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HAKKI OCAKOC;LU ----ABONE ŞERAiTi 
DEVAM MODDETl 

SeMlik .••••• 
Ab aylık .•.••• 

Türkiye için 
1300 

100 

Hariç ıçın 

2800 1 

1300 

T E L E F O N : 2697 

------ Fiati (5) kuruttur 

• ' 

cıımtıuriyetin Ve Cumhuriyel Eserlninm l:lekçisi, Sabahlan Çıkar Siyasi Gazetedir 

ı Vekiller Heyeti toplandı 
' 
1 Ankara, 10 (Hususi) - Bugün Vekiller 

Heyeti Batvekil B. Celil Bayann riyasetinde 
toplandı. Müzakere edilen meseleler içinde 
maden ifletme programı esaslan da vardır. 

YENi ASIR Matı.a.-da beulm!fbr. 

Yüz milyonluk bir imar bankası 
50 MiL YON LiRA SERMAYELİ 

idareler bankası imar Mahalli 
bankasının 

.... r 

çekirdeği . olacaktır 
f ' f,.)o 5M • 4 . Mi .,.._ ~·- .:7° 1 

Yugoslav yanın Alman gençlik teşkilatı reisinin · sözlerı 

Komşuları ile iyi ge
çinmesi bizi sevindi- . 

. recek ~disedh· ı 
Dostumuz ve müttefikimiz Yu

Rcıslavyanın çok değerli ba'.:vekili B. 
Stoyadinoviçin Roma ziyareti muh
tc.lif şekilde tefsirlere yol r.;mı~tır. j 
Bılhassa heyecanlı haberler vermek, İ 
bu ııibi siyasi ziyaretleri ictis:nar 
•ylernek hevesinde bulunan maha· l 
fil, işi Yugo.•lavyanın Rom3 - Ber- örnek gii:el Aııkara,. 
!·n birliğinde yer alacağını iddiaya 
Y.adar vardırmışlardır. Ankara, 10 (Hususi)- Beleıli- ·~ıidai sermayesi asgari yüz milyon• lommdan bütün ihtiyaçlann tatmi-

T b'" h h b' h d b yeler bankasının mahalli idareler ··adan mürekkep olacak imar han-ı ni, yollann asfaltlanması, medeni a ıı er angi ır a iseyi ir b k . . 

Doküman meselesi 

İürkofisin müdahalesile 
halledilmiş sayılıyor 

Borsada dün Valinin riyasetinde yapılan bir toplantı 

- YAZISI lKINCI SAHiFEDE -çcık kimseler baska başka zaviyeler· an uına kalbı hakkındakı kanun :::umın çekirdeğini teşkil edecektir. ihtiyaçlann genİf ölçüde tatmini sa-
den mütalaa edebilirler. Başka baş· l liyihası son §eklini almak üzeredir. Ankara gibi Istanbul, lzmir ve halannda radikal bir yenilenme cep- ..--------------------------...,,.,,.. 
ka tefsirlerde de bulunabilirler. u .1 '!'eni bankamı~ se?"ayesi 50 milyon diğer büyük ,ehirlerimizin h~kiki hesi kurulmak üzeredir. Devlet be- Akhisar tütüncüler bankası 
kin bunlardan hakikate yakın olan-1 lıra olacak ve ılende kurulacak olan bir imara kavutmaları, tehircilik ba-1 ~ SONU üÇüNCO' SAHiFEDE -

~~:r~~k'a~:r~ı.r, bo, iddialar hayal . • • lzmİr şubesini dün 
Bız Bay sıoyadinoviçin Roma Jfalyan Faşıst Konseyı 

ıe_Yah.atinde hiç bir fevkaladelik • 1 t 
lı?rmıyoruz. Balkan antantına , Kü- merasım e açmış )f 
1.uk An:anta dahil de'\iletlcr dış po- h k l M ı• -. 
•tıkalarına gayet sağlam, emin ve 1 n va 1• m a u so Mani..a ve Akhi· , . 
~?k samimi bir İstik.amel vermişler-! rarını a ıyor. s illi aar muhitinde mÜS· ,, ' . . ,, i% 

ır. Takip eyledikleri politikanın tahsilin emniyetle 

~~ınıyan, değişmiyen ana hatları bu kararı mı·ııetı·ne b·ıd·recek ;ardır. Bunlardan biri de komşuları J J 
ı c İyi geçinmek, barış sevgisine da
:Vaııan bir siyaseti bütün mevcudi
Yetlcri ile tahakkuk ettirmektir. 
. . Yugoslavya, komşusu ltalya ile J'. münasebetler tesisine hususi bir 
eger vermektedir, 

!( Geçenlerde lıalya hariciye nazırı 
onı Cianonun Belgradı ziyareti es

kilaında yapıla; görüşmeler de iyi 
d 0mşuluk tesisi esasına dayanıyor

u. Bu yolda anlaşmalar da yapıldı. 

...... ita/yanın ...... ___ ., __ _ 
Milletler cemiye
tinden çekileceği 
artık muhakkak
tır.Bu karar bugün 
bildirilecektir. 

Bu defaki ziyaret bu anlaşmanın 
tuhunda k l k · · k ·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
§uluk m ~ uvvet ~ ar~ '.yı om- Roma, 10 (ö.R) - Cumartesi - pa-
ltıek .. u~asebetlerıne ınkışaf ver- zar gecesi Düçe tarafından millete ya-

....,,.,,. ... 'Pi> -:"'-~-,,. ·"- ... ) 

::\i>\::: 

İstinat edeceği ve 
dara gcli.ncc nefes 
almak için koşacağı 
büyük bir mali mü-
esıese olarak tanı· 
lan Akhi..,r Tüıün-
t·üler Bankası İz.mir· 
de de bir 9ube aç-
mıya muvaffak ol· 

muştur. Milli ban-
1'a1arıınız arasında 

çok muvaffakıyetli 

neticeler alan bu 
mücueaenin 1zmir .. 
de bir ıuhc açmıya 

muvaffak olması, 

şüphe edilemez ki 
B ıçınd_ır, 1 pılacak teblığ gazeteler tarafından aza-

u ti d h' b' f k J•d mühm bir hi.dise .. liJc vazıye er e ıç ır ev a a e- mi debdebe ile bildirilmektedir. Bu teb-
Yoktur. Hareket tamamen ana 1 ı T 1 - h. b. f M . . . . . . dir. 

l>olirk d I J Y I ı ın ne o acagı ıç ır gazete tara ın-

1 
uısolını Faşıst ko 1lgreaıne rıyaset edıyor -SONU 7 1NC1 SAHtFEDE- Akhisar tıitüncüler bankasmm Izmir binan 1 

aya uygun ur. ta yan· u- dan il a edilm kJ be b h0 ~ · d b"t" hl 1 · d ·-· il · · .. -----...,,.-..-----=-----~-....,,...,=-----...,. Rcıs! J • • 1 ş eme e ra er üUJSe ma anın u un şe r erm e gece yarı· lıgın m stesna bır mahıyeti olacağını 

iı ~.v 1andaşmd asının ılk. ımzala~~·· 1 hepsi tarafından dört sütunluk başlık- sı umumi meydanlarda toplanan halka söylemek zaittir. H5diseler Faşist kon- ş f l 
ı gun er e e ortaya bır çok şup· la 1 b'ld' ilin kted' B"t" t 1 · kild · t 1 - ıı· · f d · 0 oHr • k t •lı e lleli 'dd' 1 1 r a ı ır e ır. u un gaze. er aynı şe • ımpara or ugun anının scyı tara ın an verilen kararın vahim erın a l erı 
Rcçe 

1 ıa ar atılmıştı. Fak.at ara~a~ 1 milletin sabırsızlıkla tebliği beklediğini yapılmış olduğunu hatırlatmaktadırlar. olduğunu ve çok şliınullü olacağını bel· 
ki b n uz1un za~~nla~ .go~t~rmışt~r 1 kaydetmekte ve ayni debdebe ile yarı- cPopolo di Roma> diyor ki : «Bu teb- _ SONU BEŞiNCi SAHiFEDE _ 
}' . U an aşma muttefıkımızın vazı- · o c f R f •k 
ı,!tıtıde hiç bir değişiklik yapmamış- s ma n' a er' e 1 ve 
~·~':'.;:.:?.:.r •• ::7~'i:•;;~ı;: Haşarat enstitüsü Mehmet a~ıı·yeye verı·ıdı· 
t tansaya gitmiş, hu konuşmalar sı· 

ı~•nda gerek Fransa ve gerek Mil- K d k k •ı• d 1 b•• ••k ,~ 
!!!ka;~:;r;;ti, o~~çü:s~t::n:sa:ı: a ın er e ı ım a am arımız uyu ~ -
~~:·~':~:~:iıe~:~!u~et~~m;~ı::~ bir dikkat ve feragatle çalışıyorlar ı. 51? ~:'iiif 
,':. tlerin mahfuz tutulduğunda hiç 
l~lıe yoktur. Yugoslavya, gerek E "" 
lı'"' Ya ve gerek Macaristan ile yap- •••••••••• nstitü ·········: 
h.ı~ ~~. :rapmağa çalıştığı iyi komşu~ •••••••••••••••••• E 
1ı . unasebetıerini bu eski ve esas- .Vahsulle r imiz in · 
ıaf0lıtıkanın çerçivcsi dahilinde mü-
İt ve temin eylemektedir. yüzde yetmişini yi-

te .1unun haricinde uyandırılmak is- h 1 • 
nı en .. h 1 . h' b" yen aşere erı arı-olarıı şup. e erın ıç ır değeri 

llJ az. Yugoslavyanın kudretli ve yor. 93 J denberi 
ka~"affa~ başvekili iç ve dış politi
•e/' takıp eylemekte olduğu siya- yüzlerce hastalık 
ltıı •nben doğru yol olduğuna ınan- bulunmuştur• Bev- . 
~ ır şahsiyettir. 'J 

Jet UgosJavyadan ancak muahede- • nelmilel ilim mÜ• 
bi]~ •adakat ve vefakarlık beklene
ilıif · Bunun haricineki mütalaalara 

B~t RÖsterilemez. 
}';ııı 12 kendi hesabımıza Yugoslav· 
dı.ı• ııı lıalya ile tesis eylemekte ol
tı.ıJ~).iyi münasebetlerden, iyi kom-

ardan ancak sevinç duyabili
..._ SONU iKiNCi SAH1FEDE -

HAKKIOCAKOôLU • 

esseselerile temas
lar genişletilmiş" 
tir. 

---·---
Röportajı yapan 

Adnan Bllget 
~·· ....... , ........................... . 

~fJ f . ' 
it' "1 

J 

• . . -.. ;;ı:;,, J,,, # 

X işaretli müessesenin müdürü ve h"§erat mütahaısısı B. Nihat lyTiboz 

cTürkiycde yet"" """"''" ''"'[•" F<•;Oo• O•- IQOo•d~.,J•. rı gez
yetmİ§İni haıereler, yüzde otuzunu in .. diriyor. Bilgili ziraat doktorlarının, ha .. 

aanlar yiyor> diyen garbi Anadolu em• ,erat mlitahassıslannm ve Ankara ytık. 
raz ve haıarat iotaır.!'!!l! ~irektörU D . ~ SONlJ DôRDVNCV SAHlFFED~ 

Su!çlular : Refik, Mehmet ve Cafer 

•••••• Cinayetin ...... 
Gizli bir noktası 

kalmamıştır. Ka
tillerin muhakeme
sine bugünlerde 

L.~gı/.~!!ı'!.~.ını!!r.: ........ u 

Tire civarmda cBuldan 12> numaralı 
kamyonun şofönı Eminle şoför muavini 
Aliyi öldürmekten u~lu olanlar hakkın· 
da ki tahkikata de' am edilmektedir. 
Tahkikatın aldığı şekil çok enteresan

dır ve hadise aşağı yukarı, tamamen 
aydınlanmış gibidir, 

Bu mliUıiş cinayetm milşevviki oldu· 
iu anlaşılan Ödemişli §Ofor Osman, 
Amerikan T obako firmasının Tireden iz· 
- SONU YEDINCI SAHIFEDE -



Doküman meselesi 

1 - Hafta içerisinde cvl~rde lohvc, 
çay yerine misafirlere üzüm, incir, fın

dLk, portakal, Ayıntap fLstığı ikram 

Kızı/ayın 

60 ıncı yıldönü

müne hazırlık 

1 - Haftanın ilk günü bütün evler, 
dükkanlar ve müesseseler bayraklar ve 
vecizelerle süslenecek, duvarlara afiş

ler ve temsili lavbalar asLlacaktı.r. 
2 - 18 Birinci kanun cumartesi gü-

nü saat on beşte hükümet erk.im ve me
mur1arı müessesat mümessilli?rİ ve ıne-

Foçada 
Bir muhtarı 
yaraladılar 

imar planı tasdikten 
gelmiş bulunuyor 

Türkofisin müdahalesile -<>--

halledilmiş sayılıyor Lü:;~~~::i::~~~~~n~~~ç~:: 

Akhisar, 10 (Yeni Asır) - Imar pla-ı buhram meselesini. hallede.c~tir. !~ 
nı tasdikten gelmişlir. Bu itibarla şe- zamanda bcledıyenın gelı.rını arUı ili 
hirde imar hareketlerine azami genişlik bakımmdan da iyi bir istifade tclil 

verilmiş, memleketin esash ihliyaçlarL- etmiş olacaktır . bit 
na birer birer el konulınağa başlanmış- Evkaf hanının bulunduğu ınahalde·rd• 

-<>-- t<r. Planın tamamen tatbiki halinde Ak- belediye daiı·esi ~ edildiğı takdı 
5
• F oçanın Çakmaklı köyünde müessif re 

hisarın çehresinde bariz değişiklikler cDcrnek pazarL> semti, içtim& ve l•' 

cü perşembe gününün okullarda kutlan-

nu.,~ı. kültür bakanhğından şehrimizdeki 
Bir kaç günden beri bankaların dö-ı sa bir zaman içinde yerine getirilecek-

1
• k d 

1 
b'ld" .

1 
• . K .. 

1 
•. b k 

k .. kabul k h unda .. · 1 a a a ar ara ı tn mıştır. u tur a an .. uman cbne usus goster-, tir. . . . · · · " · · ! lığından bu hususta gelen yazıda denılı ... :ıerı çe~~~· 1.'ürkofısın ~apt.•ğL Osman], ve İş bankaları dün ınunta· yor ki: 

bir h8.dise cereyan ettiği öğrenilmiştir. 
Çakmaklı köyü muhtan B. lbrahim Kah

raman. henüz anlaşJamıyan bir acbcpten 
dolayı tecavüze uğrayarak M,hmet oğ-

lu Yueuf tarafından, dövülmek. ıuretiy .. 
le baıtndan ağır eurette yara.lanmışbr. 

llsbet ve mllessır mudahale netıcesın- zam surette döküman kabıılünde devam ı 
de halledilm~ir. Bu yüzden borsada etmişlerdir. - cKmlay cemiyeti adına yapılacak indirmit: yakalanarak adliyeye verilmif-
gerek üzüm ve gerek incir mahsulü 1h ta . 1 • . ünl d Al 1 tezahürata okullarımızdaki Kızıla,. genç· lir. 

Suçlu, muhtann kafasına ağır darbeler 

üzer· d"" i ı :.1 im t 0 .. racat cır erının son g er e •
1 

. 
me u.n Y ~er o UŞ ur. un . lik teşkil8.tının da parlak bir surette iştı-

borsada 9i6 çuval iizüm satılmışhr. manyada bazı fırmılara yaphldarı tek- 1 . • • . e 
1kl de · · · .. .. liflerin iyi karşılandığı haber alınmLO- rak etmelerı ve 60 yıldanberı en acı! v 

gün n berı ıncır mahsulu ııze- ' ı . .. . . . . 
rıne. d iyi ele! lm"'"' I · tı.r. Filhakika dün ve evvelki gün Al- zarurı zamanlarda T urlt ma!etının ım-• muam er o Y<j "ur. ncır , . . 
üzerine işlerin açılmasına sebep, bazı manya ile iş yapan baz• firmalar hır kaç , dadına yetişen bu şefkat müessesesırun 
ihracatçıların şimal memleketlerinden muamele yapmağa muvaffak olmuşlar- hizmetleri hakkında talebeye malumat 
ald.ıklan siparişlerdir ve bunlar en kı- dı.r. verilmesi beklenir.> 

-<>--

Havacılık ve spor 
T. H. Kurumunun neşretmekıe oldu

ğu Havacıhk ve Spor mecmuasının iki 

yiiz dördüncü sayıs• olgun ve dolgun 
münderecatla çıkmıştır. Tavsiye ederiz. 

TAYYARE AÇILDlôl GUNDENBERI DAi
MA BUYOK FiLiM GöSTEREN 

BUGON HER HAFTADAN DAHA GOZEL iKi FiLiM T AKDiM EDiYOR 

• 
Si NE M A S I 

ÇARIN 1 - YAVER • 
ı 

MOMESStLI: PIERRE RIŞARD WILM 
Franaızca ıözlü bu atk, ibtiraa, yazife Ye fedakirhk filminde: 

BiRi ÇARA SADIK BiR PRENS ... DtöERI ÇARI öLDORMEôE MEMUR BtR KADIN ... FtKtR IHTIL.\FINA RAöMEN 
YEKDlöERJNE .ı\ŞIK BU iKi SEVDAZEDENIN ISTIRABINI, AŞKINI MUSAVVER BOYUK RUS FiLMi 

Z - IZHAR OLUNAN ÇOK YOKSEK ARZU VE ALAKAYA BiNAEN BiR HAFTA DAHA TEMDiT OLUNAN 

Seans 

ŞEYH AHMET 
TORKÇE SöZLO VE ŞARKILI BOYUK FiLiM VE PARAMOUNT JOURNAL 

saatleri : Hergün ŞEYH AHl'-'ET 1,45--4,50-7,55 .. ÇARIN YAVERi 3,25-:6,30-9,35. 
Cumarteıi, Pazar günleri 12,20 ÇARIN Y AVERI ile baflar. 

' ~(-- ..... ~ .ı .. 

olacağı anlaşılmaktadır. ml müesseseleri bir araya toplaıttLŞ ~-
,,, ~ caktLr. Cümhuriyet meydanının ~ul d• 

' duğu bu semt, Parti ve Hallı:evlni 
~ içine almLŞtı.r. al• 
~ Yakında inşası düşünülen yeni ~-

kevi binas• şehronizde büyilk blr ;ıışa· 
luğu dolduracağından belediye bll. e<J• 
at için ay ırd•ğ• üç bin liray• t~ı~.ı· 
hazLr vaziy~tedir. Gönül istiyor )el 

kevinin işi daha çok uzamasın. 

f.. • 
t· '~ 

Akhisar urbayı Nüzhet Işık 
Belediye, şehrin en güzel yerini met

rOk bir arsa halinde işgal eden Evkaf 
banmı ve bu hanın metrıikiltını istim
lak etmek için teşebbüslere girişmiştir. 
Bll teşebbits neticelenince Evkaf hanı 

yerine modern bir belediye binası ya
pLlacakttr. 

Imar planımn ihtiva eti.iği işler ara
sında cBahçeli evlen inşası bulunmak
tad<r .iti Akhisu halkı bunun bir An ön
ce tahakkukun" bekliyor. Bahçeli ev
ler, sanıldLğına göre, bir teşekkillün ida
resi altında inıa olunacak ve t•pk• An
lı:aradakl inşaat kooperatifinin usulünü 
takip edecektir. 

Buna niçin lüzum görülmektedir? 
Şunun içindir ki Akhisarda nl.lfus sa

yısı günden güne artmakta ve bina buh
ranı doğmaktadLr. Belediyenin böyle 
bı.r iht:yaca cevap vermek isteyişi hem 

. şehri modernle~ti.recek, hem de mesken 

Imar planının kucakladığı e~ 
biri de şehrin bazı caddelerinin par r•• 
lenmesidir. Belediye bir mimar ;.., 
maktadı.r. Aranılan evsafta bir "'. 

18
1 

bulunduğu takdirde geride k.a.lan JJl ,.d· 
işleri meyanında ilkönce istasyon k~ır· 
desinin parkelenmesine başlanaca peri 

Belediye reisliğine geldiğinden ı.l rd• 
memleketine cidden faydah hizıttC e ~1ı· 
blllunmuş olan Bay Nüzhet Işık, Jill• 
rin diğer mühim bir ihtiyacını da 

almıştır : . nı• ... 
Elektrik işi... Sipariş edilen yen~y•O 

kina gelince şehre gündüz de. ce rı' l~ 
.. t" u·· bı.r .ıne verilecek, tamamen tu unc . ıii"' 

ken olan şehrimizin sulama ~lert 
1 
· 

0
,. 

• 1 •·ınm o il düz elektrik cereyanıy e o,ç 

caktır. 
}I.G. 

hl· 
Akhisar, 10 (Yeni Asır) ~ SorJ:.dıl' 

kimi bay Ruhi Moral ~rfiaDB uhi JI~ 
hAkimliğine tayin edilmışhr. R da ;.ıır•' 
ral son müstantikler iıtttihantn . •o· 

' bır ı• 
u muvaffakLyet eLmiş vukuflu eııelel' 
kukçııdur. Mum~ileyh _burad:.Junıoor 
den. beri sorgll hakımhgınde 
tu .• 



-- ··-=-- - - -=--~--=- - - - . - .. - - =:: ~- =---= -- --

11 lLKK.ANUN CUMART ESi 937 YENi A S IR 

VY.71.Y./.7.J.7.ZP• .. .UBWIZll•mA .... lilll .... 1111 

., Geneler 
• ..•••..•..•.•••... 

Nasıl düşünüyor? 
............................•••.. 

Uzak Şarkta Su. lh' 0'77/.7////J".//////.1"7///~:~7.7) 
• • m~::e::u~d~~;::;a:ıi~ee;e~~~:t~n~yi~!~~ 

Bunu temı•n ı•çı•n ı•lerı• su••ru••ıen ı•lk ş~rt sürüyorsunuz. Bunu ideal sayıyor ve edebiyat yoktur damgasını basıyorsu· 

nuz. Edebiyat vardır. Sezen yok! O göl· 

Çan Kay Şek' in istif ası imiş ~:·:: ~:ı~şetolı;;~şı~ti~~en daud;~~la::~ 
- ' • • • • fıhengini e>n güzel • ksettirmiş olan şfıi-

rımizdir. Bu Jıiil~ a çiçeği zamanında 

J r APQN' 'AR CI'NLI~ 'ER beton, amele>, makina yok muydu? O 
~ L L duyguların dilini ta tabiatin içinden alıp 

- t sıraladı, anlattı. Nıçin diğerlerini söy-

JUankı·n düstu .. kten b ·ı Nankı"n ne olursa olsun daha bı"r !emekten çekindi? Edebıyat bir güzel-lYfı _. Sonra ı e lik ve incelik sembolüdür, sanırım. 

Çin'in ıs/ahı hareketine devam kac sene mÜcadefe dahi lazım ge[ Ahmet Haşim edebiyatı böyle anla-
• • • nıadığı için eline aldığı her Şl'Yi en in-

edecek/erini söylüyorlar. se harbe devam edeceğız dıyorlar e şekilde anlattı. 
----------------- Bazı türedi sfıirlcr ~ibi çiçek çan 

'I'okyo, 10 (A.A) • Prens Konoye ile 1 Şekin istifasını ileri sünncktc olduğu-, mukavcnıctınc rağmen Ja~n kuvvet-, badem ağacını · udun cansızlığı ile 
iıarbiye, luı.riciye, bahriye ve maliye nu yazmaktadır. leri sure doğru Herleınektc<lırlcr. Ja- ~nlatmadı. Hülyaların icli fıhengiyle onu 
lıaıırlnrının Uçüncü devletler vasıta.ı;iy- ı Hochi gazetesi general Sugiyana'nın j pon istihkam etiradı cenubi şarkide .ım- 1 hissedilen bir giizcllik yaptı. Okuyan 
~ ııulh tekliflerini kabul etmeineğe ka- prens Konoye ve Japon askeri rüesası-, in Hungvuıncn surunu~ kapısını clina- onu duydu, fazla duşilnemedi. 
:tar vermi§1erdir. f nın Nankinin zaptını nihai telakki et· mitle berhava elmişlerdır. Japon tank-ı Diğer biri knrdıı.n bahsedeyim derken 
~ankinin sukutundan sonra Çinin memekte olduklarını ".~ ha~~ Çin ta· ~ar~ il: .piyade efradı şimali ş~rki~e ka- I karın sofuıkluğunu hissettirmeden cuçu

lıattı hareketini ıslah etmek ü~ere de rafından mukavemet gosterıldıkçe de- ın faıpıngman knpısına dogru ılerle- şan tüyler> eledi. B:z okurken kardan 
lrrUcadeleye devam etmeğe ayni suret· vam etmesi lazım gelecegi fikrinde bu· mektedirler. 1 :ıiyade sıcak tüylerin uçuştuğunu duy-
ı. karar vermişlerdir. İunduklarmı bildirmiştir. Nankindeki Çin garnizonunun yüz bin duk. Edebiyatın gayesi ancak sezilenl"ri 

lJariciye ve maliye 11azırları Japon· Tokyo, 10 (A.A) - Nankinden bildi- kişiden ibaret olduğu söylenmektedir.1 ~ içli en lirik bir fıhenk ve en "ince bir 
l'.anuı muhasamatın uz.aması neticesin- rildiğine göre Japon kuvvetleri Nankin Vnşington, 10 (A.A) - Kadı~ g.aze- düşiince ile anlatmaktır. Hatta en zor 
de çıkacak mali güçlükleri ve harici ih- kumandanının general Matsuinin ulti- teciler kulübünde bir n~tuk so~lıy:~ 

1 
i§i sevdiren. yakmlaştır:m bir lisan bu]. 

t11Atı yenebilecek vaıiyetlc olduğunu matomuna cevap vermemesi üzerine sa- mare~al Çang ·Kay - Şekın hususı mu- '\tır. 
•rkadaşlarına temin etmişlerdir: :ıt 12.:10 da umumi taarnıza geçmişler- şaviri B. llucih ezcUmlC' demi~tır ki : ' Yoksa şiiri bt>tonlaştırmak değil! 

Tokyo, 10 (A.A) _._ Asahi gazetesi dir. - Nankin ne olursa olsun, iki üç lil'· GııldeT"en I§tnoJc 
Jap0n hükümetinin sulh müzakert?lerı Tokyo, 10 (A.A) - Çın ılcri mevzi- ,ne miicadele dahi ]azım gelse Çin harp 
için ilk ~art olarak mar~şal Çang- Kay lerinin öldürücü nteşine ve anudane edecektir. [*] Gönclcrilmi ·tir .. 

--------------------------------
Talik.. Tetkik~. istizan .. 
işte karısmazlık komitesinin ku-

' 
rulduğundan beri içinde 
bucaladığı vaziyet bu .. 

Londra, 10 (Ö.R) - Karışmazlık tali 
komitesinin ta1i komisyonu cliin Foray-

nofiste toplanarak sekreterlerinin rapo
runu tetkik etmiştir. Muhtelif delegeler 

arasında gönüllülerin geri alınması me
tclcsini tanzim için 1spany.ıya gönderi-

l~ek beynelmilele komisyonun salahi
Yeti hakkında yaıulan münakaşada ala· 
kadar hilkümeller arasında her noktada 

«ınlaşma hasıl olmuştur. Yalnız bir nok
ta nıUstesna olup bunun hakkında da 
hükümetlerin delegelerine yeni talimat 
Vermeleri icap edecektir. 

ispanyada ik! tarafa muhariplik hak· 
lltının verilmesiyle meşgul olan teknık 
kon1itc raporu da tetkik edılerek vardı· 
lı neticeler bu hususta akdedi!ecek 

kat'i tesviye esnasında anlaşma metni
ne ithal edilmek üzere karışma1Jık ko· 
mitesıne nrzolunacaklır ve şimdiden 

fıkralar haline sokulmuştur. Bu mese
le hakkında ileri sürülen muhtelif fi
kirler kabul edilmiş ve bazı noktaların 
tetkiki ayrıca bir tetkike bırakılmıştır. 
Komite gelce.ek jçtimaını :;:ılı günü y.a
pacaktır. 

Londra, 10 (A.A) - Tali ademi mü· 
dahnlc komitesi içtimaların·ı önümüzde· 
ki çarşamba güni.ıne tehir etmiştir. Dün
kü içtima bilhassa muhariplik hukuku 
mesleleri ile iştigale memur mütahas
sıslar raporunun tetkikine tahsis edil
miştir. Heni.iz bir takım müşküller var
dır. 1',akat esaslı terakkiler elde edil

miştir. 

Belgrad -Roma dostluğu 
Gerek Avrupa ve gerek Yugoslavya 

büyük bir kıymet ifade eder • • 
ıçın 

. Bclgrad, 1 O (A.A) - Avala ajansı Jile B. Stoyadinoviçin ıöylemiş olduklan 
bıldiriyor: ı;Özlerin en manidar olan fıkralarını 

Bugün gazeteler dün başvekil B. Sto- zikretmektedir. 
l'lldinoviçin Kont Ciano ve ltalyan pro- Gazete ~öyle devam etmektedir: 
l>ııganda nazırı B. Alfieri ile birlikte Mi- Mart ayı iti!Ufı It.alya ile Yugoslav-
l&11onun başlıca fabrikalarını ziyareti yanın samimi ve devamlı mesai birliği. 
lı•lı;lc.ında birçok tafsilat vermektedirler. ni sağlam esaslara istinat ettirmiş ol
C~cleler bilha~a amele tarafından Yu- duğu aşikardır. Bay Stoyadinoviç mil
ioalavya batvekiline gösterilmiş olan iyi li vahdeti vücuda getirmiş olan büyük 
~abulden ve hararetli sempati tezahüra- kralın muslihane fikirlerine ve Mart 
lırıdan uzun uzadıya bahsetmektedirler. itilafına istinat eden bir siyasetin kıymet 

7_ k ı N · ve faydalarına işaret eden nutkunda -agrepte intişar t".tme ·te o an ovostı 

~~~ctcsi başmakalesinde bilhas$a diyor bu suretle idarei kelam etmiştir. 
•ı · Novosti gazetesi Pachitchin Roma ga-

.. Mütalaalar serdi lüı:umsuz<lur. Asıl bü-
~uk . K c· . . d 10 ont ıanonun zıyaretı canuın-

l a 0Yle hir §ekilde görülmüştür ki, dost· 

c~lc Ve kom~uluk münaseebtlerini tanzim 
I kcn böyle bir misaktan sonra iki mem
e et arasında yeni bir itilafname veya 

l"tıtıahedt'name akdi aııla zaruri deiildir. 

ti :4-Yni gazete B. Stoyadinoviçin ziyare
h rıın bu yüzden hiç le ehemmiyetini kay· 
~~ttıcnıiş olduğunu yazmakta ve Vene
~ •arayındaki akşam yemeğinden son
•a .d 

ı arci ekdah edilirken B. Mussolini 

zetelerine iyi bir komşu bir kardeş ka
dar lazımdır, demiş olduğunu hatırlat
tıktan .sonra §Öyle diyor : 

Bu iyi komşuluk münasebetleri bay 
Stoyadinoviçin ziyareUeri miinasebetiy· 
le bir takım tezahürata vesile teşkil et
mi§ ve bu .suretle bu ziyaret gerek Yu
goslavya ve gerek Avrupa için büyük 
bir kıymet iktısap etmiştir. Çünkü sul
qun tar.sinine httkimdir. 

Roma mi.ilakatının büti.in ehcmmiye-

ti 'bunda mündemiçtir. 

,,,,..------------------------~, 20 s c ncde nberi ıinema tarihinde görülmiycn bir filim ejderi 
BAŞTANBAŞA TORKÇE • 

Bufalo Bil Maceralar Kralı 
GERi KUPER - JAN ARTUR 

VE 
UMUM DONY A NiŞAN ŞAMPiYONU 

ATIŞ KRALI 
TVRKÇE FOKS JURNAL 

lln/arın hepsi bugün LALE sinemasında 

Mersinli Ahmet 
profesyonel oldu 

50 mil yon lira 
serma.yeli 

İstanbul. 1 O {Hususi) - Be~li~ 0~'.~1- • • BAŞTARAFI BiRiNCt ~AHiFEDE -
pİyRdlannda 89 kiloda dunya uçunculu· I l d' I . . . A f }' ti • • . e ıye erımızm umumı aa ıye erıy· 
ğune kadar yükselen Mersınlı Ahmet J h , d h k dah 

ı e er zamane.an a a sı ı, a ya-
amatörlükten ayrılarak prof~Ji Onf'l ol· kın b ' 1 b l akt 

1 ır suretle meşgu u unac ır. 
muştur. Geçenlerde Çeklerle yapılan B leci' J • d 'f · · ·· · .. . . ~ .. 1 c ıye e re ırıa vazı esını uzerı-
karşılaşmndn Turk ekıbındcn agırda gu• l k 1 k 'k b" k 1 

. . . . • . ne a aca o nn t e .nı u ro uru • 
reııen Mcrsınlının bu suretle mıllı ekıp· I .. d' 

1 b .... k b' 1 k k ma< u zere ır. 
ten ay~ı ması .uyu ır zıya o ara. ·a- ALMAN G ENCLtK TESKiLATI 

bul cdılmekte~r. • REIStNlN HA YRANLIG I 

lngılız kralı 
Noel münasebetile 

radyoda nutuk 

lstanbul, 10 ( Hususi m uhab iri
mizden ) -- A lman gen çlik teşkilatı 
reisi biı.y Sirah Ankaradan hususi 
tayyaresiyle §ehrirniz'! geldi. Basın 

söyleyecek erkanına beyanatında Ank;:-".:ı inti
balarını anlattı. Ata türkle b ir san 

. I .~~dra •.. 1 O ( ö. R) - Resm~n bıl~'.- ı konuımak fırsatını bulduğu için çok 
ııldıgıne gore k ral George VI Noel mu-

1 
bahtiyar olduğunu, T ü rk gençliğini, 

mısebetiyle radyoda İmparatorluk millet·, Türklük camiasını bu derece mü
lerine hitap edecektir. Mikrofon San-

1 
kemmeli.yete isal eden büyük ada

dringham sarayına yerleştirilecek ,.e No· mın tesirin i her h al v e tavrında bel· 
el gecesini kraliçe. ve kral ailesiyle birlik· l ıi ettiğini, T ürkiyede id ealizmle se r
te Lu sarayda geçırecek olan hal oradan bestliğin ziyadesiyle mevcu d iyetini 
milletine hitap edecektir. .. d"w.. ·· " leci' gor u gun u soy ı . 

rK:;~~··"jj·;~·iİ~."i,~~İ~~i·~ Varşovada . . 
: ....................................... : Napolyona ait bir ha 

JTALYADA 

Roma, 10 (A.A) - Mebusan meclisi 
koridorlarında dönen şayialara göre, 
diğer bir takım devlctl<?r de JtalyP'lln 
hnrC'kctine imtisal ederek Milletler ce
miyetini terkedeccklerdir. Ancak bu 
devletlerin hnngi devletler olduğu tasrıh 
edilmemektedir. * Roma, 10 (Ö.R) - }'ührerin Bcr
lin Italyan san'nt sergisini 2.iyareti mü
mısebetiyle Italya sefiri kendisine Düçe 
namına Dantenin meşhur dlahi Kome-
di> eserinin son derece san'atkarane ya
pılmış iki cildini hediye etmiş ve Füh
rer bundan pek mütahassis olarak Dil· 
çeye teşekkürlerini bildirmİ§tir. 

AMERIKADA 

Vaşington, 10 (ö.R) - Beş ilkkanun
da \'adesi gelen harp borçlan taksitinin 
tediye edilmesi münasebetiyle Fransız 
hükümcti namına \'erilen notada tcdi
yat yapılmama.sının sebebi izah edılınek
te ve vaziyet müsaade eder etmez harp 
borçları hakkında ye.ni bir anla~m .. mii
zakeresine girmek için Amerika tara
fındnn ortaya çıkarılan görüşme fırsa
tını Fransanın kaçırınıyacağı bildiril
mektedir. 

JNGILTEREDE 

Londra, 10 (Ö.R) - Harp borçlarının 
beş ilkkfınun taksiti münasebetiyle A
merika ve Ingiltere arasında teati edi
len notalar ncşredilmiŞtir. Bıı nitada 
yeni hiç bir unsur göze çarpmamakta 
ve Ingiliz hükümetinin malfım olan va
ziyeti bir daha tasrih edilmiş bulunmak· 
tadır. * Londra, 10 (Ö.R) - Endüstri fe
derasyonu hükümete verdiği bir muh
tırada Amerika ile ekonomik iş birliği 

meselesinden bahsetmekte ve yapılacak 
ticaret mukavelesi sadece ticari miiba
delelere ııit kalıp endüstri iş birliğini 
tnıin etnıezse pratik bir kıymeti olını

yacağını ka~·de.:1 ]emektedir. 

tıranın yüz yirmi be 
şinci yıl dönümü 

Varşorn, 10 (ö.R) - Napoleon Bo
napartın Moskova hezimetinden sonra 
Vistüş nehrini geçerek Vnrşovaya girdi. 
rindenberi bugün tam 1 2 s sene geçmiş
tir. Bu 1 O ilk kanun 1812 tarihi Varşo
vadn tesit edilmiş ve Nnpoleonun 1 O -
l 1 ilkkiınun gecesini geçirdiği İngiltere 

otelinde merasim ) apılarak eski harici
ye nazırı B. 7.alevski '\e Fransız sefiri 
B. Noek tarafından nutuklar soylenmi~
tir. Otelde bu hüdiseyi hatırlatan bir pla-
ka asılmıştır. --------------Camdan bir cikulata , 

fabrikası 
Bir kaç yıl evvel (F'alkone) ndlı, Is

viçrdı bir mimar, camdan bir ev mo
deli yapmıştı. Binanın iskeleti demir
den duvarları, b<ilmeleri, kr.plamalan 
kalın camdandı. Döşemeleri, tavanı da 
öyle ... 

Bunu işiden bir Amerikalı kalkmış, 
ta Isviçreye kadar gitmiş; mimarı bul
muş, projesini almış, memleketine dö
nünce hemen bir çikulata fabrikası 
kurmuş ... 

Kocaman bir cam sandığa benziyen 
bu binanın içine girince insan hayretten 
kendini alamıyor. Sevimli bir memur, 
karşınıza çıkıyor. Tatlı bir güliişle sizı 
scltımlıyor \'e gezdiri~ or. Ltımbalar tat
lı bir ziya .saçıyor. Bürolarda, atölyeler· 
de derin bir sükut. lşçiler sessizce ça
lışıyorlar. Her yer temiz. Pençere yok 
ki toz girsin ... Vantilatörler mi.itcmadi
~ l'n işliyor. Havayı degiştiriyor. Kışın 

kaloriferler yanıyor, ameleler için din
lenme, yemek salonları, duş yerleri var. 
Hulasa, her ti.irlü konforu haiz modem 
bir fabrika. Hususi bir doktor, her gün 
ameleleri işe başlamadan ve işten çık
dıkt.an sonra muayene ediyor. lstirahate 
muhtaç olanlara güııdelıkleri verilmek 
şarliyle İ;l.İn. h:;ı c-t:,1ara HAç veriliyor. 

~A l l"A 3 
sAU --- -- ., 

. . 

SON HAB-ER 

Artırma haftası 
Başvekilin bir nutku 

ile yarın açılıyor 
Ankara, 1 O (Hususi) - Başvekil B. Celal Ba;> ar pazar günü Halkevİn· 

de 16,30 da söyliyeceği bir nutukla arttırma '\'e yerli malı hafta ını açacak· 
tır. Sac.vekilin bu nutkunda bütün ~ktısadi da,·alarn temas etmesi beklenmek· 
tedir. 

Garonun adamları 

Hatay halkından her 
gün hakaret görüyorlar 

, 
İıtanbul, 10 ( Hususi muhabirimizden) - Halayda Fransız manda me• 

ınurlarının tahrikatı en kaba bir tekilde devam ediyor. Fransa ajanı Roje 
Garo memurları vaııta&İyle Hatay T ürklerinin istiklal davasını :z.iafa u irata• 
bileceği hayaliyle faaliyetini durdurmamııtır. Hariçten ıetirilen yabancıla· 
rın keyfi muamelelerle nüfusa lcayıtlf\rı tevali etmelltedir. Garo ba'1adığı İn· 
tihap propagandasında ıunu ileri şÜrüyor : 

cHiç kimse mensup olduğu cemaatin ııayrisine rey veremez.» 
Müntehiplerin en tabii haklarını ayaklar altına almağa çall§an bu bayağı 

propagandaya Hatay Türkleri ve Halayın istiklalini İsteyen alcalliyet unsur• 
yoktur. Garonun parayla tuttuğu aclamlar ekseriyetle halk tarafından tahkir 
lan kıymet verecek değı11erdü-. Zaten Hatay anayasasında l>öyle bir kayıt 
gönnekledirler. 

Kamutayın toplantısı 
Yalova kaplıcalarının idaresi 

lstanbul belediyesine veriliyor 
Aııkaro, 1 O (Hususi) - Kamutay bugünkü toplantısında Y nlova kaplı· 

cıılan ile bu kaplıcalar bölgesinin idare i hakkındnki kanun J;ı;phasının bi. 
rinci miiznl:eresini yapmış "·e muhtdıf hatipler bu mesele etrafında söz almış· 
J.,rdır. 

Knnunun kabul edılerı ilk maddeııi şudur: 
~ Bıı kanunla Akaya devrolunan h .... klar \ e vazifeler icra vekilleri he) el.İ 

kararı ile İstanbul belediyesine devrolunabilır.:ı> 
Dahilıyc vekili ve parti genel sekyeteri B. Şükrü Kııya dn bu 'esile ile uzun 

iıuhat '\ ermi5tir. 

A lman gençlik teskilatı 
' 

sef i 
t 

lstanbuldan Bükrese 
' 

gidiyor 
lstanbul, 1 O (l'lususi) - Alman gençlik te kilatı !lefi ve beraberinde bu. 

hınan doku7. kişi bugün Taksim abidesine çelenk koymu ltırdır. Heyet yam. 
~ıtat 1 O da Bükreşe hareket edecektir. 

iSPANYA iÇ HARBINDA 
H 

Olüm • 
tepesıne karşı 

Asilerin taarruzu neticesiz kaldı 
Bnrsdon, 10 (ö.R) - Resmi tebliğ: Merkeı:de Brunete cephesinde asi· 

!erin bir hücumu püskürtülmüş ve d -·ıı zayiata uğradıkları tespit edilmistir. 
Guadalajara cümhuriyet batarynlhrı •. si tahşidntı üzerine çekmişlerdir. Şark 
cephesinde ölüm tepesine kar"ı şiddetli hazırlık ııtesi arkaıında nsılerin yap
tıkları hücum ukim kalmıştır. I:str m.ıdor cephesinde de asilerin hiicumhuı 
dcfedilıni tir. 

Roma, 1 O ( ö.R) - lspan) ol kızıllım için mühimmat hamulesiyle cenubi 
Aıııerikadan gelmekte olan 4:Cellic Star> vapuru tayf asının kızıl ispanya su
l;ırına doi;nı yola devamdan istinkü.fları üzerine '\ .ıpunın İngiltereye döndü
ğü bildirilmektedir. 

F tansadaki cinayet 
Bes kisinin katili olan Vilman 

' ' 
Amerikalı artisti nasıl boğmuş? 

Paris, l O ( ö.R) - Birbiri ardınen be cinayetin faili olan \'ılmanın suç 
ortağı oldukları ıannedilen iki kişi, yani caninin metres '\'e dostu kaçmışlpr
dır. Zabıta Saint·Cloud villasında nrdı;tırmalarına devam ctmıştir. Kadın elhi· 
scl('ri) le dolu bir sandık meydana çıkarılmıştır. Vilmnnın do tlarından olup 
ilk te .. rindcnber:i Saint-Cloud' da diğc:r bir villada ) erleşmiş olan bir adam ve 
karısı ile ) olda~ları polis tarafından sorguya çekilecektir. F nkat \illada yal
nız kadın bulunmuş ve kocasının akşam döneceğini söylemiştir. Bunun d.ı 

kaçını, olduğu tahmin ediliyor. Vilmanın isticvabı gece dev'1m ctmiştır. Cani 
Amerıkalı ıırti!lti Ambassador otelinin holundn tanıdığını '\ e kendisini Snin -
Cloud'daki villasına gelmeğe razı ettiğini, '\·illiıya (:elir gelmez boğduğunu 
itiraf etmiştir. Bu cinayet 24 temm•ızda olmuştur. Fak at cani tarafından \ e· 
rilen izahatın hakikati olduğu gibi göstermediği tahmin edili\ or. \'ılman ge· 
celi gündüzlü isticvap edıldiğındcn çok yorgun kalmış 'e hapishane hücr~· 

sine gönderilmiştir. Katil oroya atılır atılmaz derin hır U) kuya dalmıştır. 

Şehir gazinosunda 
BÜYÜK VARY ETE 

Kıtlık salonlarında h er gece büyük varyete numaraları, fev· 
kalade müzik ve muhtelif eğkncclcr, 

Matineler: Cumartes i ve p azar 17 - 20~ 
Suvareler: Her ak, a m 21 - 4 
Varye te programı değitmittir : 
NOT: Bu ayın o n besin de Ü<.. k i t ilik b ir tru p muazz m ~ar) ete 

numaraları ' için angaje · edilmi~lir. Y ılhatma büyük hazırlık var· 
dır. 



IA.'YırA ı 4 TEMASIR 11 NUN CUMARTESi ~ 

Haşarat enstitüsü 
--

i ŞiMAL ve ORTA Anadolu da: 1 ' ' 
' ' ' 

. , -•wao :a 

Kastamonı y 
Memleket Röportajları 

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

Bü ük 

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

Ormanlar memleketinde 

Kadın erkek ilim adamlarımız büyük 
bir dikkat ve feragatle çalışıyorlar 

Dün hayat nasıldı? Bugün nasıldır? 
Röportajı Yapan 

ABiDiN OKTAY 

Şimal ve orta anadoluda hir tetkik oe

yahatine çılctım . 
Bu vazifeyi gazetem için üzerime .J .. 

dıiım zaman çok aevindifimi itiraf ede .. 

yim. 
Sevineim iki haılı idi. 
Evvel& memleket seyahatlerinin, tet .. 

kilı. gezUerinin ıı:azetecUik halı.unından 

hü7ülı. öiretici faydalarını bildiğim için 

...... Yeni Asır •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bütün rıemleket dahil:nde büyük röportajlar yapmağa karar 
verdiğini okurlarına bildirmiftİ. (Tunceli) ye, (Orta) ve (Şi
mal) Anadoluya ayni zamanda çıkan muharrirlerimiz yazıları
nı göndermeğe ba~latnıflardrr. Bu röportajlar bugünkü Türki
yede yapılan muazzam kalkınma hareketlerinin müjdelerini 
vermekle kalmıyacaklar, ayni zamanda muharrirlerimiz her 
uğradıkları yerlerde ihtiyaçların taın bir analizini vermeğe ça
lı,,.caklardrr. Bu bakımdan gazetemiz, kendisine diifen hiz
meti yapabilirse cidden bahtiyar olacaktrr. 

• 
yolculuğum hana sayısız yazı mevzuu ve.. ··••• 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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recckti. 

Sonra da ıezeceiim yerleri tam 1 1 oe- ı · 
ne evvelindenberi görmemi1tim. Bı.ı uzun 
fMtla arasında yurd içinde yapılmış iler .. 
leme ve kalkınma hamlelerinin her ea· 
hadaki feyizli eserlerini görecek, onları 

on yedi ıtene evve.lki vaziyetleri ile mu· 
k~eoe edebilecek, lilı.ayt bir Osmanlı 
idaresinin, halkı dü$Ünmez bir saray zih
niyetinin yerine gelen yapıcı ve kurucu 
Cumhuriyet rejiminin elle tutulacak: ka· 
dar bariz eserlerini daha ya~ından. daha 
cr.nlı 2örecektim. , 

llkt"trinin nemli hir sabahı heni Bas
ınahanedcn götüren trende, yurdu çelik 
n ı{larla örme j$ine hızla devam eden na .. 

fıamızın yük.sek eserlerini düşünüyorum . 

Rayların her iltisak noktasını geçişte eaat 

tııakı ıihi kulağa hof ve muntazam oe.•
ler veren tekerle1derin sonsuz devirleri, 

bana en uzak yurd kö~erine uzanmıs 
olan bu iki çelik ve medeniyet kolunun 
İıt tikbal müjdesini veriyor. 

Kastamonide n bir göriinii ş 

olduğu kadar tehditk.i.r, batak manzaraJ1J 

artırıyor. 

ve buralarda t1enf"lerce yaşamışlardır. 

C3•gas1n.r devrinde şarkın en kuvv<-tli 
n1ille t1eri arasında sayılan l\.1ısırlılar1a 

Kaldelil erl(" ve her zaman da Etil -:rle 

- -BAŞT ARAFl BiRiNCi SAHIFEDE

sck ziraat enstitüsünde yetİılen kız asİı· 

tanların derin hir feragatle çalı~tıkları hu 
müessesede insan. yalnız rüzgarın sesini 
ve yağmurun çiselemesini işitiyor. 

~-
~1 

•·~ 

·1 
' 1 
' 

1 
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Bakteri ihtısası yapan Hikmet lşnıen 

Burası yeni ziraati, teknik ziraati ve 
ziraat Türkiyesini ilmin en son ışıklariy~ 
le perçinlemeğc çalı,an ilim adamiannın 
çalıştıkları bir ev .. Gözleri okşayan bir 
araştırma havası , müessesenin çalışma 

vasrını te~kil ediyor. 
BiR YAKA 

B:.ırada bana bir vak'a. anlattılar. Ya· 
kın günlerde cereyan etmi, .. Amerikada. 
t<thı..il eden değerli ha,arat mütahassısı 
geçenlerde asker olmu,.. Y arsubaylık 
ödevini yapmak iizere ordudaki vazifesi 
ba~ına koşmuş.. Bir buçuk ay devam 

eden bu mukaddes ödevin sonuncu gü
nü, gen eral tefti~e ge"r.i, .. Bütün yarsu
haylar selam vaziyetinde generali karşı
l:ı.mı ~lar . . General, öı: yavrularını kucak
lıya n bir baba muhabbetiyle hepsine il· 

Tren çolı. lı.alahalık. 

Biletim birinci mevki. ikincide ancak 
ilişecek bir yer bulabildim. Karşıyakaya 

' 

F.genin bağlık bah ı;elik içindeki ne~ e. 

e:: ıhhat, bereket tablosunu yararak. gect-n 

tren yolu üzrrindeki bu bataklık ne kad.-ı.r 
acı ve fec~· bir leke .. z 

siyasi, tiçari müna:1eb~tlerde bulunurl ar .. ti fa lta bulunmu,. · · 
· Sıra ,u, haşarat mütahassısı yarsu· 

mı!'!: .. 
Simdi kahraman ırkımızın dört \ ·üz baya gel mi~ ... Gen·cral tam onun önün-

panmış ve yakalamış .• 

Sayın ıcneral, göz ucuyle bu vaziyeti 1 
görünce hiç hayret etmemiı ve bir aı .. 

raaını bularak aormuı: 
- Demin yakaladığınız lı.elehelı. ko

leloiyonunuzda yolı. muydu} 
Yoktu generalim. 

Siz haşarat mütahassıst o1acakaı~ 

nız} 

Evet generalim .• 
Hareltctinizin aitrhğıoı taltdir edi .. 

yor musunuz> 

LABORATUVARLARDA 

Bir laboratuvarda bizi lı.artılayan Al
man mütahassııı doktor Bremer. mikro,_ 
kobun önünde tetkik ettiği pamuk koza
sını elinden bırakıyor ve başını kaldtr• 

madan haykınyor: 
- Frolayn Hilı.met, Frolayn Hikmet. 
Ankara. yüksek ziraat eoıtitü.sü me· 

zunlarından olan doktor Brcmeıin asİ.!· 

tanı, başını kaldırmadan cevap veriyor: 
Buyurun profesör .. 
Dile.kat, dikkat •.. 
Ne oldu} 

ÇALIŞILAN JŞLER 

Enstitünün değerli direktörüne soruYı> 
rum: 

Enstitünün çalışma sahası nerel• 

""'~----~ -

Hıışarattıı. ihtısas yapan M esucie Ilei( 

re kadar uzanıyor) 
- Ege mıntakasiyle birlikte daha yit• 

mi bir vilAyette tetlcik.lerimize va arat' 

ttrmalarımız.a devam ediyoruz. Y •nİ Rt
zeye, Urfaya lcadar her mıntalı.adaki hd' 
cins hastalıklar halı.kında tetkikat y•P" 
yor ve haetalıklann mahiyetlerini, müc.a' 
dele u9ulJerini tesbit ediyoruz. Yeni h.,' 
talıkları beynelmilel enstitüye tescil et• 

LiririL Veki.letimizi de muntazam bir sU' 

rette çalışmalarımızdan haberdar ederiı
- Şimdiye kadar bulduğunuz hasta' 

lıklann sayısını rica edecektim} 
- 9 31 de 6 7 mahsul hastalı~ı. 9 32• 

yılında 70, 933 yılında 58, 934 yılın• 
da 59, 935 yılında 43, 936 yılında 29, 
9 3 7 yılında ise 2 4 haşere buldulı.. Eğei 
dikkat edilecek olursa hastalık nishetinİ~ 
gittikçe azaldığı görÜlür. 

Yeni bulduğunuz hastalıklar •"'' 
sında ehemmiyetli olanlan var mı? 

k 1 d d b d elen geçeceği sırada, aC15m vaziyetinde 
hine ya ın ev a ını sinesin e aTın ..... n 1 Ha ı:ıaratta i7ılLS4.! yapan Şahide 

4 

}._as t am0nı.ı gÜ7~1 yurdumuzun Karadrri
ı :tin co kun dalealarının yaladığı &arp, 

c-ctin ve aşılm3z sahillerinin. dile yam·tç• 
l a rının , büyük bir varlıkla göklere doi ru 

\'7anan yük"ek da~larının , saf hava ve 
hol. güz~l ~u ile ye-,il yaylalan ile tanın .. 

- Son sene içinde Altemarya ile ul• 
r•~tık. Zeytinlere ara• olan haııtalıklari 

Yarg1" i, • 

Kastamoni orman larrndan l>ir gii-rünii' 

hdar halı\ kendımi lzmirde sanıyorum. ı 
Banliyö gezisine çık.mı, gibiyim. 

Ancak Kar,ıyakadan kalktıktan sonra 

1zmiri yüzlerce kilometre uzaklara gitmek 
için terkettiğimi anladım. 

fzmirden çtkarken ve Jzmire 
Karşıyalt.anın rolü çok mühim 

gelirken 
oluyor. 

KASTAMONIDE 

Oc; gündenberi şimd.I anadolusunun 
en eski ve tarihi bir kasabas•ndayım. E
zeldenberi Türk olan Kasta.monunun ta
rihi hakkında edindiğim mallımatı birkaç 
satırla kaydetmek isterim: iki uzun varti 
arasında kurulmuş olan, tam orta~ında n 

Bunu ancak uzun seyahatler için uzun okan bir dere ile ikiye aynlan Ka~tamo .. 
zaman Jnnirden aynlanlar ve Jzmire ka· 

uuda Etilerin Anndoluda hüküm sürdük
vuşanlar bilır. 

leri eıralarda (Casgas) adını ta,ıyan 

nı ı -: <;olt irin bir vildyettir. 
~'1 aa l esef bu ~irin yurd prırçası uzun 

n üddet bakım tali .. izliğine uğramı"', J:t . . 
' ık old oğu kada r i -~l~nmemİ'J bakir bir 
ınuhittir. 

l(asttı.monu ikt l.!adi zirai ve ı:tı nai La· 
kımdan diğ~r vil3yetle rin1izle ölçülemiye
cek halde olmakla beraber halkının pı7 .. 

mı, İ '."adesi ve f:ıtri mahareti sayes:r.de 
}.j rçok vil8.yetlerin1iz arasında ticaret v~ 
s<:. rat bakımından öz yurdun rn J,Jzak 

1 

kö, elerine kadar adını duyurabiJm.i,tiY. 
f\.1erkezi il<- dokuz kazası olan Kasta· 

rr.onu vili\yetindeki ttrazi miktarı 1 mit
yon 461 bin hektardır. Bu miktarın afı'" 

cak 1 39.812 helctan ziraate elveri~lidir. 

Bazı fen adamlarının bildirdiklerine göre 
hundan bo ıka 69,050 hektar kadar ar~zi 
dt" icabında ekilebilir. Bununla beraber olan yarsubay, bir metre ilerisinde, 
bu miktar kabili zer arazi ile Kastamoııu bir çeşit renge bürünmüş bir kelebeğin 
bir ziraat memlek<-ti sayılamaz. Bundan clurmakta olduğunu görmüş .. 
ha,ka Kastamonu vildyetinde arazi .Jl.. Yar: -bay meraklanmı~. . Mealeki ha· 
dukça verimsiz de. 208,862 hektar ara- yatında, ilk defa gördüğü bu kolleksi
>İnin toprak goliri hakımıdan 380.000 yonluk kelebek meslek aşkını fena halde 
nlifusun gıda ihtiyacını kar~ı1ayamıyaca .. t ı;ıdıklam ağa başlamış ... Sel.im vazifesi· 

- SONU 7 INCI SAYFADA - • ni bitirince derhal kelebeğin üzerine ka-

Karııyakadan kalkınca fnnire vedaın Türkler otururlarmı!'I:. Kızıl ırmağın sol 
ı;önül ezisini tren hattının kenarını kor- S'-"hilinde Ilgaz dağı ile Karadeniz arasın
tionladığı Bostanlı bataklığının hazin daki yerde büyük bir şahayı işgilll etmi,şler 

riii7:r.v'/:::r.;:z:::r.:::u.;'/'.z~'haur.i~;;r;/;~Z~'/~Z;:z:::z:::'.,C/.~;~~ ~(,/f~/I/Fr0//7/////T///I///'/.//Y/'////;~JT.XZXZ." (LYP/77/T/.rrL'T.L%:1r>O".z;t.;<lO'JÇ"~, 
BtR ALiMiN ESERi H . . BiR TORKO 

Hug Hampton adında Amerıkalı bir :::i e r g u n Bahçe duvanndan aştım 
ııllm tHermafrodit> ler hakkında yeni Kırmızı güle ulattım 
Vt! mühim bir eser n~retmiştir. Alim bu Öptüm koktum heli.IJa,hm 
<serinde Herm Afroditleri gerelı. ameli- =:Lrr,ç;.c;o--.,o:;r~/.77. - 'JGCt:/,{'%}!J 

yıata ve gerekse Honnan enjebiyonlan H " b" k 'k t" 
;ı. arzu ettikleri ciruıiyete ııahip kılabile- er gun ır arı a ur 
ceğini, isteyeni erkek isteyeni kad1n ya

pac:ağını izah. ~tmektedir. Ancak bu has· f 
talRrdan pek çoğu hangi cinsiyeti tercih 
("decek1erinde tereddüde düşüyorlar. 
Kadın mı ol.!un, erkek mi} 

Bunlardan kadın kıyafetinde gezen hi-
ri: 

Benim, djyor, kadınlarla beraber 
olan hayatımda te:tlı hatıralanm vay. Ve 

kocak olacak bir erkekle yaşamak iste

miyorum. Yaln ız erkek olup ta çalışma· 
ia mecbur kalmaktansa kadın olup ko
camı c;alııtırmağı tercih ederim. 

BiR AKIL 

- ~jçin iki köpek besliyorsun') 

- Büyük köpeği bekçilik ettiği ıc;ın 

hetliyorpm. Fakat uykwu çok ağır. Hır· 

- ıelir• kıiçuk ki>P<"lc. havlıyarak onu 
uyandtnyor. 

Karın on iHf günJii.r yanuı la değil diye mi ü:z:alayorsun? 
Ama budalasın ha. •• Onun için dei.il. otomobilimi altlı da~ 

Kadının>. ıalı lc.~an da gel 
Al ruhayı bağlan da ıı:el 

Nar ağacı narsız olmaz 
Cül ağacı gülsüz olmaz 

Benim yi.rim hen9iz olmaz 
Kadınım ..•..........•.... 

Evlerinin önü kaya 
Kayadan bakarlar oya 

Sinemi ıinene daya 
Kadınım .........•........ 

BiR BiLMECE 

Süphanallah aünbül I~ 

içi lcoğuk dıtı laf 
Dolana dolana zıp çıktı 

Seni hu deliğe kim tıktı) 

Cevabı: Yarın 

Dünlı:il hilmece .. iz: Ay İşığı. 

- Haşere kemirmeğe haşladı. Şura .. 

!ki ilim in.!anının gözleri, define ara

yı c ıları gibi pırıl pırıl yanıyor. Ne ko
r.uştukları, hareketleriyle ne ifade ettik
leri anlaşılmıyor bile .. 

Doktor Nihat Eğrihoz hu hususta be-

ni tenvir ediyor: 
- Tam üç aydanberi bir haşerenin 

i.izerinde uf(ra!}ıyorlar. Bu müthiş bir has .. 
talıktır . Köylümüz. pamuk mahsulünü 
idrak edeceği zaman kurumağa ba~lıyor. 
l'.vladını boylu boyuna ölüm döşeğine 

terkeden babalar gibi, o zaman köylü 
doktor aramağa k.o~uyor. 

Bu llboratuvarın '\':" Zif("si, pamuk ha111 .. 
talıkların1 ara~tırmak, h .ı lmak, tüketmek 
çarelerini aramaktır. Bittabi araştırma· 
larımız ilml bakımdandır. Çok çalışılm•sı 

eden bir branı .. 

YENi HASTALIKLAR 

Bir odada enstitü direktörünün verdi4 

BaQları1nı.:ın önenıli düşnıanlaTnıdan 

Adoxis'in zararı 

Kök veremin.in Tiirlciyede, mahsul 
üzerinde ya,yılııını takip ediniz. incir 
mahsulü, meyva ve sebzeler bu haeere· 
den muztariptiler. Bu hastalık ilk defa 
9 31 yılındo lzmirdo görüldü. Sonr~. 

9 32 de Aydında, 9 36 da ödemİ}te, Çal
do, Denizlide tesadüf edildi. 

Şurada zeytin hastalıklarının ıirayet 
mıntakasını takip ediniz. Burası size tü .. 
tiln hastalıkları hakkında iyi bir fikir ve
rebilir. Hububata i.rtz olan öldürücü has
talıklar, hoğ hastalıkları ve saire .. 

Tütünlerde Akdamar 

etüd ettik.. il 
Size bu husuıta. aeistanlarımdan /"' 

Meıude de iyi bir fikir verebilir. !'•' 
1 .. ·· d n A~' vun ve yao meyva arın çurume e 

kl · · · · · ·ı 1 bakıııt' rupaya sev erını temın ıçın J m t,: 
dan araşbrmalar yapıyoruz. Bu husu!C• , 

•I. 0 
üzüm kurumiyle te~riki mesai ett.-.· J ı1 
vunlar üzerinde tesbit edilen ınikr0P • ~ 
kültüre aıJadık. ÇoğaltJmış mikt0P~ 
göz hapıine aldılc. Şimdi hunların ııt" 
zaryo mik.robiyle ve bu mikropl•r~ ti-; 
da termlnleriyle uğrqıyoruz. Aynt b'' 

manda üzümlerde Botrüti.9 denilen~ 
mikrop vardır. Bununla da uğ1'•t1Y~ &Jf' 

Sonra, Flestiye haşeresi bi%im uii'lil' 
tığımız işler arasındadır. Tütün rnahstl .... 

d. ·~ nü delik deıik ediyor. Si%e hir ha 15e 

latacağım: 1o· 
Bundan hir müddet evvel Olstoıı bd 

bakonun tütün depolarına irız olşn uf• 
haşereden bizi haberdar ettiler. Ar•f ,,i 

1 . d'. mani•" ma ar yaptık. Bu haşerenın uş iİ" 
• 1 • bu fil 

bulduk. Teıbit edilen parazıt en .. ,~~,,,.. 
ttse'seye tavsiye etti le. Olston mu ... e , rt1'1" 

sinin parazitler vasıtasiyle yaptı~dı 
d f k ·er •· ca ele tam bir muvaf a ıyet "' derİ" 

Biz buna cBiyoloji mücadele> .. bU. 
!"dur 

Dü. manı düşmanla yenmek usu u ··ıeriıt' 
Biz Türlı:iyede muhtelif nebatat u ,ula 

· · bu u • < de yapacağımız mücadele ıçın k•"" 
takip ediyoruz. Her mikrobu, "'.u dj\I 

bir mikropla yenmelı. iıtiyorUZ. Jt _... 
SONU YEDirfCI SAH1F 

ı 



·-SAYFA : 6 11 iLK.KANUN CUMARTESi 931 

Kadın korsanlar 
Yczan : N . ERDAL 
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Bana bir erkek elbisesi bul!. 
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Erkek olan ge~ç kız 
BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 

Y apa·~;ğ;·;;~· .. ··h·ii~~;~··· .. ~~Ç;ektir 
Madam ki Başvekil seni, heni ve imparatoru öldür- Kadınların aşk mektuplarına inan-
mek için pliin tasarlıyor. Bi~ daha evvel hazırlana· mam diyor, çünkü nası) 
Iım ve onun planına aynı planla karşı koyalım 

Teosya. Bardas ile olan bu hususi Eğer müdafaada kalmak için ted- bu asaletlu katiller ve haydutlardan azıldıklarınJ bı•ıı•yorum 
görütmelerini tabii harfi harfine kf\r- bir almakla iktifa edersek aldanırız.. daha mesud olur .. Emin ol... Y 
deQi Vasile söylemekte gecikmiyor· - Ya ne yapalım} * B d l" k l v d B d · K "k b · k k 

Y H"" beki ed b" Şimdi Vasil, Bardasm aleyhin- un an m JÇ ya cvvc arşova a 1 - en ıyor. ız 1 en ı.r ço a~ 
du. - ucumu em en ız taar- bayan Sıııenlek adında ve yinni beş mektupları yazdım. Şimdi erkek olduk-

B. ·· L~ft k'l T · ı· lmpa ato ·u l'andırmak de lmp.ır toru son defa tahrik için • ır gun ~ve ' eosyaya ~ ruza geçe ım. r 1 ~ yaşlarında genç bir kız hastanede nınc· tan sonra da genç kızlar bana yazmağa 
- Hareket zamanı yaklaşıyor ••. senin elinde.. plan hazırlıyor ve fırsat bekliyordu. liyat neticesi erkek olmuştu . Bu h3di- başladılar. Bu mektupların nasıl yazı'-

Dedi. Bu yalnız Bizans için değil, ay- - Ne diye kandıralım.. Serseri piçin taliinin ne kadar yaver se yalnız Varşovad değıl, bütı.in Polon- <lığını bildiğim için oıılara hiç kıymet 
ni zamanda senin için de iyi olacak. - Bardası öldürmek için bir plan oldu~unu bir kaç vesile il .. gördük.. yada bir çok dedıkodular uyamlı.rdı. 25 ı vermiyorum. Yalnız genç kız halınde 

- Benim için neden iyi olacak~• tasarlarız. Bunu üçüncü Mişele açar-j ~u sefer de kader ona yMdım sene kadın olarak kadınlar ve kızlar j ıkcn bir kız arkadaşım vardı. Onun 
- Çünkü kaç defa senin hakkan· sın .. Amcanı senin elinden suya s - ettt. arasında yaşamış olan hu erkeğin ka- hislerini biliyorum .. iyi hir kızdır. Beni 

'da İmparatora söz söylemiş isem Va- buna dokunmadan kurtaracağız.der- Aradığı bir vesile idi. ~ dınlarm yakın1an bılıp öğrcndıği hisle-l de seve:-. Korkmadan onunla niş<ınlan-
sil mani oldu. Seni Bizans prensle- sin. Elbette razı olur. iki ~es.ile ~irden zuh~r etti. . . İri h~kkındakj bt'yanalı ç-ık şayanı dik-

1 

d11~1. Ycıkınd.n. evleneceğız. Mesut ola-
rinden biri ile evlendirmek teşebbü- _Fakat onu bu cinayete razı l:.ıl- Ganbtır kı bu vesılelerden hırı I kattır. cagıınıza emmıın. 
Su··nde bulundum. İmparator razı ola- b k"l" -1 d·- · d 1 d _____ _,_"""""'.,,,.... 

mak için bir sebep, mühim bir sebep aşve 1 ın og u ıgen e < am,1 ı 
caktı. Fakat Vasil. "d" l A k kt l r E ll . 
_Nasıl olur •. Dedi, Teosya gibi bulmalı . . 1 1

• 1 Ş me up a l n saçma sua erı 
_ Kolay •. İmparator, her şeyden Bardasın bir danında vardı. Adı 1 " b k k • / 

adi ve ne oldugy u belirsiz bir kadm s b mu sa a ası ım er sorar 
evvel hayatına dtişkündür. B rd3sın İm atyos .. 

imparatorluk sülalesinin içine nasıl onun hakkında bir suikasd hazırla- Simbatyos çok ahlaksız fakat ay- t 
karışır. d - •· 1 d"- · "b" · nı zamanda çok hnris bir adamdı. j Bund_an .. kısa bir müddet evvel, Fr .n.· Amerika r.ıidyol,ırının dinleyicilerin:.U Bardasın bu sözleri tabii yalandı. ıgını soy e ıgm gı ı sana ınanır. 

T k k k d. · ·· ıd ·· k · t' . _Gözü daima büyük mevkilerde 1 sa<la buyuk il_ ır ~k. m_cktupları.>i mu·_ suallennc cevap veren bireı· servisleri İ§in iç yüzünü bilmediği için e- or ar, .~n .. ı~.ı o ~rme ıs ıyen a-

osyayı Vasi'( aleyhinde l"'AViK ve tah-1 daman oldurulmesme muvafakat ıdı. saba kası tt!rbp cdılmışlır. Bu llll saba 
1 
vardır. Bu serv:_' vre son zamanlarda 

-Y d K d · ı__ k"I 1 kadın maksad yirmmci asırda fallı ınek- v 
rl"k ederken ayni zamanda onun kal- e er.. ayan pe en UüŞVe ı o unca se-

1 
o kadar fazla sualler sorulmaga başla-

. · • lupLlr yazmak sanalının hi\lt\ k:.ıybo ma-
bine de bu adama karft kin ve inti- Vasil. takdirkar bakışlarla kız vmmıştı. v • b k". j mıştır ki, bir çok r tlyo şirketleri memur 

k d · · ·· d.. Eh k b ·· d -d d dıgını ıs at etme tı. kam hisleri aıılamak istiyordu. ar e}mı suz u. - artı ana gun °~ u, e- . adedini artırmak nıec'buriyelınde kal-
Hiç Teosya gibi kurnaz bir kadan - Çok zekisin T eosya... Dedi... mişti. Bundan sonr şöyle adama- Musahal:a, şay 111 lıayr : •. celer ver-

1 ınışlardır. 
bunun farkında olmaz olur mu} Sep hakikaten bir imparatoriçe ol- kıllı ve ya~lı bir kuyruk yakalaya- rnışltr 1 

Maamaflh renk vermeden o da mağa layıksm... bilirim. Girincılık mük~f.ılını, Prev n.'>lı biı· t S\)rulun suallerin h·msı basiltir. B:ı-
Bardasla beraber Va ilin aleyhinde - Evet amma olamam. Fakat bu sefer de Simbatyos'un köylü kız kauınınışlır. Bu genç kıı.m zıları is.: memurları haftalarca i.şgcıl ede-
bulundu. - Neden) bütün ümitleri. suya düştü. yaLdığı aşk mektubu 0 kadar sade.'. r • 1 

cek kadar zordur. Muz.iplik olsun diye 
- Ne yapacaksak biran evvel - Çünkü imparator olacak sen- Ne x.aman kaynatasına başvursa: kut bwuı rağmen o kndar müessirdi ki, l sorulan suallerin en ba§ında şu mahud 

Yapalım. sin ve ben de senin kardeQinim. - Dur bakalım Biraz daha bek- bunun, kemlL.oıi larnfından yazıldı~ına 1 · 1 kl d" B" k 
~ •• 1 yumuı·ta mese csı ge me e ır. ır ço -

Dedi. Batvekil: _ . Bizansın eski meşhur rakkasesi le... l bir Lürlli inanılmamış. halta. meşhur ı·o-
1 

k t <l kl k 
M led 1 V l . v • arı tavu ınu yumur a an ÇL ı, yo sa 

- ese e ya naz ası mevzu- bunlan söylerken Vasilin tam bir Cevabından baaka bir şey alamı- manca Jan Gın.-ınun ""r lıgın lan hılc 
ubahs olsa kolay.. erkek gücü ta!ıyan kuvvetli vücud yordu. ::ı ! şüphe edilmiştir. 1 yumurta mı tavuktan çıkt_ı, dıye sorın::ık-

Aaıl mühim cihet Va.ilin vücu- yapısına hasretli bir bakıştan ken- Bir gün derd yandığı arkadaş! r- Fakat genç kövlu lrn~ı. romnn~mın tadırlar. 
dunun orta.dan lcalkma11 ile beraber dini menedememişti. dan biri ona: adıı~ı ~ile duym:ıtlı[:,ıııL blaylıkb i;;pat l Me~hur radyo şirketlerinden birinin Bayan .l)merıtck 

sarayda, Bizan• sarayında yapaca- Vaeil bunu anlamadı. Veya anla· - Abdal... Dedi, Kaynatana baş etmı~tır. ı bu kabı! suallere cevap veren memuru 
ğımız inkılaptır. Bunun için hazır- mamazlıktan geldi. Kardeşinin ima- vuracağma te§rifat nazmna baş vur. ikinci mükafatı P rısli hir genç ve bu şuale kcslinne bir cevap bulmuştur. hayırlı görülmcktedır. 
lıklanm daha bitmedi. Fakat yaklat- sana gül rek mukabele etti. Onun elinde salahiyet çok .. Seni sa- üçüncü mükafatı ise cPyen ımw.sını B 

11 
k 

1 1 
• T 

1
• Geçenlerde kadının biri şu su lı sol" 

tı. Vaailin vücudunu aenin ona ye- - Daha iyi ya ... Dedi. O zaman rayda güzel bir vazifeye tayin ede- atan bir meçhul kaz..mınıştır. ! u ;:;ua e arşı aşmca teınen ıncı ın H· 

(1• x.· b' h • • 1 k" f A k d ed b'l" M"" k,...f k 1 .. .• k 1 rinci in hının 21 inci kısmındaki bir satır muştur: ırCC:~ıslR ırz~. l~. ~~eye a 1
•• n-1 Bizansı elele verip i imiz ~ .are. e- ı ır... u tı at azanan >Ulun ınc tup arıu 

cak Olecek Ve Oldurulecek daha bacı- · tk" · · "d d - B BITMEDl yazıyı cevap olarak yazıı> münasebetsiL - Ko • .. •nı beni terkctsin diuf! ne ya• '' nz. ı pıçın ı are e ecegı azanı - - yedi Fransız gazetesinde nc.şl'iyle bu - ~.... ~ 
kalan da var... sualı sorana göndennektedir. Incilin bu payım? 

1 1 F K 1 

oriJınal müsabakanm sonn erdiği 7.3ll-
Bu sözler, 1'urnaz bir mahremi- t L • t 0 d 1 • C k b" k . kasmınd.ı öyle yazılıdır. cVe Atlah bü- biti 

1 T a Yan aşıs Onsev ne ı ın~, a at ır aç gün sonr.ı ıün Hele şu pek. gariptir : Adamın 
Yetle söylenmiş olan bu söz er e- ·· ki 

k 1 ~ ı heyetine gelen bir mektup hcrkc.;i s:ı- tun t..ıvu arı yarallı•. evınd" yakaladıXı pirelerden bir kBf oayaya yeni bir takım haki at er ~ • j • 6 

ı tt 
1 
şırtınıştır. Bu cevabt alınların suallerıni bır ela- canlı nüınune yoUanu~ ve bunlann pe an a ':. .. _ BAŞT ARAFI BtRINCJ SAHJFEDE - meclis ikame edilecckt 

öldurulecek daha başkaları vardı. u etmektedir. Konsey faşizmin realist Cenevre, 10 {A.A) _ 1 : ; Aj nsı Bu mektup, ın~sab.ıkaclcl üçüncül~ğü 
1 
ha tekrarladıkları veya izahat isledikleri 

1 

cinsten olduğunu sormuştur. 
Bu baAkalarİ kimlerdir}. h b ' . d b1.anan «Pyer• unzalı mektubun hıtap vaki de"ılınış· I,. d 1 .. d . h 1 b"r ııd•• 

Y siyasetine tamamen uygun bir şekilde mu a ırın en : - 6 • ..... a mm >ırı e, sıya saç l ı 
Tabii Vaıilden sonra en bacıta im- M'll 1 . . 1 C 1 . 1 1 ı ettıgı h·aıı adınd t bir genç lcız<l.ın gd- ktt' 

-s derin teeınıııülden sonra kararını ver- l el er c~nıyetı ına ıu 1 lermL e la - . 1 Rızı suallere cevtıp verilcuıeınekte, j mın bıyığmm baz.an neden san çı 
parator üçüncü Mişel geliyordu. yanuı cemiyetten çekılmcsine ınuh.ık· ı mekteyclı. Genç kız, cPyeı·•lc tcıııasmm . . , _ .. . . . 

imparator nl"ça·n o"" ldu""ru··ıece'-tı"' mi.ştir. Hiç şüphesizdir ki bu karar mil- kak . 1 bakıl .ı 1 temin cd"l .. ... "d . d' d hazılaruı;:ı ı..;e cevap venlmeınek da.ha ı gını oğrenmek ı.ste.ın~tır. 
~ r lelin mutat dahili hayatı kadrosunu nazarıy e maktauır. ita yaııııı ı mesını 1urı en rıc.ı e ıyor u. 

Yerine Bardasm geçmesini temin bu hareketi Cenevre müessesesine kar- Jüri heyeti biraz. tereddütten sonr ..ı 
aşarak dünya siyas<?ti sahasında akisle-

için. ŞL bir seneden beri gösterdiği kararsıı:-
Faka 1 ba f'ini göslerecekf.ir. 

t başvekil mparatordan ı~ lığa nihayet verecektir. 
sonu Bayan Şmederin davasının 

k 1 d k _.ı • • Paris, 10 {Ö.R) - Cumartesi - pazar M"ll l 1 .... 8 arım a a1K1etmıştı. ı et er cemiyeti uımııni k"lip ıgı ıçinde kalııu~tır. A k ı k d 
T gecesi Düçe tarafından Venedik s..ırayt l a iP 

eoaya onun Bizansta işlediği ci- pazar veya pa7.artesi günü muk ve ena- Buıuian bir kaç gün evvel, ak ıuek- şı }fi} yara ıyan 
nayetleri bildiği için bu başka lan a- balkonundan It..ıly~n mill~line yapıla- menin birinci rnaddesinin üçüncti fıkra- 1 luplan müsabakası sayesinde fmhirlı.>· 

cPY<!r:•i dav t elıni~ ve bu genç, I va- 1 

nın sağ olduğunu öğrenince hayrellcr I 

rasmda kendisinin de bulunduğun- cak olan ve umunu fıkre gure Italyanm sı mucih.ince [talyanın çekildiğıni bitdi- . . • f • f d e 
dan asla üphe etmiyordu. Evet. Mılletler cemiyetinden resmen çekildi-1 ren Romanın bir not sm:ı in ti .. l" et- rını bulmaga m~v,ıffak ol,ın Pyede Iv;ı- t 1 st. a e ettı 
Başvekil cinayet aletini elbette ki ğini bildirecek olan resmi tebliğ diğer mektedir. nııı evlendıklerı el uyulmuştur. a an ) 
maksadına muvaffak oldukdan son- bazı rivayetlerin de çıkın sına sebep ol- Londr , ıo {AA) _ Parlaın"nlonun Müsabakayı teı·tiıı cdenlt!r, hakiki 

ra yok edecekti. mu;?lur. Siiylendiğine göre ayni tebliğ- sol cenah mahafılleri Italyanın Mıllet· j aşıkl.~rın, en büyuk ınuharrirlerd~n ~a- , b k / b /d h • h Je 
Bütün bunları Vasile anlatırken: le Düçe Anayasada yupılacağı öteden ı ler cemiyetini tcrkelınek hususuncl ıki ha guı.el a-?k ıneklll(Jl.ırı yazdıklarını ı .. Ser est a ınca ayı ı, apıs ane 
_ Kardeşim, dedi, zannederim beri söylenmekte olan tadilatı da bildi- kararının Ccnevr<>ye sndak:ıtleri , sar-; pat etmek ist.cıııişl~r ve l.ıun::la muvaf-1 'k k k b t1 c 

artık bizim de yavaş yavaş bu herife 1 recektir. 1 sılmı~ olan ba·lı küçük devletlerin tar- fak olmu,,,lardır. F.ıkal bu beklenmedik f er. QS me fU U yazıp YITflyOTffl f 
karşt harekete geçme zamammız ge· j Bu tadilata güre ınebusan meclisi il-

1 
zı lıarekeUerıne tesir edebileceğmi be-! hadise, en güz.el roıııanların da h ıyat ' 

liyor. ga edılecek, onun yerine korporatif Lir yan elıııekledıder. r larafıııdan yazıldığını gôstermiştll'. Paria - Aı1kını tay· 

· iiiil~amma~~~~~~~~~~-~·~0<-~ .- ........ ~ ~ y:ııede t11hıınca ile vu-
-za;:ra;;n~1ıı1aar7..z f:Y./7//.77L'Lf.h:X7J.LJ göz: görmez hir ova, iz bulunmaz hır yob, - Sizin şerrinizden buraya hiç itlS!ll 1 ıarak yı:ıralıyan kocalı 

dtişer. Ovaıım ortasında büyük bir sar.ay 
1 

na. ıl gclehilır ki ki eli kok.sun. Kimbilir 1 kadının muhakemesi Lck· 
var. Sarayın öni.ıııde de bir Dev annsı 

1 
bugün ne kadal' kurdun kuşun kanınl lenmedık Lir netice ile HALK M.4SALLARI 

Evve Z m 
içinde 

4-

3 kız kardeş 

yatıyor. Çocuk hemen D.::v an.ısının iki girdiniz. Dişlerinizin arasını yoklayın, 1 bitmi~tir. · 
memesin ;rapışarak enııneğc l)'.lşl.ır.: der. Dunlar <lişlcrini kan~lırıp birL;i 1 Fransada son ne,şredi
Düny .ı ve ahiret annem ol diyerek le el· lıayv.ın kafası, biri hir insan budu çıl:a- len af kanununun çer
lennden öper. Dev nnası da: 1 tıp atJdar. Analarının yunın o.'.lrup 1 çevesine ı::iren bu cürüm, 

- S •r, de benim dünya ve ahret oğ·. oı.rcız konu-:?tuktan sonru analcı rı: ı onun suçlu olmasına rağ-
lunı ol ,der. Şımdi ben seni öldürür<lüın 1 - Of:ull.mın, dıri lıil'L gel e, benim men affa tii.Li tutularak 
f ıkat b l'Cket vel'sin o gı.innhsız aııııcn ıneın~lcriınd ·n eııısc sizm neniL olur? tahliyesini icap cltirıniş-

hal.l yerlcrd.! yatıyor. Bir de iki ııı c- 11 Oğulları da . tir. 
f g,., 

nı mdE.'n cındın. Söyle bak lun buralar - Knrd:!şimiz olur, derler. Suçlu ba}"an Şrneder ""''''""'""~' .ı;~ • ı 
: '4: .. ~ 

kadar niçin geldin? 1 - Öyle ıs. kardeşinize elhel zararmtz bu brarı duyunca mah- "' •;•')l}r, .~~~ 
d . d k k d . . d ' ',>.- ... .. ~:~}t Oğlan ınes.:l •vi .ıınl ıtır, Dilrükeşin ı· 

1 
o uıunaz. eme e sevmem en >a· ,0fli~, ::. , .:~w 

kenini almak içiıı kendi.:.ıııe y:ırdmt et- Ü<!yip clı,;inin ar.ı.,ın<lan lokınavı rık.ı- yılnu~ttr. . ~· t:• 
.. "5" ,, '\ ( ı:, .\. 

ıncsini ağlıyar.•k y !varır. 
1 

rtr. Bır lokal atar, çocuk evvelki halini Genç kadın derhal ser- Wi· · 
Bız gelelim çocuklara.. 1 sun ki bunu ilk defa işiliyornın Dilrü- Dev ana .. ı: ı alır. Lest bırakılmıiltr. ·ıı. biı 
Akşam olur. Kıarde§inin geleceği va· k~ kim ve nerededir bilmem ki gidip - Evladım, dedi. Beııi ve çocuklanrnı Devin çocukları : Gözlerinden sevinç yaşları aJt.arak avu- { Bu aralık bayan Şmeder avukııtın• 

kıt kız bir ağlama tutturur. Ağladıkça j atıyayun, bulup dikenini i.sliyeyim.. periler m ınlekclinin sınıı-larmdan içeri f - Safa geldın k<micşiıniı.. . katının elini sıkım bayan Şmeder hem j köşeye çekerek sordu: zll" 
gözlerinden inciler dökülür. Mağara inci 1 F.akat kızın bir türlü gözünün yaşı .;okm.ular. Fakat hele akşım olsun, ço-

1 
Diyerek boynuna sarılırlar. Anaları, guluyor. bem de ağlıyordu. _ Demin Lalınanın bana uzun u 

ile dolar. dinmez. Oğlan anlar ki iş olacak gibi d - I cuklarım gelsiu, hir düiünelim, belki bir oğl;mın niçin geldığmi oğullarına söyler. Aşkının kendisini siiruklediği korkunç baktığınıı emin misiniz) 
Kızın gözleri yumruk gibi ş~er. Bir de I ğil, ertesi gün şehre gider. Birkaç aylak 1 çaresini buluruz. Eğer onlar da bilınez- 1

1 
Bunlar da Dılrükeş kimdir, dikeni nedir fırtınanın tesiri hala üstünde idi. Gazete· E 

1 
- vet. .• ··r.teciıJ oğlan avdan gelir, bakar ki kız kardcşi- 1 yiyecek alır. Yıyeceklerin bir kısmını !erse seni ortanca kardC§imc goııdcrc- bilıncdıklerinden Dev cınası çocuğu or- cilerin: Yazık onun bana bakan co 

nini hali fena .. Aslını sorar. Kız bir tür· 1 mağarad:.t kız kardeşine uırakır, bir kıs- yirn der ve ço::uğ ı bit· tokat vurduğu 1 
tanca kardc.?ine yoll ımai;:ı karar vctir. - Ne yapmak fikrindesiniz şimdi~ bir kere daha göremedim. . otc:J' 

lü .söylemez:. En sonr-. her ne islers" ya- ınmı da kendi alarak yola çıkmak üzere gibi bir loknıa edip cl~inin ko~·uğuıuı Erle.si sab.:ıh Dev ,ınasının çocukları Sualine şu ccvaLt verdi: k ı clıa 

1 
Kardeşlerinden birinin ° un I ~. pacağmı söyliyerek kızı inandırır. atına biner, ~·ula revan olur. koyar. • oğlanı aldıkları gibi bir anda annelerinin - Tayyare ile fngiltereye gittiğim uı- b yı o 
b'l b" d•w• d b" daha ll işte o vakit kız da Dürü keşin dıkenini Az gider, UL gider, dere lepe clümdı.iz Akşam olur. ortanca kardC§inin ~·anına gotürurler. man beni evlerinde ınisaf ır eden ahbap- ıno 1 e ın ıgı smı a ır k ıdı· 

b" b k af getirmesini, eğer gettrmiyecek olursa ağ- gider, nihayet peri pad~ahının memle-ı Gök gürliyerek, siınş .. k~e.r çak.nak hir Ona da ~i uzuıı uzadıy::t aıılalu-lar. O da lımmı Lİyaret edeceğim. Belki bir müd- Bayan Şmeder on ır uçu 
lıya ağlaya kendini harap edeceğini söy·: keline varır. Önüne ovalar gelir ki ker- kıy..ınıeltir kopar. bilmiyormuş. det orada kalacağını. ğı hapishanede çok zayıftaını,tı. 11ş's 
ler. Oğlan bunu işitince bir <liişünc ye van geçmez, dağlar çık/r ki ku~ uçınaz, J Dev aıı· sının ço:::uklan gelirlt.'r. Akşam çocukları g .. lince onlara srmır. _ Sonra> H pi .. hanede bütün z.anııınını ~-
dalar. . . 1 dereler görür ki yılrın b:ığırsağı~ı sü~ü-1 - Ana, adem eli kokuyor. Onlar da ~>ılnıcdıgı içın ç~cugu büyült _ Sonra .•. Tııyy redlık y pnıa~ 11• mektupları yazmak ve aonra bunlart 

- A karele~, der. Öyle bırşey ıstwor- 1 mez. Oğlan Allaha sül:inattl: :-r& eido Dr.re bairışmaya baslarla!'. Analan kwo: kaz kardesıne yollar. ı tivorum. qıakla 2ecirirdi. 
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ANKARA RADYOSU 
Öğle neşriyatı 

Yenilen Favsta 
Saat 

Yazan : Mlşel Zevako 13,30 - 13.50 Muhtelif plak neşriyatı 

"~'-•••••••••---~------------•/! 13.50 -14.15 P lak: Türk musikisi ve halk 
-~ ~~~n 

lCardinalın girdiği odada bir ihtiyar yardımı dokunmalıdır. işle aziz dostum 14.15 - 14.30 Dahil! ve haricl haberler 

Keni§ bir koltuğa kurulmuş, birçok yas- Röveni, bana ümit ettiğim sevinci duyu- Akşanı neşriyatı 

tıkların içine gömülmüş, iki büklüm, racak zat sizsiniz.. 18.30 _ 18.35 Plak neşriyatı 
1epsarı bir benizle mütemadiyen öksü- Röveni artık kat'i bir ümitle titriyerek 18.35 _ 19.10 Çocuklara karagöz (Kü-
~ordu.. Bu adamın ömrUnün son gün- eğildL Papanın kendisi hakkında söyle- çük Ali) 
letiııi yaşadığı ilk nazarda anlaşılıyor- djği sözlere daha fazla liyakat kesbetmek 19.10 _ 19.35 Türk musikisi ve halle şar-
du_ için yüksek saygı eserleri gösterdi ve kıları. (Makbule ve a=ka-

Kardinal Röveni koltuğun dibine diz sustu. daşları) 
çökerek mırıldandı: ihtiyar suallerine başladı : 19.35 - 19.50 Saat ayarı ve Arapça neş-

- Mukaddes baba! lfte kutsi emrini- - O kadın, benim nerede olduğumu r iyal. 

Kastamoni 
Ormanlar 

memleketinde 
--<>--

BAŞT ARAF! DöRDONCO SAHlFEDE 
ğını anlamak müşkül değildir. Kastamo· 

nuda işittiğime göre arazinin verim kabi
liyeti bire beşten fazlaya çıkamaz. 

Haşarat 
Enstitüsü 

-BAŞTARAFI 4 ÜNCÜ SAHIFEDE-

halde onların, arız olduklan dü~manla-

nna kar~ı galibiyet ölçülerini deniyoruz. 

Liboratuvar1arımız çalışıyor ve düşman 

böcekler teksir ediliyor. Son zamanlarda 
ltalyanlar da ayni usulü takip ediyorlar. 

Son günlerde Çeşme civarındaki porta ... 
Kastamonu vil.iiıyetl toprakları heyeti 

umumiyesinden 254,270 hektarının or
kallara anz olan bir ha~erenin parazitini 

nlan ve 295086 hektarının da işe yara .. 

b 1 k d 1 1 d .. bulduk. Çok mühimdir bu.. Düşmanı 
maz oş, çıp a ere er, tepe er en mu· .. . . 

kı.·ı l 5 36 264 h k dutmanla yenmek hızı muvaffakıyete gc· 
te~e 5 ı o ması ve , e tar ara· . b'l k . 

ak tıre ı ece tır. 
zinin de ziraat yapılamıyac derecede 

BN. MESUDE ANLATIYOR ze ltaaUe geldim.-. biliyor mu? 19.50 - 20.15 Türk musikisi ve halk şar-
boş ve kıraç bulunması yüzünden Kasta· 

ihtiyar gayd zaif bir s"5le cevap ver- - O, sizi Italyada zanndiyor. Sizin kıları. (Hikmet Riza '"" ar-
1 

k · 
monuya ziraat mem e eti yerıne onnan 

di: burada Paris civarında bulunduğunuzu kadaşları) memleketi denilmekte isabet vardır. Müessesede ilmi araştırmalarla met-
- Kalkınız, aziz Röveni!.. Biraz dost- katiyen bilmiyor. Sizin Navar kralı ile 20.15 - 20.30 Plakla dans musikisi ve gul olan Bn. Mesudcnin, arpalara anz 

da P k' Yukarıda zikrettiğim muhtelif sebep .. 
Ça konuşalım. Şimdi bura apa yo " görüştüğünüzü öğrenmiştir. Bundan da halk şarkıları olan bir haşere hakkındaki sözlerini din-
Şu ka...,ınızda gördüğUnUz eski dostunuz . .. . . . . . . (S l"h tt ' kad la ) lorden dolayı bu ana kadar olamadığı liyorum: 
p :7 '-••lı: bir klms d-"ildlr Dük do Gızı kandırmak ıçın çok ıstifade a a e ın ve ar aş rı gibi bundan sonra da iktisaden yüksele-
erettıden ._ a e "" • 1 ttl 21.00 - 21.15 Ajans haberleri - Bu müthiı bir haşere.. Değerli 
Şu Can çe:t.; .. ir va'"'""·ette görünen bu e · . k n1iyecek olan Kastamonu arazısının 

- ~, 21.15 - 21.55 Stüdyo salon or estrası profesörümün çok büyük yardımlariy1e 
adam, vaktiyle yine bu odada Şövalye - Navar! .. Protistan!.. 112,634 hektarı daneli mahsuller, 2922 

h 1 d ISTANBUL RADYOSU b b h ı · 30 1 O ı h k Çlllıştığım bu işte mutlaka muvaffak ola-d6 Pardayan ile gö~en deği:rınencl Pa- - Evet, sizin er tür ü verasetin eu hektarı se ze a çe erı, e tan 
l'ettl, yani Slbt Keent idL menelmi.ş ve kiliseden koğmuş olduğu- Öğle neşriyatı bağlar, 5 148 hcktan sınai nebatlar, 7 46 7

1 

cağım. Şimdiye kadar dört insect bulduk, 

Kardinal Papanın emrine boyun eğdl nuz adam aziz Papa!.. 12.30 Plakla T~rk musikisi hektarı İcabında çalı,malarla ckilebil~ek On!an arpalara musallat ettim. Vaziyet-
Ayağa kallctL ihtiyar dostane bir emirle - Doğru!. Ya işlediği küfürden piş~ 12.50 Havadis vaziyete ayrılmıştır. Ka•tamonu ara,isi 

1 
ıeri iyidir. Bunu te•bit ettikten sonra mÜ· 

4aret ettiği sandalyeye oturdu. Papa s&- man olarak imanını' yeniliyorsa.. 13.05 Plakla Türk musikisi 1 hakkında ati için bundan başka ümitler cadcle şekilleri kolay)O}ır.. Aralarında. 
.. d ıı· 13.30 Muhtelif pHlk neşriy:ıtı ı. d b 

zune evam e ı: - Bunun inıkAnı olamaz sanırım.. beslemek faydasız bir hayil olmaktan ıimdiye s:a ar ilinmiyen insectler de 
- Perettl! Evet sadece Peretti! Fakat - Ya Hanri dö Bearnın üzerindeki Ak~am neşriyatı öteye geçemez. \'ardır. Bunlara Türkçe adlar verdik. 

ne olurdu, yine Pemtl olarak kalmış afaroz kaldırılacak olursa, Röveni bura- 16.00 Kadıköy Halkevinden naklen or- S..hildcn derece, derece, yer yer irtifa- iLMi TEMASLAR 

Akhisar 
ütüncüler 

bankası 
Gazi bu)varında Ziraat bankaııİnİn 

karşı dirseğinde açılan banka şubesinde, 
dün aabah saat dokuz buçukla valinin 
huzuruyle açılma töreni yapı.Imııtır. Ban ... 
ka binası daha aabahtan bayraklaruruz
la •üslenmişti. Başta vali olmak üzere 
daire müdürleri, milli ve ecnebi banka .. 
lan temsil eden müdür ve mümessiller, 

ihracat tacirleri açJma töreninde hazır 
bulunmuılardır. Davetliler, bankanın 

umumi müdürü B. Halil Esmer tarafın
dan karşılanmıştır. 

Vali kıaa bir nutukla kordeli.yı kes< 
mi~tir. Nutkunda Akhisar tütüncüler han• 
kaaının memlekete ve müstahsile yapı.ti 
faydalı hizmetlerden bahseden vali B. 
fazlı Güleç, milli bankaların çoğalma
sından beklenilen faydaları çok veciz bir 
§•kilde ifade ctmiı ve kordeli.yı keaer
ken hayır dilemiJtir. 

Bunu müteakip hanlı binası gezilmiı 
ve davetlilere ikramda bulunulmuştur. 

Akhisar tütüncüler banka.sının aerma• 
yesi 1.000.000 Türk lirasıdır ve bir ano
nim şirket halinde idare edilmektedir. 
Merkezi Akhisardır. Kırkağaçta da bir 
şubesi vardır. 

Akhisar tutüncüler bankası Izmirin tl
cari muhitine, cidden zinde bir varlılı;' olsaydım .. YUbelmek lstedinı. Işte 0 taç ya dikkat ediyorsunuz ya .. rlanri o za- keslra lanan ve 2600 metreye kadar yüksel~n 

Yani Papalık tacı beni ezdi Bu hale kqy- olarak katılırken bilcümle banka mua< 
' man bütün hukukuna malik olacak, ben, 18.30 Plakla dans musikisi <ı.,ı;larından ormanlarından. sızan v., h,- Hangi mücoııe•clerle temas ediyor-

du. Şu ytlkUn altında ölUy.ortını .. Ah bir h • . k f k 
ker ilkten kurtulsam ... Llikin ok de opa Fransa ta lıru Vfrecegım;. Bu 19.00 Safiye : Piyano ve enıan re a • bıran temiz suların geçtiği, suladığı geui' sunuz> 

geç ~J~.! .. Nasıl 1i1ndl Papa isem, :ine .sayede. Fı:ansaı:la dinsizliğin önünü kö- t iyle.. • . 1 vo dar vadilerin birle•mcsi diğ~r bo,, vi- Bv aualimc B. E.ğriboz §U cevabı ver-

rnclatiyle iştigal edecek, köylü ve miia< 
tahsil için müfit olmiya çalışacaktır. Baa. 
kanın umumi müdürü 8. Halil lzmird( 
cturarak şubenin mu.ameli.tını idll'e ed~ 
ccktir. Muamelat amiri B. Şükrü Çetin, 
taş ta imza sali.biyetini haizdir. Bu ve-.. 
rimli müesseseye mesaisinde muvaffaki . .' 

k .. d kesm;• olacag"ım 19.30 Konferans : Doktor Fahrethn Ke• 1• ·ı . . . b" - .. p 1 rak ··1ec :ır.ıın aliba' · un en -~ · ayet erımızın ır çoguna nazaran mus- dt: 
apa o a 0 e,. g ... rim .. (Heyecanlı tiplore) . . . 
Kardinal karşısmdaklıll dikkatle süze- • ~ Tabii yüksek görüşleriniz herşeyln 

1
••
9 55 

B h b I . tesna bir varlıkla bırbırlcrınc yakın olıı-
us .. tun" de~'r. . or<ıa a er erı ., . k k 1 b rek teselliye A•"·tı: · ' "' • ' rak kurulmu, küçü öy erin ve u köy-

,...... 20.00 s ,.di ve arkadaşları tarafından • • - •-··'!ah daha uzun yıllar başımız- ' ~Insanlar hakikaten kovun sürülerine lerdc ya~ıyan çiftçi yurdda,ların orman-
~'r' ' Türk musikisi ve halk şarkıları · 

dan eksik olmazı;m. . benzerler: Onları birleştirmek içiıı onla-
20.30 Hava raporu 

Kllisemizln menfaatlerine blı.nıet e- · ra büyük vaidlerde bulunmalı: laiımdır. 20.33 Ömer Riza tarafından Arapça 
dersiniz. Benim' için akşiım olmaktai!ır. Bari k~- söylev. 

Bunları söyliyen Röveni de görüyor- yunları akşam ~lmazd;.,, evvel ağıl~ ata- 20.45 Semahat özdenses ve arkadaşları 
du ki artık ihtiyarda Umit kalmamıştı. lım d · ·• d b af b k '-'- · · . Şim i ı.avan a ir ta~ a ıra a- tarafından Türk musi.U.i ve halk 
Sözlerini kalbi tasdik eylemiyoı'dti. · ' 

Sikst Kent omuzlarını kaldırarak " mu- lım . . Biraz evvel o ~dırur;ı beı;ıim .burada şarkıl~ı. (Saat ayarı) 
kabele etti: bulunduğumdan haberi olmadığını söy- ?ll:; Orl<estra 

liyordun değil mi i 22.15 Ajans hpberleri. 
- Hayır! Altı ay .. Yalnız altı ay Rö. · · · • · 

Veni .. önUınde ancak altı aylık bir ömUr - Evet, o s~i Romada zannediyor. 22.3Q Plalda sololar, opera ve operet 
P k·1• · · d d . ,, parçaları var. Görülecek işler ise pek çok .. Sizin· · .~ . . e a" gcçenki 7.iyaretınıt e e 

hırın içine ve dışına. serpilmiş şaırane 

köylerin ve bu köylerde ya§ıyan köylüle
r:~ sailerine mukabil topraktan beldedik .. 

leri hasılatı safiyenin azlığından toprak-
' larının verim kabiliyetinden doğma bol 

ve geni, hasılatt elde eden di.ğer vilayet-

!erimizin köylüsüne göre refah ve saadet 

Lakımından olsun bir der~ce~e olmadık
ları şüphesizdir. 

Kastamonu köylüsünün eahip olduğu 
1 2.2.5q. Son haberler ve ertesi günün prog-

de içinde bulunduğunuz o fesat cemiyeti müna•ip bir fırsatın zuhıtra ge eceğin- toprağı üzerindeki çalışmalarına vç bu 

t 

;ram~ .• 1 bir yandan.... · ' ı den bah~diyordunuz. Hafızam biraz za- ça)ıpnaya ilaveten hayvanat, çift a.letlr.ri 
- Aman mukadde~ pederim!. ifladı. Işittiklerim eyi hatırımda ·kalmıc Avrupa·!;;tasyonlarındıı bu akşam din- gübre ve bunlara benzer mübrem ihti-

' ,,_ Yor .. TelAş etme .. 'Bunu tariz için yor. LSkin tam ""kıt d~ğil m1? ' • l•ılebiletek seçme prograıı'ı. 
yaçlara vermek mecburiyetinde bulun-

söylemiyorwn. Siz ve sh.~ arkadaşlan-ı -" Eve't !nuxaddg Paı\~! Sid yakinda SEıWô~'f,R 
1 

duğu scrvetınden ayırdığı sermayeye mu-
nız benini kusurlıirlm''ytıi.Ünden bu gü•· 'f1t~a~ iıillu'r cdec•1•ihi öG!cin fesatçıların ?t p s ta ı ,_ il ek k b 

• • • . ~ 0 ı 1 ..... rag,: )11~ . na sa QnunlLd. ver ec a il toprağın kuvvet ve kudretinden 
nahı işledinl%. Bıraz sert davrandım.Eyi ftopliı' bir' halde d;;,;;c ciih ·c<'g" i .ihtima- ı k 1 · · ki' 

• • '<· >.~ Artı'" 1 b' } · ' ~ ag a, on~ ~tlillll na 1• beltlediği ve 360 gün içinde dine gcçire-;apıyon.tm sa.nuıw.. ~ oun an ır ta~ j lıni sör1Cm\ştlı;.\ .' 
11 

.. ... • ... • •• •• .... •• • •• 

' 'rafa btrakahm .. Nihayet siz döndünüz> • "· . · · · · · • " .. · ·HAFIF KONSERLER hı{ecegı,scrvctın buyuklügu hububat uze-
dolaştınız yine ağıllı avdet ettm!z. Sizin ~~tınr , P~p') .dalıa fa~la ~Q)tµ,s;ı ·ger, 6 .15Parls k~lonval' Plak musikis~ 71<1 rinde bire 2 1 ve pirinç mahsulünde 

. . . . mulere]< gozlerı rım )uıpalı bır halde, , ' . . . . < • • ' ld ·b - b b' 15 16 · gıbı nefislerin! şeytana kaptıranlar da · · · · ".'. ' . ·•· .. · : ' · J 't3e rlın kısa dal,ııası: Hafta sonu konseri , • u nl! et ıre - dır. 
bir~r biNr avdet ediyotlar .. Nihayet tan- (ıpkı evvelce. ~yl cnm•? .snı\erı o,kµyan ı (8,I~: 'Devaini) ' 9,20 P~is kolo~yal : 1 Şimdiye kadar yapılan tctkiklerdcnel
rırun huzuruna çıktığım i.aman, düşma- b-~~~klar,.gı bı .baş ını , sal!adı. Kardı.nalın · Plak,g,31)' B~r)hl kısa dalgası: }{afif mu- tlc edilen neticelere göre bir memlekette 
JUmın hücumlarına uğtııdım ise de ltilise şozunu .. ~~sdı)< . etıı: . ". """ 1 sik\ ve a~ada artistik sahneler, 10,so'pac 1 ticaretin sırn toprağın verim kabiliyeti ve 
işlerini gayet dikkati! ve liyakatli bir _ ,fü,otl.. E\<el! .. Söyl~·. RövcnL. ·!Fe-

1 

ris kolo~yal: Plak, 11.50. : 'Ke:İ.a, fa: ·K~ 1 sanayiin inki~afı ile mukayese edilebilir. 
adama bıraktım , diyebilirim:. satçılar. toplanacn!dar, d"gtJ. mı~ . za, 13 Berlin kısa dalgas~': Hafi! musiki 1 Kasıamonu topraklarının, verim kabili-

Röveni bu .özden titredi. Ilıtiyarı daha - Fransada bildiğiniz lhtilali·hazirla• · (U,15: De\'am;) 13,fö Bükreş: Eğlenceli ~yetine göre ticaret vaiiyeti 'mukayese 

fazla dinlemeğ~ ~oyuldu. . . mak için hepsi toplanacaklar! . '!'operet nı'.'5ikiSi 'plakları (14;25: Pİak} ~~!!eliği zaman en •onunda ~ira~te daya-
Sikst Kent ı.ozune devam eyliyordu. - Yani kral üçüncü Hanrinin suku- 14,15 Parıs kolonyal: Konser nakli, 1~: t' ret kaynak! f-'" ı·-· . • 
- Benim yerunı alacak olan zal. tunu hazırlıyanlar demek istersin? De\'amı, 17,45 Bcrlın kısa dalgası: Hafif · ı r' ·

1
n darlıg"ı g" "!" K t "-

. . . . 1 . . . , . . nan ıca arının cuur ıgı ve z.ıral 
. ız e ın oru ur. as amonu ıx· 

Bir ök.siirUk nöbeti sözünü kesti. O · _ Evet.. Fiili sahaya isali yalnız ian- mİı;iki, 12,50 Briino, Graz vesaire, opec '. ' d .' t lılık < bil k k 
kad idd tl "ks"rU rd k.i K dinal , • • . , t~ 1}8 ına can , run. vere me ço 

ar Ş e e o u yo u ar rının kudretinde olan vekayii.. ret , marş ve v~lsl~, 1S,02Bükreş:Kristal büyük gayretlerin oarf · tt' k-
adam ··'"--ağa mecbur kalarak ko"- . . . B 1· ını ıcap c ırme ,,_u•u • _ Devam ed'niz dostum orkestrası, 18,50 er ın kısa dalgası: Ha- tedir 
tnak istedi. Ukin Papa onu bu hareke- · . · ·, . • . .. ' fif musiki, 20 Bükreş: Lokantadan kon-' ' - .. 
tinden ışar' etleriyle alıkoydu Öksilrük - Bır takım Kardınalve peskaposla-ı . 00 L" . . . , . Saltanat devrınm ve bu devri idare · ı ] k ak 'k ·d 1 · ser naklı, 20,.. aypzıg: Şarkılı prog- . 

• · . . ram, 20,30 Vıyana: erı onser, 21Var- . . kesilince te'krar söze ba•ladı· rın top anara anc ı tı 3l' arı sayesın-, · Ask • k · · ·' eden kafaların hafıf dü~üneelcri diğer ül-
- I•te bak görüyorsun .. Altı ay de- de vukubulacak bu: salıne meydana getı· K"' .. k ' 't (ka k . - ik') ltclcrımlz gıbl Kastamonuyu da ihmal 

·tni•tiın Biraz fa2'1a bile söylediğimi sanı- receklerdir. Ama bilirsipiz ki, ancak 2-10, L• •. ·o ' k t · te ctmi•tir Hatta denebı'lı'r ki unutuimu• 
• 1 sova: uçu ors;es ra rı§ı mus ı 

~ • • · . • · ... . . 1 , <> dypzı~: ~ e~ ;a, sopran,, ~or, .. Y .ı · ., I 
Yorum. Bunu da hır tarafa bırakalım. Favsta gıbt mahluklar, ha gıbı şeylerle · kuartet, senfoni vesaıre, 22,20 Peşte: Çi- hır koşcde bırakılmış kastamonu halkı 
l'.le•elenin ruhu ölmeden evvel fesat c;e. kendilerine tabi olan. adamları· avuçları 1 garı orkeslrasİ, 22,15 Tokyo: kısa dalga- kendi varlıklarını kendi kafası vo k .. ndi 1 

miyetinl malıvetmek ve ye:imı! haklka- içinde tutabilirler. ;ı: Yeni Japon m"usikis!, ·2~ 45 Bükreş: 'bilgisi ile yaşatmış ve zir~at, ticaret ve 

len bu makamın ehlı olan hır. ~damı ~ul- .'.-DEVAM EDECEK- Hafi! musiki n.akll, 23 Va · Popüler •anatı şimdiye kadar ancak kendi zek.\ 
ll\aktır. Bu zatın başladığım ışı hakkıyle konser (Çaykovskl, Grfea ' ve k~biliyeti ile idame cttircbilmiıtir. 
anlaması ve onu neticelendirmesi !hım- · "' . .ı • 
dır. Vekilim olacak zatı tanırsınız. Ar- ~(IB o R s 'A ı OPERALAR, OPERETLER . ATATORK devriminin Cumhuriyet 
kadaşınızdan biridir .. Hatta en aziz dos- t ... - - ' 18,40 Peşte: Opera orkestrası, 19,45 rejiminin öz TORK yurdunun üzerine 

- - k d J O ikı-·( serptiği refah ve saadet nurlan, varlık tunıadur. Zira bu dün~"'ada insanın ken- üZ'O'M Berlin ısa a gası: peret mus· ':"ı Be-
di nefsinden dalıa yakın ve aziz dostu 377 F. Solari 13.'75' '16.50 etclstudenl) 21,30 Viyana: ·c Hofball'in vüncşi Kastamonuyu dıı elbette ıimdi-
ol Sch"" b > opereti 1 kinden 'fazla aydınlatacaktır. Kastamonu aınaz. 190 M. j. Taranto 13. 75 16. on runn · 

- Mukaddes Papa!.. 137 Ü. Kurumu • 13. 15.75 RESITALLER kl:lylüsü de çok yakın atide refaha kavu-

- Sus .. Yerime seni seçtiğimi açıktan 74 Inhi'sarlar idaresi , 10.2~ 1i75" ' 10;45 Berli~ kısa dalgası: Halk şnı:kı- ~acaktıt. 
açığa bildirmedim. Yalnız slzfn en aziz 61 Paterson 12.50 ü'.50 lan, ıı ' Beetho~enin (Valdsteinsonate)sl Cumhuriyet ida;cmiz Kastamo~u top· 
dostunuz olduğunu söyledim. ' 31 A. R. Üzümcü 14,.50 14'.50 (Piyano) 17,15 Varşova: Şarkı-Piyano, raklarının mevcut birçok husuııiy~ılerine 

Papa bu suretle Kardinalın sözünü 20 K. Taner ' ' 17.25 17.25 19. Viyana kısa dalgası: Halk ~kıları, şimdiden el koymuı bulunmaktadır. El-
kestL Kardinalın bu sırada dudaklarında 12 H. Alyotl 13.50 13.50 19,55 Peşte: Piya~o-şarkı, 20

1
15: Brüno, n"ıacdık, fidancılık üzerinde, kendir ve 

tatlı bir gülümseme belirdi. Sevincinden 10 Ş. Riza halefleri 16. 16. Prag: Şarkılar. fındık nuıh•ulü üzerinde bilgi ile yürün-
01Ieri bile füriyordu. Gözleri parlailı. 4 Vitel 14. 14'. 16,30 Berlin kısa dalgası: 21,15 Bülc- ıneie ve ciddiyetle çalışmağa batlanm11 
l3ununla beraber şu cevabı verdi: 916 Yek:Un reş, 21,30: Berlin la.sa .. dalgası, ::3,25: 

1 
tır. Bütün bu çalıımaların feyizli netice-

- Kendimin böyle makama lilyık ol- 163538 ! Peşte, 23,30: P~ag, Bruno, 24: Vıyana !erinin alınacağı zaman uzak değildir. 
lnadığııru biliriın.. 164454 i vesaire. 1 ABIDIN OKTAY 

- Neden? Çünkü bana ' ihanet ettiniz 10/12/937 tarihinde çekirdeksiz üzüm 
diye mi? .. Bu her şeyden evvel sizin me- orta fiatlerl 
tanetinize güzel bir örnektir. Ben böyle Gevşek 
llıetin adamlardan hoşlanırım. Sonra, fır- No. 7 
•atı kaçırmadan yine zamanında yeni- No. 8 
den hakiki kilisenin emrine avdet e!ti- No. 9 
niz.. llöveni, bu meseleden daha sonra, No. 10 
hn birkaç ay sonra bahsederlz. Sizi No. 11 
§llrıdiden bu mevkie layık olmadığıııızı No. 12 
g" 0Ylemekten menederim. ZAHIRE 

12.50 mal az 
13.25 
13.75 
15.25 
18.00 
23.00 ismen 

Kardinal şaşırın!§, karmakarışık keli- 16 ton buğday 5.75 
hıeleri yanyana dizmeğe çalışıyordu. Pa- 2709 çuval 

6.1875 

:;" 0nıı bu vaziyetten söze başlamakla 30 ton bakla 
0rtardı: ' 25 ton Nohut 

h - Benlın yerime oturacak zatın, her 
ıl~de Şeytanın yolum üzerine çıkardığı 
~rrıan n ezmekte bana kafi derecede . . 

54. çuval 
54. balya Pamuk 

800 kllo T. B. Ici .. 

5. 
c 

30 

4.25 
5.25 

33.75 
88. 

Şoförlerin katilleri 
-BAŞTARAFI BIRJNCl SAHiFEDE-
mire naldedeceğl tUtünlerin kilosunu bir 
kuruştan taşımağı taahhüt etmişti. Hal

buki Manisa nakli~at şirketiyle birlikte 
Buldan 12 kamyonu da tütünleri kilo 
başına otuz paradan yüklemeği taahhüt 
etmişlerdir. 

Filhakika otuz paradan bu işi yap
maga başlıyan Buldan 12 kamyonu, hA
<füe ııecesi ilk seferini yapacaktL 

Şoför Osmanın verdiği talimat (\zeri
ne şoför muavini '.Refik ve Cafer, Bul
dan kamyonunun şoförUO:u Jhtar, teh-

' . 

dit ve hatt~ bltiınle bu işten vaz geçir

teceklerdi. O gün Tirede Buldan maki
naııının §OförU ve şoför muavinine bu

rada İ§ yapmamaları ihtar edilmi§ti. Bu 

ihtar ve tehdit bittabi zabıtaya aksede-
cektL 

Bundan Urken suçlular, bu cinayeti 
i~le.m.ekten çek.inmerni~lerdir. Başta Os-

man olmak üzere Cafer, Refik ve Meh
met adliyeye veril~lerdir. 

Evrak bugünlerde mahkemeye verl
lece.ktir. · 

Londrada Britsh Muscum ve haşa-

rat enstitüsü, Berlinde biyoloji devlet 
müessesesi, Taşkendde pamolc. ve ha,a-

rat enstitüsü, Moskovada Musltova da-

riilfünunu.. Yeni irtibat tesis ettiğimiz 

mÜeMeteler vardır. Bittabi kaqıhklı ilmi 

yardımlardan Azami surette istifade edi

liyor. Son defa Rigadaki orman ve haşa
rat enstitüsüyle irtibat tesi.s ettik. Araş~ 

tırmalarımızla beynelmilel birçok mü-
csseseler alakadar oluyor ve bizden ma· 

JUmat istiyorlar. 

yet temenni. ederiz. 
~ 

Ayıp şey 
Tirede oturan genci kadınlardan Hil< 

scyin kızı Hüsnüyenin evine zorla. elleot. 
rinde kama olduğu halde giren Çiniyeıl 
köyiinden Hüseyin oğlu Mehmet ve ar• 
kadaşı Ahmet oğlu Ahmet bu lr.adına 

hakarette bulunmuşlardır. Suçlular ya• 
kaJanmış ve adliyeye verilmi~tir~ 

Sıhhatiniz ve gözleriniz için ihtiyacınız 
olan bol ışığı dünyanın en tanınmış mar 
kası olan 

ampul/erile temin ediniz, 
1500 saat dayanan ve devam eden 

.bu ampulleri hepsine tercih ediniz, 
Bayilerden arayınız 

Radyo meraklılarına müjde 

Dünyanın en mükemmel 
rad yalarından 

ve 
biri olan 

maruf 

ULTRAMAR'IN 
938 modelleri geldi. tik partisi kı&a bir zamanda bitti. ikinci 

parti aiparitlerimiz geliyor. Parazit İçin yapılan yeni tertibat 
,ayan: hayrettir. Ses temiz, tabii ve tatlıdır. Emaaliyle kıyu 
kabul etmiyecek derecede mükemmel olan bu yeni modelleri 
bir defa dinlemeniz kafidir. 

Fırsatı 
Açık 

Kaçırmayın 
Anadolu bayilikleri vardır 

Türkiye umum depoziteri 
ETABLISSEMNTS EDISON 

TEL ADRESi: SESBES TELEFON: 2517 JZMIR 

• 
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~-" .............. :ıt.rlı6 (L...t 
Kulak, Boğaz, Burun hastalık-

ları mütehassısı 

Doktor Operatör 

Sami Kulatçı 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

Evi: Gözlepe tramvay cadde-
si 992. Telefon: 3668 

1-26 (481) 
-.N·JN'WW. --Dr. Operatör 

rai~ i~ra~im 
Avdetle hastalarını öğleden 

evvel Fransız hastanesinde öğ
leden sonra Birinci Beyler so
kağında dit tabibi B. Mehmet 
Ali muayenehanesi altı katın
da kabul eder. 

1 - 13 (2206) 

IZMiR BELEDiYESiNDEN: 
1 - Behet metre murabbaı beş 

yüz kuruftan yirmi üç bin elli do
kuz lira bedeli muhammenli 38 in
ci adanın 4611,75 metre murabba-

. indaki 21 ila 24 savılı arsalarının 
ıatıfı ba,katiplikteki ,artnamesi 
veçhile 21/12/1937 salı günü sa
at 16 da 2490 sayılı kanunun mad
clei mahsusasına tevfikan kapalı 
zarf usuliyle müzavedeye çıkarı
lıp ihale edilecektir. htirak ıçııı 
bin yedi yüz otuz liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka ~e
minat mektubu ile söylenen gün
de ve saat on beşe kadar mektup
la r encümene kabul olunur. 

2 - Beher metre murabbaı dört 
yüz kurustan üç bin beş yüz alt
mış lira bedeli muhammenli 59 un
cu adanın 890 metre murabbaın
daki 23 ve 24 sayılı arsalarının 
satışı ba,katiplikteki ,artnamesi 
veçhile 21 /12/937 salı günü saat 
] 6 da açık arttırma ile ihale edi
lecektir. l,tirak İçin iki yüz altmıs 
yedi liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve sa
atte encümene gelinir. 
11- 14-16-18 4321 (221~ 

Tashih 
(~azetetnizi n 2 - 4 - 9 k5nunuevve1 

937 tarihlcrındc hmi r belediyesinin 
~204 sıra numaralı arsa iliınır..n ihale 

g unü cuma olnrak ç k :uşt1r. B unun 

iha•c günü 14 künunuevve-1 alı güni.i 
oldı ğıı tashih olunur. 

r///,•/ //////////////////////.J 

Göz Heitmi 
MİTAT OREL 

Adres - Beyler Numan zade 
sokağı Ahenk matbaası y.ının-

s 
' 

da. Numara: 23 \ 
Muayene saatleri : 10--12, ~ 

15,30 - 17. Telefon: 3434 
V//jfT///./////7././L////.TL/J'.LJ'l~ 

IZMIR OÇONCO iCRA VE lf. 
LAS DAIRESiNDEN: 

Müflis Aksekili Mustafa Nuri
nin iflasının kapatılmasına 8/12/ 
937 de Ticaret Mahkemesince ka
rar verildiğinden icra ve iflas ka
ııununun 254 üncü maddesine tev
fikan keyfiyet ilan olunur. 

4337 (2218) 

'lr 

• 

OSRA 
Dekalümen lambası asgari bir istihlak temin eder. 
" •' . . .. . ·- ... - . -- . -· .. - . ' ' ' .. ' 

Emlak ve Eytam bankasından : 
Esas No. Yeri No. sı 

-- ~ 

Nevi 
Depozitosu 

T.L. 

C. 253 Karsıyaka Osman Zade Mahal'e:·~ ' . 13 Ev 36.-
260 Göz

0

tepe Tramvay Caddesi 615 ıı 90.-
A.1143 Kar,ıyaka Nadir sokak. 34 ıı .. 15.-
A.1144 Kar,ıyaka Zafer sokak 76 Dükkan 7.50 
A.1145 Güzelyurt Mah. inkılap sokak. 14,16 Ev 18.-
A.1146 Karata~ lhsaniye sokak 4, 4/A. ıı 10.80 
A.1147 Karata~ Postacı Ali Rıza Efendi S. 15 Evin 70/112 Hissesi. 7.50 
A.1148 Salhane Tramvay caddesi 371 Ev 40.50 
A.1149 Güzelyalı Tramvay Caddesi 119 » 37.50 
izahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin kiraları 22/12/1937 çar~amba günü rnc. t on birde istekli-

lerine ihale edilmek üzere arttırmaya konulmuştur. 
istekli olanların hizalarında yazılı depczito akçesini vzzncmi;:e yatırarak arttırmaya girmeleri. 

11-16 4340 (2220) 
L1'! • _ 'l>ll...,.,,. .. ~'1'tz'-•:ıı1-w~-•11"~•L•.ı.ı•ıcııa:!ll•m1:111rıı•mı~··n•:ıı•ll:c~ı•lil:!M1t:::::;:;;.ı:z•;;:&W)llP .... "'==-----w, ______ _ 

IZMiR BIRiNCI iCRA ME. 
MURLUôUNDAN: 

Dosya No. 37 /9021 

Adil Meserretçioğlu, 

Kemeraltında Meserret otelin-

• • • 
lzmir Yün Mensucatı 

de, 
Türk A. Şirketinin 

Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 

J. KALOMENI , 
Gazi Bulvarı - Borsa sarayı 

karşısında : Telefon No. 3402 
IZMlR 

Her cin~ el ve elektrikle 
müteharrik YAZI ve HESAP 
makineleri mükemmel ve temi
natlı olarak tamir edilir. 

Deva ir için daimi abonman 
kaydedilir. 

IZMIR 

Emlak ve Eytam Bankası lzmir 
Şubesine borcunuz olan 5177 lira 
83 kuruftan dolayı bankaya İpo
tekli izmirde Akdeniz mahallesi 
Büyük Tuhafiyeciler sokak No. 83 
kargir mağazanıza T.L. 1500 (Bin 
beş yüz) kıymet takdir edildiği ic
ra ve iflas kanununun 103 üncü 
maddesine tevfikan ilanen ihbar 
ve tebliğ•olunur. 

J 4338 (2216) 

Tarafından mevsi:n dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

Saglaoı Zarif 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

W/.P(t.(M SATIŞ YERLERi WWI~ 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş .! _______________________ __ 

iCABlNDA 

GONDE 3 KAŞE 

ALINABiLiR. 

laim ve markaya 

dikkat .. Taklitle-

rinden ıakınmız. 

Kendinizi üşütünce .. 
Bqvuracağınız ilk tedbir 

GRIPIN 
almak olmalıdır. 

GRIPIN 
Soğuk algınlığına, baş nezlesin• 
ve diğer nezlelere, gripe, kırgınlı• 
ğa, üşütmekten mütevellid bütün 

ıstıraplara karfı bilhassa 
müessirdir. 

/:c- 1 GRIPIN y_, 
1 

En şiddetli baş ve diş ağrılarını 
derhal dindirir. 

GRIPIN 
Bel, ıinir, romatizma ağrılarinda 
hararetle tavsiye edilmektedir. 

-

l 
00 
et') 

°' Standard radyoları fennin bir tah eseridir. Kuvvetli ayİrına 
kabiliyeti, yüksek ve temiz ses, otomatik fadinğ reğlajı, majik 
göz ayarı, lüks moble ve daha birçok yeniliklerle mevsimin en 
yüksek makineleridir. Bir defa «STANDARD» ı görmeden rad 
yo almayınız. .. 

Acentesi: lzmir, Saman iskelesi, / .;inci Kordon Nu. 55/3, Hu· 
seyin Hüınü /demen. 1-10 (2156) , ____________ 181:11 ____ _ ,, 

···· ..... si·ii·ii·~ı····s~li"i~y~ği·············· 
r !orveçyanın halis Morina balıkyağıdır. iki 

defa süzülmüttür 
ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büyük Salepçioğlu Hanı karıısında Baıdarak - lzmir 

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

•• 
Sağır dilsiz ve körler müessesesinden 

Körler müzik dershanesi icin keman, piyano, filüt dersi vere
bilecek nazariyata ve notay~ vakıf muallim aı·anıyor. Türk ta• 
biiyeti ,arttır. Müessese müdürlüğüne müracaat. Kartıyaka: 

10--11 4316 (2209) .:> 

Daim on 

- No. 9260 • No. 9360 -s 

DAIMON markalı bu fenerler iki ve üç pillidir. iki yüz elli ve 
üç yüz metre mesafeyi tamamen aydınlatır. Ayarlıdır. .

1 Bu fener ucuz olması itibariyle çok satılmakta ve takdir c;d: • 
mckedir. Geceyi adeta gündüz yapan bu fenerlerden çok isti a· 
deler yapılmaktadır. "r 

Bu fenerlerle canlı bir mahluku diri diri tutmak mümkündu • 
Çünkü ziyasi gözdeki hassayı kamaftırır, tavsiye ederiz. 

lzmir Sahil Sıhhiye baş tabibli
ğinden: 

Urla Tahaffuzhaneıinin ihtiyaci için eksiltmeye konulan 1°!~ 
lira 35 kuruf kıymetli boya, ampul ve muhtelif demir levat 'f• 
10/12/937 tarihinde muayyen olan günde teklif edilen bede ·~a· 
gun görülmediğinden 20/12/937 pazartesi günü saat 14 de 1 

leıi yapılmak üzere on ıün nıüddetle uzatıldığı ilan olunur. ) 
4330 (2219 

1 



U. ILKKANUN CUMARTESi 937 •• 
DEUTSCHE LEVAN

TE - LINIE 
G. m. b. H. 

HAMBURG 
DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE 

HAI\IBURG, A. G. 
ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 

BREMEN 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAISE 
KUMPANYASI 

STELLA vapuru Elyevm limanımız

da olup Rotterdam - Amste.rdam ve 
Hamburg limanları için yük almaktadır. 

TELEMON vapuru 14 / 12 / 937 de 
MA.CEDONIA vapuru 29 ikinci tcş- İ '. 

beklenmekte olup Rotterdaın - Aınsler
rinde bekleniyor. Rotterdam, Hamburg 
ve Brcmen için yük alacaktır. dam ve H.amburg limanları için yük 

alacaktır. 
MOREA vapuru 1 birincikAnunda HERMES vapuru 20 / 12 / 937 de 

l>eklcniyor. Anvers ve Hamburg liman-
larından yük çıkaracaktır. beklenmekte olup yüktinü tahliyeden 

MANISSA vapuru 13 birincikanunda sonra Burgas - Varna ve Köstenceye 

bekleniyor. Rotterdaın, Hamburg ve hareket edecekür. 
Bremen için yilk alacaktır. SVENSKA ORIENT LINIEN 

AMERICAN EXPORT LINES GOTLAND motörü 14 / 12 / 937 de 

The Export Steamship Corporation beklenmekte olup Hamhurg - Gdynia-

OGONTZ vapuru 30 ikincl teşrinde Dantzig - Danimark ve Baltık liınanla
bekleniyor. Neyyork için yUk alacaktır. rı için yük alacaktır. 

EXPRFSS vapuru 1 birincl klnunda SERViCE MARITIME ROUMAIN 
bekleniyor. Nevyork için yUk alacak- SUÇEA VA vapuru 29 / 12 / 937 de 
tır. beklenmekte olup Malta ve Marsilya 

EXMOUTH vapuru 15 birinci kfınun- limanları için yük alacaktır. 
da bekleniyor. Nevyork için ytik ala- Yolcu ve yük kabul eder. 

caktır. IIAndaki hareket tarihleriyle navlun-

STE ROYALE HONGRISE Iardaki deği§ikliklerden ace:nta mesuli-
DANUBE MARITIME 

SZEGED motörü 6 birinci kAnunda yet kabul etmc1_ Daha fazla tafsilat için 

bekleniyor. Belgrade, Novisad, Buda-1 ikinci Kordonda Fratelli Sperco vapur 
Peşte, Viyana ve Lin.z için yük alacak- acentalığına müracaat edilmesi rica 
tır. olunur. 

TISZA motöril 15 birinci kanunda TELEFON : 4111/ 4142/2663/ 4221 

bekleniyor. Iskenderiye için yük ala- ----~llllWIP":s:l~~ıım1mıaııı .. s•= 
caktır. DOKTOR 

SERViCE MARITIME ROUMAIN OAHtLlYE MOT AHASSISI 

BUCAREST c 11 y ~ BOURGAS vapuru 25 ikinci teşrin- e aA ar 1 n 
<ie geldi ve Por Salt ve tskenderiye ll-
llıanlarındm mal çıkardı. 

DUROSTOR vapuru 22 blrincikanun-
da Köstence Jçin hareket edecektir. 1 
DEN NORSKE MIDDELHA VLINjE 

OSLO 
SAN JOSE motörü 6 blrinci kfmun

<la bekleniyor. Dleppe, DUnkerk ve 
Norveç llmanl;n için yUk alacaktır. 

Dlndakl hareket tarihleriyle nav
luntardakf değişikliklerden acenta me-

lzmir Memleket hastanesi Da
hili Hastalıklar Seririyab Şefi 
Pazardan maada her gün hasta
lamu muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
ıokağı No: 65. 
Telefon: 3956 
Evi: Götepe tramvay cadde
ıi No: 1018. Telefon: 2545. 

suliyet kabul etmez. -------
Daha fazla tafsilat almak için Birin- .. Pllal:lr•is•IJf:a~k11u1111ıt•e•sl!llin.,d!'le•n•d'!'!i•pplo•m .. a~lı~ 

ci 'Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 
'le Co. n. v. Vapur acentalığına rnUra- Olf tablplerl 
caat edilmesi rica olunur. Memleket hastanest dış labibt 

TELEFON No. 200112oos ,, Muzaffer Eroğul 

! ................................. . 

Umum Pamuk 
Nazarı 

PLATT 
Fabrikumm Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu ıene temin edebilirıiniz 

ADRES: 

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

Singer dikit makinalan kumpanyaıı kartıainda 
~ Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 IZMIR 
~ ... ~,. 2 ••& 

RADYOLİN 
Güzelliği hem yaratan, 

hem tamamlıyan 
bir iksirdir 

... 

Şu güzel çehreyi aydınlatan gü
nef, tüphesiz, inci ditlerdir. La
kin o ditlere can veren de. tliP
hesiz « RADYO L l N • dir. 

Siz ile ayni güzelliği elde eClebi
lir•iniz. Fakat bunun için f«Tf 

günde üç dela 

RADYOLİN 

ile sabah, öğle ve aktam her 
yemekten sonra günde 3 defa 

ditlerinizi fırçalayınıı:. 

•·.------ . ~ , ___ ? • .•• - ...... ~ • . r...• • '. 1 • ' • • • • ii 

B R IS TOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 
~ 2 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 tenelik tecrübeli idaresiyle bütün Eg 
halkına kendisini ıevdirmittir. 

Otellerinde miıafir kalanlar, kendi evlerindeki rahati bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler mülhit ucuzdur. 
htanbulda bütün Ege ve lznıirliler bu otellerde buluturlar. . ~ 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeralb caddeli 
Beyler Sokağı köteai 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lzmirden götürülecek 
en tık en ince ve en 
makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yuruyen 
bir müessese olmuş, kokuculuk. 
alemini ~şırtmış bulunmaktadır. 
Hilal eczanesini, eczacı Kemal 

Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

Kamili işindeki ciddiyeti, kolon
yalarını İzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer İlimlere aldanma· 

maruz için titeler üzerinde Kemal 
Kimil adanı aörmeliainiz. 

Her işte kullanılan 

·ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cinı k6mllr perakende ıuretile rekabet kabul et· 
meı fiatler dahilinde aahlmaktad•r. 

Adres: Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPINYAN 

1
8u alztn l<endl kabahatınızdır, zıra dlŞtirirtıi' 

~• hm;ı eİcfınTı.9b~;rı·i;İ bak~ınıt, flıfuırld • -":"°~ ~ - .. ~ I 

1• undan doha kolay bltflY yoktur, ıtra bu ' .. ~ ~.. ~ (. Jlhtiyacı temin edecek blr_PERLOOENT~an . "" .... .., 
, ,~~ die. macunu-vırdır.A 
'\ T -

PEALODENT . 
-- - --- - - -

TURAN Fabrikaları mamullbd1r. Aynı zamanda Turan 
tuvalet 11bunlar1D1, traı tabunu ye kremi n. gllıelllk krem• 
lerini kullanımı. Her yerde ıablmaktadır. Yalnız toptan aa• 
tıılar için lımlrde Gaıt Bulvarında 25 numarada umum actn< 
lelik Nef'i Akyaııb ye j. C. Hemıiye mllracaat edinlı. 

Posta Kut. ••• Telefon •••s 
KREM 

Kumral, sarııın, eımer her tene tevafuk eden yeglne ııhht 
kremlerdir. Cildi beıler, çil, leke ve sivilceleri klmilen izale 
eder. Yarım aaırdanberi kibar mabfellerin takdir ile kullaodıklan 
ııbbt gilzellik kremleridir. 

Krem Baltamln dart ıekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamiu. yağh gece için penbe renkli 
2 - Krem Balaamin yağıız gtındtiz için beyaz renkli 
3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 

- Krem Balsamin acı badem gQndilz için beyaz renkli 
lngiliı Kanzuk eczanesi Beyoğlu lıtanbul 

• • Dünyamn en büyük Ye en muhtqem vapuru olan mavi korde-
lanın ıahibi « N O R M A N D 1 » nin salonlarıni 

süsleyen OTOMA TIK 

GAR OD 
Radyolarının 1938 modelleri reldi. Rad10 meraldılannin 

tapmdıklan tatlı ve tabii aesi ile berkesin ıatrolduiu btt rad-
yoları görmeden b&fka marka radyo almaJlD.ıZ. · 

GAROD 
Markalı radroların belli batlı buauaiyetlerinclea. 

biri de bunlann 

olmalarıdır. 

Satıı yeri: 

OTOMATiK 
Diier markaların hepsinden üıtün olutlarini 

dünra tasdik etmittir. 
Mimar Kemalettin cadderi No. 35 NiHAT KAR 
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Nankinin teslim olması istendi 
Japon kumandanının ültima B. lvon Delbosun Bükreşte 
tomu dün nihayet buluyordu temasları dün devam etti 

.................................................... 
Tokyo Japon askerlerinin -Nankine ''Rumen Ha. siyaseti F ransı~ siyase"'.' 
girmeğe başladıklarını bildiriyor tile tam· bir ahenk içindedir.,, 

Paris, 10 (ö.R) -·-Dün Hf8111 Bükrqte hariciye nezare• 
tinde B. Oelboa eerefine verilen ziyafette aöylenen nutuk
lar gerek samimiyetleri, gerekse iki memleketin aiyuetini sa· 
ralıatle göatermeai itibariyle dikkati çekmektedir. Bilhaua 
B. Antoneıko baılıca beynelmilel meseleler kar111mda Ro
manyanın vaziyetini azimkir bir lisanla ve ıüpheye yer bı
raknuyacak aurettc tayin etnüttir. B. Delboala göriitmele
rine mevzu olan meteleler üzerindeki tetkiklerin neticesini 

• 

Londra. 10 (ö.R) - Şanghaydan 

Royter ajanaına bildiriliyor: Şanglıay 

cephesi Japon lr.uvvetlen b.fkumandanı 
reneral Sai tanı.dan N.nkinin teslim 
olmu1 icin Nankin meYki 1'umandanı 
Marepl Çan-Çenk-Şiye gönderilen ülti
matomun metni tucfur: cNankindeki Çin 
kuvvetlen 1 O illllnun öileyine kadar 
tealim olmadıklan takdirde harbın deh
tetleri Nankin 6zerİDe boplacaktır. Her 
ne bdu Japon kuVYetleri mukavemet 
edenlere kup Hrt ve merhametsiz ~
ler de muhuım o)mıyanlara ve Japonla
n brp huaumet balemiyen Çin lr.ıtaa
bna karp miitfilt ve llicenaptırlar. Ja· 
pon orduau prlr. kültürünü h.imaye et· 
meii ciddi olarak istemektedir.> 

Bu ültimatom Nankin kumandanı ma
retal Çan-Çeng.Şiyi teslim eeraitini gö
rüpnek üzere maul bir zabiti Japon or· 
dmu nezdine göndemıeie davet etmek
tedir. Eier buna muvafabt ederse 
bu mülakat için Nankinin 20 mil cenubu 
tukiainde Koytung eehrinin intihap edil
me.i ihtimali vardır. 

ÇAN-KAY -ŞEK NE YAPACAK 1 

Rumen hariciye nazırı ıu suretle hülU. etmittir ı 
cHer hangi tarafa babnak bakalım, görüyoruz ki Ro

manyanın harici aiyueti F ranaanın siyasetiyle tam bir ihenk 
içinde görünmelı tedir. :t 

Bu nutukta bahaedilen meaeleler Romanyanm lnsiliz • 
Fransız dostluğundan memnunluğuna, Franaaya baibhiına, 
Lehistanla ittifakına ve Küçük Anlapna paktına eadakati· 
ne, Milletler Cemiyeti eaerine faal bir ıelr.ilde ittirakine, mer
kezi ev ıarki Avrupada inhilale mani olacak .eurette mütte· 
relc emniyet ıiyuetinc taraftarlıima. her türla ideoloji aiya· 
aetinden içtinabına aittir. Bu aon fıkradan çıkan netice de 
Romanyanın anti-k.omüniat paktına iftiralc etmiyeceiidir. 
Hülaaa Romanyanm tayin ettiii bütün bu p;ensipler F ran· 
sız siyasetinin esaalarına uygundur. 

Baıvekil B. T ataresko da B. Oelboala müzakerelerinde 
Rumen siyasetinin hulGa ve samimiyeti hususunda bilhasıın 
11rar Jd.Jrek Romanyanın temayülleri ' • l~ında Fransız umu· l•on Delbos Ridz Smisli ile 
mi efkarının bir kısmında başgösterc. . .rcddütleri izale el· ria seyahati esnasında frangın kıymetinin düımesinden ileri 
mek istemiıtir. ıelen bazı meaeleleri balledecektir. Romanya bir takım kaY .. 

Oikkate pyan bir nokta da tudur ki Romanya hiç bir naklarının ~letilmesini frank suretiyle tediye mukabilind• 
müstemleke talebinde bulunmaınıotır. Yalnız ıu nokta üze- Fransız sermayelerine terketmiıti. Frangın düşmesi bunlar
rinde durmuttur ki eier Avrupada fazla nüfusların deniz I dan elde edilen varidatı azalttığından yeni bir anlaımaY• 
aşırı memleketlere muhacereti hususunda bir anlatma yap· lüzum görülmektedir. 

mak ınümkün olurlv.l ç~k _kesif bir nilf~ malik .olan Roman· I Bükrq, ı O (A.A) _ Dün Oelbosun ıerefine vetilen ör 
ya da bu anlaşmadan 11tıfade etme~ ııteyecektir. E.aaen bu le yemeğinde ıÖJJalan Antonesko Rumen siyasetinin ftaJlll( 
muha~eret meaeleıinde Romanya hiçbir Jrk kaydı gözetme-' siyasetinin ayni olduğunu kaydettikten sonra Fransız • ,lac 

mektedir ve vatandan harice gidecek millettqlannın yeni giliz İ• birliOinin ehemmiyetini tebarüz ettirmiıtir. Anton .... 
min edilebilir ki Japonları memleketin elen doTayı tetekkür eylemiştir. ) "'Y -

İç taraflarına doğru çekmek ve orada Londra, 10 (ö.R) - Tolcyoclan U- arazildeakyerleıme eri için icap edecek sermayeleri vermeie ha- ko demiftir ki: 
zır o ac hr. - Bu iki bü-.:~L demokrasinin sebatlı -VTetleri --L C9" 

yıpratmak isteyecektir. Fakat bu taktike diriliyor: Japonlar Nanlcinin cenup ve ,...... •-.. - pa. 

muvaffak olabilecek midir) Japonlar i~- şarkındaki bütiin mevkileri işgal ederek Diğer taraftan Romanya Fransa ile fikri mUnuebetlerini earet verici bir unsur tqkil etmektedir. Çünkü bu cayredel 
tecliklerini ellerine seçinnitlerdir. Hatti cehre girmeğe başlamışlardır. daha ziyade sıklqtınnak arzU1Undadır. Ekonomik meseleler daha iyi aünler JÖreceiimizi ümit ettirmektedir. 
istediklerinden fazlasını bile ... Simdi on· Şa h 9 (AA) ilk de mühim konutm• mevzuu olmuttur~ B. Ta~o eonk&- Hatip bundan 80nra Romanyamn da Fransa aibi Milleti 

l 
. . d . I l . d Ş d bn~ ay, l . ·ç· lil:--. teşin ayını· nunda Pariae yapacağı ziyarette timdi~ elde edilen tek· ler Cemiyetine sadık kaldığını ve her iki devletin mÜ§tereli 

ar ıçın enız eya et ~rın en antungu an erı gece eyın ın erın yapmq o· "k nl 1_,,_.. • • • • • • • • • • • • 

t t L •-~l ıc· . d' k d ı d ,_
1 

ilk h k h" nı a aımayı teıuunul ettırecektir. 'tam hır end üstriyel tec• eımuyetin hararetlı taraftarları olduklarını ilave etmıttir. 
zap e me1t - ıyor ı şım ıye a ar, ora· u& arı ava taarruzuna arşı fe ır· h" . . . • • 

ızat gayreti r.çınde olan Romanya madenlennm ve ilk mad- Bübet. 10 (A.A) - Antoneakonun nutkuna cevap "ff" 

da malik oldukları ehemmiyetli endüstri de bulunan lzumo ve sair Japon harp de itibariyle zengin topraklanmn ksymetlendirilmemi için gi- ren Delboı bilhaua Franaız aiyaaetinin Milletler Cemiyeti 
menfaatleri sebebiyle harbı bu eyalete{ ((tımileri tarafından yapılan endahtlan riıtiği gayretlere ecnebi aennayelerin ve bilba.a Framız aer- ve mÜ§terek emniyet prenaiplerine iatinat ettiii noktuında 
teımil etmekten çekinmitlerdir. Çinliler j fehri teliı içinde bırakmııtır. Saat 17 / 45 mayesinin müzaheretini istemektedir. F..aaen iki hükümet ısrar etmiftir. 
bu harpla tereflerini koruduklarına kani· de. haılamıt olan hava seferi pek: kısa! aralarında siyasi bakımdan mevcut olan akı münuebetleri NaZJr Şotan ile yapbiJ ıon Londra aeyahatinin Fran8JS "' 
dirler.Onlar için tcref dW,man karş11ında 1 sürmüştür. . ekonomik münuebetlerin inkipfiyle bir kat daha ııkla9tır· lnailiz tesanUdünü bir kere daha iabat etmİıf old~ 
ölmektir. ilk Japon alayı Şanghayda bey- NANKININ ZAPTI iÇiN SON mak hsuaunda mutabık bulunmaktadırlar. B. T atareako Pa- ehemmiyetle bydetmittir. 
nelmilel mıntakaya girerken bir Çinli MUHAREBE 

kendiniotelinüçüncükatındanatarakbu R A T bı· ~ N d·ıd· 
:~~;;z:;k:::h:b~:~· .~:~ü~;.k~'~ mu~=~~~::P(~:ı.n)muL. aRreobyetye:baujag:: esmı e ıg eşre 1 1 
taımıştır. Fakat Avrupa ve Amerika he- .,. n .. 

sabına değil. ba§lanılmıştır. Japonlar mevzilerini U.h· 

kim ettikten sonra Çinlilere karıı taarru· B 'von Del1'-o un B l J-' k · .. üş 
zn geçmiılerdir. Çinliler anudane bir mu- • ıı (} s e graaaa ı gor 

Londra, 10 (ö.R) - Hong-Kongdan kavemet göstermektedirler. Bütün gün 

bildiriliyor: Merkezi idare komitesi aza· top sesleri işitilmiştir. Japon tayyareleri melerı• pazartesı• guHnuH J_ l y k 
andan ve eski hariciye nazırı dün akıam durmadan dinlenmeden Çin mevzilerini uaş ı acq, 

ÇJNIN V AZJYETI 

H.nlr.euda Faun kulübünde Çinin vazi· bombardıman etmiılerdir. Nanltin hal,l Paris, 10 (Ö.R) _ Bükreşten bildi-
Puia, 10 (ö.R) ..... cF~:t Çin 4 )'etini Alman ve Amerika aefirleri huzu- alevler içindedir. Ve ltesif bir duman bu-i riliyor : B. Delbosun Romanyada ika

Jıapon ~rpJflllUJDı tahlil ederbn mate· runda tayin etmiftir. Hatip Çinin mü- lutu ile ihata edilmit bulunmaktadır. Is- meli bu akşam nihayet bulmuştur. Fran
,.ı Çan-Kay-Şelr. tarafmdan nasıl bir ni- cadeleyi terketmemek azmini tekit etti- lasyon etrafındaki mahalleler de alevle· sız hariciye na1.1rı sabahı Fransanni 
yet beslendiğini aorulmaia deierli görü- ten 80nra ecnebi yardımı olmayınca bu re kurban olD1Uftur. y eİI içinde olan aha· Bükreş sefiri nezdinde geçirÜıiş ve ak

) or. Marepl eier memleketine ihanet müqdelenin iyi neticeye iaal edilemiye-1
1 
ıi aile oc:aklannnt merhametsizce tahrip 

1 
şam saat dokuzda maiyeti erkaniyle bir

etmek İatemezae artık harba ıonuna ka- ceğini kaydetmi§ ve devletlere uzak prk- edilmesini kederli .-.,..ı,,ıa aeyr9'11ıe~- !ikte trene b!:'1erek Yugoslavyaya ha-
dar devam mecburiyetindedir. Öyle tah- ta sulhu iade için aarfettikleri gayretler- 1 tcdir1er. . f.. f ~ rek~t ctmiştit. B. Delbos pazar sabahı 

---------------••' --------··- Belgrada varacak ve öğleyin krallık na

1939 Senesi Nisanında 
F ransada cümhurreisi intihabı var 
Eıl kuvvetli namzed B. Herriot'tur 

cdccelttir. Bazı gazeteler şimdiden muh
tf'mel namzetlerle meşgul olmağa baş~ 
lamıolardır. cEpok> sağ cenah gazete· 
sine aöre en ziyade ismi söylenen nam

zet mebuaan m~cli i reisi B. Edouard 
Herriot"dur. Fakat fıyan meclisinde, hat· 
t;, radjkal-sosyaliat partisine b&ğJı olan 
sol demokrat grubunda bile buna knr-

ŞI ayan reisi B. Janncney'in İsmi ileri sÜ· 
rulmektedir. Halbuki B. Janneney hiç· 
bir swetle namzetliğini koymıyacağını 

aöylemiştir. B. Lebrun de bu devreden 
sonra mühendis aıfatiyle jeoloji tetkik-

~ Jerine dalmak İlteöiğini bildirdiğinden 
diğer namzetlerin kim olabileceği henü7 

Herriot lbelli değildir. Fikirl~rini ıorduğumuz ba-ı Lebrun • 
Parla, l'O (ö.R) - Fransada rri,İ· zı siyaat adamlar ihtirulı görünmütler·ıdier ve Flandin"in de namzetlik.leri ihti

cüınlam imiMbı !939 aeneai r.İianmdn .di1. Belki de kendi namutlikle.rini düıii· malinden bahsedilmektedir. 1939 nieanı 
r...ı~br. Şimdiki reis 8. Albert Leb-lnüyorlar. Her halde B. Herriot"nun nam• iı.alihabab hailmda tahminler ~ilik 
._ ,...... bir 7eniaİDin aeçilmeai icap zetliii yanında BB. Chautempa, Dala- bundan ibarettir. 

ibi prens Pol, öğleden sonra da Valdc-
kraliçe Mari tarafından kabul edilecek
tir. Akşam Bay ve bayan Stoyadinoviç 
tarafından şerefine hassa alayı zabitleri 

1 kulübünde bir ziyafet ve bunu takip 
edecek bir kabul resmi verilecektir. 

BB. Dclbos ve Stoyadinoviç arasın
da siyasi görüşmelere pazartesi ve salı 
günleri devam edilecektir. 

Bükreş, 10 (Ö.R) - BB. Delbos ve 
Antonesko arasında yapılan muhavere-ı Belgraddan biT gôrii.nüı 

• ler netieesinde neşredilen resmi tebli- eyle~işlerdir. Fransız ve Rumen bari- ni samimi tesanüt ruhiyle devanı~ 
ğin başlıca noE.taları şunlardır : ı ciye nazırları memleketlerinin siyasi de olan iki hariciye nazırı sulhu ~ 

dki nazır beynelmilel sahada vaziye-
1 
olduğu kadar ekonomik, fikri ve artis- maksadiyle aralarındaki teması,;;;. ... 

ti umum"yetiyle tetkik etmişlerdir. Pa- tik sahalarda da iş birliğini inkişaf et- le Milletler cemiyetinin Cenıe tiflt 
ris ve C n vred.:: yaptıkları konuşma-! tirmek arzusunu tey:t etmişlerdir. iki gelecek içtima devresi münasebe 
ların devamı mahi~ etinde olan bu gö- memleket arasında sıkı iş birliğine ay· muhafazaya karar vermişlerdir.> .......ıııt. 

~~~~;;: ~~::,;~ ~:~:a:ra: ~:;:·j JJayLa -'a '-ı·r tethı·şç= iv 
anlaşm1 ruhunu meydana cıkarmıştır.. cı l ,-- ~ a_ ı (} -
iki nazır her meselede tam bir fikir bir· 
liği görmekle bahtiyar olmuşla;. ve ken-

dilerini müttefik ve dos'tlarına bağhyan 
bağları kuvvetlendirmek gibi ayni ide
ale dayanan mütesanit siyasetlerinin 

Milletler cemiyeti prensiplerine sadıka
ne bağlı olarak bUtün milletler arasın
da karşılıklı olarak istiklallerine hür
met esa~ dahilinde iş birliği tesmine 

1 
matUf olduğunu ve sulh için bu prensi· 
bm bir teminat tefkil ettiiini mu,.hede 

Bomba atarken yakalanacağını 
hissederek tabanca ata ata ~Of!! 

Pariıı, 10 (ö.R) - Hayfadan bildiriliyor: Bir bomba atmaga tete ~ 
ettiği sırada meşhut cürüm halinde görülen bir tethitçi elinde tab~n paJİI 
le mütemadiyen ateı etmek suretiyle kaçmaia muvaffak olmuıtur. Bır ,.ı.ıt• 
memuru tethitc;inin ricatini himaye için artığJ kuqunlardan biriyle Y~ tJt 
ml§tır. Cani aranmaktadır. Diier bir mahallede bir bomba pati~ ,_ ..... 
zarara aebep olmamıtbr. Nazaret yananda bir köyde bir otohüae hucUJllA 

qan tiiPheJi phwlar üzerine Mbr •tef etmiftir. 


