduklan SERCILER VE ~tK BOR.O 
-BAŞT ARAfl BtRtNCt SAHlFEDE- tara karşı değil bankalara karşı kullan- lımn inki~af çare ve dereceleri. dahil iyi oıırtlara uygun bulunmakla teyid edıl· Cerek devlet ve gerek mahalli m~ 
banka kuvvetlerinin tazyikine boyun ması tazım geldiğini söyledıktcn sonra temin ve hesaplanabilecektir. Bu ayırma· miıtir. tek te§Ckkülleriyle bu sanayi mamulllİ 

Oau Teoaya ile ,.Unm btrakarak çe· 
kildiler. 

eğdiğinı söylcınL?lerdir. Komünistlerin halk cephesinin t ehlikeli bir şekilde da kriteryum her şubenin teknik durumu Ç....khk maka.Yelesi müstehliklere daha iyi ve daha yakand.._ 
hükümet projesine muhalefeti tcrket- parçalanmasına mani olmak için hükü- ve tartlarıdır. Muayyen bir tahsil mecbu- Usta ve çıraklık mukavelelerinin tah- tanıtılacak, istlhllk eahaa ııenitleyeceli 

V ..U ile T eos1a bir aralık ıöz göze 
ıelmitlerdi. 

meleri halk cephesinin parçalaıunasına mctın mali siyasetini tasvip etmedikle- riyeti. çalışma müsaadesi ve kontrola tA- riri olması, belediyelerce kontrol edil- ve meıru bir rekabetin teceeüal ile ldlçüli 
ınilni olmak içindir. ri halde projeyi kabul etmişlerdir. bi olma gibi hususlarda bir fark gözetil- meııi ve çıraklık müddetinin tayin olun- sanatlar istihsalatının keyfiyet ve ke!Q<( 

Belnılannda)lk zaferlerinin memnun 
ve kumu bir lem'ası parlıyordu. 

Paris, 26 (A.A) - Parlamento umu- Şotan hüküınet memurlarını mantık menıi§tir. ması gibi prtlar layihaya konarak usta miyeti yükscltilmit olacaktır. Teknik ~ 
mi hizmet mcınuıfarının maaşlarına zam dairesinde hareket etmeğe davet etmiş· Kanuna tabi olacak sanat ve meslek ve çırak mukavelelerine içtimai ve iktt- ro tarafından hazırlanacak model ve doc * yapılmasını altı reye karşı 518 reyle t ir. gruplarını tahdid etmiş ve her gruba sadi bir mana ve ehemmiyet verilmiştir. •enlerle yol gösterici mahiyetteki neıriyat 

Bard .. , lmparatonm yanından Çlilh· kabul etmiştir. Devle t memurlan için- Ilımdan evvel bir kaç mebus kalaba· girecek sanat ve mesleklerin tayinini, lk- Ustalann çıraklara karıı vazifesi küçük sanatların biltün dilnya hareketi .. 
it zaman Valİle yaklqtL de hir milyar 700 milyon franklı tahsi· lık aileler lehinde süz söylem4 ve hü· tısad vekaletince hazırlanacak bir nizam- Çırakların alelade bir itçi olmadıkları riyle yakından temasını mUmkün kıla· 

- Sizi, dedi, İmparatorun ahlüau ça· sat kabul edilnıişlır. kı.iınetin orta sınıf ve köylüler lehinde nameye terketmiştir. ve ustaların çıraklara iş veren bir kimse caktır. 
buk lcanamıf ve onun itimadmı kazan- Müzakeı·eler esnasında koınünistl~r de gayret sarfetınesini istemiştir. Proje i~ kanununun hu kanunda zik- olmayıp bilakis bir öğretme teahhüdü KooPERA11FLER 

~muv~~m~~~dando~~~m~a~I~~-e_n_n~z~ır~ı~n-ın_ıt_i_ta_r_g_ın_~_1~~-i~ru~· ~m~c~n-1_u_r~-~-B~li~t~~· n_t_a_d~i~l-ı_c~k~li~H-e_n_· _r_~_d_e_d_~_~~ti~~1~dilm~en~wsatıtanzimedece~nik~ ~tı~ girm~ bu~ndu~an g~ a~nde M~~lik~dL ~tidaim~d~ruü~~ 
cidden tebrik ederim. Bizansta hiç kim- p A L bul etmektedir ki, bu hüküm sayesinde bulundurulacak çırak ile usta arasındaki rek makine ve tesisat temini istihaal mer• 
ae bugüne kadar İmparatorun yarunda J Z M J R A S iktrsadi faaliyetin iki ayrı kanunu birbi- münasebetin ıahsi bir münaaebetten z:i- kezlerine uzak mıntakalarda doirudaa 

sizin elde ettifiniz munffalnyeti kaza. On aydanberi devam etmekte olan otelin iliYei intaall bitmif, rini tamaınlamış olacaktır. yade içtimai ve umumi neticeleri olan doğruya eatıı yapabilmek ve İ8ta1ualati 
narnamqh. Çok ıı:eki olduğunuzu görü· otel kısmı elli oda ve 22 banyo ve dutlu odaya iblağ edilmittir. Küçük aanah yapma prt.lan bir bağlantı olduğu tebarÜ7 ettirilmiştir. standarize edebi.imek gibi büyük fayCla• 
rorum. Bu ıı:eUnııı: sayesinde daha yük. Gazino kısmı ise yeniden ilave edilen bir salonda hem huıuai 1 Şah,i hukuka sahip ve bu kanunda va- Çıraklık mukavelesinin bitmesi ların tahanülü için kooperatiffer ve ko-
ıek mevkilere çakmanız biç te güç de- ziyafetlere hem de nitan ve evlenme gibi düğünlere tahsis edile- zılı ıartları haiz ustaların memleketin her Muhtelif sebeplerle, gerek çırak ve ge· operatif birlikleri kurulacaktır. Bu koo-
iil.. Ancak •. Bizanata ikbal yolu ne "-· ceği gibi me,hur profesör bay Sternadm idaresindeki bet kitilik ı tarafın~a ~anatlarım icra edebilecekleri rek usta için ihbarlı ve ihbarsız fesih hak- peratifleri esaı multavelenamelerinin ik· 
dar parlak ise o kadar da tehlikelidir. bir Çek orkestrası bütün kıt için angaje edilerek 20/11/937 CU• kaydcdıldıkten sonra gerek müstakil ola- kı tanındığı gibi mukavelelerin belediye· tısat vekaletince hazırlancak nümuneye 
Adımlaruı ihtiyatlı ahim.ası IUım. marteıi gününden itibaren konserlere ve her cumartesi ve pazar rak sanatını yapan ustaların ve gerek ler tarafından feshedilebileceği de kabul uygun olması te,ekküllerini kolaylqtı• 

Barduen bu sözlerlrıde bir tehdit mi günleri de ıaat 17 den itibaren tedanıanlara bathyacağı muhte- bunların yanında çalışan çırak ve kalfa· edilmiftir. Fesih sebeplerinin tayinin'cle rıcı hükümlerin konması, muayyen ... 
vardı .. Yoksa Vaıildcn korkuyor muy· rem mÜfterilerimize ilim 6bnekle kesbi teref eyler. tarın belediyelerin ve alakadar sanat bir· içtimai. sıhhi, terbiyevi, ahlaki ve mesle· natlar ve mahaller için tea.lerinin ikta-
du? Cumartesi aktamı uvertür münasebetiyle büyük liklerinin kontrolü altında çahşmaları hak ki amillere fevkalade bir ehemmiyet ve· eat vekaletince mecburi tutulma11 gibi 

Buna bu anda bir hüküm veremiye- ~ ·.A.. T . .A. kında hükümler konmuştur. Bu suretle ri.lerek içtimai, iktısadi ve mesleki birdi· esasların vaz'ı, memleket ldiçük sanayi• 
ceiiz.. ~ ........ memleketimizde çalışan küçük sanat er· eiplin teminine çalışılmıııtır. \ inin yekdiğerinin zararına çalopn•ma.t-

Yeni baınkil Vasile daha zi1ade so· müıamereıi tertip edilmittir. 1 babın_ın mahalli ihtiyaçları yakından gÖ· Kalfalıık mukavelesinin bitimi nı ve müttehit bir kütle halinde muayyen 

kuldu. IZMIRPALAS MODORIYETI ren bır merkezden kontrol edilerek umu· Çıraklık multavele.ınin bitimi haldun· bi.r gayeye doğru inkipf ederek ilerleyea 
-- - -- - -- -- ==- ==::c::::: -- • 

HALK 
U~.2111!2;;:+m.ıra_, senden çok acıyor amma ne yapayım ... ; dine güvey yapar. Kırk gün kırk gece o da buraya gelir. disiplinli müstaheil bir kudret olmaami 

M .. ASALLA RI Sana hoca getireyim ... > diye bir takım şenlik yapıp rahatla otururlarken hüküm-! tfrit karının yanına geleceğini ititi.r temin edecektir. Kooperatiflere ven1eQ 
hocalara çağırtır, okurlar üflerler ... Bun·: darın başka hükümdar dostu varmış .... f i;titmez: • ehemmiyetsiz hueuti muafiyetler, ger• 
lar türlü ilaçlar yapmakta ol:sunlar, Liz Onun da bir kızı olup ifrit 0 kızı aevermi,. ı -Aman ben 0 kadından kurtulun· küçük sanat erbabını kooperatif halin. 
gelelim ~d.u~cuya. .. t' Her vakıt kızı hasta edip rahat koymaz- caya kadar başıma hal geldi. Şimdi yine de toplamak ve gerek kooperatiflerin in-

N cGerc;ı ıf rıt yaprakları verip işi. anlat- mıf .. Yine bu sefer bu kızı da öteki gibi · buraya da mı gelecek~ .. Öyle İse bunda kieaffarı bakımından pıi.kolojik bir ehem-

mıştı a~a o~uncu buna inanmayıp hiç 1 tutup pek çok hasta etmiş .. Onlar da, o ı' durmak olmaz .. Bu yer bana haram oldu miyeti haizdir. Evvel Zaman 
içinde 

-2-

Oduncunun T alii 
' duncu korkusundan ifritin elinden ı cBiz gelelim ifrite ... Oduncudan ayrıl· 

lurtulmanın kaygısında olup hiç sesini dıktan ıonra do~ru hükümdann saıayıni\ 
çıkarmaz dururken, ifrit cebinden üç I gidip kızın her yerini tutar. Kız da Lir
YBprak çıkarıp oduncuya verir ve: denbire halsiz kalıp yere serilip cvay 

«Şimdi ben bu şehrin hükümdarının elim ayağtm, vay başım, aman öldüm 

kız.ının her yerini tutarım, hiç yerinden bittim f» diye bağırıp çağırarak ağlar sız:· 
kınııld ıı m yıp ne ki ılaç etseler kcir et· lar. Ne olduğunu kimse anlamayıp işi 

ehemmıyet bıle vermedi. Yine evvelki kızın İ.yi olduğunu işittiklerinden adam d' . d le h "k" d k d TEŞKtLAT 
b. k d' · · I , ... l v 1 •• d . ıyıp urmaz açar, u um arın ızı a 

gı ı en ı ışıy e gucuy e ugraşmakta iken gon erıp: 'f . k l b b d l Küçük sanat erbabının mahalli birl'L. 
b . .. ı rıtten urtu up anuı a ası ta o ur· • 

gunlerden ır gun, bulunduğu şehrin va· - Kızını iyi eden adamı bize gönde· ler, vilayet kongreleri ve umumi kon· 
!isine bir mektup nelir.... riniz. zira kızım pek rok hastadır. Bı'ze lar. Hüküdar sevincinden Üç gün ıçın 1 'd • 

b .. gre i e ı arı teşkilata bağlanm&11 ger• 
Meğerse o mektupta: bir dostluk yapınız, diye babaııı hüküm· ıehirde donatır, bezetir, şenlik yaptırır •. mesleki tcsanüdiln temini ve gerek kii-
cKızım çok hasta oldu, ne kadar he· dara haber yollar. O da onu ziyade sev- Kızını kurtardığı için oduncuya nikahla çük sanatların memleketin umumi ihti

kim hoca varsa getirdim ise de asla ça· 1 diğindcn durmayıp gÜveyiıini gönderir. verip kırk gün kırk gece düğün yaparak yaçlarına göre inkiıaf edebilmeli İç.in 
resini bulamadılar. Bu yolda her kimin J Bu oduncu haşla olan kızın yanına va- güveyi korlar, oduncu da kuyuya dü§Cn alınması icap eden tedbirlerin ittihaza 
ustalığı varsa gelsin ilan etsin, eğer müs- ı rınca görür ki ifrit oradadır. lfrit oğlanı karıdan kurtulur, ölünceye kadar aldığı bakımından çok ehemmiyetlidir. MahalU 
lüman olmayıp başka dinde ise onıı çok gördüğü zaman: kızlarla oturup rahat eder. küçük sanat birliklerinin intihap şeltill~ 
mal verip gönlünü ho~ ederim• diye kı- - Vay, hen sana bu kadar iyilik et· Ben düğünü ititip gittim. Biraz pil~v rine idare heyeti &zalıklarma müzakere 
zın ha bası yazmıf.. tim, sen ise bu kızı da benim elimden zerde verdiler. Yolda gelirken bir köpek ve faaliyetlerine iktısat vekaleti ve ma• 

l lemen oduncu l>unu işitince Yaliye 'alma~a geldin .. Ben bunu çok severim. char harf• diye bacağıma sarılınca elin:. halli en büyük mülkiye memurlan tara• 

gelip: . . . . ~ ~e ~a~san ~ırakmam .•. · Hem var~ıp se- deki pilav zerdeyi atarak lıcaçıyordum. fından bazı müdahaleler yapdmua hak· 
- Ben Allahın ıznıyle gıder ılaç ede- i nınkını de clınden alayım da sen de gör 11 Ö .. b' ı_ b kındaki hükümler, bu te•clc.küllerin fu. • d . 'd' • nume ır sıçan çıııı.tı; o yana u yana '"' 
· k sıçrar en ote en ır arap ge ı: 

rnez. Sen gelip bu yaprakların birini ıu· 
Ya koyup ezdikten sonra o suyu kızın vü
cuduna •urersin .. Ben de onu koyuveıip 

rım, er ve valı, hu oduncuyu mektubu ıye çok darılır. Oduncu bunu işitince! k .. d b ' ld' liyet ve enerı' ilerini mesleklerinin hudud 
getıren adamla beraber yollar. orkusundan şaşınr. Ne yapsın ... Tez el- .. . . ve §Ümulü dairesinde teksif edebilmek 

babasına h•ber verı'rler Babası gelı'p kı B 1 'd' 'd .. 1 d d k d ' . I k le' Ulak, tutalım oldürelım . .. · · c un ar az gı ıp uz gı er gun er e en en mı top ıvara · der ı •. · t '- t d M--' k 
J O k gayesıy e ıı;onmuş ar ır. C9Ue tetek· 

zına bakar. cbaş ağrısı tutmuş• • diye bir cün kızın memleketine varırlar hü· - Benim buraya geliıim kız İçin de· 1 e.r en sıçan korkusundan burnuma küllerinde çırakların belediyelerce eeçi-

cidcrim. Hükümdar sana bahşişler verir, 
İ>rnrünu f ı · · · d 'd ı e geçırırsın ... > er gı er. 

Oduncu da yaprıtklan alınca artık ka· 
rıya falan bakmayıp kork.usundan he· 
men eve gelir, işine bakar. 

birçok telaş ederek çabuk hekim gelme· kümdara haber verirler. Hükümdar bunu ğildir. Lakin o kuyuya düşen benim ka· kaçtı. Ben de chap~il• yaptım, arap tıt len bir mümessil vasıtasiyle temsil edil· 
sini emreder. Ne kadar hekim geldiyse yanına çağırır, kızını gÖşterir, oduncu i rım idi. Elinden kurtulayım diye kuyuya , cAllah belih versin cr.e enseme bir to- meleri hakkındaki hükümle, çırak hak· 

bir çaresini bulamtldı. Kız babasını gÖ· da i~.ritin ~ğrettiği gibi ila~t. yapar ve kt· ff atmıştım. Şi~di o karı kuyudan ~ıkıp ·kat vurdu. Cözleriıc • ,ılıprı çıkayazdı larmın bila kaydüprt ustalar tarafından 
rünce: cAman babacığım, başım çok za surmesıyle hemen kız ıyı olur. yanıma geldı. Her nereye gidersem ben· 1 .andım. tıit bunu, Sl kın gitme duğune istismar edilmemesi çıraklara, umumi di-
ağrıyorl> di>•e feryad eder. Hükümdar l lükümdar lı:mn~n iyi olduğunu görüp iden ayrılmaz. Ondan kaçıp buraya. senin~sıçan ka~r sonra senin de bumuna... siplin ve istihsal bakımlarıaclan. faydalı 
da ckızım sen bağırdıkçll benim yüreğim hemen oduncuya nıkıih ederek onu ken· yaıuna ıcldim ki bir '8re bula11n •• Şimdl _ Bitmelli - - SONU SEIC.IZINCt SAHiFEDE _ 
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Baska Memleketlerde Tetkikler , 

a 
(Sarı kadın ticareti) dünya ahlaksız-
lık tarihinde bir rol oynamaktadır 

: ...... Tİ-BAO· .. ···; . . 
E Bu on beş yaşında- : 

yüzünden 
Genç ve çok güzel bir Alman dansözü 
tam 18 ay haksız yere zındanda kaldı 

ıata a _________________ ........ . 

ki körpe köylü kızı 
başına gelecek fe
laketi sezmişti. Iz-
bandut gibi bir he
rif onu sımsıkı bi-

1936 yılının bir nisan 5abnhı Budn-f 
pe"tl'nin mnruf kuyumcularından birinin 
mağazasının 'itrininden çok yüksek kıy
mette bir pırlanta gayet mahirane 
bir t:ırzda çalınmıştı. Bu hırsızlık suçun
dan Alman dansözü l lildegert Rihter it
ham edilmi~ti. Dansözün dostu olan Sa
lomon Vnyscr de suı; ortağı olarnk zan 
altında bulunuyordu. 

leklerinden yaka
lamış yerdeki pis 
yatağa doğru sü
rüklüyordu. 

·············••&••····················· Kadın, Tiboonun bu sözleri iizerinc 
onu bir kerre daha alıcı gözle süı.dü. 

- Evet, dedi. Eyi çalışacaksın. Iişime 
geleceğine eminim .. 

-işinize geleceğimi nereden biliyor-
e;ıınuz? 

· 1 
1 

1 

~ 

Macar polisi ikisi hakkında dn torgu ı 
hakiminden tevkif müı.ekl::ercsi kestir· 
mişti. Halbuki genç Alman dansüzü l\fo. 
cnıistanı tcrkctmiş ve Pari .. te bir bard.1 
dans için angajman yapmı tı. Tabii dan
söz Frnnsay:ı dostu ile beraber gelmişti. 

Macnr polisinin mi.ıracaati üzerine 
Fransız polisi her ikisini de ı<orguya çek
tiği 7.nmnn, pırlanta hırm:lığında mnsum 
olduklarını iddia etmelerine karşı elle-
r;ndcki p:lSaportun sahte olduğunu ı;ür
nıüş ve ikil!ini de tekrar Macaristnna in-
de r.tmişti. 

1 Gerek genç dansöz kadın gerekse 
- ÇUnkU oldukça gUzelsin.. ı dostu Mncnı zabıtasına ' 'erdikleri ifn· 
Bu sö.7.lerin mlna---mı"knvrıyamı:ı. aenk dede ;oahte bir pasaportla ~cyahat cttik-

kndar cahil olan Tibao kadınla beraber 
i l lcrini itiraf eylemiş!eıdi. Macar mahkeyola dUzUldU. 

-· · mt>si her ikisini de hem sahte pa!aport Bu kadın, Çmde saylSl pek çok va ıta 
kadınlardan b!rl idi. lisordu. · crlcbilir ki .. Çinli, bu Çin kızını yatağa kullanmaktan hem de pırlanta hırsızlı-

Böyle 'kadmlarm kenar mahallelerde Kapmın açıldığını görünce ayağa 1 yuv:ırlamış ve üzerine çullanını~tı .. Kı- 1 ğından iki~er eeneye mahlrım etti. Hal-
lıir evleri vardı. kalktı. 1 zın bileklerinden sımsıkı tutuyordu.. 1 buki güzel dansözle dostu -ki hiliıhare 

Evlerinde her gün için müşteri eksik Yeyecek gibi gözlerle Tibaoya baktı. \ Bir aralık, menfur bir harekette bu-
1 
kocası olduğu anlaşıl~ıştı- bu hırsızlıkla 

D1mnzdı. - Eyi .• dedi. Münasip .• kabul. lunmak üzere bir elini kızın clinrl~n a- a!'lla alakaları olmadıgını son ana kadar 
Bu mUfterUer Utl çefitti. Kadın: 1 ymlı. iddia etmişlerdi. 
Bir kısmı da çiftliklerde derebeylik- - Bunun tarifesi ilci misli .• dedi. Tibao tnm lrn anı bekliyordu. Sahte paıoaport meselesine gelince, 

feri hesabına kız toplamağa gelen )t{i)ı. Erkek: Şİrn§ek gibi süratle göğsiine sakladığı genç ve güzel le.adın, Almanyadan haki-
yalardı. -Kabul.. dedi. hançeri çıkardı ve gözü dönmüş herifin ki hüviyetini gösteren ve!ikalar gelince-

Vasıta kadınlar Çin sokaklarmda do- Tıbao bu sözlerden birşey anlamadı. göğsüne sapkdı. iye kadar zamanın ge~eceğini dü ündü-
la§ırlar, ellerine d~ilrdUklerl genç kız- Kndın '\'e e.rkek dışan çılulrak genç Herif hoguk bir hırıltı fırlattı. t ğünü ve bu müddet zarfında Fransada 
lan blr bnhane lle avlıyarak eve getirir- km odada yalnız bıraktılm-. Göğsünden oluk gibi fışkıran ktın'ar yaptığı an.gnjmnna ) etişemiyeceğini he~ 
Jer, onlan ilk önce gündelik mtişterilere Tıbao korkmağa ba~ladı. genç kızın ·yüzünü gözünü kıpkırmızı Hplıyarak sahte bir pa!aportJa Framaya 

peşke§ çekerler ve ~oma dn k!ıhyalara Saf bir köylü km idi. l yapmıştı. • ! gittiğini söylemiş, fakat bu ciheti Macar 
f.atarlardı. Vakıa süsü, ı.ineti sevmiş .. Süslenme- Tibao deli gibi yatakt<m fırladı. mahkem~i dikkate almamıştı. Genç ka-

Sah§ lld tUrlil olurdu. ğe heves etmişti amma namus mefhu- Odadan çıktı. ı dının ağlamaları, göz ya~lan, masumi-
Daha dotrusu satış bedeli iki esa!i üze- muruı bir din gibi bağlı idL. 1 Bacaklarının bütün kuvveti ile evin yet iddiaları hakimlerin kalplerini yuınu-

rinden alınırdı. Kaın güzelliği ve 1ar- Kafasını bir kurd kemirmeğe başladı. kapısından sokağa fırladı. Koşuyordu ... 1 tatmamı,ıı. 

Hi1degard Richter 

mahkümiyet meııelesidir. Genç ve güzel 
kadın diyor ki: 

- Bu mesele yüzünden heni bir ke
re Frnnsa adliyetıi mahkum etmiştir. Jkin
ci defa ayni mesele yüzünden mahkum 
edilınekliğim hak!lızlıktır. 

Şimdi Macar adli makamları bu ciheti 

tahkik ile meşguldürler. Eğer dansözün 
dedikleri doğru ise mesele büsbütün na
z.ikleşecek demektir. Bu vaziyet kar~ı-

t1ında genç dan~özün on sekiz ay boş 
yere, haksız yere hapi~te yatmasını kim 
ve nasıl tazmin edecektir. 

Bayan Hildegart 18 ay yattığı hapis· 
hanede bir roman yazmağa ba,Jarnı,tır. 
Bu romanı henüz bitirmiş değildir. Ya
kında n~redeccğini söylemektedir. 

Dünyanın en acaip 
mektebi 

otelde görülen bütün işleri yapacaklar
dır. 

l ler halde bu mektebe müşteri olmak, 
derslerin en hoşa gideni olsa gerek .• 

Kongre aza~ından biri ders "\'e istira• 
hat saatlerinin ne şekilde tertip edilece• 
ğini ıormuştur. Mister Smith bu mektePo 
te günde 24 saat Jers verileccilni ıaöy• 
liyerek, geceleri de verliecek derslerle, 
talebdrin tecrübe edileceğini iJave ~tmİş· 
tir. Programda hakiki §ekliyle tatbik edi· 
lemiyen yegane şube, ticaret •e muha· 
sebe şubesi olacaktır. 

Çünkü, müşterinin gelip gelmiyecel,ri 
tasası olmayınca, teoriden ileri gidilemi• 
yecektir. 

Otomobil tamircili 
ğinden milyonerliğe 
lmkan ve ihtimallerinin sının olmıya!\ 

Amerika büyük kariyerler yapmış adam• 
lariyle de meşhurdur. Ancak, hazan ha§• 
ka memleektlerde de böy)e akıllua hay-
ret veren adamJar yeti~tiği de işitilmek
tedir. 

Büyük Britanyanın Fordu olan Bill 
Morris dünyada muvaffak olmu~ insan
lardan biridir. Bu adamın hayat ı~yıi 

anlatılmağa değer hir mahiyettedir. Ço• 
cukluğunda lngilterenin Cowlay kasaba• 
cığında bir imalathanede staj ıörüp çı· 
raklık eden Bili, on yedi yaşından itibn· 
ren ekmek parası kazanmak mecburiye• 
tinde kalmış ve müstakil çalıımayı ka· 
/asına koyduğundan, be~ fngiliz Jiı asi 
sermaye ile küçük bir dük!.an açmıştır. 

Çalıtkanlığı ı.·e iş adamı oluşu saye• 
sinde, çok geçmeden komisyonculuktan 
vazgeçerek, bizzat imal ettiği bi!!ikletle-
rini satılığa çıkarmı§tır. 

Bu asrın ba§langıcında otomobil imal 
edilmeğe başlanınca, tasarruf sandığın
daki parasını çekerek, her teYi kendi 
yapmt§ olduğu bir otomobil imal enip, 

1ısı.. - Acaba .. diye düşündü .. Burası bir 1 ~~:eye gittiğini bilmediği halde alabil-ı Bayan Hildegart hapse atıldı ve huri\· 

Evet. .. Orada ı.avallı genç Çin kızları- batakhane olmasın.. Odayı tetkike ba~- dıgıne koşuyordu. da tam 18 ay kaldı. 18 ay sonradır ki Birçok mektepler göıülmüştür ama, 
m tartı ile, k llo ile satarlardı. lııdı. Y~1da on~. böyle yüzü g~zi.i ~istü başı j kuyumcudan çalınan pırlanıanın uı) 19 39 da Londrada açılacak olan mek- tatmıştır. 

Tibaonun elinden ııınsılu yapl§JlllŞ glS-, Yerde pis bir yatak.. kan. ı.ç!nde gorenler korku ıle hır kenara lmücrimi yakalandı. Tahiati ile güul dan• tebin bir eşi hiç bir memlekette tesis Bundan aonra artık küçüle imalatha-

pi:raeaya çıkarmıştır. Bıkmadan, usan• 
madan laaliyetinı: devam eden Morris, 
19 13 yılına ltadar -40Q. otomobil yapmı,, 

iUren kadın doğruca §ehrin uı.ak kö§e- Köşede blr afyon nargileı.i. çekıüyorlardı. söz derhal aerbest bırakıldı ve hapis· edilmemiştir. neyi bir fabıilı:a haline aokmuştur. Bu 
Wıde, kenar bir mahalle.sinde olan ~vi- Duvarila bir ejder başı .. Ve yanında Nilıal et bir Çinli polisi kar~ısın."l çık- hanedeki yerini hakiki •uçlu işgal etti.. Dünyanın en acaip mektebi diyoruz. eoine ıeyrek raetJr.nılan adamın teknik 
nin yolunu tuttu. da a.ııılı bir hançer.. tı. Adaletin garip cilveleri .. Hakiki suçluyu Çünkü, koıkocaman bir otel mektep va- ioleri, anlayıt kabiliyeti, hele ticaret i§-

Tam evin önUne gelince vaz.i)•etini de- Tibaonun kafasından şimşek gibi bir - Dur!,. Macar mahkemesi ancak heı aya mah- zifeııini görecektir. Bundan bir kaç gün !erindeki melekesi hayret edilecek dere-
~iştirdi. fikir geçti. Ağzından 1ek kelime çıkarmıyordu. ! idim etti. evvel Cheltenham' da otel ve lokantacı- cede yüksek idi. 
Tıbaoya aerlçe: Ne akla hizmet ettiğini kendi de btl- Polis, genç kızı yaralı zannederek doğ- Alman dansözün .. imdi ba•ka bir id- 1926 da 5.000.000 lngiliz lirası ser• 

Y Y )ar kongresi açılmıştı. Bu kongrede, ida-
- Haydi bakalım, .,; .. içeriye.. meden duvarda asılı duran hançeri ala- ruciı hastaneye götürdü. Ancak orada diası vardır. O da eahte paıaporttan maye ile Morri5 otomobil Limited sos-

o- ıe meclisi azalarından Reeves - Smith, Dedi. Içerlye girdiler. Blr koca kan rak gög~süne soktu. yaralı olmadığı anlaşıldı. -
"J•• t k parasını da temin etm~ olduğu bir pro-lıendilerinl karşıladı. Kadın !!Ordu: Bu sıra<la k.ıpı açılmış ve içe.riye yal- Kendine gelen Tibao, başından geçen· ı 0 ume çarp ırına tadır. Buna rağmen 
Ç. d k k k l k · ı k jeden bahsetmiştir: - Odaların ik!,i de dolu mu? nız erkek girmişti. Jeri anlattı. ın e ız açınna va a arı e sı meme -

Kocn karı başı ile cevet> cevabını ver- Kadın yoktu. Zabıta, vasıta kadı__:n evine baskın tedir. Otellerden biri otelcilik ve lokantacı· 
d ..A.....A.....A.. lık mektebi olacaktır. Meılekten yeti'-i. Tibao dışarı çıkmağa hazırlamrken bi- yaptı. w w H mil; l n lngiliz lirası serveti olan bir 

Bunun mftnası açıktı. leklerindcn yakalandı. Erkek onu ve hiç Fakat evde, mahut odada i.ilü olarak Çinde körpe Kızları yalnız Çin dere- mi~ ve tanınmış hocalar, ellişer talebe- B<.. :".ldır. 

yetesini kurmU§ ve üzerinden çok geç• 
rneden, kendisine lord luk payesi tevcih'. 
cdilmi~tir. Bundan birkaç gÜn evve) 60 
yaç,a basan lord Nuffield, bugün 20 

Odaların ikisinde de bek1iyen müşte- birşey söyltmeden yerdeki yatağa doğnı bir Çinliden başka kimse yoktu. beylerinin haremleri için kaçırmazlar .. lik kurelarda ders verecekler ve hu su-
ıiler vardı. .!UrUkliyordu. Kadın ve evde olanlar, genç kızın kaç- Onları iğfal edip Amerikaya, Avrupaya retle otelci ve lokantacı yeti,tirecCli.ler-

GUndelik mil§teri .• Ve kilo ile kız. al- Tibao, aklına gelenJı başına geldiğini ması üzerine işin zabıtaya aksedeceğini götüren, gönderen, satan muhtelif şebe- dir. 
mağa gelen kAhya mil§teri .. Vasıta ka- anladı. öğrenmişler ve evi boşaltıp kaçmı~lardı. keler mevcuttur. (Beyaz kadın tüccarı) Otelin müşterilerini bizzat talebeler Macarlar 

--0--dın Tibaoyu ilk önce gündelik müşterl Bütün kuvvetiyle mücadeleye girişti. Çünkü Çin zabıtası Çinde genç kızla- gibi {sarı kadın tüccarı) da dünya ah- te§kil edeceklerdir. Bu eJli talebenin her 
odasına soktu. Fakat herif güçlü kuvvetli idi. nn kaçırılması işi ile çok yakından ala- lfık.sızlık tarihinde ve belki daha geniş biri, ıma ile hazan, müşteri, arasıra aşçı, A .. k •• . 

Burada biçimsiz bir yer yatağında On beş yaşındaki körpe bir kıı. bir er- kadnr oJma'kta ve ele geçirdiği suçluhırı bir rol oynamaktadır.. birçok defalar garson, asansörcü, hula- 0 tJ 0 m U DJSt 
trıendebur suratlı bir Çinli uzanın~ bek· keğin kuvvetine ne kadar ,.mukavemet en mi.ithiş işkence cezalarına ve hatta -DEVAM EDECEK- ~ıkçı olacaktır. Hasılı, bunlar modern bir k • • J 
-W:ZV.7XZ7.7~;~r« s - E2E2 ~Hl ~4!J m zm49' --Biyank~dedi.:-Bifru"1ka"CığITTl-:"S.1~i-ikiğ"e~Çd~dıl~Şimdi0nlarmkuv;etli-geliyarlardı~He~ b~sefor k:: pa ta gırmıyor ar 

K Saka
. Ilı na beraber gelme demedim mi idi.. 1 en büyük bir tesellisi vardı: Aşk! )abalık değillerdi. Belki de bir kişi.. Budapeşte, 26 (A.A) - Havas ajan 

ırmızı - Genç kız başını salladı. 1 Fırtınadan bir kenara barınmış iki kü- - Acaba duyurabilecek miyiz? sı muhabirinden : 
- Tatlı bir sesle: çül< kuş gibi birbirlerine sokulmuşlar, Bağırmakta devam ediyorlar, arasıra Macar gazeteleı·ine nazaran B. Da· 

••••••••••••••••-•• - Rene dedi .. Hiç üzülme .. Beraber birbirlerine yavaş sesle kim bilir neler kapıya yumruk, tekme indiriy~lardı. ranyinin Berlindeki görUşmeleri Macaı 
öliiyonız ..• Bu dünyada birleşmek ma-

1 fısıldaşıyorlardı. Tek heceli bir kelime- Bir aralık biraz cveli olduğu gibi ayak hükümetine esaslı menfaatler temin 
dam ki bi7.c mukadder olmadı .. ö lümde 

1 
nin sihiri içinde bulundukları ölüm zın- seslerinin bodruma doğru indiğfoi işitti- etmiştir. Almanya Macaristanın Bolşe

ı 
ve öte dünyada birleşiriz .. Bu ~cı fının danını onlara cennet yapıvermişti. ler. vizm aleyhindeki misaka iştirak etme-
en tath tesellisi bu değil mi? Mülettiş Pilon lıirden yerinden fırladı. - Imdal. Imdat.. Imdat!. sini i.c;temekten feragat etmiş, Macaris-

ADAM 
Rene genç kızın ellerini tuttu. Sevda şarkısına dalmış olan Rene ve .Diye son defa ve son kuvvetle bağır- tanın Ekalliyetler ve muahedelerin ye-
Onu kendine doğru Ç~kti: Biyanka hayretle b~lıırını kaldırdılar. dıla.r.. ruden tetkiki hakkındaki metalebe1er1 

"~CZ7..7....Z'Z/~.zz; ....................... . 
ZABITA ROMANI 

- 19 - - Niçin .. Niçin dedi. Benim ilk aş- - Ne var?.. Ayak sesleri, bulundukları yere doğru lehinde manen vaz.iyet almak taahhU· 
kım sö.7.lcrimi dinlcmedin .. O zaman önii- Diye sordular. yaklaşıyordu. dlıne girişmiştir. 

Bitti .. Artık herşey bitti 

Rene sevinçle haykırdı 
Işık.. Işık .• 

Saadet 
Dünya 
ışığı .• 

ışığı.. Hayat ışığı .• 
Oh, kurtulduk 

müzde, istikbalimizde böyle ölüm değil. - Müfettiş: Dışarıdan bir ses: 
Güzel bir hayat vardı. - Çocuklar, dedi. Dinleyin, bir ses - Neredesiniz? 

Biyanka düşi.inceli: var •.• Ya ölüm heyecanı içinde aptallaş- D 'ye sordu. 
- O zaman ... derli. O zaman sizi ."ev- 1ım ve yahut ta yukarıda hakikaten a- - Burada.. Buradayız.. Örme duva-

diğime emin değildim. 1 yak sesleri duydum. rın arkasındayız .. 
- Peki şimdi.. ! Üçii de kulak verdiler. Dışarıdan boğuk bir küfür duydular. 
Genç kız başını önüne eğdi.. 1 Rene: - Biraz bekleyin. Gidip kazma gibi 
- Şimdi dedi, tamamen <'minim .. Şim- 1 

- Polisler gittiler. Buraya artık baş- birşcy bulup geleyim. 
di size ~evginıi de, aşkımı da itiraf ede-

1 
ka kim gelebilir, dedi. Ayak seslerinin koşarak gittiği duyul-

biJiyorum. Çünkü bunları söylemek için ' - ~e]ki kalpazanlar birşey unut- du. 
çok az zamanımız kaldı .. K imbilir da- muşlar da geri gelmişlerdir. Pek az sonra tekrar işitildi. 

Rene çakı ile duvarı oymnğa başladı. Elektiriğin ampulü de bitecek ve bir ha knç saat ynşıyabileceğiz. 1 - Bu kadar aptallık yapmaz onlar.. - Bnğırın .• Ses verin de kazmayı nc-
f aknt iki dakika aonrn çakı kırılıverdi. az sonra bu zaif ışık ta sönecek ve bod.I Pilon, oturduğu köşeden iki gencin Fakat dur, sahi yukarıda ayak sesleri reye vuracağımı kestireyim. 

Genç muhbir hiddetle ç.nkıyı yere fır- rum zilirl karanlığa gömülecekti. l konuşmalarını işitiyordu. i var .. Evet .• Gelenler olmuş .. Haydi tek- Tekrar bağırmağa başladılar. 
)attı. "Oçü de ölüm ıstırabının soğuk ve acı I - Evet, diye mırıldandı. Şimdi itiraf rar bağıralım.. Nihayet duvara indirilen kazma dar-

Bir köşeye çömeldi. temasını şimdiden duymuş gibi idiler. kolay .. Çünkü başka çaresi yok .. Cay- j Son kalan kuvvetlerile avazları çıktığı heleri dııyulmağa başladı. Bu se bQd-
Yanına ko) duğü cep feneri muh;,i cit- Ga1.ete~i y~zünü kapadığı ellerine yu-: ~~k, dönmek .. Vazgeçmek yolunda de- kadar bağı,rınağa, haykmnağa koyuldu-

1 
r~~~a. ölil~e mahkum edilmi~ olan üç 

tikçe azalan , e !Önen bir ışıkla .ıydıııln-ı muşak bır elın parmaklannm temasını ğılız.. l lar. kı§ı ıçın dunyanın en kuvvctlı m ı .. ıki-
~ordu. duydu. Basını kaldırdı. 1 F ilonun mırıldanır gibi olan bu sözle- 1 Ayak sesleri aimdi daha bariz, daha &inden daha tatlı idi. . 

--=--

3 Avusturya 
B. Şuşnig bir kitap 

neşretti 
Viyana 26 (A.A) - B. Şuşnig Ü~ 

Avusturya namında bir kitap nc~ret· 
miştir. Mumaileyh bu kitabında serbc ı 
ve müstakıl bir Avusturyanın :ınevcU" 
diyetinin mutlak bir zaruret olduğuJl" 
dan bahsetmektedir. 

D. Şuşnıg Avusturyanın başlıca ., .... 
ilicsinı Tunn devletleri ile Tuna ]toJl" 

federrı~onu· ve Almanya arasında kÖ~ 
" •~kil tm k b" ük' kül' tUrel ft ru ""ii' e e ve uy te-

man dairesi ile irtibatı muhafaza eY 
mek olduğunu yazmaktadır. 



Yaş 
•• •• zu davası 

Tariş beş yı a arma an bütün üzüm 
mahsulümüzü yaş olarak ihraç ede
bilecek vaziyette olacağını umuyor 

07.0MO YAŞ OLARAK 

r ~wA~'ıA · ~A i-o~K TiCARET ooAs, TOKETE.BiLIR MISINtZ~ 
B ERLIN 
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incir ve Uzüm 
Gümrük kartısinda Ozüm 

Kurumu İ§letme hanında Tari§ 
markalı nefis incir ve üzümle
rin toplan ve perakende aatııı
na başlanmıştır. Fennin en son 
vasıtalariyle tertemiz İ§lenen 
bu incir ve üzümlerden herkes 

ANKARA RADYOSU 

Öğle neşriyatı 

Saat 
13.30 - 13.50 Muhtelif plak neşriynlı 
13.50 - 14.50 P lak : Tü rk musikisi ve 

Halk şarkıları 

14.15 - 14.30 Dahili ve harici haberler. 

istediği mikdarda salın alabilir. Akşam neşriyatı 
Sipariş kabul olunur. Hediye 18.30 - 18.30 Plak n~riyatı 
için zarif ambalajlar da vardır.. 18.35 - 19.10 Çocuk.lnra karagoz (Küçük 

TELEFON : 2512 · Ali) tarafmdan. 
1 - 10 (2123) 19.10 - 19.35 Türk musikisi v e halk şar-

C72'""~tZ7.7-27J.'7.zD"'"...LZZ1'7.I kıları (Servet Adnan ve 

----------- - arkadnşları) Hollanda tipi namı verilen, anılıklı tah-
19.30 - 19.50 Saat ayarı ve Arapça n~· 

tadan mamul. kapaksız sandıklarla gön-
derilmiştir. Bu sandıkların üst kısmı yal.' r iyal. 
nız, Üç ambalô.jı teşkil eden, ince kağıt· 19·50 • 20·15 Türk musikisi e halle şar

ktlan (Hikmet Riza ve arlarla kapalı bulunuyordu. Bütün sandık-

Günq •• 

Sesimi. et·· 
Bir kaclm ıibi.. 
Bir yaqm aw"bi, 
Sanyor bizi .. 
Yakıyor bizi •• 

......,. ..... , T ......... , 
T....._ tı...ı.ı.b-, TM..!o e..i;. 

ıı..11ıı w ~s 
ıc.t.ı-d- ın.ı'8 

T_,Oll: 
9ı !ı il 

Ayni gün başvekil, T ari, müdürüne 
§U suali sormuşlardı: 

ların altına evvela cHolzwolle> denilen kadaşları) 
20.15 - 20.30 Plak dans musikisi bir nevi tal~ yayılmış ve talaşın Üzeri· 

. . d likl' k4 20.30 - 21.00 Türk musikisi ve hallr ne ince ve hava geçmesı İçın e ı a-

... 

Radyo bira.ı sonra ifçilcre Scgovyanın 
nefil bir kitara safiyetini, oynak bir ha· 
vayı diııletiyor. Bütün sesler ltesilmi7, 
f)qlar önde .. Nqcli İş~i kızlar. iıçi deli• 
kanlılar bUyük temiz!eme makinesinin 
ayıramadığı icara böcekleri ayıldamakla 
nıeıgul .•. 

T ARIŞ JMALA THANESINOE 
Devlet •ermayeaiyle faaliyete ge~erc'L: 

daha şimdiden bize vaitlerde bulunan 
T ari~ imalathanesindeyim. Burası üzüm 
ve incir davalarını Anadolulu müstahıi· 
lin ve Avrupalı müıtehlilc.in dilediii fe· 
lcilde baprmak iddiaıiyle günde. bili 
faıı1a yirmi dört aaat çalı~ıyor. O?i.ım; 

çalıtlcan Türk İJÇİIİnin dinde üzülerek, 
hilzülerelc ve istihaleler eeçirerek Avru· 
palı alıcıyı memnun edecek bir nefaset· 
te hazırlanıyor. Mağrur ve nazlı incir 
a.iacının Anadoluya has olan rakipsiz 
meyvaaı hu modern teıisntlı devlet mü
eucaesi içinde kurdunu ve çürüğünü bı
rakarak Amerikala ve Avrupalı alıcının 
eline kusursuz bir nefaset içinde. zevld 
ve iıtihayı açacak şekilde takdim edili
yor. 

[YAŞ ÖZO!j 

l OY-'t721 

~tırılı - • . • . 
Nıımhsı ···-·-'" .:! .•• •. 
C..aot&rilıi ııfiı/1'!- l'/1 

16 ~il"inciteş?iA 1~37 ginlemeç ıi ve 
10Y'"4619 1Ja.y1 l:ı }'&U .:lH ekti:r. 

Son d&!a olıu-&& g3nderJ1~1n1z 
üsüa ~t.rtis1nin pek aükeaınel bir suret te Haıııb~'a v&l'd.1~ 
J'ı. 11'1 ve tııııtı~un l evkin4e aı&ka. t.aıandl~ını 111eııınun:tyetle 
hl.be?' a.ıcıı.ıc. Sa.:rııı Xll!'Gml:Dlll%tı b u .. ,....atfül'yetinden !olt.yı 
tebrik ffe'J'h. ~ttuı:reti'aiz h&k.lclnd.& uınaııcıı btilte 
'n1m1Zin pirua ı-çon u •u•& biıo not d.ercett:ıx. ~ı· ne;t-;, 

'l'ba.t:ı 'Tlsç• ıı&Uelli.ı.&dA lu1 Y9o11 ac&gl. a . 
...._-·-------~-

- Ozüm mahsulünü yaı olarak tüke· 
tebilir misiniz) 

Tari~ müdürü ~u cevabı vermiıti: 
- Bana beş sen~ müsaade ederseniz 

bütün mahsulü yaş olarak sevkederim. 
Söz mü> 
Sö:z: veriyorum. 

DAVA YOROYOR 

Filhakilca bugün, yaş üzüm davasında 
cidden muvaffakıyetli bir adım atılmıı· 
tır. Londraya ve 1 lamburga Seliinik yo· 
luyle ııevltedilen ya~ üzünıle-r ve kavun
lar nefasetlerindcn hiçbir şey kaybetmi
yerelr. vuıl olmu~; Londra ve Hamhurg 
meyva hallerinde teşhir edilerek kolay
lıkla satılmıştır. 

Başlıca lngiliz .,..c Alman gazeteleri bu 
husust• yaş meyvacılığımız lehine tak
dirkar cümlt-ler kullanmışlardır. 

GOZEL BiR Vf.StKA 

mişlerdir. En ufak bir hatanın. yamı yurt 
dıJtnda Türk işçisi alcyhint- bir. not veri
leceği hesap edilerek büyiik bir titiz.lik 
gösteriliyor. 

Londra ticaret konseyyeliğimizden ilc
yetinde dıt piyasalara ~önd~rilme:ıini hsat vekaletine gönderilen bir telgrafın 
emir buyurmuşlardı. Ozüm kurumu İçin, s!-'reti üzüm kurumuna da gönderilmiş· 
cesaretli bir adımın atılma~• i.:ap ediyor-, tir. Telgraf aynen şudur: 

Evvelce ne kadar lıazin ndtcelerle 
fı hanındaki çalı~nıa hllY&st. ıon gÜn· karşılaıılırdı: 

du. Yalnız, frikorifik tertibatlı vapur bu- 1 clzmir O~üm Kurumu tarafından be
lunabilmesi için tam iki aylık bir çalış- şinci parti olmak iizere bu kere dahi Er· 
maya lihum görüldü. Bu miiddet 7arfın- nl\ vapuru ile 609 sandık ya~ üzüm y.: 

şarkıları (Salahettin ğıtlar konulduktan sonra üzümler bu ka· 
arkadaşları) ğıtların İçine yerleştirilerek üstleri kağı-

Vt 

21.00 - 21.15 Ajans haberleri 
dm uçları birbirine yapışbrılmak suretiy-

21.15 - 21.55 StUdyo Salon ot'keslrası. lo kapatılmıştır. Üstlerine tahta kapak 
çivilenmiş nndıklarda da kağıtla kapak lSTANBUL RADYOSU 

arasına yine talaı konmuıtur. Öğle n~riyatı 
Kapaksız undık1arın dört köşesine 12.30 Plakla Ti.irk musikisi 

sandı1tlar birbiri üzerine vazolunduğu za- 12.50 Havadis 
man hava cereyanını temin için, sandı- 13.05 Eminönü Halkevi gösteri kolu 
ğın irtifaını aşan tahta deste~er konul- namına bir tem.,il. (Alphons'! 

muıtur. f Daudct'nin Arlesienne)) 
lçinde siyah üzünı bulunan sandıklar Akşam neşriyatı 

, ızmi~ Türke_y . Kozak :i.nest ~tabi~ gr~- 1 18.30 Plaklfl dans musikisi. 
pen ıbarderını ve Tar~ın alametı farı· 19.00 Safiye : Piyano ve keman refaka· 
kasını taııyan etiketler .Yapıştırılmıı, TA• tiyle. 

zakı sandıklarında ayni etiketler Ko:ıak 19.35 Konferans : Doktor Ali Şilkrll 
yerine razakı ve parmak üzümü aandık
lannda da hurma kelimeleri konularak 

Kış hastalıkları ve Korunma ça .. 
rclerL 

tekrarlanmıştır. 19.55 Borsa haberleri. 
Ozümler Erna vapuruna 10/ 10/ 1937- 20.00 Sadi ve arkadaşları tarafından. 

de ve _Ayvalık civarındıt Ko:z:ak nahiye- Türk musikisi ve halk şarkılarL 
sinden yülc.lenmiıtir. Vapurun 19 gün 20.30 Ömer Riza ta;.nfından Arapça 
yolda kalmış olmasına rağmen 'J>arti yüz- söylev. 

de ) 'Üz slığlam bir vaziyette muvasalat ı ·~0.'35 Hav~ raporu 
etrni,tir. Sandıklardaki üzümler fevlcali- 20.45 Semaha özden.:;es ve arkadaşhın 
de taze bir manzara arzetıheltte idiler. l tarafından Türk musikisi ve halli 
Oiümlerdcki'incc beyaz duman taba- . şarkıları. s. A. 
kası ile henüz zail olmamı~ bulunduğun· 21.15 Orkestra. 
dan görenler iizümlerln asgari 20 gün 22.15 Ajans haberleri. 

evvel koparılmış olduiuna inanmak· bi- 22.30 l>Hikia soİolar, opera ve operet 
le istememekte 'idiler. parçaları · 

Malı ithal eden' firtrla el komimport>'• 22.50 Sqn haberler ve er tesi günkü rog-
ıdrr. Döviz "esikası yüz kilo Cif Ham'burg ramı. ' P 
37 Mark üzetinden •a1ınm1o(t1r. " 

Geldikl~rinin ertesi günö meY,vn ıhali
ne sevked ilip toptan satı:µ · arzolunan 
ü'züml~imiz. ayni günde paiara 40 '\'a• 
goh Bulga1' üzümü ı!lrzediftn iş olmasına 

rağm·en , derhal ve kapışılm:'a~ına 'satıl

-----

·eeYiinde 
• m'ı!!;tn-. 

t • Av··s~rgisi ~·çıldı 
Berlin, 26 (ö .R) - Berlinde general 

Gör~in r iyaseti a\tında aç~lmlŞ olan 
av ~rgisi. büy;ük bir muvaffakıyet ka
zan,mıştır. Viyana av sgrgisini 25 sene 

lerde radyonun çaldığı ne;li parçalarla 
bir kat daha hızlqnmı7 .. T at;ı direktörü. 
ıimal memleketlerinde tatbik edilmekte 
olan müzikli atclye usulünü Tariş imalat

' haneslnd~ tatbik ederken evvela tered
dtit etmiş .. Sonra, çok az gülen Türk iş
çisinin bu münsaehetle daha iyi randı· 
ınan verec"ğine kani olmu' ve cbüyüb 
hir cC"saretle imalathaneye radyoy•ı ilave 
ctmi~ ... 

Cesaret. teşebbüsü muvaffakıyete ge· 
tiren yolun bayraktarıdır. 

Segovynnın kitnrası Türk işçiıı:ini o 

kadar sarmqb ki, yanı başlarında konuıı· 
tuğumuzun farkında değillerdi. Dibek 
ba;:ıında oturan küçük Emine, parıltılı 
gözlerini sesin geldiği nokta üzerinde 
toplamış.. Değirll)C"ndağlı Ayşe. Karan
tinalı Zeynep, Fatma '\'e saire de aaeıa 
mukaddes bir duanın son cümlderini 
dinler gibi dikkat kesilmişler .• 

İşçilere, bir masada ~eflik eden kız, 

Raliba gördüğii bir noksandan hiddetlen• 
:ıniş olacak ki arkadaşlnnna: 

- Dikkat edin ço<."uklar, diyor. Biı 
daha görmiyeyim .. 

Hepsi de dikkat kesiliyorlar. Bir ta· 

rafta incirlerin uçlan kesilirken, öt~ ta· 
rafta üzümlerin kara bö<."eleri ayıkla"lı· 
:Yor, Bir başka yerde incirler lüks amba: 
laHara dolduruluyor. Layer. çiktilat ve 
&air İncirlere göstf;rilen ihtimam, bellci de 
duğün evindeki r eline de hu kadar gös
terilebilir. 

Türk dfüıüncesi, Türk zekitsı ve Türle 
bileğiyle, tecrübe mahsulü olarak mey· 
danı. getirilen temizleme, ütüleme ve yı
~"rna makinesi ba~ındll toplanan sevimli 

1dar ve delikanlılar, hile yoluyle maki· 
tıedcn kaçıveren çöpleri ayıklamakl:.\ 
ttı eşgu il er .. 

I lrnaliıthancnin içi o kadar temiz ki, 

1 tıı.a.n bu mücs eselerde mahsulün hazır· 
"rı~ı hakkında cöyler.ilenleri hatırl•ya

l'll1ı.vor. işçi kızlar "·e icıçi çocuklar 51k sık 
'le · · rırıı eczalı sularla yıkıyorlıır. 

SiGORTALI ıŞ 

1 Burada her İş sigorl lıdır. !~çiler ma· il\ •• 
1 ıy, hazırlanın sını. iyi ııevkedilınesini 
oıterıd·ı • 1 erıne iidl"t ide:ıl ol:tmk kabul et· 

-'.L'arı~ıe çall§<uı 

Bilmem hangi memlekete incir gönde· fo ambalaj tecrübeleri yaoıld •. 
r'ilecek .. incirler hazırlanır. kutulara dol- Arjantin ambalajları. ilk tecrühderde 
durulur, ambalajları hazırlanır. pazarlığı yüı;de altmış nisbetinde mu\'affakıyetli 
yapılırdı. Fakat incirler Lir türHi ihraç bir netice vermişti. Fakat bu yii7dc alt
edilcmczdi. l langi konsolo~haneniıı ta- mışın yüzde yÜz nisb<:tine çıka:ılması için 
yin edeceği doktor, i~ ) erine gelerek mu· çok çalı~mağa lüzum ı~ösıeriliyordu . 

ayene eder: :OZOM YOK ~.1U1 ' 
- Şunu fena yaptınız bu nczl\fet ka· 

idelerine uygun değildir. Ren, milletime 
bu İncirleri yedirmek ıuesuliyetini omuz
larıma alamam. derdi. 

Bu güzel i~. güzel hazırlanış. artık mü
dahalelere bir netice verrni~tir, .denebi
lir .. 

tNCiR RAKiPSiZ .DECll..[;)lR 

Bu müessesede bize verilen müfit iza
hattan anlıyoruz iki, bizim rakip3İL diye 
tarif ettiğimiz incirlerin dünyada tam 
dört büyük rakibi vardır. Kalifornıyad.t 
yetişen İncirler, nefaset itibariyle Türk in
cirlerinin yanında, hanımının eline ım dö
küvercn beceriksiz bir halayık haysiye
tinde bile olmamakla beraber kt!,>- fiyet 
itibariyle rakibimizdir. Hem de hiLim beş 
mislimİ7.İ aıan bir rekolte ile karşımızda 
durmaktadır. Avusturalya io;in de ayni 
feyleri, ferah ferah söyliyebiliriz. 

Evvelce bizim inciıimizi c;eken .ı.\mc· 
rikn, şimdi ihtiyacını lezzet itibariy) .. y:ı· 
han yemi;ıine pek benz.iycn Kalifomiya 
mahsulünden temin ediyor. f ngilt~reii , 
Ottovada verilen bir karara boyun e~e· 
rek Avusturnlya İncirini ~ekerlı suya 
banmak suretiyle yemeğe mnhkuııı edil
miştir. 

Fakat netice şu ki hu menılckctler 
bugün bizim rakihimi7 olarak kar.~ıınızda 
yer nlmışlardır. 

YAŞ OZOMLERtMIZ 

Maje.<ıte Büyük Brit ı.ınya Kralııun sof
rasına layık görülecek bir nefasette Ko
zaktaki bağdan Lor.dradıı.ki salon:ı kadar 
gitmesini bilen y&ş üzü:n da\•ası, şu d:ı

kikada mu\•affak olmuş sayılabilir. 

Geçen senenin martında, iktısat ı; ekil
i iği 2amanındn sayın haşvekil Day Celisi 
Bnyar, üzüm kurumu başkanına 9 3 7 yı
lında yaQ üzüm davasının elı: alınarak, 

ne pahasına olursa olsun tecrjb c mahi-

Ozünı kurumu cl'ariıı• yaş olarak 
i.izürn mübayaası için piyasa\'<i çıkmca 
epice müşküllerle karşılaştı. DöTl kuruş 

olan fint, hir hamlede on, on ·ki: on be
şe kadar çıktı. Ru o kadar tuha'.f bir va· 
ziyetti ki, piyasada üzüm b ulmak bile 
esaslı bir mesele haline gelmişti. 

öte taraftan isçiler, yaş ü:ıümcülü~üıı 
ehli olmadıklan için İstenilen randımanı 
veremiyorlardı. Hepsinin de d!crinc bi· 

rer mııkas '\.·crilmişti , Üzüm Nılkımlarırı· 

dan çürüklü, ezikli olanlarını keser~k. 

kutulara sağlam üzümler yerlecıtirecek
lcrdi. 

13AŞVEKlf .iN BiR SöZO 

~-----
l liç unutnııyacağım o · ,·aı-iyeti .. Ba~

vekilimiz hay Celal Bayar, hı! yaz ml!V· 

siminde lzmir fuarının açılm'I t)ıenini 
yapmak uzere lzmire geldikleri zaman 
bir Norveç vapuriyle A"Tupayı-. yc\pıl

makta olan ilk yııo üz.lim 6evkiyalını te!
tiş etmek nrzusunu gÖ.,termi~lerdi. D<'r· 
hal vapura gidildi. Güverteye çııkıldı . 

Orada. ya üzüm ambalaj)armdan biri 
5(iktürüldü. Sayın başvekil, büyük bir 
dikkatle bu ameliyeyi seyrediyorlardı . 

Abaliıj açılmıştı .. 

Başvekil, büylik bir ihtimamla iizüm 
ı;alkımlannı ıııunyene ederlerken, cidden 

elim bir tesadüf neticesi, arasında çürük
ler bulunan hir salkım üzerinde uzun uza
dıya tevakkuf ettiler. 

Kendilerine gereken izahat verildi. iş
çilerin, salkımları hazırlamak husu<ıunda 

ihınn1lerinden bahsedildi. Filhakika, açı· 
lan diğer sandıklardaki üzümlerin hepsi 
de sağlam çıktı. Fakat şu tek çürüklü 

sandık. bu işte daha esaslı surette çalı-
11ılmıısı icnp ettiğini alakadarlara, en mü
essir bir jkaz suretinde göstermişti. 

771 wndık kavun cumartesi günÜ \'Ürul 
ederek bit gün aonrn yani dünkü pa.zar
lcsi günü limanda V"apurdan çıkarıldı. 

Kurumun lz.mirdeki Alman eksperi Herr 
flah clahi üzümleri nakleden vapurla bir
likte Londraya gelmiştir. 

Vapurda yolculuk devam ettiği müd
detçe soğuk hava deposunun derecei ha
ratetini iktizasına göre tesbit hususundı.ı 
mumaileyh çok nlakadar olduğunu 11öy
lemiştir. Filhakika maruz telgrafımda da 
bildirdiğim veçhile gerek üzümler ve 
gerek kavunlar şimdiye kadar gönderi
len partilerle kıyas edilmiyecek kadar 
iyi şerait altında vnsıl oldu. Kurum mü· 
messili hay Muhip \.'e alakadar ihracatçı 
tacirler de mevcut olduğu halde yaptı· 

ğımız muayenelerde üzümlerimizin he· 
men fzmirde :yüklendiği sıradaki nefa
setini muhafaza etmekte bulunduğu gö
rülmüştür. Her iki mcy\'anın i\mbalnjı 

da eski ambalajlar~ nazaran mükemmel
di. Son ınüvaredat .Londra piyasasında 
fevkalade bir tesir bırakacağından ge
lecek sene için bu piyasaya yaş iiziim ih
racatı çok kolaylaşmış olacak ve adeta 
rakiplerimir.in mallarına her veçhilc te· 
fevvuk edebilecektir.> 

AL.MANYADA 

Türkofis Hamburg şubesinin telgrafı 
da şudur: 

c lfamhurga muvasalat eden Danİ· 
marka bandıralı cErna't vapuru ile menı

leketimiz mahsulü 2 ton yaş üzüm gel
diği \'~ malların ayni tarihte 62 numa· 
rnlı gümrük deposuna boşaltıldığı İstih· 
bar edilmesi üzerine. : , .. zkiır depoya gi· 
derek partiyi muayene ettik. 

Üzümler takriben 1 O nar kiloluk 200 
sandık içerisinde gönderilmişti. . ,.,crti 
en büyük kısmı itibariyle siyah üzümden 
ibarettir. Aynca 1 O nar sandık razakı ve 
parmak üzümü denilen uzun tandi ve 
kalınca kabuklu nevilerden de gönderil
miş bulunmaktadır. Tecrübe rnaksadiyle 
nmbalajlnr muhtelif §ekillcrde yapılmış
tır. Üzümlerin bir kısım Arjantin tipi de
nilen üç tarafı aral ıklı ve üstJeri yine ara
lıkl ı bir tahta ile kapanarak çivilenmiş 
sandıklara konulmuı diğer bir kısmı da 

1 0-zümlerirtıizin 'şehrin "ri1uhtelif mahal· 
terindeki iney'va dükkfihlann'dır- üzerl'cri~ 

ne Almnnyaya Türkiyedcn ilk '<\efa gel· 
diklerini ... •e fevkatudc bir kaJite b:rzet~ 

tikletini' asrih cdeh ' yiızılat kona'fak 
lıafkm istihla'l<:ine aı'zoluhmuş bulunmak
tadır. 

TORK AMBALAJLARI 

·Londra \'e Hamburga sevkedilen son 
parti yaş üzümler ve lcavunla'r, 'Türlıı::: tipi 
ambaliıjlarla gönderilmiş' e· bunlar~an 
iyi neticeler alınmıştır. Bu müsbet neti
cenin alınmasında, bu üzümleri ha:z:ırlı

yan Bulgaristan göçmenlerinin de büyük 
tesirleri vıudır. Bu göçmenl~r üzüm işin
de t:ıri~e azami surette müfit 'olmuşlar 
ve sam:miyetle çal~ışlardır. 

YENi TF.SISA T 
Önümüzdeki yıl yaş meyva menuu, 

daha esaslı bir şekilde ele alınarak bir kül 
halinde mütalaa edilecektir. Yaş meyva
lanmız gelecek mahsul yılında. Karabu
rundan motörlerle Selaniğe sevkedilccek 
oradan vantilasyon tertibatlı vasıtalarla 
Londmya ve Almanyaya sc\·kedilecek-1 
tir. Selanikkn yapılacak sevkiyatta tren· ! 
~~n İstifade edilmesi muvafık görülmüş- j 
tur. , 

Önümüzdeki yıl domates, kavun, 1 
üzümden başka diğer meyvalarm da yaş 1 
olarak sev~cri mukarrerdir. 1 

Bu mühim davada muvaffakıyet mu· 
haki.aktır. T ari§ müessesesi, cidden şa
yanı takdir Lir şekilde faaliyet göster· 
mektedir. 

ADNAN BfLGET 

ı . 

fasıla ile takip eden bu sergi avcılıkta· 
ki büyük terakkHc.ıi göstermektedir._ 
Scr~i muazzam bir orman halindedir .• 
Ve bu o~mnnın içinde dünyanın h er ta· 
rafından gönderilmiş av hayvanları ta· 
bü şartlar.ı4benzcr şekilde yaşamaktı 
ve şcsleri lıo11arlörlerle etrafa yayılmak· 
µıdır. Serginin hususi dair.elerinde AI· 
manyada her sene her cinsten öldürülen 
milyonlarca av hayvanlarına ait istatis
tikler ve grafikler vardır. 

Fabrika ve ga
rajların nazarı 

dikkatine 
Bir çok fcdaknrlıklarla Avrupadan 
getirlmeğe muvaffpk olduğum sey
yar son sistem elektrik kaynak ma
kinnsı ve oksijen cihazı ile her tür
lil elektrik ve oksijen kaynak işle
ri garanti olarak yapılır. Her n evi 
buhar kazanları, kalorifer tesisatı 
tamirat ve islahı ve bunlara ait bil
mum soğuk demir ve çatı lşleri 

içinde güvenerek müracaat edece
ğiniz yer atelyemizdir. 

ADRES 
Klızımpaşa caddesi No. 20 

RECEP BENTORK 
1 ~ 13 (2070) 

,,~---------.--------, Dünyanın En Meşhur Şekercisi 

Ali Muhiddin 
Hacı Bekir 

TiCARETHANELERİ 
Şeker ve şekerleme, lokum, kurabiye', badem şekeri, halis şekC"rd t n 

tahin heh·ası yalnız HACI BEK.f R ticarethanesinde bulunur. 
Gnyet lüks ambalajlı fevkalade leziz emsalsiz karamela şekeri yapmağ 

ba~ladı. Hacı Bekir karamela şekerlerini her zaman arayınız. l:z.mirde sub~ 
veya acentesi yoktur. Toptan ve perakende sipariş için ALI MUHiDDiN 
HACI BEKiR Hamidiye caddesi Bahçckapı lstanbul tıdreııine yazınız. Bir 
kilodan itibaren posta vasıtasiylc tediye §artiyle sipariş kabul olunur. 

1 • 3 (2124) 



Küçük sanat er
babı kimlere 

derler ? 
~BAŞTARAFl BEŞlNCl SAHJFEDE

bir unsur olarnk yeti~tirilmeleri temi'1 
~dilmek istenmiştir. 

Bir giin bahar, bir gün kış 
kaıarsız havalar 

lıastalıklarııı en büyük 
Y.aı·dımcısıdır. 

Sıhhat •• ve guze 

Mahalli birlikler mümessillerinin se· 1 

nclık: vilayetler kongresi halind~ !ıer ·vı

liıyet merkezinde toplnnmalarını temin 
etmekle nisbeten daha geniş bir dah:ıda 
çaıışmaktn bulunan küçiik sanallann bu 
uhay~ gore genişlemis bulunan un.umi 
'a7iyet w• ihtiyaçlarını müşterek bir te
~ekkülün mesulıyet n~ :ıımanı altına al
mak ve alınacak tedbirleri bu esnslara 
göre hazırlamak imkanlarını bulabilmek 
gayesi takip olunmuştur. 

Vücudunuzun grip, nez.le, ba, ve diş ' ağrisi, kırıklık" 
sinir, adele, bel ağrılarına kartı 

fiBiPlN 
Kaşeleriyle korunmağa bugün her vakitten daha 

fazla muhtaç olduğunuzu unutmayınız ! 

.PiN 
M ideyi bozmadan, kalbi ve böbrekleri yormadan 
bütün ıslırapları din dirir .. 
iCABINDA GONDE 3 KAŞE ALINABiLiR.. 
l•im ve markaya dikkat .. Taklitlerinden •akınınız. 

Küçük- sanatlar umumi kongre•i de\ -
letin kliçük sanatlar siyasetini menılek .. t 
ihtiyaçlnnna uygun bir şekilde tayin ve 

tanzim edebilmek bakımından çok rhem
miyetli bir rol ifa edecı-ktir. --

8 0 ''*4M'W'*f§' R 7 

tNTIKAL DEVRESıNDE 
Kanunun tatbik sahasına konulmasiy

le bugün bilfiil mevcut bulunBn kiiçük 
uınatlar erbabının 'aziyetlerini, kanu
nun vazettiği yeni hükümlere tetabuk et
tirebilmeleri için geçmesi icap eden in
tikal devresinde a lınma"ı zaruri görülen 
tedbirler muvakkat hükümlerde yazıl 
mıştır. Muvakkat şahadetname ve muay
yen müsnade müddetleri hakkındaki 
maddelerle kanunun nl"'şrind l"' n evvel ı.ı

rnklık ve kalfalık de\ relerini geçiren ve 
bilfi il usta olarak çalışan ._anatka.rlnrın 

müktescb olarak çalışan sanalk iulaı ııı 

müL:tescb hakları, bu proje ile iktısaµ 

edilmesi arzu edilen mesleki ehli) et ve 
disiplini bozmıyacak bir şekild ... , himn
:> e 'c siyanet edilmek istenmi,ıtir. 

CEZAi HOKOMLER 
Gerek umumi disipl:ni bozma \"(" mes

leki ilerlemeğe mani olma gibi umumi 
:ıebeplerle ve ıterek hususi hakların ih
liıli dola.; ıs::, le kanun ahkamına ınuhn-1 
lif harekette bulunan küçük sanat mün
t eııipleri para. ve muvakkaten çalışma
dan veya öğrenmeden menedilme gıbi 

c,.zalarla cezalandırılacaklardır. C'cuıla

nn çoğalmasını tayjodr. şahsi zararlar
dan ziyade projenin ceas gayelerine mu
halif olnn hııreketlerin nazan itibare 
ılınması prensip olarak kabul edilmi..:· 
tir. Cezaların mal.kemcler ve beledıye 

meclislerince verilmesi hakkındaki hü-

= &%1 
Paris takültcsinıleo diplomalı 

Diş tablplerl 
M rm/rktt ltaslanrsı dış tabıbı 

1\1 uza ff er Eroğul 
VE 

K<~ınal Çetindağ 
Hasta'armı her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 

Be ylcr - Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul eder!er. 

Telefon : 3921 
= e• m=m•••••• 
~ .. '"~ 'i)iblL&&:Wmllt 

Kulak, Boğaz, Burun hastalık-

ları mütehassısı 

Doktor Operatör 

fa~çı 
1 

a ı 
Mu!lyenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

Evi: Göz tepe tramvay cadde- J 

1-26 ( 481) 
si 992. Telefon: 3668 j 

kümlcr, sanat mÜnksipleri arasında ta- ~ .. _:J ı 

haddüs edecek olan zararlı ve l üzunıeuz ı 
bir müsamaha ve geçimsizliğin önüne ge- lZMlR iKiNCi iCRA ME 
çilmek istenmiştir. MURLUaUNDAN : 

NIHAt HOKOMLER Kerim Ağa zade Mehmet Ali ve 
• ~okavt ve grevin İş kanunu ahkamına Reıadın Emlak ve Eytam banka-
tabı bulunduklan hakkındaki madde 1 d ··d ·· ld - k b"J 

' 1 sın an o unç a ıgı paraya mu a ı 
memleket İ !! hayatını tanzim eden kanun- b k · k 1 d· - · J · d 
1 k ·- 1 an aya ıpote ey e ıgt zmır e 
arın ye dıgcrini tamamlamak zaruretin-

de bulunduklarını tebariiz ettirml"'kledlr. ı Ahmet ağa mahallesinin ikinci Mıh-
~.7./.;C///.//T,///.///./////.Z//.//./J cılar sokağında 10 ve 12 l.apı numa-

G 
11 H ~· • I ralı ve tapuya göre 21 kütük, 493 

Ol e 1ın1 ~ : sahife 235 ada, 3 pı:::sel, 10-12, 29- ~ 
N 

1

31 -33 numarada kayıtlı 236 metret 

• 1'\ murabbında yemini tarikiam, ye-ı 
MiT AT QREL . sari Sabir~ hanım a~sası, ark~sı ~ü~ 

l leyman aga vereJ;esı, cephesı tarıkı 
Adres - Beyler Numan zade N am ile çevrili 3750 lira kıymetli ma-

sokağı Ahenk matbaası yanın- N 1 lJ 
da. Numara: 23 ğaza ve sabunhanenin mü ;İyeli 

Muayene saatleri : l0-l2, ! açık arttırma suretiyle ve 844 nu- i 
15,30 - 17. Telefon: 3434 maralı Emlak ve Eytam bankası 

, rO-Lr7 ;o' '77.777..T/.'L/..ZZZZ.D'./o.X/.J kanunu mucibince bir def aya mah-ı 

inhisarlar 
den: 

Izmir Baş müdürlüğün-

Potas güherçelesi ticareti yapan 
tüccar ve esnafa 

I LAN 
2441 sayılı kanunla devlet inhisarı altına alınan potas güher

çelesinin alım ve satımını yapan tüccar ve esnaf a•ağıda yazılı 
hükümlere göre hareket etmeğe mecburdurlar. 

1 - Ellerinde potas güherçelesi bulunan tüccar ve esnaf hu 
ilinıu netrinden itibaren bir ay zarfında bir beyanname ile ayrı 
ayrı gösterilmek üzere ilanın ne,ri tarihinde ellerinde . bulunan 
veya sipari~ edilmi~ olan potas güherçilesinin cins ve miktarını 
her yerde inhisarlar idaresine bildireceklerdir. Tüccar ilanın net
rinden evvel sipariş etmif bulundukları güherçelenin siparİf ve 
siparişin kabul vesikasını da inhisar idarelerine göstermeye ve 
musaddak bir suretini vermeğe mecburdurlar. 

2 - Pota s güherçilesi ticaretiyle meşgul olanlar hu ticareti ya
pabilmeleri için inhisarlar idarelerinden birer ruhsat tezkeresi 
almağa mecburdurlar. 

3 - Bu ilanın neşrinden itibaren b ir ay zarfında beyanname 
vermiyen ve ruhsat tezkeresi almıyanların ellerinde bulunacak 
potas güherçilesi kaçak itibar olunarak müsadere edilecek ve 
haklarında kanuni takibat yapılacaktır. 

4 - Potas güherçilesi satan tüccar ve esnaf aldıkları ve sat
tıkları güherçilenin miktarını ve nereden alıp kime sattıklarım 
gösterir bir defter tutacak ve bu def teri her an inhisar idaresi 
memurlarının murakabesine hazır bulunduracaklar ve hu mad
deyi ancak kullanılacağı tekle g~re ya mahalli sıhhat veyahut 
ııanayi müdürlükleri tarafından tasdik edilmit vesika verecek ih
tiyaç sahiplerine satacaklar v.e hu vesikaları da talep vukuun
da inhisar memurlarına göstermek üzere sakhyacaklardır. 

5 - Potas güherçilesinin me'mleketin bir tarafından diğerine 
nakli için inhisar idaresinden bir nakliye ruhsatna~esi "ve güher
çilenin sevkedileceği mahalle ,vardığında bu ruhsatnamenin ma· 
hallindeki inhisarlar idaresin~ tevdii mecburidir. 

Tezkeresiz nakledilen potas güherçilesi 2441 sayılı kanun hü
kümlerine göre evvel emirde inhisarlar idarelerince zapt ve mü
sadere olunur. 

DiKKAT 

6 - Potas güherçilesi tedarik etmek İsteyen toptancı tüccar 
her defasında idaremize müracaat etmelidirler. Güherçile ya ida
remiz tarafından verilecek veya hariçten celp için müsaade edi-. 
lecektir. 

7 - Birinci madde mucibince verilecek beyannamede cins ve 
miktarı gösterilecek elde mevcut güherçile ile bu ilanın nesrin
den evvel sipariş edilmiş veya bundan sonra verilecek müs~ade 
ile getirilecek olan potas güherçilesinin vurudunda beher kilo
su ve kesri icin bir kurus inhisar resmi alınacaktır. 

~ 27-is-2- 3- 11- 12 4178 (2129) 

(~ 19 Q R S A · I sus olmak ü~e~~ arttırması ~ / 1/93~ 
~ - • - ~~m~prm ~d14~~rada~ ı~~o~mHm•m=~••m••m•••••--~•••• 

509 Ü. Kurumu 12.50 17.50 remiz içinde yapılmak üzere otuz Aydın Cu ... mhu.rı·yet mu·· ddeı·u mu-
308 Alba.} rak 13.50 19. 

1 
gün müddetle satılığa konuldu. ı 

246 Ş. R za H. 14.25 18. Bu arttırma neticesinde satış be- J d 
189 jıro 15.25 16.50 deli tahmin olunan kı}'llletin yüzde mi iğin en: 
184 H. R. üzümcü 14.25 15.50 yetmis beşini bulursa en çok arttı-
156 E n. f bankası 11. 18. rana ihalesi yapılacaktır. Aksi tak- , 
143 Paterson 14 16 · · dirde 2280 numaralı kanuna göre 
140 M. j. Taran o 16. 18. t · b l ıI kt S t • 
112 K Taner· sa ış gerı ıra ; aca ır. a ı§ peşın 1 

15. 16.50 l .. t "d 1 .. d "k" 
58 A. Fesçi 15. 16. ı bo up kmdu_şll eri ı en ya nıfz yuz e l bı ı 
30 j. Kohcn JG. lG.SO uçu e a iye masra ı alınır. ş u 
24 M. Ardıti 1G. 16. 1 gayri menkul üzerinde her hangi bir 
21 inhisar 13. 13.75 §ekilde hak talebinde bulunanlar 
15 Beşikçi 11.50 11.50 

1 
ellerindeki resmi vesaik ile birlikte 

1 

14 Halit M. Umulu 14.25 14.25 yirmi gün zarfında lzmir icrasına 
1l ll. M;ıydo 12. 12. 1 mürncaatleri lazımdır. 

21 
GO Yekün Aksi halde haklan tapu sicilince 

J501Iı 

152224 

INCIR 
37 A.II. N •. zlı 
28 Jzı.ı v Ali 
fı:> Yckün 

115008 
ll:>Oi3 

malum olmadıkça paylasmadan ha-
riç kalırlar. 20/ 12/937 tarihinden 

- - itibaren ~artname her kese açıktır. 
5 75 6 1 :t .:~~ Talip o!anların yüzde yedi buıçulc 5·50 '· t.ı • k . ·ıı· b" b temınat n çesı veya mı ı ır an-

ka itjbar mektubu ve 37/ l 058 dos-

26 11 937 l.ır.hlı Ç 1. • !. h. ... z üzüm 
ya numarasiyle lzmir ikinci icra me
murluğuna müracantleri ilan olu-

orta fıatiC'ri : 
No. 
No. 
No 
No. 
No. 

7 
8 
9 

10 

ll 
No. 12 

ZAHiRE 
360 çuval Hu~day 
lOO çuv, 1 Bakla 
10 çuval K. D. 
lG çuval Su am 

152 ton pamuk çek'HI g. 2.40 
628 bal.} a p.ı nuk 32 50 

,,) 

13.50 
14.00 
14.75 
14.75 
l!J.00 
2.1.50 

5.8i5 
4r _;ı 

4 50 
lG. 

2.80 
38.50 

nur. H. iş No. 141 

Emlak ve Eytam 
bankasından: 

37/1058 icra dosya numarasiy
le satılan, yukarıda evsafı yazılan 
gayri menkulün alıcısına istersek 
bankamızca bu gayri menkule ko
nulacak kıymetin yüzde ellisine ka
dar umumi şartlarımız dahilinde ik
raz yapılabilir. 

4189 

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

2 - Teklif mektupları 30/11/937 sah günü saat 16 ya kadar 
makbuz mukabilinde C. M. U. liğine verilecektir. Şartnamenin 
tasdikli suretini isteyenlere Aydın C. M. U. liğinden parastz ola
}"ak verilir. 

16-lS-23- 27 4025 (2045) 

.-mıc~~ ......................... aa.. 
lzmir Yün Mensucatı 

Türk A. Şirketinin 
Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsi:n do!ayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

Saglam Zarif 
\

7 E UC ZJ)UR 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

:fJf(~(J~ SATIŞ . YERLERi Wl~IM 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş ·---______ ..... _______ . 

Sağlam ve güzel 
Sağlam ve güzel 

dişlerle 
dişler de 

RADYOLiN ileteminedilir 
DiŞlerinize çok dikkat ediniz 

Bazan en üatad doktorların bile aebep menteini bula
madıkları bir hastalığın, dit iltihabından ileri ıeldiği pek çok 

tecrübelerle anlatılmıttır. 
Günde üç defa dişlerinizi lırçalıyarak ve daima 

RADYOLiN 
Kullanarak dif lerinizi koruyabilirsiniz 

Çiftlik, Süthane ve bü .. 
tün köylülerin dikkat ı 

nazarına: 

• ELE M ı 
Krema makinalari geld f 

Bu makinalar dünyanın her yerin: 
de sütçülük aleminde büyük töh• 
ret kazanmıf ve en verimli mak

1
1• 

ne olarak tanınmıştır. 
Son sistem yeni modellerimiz 

gelmi,tir. 
'AYNI FABRJKANIN: lzmir umum satq depoıu: 

MIELE BiSiKLETLERi M. D. TIMUR ve A. KAUKI ~ 
MIELE Hafif MOTOSiKLETLE- (Gazi Bulvarı Nu. 17 Telgrafı 

Rt... KAUKI - lZMtR) 
MIELE ELEKTRiK SOPORGE- Telefon 3858 

LERI. .• 

Caimon Daim on 

No. 8038/40 V No. 8038/40 

DAIMON markalı hu fen erler küçüklüğü ve hafifliği itibarile 
pe fazla rağbet bulmu~tur. Ayarlı ve altmış metreliktir. Daimoıı 
fenerlerinin yi.lksek meziyeti pilleri az sarf etmesindedir. 

UMUM DEPOLARI : lzmirde Sulu han civarı No. 28/ 9 Hiis· 
nü Öz ödemifli. Istanhulda Tahtakaİede Jak Dekalo ve Şsı. 

lstanbul Sıhhi müesseseler artırma 
ve eksiitme komisyonundan: 

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

Ketif bedeli: 43289 lira 44 kurut. 
ı Muvakkat garanti: 3246 lira 71 kurus 
• Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye' hastanesinde yaptırıla" 
cak olan pa~yon kapalı zarfla eksiltmeye konulmu~tur. h• 

1 - Eksıltme 10/12/937 günü saat 15 de Cağaloğlunda Sı 
hat ve İçtimai Muavenet müdürlüğü binasında kurulu kornisyoJl• 
da yapılacaktır. 

2 - Mukavele bayındırlık i,leri genel, hususi ve fenni ofa~~ 
farı, proje ve keşif huli.sasiyle buna müteferri diğer evrak 2 
kurut bedel mukabilinde komisyondan alınabilir. • 

3 - latekliler cari seneye ait ticaret odası vesikalariyle bu ıte 
benzer 30,000 liralık if yaptığına dair nafıa vekaletinden atrrııf 
olduğu müteahhitlik vesikasiyle muvakkat ga ranti makbuz ver:. 
banka mektubu ile birlikte ihale saatinden b ir saat evvel tekh 
terini havi mektuplarını komisyona vermeleri. 7833. 

23-27-1-7 4102 1 ( 2096) 
;;7,_,, 

llzmir Enternasyonal fuar komite
sinden: 

lzmir Enternasyonal Fuarı tangosu güfte müsabakasİ birinci: 
liğini bay Orhan Rahmi Gökçe, bestesini de İsmail Hakkı kaz)aJl 
mıt ve ikramiyelerini almıtlardır. 4192 (2127 
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OO~CHE LEVA~ Fratelli Sperco •~~8--~R~l~S~T~O~L~--~--• TE - LINIE Vapur Acentası 

G. ~u!f · noi:U.~~~;:mAisE Beyoğlunda 
DEUTSCHE LEVANTE - LINIE STELLA vapuru 27/ 11/ 937 de gelip 

HAMBURG, A. G. yükUnü tahliyeden sonra Burgaz, Var-
ATLAS LEVAN'rE - LINIE, A.G. na ve Köstence için yUk alacaktır. 

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

tlnde bekleniyor. Rotterdam, Hamburg rına hareket edecektir. 
ve Bremen için yük ıllacakt.ır. GANYMEDES vapuru 8/ 12 de gelip 

MOREA 1 birin ·La da yUktinU tahliyeden sonra Burgas - Var-
vapuru cı.IUlnun K .. t 1. 1 · · "k ı L.e.kl 1 An H b Um na ve os ence ıman nrı ıçın yu a a-

u en yor. vers ve am urg an- k 
la d ilk ka kt ca tır. 

rm an Y çı raca ır. T1TUS vapuru 11/12 de Rotterdam 

MANISSA vapuru 13 birincikanunda Amsterdam ve Hamburg limanlarına 
bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve hareket edecektir. 
B~men içtn yUk alacaktır. SVENSKA ORtE.ı.'IT L1N1EN 

AMERICAN EXPORT LINES ARAGON motörü 24/11 <le Rotter-

The Export Steamshlp Corporation 

OGONT'L vapuru 30 ikincl te§rinde 
bekleniyor. Nevyork için yük alacaktır. 

dam - Amsterdam ve Hamburg liman
larına hareket edecektir. 

AASNE motörü 2/12 de Rotterdam, 
Hamburg, Dantıig, Gdynia ve Dani-

EXPRESS vapuru 1 birincl kAnunda mark, limanları, şimali Norveç ve Bal
beklenlyor. Nevyork için yllk alacak- tık limanlarına hareket edecektir. 
ltr. SERV1CE MARtTlME ROUMAtN 

EXMOUTH vapuru 15 blrJncl klnun- ALB~ JULtA vapuru 1/12 ~e Malta 
<ta bekleniyor. Nevyork için yilk ala- ve Marsılyaya hareket edecektir. 
caktır. SEÇEA VA vapuru 29/ 12 de Malta ve 

STE ROYALE HONGRISE 
Marsilyaya hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
DANUBE MARITIME 11flnlardaki hareket tarihleriyle nav-

SZEGED motörU 6 birinci kflnunda Iunlardaki değişikliklerden acenta me
bekleniyor. Belgrade, Novisad, Bu.da- sullyet kabul etrnc7_ 
Peşte, Viyana ve Linz için yiik alacak- Daha fazla tafsilat için ikinci Kordon-
tır. da Fratelli Sperco vapur acentalığına 

TISZA motörU 15 birinci k!nunda müracaat edilmesi rica olunur. 
bekleniyor. Iskenderiye için yUk ala- Telefon : 4111/4142/4221/ 2663 
caktır. • 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin eri eılri otelclıl BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Er 
balkana kendiıini sevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki raliab bu
lurlar. 

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

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretile rekabet kabul el· 
mez fiatler dahiJinde satılmaktadır. 
Adreı ı Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 

F. PERPINY AN - , ... . 
• • ,,. • ~ 1 ~~ .. : ~.,,. : ... ' 

Eczacı f~emal Ka
mil Aktaşın 

SERViCE MARITDıım ROUMAIN 

BOURG~~;=~ ikinci teırin- t-:.. .·thaıa~t ~umru .. Y_.igwünd' en 25/8 Bahar çiçeği 
de geldl ve Por Salt ve hkenderiye U- ....... • 
nıanlarından maı çıkardı. 936 günlü ve 1641 aayıh ithalat K ı 

DUROSTOR vapuru 22 birincikinun- beyannamesiyle Yurda kabulü mu- 0 0nyas1 
da Köstence için hareket edecektir. nkkat suretiyle ithal eylediğimiz Merkezi Kemeralta caddesi 
l>EN NORSKE MIDDELHAVLINjE 50000 torbaya ait 1450 lirahk ve Beyler Sokağı köteıi 

OSLO 4/61 saydı ayniyat makbuzunu Bu··yu··k Hı·ıaAI 
. SAN JOSE motöril 6 birinci Unun- kay~iğimizden ve ye~i~i~i ~-
da bekleniyor. Dleppe, Dilnkerk ve r~~~dan d~layı es!d'~ bar 
Norveç limanlan için yük alacaktır. hukmu kalmadıgma daır ılk çıka-

llAııdakl hareket tarihleriyle nav- cak nüsha ile ilin edilmesi rica olu
lunlard aki değl§lkliklerden acerıta me- nur. 
suliyet kabul etmez. lzmir tütsü ile temizlenmİf 

Daha fada tafsi!At almak için Blrln-
1 

Fümige incir T. A. Ş. 
ci Kordonda V. F. Henry Van Der Zee (2126) 

\'8 Co. n. v. Vapur acentalığına mUra- .!il---~~~ .ll!WWW~!!•'!ll••ımı~·--
caat edilmesi rlca olunur. DOKTOR 

TELEFON No. 2007/2008 OAHtUYE MOT AHASSISI 

Olivi Ve Şiire. 
LıMITET 

Vapur acentası 
BlRJNCİ KORDON REES 

BINASI TEL. 24 43 
Lllerman Lines Ltd. 

LONDRA BATI'! 
ALCERIAN vapuru 20 birinci teı· 

tinde gelip yQk çıkaracak ayni zamanda 
londra ve Hull için yük alacakbr. 

Celal Yar~m 
lzmir Memleket hastaneai Da
hili Hastalıklar Seririyatı Şefi 
Pazardan maada. her gün hasta
lannı muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
sokağı No: 65. 
Telefon: 3956 
Evi: Götepe tramvay cadde
si No: 1018. Telefon: 2545. 

CtTY OF LANCASTER vapuru 15 
lkinct te,rinde ıreJip yQk çıkaracak ayni 1ZM1R AHKı\MI ŞAHSiYE 
~rnanda Londra ve Hull için yük ala· SULH HUKUK MAHKEMESiN- 1 

caktır. DEN : 1 
THE GENERAL STEAM Karşıyakada Bostanlıda mektep 
NAVICATION CO. LTD. sokağında 56 numarada 1300 do-

1 

ADJUTANT 5 ğumlu Hüseyin ogwlu Rizamn ya-vapuru ikinci teırin· 
de gelip Londra için yük alacaktır. nında bulunan 928 doğumlu Ke-

DEUTSCHE LEVANTE UNfE mal oğlu Muhterem ile 1339 do-
(I llHAKA vapuru ikinci tc~rin ipti- ğumlu kardC§İ Hüseyin Kamile va
aaında Hamburg Bremen ve Anvera· si tayinine 16/11/~3? .... tarihinde 

ten gelip yük çılcaracalchr mahkemece karar venldıgmden key~ 
() Tarih ve navlunlardakl. değişiklikler- fiyet ilin olWlur. 

en acenta mesuliyet kabul etmez. 1 4143 (2128) 

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

Nazarı dikkatine 

PLATT 
F abrikum1n Namdar 

U ÇIKRIKLARINI .-e bilcümle YEDEK AKSAMINI 
MUM ACENT ASINDAN bu sene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

G. O. GIRAS 
. Peştemalcılar, Evren sokak No. 3/1 

SınP.er dikit makinaları kumpanyuı karşıs'inda 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 tZMIR 

.... lle:ı!~~ılllml!!~mJllEll!flma~--..-=-:ı• 

• 
eczanesı 

lzmirden götürüleceli 
en tık en ince ve en 
makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Kimilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacakbr. lzmirdc Hilal eczanesi 
kokuculuk Üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese olmu~. kokuculuk 
alemini şaşırtmı~ bulunmaktadır. 
Hilal eczanesini, cezacı Kemal 

tc:Bmili iıintleki ciddiyeti, kolon
yalarını İzmirlilere eorunuz. 
Yakın ve benzer i.aimlere aldanma

mamz için tifeler üzerinde Kemal 
Kimil adını ıönnelisiniz. 

'l f,.• ·. ':'. ,.;.": . . . 
lt"7tf • • ..- ~ ....... "' ~ ' 

İzmir defterdarlığından: 
Sataf Nu. 
1078 Güzelyalı Re,adiyc çakmazı 20 eski 18 taj Nu. lı 

197,25 M.2 arsa 
1095 Şehitler 2 nci Altın perakende S. 21 taj Nu. lı ev 
1096 » ıt )) ,, • 23.25.27 » • 
1097 » » » sokak 3 taj Nu. h ev 
l 079 Kahramanlar Kahramanlar sokak 3 taj Nu. la eT 
1098 Şehitler 2 nci Alhn sokak 13 Nu. tajlı ev 
1099 » » » » 5 » » 
1100 » » »Perakende 13 » » 
1101 2 nci Karantina Bülbül S. 19 taj Nu. lı ev 
1128 1 inci Karata' irfan S. 24 taj Nu. lı ev yarı hissesi 

nakitle 
1129 3 üncü Karataf iman S. 11 Nu. lı evin 7 de 3 his· 

Lira K. 

60 00 
300 00 
250 00 
200 00 
5000 

150 00 
100 00 
80 ()() 
40 00 

75 00 

sesi nakitle 20 00 
1130 Köprü Şehit Nazım ıokak 19 taj Nu. h eT 350 00 
1133 » Mııarla C. 252 taj Nu. h ev 30 00 
1136 3 üncü Karataf lalihane S. 24 taj Nu. it ev nakitle 60 00 
1137 • » Masırla C. 154 taj Nu. la ev 50 00 
1139 Güzelyala Günet sokak 26 taj Nu. it 251 M.2 ana 125 25 
1158 Karatat Tramvay C. 249 taj Nu. la taban imalat· 

hane binası 1l90 00 
1159 Karataf Tramvay C. 247 taj Nu. lı eY 1360 00 
Yukanda yazıla emvalin mülkiyetleri bizalaranda nakitle ya· 

zıh olanlardan gayrisi ikinci tertip tasfiye veıikaıiyle ödenmek 
üzere 15 gün müddetle açık arttırmaya konulmuftur. ihalesi 
9/12/937 tarihinde perfembe günü saat 15 tedir. Taliplerin mil· 
li emlak müdürlüğüne müracaatleri. 4135 (2125) 

............. mukablHnde bOyGk -bir tOb PER: . .. 
LOOENT_dif tnacunu ılabiHratnlı. 

PERlOOENT feftnl btr tanda harwrtan
mıt: iyi, fdaretl ve çok hof fezıete ·malik 
·olub •• nefesi ·serlnietlr ~ ve_dltlerC"mD· 
kemmel .ıur_atte _temizi•:' 

. , 

TURAN Fabrikaları mamulltıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet ıabunlanm, trq ubuna ve kremi ile gbellik krem• 
lerini kullanınız. Her yerde sabtmaktadır. Y:alaaz toptan aa· 
taılar için l&mlrde Gazi Bulvannda 25 numarada umum acea· 

lelik Nef'i Akyar.alı ·re J. C. Hemlİy• mOracaat ediaiL 

ft>oeta Kut. ••• Telefon a.ee 

Kumral, ıarııın, eımer her tene tcvatuk eden yeglne sıhhi 
kremlerdir. Cildi betler, çil, leke ve ıivllceleri kimilen izale 

eder. Yarım aıudanberi kibar mahfellerin takdir ile kullaodıklan 
aahbt gllıeWk kremlerldir. 

Krem Balıamin dört ıekllde takdim edilir: 
1 - Krem Balıamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gilndüz için beyaz .renkli 
3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 

- Krem Balaamin acı badem gUndilz için beyaz renkli 
lngiliz Kanzuk eczanesi Beyoilu lıtanbul 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
i · Sıhhat Balıkyağı 

NorTeçyanın haliı Morina bahkyağıdır. iki 
defa süzülmü9tür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi . • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Japon ordusu ilerleyor Londradclki mülikatta 
Fakat Çine karşı ilanı harp etmi
yeceklermiş .. Nanbao yanmıştır • 

Fransız nazırları lngiliz arkadaşla
riyle neler görüşeceklermiş? · 

Şimdi Nankini yakacaklar En nazik iş: Akdenizdir 

Japon ı l .J. .t b r arada j 
Tokyo, 26 (ö.R) - Japon kuvvet·' tee~sir olmadığı j11tatistik rakamlanndan 1 rinin iddia ettiklerine göre Çin hükürııe

lerinin hücum.lan esnasında çıkan yan·! anla~ılmaktadır. İngiltere ve Amerika ile ti nezdine gönderilen yeni Sovyet e_efirl 
gıh)aıın gün1eıce devamı neticesinde de Japon mübadc1e1eıi ayr..i derecede Voıoşilofun muavini olan Smirnoftur, 
Nanlao tamamiyle harap olmuı 1Zibi4ir. faaJiyetlidir. fakat başka bir isimle gönderilmiştir. lngiliz ve Belçika J...Talları Londrada nıiitareke yıldöniimii mcrasinıinde. 
Cenup mahallesinde 40.000 evin 38.000 NANKINE KARŞI Smirnolun Moskovadan meçhul bir is- Londra, 26 (AA) - Yorkshire Pc.ot !erini komünist partisinin kifayetsiz bul- <Epok> gazetesi daha dun hiiküın•' 
harap olmuıtur. tikamete hareket etmiş olması ve mare- yazıyor: duğunu göstermişlerdir. Bu gazetenin fik- tin mevkiinin tehlikeye düşmi'.'ı'·eceğinl 

Tal gölü etrafında hararetli muhare- Tokyo, 26 (ö.R) _ Japonlar Nan- şnl Voroşilofa ba~ka bir muavin tayin Şotan ''e Delbos İngiliz hüki.imct rincc memurların haklı talepleri hakkın- bildiriyordu. Komünistlerin kabine a1eY"' 

belet olmaktadır. Japon kuvvetleri Nan .. kin yolunda mühim bir sevkülcey~ nok- t-dılmesi bunu teyit etmekte in1iş ve Sn\ir- adamlariyle yalnız Lord Halifaksın son da ek!'lleriyet gruplarının hep!İ ayni de .. hinde rey vermeleri halk cephesi içind• 
kinj müdafaa için Çinlilerin Yang-Çe sa- taııı olan Kanke-Çatrig mevkiini işgal et· nof şimdi Çinde bulunuyormuş.. Berlin seyahatinin neticelerini tetkik et- recede azimk8r bir tavır takınmı' olsa- yeni ve vahim bir karışıklığa sebep ola• 
hilinde teıis ettikleri ilk müdafaa hattı- 1 23 LER KOMITF51 mekle kalmıyacaklar aynı· zamanda l•.- !ardı memurlara daha tamam olar3k b·ı· d' K J k ] h· ıd• 
na ıiddetle hücum etmiılerdir. Japonları 
müşkül vaziyete düşürmek için birçok 
yerlerde Çinliler Yang-Çe nehri ıuları-

nın etrafa taıması için yapılmıı olan set
leri yıkarak araziyi ıular altında bırak .. 

HARP YOK (1) 

Tokyo, 26 (ö.R) - Harbiye nazırı 
Çinlilerin Japon ileri hareketine muka
vemetleri daha ziyade şiddet bulmadık-
ça Japonyanın Çine h arp il&n ına lüzum 
görmiyeceğlni ıöyle~iı tir. 

Çinde Japon mallanna b oyk otaj tat
bik edilmeeinden Japon ihıacatınm mü-

mi, erdir. Şanghay • Nankin demiryo- - ı ır ı. omünist erin abine a ey 11 

lu üzerinde Japonlar düşmana karşı şid- 1 panya, Uzak Şark, Akdeniz ve belki de memnuniyet bahşedilmiş olacaktı. Köy- rey verecekleri sanılıyordu. Halbuki ı;o'• 
d 1 b 

Cenevre, 26 (A.A) - f}·i haber alan I cenubi Afrika vaziyetleriyle me~gul olı:t- lülerle ihtiyarların tekaütlüğü için yapı- yaJistler B. Blumun ricası"yle hüküınt>t• 
et i ir tarzda tazyik yaparak onu dağ- mahfill~r Çin - Japon işini tetkik etmek cak1ardır. lacak müzakerelere de bu iyi bir başlan- müzaherete karar vermı.ştı.ler. 

lık mıntakaya atmağa çalışıyorlar. Nan- ı Üzere 2 3 ler komitesinin 1 O ilkkiinunda Vakit kalacak olursa Jngi]iz - Amerı·- gıç olurdu. Halk cephesi finans proı;ra- · ·ı ı• 
kinin mukadderatını tayin edecek olan c:Oeuvre> gazetesi ise yeye gcçı rrır 

toplanm sı muhtemel olduğunu beyan kan ticaret müzakereleri meselesinin Jt> mı hakkiyle tatbik cdilmeıııi bütün bu d 1 h · Btı kafi muharebenin yakında vukubulaı.a· en evve neticeyi ta min etmiştır. 
eylemektedir. derpi• edilme~i mümkündür. müddeiyah tatmin etmek imkanı olabi- b h I d Halk ğı tahmin edilmektedir. .., gazete sa a şun arı yazıyor u: c 

Briikflcl konferansının net'ceS ~1-l1ct lir 1 rl 
Ş h 26 (ö R) Ş h k il 

1 ı 1 • Paris, 26 (ö.R) - Memur maaşla- · cephesi parçalansaydı bunun netice e 
ang ay, . - e re ü i- 1 J 1 b ld d d 

Y
etli erzak gcldig"'inden kıtlık ve açlık er cemiyeti mahfillerini inkisara uğrat· \rının ıs18hı meselesinde hükümetin vazi· t ourna • in i ir iğine göre ün memleketin olduğu le.adar memurlaflll 

heyul ası şimdilik bertaraf edilmi~tir. Şeh
re sığınmış olan on binlerce Çinli mün

hasıran !adaka ile r;eçir:mcktedir. 

ALMANLARIN IDDIASJ 

mıttır Bazı kimseler f\.1illetler Cemiyeti sosyalist mebuslardan bazıları hükümc-. yetinden bir santim bile inhiraf etmedi- da aleyhinde olurdu. 1934 ~nesinde yıs. .. 
haricinde yapılacak her türlü diploma-! •. h Jd 

6 
k 

5 18 
] . . tin tekliflerinden ileri giden bir teklifin 

tik hareketin m~uvaffakı)l'Ctsizliğe mah·\~1 
• a e reye arşı reye ıtımat başvekil ve maliye nazırı tarafından ka· pılan tecrübe hatırlardadır. O vakit Dıt"' 

k
• Jd • h 1· h d k. d. reyı alması Londra müzakereleri arefe· b 1 d·ıd··· . 1 k 1 b Jd ladier kabinesi buna benzer •artlar d•• um o ugunu ve a ı azır a ta ıp e ı· j • u e ı ıgını memur ar arte İne İ ir- Y 

lecek en iyi yolun gecikmeden 23 Jer 
1 
!ınde Chautemps kabinesi için çok bii- mişlerdi. Fakat bir iki dakika sonra BB. hilinde düşürülmüş, fakat bunu tuhat it"' 

komitesini içtimaa c;ağı rffiaktan ibaret yük bir muvaffakıyet sayılıyor. Bunun- Chautemps ve Bonnet bu haberi tekzip ticaı ve nih~yet Doumergue'in iktidllf 

Berlin. 26 (ö.R) -Alman gazetele~ bulunduğunu ıııöylemektedirler. ila beraber dün bütün gün devam eden etmi;ılerdir. Maliye komisyonunda iki mevkiine geçmesi takip etmi~tir. 

Frankocular ne diyorlar? 
müzakereler esnasında vaziyet tehlikeli nazır hükümetin memuılar hakkındaki Londra, 25 (ö.R) -AlmanyaY• ei t" 

'ı g~r~n~~~te idi. c:Humanite> gazetesinin tekliflerinin idili.ne olduğunu gösterınİş· miş olan Almanya sefiri von Ribbeotr~P 
b ıldırdıgınc göre finans komisyonunda ler ve bundan daha Heri gidilmesinin saat 15.20 de Londraya avdet ctff\iştıt· 
hükümct projesinin kabuliyle neticelenen bütçe müvazenesini bozacağını ve neti- Fransız başvekil ve hariciye nazırıll ıJ1 

Y d k d ·· ~· re esnasın a omisyonun 5 komünist ce olarak paranın kıymetini tehlikeye Londraya muvasalAtları arefesinde 0 

Bzaın müstenkif kalarak hükümet teklif- düıüreceğini göstermişlerdir. müş olmasına ehemmiyet veriliyor. -................................... 

Nasyonalist ispanyada 
tesirleri hissedilmez 


