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Köy muallim mektebimiz 

AtüstQceı ihtiyllçiarı ı iş karakterini işletmek için çalışma 
ler?ı: dört ~n ~arika1ı iş- sahası ı·ç'ı·ne bı·r de ko··y alacak t\ı~. f{~~n _bir memlekette yaşıyo-
ll'ıu CJırnın üzerine el koyup ta 

Yaı:affak olmadığı bir iş yoktur. Kızılcul-
~İrı R~ .ş~hirciliğimiz, bu hızlı gidi- ' 

Şeh~ıs~~de kalmıştır. lada ted-
bi lled~:c~ıkte bu ağır gidişin sebe- risata 
~ı :~ece ge1ir kaynakl~rınm darlı- bcişlıyan 
~c~ksaı belediyelere verilen salahi- mektebin 

il az ığı :mı~ . 

J:'alt~n~arhehemmiyetli sebeplerdir. hedefi 
~ da a. a _hakim bir sebep vardır: Ameri.kan kolleji 
ıçin .fchırcılik bilgimizin inkisafı müe.sseselerinde !a-
t t §ırndiye k d b"" ··k b" :. aliyete gı>oren köy c 8atfe . a ar _uyu ır. gay- ~ ~ 
bir 1ca ~-ılrnemiş olmasıdır. Devlet muallim mektebi, 
~il ed ç Yuz :milyonluk bir Yalör teş- büyük vadlerle yc-
ı en san .. · · ı· · · ı l aten İn ayıımızın teme mı atar- nı ça ış ma a nna 
chcl'tırn~n . malzemesine en büyük başlamış bulunu
~iltıgj ~~etı Vermiştir. Fennin her yor. Köy muallim 
tlftirrn ı~ sahasında mütahassıs ye- mektebi yalnız kö-
~ eyı kat'A b' 'h . d ~ ı~ hald ~ ır ı tıyaç say ıgı- ye- bilgili eleman 
~!Qhar e şchırciliğimiz bu alakaya yetiştirmekle kal
tırtı~in olrnamı~tır. Halbuki şehirle- mıyncak; ayni za- . 
~'1aıflar kodern şehirlere has olan manda yeni Türk 
<ltıce bi; "h~nabilmeleri her şeyden köyünün tipini, ş~k 

b ..... · 1 hsas işidir. 
liJ· .... ,ıır bu b k lini ve ruhunu etüt 1 saYah·ı· a ımdan kendisini ta-
~~da tetk_ır. Çünkü her sene Avru- edecektir. 
t\l llfk ık seyahatleri yaparak gö- Bu güzel miies- Köy muallim mektebi. 
bcısine Unu

1
. genişleten bir belediye sesenin açılış töreninde, okul direktörü ı cak, çiftçi olacak, köyde doğmuş, köy- 1200 e kadardır. 

U scre:k? ıktir. Dr. Behçet Uz"un B. Emin Soysal, kat'i rakamlarla köy d" büyümüş, köy mektebinde okuml..1§, 1200 den faz.la nüfuslu köyümüzün 
~hırı~ c·~ seya)\atinden de şehir he- muallim mektebini doğuran ihtiyaçları 1 zekası üstün olacak, bu mektepten çık- adedi 514 dUr. 39803 köyUmUz vardır. 
lltctrı~. U2:e} hazırlıklarla geleceğini gözlerimiz önüne koymuştur. Bu mücs- tıll:tan sonra ela mutlak surette köyde Bu köylerde on dört milyon nUfus var

sesenin gayesi muallimsiz bulunan 35 veya köy için, kültür için olacaktır. dır. Bu nüfus, umum nüfusumuzun 
bin küsur Türk köyüne öğretmen, eğit- 16052 köyümüzün her birinde nüfus dörtte üçünden !atlasına tekabül eder. " ... . .....,~ . 

l'ı h ~en ae ] 
'· '~b ne er :zarfında lzmir şeh-
"~tı· ına 1 . ' ~d atı mıs çok muvaffakı-
~ ~ar Vardır. Kültiirpark 

kUZUNcu SAHIFEDE
SEVKI:T BiLGiN 

men, demirci, dülger, yapıcı, koopera- 150 den azdır. 4999 köyümüzde okul vardır. Bu 4999 
tifçi ltültürlü adam yctiştirmeldir. Okı.ll 16305 köyümüzün 400 den azdır. köyde 6789 öğretmen vardır. Y:anl 35000 
direktörü, yeti§ecek öz köylü adamın ev- 5505 Köyümüzün her birinde nUius köyümüzde mektep yoktur. Işık yoktur, 
safını aşağıdaki cümlelerle lzah ediyor: 400 den 800 c kadardır. demektir. 

- tTürk köylüsü olacak, Türk ola- 1427 köyUmUziln her blrlnde nUfua - SONU SEKiZiNCi SA~ -

Konsey Şubatta 
Ankarada toplanacaktır 

Ankara, 1 (Hususi) - Balkan An- tnresko Yunan başvekili B. Metalcsaı 
tantı 1'.onscyi önümüzdeki ~batın or- Ankaraya edeceklerdir. 
tasında An1'arada toplanacaktır. Komc- Ankara, 1 (Hususi) _ lran harici
ye iotirak için Yugoslav başvekili Bay ye nazın ekselans Samii ak§am Ankara
Stoyadinoviç, Rumen başvekili B. Ta- dan nynldılar ve merasimle uğurlandılar. 

i 

Peşte muhteliti lstanbul muhtelitini 
O - 3 mağlup etmtştir 

lstanbul, 1 ((Hususi muhabirimizden) Yok amma, bu tııkım da yabana atıla
- Bükreş dönüşü memleketimizde de maz ... Doksan dakikalık oyun isnasın
maçlıır kabul eden ve Macar muhteliti da biz claha güzel oynadık ve bermutat 
adını taşıyan muhtelit pazar günü I~an- mağlQp olduk. Netice O - 3 tür. Maçı 
bul muhtelitiyle oynadı. Macarlar kazanmıştır. 

Stad," iyi maç gönneğc susamış binler- 1stanbul gazeteleri takımımızı kötU 
ce meraklıyla doluydu. Peşte muhtcli- oyunundan ve beceriksizliğinden dola
tinde, adlarından tanılan oyuncular yok. yı tenkit ediyorlar. · 

l~giliz intihabatında tra vayistler 
daha şimdiden ekser.iyet. kazandı 

Londra, 1 (Ö.R) - Dün Ingiltere ve Gal memleketinde belediye intihabatı 
yapılmıştJr. Bu intihabatın yapıldığı d~relerden Londranın ıs "belediye dal 
resinde ve diğer büyük 42 kasaba ve şehirde trava~·istler ekseriyette idiler. 

-
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Şehir işleri 
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ŞEHİR HABERLERİ 
1 

Belediyeden başarması- Şehir meclisi toplandı 
nı istediğiniz en y ilk. D U , 

Halk evi 
-0--

y abancı dil kursları 

·· t 1 · l 1 d. ? ı ı ıcraatraporu r. Behçet z un 
1!0~ ~:~ d~!. ~~.d~b~lm~~ ve~~:.. avdetinden sonra okunacakhr 

açılıyor 
Halk.evinin halk der.haneleri ve 'Y9 

hancı dil kurslan perşembe günü açt 
!arak derslere başlanacaktır. Kurs prog· 

ramı şudur : 

ne bqlamıştır. Meclis bir çok işlet" kar- den yaşamak imkam yoktur. Kordonun Şehir meclisi, yeni mesai yılının ılk 1 B. Münir Birsel - Müsaade ederse- 4/1 1/93 7 tarihinde deralere ba~la· 
ma.lc üzere Arapfırınında Dumlupınar. 
Değirmendağmda Halithey, T epccikt~ 
Şehit Fadıl. Karşı yakada F evzipaşa. Ke
çecilerde Yetim ve Karataş okullari,,S. 
ceza evinde halk dershaneleri .. 

şısında bulunacakbr. Bunlardan en mü.- köoe bqları ve bilhassa bu köşe başla- devre toplantısını, birinci reis vekili avu
taceli hangisidir. Cuetemİ;& bu mevzu nndan bazılanndan intişar eden. koku- kat B. Münir Birselin riyasetinde yap
Üzet'İnde bir anket açarak münevverle- lara beş dakika tlaynnabiİmek imka.ru mıştır. Celseyi açan B. Birsel, meclise 
rin fikirlerini 90nnaiı faydah bulnıuştur. tasavvur edilemez. ı muvaffakıyet temennilerini bildirdikten 
Sualim.ize ilk cevap veren Dr. Abdi Birinci ve ikinci k01·don halkı tcdri- sonra eski zabıt okunarak aynen kabul 

niz: riyaset, gelecek celsemizden önce 

ı kendileriyle temas etsin. Netice gelecek 
celsede heyetinize arzcdilir. 

Bu teklif kabul edilmiştir. 
Bunu müteakip, ruznameye giren ba

zı maddeler okunarak hepsi de ait ol
duldan encümenlere havale edilmiştir .• 
Bunlar arasında kaçak etleri haber vı::

rcnlere verilecek ikramiye meselesi, or
tocloks mezarlığı meydana getirilmesi 
zımnında Yunan konsolosluğunun teber-

1 - Arapfmnında Dumlupınar okr 
!unda Lise riyaziye kurslariyle Alınan· 
; a, Fransızca, ingilizce lisan kursları. 

Muhtardır. Fikirlerini aynen yazıyoruz: ci bir surette bu kokularla zehirlen- edilmiştir. r 

ı - Sim sinek dereli. 
2 - Kordon balkının liğunlar

'dan çıkan zehirli gazlarla tesem
mümden kurtarılması meseleai. 

lzmir hıllkı sokakta vesaiti nakliyeden 
ne kadar azap ve işkence çekiyorsa. ev
lerinin içinde de kara sinek ve sivri si
nekten ondan ziyade ısbrap çekmekte
'dir. Ev hayatı ya cibinlik içinde mahsur 
ve mahpus oturmak, yahut gece gün
<Iüz cfilit> sıkarak zehirli bir buhar 
içinde )'atamak. la geçiyor. 

Bunlan yapamayanlar, ya Malarya, 
ya kan çıbanlan veya tifo vesaire gibi 
haatalaklua kendilerini kaptırmaktadır
lar. 

Kara .inek. 9İvTi sinek. yakarca, ta
tarcalc lzmir luılkımn her gün ve günün 
her saatinde temas halinde bulund.ığu 
ıstırap imilleridir. 

3 - lzmiT balkının Kordon mınta
kannda oturan kasnu ise, bütün bun
lardan maada. pek buauai ve pek müs
tekreh bir vaziyetle karşılqmaktadular. 
Şüphe yok ki. fzmirin en kibar ve en 

güzel yeri Kordon boyudur. 
Bu güzel kordonun evlerinde lağım 

Şehrin 
Müstacel ihtiyaçları 

-0--

- -BAŞTARAFI BtruNCl SAHlFEDE-
bunların ba§tnda gelir. Şehrin ihti
yaçları bugün o kadar genişlemiştir 
ki halk başarılan işleri kafi görmü
yor. Her semt halkı kendini ilgilen
diren mevzular üzerinde dileklerinin 
gerçeleşmesini bekliyor. İşte şehir 
meclisi bu ihtiyaçlardan müstacelle
rini ayırmak mevkiindcdir. 

En müstacel ihtiyaçlar hangileri
dir ~ 

Ortaya böyle bir sual atılacak ol
'•a bütün şehir halkının üzerinde it
tifak edecekleri işler şüphe edil
mez ki şehrin aıhhatini yakından 
alakadar eden işler olacaktır. 

Semtler vanlır ki, kurak havalar
da toz, toprak, yağmurlu havalarda 
çamur deryası içindedir. Semtler 
vardır ki, zaman zaman susuzluk 
Clerdi çekerler. Yaz mevsiminde 
bunların feryatlarını duyduk. Önü
müzdeki kışta belki susuzluk mev
zuubahs olmıyacaktır. Fakat yaz ge
lince yine şikayetler işitilecektir. Ni
hayet bulaşık hastalıklarla mücade
lenin müessir olabilmesi için izmiri 
sivrisinek derdinden kurtarmak la
zımdır. Filhakika belediye her sene 
mühim miktarda bataklak kuruttu
ğunu. halka ucuz mazot dağıttığını 
söyliyebilir. izmir henüz aivrisinek
den kurtulmamış olduğuna göre alı
nan neticelerin cılızlığı daha esaslı 
tedbirleri zaruri kılmıştır. Fikrimiz
ce evlerde sıkı bir kont.rola ihtiyaç 
vardır. Belediyenin kontrol memur
lan zaman zaman evleri gezerek su 
birikintilerini ve çöplerin açık kap
larda bulundurulmasını menetmeli
dirler. Bu hususta belediyenin ten-

mektcdir. Bu zehirli gazların gece gün- Gizli reyle yapılan seçimJe birinci 
düz teneffüs vasıtasiylc kana kanşması reis vekilliğine bay Mustafa Münir Bir
ve mevcut rüt~İn de buna inzimam' •el, ikinci reis vekilliiine doktor Mitat 
etmesi yüzünden bu mıntaka halkı müz- 1 Orel seçilmişlerdir. BB. Bire.: ve Orel 
min bir tesemmümden doğan, fakrüd- 1 seçimlerinden dolayı meclis arkadaşları
dem, kol. bacak, göğüs ve bel nğnlan I na teşekkürlerini alenen bildirmişlerdir. 
ve kalp n.ğnlan gibi ctoksik> romatizma-! Yine gizli reyle meclise beş katip sc
ya yakalanmnktadırlar. Paslanan bir çilerck riyaset divanı tamamlanmıştır ... 
demir gibi vücutlan tedricen çürümek.-

1 
Katipliklere BB. Ahmet Şükrü, Kemal 

tedir. ITalat Karaca, Sual Yur<!l:oru. ~1e~t:t 

B. Mümin 
Bu hal yalnız rütubctin tesirinden ele- Ruşen ve Ali i lalim Bayer seçılmışler

ğildir. Birinci ve ikinci kordon halkı 1 
dir. . . 1 

yuttuldan bu zehirleyici gazlann kimye- Belediye daimi encümen seçımın-j 

R Lebıeb·ı- tiren bir komisyon azalığı vazifesi tah-
vi tesemmümü ile çürümcktedirler. de yirmi iki reyle bay eşat l 

F ,ı_ mil edilmiştir. Kendileri, idare ettikleri 
· Yakın zamana kadar pasaportla Ko- ci o~lu, yirmi reyle Bay aa.a. cc-

1 M ff k müessesede yalnız ve yardımcısızdar. 
nak arasındaki kısımda taaffün yoktu.. zacı, on dolırnz: reyle B. uza er a- V l 

ı akti. bu komisyon işinde ça ışmuına 
<:.=-di oraları da ve bilhassa Saman is- zanmışlardır. Yani daimi encümen ay-.,...... 1 müsait olmadığından istifa mecburiye-
keleai ve gümrük civarı da taaf füne if· ı nen ip1ca cdilmi• oluyor deın_ektir. ~i-

- tinde lcalmışbr. 
tirak etti. zam, bütçe. lı;at"i hesap, tanfc ve sag-

Kabul edilmemesini teklif ederim. 
lzmir belediyesi sıhhat bakımından j lık encümenleri de aynen ipka edilmiş- B. Hüsnü T onak _ Bu hus1"ta fik-

da evvela, medenilik haysiyeti namına tir .. 
bu iğrenç vaziyeti ortadan kaldırmaya Ruzname mucibince sıra belediye ri-
bir vazife edinmelidir. yasetinin 19 3 7 yılı çalışma raporunun yonda, daimi surette bir haf la devam 

• --rı ve em•alı"yle ·· v d"k k" b" k l · t" B Birsel raporun 1 edecek bir vazife verilmişti. Bu vazif~ ~ ~ ogren ı ı ı-

1 
o unmasına ge mış ı. . , 

rim şudur : Arkadatunıza askeri lcomia-

rü etmek istediği üç yüz lira Lşi, mez
bahanın idaresi için bütçede münakale 
yapılması, otobüslerin tarife işi de var
dır. 

Aydına giden azailan bay Haııan 

Korkmaz Ere 25 gün mezuniyet veril
mesi haltlc.ında istek kabul edilmiştir. 

Ruznamede kor.-;;ulacak. mevzu kal-
mamıştır. Bu sırada azadan avukat bay 
Ahmet Şükrü, p.yanı dikkat bir teklif
te bulunmuştur. Teklif sahibi, Şehir 
Medisinin kabul ettiği talimat ve cva
mirin ekseriya halka ve alakadarlara 
duyurulmadığı için alakadarlann ecza

larla çarpıldığını iıaretle bu evamir ve 
talimatın tabettirilcrek ücreti tabı .~u
kabilinde halktan iatiyenlerc tevziini is-
tem iştir. 

2 - Ha1kevinde usulü defteri ve f!>' 
förlük. kursları .• 

3 - Yukarıda adı geçen kurslarl• 
dershaneler için kaytt ve kabul ikinO 
teşrin haftasına kadar devam edecekti!• 

4 - Halk dershanelerine hiç oku• 
m:ık, yazmak bilmiyenlerle ilk tahsilini 
ikmal edemiyen yurddaşlnr alınacaktı!'· 

5 - Kayıt ve kabul için her gün eıı· 

bahtan akşama kadar (Cumartesi ''' 
pazar günleri hariç) Arapfırınmda IJuıtl' 
iupınar, Tepecikte Şehit Fadıl, Deiir· 
mcndağında Halitbey, Karşıyakada f ev-• 

zipaşa o.kulları bat öğretmenlikleri0' 
müracaat edilmelidir. 

6 - Yabancı dil, riyaziye v; usula 
def teri kurslarına kayıt ve kabul içi• 
Arapfırırunda Dumlupınar okulu bat öi• 
retmenliğine müracaat edilmelidir. 

7 - Motör ve otomobil sevk ve iclıı· 
resi kursu için de Halk.evine müracaıı! 
edilecektir. 

--=--.,.;_ beledı"ye reı"sı"mız" · t d·v· · b · k w ı· b"ld"rdi yi bilahara bendeniz üzerime aldım. Is-~.. ıs e ıgını aşa- o unacagını mec ısc ı ı · , . • . ·v· . . • 
ran ve yapan bir adamdır. Yaptıklan • RAPOR OKUNMALI Ml > tıfası bu vazıfeyı ıstcdıgı gıbı yapamayışı 

zaruretindedir. Ben de istifanın kabul 
yanında, bu istediklerimiz başarılmıya- Söz alan Tireli B. İsmail Halkı, reis 

Çok mühimsenen bu teklif hakkmda 
riyasetin mütalaasının alınmasına karar 

verilmiştir. Izmir vapuru 
Şehir meclisi paz&ı.rtesi ve perıembc 

cak şeyler değildir. 
Dr. ABDJ MUHTAR 

Bir genç 

Dr. Behçet Uzun henüz Avrupa seyaha
tinde bulunmasından dolayı raporun ge
lecek celselerde okunmasının daba mu-

edilmemesini teklif ederim. günleri saat 16.JO da toplanma karan Bir arıza geçirdi 
B. Ahmet Şükrü - Arkadaşımız is- vererek ilk celseye son vermiştir. Dün saat on altıda İstanbula gitındl 

tifa sebeplerini bildiriyor. Şehir meclisi -=-- üzere limanımızdan hareket etmesi f1lllJ 

azalığının tahmil ettiği bazı vazifeler Ocak binaları karrer bulunan tzrnir vapuru. liınanclıı 
vafık olacağı m.ütalaasını ileri sürmüştür. d B 1 k . d k t 

ı var ır. un arı yapma zaruretın e a- Parti, Karantinada köprü iskelesi ufak bir arıza geçirmiştir. Tam saat döt • 
Bay Hüsnü Tonak, faaliyet raporunun l B tın" • le. 1 k ._ ·ı d b' C. H p Oc- ı. 1 ı• . I ırız. ence, mazere ı açı o ara ;oı - civarın a ır . . a.. binası inşa te vapur zincir tararken zincir do aşııı ~ 

meclisin ilk celsesinde okunması icap d' b" k d tah ·ıd b 1 k .. ahh"" le nen ır ar a aşa mı e u unma cttirmcge karar vermiJtir. Burada bir bu yüzden vapur dört saat te ur 
ettiği noktasına işaret etti. k d yan yalı Hak. kıyı sanırım i oğru olamaz. arsa satın aıınmıfbı'. yoluna devam etmiştir. , 

B. Ahmet Şükrü de B. fsma:ı1 Hakkı- •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• ... ••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

r.,., .:.~r:~:~:d. Ba.bam• ~::~~:·:~:E:~:~::~:~~~~~:·:~:; Jki Cinayet Oldu 
sokağında müessif bir hadise olmuş, '>n I cevap vermcııinin icap edebileceği fik
alb yaşında bir ı;cnç, Yanynlı Hakkı rinde olduğunu beyan etti. 

isminde bir adamı sekiz yerinden acır işin münakaşalı bir yola döküleceği- oı·kı·ıı·de zeytı·n toplama mu··nakaşası. 
surette yaralamıştır. ni anlıyan bay Birael ~ teklifi yaptı: 

1 Yaralayan genç. Karşıyaknda sütçü- c Arkadaşlar, bu 'rapor belediye rei-

lük eden Mehmedin on altı yaıuıdaki sinin sendik imtihanı mahiyetindedir.. b • • h t J ld 
oğlu Abdullahtır. Kendisi talebedir ve

1

Kendilerinin her hangi bir "lenkitle kar- ır gencın aya ına ma o u 
muhitinde iyi tanınmıştır. Ya.ralanan ve 1 şılaşmalan varittir anuna, raporu oku-

hadiseyi müteakip Memleket hastanesi ı yarak kendilerinin huzurlanna lüzum s 1 k • d f A b k ld 
hariciye koğuşunda tedavi altına alınan 'görmeden de bbulü mümkündür. Ra- e çu ıstasyonun a ecı ir aza o u. Güner 
Y anyalı Halı:lı:ı eski bir hadisenin faili- 1 porun ok.unm&sının ve müzakeresinin 

dir. Hakkı bundan dokuz sene önce taliki husuaunda bir teklif varda. Reye yünde bir adam arkadaŞJOJ agv lf yaraladı 
kö-

Alaybey mcvkiinde bakkal Osmanı ya- vazediyorum.• ----------------------------• 
ralıyarak öldürmÜ!f, tahtı muhakemeye fzmirin çalışkan belediye reisi doktor Son kıırk. sekiz saat zarfında lzmir &en kaçmışsa da jandarmalar tarafın- Kırgöz, Cümhuriyet bayram& günii ,.,,ı 
alınmış ve yedi buçuk. yıl hapse mah- Behçet Uzun gelmesine intizaren rapo- merkezinde bazı bırsızlılc ve sarhoşluk dan'yakalanmı~br. onda Kementc köyiindea M•tafa ~-~ 
kum olmuşt~ Mahk.Uıniyet müddetini run okunması ve müzakerenin de tehiri gibi adi vak'alar olmakla beraber ağır Tahkikata göre bu hadisenin, bir kaç Ali Keskine zeytin toplanırken t~ 
hapishanede bitiren Hall:ı bir sene ev- ekseriyetle kabul edilmiştir. cezayı istilzam eden vak'alıı..r azdır. Bu- sene eYVeline ait olan bir eafhası var- etmiş.. Aralarında geçen münaka .. -"' 

,1 ISTı.FALAR kabil lı: l d b h b cıı' vel :;erbest kalmıştı. na mu aza ar a ir kaç adise ve drr. Çetin bir köy toplantısı esnasmda nunda Kemal Krrgöz, Ali Keskini a l 
Abdullahın bu hadiseyi yaratm"-·ıa lstanbula nakleden, Şehir meclisi cinayet olmuştur • k d 1 Abd 11 h gv ından agv ır surette yaralamak sureti>' o .._. ar a aş arına, u a hakkında bazı 

amil olan mesele henüz anlasılamamı.q.. azasından mühendis bay Azizin istifa Bunları sırasiyle yazıyoruz : öldürmüştür. Katil yakalanın•"• hakkı"' 
• E sözler söylemiş_ Abdullah bu sözleri iz- .. 

t ettiğine dair gönderdiği istida okunarak 1 - vvelki gün Cumaovası nahi- da tahkikata başlanmrştır. 
ır,. L • b v( zeti nefsi rencide edecek mahiyette bul- 1.t)S 
Yaralı memleket hastanesinde tedayi a.abul edilmiştir. lyesıne ag 1 Cüner köyünde müessif bir 3 - Evvelki akşam saat on d .. o .. ,·f 

B ·· ._. ç '-'- vl b N rnlama hAd. • l Saa .. _. muş ve Çetinden hesabını sormucı.tur... -.c altına alınmıştır. Yaralıyan yakalanmış- unu muteaıup ouuı; og u ay u- ya a ıscaı o muştur. t on ~ ~ sularında Selçuk istasyonunda nıu"""' 
· • d · -·ı· · · fazlal.. d 1 d c- k d ,....___ v Yaralama hadisesi de bundan ileri 1 de' tır. Hadisenin ma~İyeti tahkik ediliyor. rının e ış m~öuııyetının ıgın an, sıra arın a uner öyün en V91D&n og- bi.r kaza olmu~ur. Sandıklının Do an it• 

tehir meclisi azalığından istifasına dair lu Abdullah Eren, ayni köyden Mus- gelmiştir. Suçlu hakkındaki tahkilcat bu- re köyünden otuz ıtekiz ya~larındıı Mt 
J.zmir Ziraat müdürü gönderdiği istida okunmuş ve münaka- tafa oğlu Çetini tabanca ile ateş ederek gün ikmal edilecek ve evrakı adliyeye met oğlu Hasan istasyon merdivenirıÔ': 

~ edilmiştir. beş yerinden yaralamıştır. Çetinin ya- verilecektir. düşerek sol gözü üzerinden ağır aurett 
Ziraat vekaleti mücadele reisliğine ta· B. l.smail Hakkı - Bana kalırsa bu is.- rası ağırdır. Derlıal Memleket hastane- 2 - Dikilide feci bir cinayet olmuş- yaralanmıştır. Yaralanma bir tazyik ~e-

yin edilen lzmir ziraat müdürü bay Na- tifanm bir sebebi olması İcap eder. Ar- sinde tedavi altına alınmlftır. tur. Bize verilen malumata göre Dikiİi- ticesinde olduğundan Hasan on btf r 
dir dün sabah Ank.araya gitmiştir. Bay kad&§llJUZ& ağır ve meşguliyeti icap et- Hadiseyi müteakip suçlu Abdullah nin Kiratlı köyünden irfan oğlu Kemal lüb sonra ölmüştür. 
Nadir Ciresuna geçerek, orada tesis edi
len fındık istasyonunun çalışmasını yo
luna koyacaktır. 

lzmir ziraat müdürlüğüne tayin edi
len dördüncü mıntaka ziraat müıaviri B. 
Refet yakında ;ıehrimize gelecektir. 

Belediye memurları 

CÜMHURİYET BAVRAMI ŞEREFİNE 

TAYYARE SiNEMASI TELEFON 
3151 

Mükemmel ve muhtefem bir program hazırladi. Bugünkü aeanalardaa itibaren göaterilmeğe batlanan bu programda 
bihatına riayet göstermiyenler hak
kında şiddetli cezalar tatbik olunma- Tekaütlük haklu istiyorlar 1 NIÇEVO lıdır. Memlekette bir sağlık emni
yetinin mevcut olmasını istiyorsak 
en küçük bir müsamahaya yer bı
rakmıyalım .. Bu müstacel ihtiyaç
lar tatmin edildikten sonradır ki 
şehrin, şehircilik bakımından teka
mülü üzerinde durmak kabildir. 

Belediye memurlan, kendilerine teka
ütlük hakkının verilmesi için ali.kadar 
mercilere müracaattc bulunmuşJardar. Bu 
işle, fzmir saylavlan da ala.kadar ol
muşlardır. Bu hususta meclise bir layi
ha verileceği aöyJerunektcdir. 

--=--
ŞEVKI:T BiLGiN B . . 
~ orsa seçımı 
Halkevİ köşesi Bir formalite yüzünden borsa intiba-

~~Jfbbta 15,il'UZ~ . batının yenilenmesine karar verildiğini 
- Mı.ize ve Sergi komitesinin bugün ve seçime bqlandtğmı bildirmiıtik. Dün 

_ -'aat on yedide haftalık toplantısı var- borsada seçim yapılmış ve eski heyet 

j!ır. ipka edilmiştir. Yeni borsa encümeni 
2 - On beş gün devam etmek üzere ilk toplantısını yaparak riyasete reis B. 

açılan Eski ve yeni Türk el emekleri ser- Mazhar izmirlioğlunu seçmiştir.. Y c

gisi açılmıştır. Vatandaşların bu faydalı ni heyete muvaffakıyetler temenni ede-
aergiyi gezmelerini tavsive ederiz; tiz.. 

-
DENİZ KAHRAMANLARI HARRY BAUR MARCEL CHANTAL 

VE iV AN MOSJOUKİN 
T arafmdan çok zengin dekorlar içinde temsil edilmiş hissi 

2 - PARAMOUNT JOURNAL .. 
ve içtimai AŞK • V AZIFE VE FEDAKARLIK FiLMi 

3 - RENKLi MlK.I 
4- OTOMOBiL SANAYti (öC.RETtCI FiLIM) 
5 - ATINADA YAPILAN INGILIZ BAŞ PEHLIV ANI 

VAN DER VALD iLE 
DONY A ŞAMPiYONU 
CIMLONDOS 

MAÇI tekmil talnlatiyle Rumca ıözliidiir 
SEANS SAA TLERi Per,embe, Cuma, cumartesi : 1.35 - 4- 6.20 - 8.45 te Pazar 11.10 da.. Diğer eünler 3.30 da 
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Atatürkün çok değerli nutku 
kamutciyın sinesinde yükselen ve yurdun en ücra kö
şelerine kadar yayılan bu nutuk Milli davamızın . en 
~~TARAFJBtRINCJSAH1FEDE- e kt k d d A he be 
t~~:;ı:~·.::~m:":ı::::~:~ ~:ı::; ınce no · asına a ar a ıyane ır 

mekte olan hat da ılk •nenz.ili (D1vrik) e 
varmıstır. Bu kol önümüzdeki yıl Er-
zincana ulaşmış bulunacakbr. Diyarbe
kirden §arka uz.anacak hattın da inşa
sına başlanmıştır. Şark demiryollarının 

satın alınmış olduğunu bilirsiniz. Cenup
ta Nusaybinc giden hattan maada yurt 
içinde bütün demiryollarınm idare VE 

işletilmeleri Cümhuriyct Hükfunetinhı 
elindedir. Dcmiryollar inşaatımızın in· 
k.işafı İran tr.ınsit yolunun inkişafına ve 
molörize edilmesine de hizmet etmiştir. 
:tsUınbuldan itibaren haşlıyan Avrupa 
turist yolunun asfalt olarak İn:ı."''lsına de
vam olunmaktadır. 

M:~i· ~ir belagatle anlatmıılardır. t eh. k d ti e e t. kb 1 e t .d. li ısın, bra .. o sesleri. nlkışlarla tıı- re a şa e 
~~:.~ı~k·~;e~lik::~:~ h;:~:.:!: eşrı ı ve u ı ıs ı ı r ı ır 
.. ç erııı localarında büyük bir dikkat · 
., llialc . 

.\::~;~,n~ı7:.~A~ulunu~:;s~:funhu. Atatu•· rk d·ıyorlar kı·. t ~ 5=2::::.-s~~:r~:: . • 
S,\ ~N ARAKADAŞLARIM .. 

~~~.:·;;~~: ö:~:n:~.~::;n~~: Memnuniyetle .aörmekteyim ki, Cümhuriyet reı·imi 
~kadaşlanmla yeni çalısına yılı baş.- E. ~ 
dııyd ı~da karıı karşıya bulunmaktan d d h " · •• k A e • 

YOLLARIMIZ, KöPR'OLERlMt2 
Bu tarz inşnatm bir plfuı dahilinde 

memleketin diğer sahalarına da teşmili 
bcldodiğimiz miJli başarılardandır. Şo5" 
ve köprüler inşaatı inkişaf etmektedir. 
Demiryolları inşa siyasetimizin tatbiki 
yıllan içinde 78 köprü geçişe açılıri~ 
bu1unuyor, 23 köprü de inşa halindedir. 
Bu köprüler her biri başlı başına birer 
fen ve sanat eseri olarak yeni nesille~ 
cümhuriyetin armağan abideleri olacak· 
tır. Demiryol hatlarımızı iç sahalanı 
bağlıyncak ve bu hatların bir an evvel 
milli ekonomik kalkınmaya azami biz. 
metini temin edecek olan kara yolu in· 
şanlı önümüzdeki devrelerde teksif v< 
bir plan dahilinde tevsi edilmek lazım· 
dır. Her bölgenin ihtiyacına ve muhte
lif malların lnum olduğu gibi sevkin 
temin edecek, teknik sariları haiz v~on 
mevcudunu artırmak zaruridir. Bunda 
da büyük hiınmetlcrb csirgcnmemesin' 
dilerim. 

~t:~:i~~r~~zis~~~:e~·:a;;di~:i i~:: yor omuz a uzur ve su unun en ıyı 
::.~iı~~;~:~1:;;~~~:;:.ı~:ı.mi~:'. yerleşmesini temin etmiş bulunuyor 
~ YJN MiLLET VE.KiLLERi. 

hu~lllnuniyetle görmekteyiz ki, Cüm- sek deüerli Knmutayının anlayışı, ileri M •ıı • • • l k ld 
ı ··.ret re·· . d d h .. o t mızı A o !l6Jı Jıını yur umuz a uzur ve !<\1• anlayışıdır. ı e ı n ayı u-
11ııı ~en İyi yerleşmesini temin etmiş bu- EKONOMi HAY ATIMIZ 

'lııl~r~.,V~tnndaşlar ı.·c bu yurdda otu- Şimdi arkadnolnr, ekonomi hayatımı- \1 ••k k d • t 
ı,rı al uın uriyet kanunlarının eşit şart- ZI gözden seçircce{;im. Derhal bildirme- gu yu se me enıye ve 
l ;:,... tında kendileri için hazırlanan d · rı ... , lıyim ki, ben ekonomik hayat cnınce 
'2:ıt :~~. refah ve saadet imkanlanndan Ziraat, ticaret, sanayi fnaJiyetlerini ve 11 h • 
~rı ~I ~tifade etmektedirler. Milletimi- bütün Nafıa işlerini birbirinden ayrı dü- re a sevıyesı·ne varma
'tfah"Yı .olduğu yüksek medeniyet ve şünülmt><-i doğru olmıyan bir kül saya-
t•L L • sev.ıycsine varmasını alıkoynbile- B 1 .1 d h tırlatmalı- l k k h • b e '"il; ıı b nm. u vesi c ı e şunu u a 
"'"dıirııırenubeldüııünmeg~eyerbırakıl- . sınıa ı oyaca ıç ıren-·•ı.. ,.. yım ki, hir millete müstııkıl hüvıyet ve 
ııu .. d ve ırnkılmıyacağını huzuru- k. d .. a ·· l kıymet veren siyasi varlık ma masın ~ 

ı1ı~ t'mekle bahtiyarım. devlet fikir ve ekonomi hayat makaniz- l b k l d \,/ b 
1'11 l CELi ICRAATIMIZ malnrı birbirlerine bağlı ve birbirlerine ge •ra l ma ıgını ve l• 

~ .. L:ı_rıc.e indeki icraatımız neticeleri bu C. 
.. ~..: tabidirler. 

llı•t • 11llın Yakın ifadesidir. ileri hükü-
" ç1 .... O kadar ki, bu cihazlar birbirine uya- k l 111 l 

kııd ıgın şınrı halkı kudretine olduğn rnk nyni uhenkte çalıştınlmnzsa bükü- ra l m ıyaca 'V ın ı soy e hb·llır §cfkntine dC' samimivctle inandı- · f g • " ı > met rnnkinasının motris kuvveti ısra 
h l"llcsidir B · "k k" "k b" · .. 
v.:rıiı·~~:-.Jrn .. ed~url.~nu.nda ~~uz_ihn~;.~~ncu~~ edilıni, olur. Ondan beklenen tam ve· mekle bahtı•yarım 

v ;; rim elde edilemez. Onun içindir ki, bir 
'iolt çu e ınkı afına onC'm vermek milletin kultür sc\ iyesi üç sahada, de,--

>tTinde olur. 

ce, harici tediye vo.sıtalanmw, döviz. 
gelirimizi artırabilmek için devama ve 
hususi bir ehemmiyet vermeğe mecbu
ruz. M.adcn tetkik ve arama dairesinin 
çalı:.c;malanna azami inkişaf vermesini ve 
bulunacak madenlerin rnnUıbilite he-
sapları yapıldıktan sonra planlı şekilde 
hemen işletmeğc konulmasını temin et
memiz lazımdır. 

Elde bulunan madenlerin en mühim
leri için üç yıllık bir plan yapılmalıdır. 

Ereğli şirketini satın aldığımızı ve 
Ereğli kömür havzasında rasyonel bir is

tihsal plilnının günün meselesi oldu
ğumı biliyorsunuz. Bunun ikma1i, ça
buklaştırılarak kömür istihsalatımız kı
sa bir zamanda en az bir misli artırılma
lıdır. Diğer tnraftan maden tetkik ve 
arama dairesinin Divrigi sahasında bul
duğu ve cevher nisbeti itibariyle ehem
miyetli olan demir madeninin slirntle 
jşletilmesine geçilmeli ve Karabü]ç dc

Su ve imar islerine dıkkatle devam 
edilmektedir. Postu, telefon ve telgrru 
i!:lerimizde es..•slı bir inkişaf vardır. Bu· 
nunla beraber Şt'hirlC'r arasmd.ıki tele
fon mubaberd ri işinin bir un evvel la· 
mamlnnmasına çalışıl,.....:ılıdır. 

l-f11gll • 'd ] let fikir ve ekonomi sahalarındaki foa-
.t~tl . 51 ı are erin geçen '-111:.i faali- 1 · • h ı- k d' 1 ki 'd • k' f , erı v . 1' l J liyct ve ba anlaı ı netice erının ası .ısı ·en ı var ı · arının ı .ırc ve ın ·ışa mı te-
•darcl erım 1 0 mu tur. Ancak husu:ıi ile ölçülür. min edebilmeleri için bütün bu kurum-
'<lvaş er Ve belediyeler büyük kalkınma Snyın millet vekilleri, !ar birleştirilerek geniş bir işletme kuru-

lat(aadırılması mühimdir. bunu gözl mir - çe1ik sanayümiz ihtiyaç püını dı
önünde tutan ekonomi vekaleti geçen .şmdaki kısmının ihrac::ıtına başlanılma
gün içinde lğdırda, Ege, Trnkya bölge- lıdır. 
)erinde türlii mevzulara ait satış koo
peratifleri teıkil etmiş ve onları faaliye

Ankara da yeni bir radl o istasyonu· 
nun insasına b.ı 1anmış olduğunu mem· 
nuniyctle kayd derim. 

Si\'il lın\•tı l alları idaresi, devlet teş
kilatı arasında modem bir idar~ halind 

"a~f ı~~dn başarı hasılasını artUrncak Milli ekonominin temeli ziraattir. Bu- mu te,,kil olunmalıdır. 
lu;;11 cer almalı ve hususi~ le ha ... ·at ucuz- b JPTIDAI MADDELER " n " " nun içindir ki, ziraatte kalkınmaya ü-
birl u lernin edccc.k '-'erinr. göre ted- k . K 1 k d s· d b b vd 1 k •. er b J yük önem verme teyıı:. öy ere ·a ar ır e aııta ug ay o ma uzere 
lil .. ,.,,. 

1 
ulınalı ve salahiyetlerini tam ktıl· ı L" ·· d 'h · 1 ] d ····• d yapılacak progrnmlı ve pratik ça ı~ma- utun gı a ı tıyaç arımız a en üstrimi-a ı ırlar. 

lar bu maksadn irişıneyi kolnylnştıracak- zin dayandığı türlü İptidai maddeleri 
~k . ~E.HIRClUK iŞLERi tır.. Fakat bu hnyati işi isabetle amacı· temin ve harici ticaretimizin esasını teş-

lı caa t•lık işlerinde de teknik ve plan- na ula tırnbilmek için ilk önce ciddi kil eden çeşitli mahsullerimizi ayrı ayrı 
Burıt.ı~ ~r. dahilinde çalışmak lazımdır... etütlere daynlı bir ziraat siyaseti tespit her birinde mikdarını arttırmak, kalitesi-
'lır.11 ıçın beledi ... ·clerimizi tureli bir · · d h k 1 · ·· · "k t k • ih 1 f1 al " c " etmek ve onun ıçın e er öy unun ve I nı yu se me , ıst sn masra arını az t-
~e t.ığra~Yd~rılntmak, kılavuzlamak ı ıy- bütün 'atandnşlnrın kolayca kavnyabi-1 mak, hastalık ve düşmanlnriyle uğraşmak 
lıtql ca merkezde bir teknik büro leceği , c severek tatbik edebileceği hir için gereken teknik ve kanuni her tedbir 

ı.- ltıasırıı tavsiye ederim. k' · ·1 d n) 
"erıdin . k • zirant rejimi l.urmnk lazımdır. Bu siya- vn ·ıt geçırı me en ınmalıdır. 

ı;~İt}j \ ~ ın ılubın ve inkılapçılığın set ve rejimde önemli yer alabilecek Orman servetimiz.in korunması lüz~-
"'~rıd e ayati vazifeler verdiği Türk noktalar başlıca şunlar olnbilir : munn ayrıca işaret etmek isterim. Ancak 
~ ..... a.ş.ların sa['ilıgwı ve sag~•lamlıgwı her ÇiFTÇiLER TOPRAKSI..., KAL b nda mu"h·ı 1 k 1 ı· ·•• .. n u~ . d L - u ı n o an oruma esas annı 
1 ltıca,Jc;~ınd e dikkatle durulacak mil- MIY ACAK.. memleketin türlü nğaç ihtiyaçlarını de-
\oehı . ız. ir. Sa:-•Iık ve sosyal -vardım k ·r 1 1 k k 1 1 .. etı · " J Bir defa memlekette topra sız çı l· vam ı o ara arşı aması icap eden or• 
1 r"lı nın bu mes~lc üzerindeki sistem· B d d h 1 ·· ı· ..,. ş çiler hırnkılmaınalıdır. un an a a ınan arımızı muvazene ı ve teknik !lir 
ııurı ltıaları yüksek Kamuta'-·ı mcm- · tt · 1 t k · 'f d ed " önemli olanı ise bir ··ihçi ailesini geçın- sure e ış e ere ıstı a e etmek esası 
11· ecek h' • k' f k " lt, A • ma ıvette ın ·ıı>a etme tc- } b b ·ı lakul b' tt )'f k 

""'" J • direbilen topra~ın ıiç ir se ep ve tıu• ı e n ır sure c te ı etme mec-V.. ..n, V('_k·ı k d' d•W• . ., 
~çltıerı isl .. u et en me ver ıgımı:t. retle bölünmez bir mahiyet alması bü- buriyeti vardır. Buna büyük Kamutayın 
t. litilcarn:l:rını de sosyal ve ekonomik yük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin işlete· layık olduğu ehemmiyeti vereceğine 
.. ~trtıcktcdir uy\~ukn - olarak başarı ile bilecekleri arazi gcniıliği arazinin bu- şüphe yoktur. 
"'lltb;:.,. • e aletin, •Sag~lam ve 1 k b"I 1 · · f DIŞ TJCAR1~TIMIZ .... lundufru mem e ·et o ge erının nu us ı:. 

l>r,lla,b' ?esil Ti.ırkiyenin mayasıdır.> kesr.fetine ve toprak verim derecesine Sayın millet vekilleri, 
la •nı Pek . . k k 

te getirmiııtir. Önümüzdeki yıl içinde 
baştn fındık olmak üzere diğer belli 
başlı mahsullcrimi2i de alakalandıran 
birlikleri vücuda getirmelidir. 

END'OSTR1LEŞMEKDAVAMIZ 
Sayın arkadaşlar, 

Endüstrileşmek en bUyük milli dava
larımız arasında yer almaktadır. Çalış
ın.ası ve yaşaması için ekonomik eleman
ları memleketimizde mevcut olan büyük 
küçük her çeşit sanayii kuracağız. ve iş
leteceğiz. 

En başta \'atan müdafaası olmak üze
re mahsullerimizi kıymetlendirmek ve 
en kısa yoldan kıymetli ve refahlı Tür
kiye idealine ulaşabilmek için, bu bir 
zarurettir. Bu kanaatle bes yıllık ilk 

• • ı,; 

snnayı planının geri kalan ve bütün ha-
zırlıkları bitirilmiş olan bir kaç fabrika
sını da süratle başarmak ve yeni plan 
için hazırlnnmak icap eder • 
Endüstrileşme karar ve hareketimize 

mütenazır olarak bugünkü mevzuatı

mızda düşünülecek tadiller ve ilave oldu" •> ı avrıynra çalışmak- göre sınırlanmak lazımdır. Küçük büyük Dış ticarette takip ettiğimiz ana pren-
~unu takdire değer bulurum. bütün çiftçilerin İş vasıtalarını arttırmak sip ticaret müvnzenemizin aksi karakter- edilecek bazı yeni hükümler vardır. Bun· 

''•: FERTLERiN E11.1NIYETt 1 ba 1 1 1 h ı· d b·ı· • r .. cc l n yenileştirmek ve korumak tedbirleri va- )erini muhafaza etmektir. Çünkü Tür- arın § ıc.a annı §Öy e Ü asa e e ı ırız: 
011· t<ıy avlar d k. d' Scrmayesbıin tamamı veya btiyük 

ti 1ndiı>j 'b• '. kit geçirilmeden nlınmnlıdır. Her hal e ıye le ıye müvazencsinin en büyük csa-
rı "' gı ı bız. d · · d f ti b k 1 d .kısmı devlete ait ticari, sınai kurumların .ı "trınj . . yur ıçın e er e- en kiiçük bir çiftçi ailesi bir çift hayvan sını u teş İ e er. Son yılların rakkam-
c ta .... Ye. tırıı de layık oldug-;.u derece- B d 'd l ı ı · d·w· · mali kontrol şeklini bu kurumların 

ti: .. orıu'nd . .. sahibi kılınmalıdır. un a ı ea o an arı ve geçır ıgımız senenin bugüne ka- el 
""-L e tut B T k d bUny erine ve kendilerinden ~M ..... ı. ·"111.ır· arız. u emnıyet ur· öküz değil, beygir olmalıdır. öküz an• ar gösterdiği seyir ve istikamet takip tJ.IU.M.&o 

lcrirı 1·rı 
1
Yeti kanunlarının, Türk hakim- .. b"l tt'W• · .b. ld ve istiyeccğiıniz ticari usul ve zihn.iyet-
l cak bazı "arıların henüz temini guç o - e ııı;ımız prensı ın e e edilmi,. müspet 

11-ı e1nin t l " y k çalşna icaplarına süratle terfik et-ı cvclılt a 1 a tında en ileri ıekildc gelerde hoı göriilebilir. Köylüler ıçın neticelerini göstermektedir. I)' ur K 1 mek; b ugibi kurumlarm bugünkü usul-
2:ı hıd'}l. anun arımızdn yaptığımız umumiyetle pulluğu pratik ve faydalı Kontenjan usulü muayyen anlasma l 

lııM 1 er v k - !erle ça ışabilrnelerine ve inkişaf etme-
• ""YflUt c:·u· .. e abu1 buyurduğunuz bulurum. Traktörler büyük çiftçilere şartlarımızı kabul etmiş memleketler irin , ı.L 
oı; ru ı .,.... !erine llDAön yoktur . 
. ~\'etle h' ıtt er kanunu bu maksada tavsiye olunabilir. Köyde ve yakın köy- büsbütün kaldırılmııtır.Bu memleketler- Mevcut gümrük tarifeleri kanunun"da 
~ "e k ~rnet etmi,.tir. Adli bünyemi- !erde müşterek harman makinaları kul- den piyasanın kayıtaız şartsız ithalat ya- da bugünk' il politika \'e 4---yül' um" uz" e 
~rı · nnun diz'W• · · d b'I · · dil ~ .... ıı_ ın1:el ıgımızın ıüma bu yön- !andırmak köylülerin nyrılmıyacağı bir pa ı mesı temın e miştir. Dış ticaret uygun tedbirleri almak lazımdır. Diğer 
rrq~'tına ~rnelerle Türkiyenin dinamik adet haline getirilmelidir. Memleketi ik- politikamızın hususiyeti şudur : b!r nokta da : 

rı Cdılrn '"1. ~madan uygunlukları te- !im, su ve toprak verimi bakımından zi-1 İç ve dıı vaziyet İcaplannı daima kar- Evvelce işaret ettigwim gı'bi memle-
0 e ıdır. 1 k 1 ~t it lü2:urn le mat bölgelerine ayırmak icnp eder. Bu şı ama auretiy e seyirlerine intibak et- kette, hususiyle bnı bölgelerde göze 

tıı· et kanun)- arşısında kara ve deniı. t~- bölgelerin her birinde köylülerin gözle- mek. İç ticarete gelince, bunda en ön- çnrpacak ehemmiyet alan hayat pabalı
tit~llclı.i İrıki :•ıttı:zın ekonomik bünye- riyle görebilecekleri çalışmnlnrı için ör- de gördüğümüz esas teıkilatlandınna ve lığı mevzuu ile uğraşmak ... Bunun için 
I!~ l'tıcaindc flarn daha uygun hale ge- nek tutacakları verimli modern pratik muayyen tipler iizerinde işleme ve ras- ilmi bir tetkık ynptırılmalı ve tesbit 

B~lur. zıırnan Ceçirilmemek >erin- z.iraat merkezleri kurulmak gerektir. Bu· yonnl çalışmlidır. Kesin zaruret olma· edilecek sebepleriyle radikal ve plfuılı 
1 ır q gün devlet idarc:ıinde bulunan çiftlikle- dıkça piyasalara karışılamaz. Bununla sekilde nıiicadele <'Clilmelidir. 
~il\ " c ıu nokta .. . d d b ~ "~ h Cttrıt-rı' . . uzerın e urmama. rin ve bunların içindeki türlü ziraat sa· eraber hiç bir piyasa da ba§ı boş de- KOCOK SANA Yl 

it İ'll ~ı rıca edeceğim. Emniyet nayii kurumlarının her türlü teknik ve ğildir. Sırası gelmişken cümhwiyet1n Ki.içlik esnafa ve küçük sanayi erba-
lııı)ilrd e~ıyle nlakalı usullerde ,.e modern tecriihclcrini ikmal etmiş ola- tüccar tclükkisini kısaca ifade edeyim. bına muhtaç oldukları kredileri kolay-
it..... a a1:olay)ık 1 l d f el 1 T " ·ıı · '' 'Gltılık · Çllüu :luk, nçıklık rak bulundukları bölgeler e en ay a ı uccar mı elln emeği ve Üretimi kıy- ca ve ucuzca vc.recek bir teşekkül vü-

l~tı·d°' ları<!3~ 01ınalıdır. Bu sebeple ziraat usul ve snn'atlarını yaymaya ha- metlendirilmek için ve eline ve zekası- cuda getirmek, ve kredinin normal şart-
411 Ctırıi kot '.cra daireleri.} le olan ili- zır Lulunmnktadırlar. Bu vekalet için na emniyet edilen ve bu emniyete Jiya- ları altında ucuz.lnlılınasınn çalı;ımak da 
t~:lldlcrj:y~~şt~rmak kusdi;> le yapı- büyiik kolnylıldnr temin edecektir. An- knt göstermesi gereken adamdır.Bu ba- çok ltizımdır. 

"-rt llıesinj l r nn CV\'el kanun haline cak gerek mevrut olan ''e gerek bütün kımdan ihracatçılar hakkındaki kanun MADENC1LtK 
"-.~"~lav .8 "aiyqe lüyık bulurum Bu memleket zirnnt bölgeleri için yc.•niden muraknbe hakkındaki kanun, teıkilat- Tiirkiyede devlet madenciliği milli 
~ w~!)"e et .... "•Ycleriınin i.} i kar§ılanaca"ı· kurulacak 7 irn.ıt merkezlerinin sekteye landırma hakkındaki hükümler müspet kalkınma hareketiyle yakından alakalı 
tıL .. • • .. en1 Ç" k ... 1 h 
°'~ ~il · u.ı ·ü her sahada old-:ı- ui;ramadan tam verimli faaliyetlerini ıim- netice erini vermektedir. mü im mevzulardan biridir. Umumi en-

l'~ c~ul~er .' e kanunlar sahasın- diye kadar olduğu gibi devlet bütçesine İhracat mallarımızın hüküınctµl ya- düstrilcşme tclakkimizden başka maden 
rn urıyetinin \'c onun l·ük- ailırlıl.: vermekıizin kendi &ÖAÜJler_iıle. kın kontrolü albnda aatJtl~- ıclk.i-T arama ve .işletme qine her ~yden ön-

yer almıştır. Bütün t knik şnrtlar ve 
DEN1ZC1L1C1M1Z emniyet icaplan içind<:> çalışmakta ola?' 

Liman işlerinde modem ve planlı ça- bu idnrenin büyük şehirlerimizin heps' 
lışma ve tarüelercleki tenzilatın uyandır- arasında en mod~m muvasalfı yolu ro· 
dığı memnuniyetin verimli neticeleri ti- lünü bir :m ewel ifaya başlaması ve- ar· 
carette dikkati celbetm~tir. Bu yolda sıulusal hntlaria da kendi \•asıtnlariylf' 
devam edilmesinde isabet olacaktır. irt'bat tesis eylC'mesi imktını, az zaman. 

Ekonomik bünyemizdeki inkişaf, de- da lı'minini beklediğiniz önemli işler
niz nakliye vasıtaları ihtiynçlar.nı her dendir. 
giln artırmaktadır. BüTÇEMlZ 

Yeni sipariş edilen gemilerden bir 1 Ark ::Ja • r; bütiln devlet c'hazlan· 
kısmı önümüzdeki ilkbaharda ~elmiş 1 nın c::ınlılığı. rı~rhiızlüğü. işl<'mrsi bakı· 
bulunacaktır. Fakat bunlar buqunden 1111n-ian blh ıl. d .-katle üzerinde durul· 
görünmekte olan ihtiyaç hacmhe cevnp mnsı "nr ki' olan mali hnyntımıza 1c

\'erccek adet ve nisbette değildir. Yl'.'ni m, ed"v 'll" Cilmhı,ırıyct hı.it 1 rinir 
gemiler inşa ettirmek ve bilh:ıss.ı. ec:;•,ı taav, tın ('d n '" d .. iına kuvv tlenme!: 
tcrsnneyi ticaret filomuz için h ın tamır f{C'r k,..n "ı ı tC'r k hususiyetleri yalnı: 
hem yeni inşaat merkezi olara \ faaliye- denkli oluşlı.rı dC'ğil, ayni znınand 1 ko 
tc getirmek esbnbını temin etmelt lfi- ruyucu, kurucu ve verici iskrc her de 
zımdır. fosındn daha !azla pny ayırmakta olınıı· 

DEN1Z - BANK ]arıdır. Bu pohtika~ızm milli foaliyc 
Şu günlerde yüksek meclise su mnh- üzerindC' derhnl yııratınağn ba~ı dığı .t.c 

sulleri ve Deniz - Bank hakkında bir sir iledir ki, bütçe tahmin rakamlarımı; 
layiha gelecektir. Mevzuunun yüksek yalnız tahakkuk ctmc-klc kalmıyor, dui 
alakanızı çekeceğinden şi.iphc etmiyo- ma fazla ile kapanmağa baslamıştır. 
rum. Arkadaşlar; en güzel coğrafik va- 1936 senesi bütçe-si tahmine ve 193-
ziyette ve üç tarafı denizle çevrili olan yılı varidat tahakkuklarınn göre 22 mıl 
Türkiye; endüstrisi, ticareti ve sporu yon fazla He kapanmı.şh. 1937 bütçesi
ile en üeri denizci millet yetiştirmek ka- nin de bugüne kadar gösterdiği seyr ay
biliyctindedit. Bu kabiliyetten istifadeyi ni ümidı foilıısiyle verecek mahiyctt<'
bilmeliyiz. Denizciligi, Türkün büyük dir. Bu netice memleket ekonomisinin 
ülküsü olnrak düşünmeli ve onu az za- inkişafını, halkın refaha ulaşmaltta ol
manda başarmnlıyız. Ekonomik kalkın- duğunu üade ettiği gibi ayni z.amand.ı 
ma Türkiyenin hiir, müstakil, daima da- halk için çalışan bir hükumetin, halkın 
ha kuvvetli, daima dnha refahlı Türki- n1enfaatine olarak aldığı te<lbiı·lcrdeki 
ye idealinin bel kemiğidir. Türkiye, bu isabeti de teyit etmektedir. 
kalkınmada iki büyük kuvvet serisine Samimi bir bütçeye ve hakiki bu· te-
dayanmaktadır. diye muvazenesine dayanan paramızın 
Toprağının iklimleri ve başlı başına fili istikrar vazi) etini kesin suretle mu

bir servet olan coğrafik vaziyeti ve bir hafaza edeceği1" Her nevi mali taahhüt
de Türk milletinin silah kadar makine lerimiz.i günü gUnüne yerine getirmek 
de tutmağa yaraşan kudretli eli \'C mil- suretiyle devlet itibarını ve mali sermaıı 
1i olduğuna inandığım işlerde ve zn- ye ve eshamı muhafaza. ve takviye hu
manlarda tarihin akışını değiştirip ce- susunda bütün tedbirleri almak ve bıs 
}adetle tecelli eden yüksek, sosyal ben- mevzuda dikkatli bulunmak umdemiz
lik duygusu .. · dir. Devlet varidatının inkişafını yeni 

DEMlRYOLLARIMlZ vergıler ihdasından ziyade devamlı bir 
Sayın millet vekilleri; demiryolları bir programla mevcut vergilerin tarh ve c" 

iilkeyi medeniyet ve refah nurlnriylc bayet usullerinin ıslahında aramak lA
aydınlatan kutsal bir meseledir. Cünıhu- zımdır. Son iki swc zarfında hayvan-
riyetin ilk senelerinden beri, dikkatle. lar, tuz. şeker, çimento, pntrol, benzin 
ısrarla üzerinde durduğumuz demiryol- ve elektrik, iptidai maddeler resim vıe 
ları ~at siyaseti hedeflerine ulaşmak vergilerinde yapılan ve her biri yüzctt 
için durmadan başarı ile k\lbik olun- 30 - 50 nisbetinde bir vergi indirilmesin! 
maktadır. üadc eden tahfifierin, istihsali teşvik l'R· 
Şnrk ve cenupta Sivas, Diyarbekir kımından vatandaş ve merrileket • in 

gibi bil) ük menzillere varan hatlar gc- müsbet vc hayırlı neticeler verdi !l 

çen yıl içinde Sivas -Antalya illisakiyle görmekteyiz. Hayvan yerglal ve 1 ıh
birbirine bağlanmışh. Zonguldağa var- ran ve mu\'azene vergileri tızerlnde ·t
mış olan hat dahi bu zengin kömür hav- kikler yapılaıak bütçe muvazenesi \'sa

zasını iç vatana bağlamış bulwıuyor. sını bomnyacak surette tedricen \alıtif 
Sivastan sonra Sarka doiru uzayıp git- - SONU 7 JNCI SAYFADA -



SAYFA: 4 ..... 

iki taraf ta hazırl yaptığından 
mühim hareketler kaydedil • 

~IYO 

'.A.Zmanlann son sistem bonıbanfmıcın M!f1Jarelerindcıı biri - Asiler cephesine bu tay1Jarelerdcn gönderildiği söyleniyor. 

Paris, 1 (ö.R) - Madrid millt mil· yi ele geçirmişlerdir. Diğer mıntakalar- nakale hatlarını yeniden nt.eş altına al-
da.fan nezaretinin tebliği : Merkez cep- da tüfek ateşi. ml§lardır. Asilerden otuz kaçak hatlan-
hesinde düşman Kuest.a de la Reina hat· Cenup ordusunda dii;.c;man Val de Ku- mıza geçm~lerdir. 
tma sokulmak için ~bbüste bulun- elo mıntakasında şiddetli bir hücumda Paris, 1 (ö.R) - Salamank.adan bil. 
muşsa da şiddeUi tüfek ateşi altında aka- bulunmuş ve ateş biltün cepheye sirayet diriliyor: Nasyonalist genel karargtıhı
ınete uğratılmıştır. Bu cephenin diğer etmiş ise de bütün hücumlar şiddetle ,nın saat yirmi birdeki vatlY,et hakkında 
mmtak.alaıında. bir ıey yoktur. reddedilmiş tir Greneta cephesinde piya- tebliği: Aragon cephesinde bir isti.Jı;şaf 
Şaik cephesinde yukan Ara.gonda is- de ateşi. esnasında 407 düşman cesedi bulduk. 

Ukşafta bulunan kıt'nlanmız 25 düşman Şark ordusu: Tüfek ve mitralyöz ate- Aralarıncb üç zabit de vardı. Cesetlerin 
cesedi bulmuşlar ve asilere ait malzeme- şi Bataryalarımız Tervel - Saragos mü- bazıları ııynklanndan bağlı idi. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bulgaristan kadınları 
Yeni kanun mucibince mebus seçe
cekler ve mebus olabileceklerdir 

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

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

Strum·a 
. . . . . . . 
• • 

Hattınıyapıyorlar ~ .. : . . 
Rodopları Akde- ~ 

nize bağlanıak ~ 
istiyorlar ___ ..... __ _ 

Yeni demir yolla
rının askerlik ba
hımından kıymeti 

: •••....................•......•....•... 
Sofya, 26 - Bir müddetten beri Ve

b1lcr heyetinin müzakere etmekte bn
hı.nduğu yeni intihap kanunu çıktJ. Ye
:W intihap kanununun eşki-sine nazaran 
yeni bazı tnraflan vardır. Bu hususta en 
esaslı noktayı, kndmlara da intihap et· 

~ek hakkının verilmesi teşkil etmekte· 

r 

nup arazisi sakinleri için çok mutlu bir 
ekonomik inkigaf temin edeceğini söy

l emiştir . 

i
l gazetelerin Strumca hnltı adını ver-

"''d~:~!iltl~W dikleri bu dcmiryolunun Cumaiba1adan 

lc~~;!.ıJf:itl cenuba Yunan hududuna doğru uzatı

lnınk Yunan demiryollarına bağl~ruıı 
da şu bir, iki yıl zarfında bitın~ olacıık.· 
tır . 

<Zora> g~zetesine göre Strumca hatlı 

böyldikle Rusya, Lehistan ve Romnn· 

! yayı yani Şarki r\vru~ayı karadan Ak· 
d enize bağl!Yacak. olan en kısa ve biri· 

ıcik. yol olncak ve bu itibad~ yalnız Bul

g riştana değil, Lütün Şarlıoi Avrupa 
devletlerine _faydal1 olacnk.tır • 

cSlov-0> rıun askeri muharriri Go'J· 

ı 
podin A. Cançef, c:Balkanların demir· 
yollan:t b~lık1ı hiT yazısında yollann 
çok eski z mantardan beri devletler ve 

Clir. Bir müddet evvel yapılan belediye Bulgar ba§Vcldli B. K öse I t1t1nof 

milletler arasında oyn dığı rollerden 

bahsettikten sonra sözü de.tniryollarına 
getirerek bugünkü hava münakalatına 

verilen büyük önemlere ve fennin bu 
husustaki gayanı hayret terakkJJerine 
ra.ğmen demiryorlarının gerek harpte ve 

gerek ekonomide milletler ve devletler 
arasında oynadığı önemli rolünü kaybet
mediğini ileri aürmek.te ve bugün Paris· 
ten kalkan bir insanın Pekine, Nevyork-

intihabı kanunununda kadınlardan yal- ğına dair bir tenhhüt senedi imzalıynralı:: 
sm: anıı olanlara seçmek halckı verilmiş- istidasına iliştiıecektir. Her hangi bir 
"- Bugünkü mebus intihahatı kanunu. naınzet. nam:.ı.etliğini yalmz bir mınta
rba hususta bir adım daha ileri at.arak bu kaya koyabilecek tir. Bir mıntakaya bir 

Lakkı nnalarn değil, kocası ö!müş veya ki ic:Jen fazla namzetliğini koyan bu-
h t 1 tan San Fran:;iskoya bil~ inkıta trenle kocasından nyrılmış dullar d da i o • lunmazsa, orada intı1uı.p yapılmıyarak 

a .. ;;.., halde. bu·· tu-n evl"ı kadınlara ve~- gitmekte olduğunu, ya.kın zamanda. ;se __ • namzet seçilmiş sayılac.nkbr. Yeni ka-
. b · · L - ı belki de Londradan Bombaya, Kapştat· in.ektedir. Ancnk me us ıntmap arına nun.a göre, mebwlara meclisinj faaliyet· 
~. -'· -•-•crı·n İ•tiraki mecburi iken kadınla- tan Kahireye ve Sayboodan Viladivos· 
~CJU -. te bulunduğu günlerle bunlardan iki gün 
*'8 bu intihaplara iştirn1c.i ihtiyari ola- tokn gideceğini yazdıltan sonra buna 

1 dil 
. • evvd ve iki gün sonraki günler için büt- multabil Sofyaclan Bükreşc, Oskübe ve 

-ı.. k.abu e ı mıştır. ı. u1 k '- -· -- · r-- ç.eye K-On aca tan:nıN1ttan yevmıye ve- Scliniğc Dirck.t bir d.emiryolunun bu· 
:Vem intihap kanununda intihap et· rilecektiz. MebuŞlarm Sofyn}·a gı·dip gel

lunmadıi:•uu ve ihtimal ki daha uzun 
iaek ba.k.kı kadınlardan maada yu .. k.aek d .ı ·_ k da b f m eri. için uc: en · erine irinci 11mr müddet yapıla.nuyacağuu söylemektedir. 
ıt.W. lalehcliııe de verilmiştir. Bulgu istida ile müracaat edecek ve mebus se-

Muhıa.nire göre : Balk.an yarun adasın• 
ıVataııdatl olqp ta 2 1 Ya.tuıı ikm.al eden leccktiL Ancıılt. velciller yevmiye almı- da merke.ıl bir yer işgal eden Bulgari&-
herkes intihap etmek h.ıılı::kma ma.liktir. yac.ııktardır. ı tan. bütün lr.OIJlfUİariyle Dirut demiryol· 
'Ancak yeni kananda intihap olunacaI:lar NAFIA t~ı t:"o · 

.._.,L..C.nl lıınna malik. bulWlmak 1Slı.rarındadır ...• 
ile intihap edecek oLuılann evsafını ka· So -~' · ı- L - -!...J k l l nA tS_'»Mer.ın par aı: nuız:.a,..,.er ~~ Jbuki bugün Bulgaristan Direkt yo • 

Başvek·ı 
Parti grubunda 

Ankara, 1 (Hususi) - Kamutayın 
cuma günü yapılacak olan ikinci top
lantısından evvel Başvekil B. Celal Ba· 
ynnn Kamutay Parti grubunda progra
mını okuyacağı ve izahnt vereceği anla
şılmaktadır. 

Silif hede yangın 
Silifke, 1 (Hususi) - S ilifke kayma

kamlık dairesiyle nüfus ve maliyeyi 
muhtevi bina, pazar gecesi saat on iki· 
de yanmış, hiç bir şey kurtarılamamış· 
tır. Maliye memurlarından bazıları zan ı 
altına alınmışlardır. 

Suriyede 
Şiddetli tuğyanlar oldu 
Şam, 31 (A.A) - Sular altında kalan 

havalide askeri kıt'alar dün öğleden ev-· 

vel kurtarma ve tathir iflerine devam 
ctm~lerdir. Şimal istikametinde vaziyet 
vehametini muhafaza etmektedir. Sula
rın ortasında tamamen mahsur kalan 
Nebeks kasabasından hala bir haber alı-
namamıştır. " 

Palınir - Bağdat yolları geçilcmiyccck 
bir haldedir. Halep yolunun on kilomet· 
resi harap olmuştur. Bu yolların 1ama
ınlyle yeniden tmniri !Atım gelmektedir. 

Kralların seyahati 
Paıis, 31 (A.A) - Bulgar .kralı ve 

kraliçesi ile prenses Marie Luiz Italya
dmı buraya gclmişlerdir. Tamamile mü
tenekkir bir halde ikamet edecek olan 
misafirler pek yakında Londraya gide-

1 
ooklerdir. 

YUNAN KRALI BRENDIZIDE 
Brendiz.i, 31 (A.A) - Yunan kralı 

George, Halias yatiyle dün akşam bura
ya gelmiştir. Bugün Romaya hareket 
edecek ve Avrupa devlet merkezlerini 
:z.ıyareti serisine başlıyaeaktır. 

--o-

Hatay komisyonu 
Şam, 31 (A.A)- Milletler Cemiyet.i

nin Hatay beynelmilel komisyonu dün 
buraya gelmiş ve komisyon azası Fran
sız fcvkaltıde komiseri de hazır bulun· 
duğu halde Suriye başvckiliyle göril§
müştür. 

--=--
Tethişle mücadele 

Cenevre. 1 ( ö .R) - T ethişçiJiğ:n 
önünü alma için hükümetler arası bir 

konferans mesaisine hat!affi1'lır. Konfe
ransa bir Belçilı:a nazın riyaset etmekte· 
dir . -Jet mümessilleri yakın Şarki Avrupaya 

bağlıyan bu yolun yapılmasını emıetmi~ 
olsnla.rclı. belki de, bugün B1,1lgarislan hu 
yoldan da mahrum bulunacaktı. Balkan 

yarrm adasındaki demiryollannın birer 
örümcek ağı şeklinde çoğalarak Balkan 

memleketlerini birbirine bağlamalan, 
Balkan milletlerinjn karşılıklı d.anı§mala 
r.ına,banşmalanna ve kardeşçe yll§amala 

rına yardım edecektir. Rusçuktan Ro· 

manyaya uzatılacak sabit köprü ile Ro
doplardan Akdeni..ı:e inecek denıiryolu, 
Baltık dcni7..i ile Akdeniz arasından kı· 

sa. bir yol olacak ve bu yol Lehistanı, 
Romanyayı, Bulgaristanı ve Yunanistanı 

birbirine bağlıyacaktır. Bu ise Ballcanlar• 
da yeni bir dünyanın doğması demektir. 

Gu~e\·o ile Kumanovoyu birbirine 
bağlıyarak bu hattı Osküpten lrana ve 
Draça uzatmak, Karadenizi Adriyatik 

denizine yani Bulgaristanı ftalyaya bağ
lamak demektir. 

DEMtRHlSAR - KULATA 

Yunanistan §ayet Bulgar hükilmeU
nin, bütün mali sıkıntılarına rağmen, 
cenuba doğru uzatmakta bulunduğu 
Stroma hattına .karşılık olmak üzere De
mirh.isarla Kulata arasındaki hatta yapa
cak olursa, çok yakın bir zamanda Sov· 
yet Rusyadan, Lehistan ve Romanyadan 
kalkan trenler Akdeni2e ve Atinaya 
doğru gitmek üzere Bükreş ve Sofyadan 

raktcrize eden ah.kan. '-ardıl'. Bu cihet çen hidJ.'lelen a.rumda yem aQ1an bir larla yalnn: Yugoslavya ve Türkiyeye 
bilhassa mebus iDtiA P edil~ddn hak- dem.iryolu vardır. Bulgar uafra vekikti Lağlıdu, ki bu da Berlin muahedesi ah
kını:b ciddi bir surette uıuan cfillate .on zamanlarda cenk ,öeeler ..,e ccrek ~ zaruri kılWiı bir keyfiyettir-· 
DhDID1Jbr. Namzetlerin otuz yaşını ik- demiryollan üzeı:iıufe eok ciddi Te m.. Eier bt.ı. kongrede bulunan büyük dev-

mal etmit olmaları. illı: tahsil d.ereeesin- tarit bir surette ~dar. Geçenler- ---··----------------------------• de mektep cönrıüş bwwımalan, ilevkte de yOIJarm bozul:luğa lıallmdaki bazı 

geçecektir. 

k 111 Olan vergi borçlarım ödem.&., olma- tenkitlere cevap olmalı: ihere Bulgar 
hm. mıılakılmiyetlcri olmlllm\sJ ve bil- afıa vdcili : cEvet yollarımız iyi de
l knmiiııİılt 'Y'Cya tedhişçi organİzıts- ğildiİ: fakat dünkü kadar da fena dcği}
yonlarından her hangi biriyle ilgili bu- din. demİ§tİ. Şimdi açılma resmi yapı· 
lunmamalan lazımdır. Bütün Bulg ris- lan dernü)·olu Oupnitza ile Cumaibala 
tanda 160 mebus seçilecek ve intıha- a~ındaki yolclar. Burada umumi harp 
h:ıpl nn yapılması hakkındaki irade, ı zamanından laılina dar bir clckova bat
kı al tanıfmclan resmi gazete ile ve m- h '\-ardır. Almanlar tarafından yapılan 
tih p tarihinden ik.i ay evvel il.in edi- 1 bu hat, umumi harpte Sofya ile Ma
ı~ektir. intihap tarihini ve meclisi meb- kedon><:da bulun n cenup orduJan ara.. 

ıun aç-Jma gÜnünii tespit etmek ha· smdaki milnaknlayı teşkil etme1'te idi .. 
la aittir. Mebus olmal iirtiycn her nam- Hükümet bu dar battı ~imdi normal bir 
zct bulunduğu yerin sancak mahkeme- şekle sokmu;t11r. Böylelikle Bulgar la
.sine intihap tarihind n bir ay e vvel kedony~ının Cumaibaliiya kadar olan 

itida ile tnürucaat edecek ve mebua se- kısmı normalbir demi:ryolu ile merkcie 
çildilcten · ara mecliste mruf. parti ve- reni b.imt kral Boris tarnfmdan yapıl-

grup mücaddderine gir" miyeceğine reni bizza Kral Boris tarafından yapıl. 
ve hei menfaat t ebbüs1erinde bulun- rm,tır. Krafa, kraliçe ve iki hemşiresi rew 

~ak münhasırnn memleketin yük- fa'li.:at elmİftİr. Kral Bori11 bu münasebet .. 
ne fiine IWımet 11olanda <•12'8ca- k .&ylediii l:»ir nu~ 1Nll&i hr.ttıa ce-

Viyana Orkestrası 
Ege Palasın kışlık salonunda 

bugünden itibaren konser
lerine başlamıştır 

Y ~ni vakıt geçirmek,· ucuz eğlenmek 
istiyenler behemehal bir akşam 

Ege Palas~n kışlık salonunu 
ziyaret etmelidirler 

• ~'·~""" ........... ~ ; • ı. • ,# • • ,., 

••••••• ······: 

ürk- ran Dostluğu 
iki memleket şeflerinin ciz.dik

leri yolda muvaffakıyetle 

ilerilemektedir 
Ankara, 1 (AA) - Resmi tebliğ : 
İran hariciye veziri ekselans Samii cümhuriye l hükümetine resmen iadei L! 

yaret etmek ve milli bayram şenliklerinde bulunmak üzere Ankaraya gel• 
miştir. 

Rei9icümhur Kemal Atatürk ekselans Samii kabul etmiş ve diğer taraft.nn 
ekselans Samii bs§vckil Celili Bayar ve Hariciye vekili Tevfik Rüştü Arns 
ile görüşmelerde bulunmuştur. 

Görüşmeler esnasında Türk ~ İran münasebetlerinin iki dost memleket 
büyük Şefleri tarafından çiz.ilen yoldan muvaHakıyetle yürümekte olduğu 
büyük memnuniyetle müphede olunmuftur. 

iki hükümet sıkı İ§ birliği siyasetlerine sadık olarak kendileri için kıymetli 
olan ulh caerine çalışmakta devam edeceklerdir. J 

Bay Samii, bay Celal BayaT ve Bay Tevfik Rüıtü Ara• beynelmilel vaziye• 
tin muhtelif safhalarını dıt gözden geçirmişler ve kendilCTini alakadar eden 
meseleler üzerine tam fikir rnutabakatlerini bir kerre daha müşahede eylc
rni~lerdir. 

BB. Samii, Celal Bayar ve T evlik Rüştü Aras sulh ve sükun için ve ikit 
devletler arasında tarsinine yaradığı samimi münasebetler için mühim bir 
unsur olarak tecelli eden Saadabad paktının mesut neticelerinden mcmnuni• 
yetle kaydı malUnıat etmiştir. 

EkBelaıiS Samünin ziyareti Türkiyede iki memleketi birbirine bağlıyan sar• 

Sllmaz tloııtluğun yeni bir tezahürü olarak. kar~lanmıştır. 

Kamutay Başkanlığına 
B. A. Renda seçildi 
Ankara, 1 (Husu.-.i) - Bay Abdülhalik Renda ittifak.la ·Kamutay riyasetine 

intihap edildi. Hararetle alkışlandı. Kamutay reisi ııu sözleri söyledi : cSayın 
Arkadll§larım, beni tekrar ba~anJığa BCÇmek yolunda gösterdiğiniz yüksek 
İtimada t~ekk.ürler ederim. Ruznameye geçiyorum.• 

Kamutay reis vekilliklerine 325 azanın iştira.lı:iyle "yapılan intihapta B. n . 
Refet CanıtC2! (Bursa) Tevfik Fikret Sılay (Konya), Hilmi Oran Süleyrruırı 
ittifakla scçilmi~lerdiT . 

Bundan sonra B. M. M. idare amirliklerinin intihabı yapılmış. B. B. Halit 
Bayralc: (Beyazit), irfan Ferit {Mardin), Saim Özal (Malatya) seçi1mişlerdir . 

Riynsct divanı katiplikleTine de 318 azanın iştirakiyle B. B. Ziya Cevher 
Etili {Çanakkale), Na~it Uluğ (Kütahya), Ali Zırh (Çorum), Ali Muzaffer 
Gök~r (Konya), Kt>Jllal 'Ünal (Isparta), Cavit Ural (Nidc) intihap ~dlnıi~· 
!erdir . 

c Malatya mebusu ismet inönünün istifası Üzerine Başvekalete izmir mebu· 
su B. Celal Bayann getirildiğine ve yeni Başvekilin intihap ettiği icra Vekil· 
leri Heyetinin tasdik olunduğuna ve bu heyetin bir listesinin ilişik olarak gön• 

derildiğine.> dair olan Riyaseticümhur tezlcercsi okunduktan sonra ruzname• 
de görüşülecek başka bir şey olmadığından reis cuma günü saat on dörttrı 
toplanmak ü:zere celseyi tatil etmiştir • 

Büyük Mustafa Fenlandiya fede
rasyonunun davetiyle Helsen-

ki'ye gidiyor 
İstanbul, 1 (Hususi muhabirimizden) - Çekoslovakya milli güreş ekibi 

ay sonunda şehrimize gelerek milli glİrt'Ş ekibimizle temaslar yapacaktır. aıı 
tamaslara büyük ehemmiyet veriliyor. 

Türk milli güreş ekibinin en kudretJi elerJU!nı büyük Mustafa. Finlanc:liY• 
federasyonu tarafından Helsenkiye davet edilmiıtir. Orada ayın on bCJitıOe 
yapılacak beynelmilel müsabakalara İ§tirak edecek.tir. 

lngiliz gazeteleri Bulgar Kral 
ve Kraliçesini alkışlayor 

Londra, 1 (ö.R) - lnıili:.ı: gazeteleri Londraya gelen Bulgar kralı Bofİ" 
ile kraliçeye hot geldiniz temenıı.iainde bulunuyorlar. Ekser gazetel~r bu .py_•: 
rette Bulgari.tanla büyük demokrasiler arasında bir mukarenetin ~re~ 
görmek istiyorlar. Kralın Londradaki :tiyaretleri esnasında Bulgnristnmn .ye~: 
den silahlanmuı işini halle çalŞlcai;ı kaydedilmektedir. cTimengazctCS1 S .. , 
pristarun 19 H senesinden beri geçen siyasi tarihini hülasa etmekte ve ı;:. 
kümdan memleketinde deınokratik rejimi iade ettiğinden dolayı tebrik et 
mektedw. 

B. Delbos, Londra sefi-
rile mülakat yaptı J-

Paru. 1 (ö.R) - Hariciye nuın bay Ddboa dün sabaa Fran.anın l,.Df' al" 
ra sefiri B. Corbioi kabul edeıek görü~müşwr. Muhaverenin başlrca ~~;~te• 
Londra ademi müdahale komitesinde ispanya meselesi ve ecnebi görıul 
rin geri alınması İ§İ hakkında tesadüf edilen müşkülat idi. "et' 

Paıis. 1 ( ö .R) - Hükümetc;ilerjn emriyle vazife ve memuriyet.ini t~ııti"· 
mele.le olan ltalya sefiri B. Cerutti dün 22.30 da Simplon eksprcsıyle iP' 
ten ayrılmı,tır. Roma hükümetinin yeni bir emrine değin ltalyayı Pariste btl 

dece bir masliıha~üz.ıır temsil edecektir. F ranaanın da Romada ancak 
maslahatgüzarı vardır. 

Belçika kabinesini B. 
Piyerno kuracak , 

Brüksel, 1 (ö.R) - Eski kabinede maliye nazuı olan soı;yalıst 13. pe~:f 
yrni kabineyi teşkil vazifesinden feragat edince kral Katolik nazırlardtı~ le o 
Vandcrveldi kabine teşkiline memur e tmi' isr. d e ıhhi vnziyet b~ya~Yıı /1 t 

da İstinkaf etmiştir, Bunun üzerine kral Van Zeeland lı:abincsinde zıran (ıJ;.ıı 
olan k.atolik iı}•andan B. Piycm oyu d~v-· ctmiııtir Leyken şatosundtın et~ 
le.en mumaileyh demiftİr ki : cKral beni yeni kabinenin teşkiline roern~:rıııiJ' 
Bu intiura cevap vermeğc çalışaccığımı ve eski kabinenin clnyan~ıgı rtılc:tiıl' 
le benzer bir milli birlik formiılü dahilinde iş birliği için ananecı P~.01i (>ıf· 
yan aosyalist, 1.::atolik ve liberal partiTerinin ileri ccl nleriyle cöı· eeefı:l 
diıdiuu 

.. . .. . .. . 
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Entellicens Servis 1. Paderewski 

" lngi)terenin bu resmı 
...... teşkilibnın içyüzü 

casusluk 
nedir? 

Polon yanın 
Dünyanın 

eski Reisicümhuru 

E~'i~i'ii~~;;~··;~~~i~... Bu te_ş_k-il..;a:.;" t:_k_a_ç_ş_u_b_e_ü_z_e-rı~. n-d':'"e-ve-.-:k;-:.in_ıle~in 
idaresindedir ? - T eşk'latın reısı lngıl Polonyannn 

meşhur piyanisti 
v==~;1~1· 

en 
kromvel zamanında lngilte

rede kurulmuş çok eski fakat 
çok mükemmel bir casusluk 
lllÜeasesesidir. Beş şubesinin 
~!i._~Yanın beş lnt'asına gönder-
ıgı ajanlarına, memurlarına 

• oluk gibi para akıtır. 

~ Entellicens servis . 
~ Bu kadar parayı nereden ve 
:11aaıl buluyor? 
: O yalnız casuslukla değil, ti
: caretle ve hata ıpekültisyonla 
E d? uğraşır ve böylece bütçe8i-

,.•·'!-.'!' acıiiını kaP.atmağa çalışır. 
Eni'~•·lıYıııııııı •••••••••••~1••••••• 

elıocns servJsin etrafında sıkı bir 1 
:hretniyet duvarı bulunmakla ben:
k 0 nun çalışma \'e işleme şekli bak-
ında · k l k l la Yıne u a tan kulağa ge en, top-

ı-a';:ı nıalumat ile, tam olmamakla be
di r faydalı hır fikir edinmek kabil-

r. 

•~ lngilterede hiçbir gazete Entelicens 
~rv· . 
gi b~ın teşkilatına temas eden her han-
ibı'· ı:r haberi ncşredeınC'z. Çünkü bu 
iUUessese yalnız devlet miiessesesi de
~· Vatan müessesesidir. Ve dünyanın 

;;:ua_zzaın bir teşkiliitına sahiptir. 

b.. lelıcens servisin merk~zi Londrada 
uy .. k 

tı u bankaların ve vekalet binalan-

b~n Yakınında, White Hall'dc, eskimsi 
ır b· 
l3 ın~dndır. 

1l u bınanın taşlarının rengl. Londra
<l~n bulutlu ve sisli havası eibi csme:--
ır ı 

h:ı;ı ..oş ve karanlık methali önünde. 
ler· ~rın_da fotcr sapkaları, elleri ceket-
1ık lllın ıki ceplerinde altı kişi muhafız
b· . Vazıfes:ni görmektedir. Binanın bir
.. ırıııden ayrı altı bölümünde Entelicens "erv· . 
d ısın altı mühim şubesi ~alışmakta

ır. 

13~_R1Nct ŞUBE: 
li llutün dünya politikacıları, l:nb:nelc
rıı' ~lisleri ve nazırlan üzerine açıl-

ı~ lngi]t... · ·· ·• h" tind d" bu derun gozu ma ıye e ır. 

~· nyanın hiçbir yeri yoktur ki o yerin alyaaj 
l:n adamlarının hayat ve faaliyetleri 
)' le)i~ns Servisin bu şubesinde dos-
llsı bulunmasın 
~l\tNcı ŞUBE: .. 

te,r llniz servis şubesidir. Burad:ı tngil
~ı~ filosunun emniyeti için alınması Ja
t'u· gelen bUtün tedbirlerle beraber bü-n d·· 
ı. llnya deniz kuvvetleri hakkında 
ller t~--
L -r.ıftan Entclieens Servisin adam._rı . 
ırı~ alanları vasıtasiyle gönderilmiş ma-

Uçt tetkik ve tasnü edilmektedir. 
ONcu ŞUBE: 

l4ıteUc ...... " ,.. . • h b .d. B 
fu~ b . ~:"'" ... ervısın arp şu esı ır. u 
haı h Uyuk devletlerin silfıhlaruna ve 
Jaı.. ır 1tları hakkındaki mallımatı top-

terenin en kuvvetli adamıdır 
~~~~----· ... ~-..... -------~~~-

Altın anahtar 
Bu adama kralın odasına izinsiz girme 

salahiyetini nasıl vermiştir 

Başına mı çağırılı yor? 
O... 78 YAŞINDADIR 

"Vatanın sana ihtiyacı var .• Senin kudretli 
idarene.. Harıkulade natıkana •• Senin 

prestijine ihtiyacımız var .• ,, 

ı Paderevski daveti k~bul etti, yakında 
memleketine dönmesi bekleniyor 
Jgtıace Padcrewski.. Dünyanın en :rtle§hur ve büJJük pi11anisti Morge vil

lı'ismm !JC'tdş ve güzel bahçesinde yavaş adımlarla dolaşıyor. Eıı no.dide çi
~eklerle dolu cSer> Zerine hüzünlü bir na.zarla bakıyor ve ayni zamanda 
ço7c kuvvetli bir vatanperver olan bu adam, bahçesine, riçeklere bakan hii.
.::iinlü r.a:aılan üe ~phesiz şöyle diişünnıektcdir: 

- Burası '1C kadar güzel. Ne kadar iui tıe rahat. Bii.tün bu güzel §eyleri 
terlcrtmek nıi lıizımgelecek. Varşovaya tekrar dönmek, yeniden hücumla
Ta .. Jfokaretlere t.•e kimbilir belki de bir suika.sd.e manız kalmak .• Bu sakin 
tıc giizel hayattan giiriiltiili.i. bir hayatın içine hem de 78 yaşında olduğu hal
de tıtılmak ... 

Padercvski, bahçedelti melankolik ge
'ı zisinden döndü. Evine girdi. üzerinde 
büyük üstada ithaf edilmiş imzalı yüz
lerce fotograf bulunan iki büyük ve 

1 muhteşem kuyruklu piyanosunun önün
I den geçti. 
1 Ayni dalgın nazarlarla çok zengin 

olan Çin porseleni kolleksiyonuna bak-
tı ... 
Dıinyanın bu en meşhur piyanisti, es

ki Polonya ciimhur reisi Paderev.skinin 

1 
düşünce ve hüznü neden? 

Çünkü Polonyadn eski siyasi partiler 
I birleşerek siy~i hürriye~in yeniden te

sisini .istemekte ve son hırkaç aydanbe
ri Morge villfisımı heyetler göndermek
tedirler. Bu :heyetler, Polonyanın eski 

1 ""mh .. liyet sahası kurmuştur. • Kendisine bir altın anahtar verilir. Bu vatanperver ve cu ur :rcısme: 
Bütün dünya üzerinde ayrı al.ırt me- alt.ın anahtar, Ingilk>rc kralının çalış-1 cSize ihtiyacımız vnr. .. Sizin presti

murlar1, adnmları, ajruıları olan bu altı ma odasının anahtarıdır. 1 jinize, Polonya tarihinde yer alan efsa
şubeyi miistakilen birer şef idare et- Bunun manası, Entelicens Servisjn 

1 
nevi mevcudiyetinizc, sizin harikalar 

mekte ve bu şefler idare ettikleri şuh~ büyük şefİ{_lin bütün Ingll1erenin hayatı 1 ~aı:tan biiyük ve kudreti! natıkanıza 
nin tam ve mi.ikemmcl birer mütahassı- ile alakadar bir \•azifenin başına geçti-1 Jhtıyacımız van Demektcdırler. 
sıdırlar. Bir şubenin şe.fi diğer şubenin ğini ihtardır. ' Söylendiğine göre Paderevski niha
ne yaptığını, nasıl çalıştığını asla bil- Ve bu suretledir ki Jorj Gres Ason, yet, devam eden ısrarlar karşısında mu-
me~ektedir. Bundan b::ışka şubeler, Vilyam Rejinald Hal, Vilyam Horvood, va!akat oevalnnı vermiştir. B. Padrevski 

kendi ajanlarını, memurlarını da birbir- Vindham Child<;, birbirini takiben bu cBen, elemiştir, c1nima memleketimin manda Polonyarun müstakbel 
lerinden gizlerler. Bu altı şube şefinden mühim vazifeye seçilmişlerdir. milli bir ahenk içinde yaşaması için ça- nin de bir işareti sayılabilir . 
başka Entelicens Servisin yedi büyük En mi.ihim nokta reislerin teskilatın lıştım ve bu Shcnk sayesindedir ki bu-

0 
d mk' •ft~-- dö 

' ' ~ p 1 ma e ı vawuuu.ı ··nıneğe, mil-
ditekt.örü vardır. başına geçer geçmez kendi adlarını gün ° onya, Baltık denizindeki :mah-

1 · il 1 · "kl"1,_: ka Jetin başına geçmeğe ka:rar vemıi§tir, Bu yedi direktör, altı şube şefinin ra- kaybetmeleri ve adsız birer ~ef olma-· recme na o muş ve tam ısti il.Wu -

=> runıştır P 1 diktatö" ih': arlık bu kararından dönecek adam de-porlarını tetkik, mukayese etmek, on- }arıdır. :ıa · o onyanın re uya-

siyaseti-

lara verilecek direktifleri hazırlamak, Bundan b<ı§ka teşkilatın reisi lngilte- cı yoktur. Polonyanm bir anarşiye düş- ğildir. Şu halde pek yakında Varşova-

Paderevskiye 
gösterilen saygı 

•.• O gün tiyatro çok kala
bahktı. Paderevslri büyük kon
serini verecekti. Reisicümhur 
Milran da locasında bulunuyor
du. 

Ostad, arkasında aiyah redin
gotu sahnede gözüktüğü vakit 
beklenmedik bir hadise oldu. 

Salonu dolduran üç bin kiti 
onu alkıflayacaklan yerde, bat
ta reiaicümhur olduğu halde 
hepsi de ayağa kalktılar ve o •• 
Piyanosuİıwı ba:.ma geçinceye 
kadar yerlerine kimae oturma
dı. 

gfuıc itiraz .. . Yaşının çokluğu... İhti

yarlığı... 78 yaşında olmasıdır. Fakat 

bu itiraz çok çürüktür. Heyecanlı in
sanlarda yaş kaydının asla tesiri ola-

maz. Klcmanso bunun en açı.k bir ör .. 
neğidir. 

* Yirmi sene evveldi ... 
Padcrev.skiye Ame.rika reisi ciimhu· 

nı yarun saatlik bir mülakat vennlşti. 

O, bu yarım saatlik görüşme içinde 
Vilsona Baltık denizinde bir mahreci 

olmak şartiyle müstakil bir Polonyanın 
mutlak lüzumı.mu anlatmağa kadir ol
muştu. 

Bu, Paderevskinin memleketi için 
yaptığı en büyük hizmettir. Leh dilin-

de olduğu kadar İngilizcede de hanku
!Adc natıkalı olduğundan vatanının 

mevcudiyet ve istik1Alini müdafaa e~ 
ve onu kazanmağa muvaffak olmuştur. 

- Ben, diyordu, bu yarını saat jçi& 
de Vilsonu ikna için söz söylerken göz· 

!erimin önünde, istediğim gibi görmek 

.istediğim hilr, müstakil bir Polonya ya
pttım. 

1918 ek, bu büyük muvaffakıyetten 

sonra Varşovaya döndüğü zaman bu dö

nüş muazzam teıahilrlere sebep olmuı

tu. Sulh konferansında da 25 .ki§ilik 

murahhas heyeti ile Polonya davasını 
muvaffakıyetle müdafaa etti. Munhhas 
heyetinin masrafını memleketine yük
lemek istemedi ve bu uğurda bütiln 
servetini harcadı. 

velhasıl bütün teşkilatı müştereken ida- rede, evvelden haber vermeden daima ınesi tehlikesi de yoktur. Polonya tama- nm ona muazzam bir karşılama tezabü- Bilahare dahili siyasetin zaruri hMi-
~JU)UNCO ŞUBE: re etmekle mükelleftirler. ve her saat }:tralın yanına palaspandı- men müstakildir ve müstakil kalacak- rünü bekliyebiliriz. seleri yüzünden ihtiyari. bir menfa ha-

~i::ret ve sanayi şubesidir. Ticaretin Bunlar Entelieens Servisin adeta er- ras ginnek salahiyetini haizdir. tır. Polonya vatandaşları da hür ve me- Paderevsklnin Varşovaya dönüşü ba- yatı yaşamak üzere Polonyadan çıktı 
ı. -ıtCllı 1 k"- h b" "d" l Ent l" S · T k"!At k · su• olacaklardır.> d ik ve Fransaya -ıdi. Kendini tamamen Qaşlt , a ınması lazımgelen tedbirler, <1.uı ar ıyesı ır er. e ıcens ervı- eş ı a ın mer ez.ınde çalışma ve tas- . . zı muhalif siyasi muhitlerin e entr· a- a-

tiıli a ll'lenıleketlerin bu yoldalti açık, sin bir de asıl büyük şefi ... Büyük re- nif sistemi çok mükenuneldir. Şu bele- :a~e_r~vs~ın bu cevabı, on~~ mem- ların artmasına, dedikodulann çoğalma- musikiye verdi. 
~··rd·· Çalı§mnları Entelicens Servisin isi \'ardır ki bu .•. Esrarengiz bir şahsi- rin meşgul oldukları vaı.üeler nasıl ay- le.~~ ıçalın ayatını feda .. su .. retiy e ol~ Onu 1920 sonbaharında gördüm. Rm 
"O "h biltun ç ı.,,....al b t tI si;i.a-vesile de verecektir. Siyasi mua- -..l ı hF.ş-•cü ş.ıbesinin esas vazifesidir. yettir. rı ise her şubede de, 0 şubenin üzerin- . ta · b."·:·f dan~n, ukt~ gayre. erı- on.ıu an Varşova üzerine yürüyorlardı. 

a t nın m ır ı a es deme ır ve aynı za rızlarmın onun için bulabilecekleri ye- h 
b ~t~w: ~tcl~s~~.<l~~buffi~~~~~~~~~ı~~~~~~~ı~~~~~~~~~-~~~-~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~ 

lrıg:a 2'.iyade dahili siyaset partilerini, biiyük casus teşkilatını Kromvel kur- ayrı tasnüe tabidir. Bunu bir misal ile Japonyanın v.s. hangi devletindir? berin teyidi mi? Şüpheli mi?? Tekzip ümidini kesmemişti. 
l-etıe :rede Yaşayan• yabancıların faali- muştur. Ve o zamandanberi bu teşki- anlatalım. 3 - Sulh veya harp zamanına ait mi- mi ediliyor? - .AslU... Diyordu. Asla Polonya 
J\t~i kontrol ve tetk~k eder. ]atın büyük şefinin, büyük reisinin se- Mesela harp şubesi... Bir devletin dir? Nizamname mi, talimatname mi, İşte bu ve buna bcnz.er tali kısımlara mahvolmaz... Mahvedilemez. Tam ytiı 
~·· Ncı ŞUBE: çilme tarzı değişmemiştir. Yedi direk- harp ve nskcri teşkilatı hakkında dos- kanun tefsir veya tadili mi? Yeni me- ayrılan haberler herhangi bir zaman elli sene üç büyük devlet arasında pay-

Set\o~·ternleke şubesidir. Entelicens tör, şövalyelik devrinin yadigarı büyük ya tutacak... todlar mı? her hangi bir devletin ordu teşkilatı laşılm:ık hırsı ile delik deşik edilen 
li.iyen ın liindistan merkezi ile elele yü- \'e yuvarlak mnsa başında toplanan ye- . ı - Aldığı ~aber cSeferberJik>, <Ye- 4 - Karaya ını, hava veya denize mi hakkında ve derhal en kat'l malılınatı memleketim yine enkazı arasından dip-
l'tı1.ı'ste bu şube impnratorlugvun bütün di baş büyük reisi seçer. Ve bu reis, nıleşme>, «Keşif>, «Takviye~ midir? aittir? I vermegve yaramaktadırlıır. B . "h da tI 

Ilı] 1 diri çıkmıştır. u unlu anı a ain-..., ckclcri üzerinde geniş bir faa- meraslırile vazüe başına da\•et edilir. 2 - Almanyanın mıdır? İtalyanın, 5 - Yeni bir habet" mi? Eski bir ha- ALTIN NEHRi 
caktır. Size on be~ gün sonra bir rım-·Cg.~ s:e _,. a Bu kadar mühim bir müessesenin bu li 

V..ZZJ'..7.Z;Y-.,,, -;, ,-ıv~l".rl~,E7~,~ .... w,,_.__,..,,_.,_.,,c,~,vz~,,)IJ· evdeki adam her "ey· "t"raf t . M f v~kı .. ] F k t . d ıl b b devu veriyorum. Gc :n o zaman ~ 
,,,_._, __ ,,..1.,;r,,.IT:7FJ.J._,._.,,,,__,~_,_,..L,l.f.J-J~-'-..l-'"4-., .,, • • •• •• .,, J Jo ı eti: U :15- 1 :-. 

0 

Ö ~ Ora.sJ OY e,., a av sız e- kadar geniş teşkilatı için n:ıs ir Üt• 

ZAB/Tt A RQMANJ S sal ıtırafı yuzunden ıdam edilmekten,ınıştınız kı patron daiına ayagında to- çenin lazımgeld.iği ve bu iş için ne ka- ri."lldc haklı mı iıni~im gö~~z. 
~ . ~ kurtuld~, m_~ebbcd kürek cezası yedi. ( puksu~ terlikle dolnşıyor. Halbuki oda- dar çok paranın oluk gibi aktığı ko- Paderevski hakh idi. • 

-- ~ Çelenın dıgcr efradına gelince, bunlar nıza gıren adamın... layca anlaşılabilir On beş gün değil .• O:ı üç glin 80Jll'I 

Gri. . Ş.apkalılar ~ da Marinetin verdiği izahat ve teşhisl~r 1 - Ayağında kocaman ayakkaplan ol- Bir devlet müe~si olan E.ntelicens mRusı'c;tı·.ordusu bozgw: halinde geri çeldl-
1..1 sayC'sinde birer birer yakalandılar. Bun- f doğunu bıraktığı izlerden anlamıştım Servise hükümet şüphesiz p."\J'a yardımı ~ 

lar~ hepsinin de dolgun bir ·sabıka f!ş-! değil mi? ~te ertesi ~ü bunu öğre!l- yapmaktadır. Fakat bu yardım ne ka- Onu bir de!a daha Pariır.e Cmt~let 
lerı vardı. · 1 dim. Odama çıka_·ken akşam ne ~mek dar kuvvetli olursa olsun, sarfiyata, sar- tiyatrosunda büyük n...w ~ . . . Çetesı· . * var diye merak etmi§ ve mutfağa gir- fjyatın genişliğine tekabül edemiyor. sıra<?:ı gö!'düm. 

u~uı:z.",,.,=r•r.rarnl Nan Duhok dalgın dalgın dü~ünüyor- m.işt.im. Mutfakta kimse yok. Etrafa ba- Dünyanın beş kıt'asındaki sayısız ajan- Salan hın::a hıw; dohı idi. 

du. kınırken köşede kocaman ayakkaplan ların maksada vüsul için emirlerine ve- Ortadaki tocas11:da ~ 
5 

70 ne-

() 
23 - Jak Desti sordu: ··rd·· B _,_rd b" · · ldım al ,1 _ k 

- go um. Uı.ua an ırıru a ve - ri..ıen sayısız ve kontrölsüz paranın ço hunı Milran d. vani:. , 
d d 

- Ne düşünüyorsun? nu mes Ut e emez ı•m . . .. .. .. , tına baktım. Benim traş kremimin ye~- kuvvetli bir kaynağı olması lazrmgelir. Ustad, arwrnC!.ı siyah~. Sil-
- Sızı duşunuyorum. Siz lıakikaten leri vardı. Odam<laki izleri bırakan Entelicens Servis ış· te bu bakımdan 

Çok Yaman bır. d neşli sarları üe uhneyc çıkınca be&ı..-a amsınız.. • ~ı.kab b l Sahih" d ktad :ır 
b N ., ayil&. ıyı u muştum. ı e ma- ayni zamanda ticaret te yapma ır. medik ve go''rülme<lik bir hldiae olcttt. Cl"e • - eye. lA d ı ... ~ b ·· · h itte Ilı d h um u. ·• :i'"' unun uzenne t:r n Bir kere elde ettiği bütün ınalUmatı m aı"ma tehlı"kelı· ve ser· s.arı· ayatım - Haydutların başlarını ~ıpın işi bu- ··ph 1 . ı~- .. k . Salonu doldu~. Ü~ bin kİ§i ODU --

~ ... şu e enmış, p cuıımı ona gore urmuş- alakadar bakanlıklara pahalı fiatle sa-
h 0 körpe Ve temiz ruha layık değildi••• . luverdiniz. Jak Desli güldü: tum. Gece bir tedbirsizliğim benim ele tar, sonra bankalarla mühim şirketlerle kışlayacaktı. Birden, hatta reisiciimh111' 
"lU h - Bu, dedL Zannettiğin gibi o kadar 1 geçmeme sebep oldu. Bereket versin alAkalıdır. En mühimi iptidai maddeler Milran o]duğu halde büyük 'bir ':-~ 
~ degi~~~! ~akikn_t_t:-c-M_a_r-in-e-tin-~a-m .. c ... as .. ı ... -4•F•I ... a .... y""'d•u•tl•ar•ın--m-i-k-ro-f-onlu müzakerele- güç birşey olmadı. Hatırlıyorsun değil ki... üzerinde geniş mikyasta iş yapmasıdır. ile ayağa kalktıla!". Ve PaderPvalri ,..> 
ltıt il~~ arinetin amcası namuslu rini anlattığımız için teşkilatın nasıl mi? Odamın kapısıria traş kremi süre- - Marinet değil mi? Bu maddelerin Cebclüttarık, SüveY§ ne oturuncaya kaoar ayakta bldılv. 
t lltelt lı:~ ırniş ... Aıneriknda ölmiiş .. . Ve idare edildiği mallımdur. rek içerjye kimin girdiğini anlamak is- - Evet ... Marinet ... Bu genç kızın kanalı, Umit bumu, Singapur, Hong- Paderevski ihliyA:- de~r. O ,_. 
()~ce rı:~nı herif onun hüviyetine Jak Dcslinin c:Bclvcden oteline gel- temiş. Fakat bulamamıştım. Ertesi gilnl Y?ptığı fedakArlık hakikaten büyilktUr Kong limanlan gibi transit deniz.lerlni maklarında.Ki ç.vlk:ii. gthA .n .,,..._ 

~"'11ııi" .. :r.ıneti.n de tabiati ile amcası me.si haydutları kuşkulandırmış. Otel- odama çıkarken bunu öğrendim. · Nan Duhok ... Onu unutmıyacağım. Be- tutmuş buğday, petrol, ~muk., çay, el- ikl . d haf 
11 

o Ml-
"O ~ o 1 . · bil" F ka ,__,_ ki çev· iğı c :mu ua _. Ps • ... 1 '1ı-a ku . . ci onu nleJadc bir polis memuru zannet- - te patronu idi değil mi? nı sevıyor, ıyoruın. a t ut:ll.Ulı ser- mas, ipek, yün, kalay gibi ilk maddele- • .- w 

... b,._ rn h tiln heyccwnm1 hlltı ya,an>.stz ~· ~ .. 
h. .... "'dan h·ı az. t:rif, .ke.ndini asla ta-. miş. . . - Evet.·. Odama otel patronunun seri hayatım onu mesut edemez. Bunun rin. yollarını Adeta kesmiş, bunların sa-
:~ı ı: Çet k. · trd•v• · ''ğr · d ni vatlf.yc ve yeni bir W.... ... 'b b..;· §tfteri . e urmuş ... Çetenin ef- Haydut ölünceye kadar da hep böyle g ıgmı o enınce e heriften haklı iÇ'iodir k.i ondan aynldım. Bu vak'anın tış idaresiiıi kendi eline almıştır. 

~ ~- nın "ü ·· ·· ·· · ç k"" hk lt olarak şüphelenmeğe ı...ft~1ftdun. "-·le ı.-:- :ı---ı_ ..ı,.. b·-Ltığı - 'L:~.:ı~ ~~ Entelı' ......... Servıs' hakkında bildiri- ğı bu sırada bu heyecan "' il * lllf 'IOQğru ., zunu. gormezmi.ş ... uuınettı. ün u ma eme onu, a ı ay ~ "':T ·wcu.uu ua:.nıuu"' u-1UL """ ., .. ,. ....... _.. .... ._ • 

' 'hir v su o, çete efradına çete şe- evvel tren yolunda ölü bulunan polis ya ... Eğer temiz bir adam olsa idi be- air, en bUyUk hatıra da bu olmU§tur. len bu kısa ve faydalı malCimat, onun muvaffakıyet için ODa >• i• •rıılııd•-'-
.•• ası~, dıye kendini tanıtır- memurunun ve Antuvan annen.in katli nim odamda, ef:yalanmı aremakta ne İnan bana Nan Duhok... hakkında §imdiye kadar elde edilebil- tir. 

SU(;U ile ida.na mahk(Un etmirti. lıletr(ik kMdi. De maJreadı ~ -~·"'---- "";;- .lJl'JTJ - ~en doiru malAmatıu'. 
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Cümhuriyet bayramımız T rakyada 
yeni kalkınma, Bayındırlık ve Kül

.tür hamlelerine hız verdi 
Uşak Vasilin geldiğini haber verdi 

Edirne (Hususi) - Edime kız talebe 
y\ırdu (40), er1'ek talebe yurdu (90) ki 
topu (130) dur. Tra.ltyanm her k~ 
sinden·gclen bu çocukların hepsi büyük 

Başvekil kızının yüzüne baktı. Baba kız, birbirine zıt iki hissin mekteplere devam ediyor. Kendiler.ine 
• • l J b k b • h umumi mü!et.tişli.k yep yeni kMgir bir tesırı a tın a ve üyü ır eyecan içinde idiler. pavyon yaptırtmıştır. 

Vasilin geldiğini haber • veren rane bakan gözlerindeki manayı an- yük cenret nedir? Bir kadını en Kültür Bakanlığının yardımı ile kar-
upk, bu haberin bqvekil ile kızı lamakta güçlük çekmedi. ağır kelimelerle tahkir etmekten çe- yola ve yatakları tarnaınlannuşt.ır. 
üzerinde ne kadar mülhit bir teair - Misafirinizi burada kabul ede- kiruniyen bir adamın asilzadelerden 1 Baş vuran muhtaç zektılar böylece 
yaptığının farkında değildi. bilirsiniz. Dedi. Eğer benim mevcu- yüksek gördüğünüz hareketini cid-; kurta~~lmıştır. _Yurtlar her yerden yar-

Sokolaris daha birkaç saat evvel diyetim görüpnenize bir mini tq- den merak içinde enlamek istiyo- dım gonncktedır. 
terefini korumak için büyük bir fe- kil ederse •• Ben çekilirim. nnn. 1 YEN! KURSLAR 
dakirbk yapmı§ olan adamın böyle Solcolaria kızının maksaduu sez- Bqvekil, cözü biraz ıonra Vasi- Cümhuriyct bayramında Trakya nal-
acele ziyaretinin sebebini diqünü- di. Up.ğına: Iin gireceği kapıda, kızma gece cün- bant ustaları kursu 1stanbulda Seliıni-
yor ve. o!'u görüp açıkça teıekkür _O zab buraya getiriniz.. biq alem""-de maruz kaluığı baka- ye mektebinde açılmıştır. Ziraat Vekô-
ebnek ııtıyordu... •• •• •. • .... • Emrini verdi. Ve Ufak çıktıktan reti an~tb. 1 le ti bu kültür hareketini pek beğenmiş 

Fakat kızının olumunu ııtedıgı bu' ıonra da Teosyaya dönerek: Ve: ve takdir etmiştir. Programı Vekalet 
li* ·~-. . ~ adama onun önünde nasıl tqekkür Se d.... ad kar d .. _ t§te, dedi, Vaail.. ~.,1pnrator- vermiştir. üçer ay devam edecektir. 

edebilirdi. .• - bello ıgm ~ d tın~.!?'" dan beni tokatlama emrini alınca Umumi müfettişlik köy büroları kaza-
.,..'$. "•~~ t'• ıı; 'iffffP 

~-'"----~"-t~, Ll .. '~!:...: ~ .. tu ·~"'~ .. , ~ 
Bqka odada görütrnek istediğini r~nce onun ~ a ve ıgm yanıma yakla§tı. Şimeek gibi çakan larda cahil, bilgisiz nalbantlan kurstan 

söylese bu sefer Teosya kimbilir na- agır karardan vazgeçersm zannede- ırekisı ile vaziyeti kolladı ve bana .• ı geçırecektir. Her ay ıuılbandın evine on 
Erkek ta!cbe yurdu taLcbeleri 

sıl bir §Üpbeye düıerdi. rim. Benim surabma indirmek üzere kal- cebine h"'ş lira verilecektir, ve ayrıca 
Sokolaris Bizanım asil bir aile- Dedi. dırdıiı eli bütün ıürntiyle bir sura- Selimiyede beslenecektir Yataklarını 

caklnr tesbit edildi. İzmire bildirilme- Merasimde vaJimiz Atıf Ulusoğlu ile 
si kararlaştı. 938 fuarına şiınılid~n ha- komutanlar, erkan ve iiıncrayı askeriye, 

binlerce halk bulundu. 
aindendi. Bu aaaletti ki onu ne Er- Fahi§e güldü. ta indi. rvekfılet venniştir. Bu hareket nazik ve zırlanmak için bir rapor hazırlanmakta-
menistandaki sevgilisi ile ve ne de - Görüyorum ki, dedi, Vasile lmparatorun emri ile Vasil tokntı tam yerinde olup buradan alacakları ve- dır. Gelecek yıl daha engin ve daha 

Teosyanın annesi ile evlenmesine benden fazla alaka gösteriyonunuz. atmı§h. Falcat bu tokat •• Benim su-
1 

. ~ • 

mini olmu§lu.. ,t - Kızım.. Onun bana yaptığı ratırna değil.. Kendi ouratma inmi,- FJIJ lf~ 
Amlardenberi sürüp giden bir hareketin ne kadar kıymetli olduğu- ti •• Sencri dediğin bu adlll11 beni... \t }~ı , 

asalet unvanının ,erefine dü,kün nu bilsen ıen de bnn:ı.. Babana hak B~~aın b~ve~i.. senin bnb::uıı ıg1: ll. 
olan bqvekilin piç lazından çekin- ve....Uıin •• Bu adam bir ııerseri olabi- degıl, kendı kcndını tohntlamıstı.1 - ,~ • _..~:;..,.,, 
mesi, onun günün birinde: lir •• Bu adam Bizansın mul~~deratı Simdi nnladm mı o-;ıa kıır~ı ned~n 

- Ben başvekilin kızıyım. ile oynayabilir. Fakat o, bütün ser- l~oruvucu bir vaziyet alıvo&.;tn. Yno-
Diye meydana çıkması idi. seriliğine rağmen en yüksek uilza- t~rı büyük hnrelretin dah:ı sıcaklığı 
Bizanıın en mqhur fabi§esİnin delerin yapamıyacağı bir ıeyİ yaptı. devam ederke"" bu ndaını ben nasıl 

yine Bizansın en asil bir basvekili- Gösteremiyeceği cesareti gösterdi. tevkif ettirc~m ... , r~sıl ölüme ncvh: 
nin kızı olduğunun ortaya Çıkmanı _ Ne yaptı? Gösterdiğini demin edebilirim. ı 
ne büvük rezalet olurdu. denberi söylediğiniz büyük §CY·· Bi:.- - BlTMEDl -

Hele kendi kızının bir piç.. Bir ..... ---~---~-~--:---~------~--------
ı!e:.. kadının kızı olduğu da an- in a 1 y 

işte basvekili kız na kar§t bağlı
Yllll bir cihet te bu idi. 

Ona muhabbet ve ondan korku •• 
iki zıd hissin zinciri ile W.lı ol- k d O ~ 

du<iu Teoıyanın yüzüne baktı. a ar a n ~ o o 
Dudaklarından adeta zorla dökü- ~ ~ Edinıe kız taiebe yurdu. talebesi müdürleriyle bir arada 

lür gibi §U sual çıktı: s~kalarla sanatlarıQ.J icra edecelderdir. teknik bir tarzda olacak .ve düşünceler 
- Vaıil beni gönneğe gelmİ§... Bı•r baba ne müracaat edilmiştir. Masum, ter te• AŞICILIK VE MEYVAClLtK şimdiden vilayetlere, borsalara, odalara 

Ne dersin? miz bir kızcağız .. Hadiseyi anlatıyor Ba· KURSU. bildirilecektir. Trakya pavyonu geçen 
Up.ğın getirdiği hal>eri Teosya da basının cinayc\ini anlatıyor ve söyliyor.' il,Ş ~ıl sürmek ü:ıerc köy gençlerin- yıl gibi takdir görmüştür, ve her kesi 

duvmuştu. · _ o benim öz llabamdır.. Bundan den kırk kışi, cümhuriyet bayr~nda yüksek varlık arzeden kollekSiyon üze-
Vasilin, bafvekilin evindeki mev- Korkunc bir iki ay evvel de uykum esn sanda böyle lFAlinıede pçılan ziraat usta kursuna gir- rine çekmiştir. İzmir fuan gittikçe yük-

cudiyeti, ona ka111 duvduiht derin , b' 1 t U d B d" 
1
1 m~le.rdir. Vilayctl~r onar gene; ~ır- selen bir şaheserdir. 

alakanın tesirleriyle büsbütün he- ır şey 0 muş u.. yan un.. ana u"· Y HABERLERt 

l
'tham altında 1 k d d b b Jd v . mış ve bütçe ve kadroları, öğretmenle- TRAK A 

Yecanlanmaıma sebep olmn•tu. mnn ı e en a anım n am o ugunu 1 d dl V k"l . Ço - .. .. ri ayrılmı.ştır. Bun'lar, ağaç fidanı, aşı, 938 yı ı için e A iye e a etı r-

Se • rd F'-'- • ı;orunce : ~yo u.. naat niçm seviyor- b J . meyva, hayvancılık, t:ıvuk, tavşan, arl- luda bir U. hapishane yaptıracağını bil-
du? Nasıl seviyordu? Bunu bilmi- U UnUyOT - Ne yapıyorsun baba. dedım.. cılık, sütçülük \'e peynircilik gibi ha- dirmiştir. Şimdiden yeri hazırlanıyor. 
yordu. --<>--- Bu hadiseden sonra ıokağa çıkmama yat ve ziraalin büyük tatbikatını göre- Edirne U. hapishanesinin kadrosu art-

lçm• de bir his, bir ses ona Vasile E lk" D v• d h" 1 müsaade etmedi .. Adeta ha.pis vaziye- ceklerdir. Ko",u kalkınm ..... ında bu kurs- maktadır. Burada ziraat hayatı ve ler-. vvc ı gece. egırmen ere na ıye . d b 1 d J ....., 

kar§ı çok yakın olduğunu söylüyor- tın e u un uruyordu. ların rolii pek büyüktür. biyesi ileridir. Bu sene vilayetin çiftli-
merkezinde tüyleri ürperten bir facia N'h 1 du. ı ayet >u son hadise oldu. Bnbıı- TAY VE BOCA ği Vekfiletçe salın alınacağı gibi 938 tJe 

Piç kadın, kendisine Vasile bağ- olmuştur. Du hadisenin i~renç faili yaş· mm hareketini hiç Lir şekilde nnlata4 YETtŞTlRMB ÇtFTLtCt Dertlimustabcy çiftliği de aJınacaklır. 
lıyan hislerin ayni babanın kanını lı başlı bir baba, ikinci şahsı da masum mam. Çok müteessirim.. Bu sene dahi Çorlu, Köprüce ve Şe- Ayrıca Ispartada staj görmekte olan 300 
Clamarlannda taııdıldan bir kardq- bir kız. henüz on dört ya,ına ayak atan Z:.avallı k v d'" 'dd" 1• I refli çiftliği U. Müfettişlikçe kralanmış- halıcı da lezgfilılariyle &lime cer.a evine · ldu ızcagız un ı ıasını a a· 
lik kaynqması o ğunu nasıl bile- saf bir kızdır. it d iır. Buralarda 250 - 300 tay ve boğa ye- taşınacaktır. 
bilirlerdi. a ar maltamlara bildirmiş ve muayene• tictirilccclctir. 937 de yet;.,..irilenlcr bu En çok dikkati ç~ken nokta şudur ki 

Babanın adı Ömer, kızın adı Zeynep· k d -< ..,. 
Vaıilin kendi kardqi olduğunu Y~ sev e ilmiştir. Hi.dise bugün tenev· ey içinde viluyet köylerine dağılılmış- ovaya iş ve çifti başına giden cewlılar 

-·•d hahrına getir· ebı"lirdı'? tir. Jandarma devriyesi gece vakti so· vur edecek ve k t tt•v· b"l j k l · · da bil ..... ·ızına aarruz e ıgı ı · tır. Boğalar daha ziyade örnek köylere için le >ır ıan m1a · e konulmuyor. 
ölümünü dilediği ve öldürül- kak aralarında dola~ırken bir ses, bir dirilen babanın tevkif, ademi tevkifi 

1 

teksif edilecektir. Bozırk sa(kan bir bo- Şerefini ve talihini bilen cezalılar bu 
meaini istediği adamı. kalbinin ve bağrışma iııitiyor. Bu bağrışma bir ı&· hakkında bir karar verilecektir. ğa köylüye (40 _ 50) lıraya mal edile- saygıdan biiyük bir ahlak dersi dahi al-

kafaamın adamını son bir defa daha timdattır. Zabıta, derhal vazifesini yapa- B~v.:z>.:7..Llt;.).aD»~Z?.Zü7.ZJ l cektir. Bu ekonomik ve pratik hareket maktadır. 
ve kartı kaJ'§tya görmek istediğin- ralc. i~ müdahale ediyor. lstimdada ye· Satıh k ev çok fayda vennekte<lir. Eneme grupları ÇANAKKALE MEMLEK~'T 
den kendisini menedemedi. tiııiyor ve öz: kızma, kendi kanından olan 1

1 
<la bir yandan köylerde çalışmaktadır. HASTANESI 

l V 
.ld. Cüzclyalıda, tramvay caddesin· ç kk l 29 (Il ' ) 100 000 k .. fte asilin geldiği haber verı ı- kızına el uzatmak çılgınlı;;ını gösteren ı Veteriner müşaviri Şevki özer bir ay- ana a e, ususı - • u-

. L--ka <> de 102 7 numaralı ve altı odalı, de· lir __ J· l · 1 1 k t ğı zaman baba da kız da onu uag babayı ya.kalıyor, sorgusunu yapıyor ne· elan beri kaza1an dolaşıyor. sur · a :>arUY e mşa o unan ınem e e 
baıJm hallerle görmek arzusunu nize karşı, bütün konforlu ev satı- ı tzM1R FUARI TRAKYA PAV- h.ıslancsi ile Belediyemiz tarafından ye-
duymuılar, fakat bu arzuyu açıktan ;.carete alıyor. lıktır. lstcklilerin mezkur eve mü- YONU KOMl'l'ESt niden parke kaldmmı ile kaplanan rıh-
izhara çekinmi§lerdi. Teoaya bafve- ZEYNEP ANLATIYOR . racaatleri ilan olunur. ı Komite, general Kazım Diri.kin baş- tıın caddesinin açılışı bugün merasimle 

kil babasının kendisine iatifbamki- Zeynep dün izmirc getirilmiı. ifadesi· ~c.zrzzr.aTIX/.'/~...Z~/.Z~..H.Y.J k:mlığında toplandı. Takdirname ala- yapıldı. 
------ - - ----- -- - --

MERtÇ TAVUK 
lSTASYONU 

Bugün merkezi kazada asri bir t.nvuk 
i~Uısyonu ile cüınhuriyet parkının açı
lışı merasimle yapıldı. Merasimde kay
makam, J. komulnnı, adliye erkanı, mü· 
diran, memurin, halk bulundu. Ayni 
zamanda Subaşı köyünde Uç, Umurca 
ve Karayusuf köylerinde birer dcrshn· 
neli mekteplerin açılışl ve Küplii kö· 
yünde bir konfernns salonu ile modc~ 
bir köy konağının temel atma merosi.n11 

yapıldı. 

KÜÇÜK EDiRNE HAilERLERt * Edirne Cümhuriycl Halk PartiSi 
teşkılatı ocak kongreleri nihayet bul· 
muştur. Nahiye kongrelerinin akdine 
başlanmıştır. Bunu kaza kongreleri ta· 
kip edecektir. * Belediye teşrinisani devresi mutad 
içtımalarma ayın birinden itibaren bnŞ· 
lıyacaktır. Bu içtima devresine ait ruz· 
name hazırlanmıştır. * Yapıİan bir teftiş neticesinde Mu· 
rath posta müdürü Nazifin 800 lira açı· 
ğı çıktı&ında·n işten el çektirildi'. 
* Trakza umuini müfettişi general 

Kl\zım Dır:iğin yüksek teşebbUsleri ve 
vakıflar umum mUdürlüğünün yardun1 

ile Edirnemizi süsleyen bütün tıbidetcr 
tamir edilmektedir. 

Son iki yıl içinde bu abidelerin ıaın.1• 
ri için sarfedilen paranın miktarı yUı 
bin lirayı bulmuştur. 

Fransa 
Milletler Cem iye· 

tinin kararı 
olmadan 

ltalyan krahnın Habef 
imparatorluğunu -

tanıyamaz e 
Paris, 31 (A.A) - B. Cerrutiniıı 01 

zuniyet alınası üzerine Caris de b~1. 
cf. ı• 

bir sene evvel 1''rnnsanın Roma s ır 
ğinc tayin edilmiş olan B. De Saııt aı.ı· 
enlinin bir türlü vazifesi başına gi~eıJI; 
miş olduğu hatırlatılmaktadır. fıl1' . 
Roma Fransız sefirinin itlınatnanıcsiıı~ 
Habeşi:stan imparatoru namına )'~~ .• 
masmı istemektedir. Bu ise ttalyan i.l 

tuhatını tanımak demek olur. .. 
~u· 

~~..... vaffak olamıyoruz. Eğer bize yardım işitılir. Naçar bir köşeye giz.lenir. Me- maz. Herkes uyuduktan sonra kızın 
ederseniz çok minnettar olacağız. ğer bu gürültüyü yapan kızın dev kar- saçlarını yoklar. Saçlann büklüınleri-

Naçar, devlerin bu rkasını kabul el- deşlcri imiş ... Kız, ip merdiveni aLmak nin dibinde ayn ayn kırk anahtar gö-HALK MASALLARI 
Parlamento mahaf ili Ita1yan h te-

meli tarafından bugün yapılınış ol~, ıı· 
şebbüsün Paris zimamdarlan .ta.r"';\J. 
dan bidayetlenbcri kabul cdilın~ bU i.ı 
nan haltı hareket üzerine de bir t';5 
icra etmesine ihtimal venneıncktc<lit~· 

• 

Evvel Zaman 
içinde nz 

-2-

Biçar ile Naçar 
· Az gittiler, uz gittiler, dere tepe düz ziyor .. 

gittiler, nihayet bir mağaraya tesadüf et.. Dediler. 
tiler. Mağaranın ağzında koskocaman izzet ve ikram ettiler. 
bir değirmen bşı vardı. Devlerden biri Naçara: 

(Naçar), değirmen taJını çakıl taşı - Bu gördütrünüz kız: bizim biricik 
gibi tutup fırlattı. Mağaradan içeri gir- hem.şiremizdir. Onu sana verirsek alır 
diler. Mağarada saçları kırk düğnm ör- mısın? 
gülil bir kız vardı. Kızın dizine kör bir Dediler. Naçar: 

dev yatmıştı. Ortada dQrt kulplu büyük - Ben almam ama kardeşim Biçara 
bir kazan kaynıyordu. Naçar, kazanı verirseniz alır .. DedL 
tultuğu gibi kaklınp bir tarafa fırlatlı. Kabul ettiler. Nişa,n taktılar. iş olup 

Bu . sırada iki kardeıin geldiğini gö- bitmek üzere iken devler: 
ren yedi dev de hışımla mağaraya gir- - Bizim bir derdimiz var.. Dediler. 
diler. Naçarın koca .kazanı tüy gibi kal- Yedi senedenberi başka devlerJ.e harp 
dınp atrnasJ. karşısında korktular. ediyoruz. Malaaduru.z bu devlerin ktz: 

- Bu adem otlu yaman biqeye ben- kardeaini alın.ak... Fakat bir tUrUl mu-

tL Biçarı mağarada bıraktı ve yedi dev- suretiyle kardeşlerini içer alır. rür. Anahtarları alıp saklar. Ertesi gü-

le beraber yola çıktı. Az gittiler, uz git-, Devler sağı solu koklarlar. nü mağaraya varırlar. 
tiler. Nihayet bir yere geldiler. Devler - Burada insan oğlu kokusu var. Ertesi gece yine devler uyurken Na-
yarım saat u:r..ak mesafede bir ev gös- Derler. çar, elinde kırk analılar, mağaranın 
terdiler. Kız: otuz dokuz odasının kapılarını açar. Ni-

- Işte burası... - Evet kardeşlerim, der, ben ne ka- hayel kırkıncı odayı da açtığı zaman 

Dediler. Naçar: dar saklasam siz yine bileceksiniz. Doğ- içeride üç karış boylu, altı karış sakallı, 
- Pek Gla .. Dedi. Siz burada durun, rusunu söylemek daha iyi. Buraya bir bir mermer üzerine zencirle bağlanmış 

ben gider, istediğiniz kızı getiririm. jnsan oğlu geldi... Işte şurada saklı... bir adam görür. Zincirlerini çözer. üç 
Eğer beş saate kadar gelmez.sem beni Devler Naçarı saklı olduğu yerden çı-
ölmüş bilin .. Kardeşim sizlere emanet. karırlar ve sorarlar: 

Naçar, evin önüne gelir. Bakar ki - Burada ne arıyorsun? 
~vin kapısı ye>k. Acaba bunun içine na- Naçar cevap verir: 
sıl ve nereden gireyim diye düşünürken •- Sizin kız kardeşinizi filan yerde
pençereden bir kız başını uzatarak se>- ki kör deve almağa geldim. 
rar: Devler sorarlar: 

- Ey adem oğlu burada ne arıyor- - iyilikle mi, kötülükle mi? 
sun? Naçar cevap verir: 

Naçar: - iyilikle olursa iyilikle . .. KötUlük-
- Seni almak üzere geldim; der, içe- le olursa kötülükle: .. 

ri ~ıl gireoeğinıi düşünüyorum. Tabii devler ktt kardeşlerini iyilikle 
Kız. Naçarı ilk görüşte aşık olur. Pen- vermiyecekleri için: 

çereden aşağı bir ip merdiven at.arak - Yiğitsen çık meydana dövüşelim.. 
Naçan yukarı alır. Derler. 

Bir müddet sevişirler. Her ne kadar 1 Naçar devlerin hepsini de öldürür. 
ku: Naçara Aşık olmuşsa da dev kardeş- Kızı alır ve kendini bekliyen yedi de-
leri geldiği zaman onu öldüreceklerini vin yanına gelir. · 
bildiği için Naçara hemen gitmesini söy-ı Yola çıkarlar. Gece bir yerde ve açık
ler. Tam bu sırada dıprıda. bir gürültü. ta konaklayarak uyurlu. Nacar uvu-

karı-? boylu adam zincirden kurtulun· 
ea hemen devlerin kız kardeşi ve Bi
çarm nişanlısı olan kızı ald1ğı gibi ka
çar gider. 

Devler: 
- Biz bu adamı birkaç defa öldür

dük, yine dirildi. Nihayet güç bela ya
kalayıp zincire vunnuştuk. Şimdi sen 
kurtardın. O da kız kardeşimizi aldı 

kaçtı. Oldu mu bu iş? 

Dediler. Naçar: 
. - Ben gider onu yakalarım. Dedi. 

Eğer yedi seneye kadar gelmezsem kar
deşime ne yaparsanız: yapınız. O sizin 

yanınızda emanet kalsm .. Şayet yedi se
ne sonra geldiğim zaman <>na bir fena
lık yapıldığını gö.rccck e>lursam vay gel 
di halinize ... 

-Bitmedi-

Bir taraftan Fransız mümessili ~it· 
kında haksız bir fark gösterilrııekl jl&' 

Filvaki İtalyan imparatorluğun~11• iti• 
mndanberi Amerikanın yeni scfil'\o~ 
mat.namesini H~istan i~ı~na fıı' 
kaydı olmaksızın t:ıkdim etrnış~r. ıııfl• 
giltere sefiri de kral altıncı Jo11un wıı
ta çıktığı zamandanberi yeni il~;,. 
me takdimine davet edilmiş değil itı1' 

Diğer taraftan Fran.ı;a.nın Jlabef 1>:1\r 
paratorluğunu tanıması ancak bıJ ,,e
da Milletler Cemiyetince bir~ "4 
rilmesindcn sonra kabildir. rf# 
İngiliz müme$illerinin bu babda ::.w~ 
miş olduldan bütün gayretler ~· 
siyasetinin devletler arasında ~ il• 
getirmiş olduğu muhalif . ıı.arcke 
karsılaşmakiadır. ~ı>' 

F.&ıscn Habeşistan imparatorl iil'il(l)t" 

tanınması meselesinde Fransız ~ ,,.e ,e' 
tinin siyasetinde bugünkü ah" 10 t>t):" 
rait dahilinde bir tahavvül huSU ~ .,. 
lencmez. Şu halde Italyanın p 1 (l)ır' 
Fransanın Roma sefarette~ .ga;:ıa~ 
ayyen bir müddet için sefirsit 
tır. 
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J.tatürkün nutku cok 
' 

değerli 
( B •••••••••••••••••• • AŞ TARAFI 3 UNCU SAYFADA) disiplinini, enerjisini, yüksek sevk ve neticeler vereceğinden emin bulunmak-
Çareleri düşünülmelidir. Bundan başka idare kabiliyetlerini gördüm, derin ifti- 1 tayız. Cümhuriyet Hüktlmetinin kom

:~eket.imizde yetişmiyen iptidai mad- har duydum, takdir ettim. 1 şulariyle ve ~iğer büyüt_c. küçük devlet-

• • • 

Hikaye~ 
• • • 
Olan Şeylerden i {:;=:::;:; 

ııı:r ve istihsal maliyeti üzerinde tesir Ordumuz, Türk birliğinin, Türk ku~- ,, ~e~le olan ~~betl~rınde Ahenkli bir Omuzlannda tak caketleri. ince man• kavunu bir mu1ıendia ihtimarniyle mun· Bay kelimesi, Jülideyi biraz tubaA.,. 
1ll>ara.k dl§ memleketler mamulatı ile ret ve kabiliyetinin. Türk vat.anseverlı- ı.stıkrar ve inkişafı goze çarpmaktadır. tolan, kol kola, konuprak ve, tuh olma· tazam çizgilerle dilimliyordu. Kocası. tardı .. O, burada bir genç anne ile kar
~i güçl~iren her nevi vergi ve ğinin çeliıkleşmiş bir ifadesidir. Ordu- Sulh yolunda nereden bir hitap geldiyse 11 için uğraplmıt sahte kahkahalarla SÜ· hatırlı bir tekimperver oldujuna ber plafaC&iuu ümit ediyordu. Gayri ihti
~~r kaldırılmak lizundır. Gerek bu muz, Türk topraklarının ve Türkiye ide- Türkiye onu tehalükle karşıladı ve yar- lerelc gezinen birinci mevki yolculannm haliyle gösteriyor. Kağıtlan yağ içinde yari : 
ı.~lar Uzerinde çalışll'ken, gerek her alini tahakkuk ettirmek için sarf etmek- dımlarını esirgemedi. piyasa ettikleri senit güvertenin albn- kalmıf, fmcanlardan, balık tavalan, pat· - Bayan evde yok mu efendim>. 
~i ~ir mali karar altrken ilık gözönü- te olduğumuz sistemli çalışmaların ye- ispanya hldiseleri dolayısiyle Akde- daki karanlık keridorda. dördüncü meY· 11ean, biber dolmalan çıkarıyordu. Ge- Dedi .• 
•a~e~ır~im~ şey milll faaliyet ve n:ilmesi imkansız teminatıdır. niz ve Karadenizde alınması gereken 

1 
kün imanlan kendi güvertelerinde rahat nit kapağın diğer köfeSindeki aile. iki - Hizmetçi tuhaf bir eda ile : 

~ iatihaaı, yani verginin bizzat ana Teslihat ve teçhizat programımızın t~dbi~le~ C0ümhu~iy~t H~~ en ge- I Lir yer kapabilmek için itite kabp iler- arsız çocuklan ile koca güverteyi hara- - Hayu, diye cevap verdi. 8ay11111Z 
~çqoa.a üzerinde yapacağı tesirler ol- tatbikatı muvaffakıyetle ilerliyor. Bun-1 nış bır zihnıyeUe ıştirak etti. Dunyanın liyorlardı. ca kesiyorlaclı. iki .enedir karmndan ayn YAflTM. Ta-
::!nıdır. Maliye memurları da iç işleri ları memleketimizde yapmak emelimiz 

1 
her tarafında olduğu gibi bizi allkalan-1 Akpm yemeği içi.n bani, hani çalı- Çocukların bir tanesi. elindeki aiaz bii küçült Se'rioç çok bakwnm: blq-cw .. 

ı .• urlan gibi halkla daimi teması olan tahakkWt yolundadır. Harp sanayii ıe-. I dıran sahalarda ve bu arada Ak.denizde tan. beyaz külahlı titman ahçılar ko- muziluwnı. kulak.lan delecek bir tekilde iyi bir nezaret albnda yelipneai için bir 
:::littır. Bunların da halk ile temas- sisatımızı daha ziyade inkişaf ve tevsi 1 sükun ve istik~a~ ko~ı. ~iz~ ı carnan lengerle~i koridorun ke~nna öttürüyor, öteki de, aahibi gelmemit bir muallime tutmaia karar 'ftrdiler • 

. da halk için çalışan bir halk hükö.- için alınan tedbirlere devam edilmeli yakından ve alaka ıle takıp ettigunız hır yerlqtinnitlerdı. Mutbahlardan aogan ve telozngu. büyük bir gürültü ile ileri ge- - Sonra gülerek : 
::~ııı~ tabil vasfı olan izami dikkat ve endüstrileşme mesaimizde de ordu 

1 
mevzudur. 1 bulqdt kokan ağır bir 11caldık çıkıyor ve ri sürükleyip duruyordu. Büyük annele- _ Her halde bay, sizden mem!lua 

ihtunarn ve hamt emniyet ve inan ihtiyacı aynca göz önünde tutulmalıdır. ı Şurasını da memnuniyetle kaydedebi- terlemiş insan kokusiyle karışarak kori- ri çocuklarla mqgul olacak halde değil- kalacak. üstelik güzelsinizde .. 
~ek şiarlarının inkişafına bilhassa Bu yıl içinde denizaltı gemilerini ınem- lirim ki, şarki Akdeniz ve Karadeniz: dorun içini gönül bulandırıcı bir hava 1 di. Yuvarlak bir sepetten çıkardığı iki Dedi .. 

j' . etmeleri lnzımdır. Cümhuriyet re- leketiın~e . y~~ınağa başladık:. hava: sulariylP. Ba~kanlarda .•. ve ~a~ın ~arkta ile dold~ru~ordu. .. ... 1 iri koyun ku~~iunu, gidinceye . kad~ 1 Jülide, kıp kırmazı kesildi. Hizmetçi
i.~~den (nef'i hazine) demek kanunun kuvvetlerımız ıçın yapılmış olan uç yıl- gcç ... n sene ışaret ettıgım ıyı munase-1 Bir kıyotın bıçagı kızıl tavuk cıgerle- kok.maması ıçın, asacak senn bır . b _zl • • diy '--d L:
o.ıaıııı l . . . ı . . . . nan u ıo en onun pm e ... ar Dqt 
l\ıı- e .. ehine tcsbit ettiği hakla kanu- hk program, b.üyük. mil.lctımtZJn yakın 

1 
betler ayni!le devam .:tmı.şlır. Geçen, rini kıyan, suyu kızıl kan rengi olmuı yer arıyordu. Nihayet güverterun tente-

... , mukellefi karşılaştırdığı vazifeyi ve şuurlu azmıyle şundıden b~arılmış seneden bcrı dost ve mutt.efık devletle- koca bir kapta balıklan yıkayan ahçı lerini geren ipler gözüne llitti. içinden aanılmaımt olan gurunun zedelenmek 
~Yet denk bir halde elde etmek demek sayılabilir. Bundan sonra bülün tayya- 1 rin mühim ricaliyle bizim devlet adam- 1yamaklan bu, itiıen katııan halkın mev· her nevi qyalann çlktığı kocaman bir ~re olduğunu anlattı. Ve, birden aya· 

dUğunu bir an hatırdan uzak tutma- relerimizin ve motörlcrinin memleketi-
1 )arımız arasında karşılıklı ziyar~tler vu- 1 cudiyetinden sanki bihaber imişler gibi sepetten uzun bir ip çıkararak kuyruk- ga kalkarak : 

~~ı..~ne.ınU prensibimizd~.. . . m~~e yapılması ve ·~.arp. h~va s:ına_y'.i-! kua gelmiş ve bu dostluklarımızın leza- 'birbirleriyle çene çalarak işlerine bakı- lan ipe bağladı. Ve, tentenin kenanna - Eyvahl Küçük çantamı İstasyonda 
İeıl ~rlar mevzuunda ıtına edümesı mızın de bu esasa gore ınkışaf ettırıl- hürüne vesile olmuştur. yorlardı. astıktan aonra geni§ bir nefes aldı. unubnUfUlll. Ko§Up bulayan, içinde mü· 

110 
p ~ı:n esas bu kurumların mali mo- mesi iktiza eder. Hava kuvvetlerinin l HUktlmet bu son sene zarfında dev- Ocaklar yanıyor ve. dördüncü mevki Jülide kendi halini unutrnuı. ilk icar· bim k&ğıtlanm vardı. 

':io'Pol, tıcari teşekkül ve milü valörizas- aldığı ehemmiyeti göz önünde tutarak letlerle olan Licarl mün~betlerini yolcuları arkası kesilmiyen bir sel gibi şılaştığı bu alemin 'inaanlanru tetikike Dedi.. Ve, tek bir kelime aöylemeclea 
lif·n .kurumu karakterlerinin dikkaUe te- bu mesaiyi pliuılaştarmak ve bu mevzuu 1 memleketin ekonomik bünyesine uya- 1 anbarlara güvertelere doluyor, doluyor- dalmıştı. Demir borulan üzerine yerlet· kota. kop sokağa çıktı. Yolda ağlayarak 
ca~d: Harice tütün satışlara ve ihra-ı lay•k olduğu ehemmiyetle milleti~. ~~- 1 cak mukavele ve anlaşmalar yaparak 

1 
du. mit Uz denizciler, çıplak ayaklı, alın· gidiyor. Esaslı tahkik.at yapmadan yo

ltıa~ e~uu daha yakından meşgul ol- zarında canlı tutmak lazımdır. Buyuk tanzim etti. Bunlar arasında; Fransa,! Jülide elinde küçük bir çantası ile lan çatıldı çingene kadınlan, poturlu, la çık.tığından dolayı, kendisini ve an
t.el.~a deger mahiyettedir. Gümriiklere milli disiplin okulu olan ordunun eko~ Ingiltere, Almanya ve Sovyet Rusya ile bu kalabalığan içinde şaşkın ve, sersem kupklı köylüler, sandallarının aralıkla- nesini muaheze ediyordu. Derhal dön
ler~' bunda tesisata, çalışma usul- mik, kültürel, sosyal savaşlarımızda hı- Akdedilen mühim ticari anlaşmaları bil-1 ilerliyordu. Bu onun yalnız olarak ya- rından, ıim siyah olmuş kirli, beyaz ço· meliydi. Tehlike arkasmdan onu takip 
g~ ille .ve kanuni mevzular bakımından ze ayni umanda en l~zumlu ele~anları hassa kaydetmek ist .. : im. 1 pacağı ilk yolculuğu idi. rapları görünen, genç kızlar. pizamalı ediyonnuı gibi korkuyordu. 
ltı:.~1 ısllhat tedbirlerine hız veril- da yetiştiren biiyü~. hır okul. halıne gı: 1 HükUınetin d teşkllAtının ekonomik 1 Babaıı öldükten aonra derin bir yok- I terlikli erkekler, mütemadiyen, keskin Jülide, artık hiç tanunadağı bir ıebirile 

J ... ı..ı~ap etmektedir. tirümesinc ayrıca atına ve hıınınet cdı- kalkının :!uta allkalı daireleri auzluğa düşmüşlerdi. Kendilerine kalan 
1
bir idrar kokusu neıreden kirli bir hela-..... usar 111 f' ti . .. . d 1 - · .. h kl 1 a savaş _1_ yalnız kalmqb. tıtaiıbula dönmek için 

'-..-n t zn· l B B" ük' K t.a 1 ıçın gı ve ISWD ış e- J çanlallnda ancak. dört liraa vardı. Cü· 
'".ıı ... .ı__ mamu ötmın ıa erı uzerm e ecegıne şup e yo ur. 

1

. . bil . . "''-barat ufkunu gen' 1 küçük bir maaş anc~ ev kiralarım ödi- nan önünde hiç ekailmiyen bir kalabalık. 

'llaulibı e? at,. satış an artırmıştı. u uy . aı:nu. Y. . . t.en yardımcı birer daire olarak çalışına-~ yebiliyordu. Jülide, gazetesini açarak, şezlonga iyi verteyi hatırlayınca. kulaklan uğulda· 
'- ;1_ daıma dikkatte bulundurulması Dış sıyasetunız geçen yıl ıçınde de 11 lanz' t k uı.-undır ı Y-----&. için çallfmanın ne olduğu- ce yaslandı. Etrafına bakmaktan gözle- N k 
"'Y'1411ı l k ı,· r· · l da arını ım eme uu. • ıqaıı.- mağa bAf}adı. e yapaca tı> Nasal gi. 

Arkado ur. .. .. sulh ve arsıulusal ~~~ .... ~r ı~ı yo ~n.. Dış siyasetimizin aynca vasfını kısaca nu bilıniyen Jülide, artık çalışması ve, ri kararmıştı. Gazetesinin siperi ark.asın- decekti> 
denı v aşlar .'. buyük ~vamız en me- inkişaf elmiş ve yur~dugumuz .yon':"1 anlatmış olmak için diyebilirim ki tut.- kazanmua l&zun geldiğini anlamqta.Fa- da gözlerini kapadı.. (zmire geldi. 
lır.. e en murcffeh mıllet olarak var- değişmez olduğunu hır daha belırtmış- t • . • 1 e hedeften ayr im kat en Ufak bir itin bile pek güç elde Ak.-m olm•u•tu Her biri ba-La bir A 6'~ Yiikse1 . 1n • . . . k 1 ugwnuz sıyası yo v ı ı- I • ...- -. · P nneaine bir tdgraf çekerek, para te-
l'tılll]a ~~· Bu, .ya 1% ku- tir. Milletler ceınıyetının geçırn~e le ~. - yoruz. Son senelerde arsıulusal müna- edildiği böyle bir zamanda. baı vurdu- ümidin. baıka bir düıüncenin pqinde darik etmesini aöyliyecek, ve beldiyecek· 
ij bir~ .. değil, dU§unoele~~~ te~e]- duğu çetin safhalarda Cümhurıyet H~- sebetlerdc daimi değişiklilcler olmasına 1 ğu bütün yerler, bir kaç gün onun kal- 1 bu yolculuğa çlkmlf inaanlamı. doldur- ti. Ceceyi geçirmek için küçük bir otel 
?lıilier ~ lap yapmış olan buyük Turk kumeti bu arsıulusal kuruma olan bag- rağmen biz bu karısıklığın ortasında bini tatlı ümitlerle yaşattıktan sonra, bi- ı duğu vapur. sakin ve rakit denizin üze· k ki b. I k eld. 

Utin dinamik idealidir Bu ideali 1 w h l d . t k et' le ,. b . l d' . . . .. . ·ı--•· d arar en, a ına ır gazete ama g L en kı.-~ b' · lı ıgını er sa 1a a gos erme sur ıy sulhperverlikle duygulu olarak ka~ılık- rer red ceva ı vermış er ı. rınde hafıf bır sur atle ı cnıyor u. 8. .1.. • k k f . ._ ır zamanda başarmak için fikir . ld ılın . .,.. .. . • l'w .. .. .. ır vı ayet gazetest o uma ena bar fC1 
\te har k . .. .. . sulh ıdealıne en uygun yo an ayr a- 1ı dostluklarımıza l'İayet ediyoruz. Onla- Jülide artık umıtsız. ıge duıımuştu. Bir Anbarda ve, güvertede herkes ak- d "'1 . . . . • . 
Yet• e etı beraber yurutmek mecburı- t .. t in birinde küçük b'r ilan ... h 1 _ d 'd' egı dı. Yenı Asır gazetesınm. resimli 

ındey· B bb b k mış ır. rm mahiyet ve dair~l.!rini genişletmeğe gun gaze en ı • jşam yemegı azar ıgm a ı ı. d J 1 d 
tiireı· . ız. u leşe üste aşan anca Büyük Lir milli davamız olan Hat.ay görmüş, okur okumaz sevinciden zıp- .. ve, üzgün sahifelerini açarken ü i c, 
"al ı hır planla ve en rasyoool tarzda 1.. d müsait zihniyetle . ıulusal vaziyet ve 

1 
le • koşmuştu tk· . b' d Gece basınca ışıksız kalan guverte içinden : Güzel bir gazete diye dü .. •n-

~ ic:inin S""irdig·i safhalar ma uınunuz ur. ıne s r en ,..-
IŞtnakta mümkün olabilir Bu sebeple 7 -:s vazifelerimizi göz o .. _-ıde tutarak çalışı~ ıyara annes · ı ı 1 yolcuları, göz gözü görürken, ne yedik- d" .. d' .. b 1 d So 

Oku • MUleller cemiyeti yüks~k idaresi altın- 1 bu ilanı tekrar. tekrar okumuşlardı. . . · k ek · · . u ve. goz gez ırmege a~ a '· n sa· 
h 

Yup Yazma bilmiyen tek vatandaş yoruz. Bu yolda itina ile ça ışmaya de- . • . . ı lerını bılerc yem ıçın acele edıyor- h'f 1 . • . k B' b k .. F 
ır .. 1_ da cereyan etmiş olan müzakereler Ha- \'am etınek hu"krı.mete tavsiy" "'dcceğı'm AydUlda yaşıyan cıddı bar aıle, altı 1 d n· . . k' al 1 d -'- ı e en çevırır en • ır an a ıyı ran· "'1-tllamak ml k r b•' .. k k lk u " " ar ı. uınncı mev 1 s on arın a, wı.şam b"l b' d' 

ltta savaşın~ me e .e ~ uyu ~cdı.~: tay halkının layık olduğu mesut ve en doğru karar olduğu kanaatindeyim. yaşındaki kızlarına muallimlik edecek 1 yemeğine gece elbisesi ile oturanların al- 1 sızca ı en ır terccman anyor .. - ıyeıı 

d 
"'11 eleinanları yetiştirmek memleket zız mı e ve ı erı, un a, utun geceyı .,..sız geçumege ma . b l .. 

t~ı._.k ve yenı ça ısının ıgı müstakil idareye kavuşması yolunda A . .11 t k'll . lisan bilir genç bir Türk kızı istiyorlar- d b" .. . ·-·L • .. h !bir ilan gözüne iliıti. Bugünkü feci va· 
a.,.ala . .. . amaçladığım~ gayeyi temin edecek ve- 0 .. ,.1!'1. lm 1 k" b" . dı.. .. . .. . w zıyetine öy e bir :ilan sebep olmuıtu. 

t. ruıın ıdeoloıısmi anlıyacak anla- . . . unyaca rn .. um o uş ur ı, ız.ım J"l'd d h I b' elet k 'kum edilen guvertelıler, apgı anbarda A b b . 
'<tctL • ' sücaların kabul ve ımzasıyle nctıcelen- d 1 'd . d-'·' u ı e, er a ır m up yazara .. .. . .. ca a onu u vazıyctten lturtaracalr lt .:, nesilden nesle yaşatacak ferci ve . . . . . . . 1 ev et ı aresın t."Aı ana programımız .ı • •V r d v •1 • • yanan, olgun uyalı tek ampule hasretle . 
llruın1ar ~-L .. • mıştır. Yenı Hatay reJımının merıye\eı cumhuriyet .Halk Partisi programıdır. bu muallımlıge ta ıp ol Uffunu. aı esmı, b k 1 d ~ y~ böyle bir ilan;mı ola~b) Hem 

,,~ ı yara ... ,.._ ••. işte bu onemlı k b k ı..ı B .. ah-" d . • .k. 1. b'ld'". . a ıyor ar ı. 
... ııdeleri _, kısa b. _____ .J..: le . girmesine ısa i.r zaman a aı. u reJı- Bunun tansadıg~ı 'Prensıp' ler ida--.Je ve t iNi erecesına. ı ı asan ı ıgmı an- J"l'd 'k' d .. al lacel eli. iıte parası da yoktu. Güverte ile de aiı-lt\eL ""'• ır ~naııua mın et- lııı zili l k' «-"U I u ı e ı ı san ovıçı e c ye _ _._ . . _ _. 

._ l{üJt" Bakanlıw .. . ld mi kendilerine en 11ostanl: bir · niyete siyasette blZi aydınlatıcı ana hatlardır. attı. aı~ utemıyoıuu. 
ğı b·· ur gının uzerme a ı- ~ k b. r·· oldugwumuz Fran Bir hafta sonra gelen cevap ümitleri- Yanında. ark... mübalqalı bir tekil· Ba '-
teı uy.Wt ve ağır mecburiyetlerdir. lşa- me ır ıgı yapmış - Fakat bu prensipleri gökten indiği sa- de yüksel mit garip bir koltukta iatirabat nurun ~unduğu .yeri öğrendi. •.• 

d
. ettiğim umdelerı,· ""''-k gençlig-inin sazların iyi niyetle ve amaçlanan gayeyi nalan kitapların doğmalariyle asla bir nin fevkind~ idi. ed --• b' h . . . Ve aıkılganlıgını yenmege ça1.,. .. ak içe. 
ıt..-~ .a.ı.u; d b·t ek k 'ld b'k b 1 D 1 b l it d • . en, y,...ı ve, ır arıcıye memuru gı· . . d' 11· .. d' . 

~:._IDnda ve Türle milletinin şuurunda temin e e ı ec şe ı e tat ı a ~ ı- tutmamalıdır. Biz ilhamlarımızı go'kten ~ gun ır. m~ş a, a ı yaım a oır b" n gar ı. anı goıter ı, lfe talip olduğu. 
llrıa ,,.,._,_ b' halde yacaklarına şüphe edilmemelidir. Yarın- va gaipte ... d""'il dog·rudan do"'ruya ha.J çocuga muallımlık etmek, Jülideye mü- bi vakur, bir ihtiyar, çantasından ar •• ted' H t dil---L b' •- 1 t l ..... uı ır tutmak üniversi- " "5 ı:; b . d b' M l nu soy ı. ayre e ca;;ar. ır ıı;o a.,. 

e erün· .. .. ki Türk - Fransız münasebetlerinin di- yattan almış bulunuyoruz. Bı'zım' yolu- csseıelerin sayısız daktilolanndan biri 1 ataruye çık.ar ı ve, ar ısu ı mumya- l-'-1 b' d k 1 ö .. 
J..~. ıze ve yuksek okullarımıza duşen 1& a onu ır o aya so tu ar. nunc 
"""flıca V"''"Ücdir B . . l k lediğimiz yolda inkişafına Hatay ~inin muzu çizen içinde yasadıg· ımız yurt ba:r.- olmaktan daha İyi geldi. Orada yerleı- 1 aım hatırlatacak tekilde, vücuduna ba-I T" ._ ed F F d ti . -. . unun ıçm mem e: e- • o k urıı;ç en, ran11caya ve, ransızca aıı 

1. Şlllldili.k u·· bil "k kül' t" b"lg . h iyi bir. yönde yürümesi. esasl.ı bir ölçü 

1 

rıncla.n çıktığımız Türk milleti ve bir ti ten sonra annesini de getirecek, ona I taniyeaini iyice aardL iskemlesine otur- T"...ı- .1 ._ b. !L· _._ L 
il\~ Ç yu ur o esı a- k" "k b' .. d h f d S f k b" h k 1 un;çeye çevn ecem: ır -ı mes;tup ıı;oy· 
ı ınüta,~- ed ek bö'l . . . ve runıl olacaktır kanautındeyız. de mılletler tarihinin binbir facia ve ıs- uçu ır ev tutacak ve, kendısı e a - 1 u. onra, u a ır are etle arkaya dul J b h 1 1 stan JCU1 er garp gesı ıçın d b. k . . . 1 k ar. ülide büyük ir su u et e terce-

but un" • ·ıe • de ı...~~l 1 Balkan siyasetimiz en mesut bir iş bir-
1 
tırap kaydeden 'uapraklarından çıkardı- ta a ır erre anne11nı zıyarete ge ece • 1yaslanmca, iskemle tıpkı bir ---•:··at • . d --L 

lalAt. ıversı sın ~ anmış o an " . A k H ~ I mden yaptl lmtıhan eden a am ~ 
,.a_-ıat Programını daha radikal bir tarz liği yaratmakta devam ederek endişesiz ğımız netJoelerdir. Elimizdeki programın ta. na, ız çok mesut olmuşlardL e-

1 
masası teklinde havalandı ve uzun bir · . ... . . 

"" ~-tb - la h h b bar k t - ·· - k ı dda ka I L _ ,,. eld' Za-' ... __ memnun olmuıtu. Kabul edildiğim ve. ,,.. ile .-.:1 k "mh · le '~d çizilmiş o n sulh yolunda her gün da a ru u izi yalnız bir kısım vatandftcla ınen e e gununu arar aştır r... ryo a uanne ı ı. Tu auaua bir ölü . v _ .... 
ltıoct ""'ere cu urıye cıu en -:i' k J'Td . . . . . aeben lıra maaf aı.cap.. .c;ylediği za· 
"' ertı bir uru·versı'te k----~ırmak, verimli neticelerle ilerlemektedir. Cüm- alakalı kalmaktan meneder. Biz bUtün fa at, .u 1 enm vapurda kendısıne bırlgibi hareketsız yatıyordu . 
.. ,~_ iUallU ak k 1 man sevincinden adeta zaplıyacakta. 
.~~ bölgesi için Ankara üniversite- huriyet Hükumetinin prkta takip ede- Türk milletinin hadimiyiz. Geçen yıl ya~ .. .~ra ay~ak kadar parası yoktu.. Akşamın alaca karanlığı içinde, bu He . bir ı...,_ ak 

l& l:arnanda kurmak lhımdır. Ve gelmekte bulunduğu dostluk ve yakınlık içinde parti ile hükömet teşkilatını bir- Düıunduler. Yırmi dört ... t nasıl olsa manzara jülidqi sinirlendirdi. lakemle- men. annemae me ....... yaza~ 
~ höla-: ı·,.;.. V "I" sah'lle · · siyaseti yeni bir kuvvetli adım attı. Sa- leştirmekle vatand~ .. lar arasında aynhk geçerdi. Güverteyi dolduran hesapsız · · · d' V "zler"ını' semaya dı'Le et.:ralan aabp deri.al yola çalrma..,ı soy-
~ o'"'" :s- an go u ı nnın -ır • • • • .. ama çevır ı. e, go "- • j ledi. V bö l ı.tanb.ll b. 
Ole IUıel bir yerinde her şubeden ilk adabatta dostlarımız Afganistan, Ira.le ve tanımadığımızı filen göstermiş olduk. ınsanlardan bınaı olmak yuz kızartacak. _L hül' dald H üz b- on daki- 1_ b' e: Y ~ .a ar .~ 

UlJaı. . 1 .1 . . 1 w d" I" B had' · • b' . . . b. teY d~ld· rca. yaya ı. en ..... l ""ız• ır ilin yüzunden lzmıre geldı ve. 
th..... ı ıle ve nihayet üniversitesiyle ran ı e ımza elmış o Jugumuz ort u 1 u " ısenın ı1.1m dev~t ıdaresınde ka- rr ~u ı ya.. k . . 1t· • Jül'd bacaklarına .. v •• 

ı·~rn bir kültür aehri yaratmak yo- muahede büyük bir memnuniyetle kay-! bul ettiğimiz tkuvvet birdir ve o mille- Ve, iıte Jülide, elinde valizi kalaba- .~ 
1
!eçmb' ~·~ 1 1 

eh·! ___ ... _._ e-1 gut v~rdrte yolcul~guna katlanmamak ıçuı 
' . ":." . . . . d' hak'k . 1.x. • • k I • . tuy u ır cumun temaaını usac:uerca. Y 

1 
zını e yerlqti 

lı §llndiden filiyata g""ilmelidir. Bu de değer sulh esaslarından bırıdı.r. Bu I tın ın ı atıne uygun olduğu mey- 115ın ıçıne atı mlf gmyor. . d f 1 d A v • • 

"Yırı -~ . k af 1 d 1 1 . d d d K . Çe . d nn en ar a L taeı yukarı buna benzer bu çok te-l .ı teşebbüsün doğu vilayetlerimiz mısa ın etr ında top anan ev et erınl an a ır. uvvetın yegane kaynağı neaın en aıkı bir yağmur gibi ter· . . . . d"'fl b' . 
):!:liğiııe bahşedeceği feyiz, Cümhuri- ayni gayeyi takip eden ve sulh içinde olan Türk milletinin güzide vekillerini ler sazan bir hamal Jülideye yaklqarak: 8~· b.ır. kedı ıdı. Sanlıklı b~~anın ton 1 ~ u. er ~ ço; ·~ m~d~.e~ 
01-ca llUicörneu için ne mutlu bir eser inkişafı samimiyetle isleyen hükU.metler 1 büyük bahtiyarlıkla eğilerek selAmla- - Bayan, -dedi- eğer şezlong ister· ton wnını taııyan ·~ kedw.. Ha!· ı uz:ı.~~ t~ e er h onlan lıiç dutun· 
le\)t. kb.r. Tnvsiye ettiğim bu yeni le- arasında iş birliğinin alide de hayırlı rım. seniz size bulayım.. vancak evde Y&flUl\&ga allflllıt oldugu m ı erı ır tarz . ayata aevkeder, ve 

Qilsle . . için, vapurun içinde vahfiletmİf. bucak bunlar olan ıeylerdır. 
)atın .rın eğitmen ve öğretmen ihti- ltalya, Japonya, Almanya Jülıde, bir do.t bulmuı gibi sevine- bucak kaçıyordu. Jülidenin fena halde LEMAN ICAllAMAN<>CLU 
~t hı ~Yadeleştircceği şüphesizdir. Fa- rek : Asabı bozulmaia hatl&llllfb. 
c~ u cihet hiç bir vakit işe b~lama - Evet, evet -dedi- bana bir oez· 
~ et~i .kırmamalıdır. Vekaletin, ge- Komu·· nı·zme karşı bı·r long bulunuz.. . ~yumak, dinlenmek ~yo~ ~t. İki· 
ler !iıl ıçıııde hundan yaptığı tecrübe- Ve ikia birden. bulapk. · ve balak ıını de yapanuyordu.. Cözlenna 8llll ulu 

'İ-u.Çok Uınit verici mahiyettMir. kokan uzun koridoru geçtiler. Bir köte-- 1 kapadı Ye kendisini ll)'UllUlk için zorladı. 
ltıllJt tlt 'rarih ve Dil kurumlarının Tür!< kt h ı J ıine yüzlerle demir ... borusu yığılmq Dalalı ancak yanm saat olmuttu ki kea--
~e iırt==~ığı~ı aydınlatan çok kıymetli pa azır a yor ar olan. üçüncü mevki güvertcaine geldi-,kin bir çığlık kulaklannm dibinde Çlll• 

~ ald bırer ilim kurumu mahiye- ler. ladı. Vatlı kadın : 
Ci b• 1i1rıı görmek hepimizi sevindiri- Londra. 1 (ö.R) - fngiliz gazetele- keri hükümler olmıyacakaa da harp Hamal, Jülideye beklemesini eöyledi _ Eyvahl .• Kuynaldar denize gidi-
it.ol\: hMisedJr. Tarih kurumu yaptığı rinin verdikleri bir habere göre Alman- halinde üç devletin kara, deniz ve ba- ve, bq on dakika eonra elinde yeni bir yor •.. Diye baimnYordu. Halr.ikataa kuy· 
l,._. re, k"•d w ya, Japonya ve ltalya arasında komÜ- va kuvvetleri arasında it birl;ö,; l"'D 1 il ld' 8::-.!:L b' b 1 ruld ' ' ' d ' d " •• ~İt-1 >q. ugu sergi, yurt içlndeki -· ..- ,ez ong e ge ı. ;;7~ ır it ap.nnlf ann ıpı KeYfeDUf enu:e ogna ... 
dicten e~'.. ~~ya çıkardığı eserlerle şiın- nizme ka,rfl yeni bir pakt imza91 için müzakereye girifilmeai ihtimal haricinde bir insan gururuyle : zülüyordu. Yatlı icadın : 
~'sin· ~tuıı ilim dünyasma kültürel va- üç devlet mümcsajlleri araamda Tokyo- değildir. halya ile Japonya arasında ay- - Bunu buluncaya kadar, anamdan - Ta lnegölden getirdim, buz gibi 

lUt ı ~aya başlamış bulunuyor. da bir anlaşlna olmuwtur. Tokyodan bil- raca bir ticaret mukavelesi de imzalana. emdiğim eüt burnumdan geldi. itte ... kuyruklar gidiyor .. Diye feryadı kopa· 
bı.~;:ım galerimizi de bu ytl açml§ dirildiğine b.Mılına bu anlapnada as- caktır. na temiz bir tezlong .. Fakat yetmit bet rıyordu. Uz gemicaerin atik yardımla-
tııı ... ~ ruı.. Geçen yıl Ankarada ku- F d k h d 

1 
kurut vereceksin .. -Dedi- riy1e iki kuyruk yine yerine takddı. 

~e ~et ~~nservatuvan müzikte, sa a ı· aA ı·se er J?lide o kadar yorulmuftu ki. bir lira Jülide, yine kabusu andıran uykusu· 
Mıilt ele ' endısınden beklediğimiz tek- da ııtese verecekti. Bili tereddüt ha- na daldı. Sabaha karşı fiddetli bir ayaz 
~b~rı ıüraUe verebilecek hale - '-tt ,... malın istediği parayı verdi. Artık ot\ıra- iliklerini dondurdu ve, artık uyuyama• 

lı~ Ye~ İçin daha fazla gayret, feda- Paşa mahkemeleri bir çok isyancı cak bir yeri vardı. dı. Aydın trenine bindiği zaman. i~e 
ller ç ~de olur. Ozerinde, eqimtirak kokulu, daimi yüzü. hafil rujunun ahında bile sap san 

~~liğin~ıt SpOr faaliyetlerini Türk hakkında kararlar vermişti bir bahar tabaka11 bulunana anbann ite- görünüyor, iri kahve rengİ gözleri ince 
ın Jtıillt terbiyesinin ana unsur- nanndaki boı yere iskemlesini yerleıtir- ince kan damarlan ile lcızarmıt bir hal-

' sayınak liz Paria. 1 (ö.R) - Rahattan bildiriliyor : Futa dünkü gün aükinet içinde 
~. !fiındı ımdır. Bu İ§le hüku- geçmiftir. Pata mahkemeleri faaliyet halinde bulunm .. ve evnlki günlerde di. Çantasını yanana koydu ve, etrafını de bulunuyordu. Niabeten rahat tıeçen 

Clcidt Ye .kadar olduğundan daha tetkike daldı. Buraaı her çeşit insanla- yirmi dört saatlik bir yolculuktan aonra, 
~lli \re di.kkatll davranması Tü:·' tevkif edilmit olan l)"ancdan mabküm etmittir. Fas wehrinde hültümet maia- nn kaynqbiı bir alemdi. Anbann bir elinde açık renk bavulu ile İstasyonda 
~e-.- i sı>or. bakımından da mı'l zaların açılmaıanı emretmiıtir. Fas pque bu emre riayet edil---':~ takdir• •--- .. . . _ h 1 _ .x. d d . . J' lid , --ıı • ......._. ıuınuının uzerım orten, geniş ta ta ıL&- gidec..,.i a aının a reaanı soran ü eyı, 

L ' t\ltı~ı~d~ iUn.a ile yetiştirmes' de ·mağazalan ıtorla açbl'acağını ilin ettiğinden ticaret DOl'mal tekilde yenide1a pağua üzerine, çağırtkan renkli iki ıcc- iyi yürekli bir kahveci. aradığı evin önü· 
~lili ;;.ııaııdır. 'batlamJttır. F rana umumi mümasili general Mogues F aa tehrine gitmittir.. cade 9emlİf ve, titiz bir ev hanımı iht.i- ne kadar getirdi. Modem tanda yapd-

1..:-~ 'l'i.i..ı.. daşlanm: Sultanla birlikte bugün 1Cazablanb at yantlaıma riyMet etmittir. Daha baZJ mamiyle tepsilerini yerlqtirınit bir ka- mlf, iki katlı ve, bahçeli büyült bir e..-di. 
'~~· • ._Ordusu •.. '"'e bu"tun" m'ıl -L..L--I---:: ~~L! wa-•ın--. Bunlardan biri Futa ve aı:-1---..11- bu· --Ltep •-" U ~· ...-.-.-~· 1 .,.. or- ..... uaua D1C11L n &OCa oturuyordu. Kapıyı üatü bap temiz bir hizmetçi açta. 

iftihar, "'""rur duv-·1-..:y. müdirii ·-•-- ..ı:ı:.er ikisi Rahatta tevkif edilm=-1--clir. Fas -: ........... __:_..ııe 0 - , .. ..._' ._ ,.... .,_. ·-- .. -- Kadın. mütq bir aanlığa tutulmut Jülidenin be1clenilen muallime olduiunu 
~~ it._ falalı ad! ... Omı. bu yı' intitar edtıa bir emirnamede ..W..t plimnın tahakkuka milli Partieİ unvan1 gözlerinin altı safran halini almıfb. öirenince, tak bir miafir odum& ala-
~t ha}~ iki defa börül altında faaliyette bulunan tetekkiilüa nktiyle felheclilmit olan cFu hareket Bir taraftan ellatun jorjet entarİIÜÜD rak : 
-"" ._ iQde Yakandan göcdüa- komiteü nia batb bir ad albada ~uiindaıı ibaret oldui-nu lca1declerek narLalaL etekleri,rle dizlerini örtmeie _ Bir dakika belde,iaiz. bay timdi 

Ece büyük ---ların•· oaun da feıal.edild:S.:-.: bildirmektedir.. ·•-.....,.&• DA .... ~ lair ta..J'taa da. . unı:& •• lair. Jralir,.. c19di... 

Her sene 
Suzan Bianchetti 
nin hatırası için 

--0-

Bir sinema mükufat 
verilecek 

Suzan Biancbetti.. Sinema· 
nm bu çok MTilen fakat tim
di dzel ricudu topraklarda 
çoktan çüriimiif bulunan aaa
atkinn batıruam ebedileftir.. 
mek mabadiyle •filim müel
lifleri birliii• onun adını lafl
yan :reni bir mükifat ihdu 
etmitlerdir. Bu mikifat, en 
ataiı iki filimde iıtidadun 
göatermit profeayonel bir ıea
ce Yerilecektir. 

Bu aene hu mükifab Jani 
Aator admcla bir cenç alnut
br. 

Miki.fat her .ene 17 i• ~ 
rinde, Sazan Bienchetti'aia 
ilim tarihi o1an tarihte nrile-
cMtir. 
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Talım Hey'cti 

Çok vahşi bi1· kab.iledir. F ransaya düşman
cbrlar. Sevdiklerini onların eline teslim 
etmekle beni kazanmak mı istediniz? 

Ay n Sa ' lun 
Elsn Vings iki adım geri çekildi. Tayynreye doğru koştu. 

a o a - T cklifimi reddediyorsunuz. Bu kn- Elsa Vings te yerinden atlamış, ona 

rarınızla kendinizi ölüme mahkum etti- clo~ru gelmeğe baglamıştı. 

ğinizin farkında mısını ~ Civarda içecek 
Lir yudum su b\llamıyacaksınız. 

Karşılaştılar. Genç kadın sadece: 

- Ann ile babası kurtuldul~r .. Dedi. 

- Nasıl.. Bunu yaptınız .. Siz yaptı· Bulamazsam susuzluktan ölürüm. 

Ötekiler de ölecekler .. nız ha ... 
Onlan belki bir mucize kurtarabi-

lir .. 
- Evet ... Size lr.arşı olan a,lumdan 

yaptım. 

General Ka:ım Dirik mfüaahsil köıJlii araslnda 

Edirne, (ilk teşrin) - Trakyada tar- kozalanna tercih edilmektedir. 

>.. .. z~raatinden. bagkn . s~~.a:ii 2.İraiyeye \ Bursa yetiştiricileri T rakynda olsa
buyuk chemmıyet venldıgını yazmıştım. l lardı dünyaca müsellem tecrübe ve bil
Bu meyanda sanayi ziraatinin en karlısı l gileri ile daha geniş istihsalatta bu1u-
1olan İpek böcekçiliğini ihya için dut fi- t na bilirlerdi. 
lı.ı ] ki . . 'J • • oan ı arı yctıştırı mıvtır. Mektebin açılışından şimdiye kadar 

t Edi~nede ~Jtı s~~vc.den beri. faaliyette g~çe~ ahı ~enede Edirne ve civarında· 
1 
olan ıpek bocekçılıgı mektebı vardır.... kı koylerdc vasati olarak 70 - 80 bin 
Mektebin unvanı bu sene ipek böcekçi- kilo yaş koza istihsal edilmiştir. Bu nis-
)iği istasyonunn çevrilmiştir. Melttep ! bet Bursada mülhakat la birlikte bir mil

Genç lmdının gözkapııkları kapandı .. . 
Jki damla yaş iki gözünden yanakla-

' rına doğru yuvarlandı. l.angle, bu derin 

1 
ve içli elem karşısında müteessir oldu. 

- f:Jsn ... Dedi. Haydi ... Tayyareni
ze bininiz ve gidiniz.. Benimle meşgul 
olmamanız eİL.İn için çok iyi olur. 

Elsa Vings başını kaldırdı: 

- Eğer... Eğer... Dedi. Dantröyle 
kızının da hayatını kurtaracak olursam 
onları nrtık bir daha görmemeği vade-

der misiniz ? ~!tı seneli~ .hayatının ilk senesinde köy-l yon kilo kadardır. 
lu ~e. fe~ır!ı olmak .üzer~ ~ırk. .~aleb~ 1 E~ir~ede istihsal c.dilcn k~zanın sa- _ Hiçbir şey vlidedemem.. F akııt 
y~tı!tırmıştır. K~za fıatlennın duşmesı 1 tış fıatı de altı senelık vasahsi olarak I emin olun eğer böyle birşey yapacak 

- Şimdi neredeler"> 

Emin bir yerdeler .. 

Agadesdc mi yok"a Tinsaoda nıı· 

lar? 

Ne orada ne Ötekinde ..• 

Langlenin 
kapladı. 

alnını bir endişe luvrııtıl 

- Ne demek eitediğinizi anlam,YO• 
rum, dedi. 

de ... 
düm. 

Onları Hoggar dağlarının şimalin· 
Hacer kabilesinin yanma götUr· 

Lnngle sarardı: 

- Fakat .. Dedi. Hacer kabilesi fran· 
yuzunden hevcsı kırılmış, talebe adedi ı 5 O - 80 kuruş nrnsındadır. ı 

l nk 
olursanız si~i her türlü saygıya layık bir l d d 

her sene aza nr - on beıe l:.adar düş- 1 lstasyonun mütahnsıııs müdürü bana sız ann nmnnsız üşmanı ır. kadın olarak tamyacnğım ve !!İze ebedi-
müştiir. 1 şu izahatı vermiştir : • ı - Benim götürdüğüm kabile ocağı 

k b b h 
"f k b" d yen minnettar kalacağım .. 

Me te in u aliyle dev~mın~~~ - Edimede koza istıhsalatı şimdi- ı• e -tep ınasmın ı~ ise E.lsn Vingsin do"tudur. Adı Beni Ke· 
umulan faidenin elde ed"'ı e ı k' · ·k 1 b lk d h G h f A d d b 1 ndug·u ı 1 d~n .~zami suretle istifade ede- Acı acı güldü: • v d E d T k ıı mıyeccgıı ı mm ı i mis j ve e ·i a a fazla ola- eçen a tn, y m a u u m man ar .. " nm ocagı ır. ·mir ver im. e rar ~e· 
gören umumi müfettişlik mektebi istas- bilirdi. Ne çare ki bir çok harplere sah- sırada Aydın Sanat okulunu ziyaret fır- ct ktir.» - Benim mükafatım yalnız bu mu'? )inceye kadar bu iki misafire )azımge· 
yon haline knlbederek mektebi, mek- ne olan Edirnede \'e civarındaki köy- satını kazanmıştım. Ayni gün Sayın Ge- 1 OKULU GEZERKEN 1 Bu kadar mı ol .. cak? len hiirmette kusur etmeyiniz, dedim. 

- Niçin onları mesela bir şehre gö• 

türmedirıiz de bir kabile içine bırakll-
tebe gelmiyen köylülerin ayağına gön- ]erde lJinlcrce dut ağacı kesilerek tah- nel Kurmay Asbaşkanı Orgeneral A!'..tffi• ~nnat ~kulunu .gezerken, direktör bn}: - Rica ederim .. Bana fazla sual sor-
CJermiştir. Mektep, müdür ve muallim- rip edilmiştir. la• birlikte. manevralar miinasebetıylc Emın, mue~c~enın ~alışması. ve gayesı l mnyınız.. . 

leri, tedris levazımiyle köy köy dola- Umumi müfettişlik teşkilatından ev- Aydını şeref!C"ndiren diğer generaller hnkkında mufıt malumat vcrıyordu: - Pekı ... 
k •-- l" · k b" •· · · · · 1 d' - cMektebimiz muhtelif ihtisaı1 ~u- El \l" b" d l 1 ~rn · ı.oy uye ıpe ocegı yetıştırmeyı vel bir çok köylüler, kendileri koza ye- de sanat okulunu ziyaret etmış er ı. . . . • . 1 ~sn mas asa ı <ı ıın ar a tayyare- _ Size fnzln itimadım yoktu da orı-

nmdi bir tarzda öğretmişlerdir. tiştiremediklerinden Meriç kazasından Sayın Genel Kurmay Asbaşkanı, Sa· belerme ııyrılınıştır. Tes~'ıyecı, ngaç ış- sine doğru yüriidü .. Tulumunu giydi ... d s··. k A • .. k . te· 
ı · d · ·ı·k · 1 k d- d" .. I an... ızın te .rar nn ı gorme ıs 

B d b k • h . . 'k .. 1 erı, emırcı ı •• ın-:aatçı ı or uncu sı- . . . . 
un an aş a ıstnsyonun müta assıs- Yunanistana dut dalı ihraç ederlerdi. nat okulunu cczerlcrken. demncılı alo - f k d k I T l b b l d Başlığını r:cc;ır<lı ... Tnyyaredekı yerme yeceğinizden şüphe ettim. 

1 K w k" ıc.- v• ) k . . .. . . nı a a nr o utu ur. a e e un ar an 
art, arnngnçta ı oy egıtmen eri o u- Umumi müfettişlik bunu sureti kat'iye- :resinde kendılenne ntolye şefının ver- t_. • • "h d k d" "h . b atladı .. • - Benim itimadımı, dostlarımı sah· 
un ~ ıp~ . oce çı ıgı a .. ınan ers er ele menetmiş ve kendilerini ipek böceği diği izahatı dinledikten ııonra jandarma . d 1 B . . f t 1 b tel Bir motör homurtusu.·· ra haydutları eline vermekle mi kazan· 1 d · k b" k ·ı·v· h '-k .ı d 1 l 'uırını tercı e er '\C ·en ı ı tısas şu c-

v ) d sın e ça ı§tr. cşm_ı smı a e eye, or 
ermış er ır. Jyeti tirmeğe teşvik etmiştir. umum komutanına şu sözleri söylemiş- t l .1 . k• . Ve tayyare, kumlar üzerinde güçlük- mak ümidindesiniz? 

Ed d 
a ısı ım <ınını verır. 

· ime e arazi münbit oldugvu ı'çı"n E=' -1-· k b' • d'k" · ) d' 1 ·ı J d"k k ·· · f E k ) h . v ı :.:u.ı me te ın ve şım ı ·ı ıstasyonun er ı: a • • Aydın sanat okulu 14 sene içinde 300 e ı ere ı ten sonra ızgın guneşın ı- • - · vct .. Çün Ü on arın ayat ve ta• 
~ut a!8cı ~~~aylıkla yetişmektedir. lk- çok zengin ve bin bir çeşitli bir de çi- - cSanat okullarının mannsı şımdı mezun vermiştir. Mez.unlanmızın hemen ı1 nna çevirdiği yakıcı havasında yükseldi. lil<"rİ bu anda benim elimdedir. Tek !>ir 
)ım bocekçılıge elveri§lidir. Hatta müta- \i çek bahresi vardır. ista yon Edimdile· nnzarımız.da değişmiştir. Sanat okul1arı h . ·ıı· f b .k 1 d ] ) ' - 1 '- lb" d b" "k b' .. . ı. 1· l k b t1 k 1· ' .. epsı mı ı ı:ı rı a nrımız a ça ışıyor ar. .L.Hng e, ... n ın e uyu ır umıt, tay- a.e ıme i e a ı e erini tayin etme e un 

lıassıslann iddialarına göre randman ve re çiçek yeti .. tirme zevkı'nı' aşılamıs.tır. ordumuza faydalı eleman yetiı;tiriyorlar. B N ·ıı· f b 'k h' k 1 · D .. 1 k b 1 d ki d 

l 
.. - u sene azı ı a n aııına ır ısım ta- yarenın antroy e ızmın u un u an e .. 

evsaf itibariyle Trakya mmtakasının ko- Edirnede çiçekçiliğin ihyasına çalı:ııl- Açtıcımız fabrikalar da sanat okulları lebemİ7.i verdik. Askeri fabrikalar, Kı-ı tarda teveccüh ettiğini gördü. 
!talan Avrupa piyasalarında birinci te- maktadır. mezunlarını kullanı~·or ve· bir hayli isti- kk l d '-' f b 'k b" 1 t ., rı a c eıu a rı n ızim mezun arımız- Tayyare gölden kaybolunca ve mo-
Jakki olunmakta ve diğer mıntakaJar A. ABlDIN OKTAY fade ediyoruz. Harp sanayii faydalı ele- dan istifade etmiştir. Devlet demiryolları .. . d ) l . 'k 
•••••••••••••••••••••• •• •••••••• •••••••••••••••••••• • •••• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• .d . d b' d l b . . tor sesı uyu maz o unca cenup ıstı il· UÖ ıı · kt b • • ı are ı e ız. en ta e e ıslıyor. . d k' .. .. .. .. . .n.ı y mua tm me e ımız M k b' . d .. ..v .... b".. 111etın e ı yuruyuşune devam ettı. e te ımız e cordugunuz utun mo-

Iş karakterı.01• ı•şletmek ı•çı•n çalışma bilye ve tesisat kendi talebemiz.in eseri- Akşam olmu:ıtu. 
dir. Yeniden bir demir atölyesi meyda- Bitnp bir halde kumlnnn üstüne dü2-

na getiriyoruz. in~ halindedir. Bu atöl- tü .. 

Sahası ı·çı·ne bı·r de ko··y ~ıacak ye. diğer atölyelerimiz.in hepsinden bü- Şi~ede yanm litre kadar suyu kalmış-
...... yük olacaktır. Demir atölyesinin kapla- tı .. O da ılık bir su ... Bunun yanı1ını 

dığı ıınha 650 mctrkaredir. içti. Yamını ertesi güne bıraktı. 
-BAŞTARAFI BIRtNCt SAHiFEDE- r ~ · Mektebimizden daha fazla istifade HEDEF NEDffi? • Etrafında geniş bir kum okyanusu 

imkanlarını hazırlamak üzere 33000 d 
Okulun hedefi şudur: var ı .• 

I 
metrknrelik bir sahanın istimlak rnuame· B" k .. · · J'k k 

1 - Bu okula üç sınıflı köy mekte- . 1 ır um ve umıtsız ı o yanusu ..• 
lesı ynpılmıştır. Ayrıca bir de inşaat atöl· 

bini bitiren zeki ve seçkin çocuklar ... 
2 - Tam devreli köy okullarının dôr-

-Oüncü sınıfını bitiren çocuklar ... 
3 - Tam devreli köy okulunu ikmal 

eden zeki çocuklnr alınır. 
4 - Okulun dördüncü ve beşinci sı

nıflarından mürekkep bir ilk devresi 
olrıc:ıktır. Bu, ihznri mahiyette olduğu 
kadar 1am devreli okulu bulurumyan 
uki köy çocuklarını da yetiştirecektir. 

5 - Okulun orta kısmının kaç yıl 
olacağı tecrübe ile a~ılacaktır. 

Gece ... 
Güzel bir ay ı,ığı, gökyüzünün yek

yız. 

Vekalet bu ııene bizim son sınıfımızı nesak maviliği içinde beyaz kumlar üze-

yesi meydana cetirmek tasnvvurunda-

A k ld rine dökülüyor .. 
n arayn n ı. Ankara sanat okulunun 

ihznri ikinci sınıfım bize gönderdiler. Lnngle 60 kilometre kadar yol yuru-

lzmir, Ankara ve lstanbul ~annt okul- düğünü tahmin ediyorClu ve biisbütiin 

lonnın yon yatılı olması tasavvur halin-1 kuvvetten düşmeden daha bir o kadar 
dedir. Maksat kalabnlık mıntakalarda yol gidebileceğini umuyordu. 

daha fn:zla talebe yetiştirme imkanını hn-ı Göz.Ü önünde Ann·ın büyüleyici !İ· 
:zırlamaktır. b b · • ması ve a asının samımı ve sıcak yüzii 

Anknrn sanat mektebine mülhak ola-, b ı· d' e ır ı. 

rak bu yıl nçılan sanat muallim mektebi, V b h 1 
k 11 

. e u aya ile gözlerini uykuya ka-
sıınat o u arımızın ıhtiyacı olan eleman- d 
hırı yeti,tirecektir. Sanat okullanndan pa ı. 

G - Okulda kültür mevzuları kadar 
ve belki ondan da ileri olarak nazari ve 
bilhassa .,pratik tarım mevzuları yer ala- Uyuyalı iki saat olmuştu. 
caktrr. Bu balpmclan, müesseseye ka- iizami surette i"tifade edilmesi ve fazla 
bul eJiJen Ege mıntakasının köy çocuk- talebe yeıi~meııi için veltaletimiz. her tür- Elsa Vingsin tayyaresi üstünden geçti. 

Jnrına fenni arıcılık, hayvancılık, fidan- )ü tedbiri almıştır ve almaktadır.> Çöl gecelerinin hankuladc •üyet 1'.abili-

cılık, gent-1 ziraat ve bağcılık bilgileri, öğrendiğime göre bu yıl Aydın 8 anat yeti genç kadına Langleyi bıralttığı yeri 
nazari ve .:-ımcli olarak verilecektir. okulunda talebenin yüzde seksen beşi 1 bulmağa yardım ~tmişti. Yanı başına ko-

7 - Müessesede demircilik kısmı da muvaffak olmuş, YÜLde on beşi dönmü~- nan tayyarenin motör gürültüsü mühen-

olac_,ı_ .. e hır" d"mır' ato"lyesı' kurulacak- Vali köy m1ıallim mek tebi talebeleriyle göriişiiyor .. M 29 d ~ • ,. tur. ezun sayısı ur. disi uykudan uyandırdı. 

-Bitmedi-

Liselerde 
Yeni tudrls sistemi 

Kültür bakanlığının gönderdiği ıanıi• 
me göre dünden itibaren orta okullar~ 
ve liselerde tedris si.c;temi değişmiştir· 
Dün öğretmenler, talebelerine bire! 

mevzu anlatmışlardır. Talebelerden bl· 
ri bu mevzuu haz.ırlayarak daha etraflı 
bir şekilde gelecek derste tekrarlarnağa 
tavzif edilmiştir. 

M ualliınle ta le be arasında samimi ar· 
kadaşlık münasebetleri de tanzim c<Ul· 
mektedir. Laubaliliğe kaçmamak şat• 
tiyle, okullarda talebe ile muallim ara· 
sında, ders saatleri haricinde arkadaş· 
lıklar kurulacaktır. Bu usulün mualli· 

mi talebeye yakınlaştıracağı -Omit edi· 
liyor. 

Erkek lisesinde 
Erkek lis.:?sinin etrafını çeviren jb8U 

duvarının :..:ıldırılmasına karar veril· 
miştir. Buraya seksen beş santim yiil'' 

sekliğinde bir demir parmaklık yapıla• 
caktır. 

Beledi ye reisi 
Belediye reisi doktor Behçet Uz, J>V• 

rupada tetkiklerini bitirmiş ve ız.ıııirtl 
d.. k .. F' d ,_,.;tJf· onme uzere ıyume en ayrıuu., 

Reis cumartesi sabahı saat sekizde ıı
mirde bulunacaktır. tır. Bunun bir de m:ıksadı vardır: 'KöYON YAPICILARI dan çok eski devirlerin tesirlerinden ta- A. BtLCET Sıçrayarak kalktı. 

FENN! ZiRAAT 9 - Okulda yapıcılık kısmı da bulu- marn.en kurtulamamıştır. Kendine 7.ıl· .......................... •••'' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bugün birçok köylerimizin fenni alet- ~caktır. Bu, şimdiki kurunu \•üstai ev- rar verici her nevi hadiselerle tek ba-

Jeri yoktur. Bunları köylünün kullan- ler yerine güzel ve faydalı ev ssitemi- şına mücadcl~ ederek onlara mukave
mamnsı sebepleri arasında, köylerde es- nin •köy)erimize sokulması amacını gü- met etmeğe çalışır. Modern hayatın ve 
ki aletleri yapabilen demirciler ve zira- der. Kullanacağımız ev tiplerini, bura- bilhassa t<'kniğin, değişen iş şekillerinin 
at aletleri yapnn ustalar buluıunayışı da bir bölüm vnsıt{lsiyle yapmak oku- ezici cereyanJarı karşısında, gün geçtik-
da vardır. Bunun için köylü, tedarik et- hın çalısma planı dahiline girer. çe mukavemet kudreti azalmaktadır. 

yatı onun böyle olmasını emreder. On çocuğu cemiyetten ziyade tabiatin malı

yaşmdaJrf köy çocuğunun çehre6ini 30 l dır. 
35 yaşındaki şehirli çehresindeki gibi KÖY KOOPERATIFÇISI 

hatlarla çizgileruniş ve manalaşmış gör- 10 - Köy katipliği ve köy koopera-

mcmizin sebebi buradadır. Asker ba- tifçiliği diye bir 1.ısım daha açılacaktır. 

tiği bir pulluk veya orak makinesini, TüRK KÖYLÜSÜNÜN KARAKTERT TABiATIN MALI basının yerine tarlnda çalLŞan annesinin Bu köylerde yapıCJ, fafıl kooperatif ele

manı bulunması gayesini tahakkuk et
tirecektir. 

kınlıp bozulunca bir kenara atar ve bir Köy kültür ve iş hayatının ink~afı Köy çocuğunun hayatı, sosyal bakım- beşikteki çocutrunu, 8 - 9 yaşındaki 
daha bu cins alet kullanmaz. Bu kısım için, bu yolda vazifclcndirilecck elema- dan dar bir muhit içinde geçer. O dar kardeşi bir anne gibi sabahtan akşama 
köylere kadar giren, modem köy ha- nın karakterini bilmek lazımdır. Dün- muhit içinde ananeye ve adetlere göre kadar avutur, oyununu bu işle birlikte 11 - ö ~retmen olarak çıkacak tale

beler bu bölümlerde esaslı surette ye
tiştirilecek tir. 

yatının ican ettirdiği demircilik i§lerine yanın her yerinde oldug~u gibi bizde de ilerliyor. Fakat bu muhitin dışına çı-r oynar. 
cevap verecektir. kö~·lü sert vr- muhafazakar tabiatlidir. kınca, korunulmıyncak olursa şaşkın ve 

8 - Okulda bir de dülgercilik ve ma- Yurduna bağlıdır. Ruhu hayat itibariy- ümitsiz bir halde kaldı. 
rangozluk kısmı bulunacaktır. Bu da le kendi jçine kapanmış bir haldedir. OYUN VE IŞ 
köy hnyatınn yerleşmekte olan ve ye- Bütün emrini tabiat ve onun htidisele- Köyde çocuklar, \·asati olarak yedi 
nilik isteyen dUlgercilik ve marango2- ri içinde geçirir. Tabiate 'ait bilgi ve yaşındıin itibaren fasılasız olarak iş ha
luk iş ve ihtiyaçlarına cevap ·verecek I mü~hc<leleri zengin ve km•\•etlidir. şındadırlar. Ve miistahsildirler. Tarla, 
<•l""'ım yetiştirmek amacını l?Üdeccktir. Sosval ve kültürel bavatı bakımın- sapan gibi bir iş elemanıdırlar. Köy ha-

ZAI..IM HAY AT 
Köy hayatı yıpratıCJ ve mahrumiyet- 12 - Okulun bünyesi böylece kunı-

lerle doludur. Köyde insan daimi bir lurken inlkô.n nisbetinde ~ prodiktif ol

boğuşma içinde yaşar, muvaffak olursa ' masına, ihtiyaçların muallim ve talebe 

sağlam, iradeli ve kuvvetlMlir. Muvaf- emeğiyle meydana getirilmesine çalışı
fok olma?.Sa tabü ıstW:::fG u~. Köy lacaktır. Mümkün olursa yeyeook bal, 

dııA 
yumurtadan, un, ekmek yakacak .0 . Ü' 
üzüm yetiştirilerek okulun keneli j}ı'<ıo 
yaçları temin edilecektir. Mektebin; 
lerini talebe görecek ve pek az bade 

kullanılacaktır. jJl 

Okulun iş karakterini işletıneıl< ~oY 
çalışma sahası içine bir de yakın ıfl't9 
alınacaktır. O köyün okuma ve ya 1J11e 
işinden başka, yollarını tamir ~ Jlc 

sır••:ı 
umumi hel[ı inşa ebne, ç~a> rıJııt• 
yapma g 'bi işleri okul talebesı ta • 

dan başarılncn.ktu:. Bütün bu bava;; t 
içerısinde köy hnyatının basit "'C d t1"' 
fay dalı karakteri daima göz önün c 5'1"' 
tulacaktır. Okulda kullanııac:ık ;0ıı· 
lar seçilirken bu gçye dalına goz • 

de tutulncnktır. 



Avusturya şansölyesi 
Almanyaya iltihak meselesi hakkın

da mühim beyanatta bulundu 

Saat 

ISTANBUL RADYOSU 
öile neıriyah 

12.30 PlWa TUrk musikisi 
12.50 Havadis 
13.05 Muhtelif plak neşriyatı 

Alqam netıi.Val\ 

Sk z:ı; 

Kinin 
Mühim bir ilac • 

detil midir ? 
Karşıyakada oturan bir kariimiz yazı

yor: 
c 30/10/937 cumartesi günü akşamı 

23,30 da ani olarak sıhhatim bozuldu, 
kinin almak lüzumunu hissettim. Ayni 

saatte Kemalpaşa caddesinde nöbetçi 
Esat Nuri eczahanesine müracaat ettim. 

Kapalı olan kapısını çaldım. Eczahane 
de kalfa olarak çalıpn ismini bilmedi-

olmadığını ve binenaleyh veremiyece· 
ğini söylemesi üzerine çarşıda devriye 

polisine keyfjyeti anlatarak iki polis ile 
birlikte tekrar cc:zahaneye gittik. Yine 

SAYFA ı 1 

(BORSA~) 
OZOM 

4 18 Esnaf bankası 
2 16 inhisar idaresi 
180 O. Kurumu 
128 S. Erkin 
l 1 3 j T aranto Mah. 
100 K. Taner 
64 Albayrak 

4 2 Beşikçi o. 

40 N. Colak 
38 H. Albcrti 
49 A. H. Nazlı 
37 Vitel 
33 H. Be.im 
3 3 A. R. Ozümcü 

8 N. Karan 
6 Ş. Riza halefleri 

'4 K. Akyiiit 
2 j. Kohen 

1511 Yekün 
123921 j 
125432 i 

--. 
tNCIR 

5 O ton Buğday 
1 72 çuval arpa 
45 balya Pamuk 

1 71 ton P. Çekirdeii 

12.50 16.25 
11.50 14. 
13. 17.jO 
14.12 17.50 
14. 16. 
13.50 16.50 
12.25 12.75 

13.75 15.50 
H. 17.75 
14.50 1 S.25 
14.67 17.25 
14.SO 15.25 
1 S.25 15,75. 
ı s.ı.; 1 S.25 
13. ıs. 
16.7.S 16A-
13. l.f. 
19. 19. 

5.87 8.50 
S.87 6. 
6. 6. 
4. il. 
6.50 il. 
7. 8.7S 
7. 16. 

14.75 1 s. 
5.SO 5.SO 
7.50 

15.75 
13 • .SO 
1 s. 

, 
• 

5.87S 
3.810! 

.37.50 
2.80 

Haıtanemizin yeni yaptırılacak 4108 liralık ketif bedeli olan 
etüv dairesi ekıilmeai görülen lüzum üzerine on ıün müddetle 
temdit eclilmittir. istekliler ketif -ve f&l'lnameyi her -gün bat he
kimlikte aörebilirler .2490 sayılı kanun •hkimma ıöre isteklilerin 
hazll'layacaldan banka meldubu veya mal aandajma yatıracakla
rı teminat makbuzlan ve müteahhitlik ve Ticaret odası belıele
riy)e birlikte on ikinci tqrin 937 Ç&rf&lllba sünü saat on birde 
Tepecikte Emrazı sariye hastanesinde mütetekkil komisyona 
müracaatleri.. 3842 ( 1940) 

-------------------------------------------------------..... --·--------------------·------------------------------·------------------------YEN 1 AS 1 R 

Memleket 
c\'ENI ASIR> ın yarun ura yalrlapn (Büyük nqir vazifeainde) takip 
~ Ye timdiye kadar ula ~mit bir yol vardır: 

O da karilerini mahalli ve dünya nqriyat aleminin ve hadiselerinin her 
......... yalqndan alakadar etmektir. Bu bakımdan gazetemiz Türkiye 
llaatbuab iç.inde bir cViliyet gazete.i> olmalttan çoktan çakm1t bir cMem· 
Jeket ırazete9İ> olmuttur. 

HABER ~anından karilerine yerli ve yabancı bütün badi.eleri zama 
lallada ve en ~ bildiren n modern bir (Bub ve dizme teaieahna) 
-ı. bulunan pzetemiz bu kıt mevsimi için netrİ)'atuu ırenitletme Ye mu· 
"4.l>betlerini kazandığı karilcrinc bu ıuretle tqekkür borcunu ödemeie ita• 
11l1' •enni9tir. 

<YENi ASIR> an it., programı. gazetemizin ciddiyet ve düzgünlüğünü 
tenelerdenberi tecrübe ederek öirenmit karilerimiz için llİİrpriz olmayacak· 
lir. Çünkü cYENI ASIR> ın karileri ... Kendi gazetelerinin kendilerini dü· 
liinerek nuel çallfbimı daima çok canlı örneklerle ırörmüflerdir. 
~ Protrramımız. bu vadide atacaimuz yeni adamlan karilerinıize ..de

ce evvelden haber vennif ol.ıcakm. 

DAiMA YEN/ .. ........ ._ ..................... DA.iMA GüZEL 
1 ......................................... . 
tte netriy.....-.n h.ır ..a.a.ında takip etliiimiz yol Ye saye badur. 

riy l(lt prognunamızda yer alacak yeniliklerin birkaÇlftl ıimcliden haber n
onaz ... 

FIKRALARIMIZ 
ab~teaıiz, yurd içi ve yani d1tı ıiyui, içtimai, iktı1adi ve 
Li ~ i b6t8n meeelelere temas eden ince, niikteli, nezih ve ede
;.. nkralara büyük ehemmiyet verece~tir. 811 mühim mevzular 
it' ................... , 1ra·- ...... "' ile .... ,. ede-
... •Jat aleminin sayılı töhretlerinin imzalarını t&fıyan fıkraları 

er IÜn « YENi ASIR» da okuyacalumız._. ____ _ 

Büyük anketlerimiz 
Genç kızlarla 
A Delikanlılar 

1. '•••nda ııaf bir arkadatı.k rniim-
"" llliidir) 

..!!tinıat büyük bir dava eırafmc-L 
----~~--...... ..._... 't'e ---1 • f~L' l • .... _enn 1&1r erı ... 

Hapiahane 
Hayatı 

Biitin din.ya hapishanelerini 
ayn ayn sezmit bir nabİyatçıma 

buralardaki bayat haltkmda yaptı-
.. L.ı:......llL. • ..-L!L --L-&! .. ~ ....... ..-CU·•· 

..................................................................................... 

YENi ASIR 
Büyük. Kışlık 
Programını 

Karilerine Arzeder 

• 

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

TEFRIKALARIMIZ 
KADIN 

KORSANLAR 
Nakleden: N. Erdal 
Konanlık tarihine mal olmut ve 

fimdiye kadar hiç 7azdmanut bü~ 
yük mKera eeeri... Senelerce bü
}"iik denizlerde. sözü kanlı erkek 
haydutlara kumanda etmit kadna
lana hayab ... 

UGURSUZ 
KADINLAR 

Nakleden: ORBAY 
Öyle kadmlar varc:I.- ki, uiunuz

luk onlarla beraber pı.r. Met'um
durlar. EY ylkarlar ••• Hapt llÖa

düriider... Girdikleri yederde bs 
ba7k111 ııibi tünert... Bu içtimai 
teımiW ve d.rli bir epırdir. 

PiÇ KURUSU 
Yazan : Kemalettin Şakra 

Bizanaıa sar~y ve sefahat hayatının iç yüzünü bütün çıplak ve entrika· 
lariyle de,en bu deierli eser devam edecektir. 

LEYLAKLAR AÇARKEN •• 
Bu. nıillt bir roman daha doğrusu yakın zamanlarda yq&nmtf bir macera

nın bikiyeaidir. Romanda. diier romanlarda olnuyan luısa.iyetler Yardır .• 
Klfia bayab. T uncelinin fimdiye kadar itlenmemif muhit n adetleri temiz 
bir atk macerau içinde c:anlandrnlmlfbr. (leylaklar açarken) i ADNAN 
BJLCET yaznuttır. 

Bunlar.., ~ cHalk maRllan:. zabıta ve •rsüze!t romanlanm12, .,. 
biri~ takiheD daima ea süze( •• kuvvetli me\-zularda devam edecektir. 

iŞTE VE DIŞTA 

Röportcljlarımız 
Ciltan matbuat aleminde lııymdli bir yer almlf oe aJı Jijh

retler tll'OSına luırlfl'llf biiyiilı ıucte röportajalarının aqahat, 
aergizeff ve içtimai hôtliaeleri tetlıik oaJiainJe yaprnlf olJalı
laTı büyük röportajlar, dünyanın tanınmamlf ülkelerinin, ta
nınmantlf imanlarının bilinmiyen litletlerini Wirten tdlıilı ya· 
zıları çalı alaka uyandaacalıtır. 

Memlelud ve muhit röportajları, olıarlarımaa ~e YClfG· 
dılıları hayatı Jaha yakından tanıtacaktır. 

cYENI ASIR» bütün Ewe bölgeainJe en çolı oianan en •M 
bir ıauteJir. Ve genİf bir lıari lıitlaine hitap etmeldetlir. Ba 
balıımtlan memleketin aoyıal, aoıyal oe elıonomilı bitin Jaoa 
11e laarelıefı.rine, ba yoltla yapılan ileri hamlelere, en uzalı lıö
,elaine varıncaya luıJar yurtlan bütün ilttiya""1-ına yerli 
etiitl•, tanirler oe analizlerle ayn bir yer oermİflİr • 

Kültür, ask~rlik, tayyarecilik, spor, 
çocuk sin~ma, kadın gt~nçlik 

eğlence sahifelerimiz.. 
Ba balaialerin iter birini al.ôlıad• etlen meoml«rı haltanı11 

maayyen giinlerinJe ne,,.etleceiimis ayrı aaltilelerimime en 
aalalaiyetli lıaJ.emler id~e ede~ltlerJir. ____ _ 

Gönül meseleleri 
ika! 7 içtimai Ye ailevi ba,ab içimde, igi. içia kw,... bir yara J. 

f•mm tMemes ıöniil yarasıcLr. Pf'ııc:e yavalar iyi bir nuihatten. yerincM 
IMr lawrıiJeden malarmni)oet yüzünden bozulmakta, ne lcadar pnçler, derci. 
1eriai dikecek kimle bulamaaut ve de-nlannı bilememek yüzünden bayat 
Wiks ıderiııli ka~e ve ~aiu. Guetemiz bu miibim ba
yat ~ da a7ft bir yer verecek, da1lileria -· ı Duliyetlerini mubafua ec1..- .. dojra yolun nuihJiiini yspııcakbr • 

tunda •racaimız ti.in hastalık 

ıuallcrinize doktorun şifa verici 1...:

vaplannı bulacaksınız •.• 

AVUKATIMIZ 
Kan ıun tatbik fCkillerinc tc· 

mas eden her türl..l dcrtlerinızi 

kendisine ayırdığımız sütunda din· 
lcyecck ve sizi tenvir edccel:tir. 

HER GÜN 
Bir fıkra, bir karikatür, bir bilmece, bir türkü, bir m&ai, Mı 

ata sözü, bb' ninni, bir deni, bir tiki yet, bir temenni, w tan1! , 
l:rir taniye, bir yemek, hir ıual, hir cnap Y.a. 

M liııi .._ .- &iıelici "eli••· W ... ,., ·"b4• ı4ıcı•eir;. 
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-!XYFA: 10 

AEVUE ~ N&tın•' l•tevinı&'i • ..,, • f 
•Cın8; ... rnocıeı ve fiyat huaueunda dlfer yUkse~ 

marka"" a&4ı!erle muk•v••• ediniz. 
r • 
t<ullananıar0an>l bir fikir, edininiz. . ... . 
l~te. o vakit niçin herkeeln 

. TR Ev u El 
k 

..... 
aaatlnl tercih ettı&ını anlayaca sınız.1 

\ .. .,, 49.,_., :;:. BERN,:Ro A ' ZAHAROF', iz mır, HUkümet caddeel 30} 

]stanbul defterdarlığından: 
Keşif bedeli 44752 lira 65 kurutlan ibaret bulunan Sirkecide 

Hudavendigar caddesinde Kalın Mustaf aağa medresesi arsası 
üzerinde yapılacak Hocapafa maliye fUbesi intaatı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuttur. Mukavele, eksiltme, bayındır
lık itleri genel özel ve fenni tartnameleri ile proje ketif hulasıuı 
ve buna müteferri diğer evrak 225 kurut bedel mukabilinde milli 
emlak müdürlüğünden verilecektir. isteklilerin 3356 lira 45 ku
rutluk teminat mektuplariyle teklifnamelerini ve bu ite benzer 
en az 25000 liralık it yaptıklarına dair nafıa vekaletinden almıt 
olduğu müteahhitlik ve Ticaret odası vesikalarını 8-11-937 pa
zartesi günü saat on dörde kadar milli emlak müdürlüğünde top
lanan komisyon batkanhğına vermeleri ve saat on betle mektup· 
lar açılacağından komisyonda hazır bulunmaları. M. «7191>> 

24-28-1-5 3772 {1912) 
l • -Burnova Belediyesinden: 

Mevcut müstamel buhar kazanı, dinamo ve bir motör açık 
arttırma ile satılığa çıkarılmıştır. 

l - Arttırma 1 - 11 - 937 pertembe günü aaat 16 da Burnava 
belediyesinde yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedel 305 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 23 liradır. 

28 - 1 - 4 - 8 3814 (19J:ı) -· Türkiye Mensucat Fabrikaları 
Şirketi Türk anonim 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu 12& lzmlr 

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

FIA TLERlMIZI iSTEYiNiZ 

kaster-

Sıhha ve g··zellik 

Sağlam ve güzel 
Sağlam ve güzel 

dişlerle 

dişler de 

RADYOLiN ileteminedilir 
])işlerinize çok dikkat ediniz 

Bazan en üstad doktorların bile sebep menteini bula· 
~nadıkları bir hastalığın, dit iltihabından ileri geldiği pek çok 

tecrübelerle anlatılmıttır. 
Günde üç defa dişlerinizi lırçalıyarak ve daima 

RADYOLiN 
r Kullanarak ditlerinizi koruyabilirsiniz 

.1••• * 

DAIMOM 

No. 4611 
Kalem feneri ve dört köşe küçük cep feneri No. 1908 

DAIMON markalı bu fenerler yirminci asrın en çok beğenilmit 
-.e en çok takdir edilmit tir. Kalem feneri raptiyeli adeta bir ka· 
lem gibi cepte ta.mır ve kalem kadar küçüktür. Bayanların el 
çantalarında latınır, dört köte ampullu fenerlerde küçük CoeP. 
fenerlerinin en iyisidir, tavsiye ederiz. 

UMUM DEPOLARI : lzmirde : Sulu han civari No. 28/9 Hüs
nü Öz demitli .• lstanbulda Tabtakalede Jak Dek.alo ye~ı. _ 

• fENIASIR 

lzmir Belediyeainden: 

1 ırr- Senelik kirası seksen bet li
ra bedeli muhammenli Pqtemalcı-

' tarda 104 sayılı deponun bir sene
lik kirası bq kitiplikteki prtname 
veçlıile 12/11/1937 cuma günü sa
at on albda açık artırma ile ihale 
edilecektir. lıtirak için alh buçuk 
liralık muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatte encümene 
gelinir. 

2 - Senelik kiraai üç yüz bet li
ra bedeli muhammenli Hurdevatçı
larda 8 sayılı mağazanın bir senelik 
kirası bq katiplikteki şartname veç
hile 12/11/1937 cuma günü saat 

2 SON TEŞIUN SAU 937 

Bir gün bahar, bir gün kıt 
kararsız havalar 

hastalıkların en büyük 
yardımcısıdır. 

Vücudunuzun grip, nezle, bat ve dit ağrisi, 
ıinir, adele, bel ağrılarına kartı 

GRIPIN 
Kateleriyle korunmağa bugün her vakitten daha 

fazla muhtaç olduğunuzu unutmayınız ! 

GBlPIN 
on altıda açık artırma ile ihale edile- Mideyi bozmadan, kalbi ve böbrekleri yormadan 
cektir. iştirak için yirmi üç liralı:< bütün ıstırapları dindirir .. 

akb il iCABINDA GONDE 3 KAŞE ALINABiLIR .• muvakkat teminat m uzu e k 
lıim ve markaya dikkat .• Taklitlerinden ıa ınınız. 

söylenen gün ve saatte encümene • ~Rı!'lilm'~::.ı:~"'" 1.ı\!l'ı.:aıa...lfltt~:ııDıliOılilllimililltı?o:;_• _ - --.------------,· 

geli~;::_2-&-9 3822 (1935) M E V S 1 M L 1 K H A V A D 1 S : 
Beher tenekesi iki yüz altmıf bet D 1 K K A T 

kuru§tan üç bin yedi yüz kırk do-

kuz lira yetmİf bq kurut bedeli ' ' • • ' • 
muhammenle bq katiplikteki §Ut

name veçhile bin dört yüz on bet 
teneke dökme benzin ahnacaktır · 
Açık eksiltme ile ihalesi 9/11/937 

Önümüzde kiş mevsimi var, dütüncemiz nedir? .. Yağmurdan ve günetlen formasi bozulmaz ve 
rengi ıolmıyacak bir fapka almakdeğil mi? Evet.. 

Hep bu aranılan teminatı ancak JOHN B. STETSON COMPANY, PHILADELPHIA fabrikasının 
meydana getirdiği, 

salı günü saat 16 dadır. STETSON 
lıtirak için iki yüz aekaen bir lira 

yirmi bet kuruşluk muvakkat temi
nat makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve saatte 

PENN- GRAFT 

KENSINGTON encümene gelinir. 
22-26-2-5 (3734) 1888 

Beher metre murabbaı üç yüz 
kurustan bin üç yüz yetmit iki li
ra elİi kuruş bedeli muhammenle 1 
61 sayılı adanın 457,5 metre mu
rabbaındaki 12 sayılı arsasının 

satışı baş katiplikteki tarlname 
veçhile 16 - 11 - 937 salı günü sa
at 16 da açık arttırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için yüz üç li
ralık muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatte encümene 

VALRIDGE 
Rll.,TEN HOU SE 

Markalı şapkalar bunları eder. • 
sıze temin 

SATIŞ MAHALLERi : başllca tuhafiye mağazalarında arayınız ••• 

---m:m-=--~-· 
gelinir. 

2-5-10-13 (1943) 3846 

Dol<tor Operatör 

mi uıa~çı 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

Evj: Gö:::tcpc tramvay cadde-
:~ si 992. T e!efon: 3668 
il 1-26 (481) 
~ . ........_....___::... 

Zay, 
Çe~me Rü;diye mektebinden 

1933 senesinde almış olduğum şa
hadetnamemi zayi ettiğimden ve 
yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığı ilan olunur. 
Çeşme Musalla mahallesinden 
Abdi oğlu : MEHMET 

3842 (1942) 

iLAN 
lzmir mıntakası Kadastro hakim
liğinden: 

ESAS No. 185 
Davacılar : Cumaovasında Keller köyünde oturan Süleyman 

oğlu Mehmet Kara, Ali oğlu Muataf a, Mehmet oğlu Ali Yetkin, 
Süleyman oğlu Mahmut Şahin, Mehmet oğlu Veli Y akat, Nebi 
oğlu lbrahim Doğan, Topuz Mehmet oğlu Yusuf, Bekir oğlu Ab
dil Aksu, Kara Mehmet oğlu Yusuf Yakara, Hüseyin oğlu Meh
met ince, Hüseyin oğlu Yusuf ince, Mehmet oğlu Tahir Okutan 
Ali oğlu Hüseyin Kılınç, Ali oğlu lbrahim Kılınç, Mestan oğlu 
Ömer Esen, lbrahim oğlu Mehmet Ali Çadır, ·Mustafa Ali kızı 
Emine, lbrahim oğlu Ahmet lnönü, Mustafa oğlu Mehmet Ali 
Karakülah, Süleyman oğlu Kız Hasan, Mehmet oğlu Yusuf 
Kırlı, Sebep oğlu Halil Bilıen, Abdullah oğlu Veli dayı, Hakkı 
oğlu Memduh Fayaorbay, vekilleri avukat Hayati Nesip Boratav. 

Dava olunanlar : lıtanbulda Atir ef. Caddesinde Türkiye han
da 44 numaralı yazıhanede Müflis Avunduk zade Şevket ve Ham
di ve Mehmet ve Ozeyir ve Remzi ve Hakkı biraderlere izafetle 
iflas masası mümessili avukat Ekrem Kulen. Ve ikametgahları 
meçhul Felemenk tebaasından Vanlebin varislerinden Elizabet 
ve Alfred Hanri ve Vilyana .. 

Müddeiler vekilinin müvekkillerinin ba tapu mutasarrıf bulun
dukları gayri menkuller haklarında lzmir kadastro mahkemesi
ne açtığı tasarruf davasından dolayı müddeialeyhlerden F ele
menk tebaasından Vanlebin varialerinden Elizabet ve Alfred 
Hanri ve Vilyananın ikametı&lıları meçhul olduğundan yevmü 
muhakemeleri için tayin edilen 20 .. 12 • 937 gününde ve saat on
da lzmir kadastro mahkemesinde hazır bulunmaları lüzumu 
mahkeme divanhane.ine ~ olmuluiu ıibi tebliğ makamına 
kaim olmak üzere hukuk mal muhakemeleri kanununun 141 ve 
l 42 inci maddelerine tevfikan reamen. ilinı keyfiyet olunur. 

- 3849 0944)_ 

DiKKAT 
Bugüne kadar getirilen gaz ve Mazot ve sair bilcümle ocaki"· 

rından fazla hararet veren ve harareti MAZOTUN az ve çok 
verilmesi ile ayar edilen 

Sarfiyatı mümasil/erinden daha ekonomik 
şık-temiz-sağlam ve otomatik ayarlı 

LAMPART 
Mazot ocakları gelmif tir. 
FAZLA REKLA.MA LOZUM GöRMiYORUZ. Mümatill~ 

ile bir tecrübe sizi tatmin edecektir. 
UMUM DEPOZITER : S. KALOMENI. 

it Bankası kar.ısında Büyük Kardiç.alı ban. 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende ıuretile rekabet kabul 
me:ı fiatler dahilinde Htılmaktadır. 

Adres: Kestane Bardakçılar sokak numara 12 
PERPINYAN 



OtlJTSCHE LEVAN- F ratelli Sperco 
- 'fE LINIE Vapur Acentası 

cS0FIA~;a:;. ~~ !!~ci teşrin- ROYALE NEERLANDAIS 
ie be KUMP A.ı.WASI 
1ıı kleniyor. Rotterdaın, Hamburg ve 
ul'e!lıen için yük alacaktır. DUCALION vapuru 26/10/37 de 

AMERıcAN EXPORT LINES Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve 

'l\e .__rt Ste msh' C ı· Hamburg limanlanna yük alarak ha-
.._.IN a ıp orpora ıon 

. «txJ.nNSTER> vapuru 2 ikinci \et- re ket edecektir. 

l'iııde t.ekleniyor. Newyork için yUk ala- HERMES vapuru 27/10/937 de bek-
~t&r. leniyor. Burgu Vama ve Kösteııce li-

. «!!:XTA VIA• Vapuru ll ikinci teş- manlarına yük alarak hareket edecek
~ bekleniyor. Nevyork için yük ala- tir. 

tır. SATURNUS vapuru 13/11/937 de 

~llIBITOR• Vapuru 19 ikinci~ Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg 
-ııcak;ekleniyor. Nevyork için yil.k limanlarına yük alarak hareket ede-

tt. ~ti «l!!)cp ce.. r. 
de RESS. Vapuru 26 ikinci teşrin- TRİTON vapuru 13/ 11/937 de bek-

bekleniyor. Nevyork için yük ala-
taktu-. leniyor. Burgu, Vama ve KBstence li-

cle «OQoNTZ> Vapuru 28 ikinci tefrin- manları için yük alacaktır. 
bekleniyor. Nevyork için yUk ala- SVENSKA ORlENT LtNlEN 

taktii'. VlKtNGLAND rnotörü 2/11/1937 d<? 

'l'he Export Steamahip Corpontion Rotterdam, Hamburg, Gdynia, Dantzig 

PiRE AKTARllASI Danimarka, 1sveç ve Baltık limanlarına 

c SERi SEFERLER hareket edecektir. 
t...~OCHORDA> Vapuru 5 ikinci NORDLAND motörü 16/11/ 937 de 
·'"Y'lllde Pireden Boston ve Nevyork . . 
için hareket . Rotterdam, Hamburg, Gdynıa, Dantzig 

«tJccALIBe:1!~v · 19 'k" . l Danimarka, İsveç ve Baltık limanlarına 
u'"' apuru ı mcı eş-

l'hıcfe bf __ • Bo lo N k . . hareket edecektir. 
ı._ cıreaen s n ve evyor ıçın 

-.rekeı edecektir. A A S N E vnpuru 2/ 12/ 1937 de 

Seyahat müddeti: Rotterdam, Hnmburg, Gdynia, Dantzig 
Pire - BoMon 16 gün Danimarka, lsvcç ve Baltık limanlarına 
Pir-e • Nevyork 18 gün hareket edecektir. 
S!Q\1tcE MAlUTlllE ROUMAIN SERVlCE MARmME ROUMAIN 

BUCA.REST SUCEA VA vapuru 4/11/937 de Mal-

~l'l'Uz. Vapuna 11 ikinci teşrinde ta ve Marsilya limanlanna hareket ede
ta~ -ce, Sulina, Galatz ve Galatz ak- ceklir. 

1 
~~ TUNA limanları için yük ala- ZEGLUGA POLSKA S. A. 

LEV ANT motörü 6/11/ 937 de 
8'l'E ROY ALE HONGROISE 

An
ı 

vers, Gdynia ve Dantzig limanlarıruı 
DANUBE MARITIME 

cl)r1ı1ı.. hareket edecektir. 
L u~A. Vapuru 28 birinci teşrinde vl 
"'~., B ı d N . d Co Handaki hareket tarihleriyle na un-,, or. e gra e, ovısa , mar-
llo, & .. .ı. te B .:., v· lardaki deii§i!diMerden acenta mesuliyet I r 1_ -~ , raw.ıNava, ıyana ve • . • 
.... ıııı i,.ın· '"k la kt kabul etmez. Daha fazla tafsilat tÇlft b , yu a ca ır. 

tt( MORSKE MIDELHA VSLINJE tlrinci Kordonda FRA TELLt SPERCO 
O S L O vap• acentuına müracaat edilmesi ri-

«13 A AT ... EK t "' .. 13 .k. • t c:a olumu. l'i d • ~ » rno oru ı ıncı eş-
l>e n e bekleniyor. Beyrut, Hayla, Diep- TELEFON : 4142/4221/2663 

CaL \re Norveç Limanları için yük ala- ___ "WC'_ ---~lllllll~~!ml 
~ıll'. b'Aııiüfi: °MoT AHASsiSı "" 
Nrm NAVIGATION Co. HAIFA DOKTOR 

r-,:"''l'ID. MotörU ikinci teşrin iptidala- c 1 1 aA 1 Ya r ~I n ~ bekleniyor. Galatz ve Galatz ak-
c~t·ası TUNA limanlarına hareket ede-

ı.r. 

~nclaki hareket tarihleriyle navlun
~l!l kki. değişikliklerden acente mesuli-

abul etmez. 
l{ l:>aha fazla tasilAt almak için Birinci 
C:l'donda W. F. Henry Van Der Zce 
~Un. v. vapur acenteliğine müracaat 

~esi rica olunur. ...., TELEFON No.: 2007/ 2008 

Olivier Ve Şü. 
LıMITET 

'! apur acentası 
lllRiNct KORDON REES 

BINAŞI TEL 24 43 
to Ulerman Lineı Ltd. 
Al. tQ)RA_ HA 'lT1 

tİıı<f CER.tAN vapuru 20 birinci teı
\..ol\: ielip yük çıkaracak ayni zamanda 
tti), Ye Hull için yük alacakbr. 
,. OF LANGASTER vapuru 1 5 
' teırindc gelip yük çıkaracak ayni 
~llr~da Londra ve Hull için yük ala-

l"HE GENERAL STEAM 
AnJNAVIGATION CO. LTD. 

de ltel" lrr ANT vapuru 5 ikinci teırin
f)~ndra İçin yük alacaktır. 
'lıt HE LEVANTE LINIE 

d'-lld AKA vapuru ikinci teşrin İpti
' t : Hamburg Bremen ve Anvers

İzmir Memleket hastanesi Da
hili Hastalıklar Seririyatl Şefi 
Pazardan maada her gün hasta
larını muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beylt".r 
aol:ağı No: 65. 
Tele fon: 3956 
Evi: Cötepe tramvay cadde
si No: 1018. Telefon: 2545-

aria fakültesinden diplomah 
oı, l•blplerl 

Memleket lıastanesı dış tahtbı 

Muzaffer •:roğul 
VE 

Keınal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

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

Telefon : 3921 

GOZHekTnii d 'l'ar~P Yük çıkaracaktır. 
.):, "c Ye navluıılardaki değişiklikler- WJlf.TAT QREL 

...... erıta nıesuliyet kabul etmez. lWl!. 

lı~l>Al.pAŞA iCRA HAKiM- Adna - Beyler Numan zade 
111 ,, EN • aoka8ı Ahenk matbaası yamn-

t~" 1~ - 9l7 tarih ye Anadolu da. Numara: 23 • 
~~le.ı1le T. C. Ziraat B.ank•ıı Mmyene Natleri : 10--12, 
i~Ptlfa ajansı tarafından aabt 15,30 - 17. TeWon: 3434 
Y'-tl._~edilmit olan Panadan -

~~--- :ala lbrahimin Pananm ----··-----L' .~ 'UJu Ye Karye ciYannda • 
~ile ~ Ye tarluı 95 lira 
~~"tteriai namına ihale kı
~ IOnra ihale bedelini 
ı"l.e.til-'9~diiinden ihalesi 
~ '"'-.. -reıc on bet sün müddet-
~~Ja çıbnlmıfbr. 

Diş Hekimi 

~~ulla~ Naci 
.. ~ İatiyenlerln ı 7 - ı ı -937 
~ ..._ '!1iiaactif Ç&l'f&mba aünü HORT A ÇSU 
~~ .._ 

1~den on ikiye kadar Ke- ._._...._L__ 8 D'IDCI. • • D-'-
"-. ~ icra laüimliiinde hazır nllRlllUllll .-7-
~ &.&!- Ye fazla maliimat al- tolmk 38 numarda kahul eder. 
~'1b-...,~ açık bulunan sah 9 .. 12 i" ~ alriip tetkik etmeleri öileden aoara 3,30 .. 6 

rENIASIR 

........................................... 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

LU 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müıteciri Türkiyenin en etki otelciıi BAY 
MER LUTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütia. Es 
allana kendisini ıe..dirmittir. 
Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahati bu

urlar. 
Birçok huR1Siyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
latanbulda bütün Ege ve lzmirliler ba otellerde bulatm'lar. 

• a m 
··-~,............................... . 

Umum Pamuk FabrikatörJerinin 
Nazarı dikkatine 

PLATT 
Fabrikumm Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKS.AMiNi 
UMUM ACENT ASINDAN bu tene temin eclebilininiz 

ADRES: 

G. D. GIRAS 
Pc,temalcılar, Evren sokak No. 3/1 

Singer ılikit makinalan kumpanyası karşı&ında 
Telefe· : 2413 Poıta kutusu : 234 IZMIR 

• -. .... m--~~Ham ...... Mlı!pmm ...... .,.Fllil• .. ~·cmm• - ~ - - -
Balıkyağının halisi 

Hilil Eczanesindedir 
1937 rekoltesinin bat mahsulü 

Kemal Kan1il Aktaş Balıkyağ! 
Adıyle ::ntılmaktadır. iki defa timikman aüzülmiif 

pheser bir terbettir. 

• 

Eczacı Kemal Aktat ba yaiı befka hiçbir yere ~ ve 
vermiyecektir. • 

...................................................................... 

Sıhhat Balıkyağı · 
Noneçyanm halis Morina babkniıdır. iki 

defa aüzülmüftlr 
ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çan,ar 

Sıhhat eczanesi 
• • ...................................................................... 

~ :>\;._ • • mıus tir. Ranılnfl ~.;. 
3844 (1941). -.x~':!2'7!B ________ s•n.-_~ 

SAYFA: 11 

TURAN Fabrikalan mamallbdır. AJDI zamanda Tana 
ta•alet aabunlarım, traı Nbana Ye kremi ile gllzelHk krem
lerini kullanınız. Her yerde sahlmaktadır. Yalnız toptan aa· 
btlar için lsmirde Gui Bulvarında 25 numarada umum acen .. 
telik Nef'i Akya&ılı •e J. C. Hemsiye mllracaat ediniz. 

Posta Kut. aa• Telefon c••• 

Dima sabit daima tabii 

Juvantin saç boy~an 
lNCILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ja

vantin ıaç boyaları muzır Ye zehirli maddelerd .. tamamen iri 
olup saçlara tabii renklerini b.hfC'der. 

Juvantin .•aç boyalan kumral ve aiyah olarak iki tabii rem 
üzerine tertip edilmiftir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek batti denize sirmek llUl'etiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır • 

Eczanelerde ve ıtrıyat maiazalarında araJDUZ. 

DIKK.AT 
Dünyanm m llllilkte9İt w Türkiyede tescil edilmit olan ... _.., 

HEIDENIA 
Mutbak mazot ocaklariyle aobalannın bayiliğine bundan ,.._ 
ra Kardiçalı banda bulunan bay St. Kalomeni aalihi,..._. 

delildir. Taklitten aakınmız. 

HEIDENIANIN 
Bütün mazotla itliyen modelleri 

a) Pamuk fitilli 
b ) Amyantlı yanmaz fitilli 
c ) Fitilsiz 

Oier.k Gazi bulYar Ziraat hankaıı kartıaında ~ 
umum acentası DUNLOP mağazumda aabbr 
Amyaat fitilli ve fitilıiz ocaklarda rekaHt kUai 

etmez fia tler 
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imtiyazlı Mıntakaya Obüsler Düştü 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mareşal Çan -Kay -Şek Fransada parti kongreleri ................. , ___________ ..., ______ _ 
Şa pe iyi müdafaa eden ölüm taburu Radikal ~osyalist. partisinin sağ cü .. 

·zabitlerini nişanla taltif etti züleri bir bozguna uğradılar 
Sosyalist partisi lvon 

harici siyaseti 
Delbosun takip ettiği 
takdir . etmiştir 

Paris, 1 (Ö.R) - Radikal - sosyalist ..-.
parfüinin Lil kongresi nihayet bulmuş
tur. Dahili siyasette parti halk toplu
luğuna bağlılığını bildirmiştir. Nihai ka
rar suretinin milli müdafaa ve harici 
siyaset hakkındaki kısmı da şudur: 

c: Parti memleketin müdafaasını te
min için milli müdafaa nazırı tarafından 
sarfedilen basiretli gayreti takdirle anar. 
Sulhsever Fransa dünyaya kuvveti ile 
bir sulh teminatı vermektedir. Bununla 
liernber pnrli şu ümitten de vaz geç
mek istemez ki bir gün gelecek, bugün 
çok nazik olnn beynelmilel vaziyetin 
inkiş:ıf ı silfıhların hep birliktı? ve kon

t trol altında azaltılmasını yeniden göz 
önüne getirmek imk:ınını bahşedecek

tir. 
c: Parti her gün tehdide maruz bulu

nan sulhu korumak için hariciye nazırı 
Ivon Delbos tarafından sarfedilen gay-
reti takdir etmekle mesuttur. Ispanyol 
ihtilfıfının genişlemesine ve umunıileş
mcsine mani olmak için her gayreti sar
fetmekle beraber Fransanın menfaatle
' ı. rini ve deniz aşırı arazisinin tamamlyeti-

.Şapci harp sahncle-ri ni de korumak maksadiyle hiç bir şeyi 

Romı:ı, 1 (ö.R) - Şanghaydan bil-ı MANÇURfDEKJ VAZiYET ı ı::üneı<in gurubundan sonra Japon kuv- esirgcmemekten ibaret olan ihtiyat ve 
_] 1 ş h k d .,. M kd d ı h b 1 .. l ~ . > r d h" b. . k'l celadet Si'"·asetinin devamını temenni airi iyor : ang ayın şar ın nn geçe- rı ıyor : u en en ge en a er ere go- vet en tara ın an ıç ır mermı çe ı - J 

rek Suçeu nehrine müntehi olan kahn- re Mançuride Çinli chaydutlar ( ~) > bir il mediği anlaşılmıştır. I eder. Şimdiki saatin ortaya çıkardığı 
im cenup 8ahiline karşı yapılan Japon lçok merkezlere hücum etmişlerdir. On Londra, 1 {ö.R) - Şanghnydnn J güçliiklerc rağmen devamlı bir sulhun 

h.. ff k ı· b" t• ' • .• b" h b d J b"ld" ·ı· c· 1'1 J 1 s temellerini atmak ümidinin ter.kedilme-ucumu muva a ıyct ı ır ne ıce ver- S<fnt suren ır mu nre e en sonra a- ı ırı ıyor : . ın ı er apon arın uçeu 'ı . . . 
· ç· ı·ı k"I • d k ı J ··ı·· ı ı · 1 h · · h ·ı· v mcsınclen dolayı partı memnundur. Mıl-mış ve ın 1 er mev ı erm en çı arı - pon nrın on o u ve a tı yara ı zayıatı o - ne rının cenup sa ı ıne gcçmege muı 

.. vl •- · b } H d v l d ld , 1 d'k ki b ]etler Cemiyetinde Fransanın kollektif mıştır. Hareket og e vnKlı aş amıştı. ... mu~ ve c ay utlnn dagı mı~lar ır. vaffak o utt arını tas ı etme e era-
y · · d J t k 1 ·• JAPONLAR ŞAPElYE HAK111.1 b k 0· k 1 · · d k b"l emniyeti teşkilatlandırmak için sarfetti-nrım saat ıçın e apon ar ana U7C• J\ • er ·en ı ·uvvct erının e mu a ı ta-
. ı k " ı k ı '-- · DIR' r.o h b 1 d kl b 'td·r ek ği gayretleri takdir eder ve şunu da ha-rme a tı öpru atmış ar ve ana ı :oır ı.-ı:.n nrruzn nzır u un u nrmı ı ı m -

k · ı 0· Ş'do ı· L d ı (ö R) D · J t cı· 1 tırlatır ki, Avrupada sulhun gerçekten çeyrc saatte geçmış er ır. ı et ı mu- on ra, . - omeı apon c ır er. . . . . .. 
h b 1 • • d ç· ı·ı · ı "k • ş h d bı'ldı"rı·yor .. J Nankin 31 (AA) Çin membaından I tesıs ıçın beynelmılcl ekonomlk muna-are e er nctıceıın e ın ı er ışga ettı ·- ı:ı1nnsı ang ay an apon • · - . r. k . .1 . 
lcri binaları yakarak çekilmişlerdir. Ja- cmirallığının bir tebliğine göre Ş:ıpei gelen haberlerde Pr~ns Teh'in Nankin- ı sebetISermlh ıslahına çalışdıma bır J ltiyaç-

. · ·· d ·· sı k'l 1 k" M 1 d 1 ı· · tır. u un esas şartı r.~ ponlnr böylece Şanghayı şark tarafından mahallesının duşman \lll3urlarından te· en mu a ı o an es ı ongo ev c mı . . . . . 
da sarmış bulunuyorlar. Bu hareket es- mizlcnmesi muamelesi dün C<'Ce bitiril- yeniden meydana getirmiş olduğu bil- Radikal - sosyalıst partısının gelecek 
nasında Japon tnyyareleri bcynelmile_l miştir. ihraç kuvvetleri ~bah saat üç- dirilmektedir. seneki kongre.si Mnrsilyada toplanacak-
imtiyazlı mıntaka üzerinde uçtuklarından ten nz sonra Suçeu sahillerinin şimalin- Pekin, 31 (A.A) - Çin menbaların-ı t.ı.r. ______________ _ 
Jngili:zler tarafından" Üzerlerine ateş edil- de dört banka binasını i 0 gal etmişlerdir. dnn alıntın hal>erlere göre, Nankindeki latmıştır. 
miştir. Yüz Çinli cesedi eayılmıştır. Sa.i'.: kalan- eski müstakil Mongol devletini ihya 1 Filhakika tabur dün öğleden sonra 

tNCIL TERE-JAPONYA hırdan diğer 400 kişi nehri yüzerek geç- eden Prens _Tch, Japo~ya v~ Mançuko~ I kendisine antrepodan çekilerek silahla-
Lendra, (ö.R) - t.Time!!> in- m,işler ve beynelmilel mıntaknya sığına- nun yardımıyle te§ekkul etmış olan yenı rını Jngiliz askerlerine teslim etmesini 

ailtere ve Japonya arasında münasebet- rnk burada İgilizler tarafından silôhla- hiikCunetin vazifesi, harici Mongolista- 1 ve imtiyazlı mıntnkada nezaret altında 
)erin gayri müsait bir tekilde inkişaf et- nndnn tecrit edilmi~lerdir. nı komiinizme karşı muhafaza etmek ol- kalmağa muvafakat etmelerini tebliğ 
tiğini kaydediyor. Japon gazetelerinden ŞAPEJ MODAFILERINl TEBRiK duğunu beyan etmiştir. eden Mareşal Çan Kay Şekin bir emri 
bazıları Japonynnın atıl siyasetten vaz Londra, J ( ö.R) _ Nankinden bil- Şanghay, 3l (A.A) - Royter muha- üzerine bu suretle hareket etmiştir. 
ıgeçerek lngiltere ile mÜnıl!ebetlerini diriliyor : Mare~I Çan _ Kay ~ Şek al- biri beynelmilel imtiyazlı mıntakadan Antrepo tahliye edilirken Japon as-
lı:eıımesini bile istiyorlar. lngiltere Çine bay Hi - Si _ Van ile ölüm taburu za- bildiriyor: kerleri yalnız. imtiyazlı mıntakaya gc-
ınühimmat ve istikrazlar vererak yar- b"tl · ş k Japon projektörlerinin göz kam~tırı- çen tabur efradına ateş açarak bunların ._ ı enni apeideki kahramanca mu n- ı 
'dım etmekle itham edilmel:tedir. vemetlerinden dolayı nişanla taltif et- cı ziyası ve J apon makineli tüfenkleri- bir çoğunu öldürmek ve 40 kadarını 

BiR ÇIN HEYETi BERLINDE nı.·n ölüm saçan ateşleri altında 30 kişi-1 yaralamakla iktifa etmemış· ler fakat ay-
miştir. Bu müdafanya iştirak eden bii-

B 1• ı (ö R) ç· h k lık gruplarla 20 metre genış· liğindeki ni zamanda nntrepo uz·· er"ıne de ~•ıddetli 
er ın, · - m Ü Ümetinin tün askerlere ni§lln ve yaralıların ailele· 1 -s 

re:.j mnr .. •al Çan _ Kay _ C::-kı·n 
1 
• ., ar- k biiyük caddeyi gcçmeğe teşebbüs eden · bir topçu ateşi teksif eylemişlerdir. 

~ _,, ~ ,, rine tah•isat bağlanmasına arar veril-
kadac:larından general Çang - Ko - Lı"n B l ·ı 1 . • 1 '- Çin ölüm taburu 300 k~:lik bir mev- Çin askerleri bütün silahlariyle bera-.. miştir. cyne mı e ımtıyaz ı mınta.ıtayn 

B 1. 1
• cutla müdafaa ettiği Sapei Antreposu- her mıntaknyı germic:tir. Beraberlerin-

er ıne muvasa at etmi~tir. General Ro- sığınan sağ kalmış müdafiler de ayni ~ ~ 
madnn gelmektedir. General diğer ta- haklardan istifade edeceklerdir. nu tahliye eder~k sabah snat bir buçuk- de 400 tüfenk, 24 hafif makineli til-
raftan mareşal Von Blomberg ile gö- Londra, l (ö.R) - Bu ı;abah Japon ta toplariyle tüfenkleriyle, yaralılariyle Icnk, 6 ağır makineli tüfenk, birçok 

rü•..,.ektı"r. beynelmilel imtiyazlı mıntakaya geçmiş- snndık cephane ve elbiseler getirmişler-
,, ... - sefareti tarafından atideki tebliğ neşre-
Romn, 1 (ö.R) - Vaşingtondan d"l · · 29 Ik tir. dir. ı mıştır : « i teşrin akşamı Şanghny İngiliz askerleri yaralıları derhal te- Antrepo içinde yaralananlardan 20 

bildiriliyor : Amerika crkanıharbiyes" beynelmilel imtiyailı mıntalcasındaki in-
harp halinde 

8
ür'ntle yarım milyonluk ailiz ot ·t 1 • J b h • k davi altına ::ılmışlnrdır. Miktarı henüz neferi de sokağın şiddetlj. mitralyöz ate-

,, on e erı apon a rı umandan- malUm olmıyan ölüleri müstesna olmak · 1t d 1m 
bir ordu temini mnksadiyle askere al- lı v t 19 30 ·ı 2 O şı a ın a 0 asına rağmen beraberle-

gına aaa · ı e arasında bir üzere bütün Çin taburu bu dakikada r&ıde getirmişlerdir. 
ma daireleri tesisine dair bir proje ha obüsün beynelmilel mıntaka .. ·a dii<>er·'-

A 
.. .-y ... .ıt imtiyazlı mıntakada bulunmaktadır. Be- Kumandan Sie Sun Yuan antrepo-

zırlamaktadır. merika ordusunda . gö bir lngiliz askerinin ölümüne ve dı'gwer b k raberinde getirdikleri yaralıların adedi dan en son olarak ayrılmış ve mıntaka-
nüllü usulü tnt İ edilirse de harp ha- bir çoL:.lannın "-'aralanmasına sebep ol- kırktır. 
]. d b • k ı .r ya ağlayarak gelmiştir. 
ın e mec un mü e lefiyet şekli tatbil :Juğunu bildirmi•tir. Ayni akşam Fran- Tabur kum--.1-nı d"l • v el • b . · • • v <Uıua gözleri yaşlarla Bütün Çin askerleri silahlarmı Ingi-

e 1 eçegin en Ü ~beler iki ay İçind• ıız İmtiyazlı mıntaka'sı otorı'telerı· "a d 1 ld h l f 1 
1 

• luk - u.,.. o u o uğu a de bütün neferlerinin liz ne er erine teslim etmişlerdir. Mec-
yanm mi yon • yeni bir o~du ile ha T • ff dd · 1- b" b d l 0 re ca csı yaıunına ır_ o üsün üş- mevkHerini müdafaa ederek ölmek ar- ruhlar derhal İngiliz askeri hastanesine 
ıreri orduyu "takviye· . imkanını v~r~ek: .. w .. •• b"Jd' · · B h b • ı· ı ugunu ı ırmıttır. u a er eri a ın· zusunu gi)sterdiklerini ve fakat kendisl nakledilmiş ve yaralı olmıyanlar kam-
lerdir. - · • 1 

a Japon kumandanlığı hemen bir tah- için yüksekten gelen emirlere itaat.sız- yonlar ve otomobillerle ateş sahasından 
Roma, I (ö.R) - Tokyodan bildi- kikat armıcotır. Bu tahkı"kattan o ak'='am ] k•· b 1 k i k{'; Im I kl 1 1 .. ~ r ı .a u uruna m ,mı o adığını an- uza aştırı mış ardır. 

Manisa da 
Cü1f!.huriy~t bayra
mında bircok acılma 

' ' !örenleri J·apıldı 
Manisadn Cümhuriyet bayramının 

ikinci ve üçüncü ciiıtleri bir çok açılnı., 
törenleri yapılmış ve bir çok mühim tc
~cbbüslerin de temelleri ntılmıştır. Ma
nisa halkı Cümhuriyct bayramı YeEilesiy
lc vilfıyetin her gün kaz~nmakta oldu
i;u yeni inkiş:!fı dnlm ynkınden görmek . 
ve hunları takdir etmek inkanlarını bul
muştur. Bilhnssa Manisa gençJiği Ynlinin 
kendileri hakkında gösterdikleri derin 
alakadan çok memnun bulunuyorlar .. 
Pek yakın bir zamanda Manisa · güzd 
apor ııtadlııriyl~ genii bir gençlik fncli
yctine aahn~ oİac~ktır: 

(Kılişelerimiz Cümhuriyct bayramin
da Mani!lada yapılan törenleri gösteri-
7or.) 

Pnristen bir gürii nüş: Parlamento binası 
SOSYALtST PARTlStNDE I tek rey büyük bir ümit vermese gerek• 

Faris, 1 (ö.R) - "Sosyalist partisi ge- tir. > 
nel sekreteri ve <]evlet nazırı B. Paul j c Oeuvre > gazetesi radikal - sosyalist 
Faure dün söylediği b ir nutukta demiş-' kongresinin kararlariyle B. Faul Faure 
tir ki: HiikCtmete iştirak etmiş olmadı- 1 tarafından dün teşrih edılen sosyalist 
ğımız partinin gayeleri hakkında fikri- görüşleri arasında ayniyet keşfediyor • 
mizi değiştirmeğe sebep olmamıştır. Bil- Ekonomik faaliyetin iadesi lüzumu hak· 
akis biz sosyalistler hükumet başında 15 kında kongre kararnamesinde nıevcut 
aylık bir tecrübeden sonra şu kana:ıttc- kaydı hükumeti müşkülfita uğratacak 
yiz ki umumi kredilerin, sigortaların ve bir fıkra gibi tefsir etmek fena olur. Par
beyaz maden kömürünün (elektriğin) 1i gerilemeyi aslfı kabul etmiyor. F:ıknt 
millileştirilmesi halk topluluğu 1eşekkü- daha ileri gitmek için sosyal kanuninrı 
lünün maliye ve ekonominin hakkiyle tahkim ederek elastikiyet ve sükunetle 
kalkınması yoluna doğru yürüyebilmesi tatbikini temin etmek iktiza edl'r. Alml 
için elzem olacaktır. zaınnnda K::ılede sosyalist partisinin gö-

SENEI...fK KONGRELERJN rüşlerini izah eden B. Paul Faure dn 
AKtSLERl 1 sosyal kanunlar muhafaza edilmek şar-

Paris, 1 (ö.R) - Radikal - sosyalist tiyle bunların zemin ve zamana uydu· 
partisinin senelik kongresi tarafından 
kabul edilen karar sureti sol cennh ga
zeteleri 1araf ından memnuniyetle karşı
lanıyor. cPopolaire> sosyalist gazetesin
de B. Brake partinin sağcı cüzülerinin 
uğradığı bozgun üzerinde ısrar ediyor 
ve diyor ki : cFransada halk cephesinin 
d~m:ınları radikal kongresinin kararla
rında kendilerini memnun edecek bir 
şey bulamıyacaklardır. Harici. siyaset 
hakkındaki karar sureti Ispanyol cilm
huriyetinin müdafaası ve ecnebi göntil
lülerin geri alınması hakkında sosyalist 
partisinin müdafaa ettiği tezlere dikkati 
çekecek kadar yakındır. Lil kongresi 
halk topluluğu teşekkülünün düşmanla
rı için bir hezimet olmuştur. Ilk celse
lerde uyanmış olan baz.ı ümitlerden son
ra bu netice onlara bir kat daha a~ır 
gelecektir.> 

Komünist cHumanite> gazetesinde B. 
Duclos da memnun görünüyor : cLil 
kongresinin kararı haklı olarak kaydet
miştir ki lüzumu halinde cümhuriyet 
hürriyetlerini siyanet etmek üzere U)'a
nık kalmak Hizımdır. Irticaa karşı bu 
sarih hareketin mürteciler tarafından 

heınen hemen gizlenmemiş tehditlerle 
karşılanacağı tabü idi. Para kudretle
ri "terakki ve hürriyet kuvvetlerini bir
birinden ayırmak için her sene teşeb
büs ettikten sonra bu gayretlerinin ne
ticesiz kaldığını anlayınca şimdi güç
lüklere sebep olmağa ve milli· menfaat
leri zararlandırmağa çalışacaklardır. 

Kongre halk cephesinin muhafazası le
hinde karar vermekte ittifak göstermiş
tir. Tek bir muhalif rey görülmüştür 
ki, halk cephesinin düşmanlarına bu 

rulması esasını kabul etmiştir. 
Bilakis sağ cenah gazeteleri kongre

n in neticelerini boş karşılamıyorfor. 
cEpok:t gazetesinde B. de Kerillis diyor 
ki : Radikaller için çok geç kalmadan 
halk cephesini tahrip edecek bir fırsat 
çıkmıştı. Radikal partisini idare eden
ler memleketin düşünüşünii takdir et· 
miyorlar. Hissetmiyorlar ki halk cephe
sinin imhası bir kurtuluş gibi karşılana· 
caktı. Iş müstaceldi. Fransa daha ziya· 
de bekliyemez. Halk topluluğu yeriJle 
bütün vatansever kuvvetleri l>irleştire· 
cek bir Fransız topluluğu tesisi için bit 
fırsat vardı. Kongre bu fırsatı kaçır· 
mıştır. Ve kaçırılan fırsatlar her vakit 
tekrar ele geçirilemez. > 

cFigaro > da kongrenin karar suretin• 
deki yıpranmış kelimc.>lere rağmen rn· 
dikal ve sosyalist nazariyeleri arasınds 
uygunsuzluk olduğunu, sağlara knr§1 

hücum edilmc.>kle bıa anlaşmazlığın gi.ı
lenmesine çalışıldığını, bunun kirnı:eY1 

aldatmadığını, halk cephes:ndeki çatıalc· 
lık istendiği kadar gizlensin, sosyalist ve 
radikal doktrinaları arasındaki rtrnhnle
fctin bu kongre esnamnda bir dah:ı te
barüz ettiğini iddia ediyor. . 

Jll 

Dekar{ günü · 
Paris, 1 (Ö.R) - B. Edouart Herrıot 

Chatelroux'da Descartes'in c Diseout! 
sur la nıcthode> adlı eserinin üç yüzUıı
cU yıl dönümü münasebetiyle yapılatl 
mera~ime riyaset etmiştir. 

Paris, 1 (Ö.R} - Sosyalist hatibi P1~ 
hur Jaurcs'in kardesi olan vis - amlt8

8 
Jaures vefat etmiştir. Mumaileyh 2 

ağustos 1860 da doğmuştu. 


