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• Galatasaray Beykoz.la 
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Beykoz maçında iki takan 1 - 1 berabtte JcaJ. 
ddar. 

FıATI ( 5 ) KURUŞTUR Ciimhuriyetin ve Cümhuriyet eınini'l bekrbi, ıabaliları çıkar !iyem ga.zctedi1° YENi ASIR Matbauında basılmiJtır 
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Antakya ve lskenderunda hldiseler 
Araplarla hükümet kuvvetleri çar
pıştı. Suçlu diye Türkleri yakaladılar 

ita/ya 

r Şu üç hadise bizlere ispat eylemiş
hr ki istila arzusu besliycn miIIetler 

er §eye rağmen hedeflerine doğ-
tll "" .. k . k 1 ı lJ ,,urume ten gerı a mıyor ar ... 

!uslar sos'l:etesinin barış sevgisi, On)a J • 

~· rı yollarından alıkoyamıyor. Bi-
t ıs demokrat milletlerin barışı ko-
lltnak için çekingen davranışları 

0 nla ·· • ı · · tt t rın cur et ve cesaret erını ar ı-

dı-l'or. Ne barışı korumak sevgisi, ne 
İa~.,?ünyayı ateşe vermek endişesi, 

tı a emellerini önliyemiyor. 

Dr. Arasın ziya{ etine 
•• ATATURK 

ile 

Mussolini Daııonçi]lo 

Ulusal ekonomi haftası 
i.1.) Habcşistanda, ispanyada, Çincle 

tGf!vJer yükseldi. Kan gövdeyi gö- Paz ~~r gu·· nuı·· Halkevı·nde yapılan me ı/ladü. Uluslar sosye!esi tali karar- ttJl Ji!I • 
t bu yangınlara seyirci kaldı. 

lı:ı Bi~ce bu neticeler yalnız istilacı- r le 1 onf ransla r verı•Jdı lı tın sosyeteden uzaklaşması ile ka-ı 41 

~1~k değildir. Kücük milletlerin Ulusal ekonomi ve arttırma h~ftası -nr:ıı~.,.1 
ir 

1 
etler Cemiyetine kar ı b"slediKİ . . 11Ql\d d k 1-l A pazar günU saat on beşte, H lkcvınde 

l'l} ı a sarsaca tır. att.ı sars- . 
1 

M 
ıştır hile- . yapılan meras~le açı mış~~r... uayycn 
Bll . . saatte Halkcvı s.ılonları buyuk ve seç-

lı'ıiy ?dan dol ... yıdır kı Mılletler ce- kin bir kalabalıkla dolmuştur. Başta va-
llid etıne bağlı devletler vnziyeti ye- · 

en I l l li olmak i.lzcre bir çok öğretmenler, ik-ttı.,... \ e ciddiyet e mü ta u:ı ey e-
'"~e tısatçılar, teşekküller reisleri ve talebc-

l" ı. mecburdurlar. ~er Cenevre 
ıtı!A ler Halkevinde hazır bulunuyorlardı. l'tıe <tlı esaslı bir şekilde isla~ edil-

tt!.v~: ll'ıillctler için her hangi bir te
,~~~e karsı kat'i teminat verici bir 
dc\>l~<'te. getirilmezse, dah? bir ~ok 
~i~ :lerın buradan çekılmelerıne 
ınu~ ll'ıauıa Cenevreyi faydasız bir 
't "'_}ese halinde görmelerine kim-

·•ıa . 
......_ nı olamaz. 

SoNu JKtNCI SAHiFEDE -
liAKKI OCAKOlS..U 

Törene, süel bandonun ça)dı[;ı lstikliıl 
m rşiyle bnşlanmış, bunu vali ve Parti 
bnşkanı bay Fazlı Gülcçin yerli mallar 
mevzuu etrafında kısa bir nutku takip 
etmiştir. 

Vnli bay Fazlı Güleç, ulusal ekonomi 
ve arttırma haftasiyle Türk ulusunun 
istihdnf ettiği gayeyi çok glizcl bir §C-

- SONU JKlNCl SAHWEJ) 

lzmir işlei-l 

, ....................................•. 

15000 Lira 
---.. ---

İki fakir hemşireye 
On bin lira da bir 
hamur kara düştü. 

·hi~t;~;·i3'cli~~r~ .. n·lliı··t~yy;_ · 
re Piyango.sunun çekümesine devam 
edildi. 

KAZANAN NUMARALAR 
37244 Numara 40000 Lira 
18806 Numara 15000 Lira 
10091 Numara 12000 Lira 

922 Numara 10900 Lira 
5724 Numara 3000 Lira 
5983 Numnra 1000 Lira 
6107 Numara 1000 Lira 

29723 Numara 1000 Lira 

Amortiler : Sonu (06) ve (44) olan-
lnrdır .• Bayan Kadriye ı:c hemşiresi Zeynep 

500 LIRA KAZANANLAR 17328 18539 19738 20310 20228 20785 
1581 7545 12529 17563 2517 3803 21987 22473 22568 22867 22906 23029 
3728 4692 4846 5660 6013 8843 24364 24385 27341 27414 28528 28065 

10210 10033 10211 11770 11264 12167 28290 28462 29557 20205 29015 29500 
12771 12560 14524 15056 16221 16661 - SONU IKtNCI SAHiFEDE -

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

HATAY ..• ! 
........................ iialm 

Istiklilin kutlu olsun! 
.. 

Btıfvekil B. Celal Bayarın yerli mallar ve arttıPma haltaıını S 
a,an ve memleketin i, ve dı' ekonomisine temaı eden mühim E 
natalılarında (Hatay) a ait ,ok deierli ıözln de vardır. BQf- 5 
Hlıilünisin natlnınan taıncımını (1) nci aahilemiUle olruyana. i 
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SORUYORUZ: 
Kadınla erkek arasında 

iR HABERl:ERi' 
1.... -

Temiz ve menfaatsiz bir -
Arkadaşlık kabil mi? 

...................................................................................... . . . . 
~ Bn. Refia Bozkurt = • • • 

~ işte temiz ve menfaatsiz arka-

ine bolu 
--0-

F ô:ciasının muhake-
mesine dün devam 

edildi 
Dün ()ğlt!den sonra saat 16.30 da ağır 

ceza mahkemesinde, Inebolu vapuru
nun batması ve on yedi kişinin ölümü 
ile neticelenen davaya devam edilmiş· 

tir. Suçlular, deniz işletme şefi B. Ze
keriya hariç olmak üzere dünkü celse· 
de hazır bulunmuşlardır. 

Kanlı bir boğuşma 

Bir genç karnından ve 
kalbinden yaralanmıştır 

Pazar günü akşamı saat on sekiz su
larında Karatnşta, Şehit Fahreddin ka
rnkolu civarında bir cinayet olmuş ve bir 
genç biçakla kalbinden ağır surette yara-
fcnmıştır. 

nyrılarak kahveye gitmiş; fakat bir müd
det sonra tekrar dönmü~tür. 

E.sat tekrar gelince Sadıka: cSen ba-~ daşlık mutlak surette vard1r, 
1 diyor. Histe arkadaşlığa gelince 
5 buna inanmıyor. Temiz ve men
i faatsiz başlıyan bir arkadaşlığın 

Geçen celsede lnebolu vapuru süw- Sakarya aile evinin civarında, deniz 

na baıkalarının yanında hakaret ettin .. 
Buna hakkın yok.> deyince aradaki mü
nakaşa kanlı bir avgaya dökülmüş ve 
iki arkadaş boğuşmnğa başlamışlardır. 

Kavga esnasında denize düıen iki kav
gacı, orada bulunanlar tarafından kur
tarılmış: fakat kavga durmamıştır. c c;. 
ğüs göğüse on beş dakika kadar devam 
c-den kavga esnasında Sadık, eline ge
çirdiği beyaz saplı bir çakıyı Esadın kar-

i mesud yuvaları bile yıktığını 
İ esefle gördüğümüzü kaydediyor 

risi hay Mehmet Alinin müdafaa vekili kenarında Aziz, utçu Cemil, Sarı Hüse
avukat bay Baha Nasuh, ehli vukuf ra- yin, balıkçı Sadık ve balıkçı çırağı Ah
poruna itiraz ederek t!.'vsii tahkikat 1 met pazar akşamı rakı içmeğe baılamış
raporunda bulunmuş ve yeni bir ehli lardır. Sadıkın balıkçı kulübesinin yakı
vukufun tayinini talep etmişti. l n'.nda da mana~ .Esat ve San Rifat ayrı 
Ağır ceza heyeti, yapıb:-ı. itirazı uzun 6ır grupla rakı ıçıyorlardı. 

uzadıya inceledıkten sonra kararını tef. Vaktin ilerlediği ve kafaların epiyce 
hiın ctmis ve yeniden tetkikat icrasına tütsülendiği sırada Rifatla Esadın rakı- nına ve kalbine saplayarak ağu surette 

" . . lan bitmiş bulunuyordu. Bu iki arkadaa, yaralamış ve yakalanmıştır. • 
~ .•...........••..................................................................... 

mahal olmadığına karar v:rmıştır. G:- Sadıkın bulunduğu gruba iltihak etmi~- Yaralı derhal Memleket hastanesine 
Anketinize iftirak edebilmek için Ön· maskelenmiş arkadqlıklan düıünmek lccek celsede suçluların mudafaa vekil-

1 

!erdir. kaldırılmı§ ve hastanede kardeşiyle ço· 

ce aonınuz üzerinde U%Uil uzadıya dütün· mecburiyetindeyiz. Çünkü cinsiyetleri leri müdafaalarım yapacaklardır. Mah· Bu aralık l layım isminde bir Musevi- cuğunun getirilmesini, ölmek üzere ol-
düın. Çünkü soruyu iyi anlamak iyi ce· ayn iki vücut duygulardan tecrit edilmi} keme 17 ikinci kanun pazartesi gi.inü- nin getirdiE;i balıkları satın alan Sadık· duğunu söylemiştir. 
vap venneğe yarar. iki saman çöpü değildirler. ne talik edilmiştir. l lan, Esat bir miktar balık vermesini iste- Yaralı henüz ölmemiştir. Fakat hayatı, 

cKadmla erkek arasında temiz ve Diyorlar ki cinsel terbiye ile temiz ve Haber aldığımıza göre gelec"k celse- miştir. Sadık bu teklife sinirlenmiş ve ciddi surette tehlikededir. 
menfaat.İz bir arkadatlık kabil mİ?ıt· menfaatsiz arkadaşlık kurulabilir. Benim' de Denizyolları işletme idaresi Ş Ci B. rahatsız etmemesini söylemiştir. Filhaki- tahkikatına müddeiumumi muavini 
den maksat nedir? okuduklarıma göre cinsel terbiyenin beş Zekeriya da bulunacaktır. 1 ka Rifatın müdahalesiyle Esat oradan Sabri elkoymuştur. 

Bu arkadaılık iJ<le mi? Histe mi? basamağı vardır. Cinsel terbiye ile temiz li 

tf(fe ise? Topluluğun zaptü rapb, düz- ve menfaatlİz arkadaşlıklar kurulabilme· B ı k ) .., 
ıUnlüiün muhafuuı için kanun, nizam, si için bütün fertlerin ıon basamağ ka- a ı çı ı gı 
taliınatlarm ve ablikm koyduğu sdcı ka· dar yiikaeimiJ olmaları lazundar. Halbu· h • • • 
yıllar altuıcla bayati zaruretler, müıte· ki yüksek tahsil bile fertlerin bir çoğunu 1 m ay e ı ç 1 n 
rek menfaatler kutumda temiz bir ar- bu basamağa çıkaramıyor. Daha alt ba· Balık istihsnlatiyle uğraşanların k -
kadqlık kurulur. Böyle arkadqlıldar bu· aamaklarda bırakıveriyor. Onun içindir zançlımnı arttırmak ve balıkçılığı hima· 
gün mekteplerde, resmi direlerde, İf ha· ki temiz ve menfaatsiz diye başlıyan er-: ye etmek üzere hükümetimiz bazı ted-1 
yatında, fabrikalarda cörülmektedir. Ya- kek ve kadın arkadqlıklannın §Üphe ve birler almak üzeredir. Deniz bank ka
nn vatan ve millet müdafaaamda da gö- kukançlık baıtalaklan ile malül olmıyan, 1 nuniyle balıkçılı~ın ve deniz mahsulleri-
rec:eiiz. fakat mesut yuvalan bile yıktığını esefle . h' d'I · t d dl 

1 
l 

nın ımaye e ı mesı ve s an ar aş ırı • 
Histe ise? Temiz ve menfaatsiz bir cörüyoruz. Bunun misalmi herkes muJu. k d' 

• • • • • ması mu arrer ır. 
ubd&§lık ne demektir?.. Bu hususla tınde bulabilır, fakat alnını... t . d 
muhitin dedikodıuwıu, fertlerin ve umu· Karantina: Terzi Haber aldığımıza göre zmır e. yeni 
mwı ahlik telikkilerini hiçe saysak bile REF&A BOZKURT bir balıkhane inşa edilec~k ve lzmır ci· 

Talili Yurddaşlar 
- BAŞTARAFI 1 INCI SAH!FEDE-

29138 29203 29387 30056 30066 34708 
34492 39786 

TALILt VATANDAŞLAR.. 

Tayyare plyangosu yeniden şehrimiz. 
de. blr ~k talilileri sevindirmiştir. 

Tayyare plyangosunun son keşidesin· 
de 40 bin lira isabet eden numaranın 
hAmlllerinden biri Balçovada oturan 

\'Drındaki dalyanlar Denızbanka devıe
dilecektir. D.enizbank dalyanların vari-

dat getirir ve fabrika gibi modern vası
talarla işler bir hale getirilmesi için bazı 
ıslahat yapacaktır. 

Balıkçılıkla İştigal eden esnaf himaye 
edilecek ve kendilerine modern aletler 

• verilecek ve bir belıkçılar kooperatifi ha· 
linde çalışacaklardır. Ayrıca lzmirde bir 

.. ,., .. ",···*,.,~' ; bol ık konserve fabrikasının in~~sı için de 
cıüdler yapılmaktadır. 

--0--

Adam öldüren 

Mütecaviz bahcıvan 
' 

E viH hay anını öldür
meğe teşebbüs etmişti 
••••••••• Şimdi 

•••••••••••• 
• •••••••• 

Katil kastile silah 

yor ve ev sahibesinin göğsüne dayıyor. 
Bir hiddet dakikasında yapılan bu ha
reket o kadar fuıi oluyor ki, suçlu üç 
defa ateş ediyor. Fakat tabanca ateş al-
mıyor. cekmekten suclu 

• ı Taarruza uğrıyan ve Knrşıyakada ne-

olar ak ağır cezada zahetiyle tanınan bu kadın feryat ede
rek içeri kaçıyor. dt arkasını takip 

muhakeme edilecek ediyor. Ve tabanca.o;ını bu defa ateş et-
• • 

••• ................. •••• ••• 11 ........... meğe devam ediyor. Iyi bir tali eseri 
Şehrimiz ağır ceza mahkemesinde, ya· olarak tabanca bu defa da ateş alınıyor. 

rından itibaren enteresan bir davanın Neye uğradığını aıılamıyan zavallı 
rüyetine başlanacaktır. Hadisenin ma- 1 kadın derhal e\•ini terkederek konliu-
hiycti şudur : ı lardnn birinin evine iltica diyor. 

':····:> ~umara~a ikamet eden maruf j Suçlu derhal evin üst katına çıkıyor. 
bır ailenın nezdınde evvelce bahçevan-' Bittabi evin üst katına nasıl bir maksat-

ita/ya 
Milletlere ihtarını 

yaptı 
- BAŞTARAFI 1 INCI SAH!FED:&---

ltalya çoktan beri filen Cenevre: 
de mevcut değildi. Lakin son jes~J 
demokrat milletlere bir ihtar teşkı 
eylemektedir. Milletler Cemiyetin· 
den aynlanlar aralarmda müttehit 
bir kuvvet vücuda getiriyorlar. Ce
nevrede kalanlar ise tath bir haya· 
lin arkasına kendilerini bağla[ll~~ 
bulunuyorlar. Bu tatlı hayali hakd~· 
kat yapabilmek için korku ve en '.' 
şeleri bir tarafa bırakmak mecburi' 
yetindedirler. Milletler Cemiyeti ha· 
kasına dahil devletler birbirlerine 
daha sıkı bir şekilde bağlanmak lii· z· a zumunu artık duymalıdırlar. ır1 barış ancak kuvvetli bulunmak 11 

korunabilecektir. 
HAKKI OCAKOöLU 

Yurddaş 
YURDDAŞI 

Bankalardaki tasarruf hesapları 6 
Jene evvel 2 7 milyondu. Bugün 90 
milyona çıktı. Bununla öğün 1 

* Patates yemeğe alışalım. Sofraları· 
ızda daima bulunduralım. 

* Şam fıstığı diye anılan fıstık, yalnıı 
aziantepde yetişen Türk fıstığıdır. 

Fıatık gibi olmak istiyen Ayın tap f ıstı· 

* Karadeniz kıyıları dünyanın en ne· 
is fındığını yetiştirir. lnaan vücudunun 

en kuvvetli kömürü fındıktır. 

* . 
Barsakları iyi i,lemeyenlere en bı· 

rinci ilaç Aydın inciridir. Tavsiye 
ederiz. 

* Portakel mevsiminde lıergün pot· 
takal yemeği ihmal etme. Ve kilerini 

ortakal. reçeli ve şuruplariyle doldur. 

* "ı Radyonun parazitlerine karşı henu 
ir alet keşfedilmedi. Fakat artık an· 
aşıldı ki, kan parazitlerine karşı en 

~üyük deva elmadır. 

* En sağlam gelir Devlet tahvilidir. 

* Devlet tahvili alan hem kendine, 
•4 

hem yurdun imarına yardım etını. i 

ljolur. / 

'f7./.LZZ7J...Z7/Z7JJ.:ô'7.Z7X7.Y.X7.J 

bahçcvan bay Mehmettir. 

Bay Mehmet fukir bir adamdır. Ken· 
di sayile çal~makta ve geçimini te· ' 

hk eden cb isminde bir genç, bazı se- l ıa çıktığı belli değildir. Ancak bir iddia· 
J~hak yaka/andı be:~crden dolay~ bu evden. ayrılmıştı. ya göre eşyaları altüst ediyor ve ev sa-

Birkaç gün önce Seferihisarın Ulamıııi~~~ılması sebebı hakkında ·~ .tnr~fm hihinc ait rüvelveri bulamıyorsa da bu Ekonomı· haftaSl 
1 .. · d h' t' · ı· k ı b' c"ına ıddıaları başka başkadır. Dır Jddıaya fa ·oyun e, ma ıyc ı gız ı a an ır • ı de tabancasını muayenesinde ateş alı-

Ulusal 
min etmekte idi. Hayatında yegane , 
ümidinin tayyare piyangosu olduğunu 
söyler ve edişinden tırnağından• ayırdı· 

yet olmuş ve ICııyserili Mehmet oğlu göre cb tcnbelliği yüzünden işinden çı- yor. Çıkan kurşun, kendisinden hnşka· I --O- f 
11 M h t . • d b' d "ld" ··ı "etu" karılmıştır. cb nin iddiasına göre ise, kı'lde anlatarak ı'ktısat ve tasnrru u e me ısının c ıra am o uru muı: · sının bulunmadığı bu odada duvara 

1 
A • • • • • • kendisi sırf evin bayanının bir emrine 1 ı manalarını anlatmıştır. il 

Hadıse, mahıyetı ıtıbarıyle çok karan- .ta t t d'~· . . if . 1 ki sap anıyor. B T' L" . d' kt" .. 13 Jttıı 
ı a e me ıgı ıçın vaz esme en uza aş- unu ıcaret L<ıesı ıre oru · , 

ğı bir veya bir buçuk lirayı her ay tay
yare piyangosu gişesine verirdi. 

Bu talili vatandaş ancak pazar günü 
başın:ı tali kuşunun konduğunu öğren
miş ve kendisi Tepecik pazarında seh· 

r:e satarken, bileti satan gişenin memu· 
nı tarafından keyfiyetten haberdar edil· 
miştir. Bahçevan kendisine kırk bin 
lira düştüğUnU öğrenince : 

Teli, bu, demiştir. Bazıları piyango 
dlişmez diye beni bilet alnıanıağa teş· 

vik ederlerdi. Onlar şimdi haksız ol
duklarını anlıyacaklardır demiştir. 

Bunu söyliyen bay Mehmet derhal 
piyango gişesi memuruna : 

lıktı. Maktulün hiç kimse ile arasında tırılmıştır. Tabanca sesine yetişen 7.ahıta ınemur-

1 
Esinin iktısat ve tasarruf mevzulu b~1 I . b' ""'b' k 1 1 k I 1 .. rııı geçmıt ır ıg ırar yo tu. B d k 1 arı suç uyu ya a ıyor ar. konferansı takip etmiştir. Bay J.~ ,, 

E!i~':4a"11~~,. un an ıs:ı. bir nıiiddet cvve ' bir s 1 ·t d . .. t d'l' utc• 
Seferihisar jandarma kumandanlığı sabah saat on raddelerinde cb bu eve uç un..ın ı a e.sıne ınuracaa e ı ın· I konferansında tasarrufun bir rıl 

Bahçcvan bay Mehmet . Lu cina}•et hadisesiyle yakından alaka· giderek kapıyı vuruyor. Balkona çıkan ce, o aklın kabul edemiyecef:i iddialar- ve bir memleket iklısadiyatı için ııe 1'~: 
- Paraları çıkar bakalım, demış ve . . d b 1 ..tıl' 

p:ıraları almıştır. ·· 1 d 1 h k • • d b" • S 1 · k d Tu.' rk fi b k'ld 'f d · · 
. ı dar olarak mahallınde tnhkıkat yapmış evin sahibesi kapıda «l• vi görünce : a u unuyor. dar büyük bir garanti olduğunu 11-

. . ed b b" 1. . ve son gun er e s a asmın e ır gen- - Ne i.<ıtiyorsun diyor uç u, eve gırme suçun an ctra ı ir §t' ·ı c ı a e ctınıştır. ...,{l Yıne bu keşıd e on eş m ıra ısa· . .. . .. .. • · . gı.ı•· 
bet eden Değirmendağında oturan ha- cın bayram munasebetıyle Ul~m~ş koyu· _ Beni bay gönder<li. Tekrar çalı~- Ceza kanununun 193 üncü maddesiyle, Iktısat haftasının dünkü ikincı sil 

K d · z d b' b'let 1 ne gelerek bay Mehmede mısafır oldu- cağım katil kasdiyle silah çekmekten de yine şehrimizdeki okullarda bu mevz.uıı ı;ıı yan a nye ve ~eynep, on a ır ı -

1 

v • • • ı ' b 1'ı.:o 
feri için bin beş yüz lira almışlardır.. gunu tesbıt etmıştır. - Buna imkan yoktur. Işimizc yara· ceza kanununun 450 incl maddesinin muallimler tarafından tale eye ııtc 

lsh k K ·ı·d· S 1 B k .ı ı · · ı v d'" d"" ·· h d' l 62 · · dd 1 konferanslar ve izahlar yapılınlŞ• 
1 
.. Bunlar iki kardeştirler. Fakir bir aile- a ta ayserı ı ır. uç unun, on se-

1 

mazsın. en auııı uzınetçı a aca~m. or uncu en ıy c ve ıncı ma ey c fUıtl .. 
nin kızlarıdırlar. Dün parayı almışlar- ne evvel B. Mehmetle arasında geçen cb bu konuşma esnasında ev salube- ağır cezaya verilmiştir. okullarda talebeye bu mevzu ha 
dır. 1 bir hadisenin öcünü almak için Ulamı~ sinin Izmire, Alsancakta oturan valide- --o-- ünitesi olarak gösterilmiştir. at jS 

1 • in d' ı K / d Önümü7.<Jeki cumartesi günti SS ~~ 10 bin lira Kar§ıyakada fırıncı ha- köyüne geldiği ve bu cinayeti i,lediği an- sın nez ıne misafir iğe gideceğini öğ- l%l aya yar ım uo--
1 • E · k d B · te, iktısat haftasının kapanışı nı ·"et murklırı bay K-adriye dü~üştür. Talili !aşılmaktadır. Firari lshek tevkif edil· renıyor. vın apısın a n. « ..... ·• yı Kuşadalıların, fabrikalö'r Hasan Den·ı- ~a.urı,, 

ıh d k betiyle, gençlik tarafından CUuu• ıılc• vatandaşları tebrik ederiz. "~tir. yan aşın a görünce tabancasını çe İ· zel ve arkacbşlart B.Osınan ve Mustafa- meydanında bir geçit resmi yapılııC~ıı 
il nın dela.leti ile Kızılay kurumuna 400 k.i- tır. Dün alqam Halkevinde bu ·rt'C dııP 

lo yağ teberru ettikleri memnuniyetle ha- etrafında Türkoiıs müdürü tarafııı ~ 

S l k ~ • b" k f "l . . Konfer" ' t ır on erana ven mı~tır. . 
ınemacı l sana ının eşsız za erı büyük bir kalabalık takip et.ıni§tit~ 

C7..7.7JCC/7.:'~L7z:z.7.7'"7L7..Z.: - --~-,...,,,...~··ı:;ı 

PiERRE RİŞAR ViLMİN MUCİZESİ Küçük Haberler /.Y.LL/7-2Z
7
.z72Z?,7.)r7.TJJJ"" • 

Halkevi köşest 
ç VER 
RUS fHTiLALINE TAKADDOM EDEN VAKAYH CANLANDIRAN 

thtil}am ve debdebe ve tantanasına doyum olmıyan senenin en büyük filmi ile 

TORKÇE SlJZLO VE ŞARKILI 

ŞEYH AHMET 
FiLMiNDEN MOREKKEP MUHTEŞEM PROGRAM 

• Ticaret odası idare heyeti dün sabah 
odada toplanarak, biriken işler etrafın

da kararlar almıştır. 

§ Evvelki gece Bayındırda bay Nail 
Yılmaza. ait pamuk fabrikasında halnç 
pnmuldarından yangın çıkmışsa da sön-

~ rP(J 
rz7T../.7ZXZ7.7...E/7.T...:L7~ 111id

1 

1 7/12/9 3 7 Cuma günü saat yır fırı• 
f B k d. k .... B '· Jtık.i tllrıı 
ş an ası ıre toru ay ı-

dan : ıııJ<l<ıftdll 
Ulusal ekonomi ve arttınnn ııfll 

b. k f iJ k . J(onferıı 
ır on erans ver ece ur. 

bütün Jzmirliler davetlidir. 

Fransız Tiyatrosu 
15 BtRINCI KANUN ÇARŞAMBA AKŞAMI 

TAYYARE S 1NEMAS1 N DA ELHAMRA 
MUVAFFAKIYETLE DEVAM EDiYOR. CANDAN ALKIŞLANIYOR. 

Sean: saatleri: Hergün ŞEYH AHMET 1.45-4.50-7.55 de ..• ÇARIN YAVERi 3.25~.30--9.35 de ... 
Pazar günü 12.20 de ÇARIN YAVERi ile hatlar. 

SALONUNDA 
TEMStLINt VERECEKTiR 

Yerlerinizi timdiden kiralayabilirsiniz. 

.. . -. . .. "'....... . . · ...... ·. ., .. ~ .... . .. , ~iA· ~--..,,- .•. ·•. . - . • ·~ .• :,._ .• 
i. ' 1'1 •• ..,. ~. ,.:.lı"'-:!i # ... ,...-~~ .. _ • "".------- , • ,. 

\"': /. ·. ... ... . . . . . 
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Belgrad görüşmeleri. Çok 
· ehemmiyetli olmuştur 
2,500 üniversiteli Fransa lehinde 

büyük nümayiş]er yapmıştır .. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Roma Radyosu 
Bermutad Belgrad 
da hadiseler oldu-
ğunu , yaralanan

; lar bulunduğunu, 
• 
~ tevkif at yapıldığı-
E nı bildiriyor. 
·•···········•·····•·•·•················· Paris, 13 (ö.R) - Belgraddan bil-

diriliyor : Fransa hariciye nazırı Bay 
Delbos ile Yugoslavya başvekil ve ha-

riciye nazırı bay Stoyadinoviç arasında-, Belgraddan hlr uıanzara 

lı:i tema.slar dün sabahtan beri devam el- nın Frnnsoya olan bağlılığının ne ka· ı B. Delbos şerefine yapılan nün:ayj,;ler 
ınektedır. P.a~ar sabahı Belgrada gelen, dar derin oldugunu kaydetmiş ve bu halk cephesi tarafından ~eşkil edilmiş 
l'ransız ha~ıcı_Ye n~z.'.rı s:ıat l0.l5 le. B. 1 hissiyata kendi bükümelinin kayıtsız iş- olup pek ehemmiyetli olmamıştır. Bu 
Stoyadınovıç ıle goruşmuş, hunu mule- tirak etliğini bildirmiştir. nUmayişler esnasında bir kaç el silah 
akip krallık naibi prens Pol tararından öğley;n 2500 üniversiteli üni\•ersite ı atılmış ve bir jandarma hafifçe yaralan
hbul edilm~tir. Uzun süren bu mül5- konferans salonunda B. Delbosun ziya- mış ve 7 ki,;i de berelenmiştir. Tevki
kat esnasında umumi meseleler hakkın-ı reli nıünasebctiyle üçüncü Fransız cün1- fat yapılınaınıştır. 
da iki taraftan fikirler teali edilınişfü. huriyeti ve Fransız demokrasisi hak- B. Sloyadinoviç tarafından dün ak
Saat on beşle bay Delbos anne - kralı- kında verilen bir konreransla hazır bu- şam verilen ziyafetle ne Yugoslavya 
çe tarafından huzura kabul edilmiş ve lunmuşlardır. Bazı h§disclcrden sonra başvekilinin, ne de B. Delbosun nuluk
akşam başvekil B. Stoyadino\•iç tara- şehir mutat çehresini tekrar almıştır. larında Milletler cemiyetinin adını ağ
fı~n kr~I~ ha<s·a. alayı zabitleri ku- B. Stoyadinoviç Yugoslav harici si- za almadıklarma çok di~ka~ ediliyor :• 1 
lübunde verilen zı} afette bulunmuştur. yaselınin başla Fransa ile ve ikinci de- Italyanın Milletler cemıyetinden c"kıl
Bu z.iyafette dünkü müzakerelerin esas recede küçUk anlaşma devlet!e"riyle iş mesi esnasında böyle bir vaziyeı al:na-1 
neticelerini gö.steren nutuklar söylenmiş birliği esasına dcıyandığını bildirn1i~tir. }arı manidar görülüyor. j 
ve bay Stoyadinoviç Yugoslavyanın si- Diğer taraftan Tuna vadisinde un1unıi •Action Française> ı~r~nsız kralcı ga
Yaselini sarih bir şekilde tarif etmiştir. bir anlaşma arzusunu besliyen Yugos- zelesi B. Dolbosun seyahatinden bir ne
B. Stoyadinovlç Fransa ve YugosJa,·ya lavya orta Avrupa hakkında Çekoslo- tice çıkmadığını ve Fransanın nü(uzu
H•sında dostça bir iş birliğinin Yugos- vakya başvekili B. Milan Hodza tara- nun admış ve yükselmi~ olmadığını 
lavya lıaricl si,·aselinin ana haltı oldu- r d h 1 1 . . t t "azmakladır. 1 "' ın an azır anmış o an proıenın e • J 

ğunu temin etmiştir. Bu beyanatın Jtikine ınuhnlif değildir. Anti - kom\i- Bclgrad, 12 (Ö.R) - Krallık naibi 
Yu slavya ba~vekili tarofmdan Ro- nist anlaşmasına gelince Blikreş gibi Prens Pol tarafından B. Delbos şerefi-! 
maya yapılan ziyareti akabinde yapıl- Belgr:ıd hUkUmdı d~ btı'1a iştirak et- ıic wrile.n z".>·a[ette a - kraliçe Mar' 
n:ıış olm sı onun kıymetini bir daha nıemek kararını B. Dl'lbosa•bildirmiş- de hazır bulun.ımştur. Büyük rualemin-
arttıruıaktadır. tir. Yugoslavyanın üç taraflı komUnist den beri ilk defa olarak kraliçe Mari 

B. Delbosla miilakatı esnasında Bay I al ey hl ~rı pakta iştirak edl'crği hakkında böy e bir nıera~ime iştirak t'tmi -tir. 
Stoyadinoviç Roına ziyaretinin mahiyet 

Bir Maçı 
Nasıl seyrederler? 

iki haftadan beı·i çıkarılmış olan haber- Belgrad, 12 ((ö.R) - B. Stoya<lino-
Ve neticeleri hakkında B. Delbosa ma- k l !er bu "'retle kat'i bir tekzibe uğramış viç Ingillerenin misalini takip ederek Eyvah muvalla olamıyor ar. 
lumat vermiş ve karşılıklı olarak Bay d d bulunnıakladır. Yugoslavyanın da lspanyada general Asabiyetten yerlerin e uramı-
Delbos ta Varşova ve Bükreş ziyaretle- l B. Delbos yarın sabah saat 9.30 da Franko nezdine bir genel ajan göndere-

1
· yor ar. 

l'inin neticelerinden bahsetmiştir. Bil- dd h k d d Belgra an are et e erek saat 11 e ceğini bay Delbosa bildirmiştir. Yugos-
1 

...,.. ~ 
hassa Bükreş ziyaretinin neticeleri hak- ~ kral Alek<andrın ve saat 13 te meçhul lav hlikümeti iki haftadan beri bu ka- ~ 
kında Yugosla,·ya başvekili memnuni- 1 r· t'Oıı<. askerin tıbideleri önünde eğilecektir. B. rarı vermiş bulunuyordu. Fakat Roma . ~ ~ı~.~ 
Yetini bildirmiştir. 1 

Delbos bugün Fransanın dostları ceıni- · ti} le ve bilhassa B D lb B 1 Yugoslav mahafilinden verilen iza- zıyare · ·· · e osun e -
1 

h "eli tarafından kabul edilecek ve saat g d · ·aretı . .,'- al'kada J ata göre bay Stoyadinoviçin Roma zi- , ra zı~ , "' " r sanı maması 
19.15 tc radyoda bir nutuk söyliyecek- için bu kararın ilanını şimdiye kadar 

Yareti çoktan beri tasarlanmış bulun-
rııakta ıdi ve bay Delbosun Belgrada tir. Saat 20.30 da Fransa elçiliğinde şe- tehir etmişti. 
gelmesinden evvel yapılması da zaten refino bir ziyafet verilecek ve bunda Salı günü BB. Stoyadinoviç \'e Del
lıekleniy".lrdu. Yugosla\'ya başvekı:i B. hükiimet erkiını hazır bulunacaklardır. bos iki memleket arasındaki ticari mil

Delbos nezdinde şu noktada israr el- Roma, 13 (Ö.R) - Belgraddan bildi- n3' betler ye tediyat hakkında bir an
lnişür ki Italyaya yaptığı zıyaretin ga- rildigine göre Fransız hariciye nazırı )aşına in1za edeceklerdir. 

Yelerinden biri geçen mart ayında Kont 
Ciano tarafından Belgrada yapılan zi
l1aretin fa<lesi idi. Bu sebeple bir neza
ket ziyareti malı.yelinde olup bu mahi
Yeli daiıri •uretle muhafaza etmiştir. 

Yugo<lavya başvckilınin Romadaki 
ıiyasi gii:'iişrneleri asgari hadde ka1 nış 
olup It ·~ada bulunduğu müddetçe ha
riçte yapıJan niimayişlerin bolluğu da 
hunu gi sterır. !•al~"ada geçirdiği kısa 
l:aınanın btr gG iınıi B. Sloyadinoviç 
l>onten bataklıklarını zıyarete ve diğe
rini de Mılanoda beş muhtelif fabrika
nın zJyare•ine tahsis· etmiştir. Hi.iliisa, 

•iyasi Yugosla\· mahafillerinin fikrince 
ll. Sloyadino\'için Italya seyahati siya
Setten ziyade bir turizm seyahati \'C 

teknık, zira[ ve endüstriyel tetkik \•ası
~ası olınuştur Alınanya ve Italya gibi 
ık; büy k Devlet arasında kalmış olan 
"Yugos1avyanın onlarla iyi münasebetler 
idame et.nek istrınesinin pek tabii ol

duğu il§ve edilmckted:r. Fakat diğer ta
l"ttftnn Frall!:a ile anlasmasının harfine 

"" ruh.:na da sad .. < kalan Yugosla\"ya
:tltı1 1-:arici sıyasr.t,ni kendi milli men
l~at eri \'e beynelmilel ta•hhütleri çer
tıvesi içinde tayın etmC'si ne Fransanın, 
!le de un1umi ~ulhun ınenfaatlerine ay

~·:• ola "'· I.,.e hassa zabitleri kulü-
llnde ifade ed''on mütalaalar bunlar

:ır. Buna göre B. Delbos Belgraddan 
t\ Var ovada aldığı terninata benzer 

len:ı 1 . 
d· l.... ta a\·del edeceklır. Ve Varşo,·a-
lı. •k, n:ıU!akatmın Fransız - Leh ittila-
~ı saglamlaştırn1ak neticesini yerdiği 

gıbı Bel d ·· ·· 1 • • d F '\" gra gorusme erının e ransız-

~i:osla" dostluğunda daha kuvvetli bir 
t<ıfııa nçarağı ş.iphesiz telakki edil
ıo•lı.ted' ır. 

' 
Atinada gazel yasak ı. 

Bütün Yunan gazeteleri 
bundan memnundurlar .. Ve takım mailup olunca ... 

Büyük bir aşkı kaybetmiş gibi 
yeise düsüyorlar .. 

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

" Gözümüzü garba 
dikerken kulakla-
rımız 

maz,, 
şarkta ola
diyorlar. 

Eleni oldular. Yurdundan koğulan gazel 

bize geldi ve misafir iken hikim oldu. 

Gözümüzü garba dikerken, kulaklarımız 

~Prkta olamaz.> 

P. Paleologos 

Etniki şunları yazıyor: 

Manş denizinde şiddeti! 
fırlıncıl~r 

Parİ•, 13 (ö.R) - Manş denizinde 
~iddetli fırtı;-ıa vardır. Duvrda rüzg3.rın 

5üıali saniyede 100 metreyi bulmuştur. 
<Gazel yasak oldu. Biz yurddaşlar, bu 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• fNormandi• ,·apuru l lavra üç saat te~ 

:6'tina (:Ik kanun~ - Ba•ın ve Turizm ("'a~a _boyu.o eğm_e~e m~cbu~.z. Eğle_n- ahhürle ıı:elmiştir. Sebebi Şerburga yol
miısteşarlıgı, umumı mahallerde din ve. c.elcnmız matem ayınlenne donmuştur. culan çıkarırken demirinin takılması ve 

ahlaka mugayir şarkılarla gazel okunma· f Şarap kadehini boşaltanlar, dertlerini nihayet 3 ton a~ırlığındaki bu demirin 

sını ya$ak etmi~tir. Bu münasebetle ga~ döküyorlardı. Şimdi bize düşen vazife, f deniz dibinde kalma~ıdır. Fakat 422 yol

zetelerden bir kısmı gazel hakkında şun· yasak edilen gazelin şerefine gazel oku· cunun Havra çıkması kolaylıkla temin 

le.rı )·azmaktadır1ar: maktır. > edilmiştir. Vapurda 142 milyon frank 

Etnos diyor ki: c Gazelin vatanı Tür· Mirivilis kıymetinde 502 ·varil altın vardır. 

kiyedir. Orası bunu çoktan yasak etti. 

Gramofon pl3.klarınıncAmaaaıı, amaan .. ı 
kulaklarımızı patlatıyordu. Fakat bu ya-

Eak yalnız gramofon pldklarına inhisar 

ettiğinden, gazelhanların da menedilme· 

sini gönül arzu ederdi. Bu yabancı mey· 

veden tamamiyle kurtulmalıydık. 

Şehir gazinosunda 
BÜYÜK VARYETE 

Kı,Iık salonlarında her gece büyük varyete numaraları, fev-
kalade müzik ve muhtelif eğknceler, 

Matineler: Cumartesi ve pazar 17 - 20~ 
Suvareler: Her ak,am 21 - 4 
Varyete programı değifmİftir: 

• SAYFA : . 3 
...; 

,S -0 -N HAB·ER 
~· .. . 

Yerli Malı Haftası 
Ankara Halkevinde nasıl baş1adı 
Ankara, 13 (,\.A) - Ba~ekil fl. Cdal Ronr 1 lalkninde •<>ylediği hır 

nutuk ile sekizinci arttırnıa ,e yerli rr.olı hafta ınr acmıştıT. nu una..,rhctı'! 

Halkcvindc ba~ta vekiller olrnak üzrrc n1cbu:ıılar, 'rk!.letlc ile i g le llerı \. e 

kalabalık bir halk kütlesi toplannıı~ Luh.ınuyordu. "1era~ıme Ank.J.ra kız L~ · 

sesi talebeleri tarafından söylenen iı;tiklil n1ar~ıyle ba~lannuş \e onu başvf" · 

kilin nutku takip eylemiştir. Bizzat i,arel ettiklerı gibi ulusal f"konoıni ve art· 

tırma kurumunun güzel bir nnane haline getirmi~ olduğu bu haftayı açmak 
vesilesiyle söylemış oldukları nutuklarında Ba vekil B. C elö.l Bayar ~cçen 

hır yıl içinde iktısadi, sınai ve mali sahalarda elde edilmış olan güzel neti· 
celeri ve onumUzdekı yıl içinde başarılacak i.,lerin ana hatlarını ·ve nihayf't 

iç ve dı:ı emnİyf"timizin durumunu anlntmıştır. Başvekilin ,ık 5ık ve sürekli 

alkışlarla kar~ılanan bu nutkunun ka~de~ J la tayın i~tiklilf" kavuşmasını kut· 
layan kı!'lmı bilha!'.sa heyecanlı tezahürta '\'esile olmuştur. 1 ilke\ ındeki bu me• 

raı;İme Kız L.i~esi talebeleri tarafındı.ın tcm:!til edilen pİy<":!l ve oynanılan milli 
oyunlarla nihayet v~rilmi~tir. 

Italya çekilince 
Isviçrenin Milletler Cemiyetindekı 

vaziyeti ne olacak? 
Roma, 13 (ö.R) - Bernden bildirildiğine göre lsviçre federal konseyi' 

ltalyanın Milletler Cemiyetinden çeki1mcsi karariyle hi.:!tıl olan vaziyeti tetkil.: 

etmek Üzere toplanacaktır. Bu içtimadan sonra ı~viçrt>nİn Milletler Cemiye· 
tinde ayni vaziyetle mi kalacağı, yoksa mutlak bitaraflık vaziyetine mi avdet 
edeceği anla§ı1acaktır. Fakat Millt>tlcr Cemiyeti paktının 1 6 ncı maddesi ve 
paktın ıslahı münasebetiyle yapılan tr.:tkikler lsviçrenin mutlak bitaraflığı her 
mülahazadan üstün tutmak kararında olduğunu göstermiştir. Bunu bildiren 

kat"i beyanat beklenmektedir. ltalya Milletler Cemiyetinden çekilince l•viç· 
re nazik bir vaziyete düşmü~tür. Zira hudut olduğu iki büyük de'\·let (Alman· 

ya ve ltalya) Milletler Cemiyeti .iz~sı değillerdir. Ve yalnız bir büyük kom
§USU, Fran, a, bu teşekkülün azasıdır. ~1utlak bitaraflık me~clesini tetkik için 
kurulmu~ komitenin dağıtıldığı haberi tekzip edilmiştir. Bili.kis İtalyanın l\lil· 
Jetler Cemiyetinden çekilmesiyle bu komitenin faaliyeti artacaktır. Romand 

lsviçresinde memleketin mutlak bitaraflık siya!\('lİne avdeti istenmektedir. 
Milletler Cemiyetinin Sovyet nüFuzu altında olduğu cGazette de Lausanne• 

tarafından kaydedilmektedir. cSuisse) gazetesi de zamanında Sovyet Rus· 
yanın Milletler Cemiyetine kabul edilmemesi için lsviçre federal konsey rei .. i 
B. Motta tarafından yapıl an teşebbüsü hatırlatmaktadır. 

Belçika lngiltereden 
istikraz yapıyor 

Brük,d, 13 (AA) - B. Dem~n Londrada bir lngiliz bankerleri konlor
ıı:iyomu ile yirmi senelik vade ve yüzde dört faizle 5 milyon 1iralık bir i.<ıtik · 

raz akdetmiştir. Bu para ile l\.1endelsohn istikrazının altın bonoları ödenecek· 

tir. ltil8.f cumartc.si günü parafe edilmiştir. B. Deman tarafından Londrada 

imza edilecektir. 

Belgradda nümayişler 
Bir kişi öldü. 2 kişi tevkif edildi 
Belgrad, 13 (A.A) - Dün ıabah yapılan nümayı~ler c~nasında bir kişi· 

nin öldüğü ye birkaç kişinin de )"aralandığını Ha\'as ajantıJının muhabirı tt':yıt 

etmektedir. 
Yugoslav makamları iki ki~inin tt~vkif edildiV.ıni bildiriyorlar. 

Japonlar ecnebi gemile 
ri uzaklaştırmak istiyor 

Şanghay, 13 (A.A) - Japon ordusu namına söz sÖ)·leıneğe ~alAhiyeltıor 

bir zat Şanghaydaki gazetecilere bey.:ınc.ılta bulunarak ecnebi gemilerinin mu· 
hasemat sahasının uzağında durmaları ·ve Çin gemileriyle knştırılınamak üze· 

re Çin kıt'alarının faaliyette bulunmadıkları mahallerde durmaları münasip 

olacağını söylemiştir. 

Moskova, 13 (A.A) - Reomi mahlmer Sovyetler birlıği ile Çinin a>keıi 
bir pakt• imzaladıkları hakkında dola~an şayiaları kat'iyetle tekzip etmc·ktc· 

dirler. Çin sefiri bu ,ayiaları . açma olarak tav!lif etmi~tir. 
Şanghay, 13 (AA) - Japon at•şemiliteri Horada :\'ankinde bulunan bi

taraf gemilerin emı;dyetini temin etmf'"k üzere tay,>·are ile Nankin mıntakasıni\ 

hareket etmiştir. . 
Hankov, 13 (A.A) - Vuhu havalisindeki Japon kıı'alannın kumandanı 

nıiralay Hashimodo gelecek üç gün zarfında Yangtzedeki gemilerin yerleriı,i 

terketn1eleri 18.zırngcldiğini lngiliz makamlarına bildirmiştir. Bu en1re itaat 

etmiyen bütün gemilere ateş edilecektir. 

Killik köyündeki baskın 
bütün köye üzüntü verdi 

Killik köyü muhtarı ile köy Bzasından ralı kadın. metanetini bozmadan bizcı 
1\1. Uygar imzası ile aldığımız bir mek· haydudun f"şkalini tarif ettı. Raşit oldu

tupta üç gİ.in evvel bu köyde bir haydut ı:;unu anladık. E.vine ~ittik. Czerinde da

larafından bir muallinıin evinde aile~i- ha hala kanlı elbise~i vardı. Çıkarmağa 
ne yapılan taarruz hakkında etraflı ma· ·vakit vermeden yak'lladık. Fakat kadın· 
IUmat Yerilmektedir. Bu hadisenin köy cağızdan çaldığ l cşibiryerdrleri bula

ınuhitinde çok derin bir nefret te~iri yap· rı1adık. 
; tığı muhtarın mektubundan anlaşılıyor Öğret1.1enin11z uze gele it e· 

f\.1uhtar diyor ki: nf" oldu. Bu alt e e .zar'ında 'azife a~ki 

1 c\1ak'a mahalline gittığimiz zaman ile çalıo:tı. ~ \'nı. ~ ı~~en bir ~ün .hile a,> .. 

1 
tüylerimiz ürperdi. Evin odası kanlar rılmadı. J...:endı ıstea;'ı ıle '""l("ktebı bıtıren 

1 kinde idi .• Zavallı ka_dının kollarından I köy çoc~klanna daha ' •rk sınıfların 
bıçakla deşol, ustura ıle açılmış bır~ok I drnı:lennı gosterı)- orc""' "' 1 nu çok 

lıo 'fu 'o 'o\')'a haşvi' kili sabah B. Del
i sun Belgrada varışı esnasında yapı
•n . 

'''~tf'ri.Jeri ıınarak Yugoslav halkı-

Atinaika Nea y2..:1yor: •Bizde de ga

zel son darbeyi yemiştir. Semamıza nu·~· t 
lankoli saçıyor ve Akrepol kayasının al· ı 
tında falso te~kil ediyordu. Anadoludan ı 

koii:ulduktan ıonra, bize geldi. Satılan 1 
ı:ran1afon plaklarının yarısını gazeller! 
teşkil ediyordu.Muhacir mahallelerinden 

bütün köylerimize yayıldı. A~ık Mehmet. ! 
i.sık Manol ve ıevdalı Fatma, tı(', .. dalı 

1 }'aralar gördük. Suçlunun isnıi Osman ı<-C'vmrktedir. Bu ~h • rla değerli 
1 neğil. Ra~ittir. Kadının evinde tabanca, ,bır nıuallimın e-ıne ve aılesıne ıapılan 

.. •••••••••••••••••••••••••••••••-' ~ıııpka ve ayakkabı ını bırakmıştır. 'ı: 'a taarruı:u drnn 6ir ters.sı.irl~ kar~ılamııtır , 

NOT: Bu ayın on betinde üc kitilik bir trup muazzam varyete 
numaraları için angaje edilmittir. Y ılbafına büyük hazırlık var
dır. , . 
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Şarkta yeni bir baş adı 

stamonu kadınlar hapi hanesin 
Ayşe cinayetini nasıl anlatıyor~ 

Kastamonu, (illtltônun) - Kadınlar B k d a:ım, uyusam daima Ahmet karşirnda 
h k ...... u a ın ....... K d H ~ 1 --apishanesini gezerken yanda i bir oda- idi.. ocamı sevmiyor um. atta ya n ... 

!...... Bugilnkü ...... 1 r~ 
• 1 

dan nefes nefese ko~up gelen otuz ya,- ---•--- sevmemekle kalmıyor ondan nefret edi• 

larında bir kadın yanıma yaklaştı: .Aşıkı ile bir/eşerek yordum. Onun bana: 

Çalışma zevki ile-
ride Şarktan bir 
çok yıldızlar ve is
tidatlar doğacağı-
na en 
dir .. 

büyük delil-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Elazi:ı:, 7 (Hu.ust surette ciden arka· 

aıı§ımızdan) - Gerelı: Tunceli, gerek 
Elaziz ve civarında yaptığım inceleme
lerin kozancı anlatamıyacağım !tada r bü
yüktür. itiraf ederim ki Şarlan hırçın mu
hitinde beı a}·danberi yaptığım tedkilcler 
beni yepyeni bir hayatla, yepyeni hir ce
miyetle kar§ı kartıya bıraktı. 

Bazan gaz:ete ve mecmualarda raatla
dığım şark mektup)annı derin bir hazla 
okurdum. Şimdi anlıyorum iti daha cv
vdden prk hakkında okuduldarun, iıtit-

• tiklerim ve bildiklerim çok :müphem ıey• 
lermiı. Şarla o kadar az t nıyor, prk hal-

- Siz gazeteci misiniz.} Beni de yazı- - cAyşeciğim I• diye sarf ettiği toth 
nı:r.. Ben bunlann içinde en acımağa lA- kocasını öldürmÜS• bir sözü bir tokattan farksız geliyordu. 
yık olanıyım. Çünkü üç çocuğum iki se- .. M • k ~ Ahmetle işi büsbütün ileri götürdük. Ne 
nedenberi dışarıda kimsesiz ve bakımsız tu. • azeretı O• onun. ne de benim cözüm hiçbir oet 
bir halde gece gündüz cAnnel Anneb CQSlRl sevmediğin.. görmiyor, hiçbir ııeyden de korknııyot· 
diye inliyorlar. Ay§e adını ta§ıyan bu ka- J b du .. 
dın Kastamonuludur. Aıtıkı ile birlqerclı: aen i aretti. Belki Uğursuz bir salı günü idi. KOCAfll SS" 

kocasını öldürdüğü için ölüm cezasına söz/erinde doğru hah çıkıp işine gitmiıtti. Ahmet, kocamın 
bedel 2 4 sene hapisle ce.ıalandmlmı~llr. "vden çıktığını, i~ine gittiğini görünce 

Ona sordum: o/an yerler Je VQT • soluğu bizim evde aldı. Ahmet o gün 
- Anlat bakalım aenın hikayen ne re k b • • • her günkü gibi değildi. Dilinde bir pel• 

imiş? r a af rr Ctnayefı teklik hi.sıl olmuıt··· Anlaınııttun ki çaktt 

Ayşe coımağa fı111at aroyormlll gibi, bir aşkla mazur leyfti cebinden çıkardığı bir rakı tif"" 
bir kandil ziyası kadar sönük gözlerini sini ortaya koydu ve bir fincan doldul"' 
gö:derime dikti ve alt dudağını üst du- göstermek imhan- duğu rakıdan bone da uzatarak: 

dağı tarafına kıvırarak ümitsiilikle söze sızdır• - Beni seversen sen do içecebin, 
başlodı: ..... .................... ............... sevmezaen sen bilinin, dedi. 

F.:lciziı:li kızlarımı:: K ı:: cnstitürine girmeden 
- Bundan on ekiz .ene evvel, daha du. Hiçbir kadın benim lı:ocarnı 1evcbil- O dakikaya kadar rakıyı afzan• koy• 

Kastamonu kızı aokoğa bile ayda yılda mek için kendimi zorlad1ğım ltadar zor· maml.§tım. Ahmedin zorlamu1na daya• 

bakanlığının lrnrduğu kız enstitüsünün il· 
~ıl.ması. sanıldığı 'kadar kolay olmamıştır. 
Hemen herkesde bir tert-ddüt vardı. 

Şarkın en münev"·er insonlan bile, ltız 

cnstitü~ü aı;ılma!ı ıneV"luubahı olurken 
belki de büyük tereddüt günleri geçir-
diler. Bir cenç kız için tahsilin lüı:umuna 
inanmıyan!nr, ara\anndft ço\ctu. Bu gibi, 
yeti~k~n kızı olan ailelerle tek tek görüı· 
mek ve kendilerini ikna etmek icap etti. 

1 bir Çlkarken ben On bcf yaşında hiç gÖr• ı 01 d 1 d ı• namadtm, Go.'zlerı'm"ı Lapayar-L f!-A•'"'<I p.eldi ki çocuklar okuldan ayrı ma:ı; ol- ayamaz:... ın.a ı, o ma ı vene am. · • a; ıuı. u-· 

d 1 ~, d'l • · • · -ı -d f ınediğim ve bir türlü yıldızımın harap.- Bu hata, fakir olan an'amla babamın be· daki rakıyı içtim. Bunu bir ikind ve bit u ar. r..en ı en açın, en genış o çu e c- v • • • • • 

.. · l ı _J 1 n~ madıgı hır delı\can1ıya vcnlm11tım. Onun- n; verecekleri zen"in delikanlıdan ala- üçüncfüü takip etti, H"""' urtJar cBeni ..., 
nıgot gosteren ınsan ara aarı aı ar. u- . . • .. -.- T-

tün inanlannı bu i~ verdiler. 110. e~lendıı1? .. Koca~ oldultça zengın~ı. cakları birkaç aarı Jir&ya aldanmaların- "ersen• idi. Bayağı aarhoı olmuıtwn. ~ 
En · ·· ·· "d d b 1 b · ! Hıçbır 'ey ıçın henı sıkmıyor d"1a dog· d d w O 1 b" "d.:ı • · •ralı'- Locamın eve 0eldi<nn·ı ao··ru··r ........ ,. stıtuyu ı are c en a, ar. u yenı ı . •W• • • • an ogmu~tu. nar ır mu aet ıçın .. ~ ar. .. ... • ,.1111 

çalı~mıı aahıı.sında ı:tekn fı,lcıran çocuk- rıısu hır dedıgını ıkı olmı~~~~u, n~hay:t açlıktan kurtuldular ama ben on bCf se- oldum. Kocam Ahmedi evde ve benİdl 
1 nn çalııma ahlaklarını i iiediler. Kısa f b:nan~~·. d~aynatasız. gorumceaız hır nedenberi onların tamiri kabil olmıyan yanımda cörünce üzerine attldı, onu &f.c 
bir zaman içinde alınan randımanı ra- 1 evın ge ını 1 ım. büyük hatalannın cezasını çekiyorum. dürecekti. Alt alta üst üste celerck bo-o 

.. 1 On iki ya§ında küçült bir ltızdım gelin . . • w l 
lı:amla ifade etmek bile mü~Jdur. ld ~ L" d' '- d' . ld Sızın bir lııkaye gibi dinlediğinir. bu gu~yor ardı. Bir aralılı: kocamın: 

••V o ugum zaman •.• .,...en ı .ıı;.en ımı a a- __ ,.,; 
. . . 1 tıyor, e ı zaman gcçınce oeama ısını- . 

Bu ateşin zekiılar o kadar çabuk ogre- b lk' . k 111c1 vaziyet benim gençliğime mal oldu. - Ah yandım. Beni bitirdin al~ 
Hepsine de, kız enstitüsünün gayesi çok nıyor ve çabuk taklıt •ediyorlar kı hayret d' d A d .. . B Her ne r.ıe Jcocamı bir türlü eevemiyece· diye feryat ederek al kar\lar içinde yer• 

ı . rım, 1\·or um. ra an uç sene geçtı. u v· • 

. güzel bir şekilde anlatıldı. Kız talebenin ~tmemek insamn elinden gelmiyor. Öm- d b-.. ._ b" . ._ ._ 'k' w gımi •nlayınca onun yerme bir diğerini yıkıldığını duydum. Fakat üzerlerirıc cft• 
1 ara a ırı .ıı;.ız. ırı er.ıı;.e.ıı;. ı ·ı çocugumuz 

J enstitüde öğreneceği ev bilgileri. hoyat ründe parmaklan iğne görmiyen küçük ld F k b 1 _ b' .. 1.. lrnymalt ve kalbimi bo~ bırakmamak la- meğe bile kendimde kuvvet bulamadım.: 
.-~ <.• u. ·a at en m;ocama ır turu uına-

hilgileri gösterildi. Asiyenin bugün cecesini gündüze kata- 1.1mgcldi. Bana her vakit alakalı bakıı· Hadise hemen duyuldu. Gelen polif'I 

HodzıUı bir genç ku 

l;ınm haleti ruhiyeııini o lı:adar bi'lmiyo• 
ruz ki. bu gün iz.mirde ve lstanbulda 
oturan bir münevver Paris veya Barselo
m: ş rktan, Diyarbakırdan Tunccliden ve 
f.lazizden daha iyi tanır diyebüirim. iz
mirli bir münevvet bugun helki de lspan· 
ya harbı hakkında okuduk1arile biT Bar
sclonlunun haleti ruhiyesini bi1iyor. Fakat 
Ö7. kanımızdan olan. bizimle aynı ülkünün 
yolcasu olan şark ddiltanlısını ve tark 

bıını hemen :hiç tanımıyor. Mogolistan
daki H11rmu ne ise. Eskimolu ne ise 
T uncdli merd adam da nauıınmızda o 
kadar meçhuller tapyor. 

ZEKA FIŞKIRAN ÇOCUKLAR 

mıyordum. İnsan sevmediği Lir insanı 
ltiraf etmek lazım ki, alakadarlar ev- r k moda mecmuasında gördüklerini larla bakan, komşumuzun genç ve yakı· ler Ahmetle beni alarak karakola •ötür-

1 

Lelki ileride severim diye osla kendini "' 
ve1ce bu tereddüde kızıyorlardı. Fak11t yapmağa çalışmaın ne k dar taşkın bir tıklı oğlu Ahmede ka~ı ben de kalbim- düler. Ahmet belasını buldu. Fakat nlt( 

ddatmamalı... ZorJn cüzcllik olmıyor· 
"arklı insanlar bir şeye inandıktan sonrcı ze"ktir. de bir alaka duymoğa başladım. Bu ala- ye yarar ki ben de benliğimi k.ayl>et-

onlnrla clele vermek çok kolay oluyor. BU DA BiR ŞIKA. YF.T için, bizim gibi muhitin nisbeten yabnn- ka gittikçe büyüdü ve tam bir aşk alevi tim. Evlatlarımın hasreti ile yanıyorurn-
Kararlarını, bir i• üzerinde pek müc:külAt- 1 · 1 ı 11 1 k 1 halinde bütün vücudumu 1l!ardı. Artık ı~te size beninı hı''-a"yem .. " " cısı o an ınsan ar ınüş.-;; er e arşı a!iıyor· • ar. 
lll veriyorlar. Karc:ır aldıktan sonra İ!le Yalnız. okul idaresinin ba7.ı şikayetleri lnr. Şark in.o;anlllrı knt'h•yen yalan söyle- ;)nünden ayrılmıyordu. Gezsem. otur- ABiDiN OKTAY 

derin bir inançla bu işe sarılıyorlar. I' ar. Şark çocuklanna bir iş havıı1e et-1 miyorlar. Hep"il"'cl. de vefa hissi hfıkiın- _._:m11z:11~ııı:z::111ıımısı::mıı--mı--------------------·-
Kız enstitfuünün nçılmasında karşıla- menin ne kadar nazik olduğunu sık sık ildir. 

f;ıla~ m~şk~lat, açıl~ıktan sonra büsbütün l rnlatıp duruyorlar. ~urada bi~ çocuğ~, Bir mu:ıllimin bnııka bir vilaxete nahle-
11ksı muşkullcrle alııkndarları karşılaştır· normal çalışma ıle hır ayda bıtecek hır dilmesini adeta m tem scıyıyorlar. Bu· 

) üğe ve öğretene ıoıııygının en ıyı nümıı
ııelerini fark çocukla_rında göroıek ve ta
nımak mümkündür. dan okuyuşu Çocuklann neşelcnmderi bizden ta-ı 
mamen başka türlüdür. Neşelerini mey-1 
dana vurmaktan çekiniyorlar. F.n neşl"I' 

dakiknlarmda bile ağır başlı durnnsını 

ve dinlemesini at.\. en bu çocuklardan ile
ride ne kadar büyük insanlar yetişeceğini 
düsünınek bile insan<t derin bir haz ve· 

·~,( demokrasilerde ne bir hayret 
v ~~ de biı- çığlık koparmış değildir 

ıiyqr. Okulda yatan, en büyük ayıptır. 

Yalan söyliyene karşı diğer çocuklar adc· 
hı. boykot yapıyorlar. 

· f.:liızizli çocuklar. konuşmalannda bu
günden yarın için her hangi bir vaiddc 
hulunmıyorlar. Çünkü bu zeki çocuklu 

- BAŞTARAiı'l l JNCI SAHtFEDE
rara hayret uyandırmış olsa da, olmasa 
oa Düçe şunu müşahede edebilir ki ha
reketi Ingilt.ere ve Fransada liı.kayUık
la karşılanm~tır. cBüyük demokrasiler 
sürüsü> diye B. Mussolini tarafmdan ' için , ·ait, en Lüyük borçtur ve onun ye.· 

Tine getirilmemesine imkan yoktur. in- tezyif edilen demokrat memleketlerden 
~an mertliği, 'bu taze üıt1datlar üzerinde hiç bir çığlık kopmadı. Hatta Düçeniıı 

Kiz enstııiisiine girdil:tetı sonra.... ne .kadar güzd teşhis ediyor. Hepsi de bu karan ke.ııdisinin hoş görülmiyecck 

dı Bu dda da ihtiy.ııca cevap vermel: el i~i verilmiı .. Araya bayram girmi~ .•. o kadar :mert ve samimi ki yakınlarına bir fikre kapıldığını, göstermese, Fran
mesele:ıi mevzuuhah' oldu. Hozatlı bir lcız çocuğu, üç günlük bay- çok zorlukla açılıyorlar. Fakat açıldık· sız milli müdafaa bütçesinin cgök, de

Tokyo gazeteleri de dikkatlerinin Çili 
harbine ve Nankinin işgaline çevrilınlf 
olmasına rnğmen Italyanm kararını ha• 
raretli bir §ekilde karşılamaktan gerl 
kalmamaktadırlar. ltalyanın jesti gııı.C"' 

tclerce uzun uzadıya tefair ediliyor .•. 
Nişi Nişi Rahe§ harbinden beri bek:• 

lcnmekte olmasına rağmen Italyanın kA4 
rarının Milletler Cemiyeti için ınUlhi' 
bir darbe olduğunu yazıyur. 

Bffi 7'AHMIN 

Alahdarlar için iş bu kadarla kalını- ram tatilinden sonra mektebe gelince tan sonra. kalplerini diiğümliyen §iki.yet· ni:r. ve kara silahlannu ait bütün kısım
)·ordu. Ana ve baLa zorile ol.::ula devam biitünlediği işi öğretmenine vermiı" Bu lerini ve arzularını, en küçüğünü salda· !arının ittifaka yakın bir ekseriyetle Roma, 13 (Ö.R) - cEveniıl8 sı.ao· 
~den çocuğu alıştırmak. ürkekliğini tadil o kadar tuhaf olınuı lci, kız çocuğu hü· ıııadan aöylüyorlar. 1 kabulü neticesini verdiğinden bundan dard• gazetesine göre Ital}•anın Millet--
etmek icap ediyordu. Her çocuk üzerinde tün bayram tatilinde gecderi de çalıı~ Ben şuna inandım: Şarkta yeni bir de· t dolayı kendisine teşekkür bile edebili- Ie.r Cemiyetinden çekilmesi lngiltere ~· 
ll)'TI ayrı m~gul olunda. Okula gelen her malt sureti~le hu iıti bitimıq.. vir başlamı~tıro Bugünkü çalışma zevki riz. Italya arasında tasarlanmakta olan :ı:nU• 
çocuk, okulunu idare eden ışıklı öğret- Bittabi öiretmerü, .ıhhatini suiistimal Türkiye için, ilcride. ıarktan birçok yıl- cFaşist kabadayılıklarına demokra- zakcreleri 'tacil edecektir. Italyanııı p• 
menler iç.in c>.hemmiyetli bir mevzu olarak eden bu çocuğa darıl~... dızlar ve .istidatlar doğacaiına en büyük sil etin diğer kabadayılıklaT1a cevap r.arJnı bildiren Dilçenin nutku nıiiJlll .. 
ele ıtlındı. Her çocukla, iğneyle kuyu ka- VEFA 1NSANl.AR[ delildir. vermeleri beklenemez. Fakat Düçe bizi sebetiyle Amele parti.si reisi B. ,Attle• 
zarcasına meşgul olundu. Öyle bir gün Burada halkın pişikolojisini anlamak ffEKtMOCLU gafil avlıyabileceğiril unnelmemeUdir.. tarafından söylenen faşist aleyhtatl 

~~~~~~~~~~~~~~~~~;·---·-----~,·~·~··~-~---~=~~-~-·=~~=-====~=~~~~~~~~--~~~~------------ ~~ut~~~i1i~~~~~b~~~~m~i~~~~~u~~ 
l:i '/V,/;;O'.C. C7,7.;; ..,..,._,.,,,.,, . .,,,,~ c.1.,.,-v.:1,1,.. ~~./ .... ~~~Z/.Yz.7..L./"/)'".ZZ'Z"/.7././T77-7J' ,.si 

H 
. . · sanın ve f\ransu: birliğinin ne olduğunu inti§ar etmemiştir. Bu hadise siy 

Necdet, o a~. her zamanld gibi. 

biraz fazla L:açırmıştı. Evini güç beli. 
buldu ve kapının önünde, karanlılta "'\e 
olduğu farkedilemiycn, bir ıcyler yap· 

· e r g u ' n ŞIR AÇIK GÖZ: Hitler Mussoliniden daha iyi takdir et:' mahafilde dikkat uyandırmıştır. 
mektediu DANONÇIYONUN SÖZLERi 

Yanında bir çocukla bir yere girdi.. .. cEre Nouvelle> gazetesi de şunu kay-; 
Boş bir koltuğa olurdu. Saçını kestirip ö ,. ..... .-'... 

dediyor : cMussolini hu beyanatı yap- Roma, 13 ( .R) - ltalyanın u~UI"'"' 
• • • · ı · , ---.\.'. sakalını tıraş ettirdikten sonra kalktı, mağa neden lüzum gördü? Meı.elc ibu- Ier Cemiyetinden çeklldijini l:ıilditııtf!~ 

~;u-~~17~..rr/T/~;q'"L:. pqo'..L..1!'..Q"~~ çocuğu göstererek: uı• 

rnağa koyuldu. Kansı onun geldiğini1 
pcn(ereden görmü~ olacak iti yukarı-

H b k 
• k , dur. M!-tSSOlini Almanyaya yapl§ınak is- üzere Düçe tarafından söy1eenen Pli er •• i r a lJ a tür . - Çocuğun da saçlarını ke~iniz, dedi, tiyor. Fakat Almanya serbestliğini mu- üzerine .J!ir Danon~lyo kendisine b{t 

• . ve ilave etti: ı f ek B J -t .... nı.t' hafaza etmektedir. Düçe Italyarun Mil- te gra Ç miştir. u te gr;uta r-
dan seslendi:· 1 

- Dur anahtarı tayım. yıuunll alma· 
ınaiı gene unuttun galiba) 

Necdet cevap verdi:' 
•. 

- Anahtar yanımda: acn bana lapı
ıtm l'lnaht r dcli~ini at. onu bulamıyo
rum!.. 

BiR ATuEl' 

- Ben bir atlet tanıyorum ki tam 30 
kilometrelik ko~dan sonra Lir metre 
•eksen yükseklikte bir maniayı ntladı. 

- Şaşılacak şey değil. Otuz kilomctr"' 

hız aldıktan sonra daha aşağı atlama"' 
e:ı; ıp olurdu. 

BiR MANi 

Çeşme başı şu muduı> 

içi dolu su mudud 
Yaktın beni a z.nlim, 

nn ce,,rahın bu duc> 

- Tabii hu kürk altında artık Üşümezsin .. 
- Hayır •. Fakat parasını öderken kocam üşüdü .. 

BiR Cf.UNIN CEVABI 

Gelin güvey evine gitmek üzere ata bi
l uerhn ağlamıı. Niçin zığl ıjonıun. Eğer 

i teıncz.sen ı;ötürmiyelim, demişler. Ce
va~ H:rmiş: 

Hem ağlarım hem giderim 
Çekin atın baJUtı 
'\' ob :v van lridcrfm 

BiR HESAP iŞi 

-Yahu .. l lani seıı hiç köpek sevmez
din. Şimdi onu şapk~ içinde mi hiiyütü
yorsun. 

- Scvdi&imden dei:ril.. 
-Ya> 
- Dün bir küçük yirmi beşlik. yuttu 

•••••• 

' 

.:.... Ben on dakikaya kadar gelirim. Jetler Cemiyetinden çekileceğini bildir- söyliyor : cBeklediğimi ve daha bel -'; 
- Ba~ üstüne efendim. melc1e kaldı. Fakat ispanyadan ima su- ne evvel sana tahmin ettirdiğin1 •. ~, 
Çocuğun saçları kesildi, aradan on da- retiyle büe bahsetmekten çekindi. Bu- yaptın. Bu jestinden sonra kenc:tııP"' 

kika daha geçt.i, gelen giden yok .. Ber- · insanlık fevkinde bir kurtuhlf du.Yllfcr 
ı nu meııedeıı Berlindir. Zira Bl!!ı·lin bu JJ• 

ber çocuğa sordu: 'sahada pek ileri gitmek istemiyor. Gö- rum. Jestin bir harlkaya benziyor. 
- Baban nerede kaldı acaba ! rülüyor ki Almanya beklemek istiyor, la bu kadar tam bir zafer elde etıDO" 
Çocuk hayretle gözlerini açtı: Italya ise sabırsızdır.> ıniştin. Korkacak bir §CYİn yoktur. µ-_ 
- Babam mı? Benim babam öldü. tık senin için korkacak bir ~y ltalıJIJ 
- Peki beraber geldiğin adam amcan 

mı idi? 

- 1'\mcaın fıffin değil, hiç tanım1yo· 

VAŞiNGTON VE MOSKOVADA- p51l1-
KI TESiR mışlır. Gururum bu hadiseye day:ı Jd,t• 

Bu akşam sükut eder ve seni kucil 
run. 

j ruın. Yolda beni çnğırdı, gel senin saçla-
rını kestireyim dedi. Ben de razı oldum. 

Roma, 13 (ö.R) - Aınerlkan gaıete

leri lulyanın Milletler Cemiyetinden 
çekildiğini bildiren kararla me§glll ol
maktadır. Siyas1 mahafiller buna ehem
miyet vermekte ve cNcvyork Times>, 
«Nevyork Herald Trib~> gibi gaze
teler hlıdiseyl biiyük manşetlerle bil
dirmektedirler. B. Mwsolininin nutku 
tam metin halinde neşredilirken beyn
.na t.ın bilhassa ~u kısmı üzerinde israr 
ediliyor ki ltalya :Milletler cemiyetinden 
çekilmekle beraber ~ birliği ve sulh .si
yasetine devam edecektir. 

Gabriele D'Anunri~ 

--=-
Yağlı müşteri tabii hiç görünmedL 

BlR BiLMECE 

Cansız doğar canlaıÜr. 
Kendi etini yer tavlanır. 

(Cevabı yarin) 

P.a7..ar 2ün~ü bilmece : Faro 

Devri daim saati eri 
B •t•• d•• tçila....: .. ;n hayaU u un uny:ı saa <:A.U..... •ti 

bir hakikat olmuş, bir devridalın .sı 
icat edilm~. U· 

Bu .saat hava tebeddüllcrind~ ;e
t.eessir olmak suretiyle işleznett:ted.tr·. 1'.l 
kanizınası o şekilde tertip edilınifW° }>it 

havanın sıcaklığında vu.kua gelen ı.
derecelik bir değişiklikle 2 .saat ÇJI 

p bilmelftedi.r. 
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Alsancak - Uçok Maçı 88 

iki takım, zevkli ve heyecanlı bir 
Makenzenin 
inci yıldönümü 

Alman mareşalı Makenzenin adını 

Büyük harbi hatırlıyanlar pek iyi bl
lirler. Mareşal cölüm Hüsarlan> kıt'atı
nın ölüm sembollil başlığını çok sev
mekle ve daima o başlığı taşımakla da 

maçtan sonra 4- 4 berabere kaldılar 
., ............•••••••.•..•..........•... 
• • • • • • • Doğanspor 

• ••••••••••••••••••••••• 
Macında müessif • 
bir hadise oldu Bir 
oyuncu hakemin 
verdiği karara to 
katla mukabele etti 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pazar maçında aşağı yukarı on, on iki 

Yıl Öncesini hatırladık. Ayni ıpor espri
si, ayni spor zevki ve ayni seyirciler hep 
•tadda toplanmışlardı. Son zamanlarda 
sinemayı stadyuma tercih edenler, Oçok
Alsancak maçını seyre gelmişlerdi. T ri· 
bilnler tıka basa değilse bile yine kala
halıktc Eski Altay taraftarları tribünle
ıin bir tarafını, kırmızı • li.civerdi seven· 
ler da diğer tarafı doldurmuşlardı. 

Oyun bütün hararetiyle devam edi
Yordu .. 

1 maruftur. Makenzenin bUtün Almanya
da çok büyük bir şöhreti vardır. Bll 
şöhret, dediğimiz gibi büyük harpte 
başlamış ve o zamandan beri devam 
etmiştir. Halle arasında ve bir efsane 

. . şeklinde devam eden bir çok kahra-
manlıklar hep mareşal Makenzene at-

,f'-/ · I (edilir. Hindenburg, Mank.~n~en ve Lü
t. > 1 dendorf Almanyanın en buyuk asker! 
'• şöhretleri idiler. HindenbtLrglln ölü-

__ ,,,,."'°" münden sonra Makenzen ve Lüdendorf 

kalmıştı. Lüdendorfun geçenlerde bü
yük bir hastalık geçirmiş olması Alman
! ları çok üzdü. Mareşal Makenzen bu
l gün seksen sekiz yaşındıdır. Steffinde 

J 1 güzel bir villada oturmaktadır. Geçen
! lerdc seksen sekizinci yıldönümü müna

Gcçen seııe ayni ıaflarda oynıyan Üçok ve Alsancaklılar pazar giinii knr~ı' sebeti~le her taraftan halk mümessille-
karşıya geçerek eski rekabeti tazelemişlerdir.. 1 rl, murahhasları gelerek tebrikatta bu-

cü golü. yenilip yutulmıyacak kadar ko- ve nizam1111z oyun3 ı lni olmak vesile-ı1 lundular. Mareşal bahçesinde kendisini 
lay tutulur bir goldü. tiyle evvela Doğans;cor~ular~an başlıya- selamlıynn b~~ .~s~erl ı:-andoyu'.. ~kasın-

Eğer iki takıma pazar maçı hakkında rak her iki takımdan ikışer uçer oyuncu da çok sevdigı olum husarları unıforma
not vermek icap ederse, neticenin bera· oyundan çıkarmağa mecbur kaldı. Bun .. 1 sı Ue dinledi. 
bere oln1asına rağmen yüzde on avansiy- da hakem tamamen haklı idi. Bu oyuh 
le Alaancak lehine cereyan ettiğini itiraf 1 .. 1 beraberlikle neticelendi. 
ederiz. Alsancak takımındaki on bir üÇOK - ALSANCAK 

IKlNCI BiR BAYAN SlMPSON 

14 ILKK.A.NUN SALI 1937 

HERKES ISPANYAYA GiTSiN 
GöRSttN 

Takımlarda bir Vahap. bir Nevzat ve 
hir Şcvlı:I yolı: ama, talı:ım halinde Va
habı, Şevkiyi ve Nevzadı lsıihlaf etmeğe 
Çalıpnlar var. CUzel hareketler eokiai 
kadar bol olmamaaına mukabil takım
larda, colı:i gilnlerl aratmıyan bir futbol
dan anlama ve anlaıma var. Daha ko
la-"ılda iniyorlar, daha kolaylıkla topu 
•ürilyorlar ve daha lı:olaylılda ağlara tak
tnaıını beceriyorlardı. 

oyuncu. bol enerjileri ve dinmeden ça· 

lı~malariyle Üçoktan daha çolı: muvaf
fak olmuşlardır. 

• . ; ·~. ;~~;. ~~~;~~~. ~~~· ·~~;~. ~~~~·l· ·~~: 1 
Ingilt.ere tarihine giren bayan Simp-

1 

leye kadar indirdiği topu kaptırdı. sona mukabil Lehistanın da bir bayan 
Saat on beşe yaklaşm11tı. Tribünler Biraz ıonra ıoldan akan Alsancaklı-

Simpsonu var: 

SEMiH NAZIM 
MAÇLAR NASIL OLDU> 

kAmilen dolmuı bulunuyor. 1 lar kaleye kadar indiler. Basri topu orta-
Evvela üçoklular biraz sonra da AI-! !adı. Saim ıut atacağı sırada ayakları bir- Janet Suçesı.ov ismindeki bu kıadın 

sancaklılar taraflarının alkışları arasında birine karıştı ve muhakkak bir gol bu prens Mişel Radzivilln nişanlısıdır. Fa
sa.haya çıktılar. Hakem Esat • Y.amanlar, ı suretle kaçtı. Şimdi oyun mütekabil hü- kat, krallık ailesi prensin ha~edandan 
yan hakemler Yamanlardan Hikmet ve cumlarla devam ediyor. Fakat buna rai\- ol.mı yan bu kadınla evlenmesıne mua
Şcvket .. Takımların kadroları da fU ter-1 men Alsancak lehine bir hakimiyet göze I rızdır. 

Ingiliz sosyalist mebuslarından Atlee 

ile Baker Valencia ve Madridde hüldl< 
met adaınlariyle temasta bulunduktaıı 

sonra Marsilyaya ve oradan Parise gel· 
mişlerdir. 

Hele telı:meler, çelmeler artık görül
ıniyor ve favuller sayılacak kadar azal
mı, bulunuyordu. Bellı:t bugUnlı:U oyun
cular arasında. eskiler gibi top stop et
mesini, topa h&lı:im olma11nı bilenler yok 
•rna, topu lı:aleye ıolı:anlar eskilerden 
daha çok. artmıı bulunuyor. 

Havanın çok güzel olu9u, pazar gÜnÜ 

ıtadyuma büyijlı: bir •eyirci kalabalığı 
çekmişti. Maçların cereyan tarzlannı an~ 
latmaia baılarlı:en, bilhaua iki 'hadise
ye ip.ret etmek İ!terim: 

tipte idiler: çupıyor. ı Buna diğer bir sebep te J.a:netin Ya-
üÇOK 26 ncı dakikada Sait bir frikik vuru- hudi aslından olmasıdır. 

Avam kamarasında sosyalist mebllll< 
lann bu seyahati bahse mevzu edilirke'll 

hariciye nazırı B. Eden şöyle demiştirı 

- Sözümün bir faydası olacağını bil· 

sem şunu söylemek isterim ki, ben her

kesin Ispanyaya gidip her iki tarafı da 

ziyaret etmesini tercih ederim. 

llld coefle kaydedilecek bir hadioedir. 
Ateı - Doğanopor maçında Doğanopor· 

lu bir oyuncu. bu oyunu idare eden ha
keme epor kaideleriyle ve sporcu ruhuy
le ifade edilemiyecck kadar ağır bir ha
rekette bulunmuştur. Hakeme ve oyunu 
idare edene kar11 yapılan bu gibi hare
ketlerin. her ıeyden önce spor nlzamı

na kar§l gelmek olduğu için, bu hi.dise
nin ehemmiyetle takip edileceğini tahmin 
ederiz. 

Nejat, Necdet. Ziya, Halim, Mustafa. 
Ali. Kemal, Sait, Adil, Mazhar, Süley-

şuyle kuvvetli bir şut çekti. Hilmi bunu 1 Prens Mi§el, ne bir ÇOCllktur, ne de 
tuttu. bir genç: Bugün 74 yaşındadır. Sevgilisi 

NASIL OYNADILAR> 

Üçok • Aloancalı: maçının cereyan tar
~ının mUtahedeain( apor muharriri.mize 
bırakarak ben oyunun umumi cereyanını 
anlatacağımı 

man. 

ALSANCAK 

Hilmi, Ali, Rasim, Necmi. Enver, Fethi 
Sait, llyu, Saim, Basri. Haklı:ı. 

Biraz sonra ayni oyuncu ofsaydden 1 eskiden bir mağazada satıcılık edermİ§. 
kaptığı topu ortaladı. Mazhar şut çeke- Kocadan boşanmış ve sekiz yaşında bir 
ceği 11rada Ali yetişerek buna mani ol- çocuğu varmış. 

du.. Fakat ihtiyar prens: 
ALSANCACIN COLü 

- Onu seviyorum, evleneceğim, ısrar 
ederseniz çocuğunu da varisim ilan ede· 
rim, demektedir. 

Mesele henüz halledilmi§ değildir. 

!NGtLTEREDE IŞSIZLIK 

Dakika 34 .. Alsancalı: sahadan hücu
ma geçti. Sait topu ortaladı. Top ıimdi 
Üçok kalcoi önünde ... Ortalanan topa 
kafa vuran Üçok müdafii topu Saimin 
önüne atıverdi. Saim topu durdurtma-

Geçen ayın on beşinde Londrada neşdan kaleci Nejadın plonjonuna rağmen 
redllen bir istatistiğe göre Ingilterede 

Aloancağın ilk golünü yaptı. Alsancalı:-
i§sizlik sayısı bir buçuk milyon kadardır. lılar bu golün teoiriyla hücumlarını taza-

FlLANDIYA ISTIKLALlNtN YIR
MtNCt YlLDöNm.ctı 

Finlandiya bu ayın altısında istiklüi

nin yirminci yıldönUmünü kutledc 

Finlandiya 1917 senesinde Rusyaya 

karşı harp ederek, Matlnerheim ismin

deki Fin kumandanın Ruslara verdiği 
bozg=dan sonra istik!Mini kurlannıştL 

Birinci devrenin en güzel hareketi, Sa
imin ağabeyıini hiç aratmadan Üçok ka
l~ine attığı goldür. Dokoan dakikalık 
oyun esnııaında daima en çolı: bir ilı:i gil
~1 hareket yapan Saim. bu hareketiyle 
helki da günün futbol topuna kar11 ya
Pılan hareketinin en iyisini. yapllllfhr. 

lllı: 'devrede Üçolı: durgun ve harelı:et
•i:t, Alsancalı: girgin ve enerjikti. Aloan
ca.ğın illı: devrede kaçırdığı fıroatlan, eı
lci futbolcular kaçırmaz ve illı: devreyi 
2 - 3 gol farlı:ıyle bitirirdi. 

ikinci hı1diıe, ilk hadisenin akıine ıe
vinçle kaydedilecek bir noktadır. Üçolı:.

Alsancak maçında iki taraf oyunculara, 
birbirlerine kartı o kadar centilmence ha· 
reket etmişlerdir lc.i. en ufak bir ıızıltı 

bile çıkmamıştır. 

Saat tam onbeı on üçte hakem bat
lama düdüğünü çaldı ve Üçok forlan olı: 
gibi bir fırlama yaptılaroa da top Al
sancalı: haf hattında eridi. Üçoklular hü
cumlarını tazelediler ise de hücumları 
avutla nihayet buldu. Dakika 7.. lıte 

bu dakikada Üçok kaleıi kalecisinin fe
dakar bir plonjonu sayesinde muhakkak 
bir golden kurtuldu. Sağdan hücuma ge
çen Alsancaldılar kaleye kadar indiler. 
Sait topu ortaladı ve top yuvarlana yu

varlana Basrinin ayağına geldi. 1Topu 
ıtop etmeden Basri fevk.ali.de ve o ka
dar oıkı bir şut çelı:ti. Top kaleye gir
rnclı:te ilı:en Nejat mülı:emmel bir plon· 
jonla topu yakaladı. Bu iki oyuncunun 
hareketi dalı:ikalarca alkışlandı. 

Bu sayı geçen sene bll vakıla nazaran 
lediler. F alı:at Üçoldular golün verdiği 70.000 lcıa.dar bir zam göstermektedir. kollarına beyaz bandlar takarlar. Çünkü 
acı ile hücuma °geçtiler. 

Fakat, Teşrinievvel ayına nisbetle 100 I o muharebe esnasında beyaz renk Fin Mütekabil üçolı: gol il ... Dakika 40 ... 

O muharebeden bir hatıra olmak üze
re, Fin askerleri, geçit resmi esnasında 

SABAHKi MAÇLAR 
den ziyade bir fazlalık göriilüyor. askerlerinin ~areti idi. 

Üçolı: ıoldan akıyor. Mazhar yakından!-------------------------------

llı:inci devrede Üçolı: biraz endişeli. 
fakat daha muntazam oynamıştır. Za
b\kQ zaman cenahlar vasıta.siyle ata1'.ları· 
tı.ı idare eden Aloancakldar bu devrede 
.,de aceleciliklerinin kurbanı olmuşlardır. 
Buna mukabil Alıancağın kuvvetli rakibi, 
8 ncak gol yedikten sonra harekete geç. 
inek alı:ıllılığını göatermelı: suretiyle ab
lan gollere mukabil goller atmış ve mağ
IGbiyetten kurtulmuttur. 

Sabahleyin saat on blrde Demirapor -
Yamanlar maçı yapıldı. 

Her iki takunın hemen hemen ayni de .. 
necek derecede kuvvetleri bir olan bu 
iki eki.bimiı:in karşı.laşmaları zaman za. 
man heyecanlı ea.fhalar an:etmİl}tİr. Fa
kat Yamanlar ha.smtna nazaran üstün çı· 
karak dört gole mukabil yedi gol yapa
rak oyunu kazanmıştır. 

Alıancak hücumları 11lı:latmağ• bat
ladı. Takım bir makine gibi itliyor. Haf 
Fethi çok güzel oynuyor. Saidi adım 
adım takip etmekle beraber muhacimlc
re yardım etmekten bir an geri kalını· 

kuvvetli bir ıut çekti. Hilmi topu tuttl!, 
ise de blolı:a edemedL Ve top yere yu
varlandı. Yetişen Üçoklular beraberlik 
golünü bu ıuretle elde ettiler. 

Şunu lı:aydetmelı: llzundır lı:i bu gol
de lı:alcci Hilminin hataoı vardır. 

Birinci devre biraz sonra bu netice ile 
bitti. 

8 inci Yerli mallar 
haftası başladı 

iKiNCi DEVRE 
- BAŞTARAFI ALTINCI SAHIFEDE- ubahis değildir. Fekat her hangi bu 

Pazar maçı. ıon yıl içinde seyredilen 
ttlaçlann en olgun. heyecanlw ve maç 
&eyri zevkini verenidir. ikinci devrede 
~ilin lı:afa golü şahcserdi.Basrinin üçün~ 

ATEŞ - DOCANSPOR MAÇI 

Günün ikinci maçını teşlıcil eden hu 
karştlaıma taraftarları arasında oldukça 
merakla beklenmekte idi. 

yor. Üçolı: bu devreye çolı: ıılı:ı bir ıurette 
Saim bir iki golün fıroatını elde etmiş baıladı. Üç dakilı:a mütemadiyen hilcum 

ise de Altınordu mildııfilerinin U.tüne ettiler. Bu devre illı: devreden daha b&
çullanması yüzünden rahatlıkla şutunu yecanlı oldu. Ve her iki taraf ta daha 

ler mevcuttur. Zaman zam.an muhteris 
diyarlardan kulaklarımıza top sesleri 
gelmektedir. Bu vaziyeti bu sıLretle kı
saca hül&sa ettikten sonra derakap ken
dimize intikal ebnek isterim, Ve derim 
ki: Her iki takım en kuvvetli kadrolarını çekemiyor. üçer gol yaparak oyunu 4 - 4 bcraber-

çıkarmışlardır. Üçolı: Alsancağın hllı:imiyetine rağ- tikle bitirdiler. Ti1rlı:. vatanını istihdaf eden husmt 
Hakem bilhassa ikinci devrede ocrt men arada •ırada hücum ediyor. A. öZCOR mahiyette ve umuml mahiyette olsun 

"";;;;;;rx:~r.z;a;~=: -- -- -k=- az - -== __ = - bir tehlike mevcut değildir. Böyle bir 
ı::ı yazıp btraktı. Fa at dönüşünüzde Buna rağmen doktor Parisli kadın tehlike görülmiyor. 

belki kağıdı bulamazsınız diye uyu- hakkında fena dü§iinmiyordu. Hükümetimizin iki taraflı ve çok ta

madım, bekledim. - Bu kadın, diyordu. Bu cParis- raflı ve muhakkak eurette sulh eme
- Peki.. Ben hemen Vervilye li kadın> her halde büyük bir atkın liyle yaptığı dostluk mll&hedeleriıa ve Parisli Kadın 

N.ıdcden: A. öZYAMAN 
şatosuna gidiyorum, Sen de derhal 1 k 

haya su utu içinde burada kalp ıs- mlsaklar karşılıklı emniyetimizi kuryatağına yat .. 
rz-..o"~ tırabını unutmağa ve kendini avut- nı,aktadır. Ve biz karşımızdakilerin hak-- 9 _ - O kadar uykum yok .. Şu ha-

1 mağa ça ışıyor. kına ne kadar riayet etmekte isek eli-. sır koltuğun üstünde demin bir par- y ld 
iul olduğu İçin bu hissin ne olduğu-! Orta yaılı ve eyi kalpli bir kadın ça kestirmitim.. an yo a parçalanmış bir otomo- mizl uzaltığunız ve dostluğwntLZU ifa-
nu tahl'I ed · t' B h' ba 1 hız' metç" · J" t' od d O bil enkazı gördü. de ettig"imiz devletlere dahi aynı· suret.-it ı ememış ı. u ıs, aca o an ısı us ın onu a a oktor Buasey J üstini dinlemi-
••kançlık mı idi? karşıladı. yor bile .. Hemen bahçeye koşmuş, - Şüphesiz kazaya uğramiı bir te bizim his ve fikrimiz gibi sulh emeli-
S.viyor mu idi? - Çok geç kaldınız doktor, de- garajdan otomobilini çıkarmış ve otomobil, dedi. Beni onun için çağı- le bize ellerini uzatmaktadır. Bunda 

. Buna İnanmak istemiyordu. Pren- di. Merak ettim. yola çıkmıştı. rıyorlar. şilphesiz ki bir milvazene teessüs edi-
~p İtibariyle kendi böyle hissi macc-I - Evet.. Tahminimden fazla ge- GARiP BiR ZiYARET Villanın iki tarafında asırhk çi- yor. Falı:at asıl esas kuvvetimiz mem-
~~a .lcar}ı alışmıştı. Pek. 8.la biliyor- ciktim. Fakat ~üsti".. sen niçin. :ı:at- Genç doktor, istirahat etmeden narlar dikili geniş yolundan geçerek leketirnizin potansiyel kuvveti vahdeti-
! kı genç y~şında ve bılhaasa mes- madın. Sana daıma eoylemez mıyım, tekrar yola çıktığına ve bir hastanın kırmızı tuğlalı ve iki katlı bir binanın miz ve bilhassa milletimizin Şefimiz et
ek hayatının daha ilk adımlarında beni gece bir hastaya çağırdıkları :za- baş ucuna çağırıldığına memnundu. önünde durdu. Otomobilinden atla- rafında ve emri altında bil! kaydilşarl 
r~nlış bir his, yanlış bir izdivaç bü- man dönüşümü bekleme diye kaç Çünkü bu suretle içinde bulun<luğu dı. hulllnmtLŞ olmasıdır. {Alkışlar.) 
l~tı .hayatını zehirliyebilirdi. Esasen defa tenbih ettim. Nıçin yatıp uyu- ve tuhaf bulduğu düşüncelerden Binanın kapısı açıktı. Memleketimizde bu stLretle sulhun 

llaılin kendisini sevmesi ihtimali madın. kurtulmuş olacaktı. Esasen 0 dü- Tereddüt etmeden içeri girdi. nigehbaru olan organize büyült: bir kuv-
l'okt'."· Çünkü o kendi hayat arkada- Söyliyecek şeyim vardı da.. şünceler içinde hiç te uyuyabilece- Geniı bir sofada idi. vet mevcuttur. Bu kuvvet Türk mille-
§•nı ıntihap etmişti. - Ne söyliyeceksin ~ ğini aklı kesmiyordu. · tinin bülün mezayatını, Türk milletinin 

d k k Bu sofaya nazır dört büyük kapı 
--. Düşüncelerim ve hislerim saç- - Gittiğinizden on beş a İ a Ayni zamanda Vervilye şatosu- vardı. tarihteki biltün kahramanlık ve şehame-

!11a .. Diye mırıldandı. ihtimal genç sonra v. ervilye şat.osunun _bahçıva. nı. nun esrarengiz sahibi olan Parisli tini nefsinde toplaınıştır. Biz onun is-
"•~ G be baba 1 ld P 1 ka Kapılardan biri açıkti. ti. ·•tı fazla el;mi beni mütehassis et- o rı .. ~ın ~~. u. g~ ı. . arısı dı_n_ı bu vesile ile yakından görebi- Ses sada yoktu. mine sadece ordu diyoruz. Ve onunla 
he ?nun, içınde bulunduğu ıstırap kadının sızı ıstedıgını soyledı. lecegıne de memnundu. Kulak kabarttı. iftihar ediyoruz. {Sürekli alkışlar.) 
y 71 

fazla alakalı kıldı. O kadar.. - Evet .. Çocuğun söylediğine Ona hemen her gün büyük ve Bllnu ifade ederken sırf orduya kar-
'.,10 tsa duyduğum hisler bir aşk hissi bakılırsa sizi bir otomobil kazasında lüks otomobili içinde gezerken rast- - Kimse yok mu? şı olan muhabbetlerimizi tevkirlerimizi 
aınaz. yaralanan biri için çağırıyorlarmış .. lıyordu. Çok güzel ve genç bir ka- Diye seslendi. Cevap alamadı. arzediyorum. Yakın ve uzak tehlike 

~ Sanki .gorunmez bir hayalden Nereye gittiğinizi söylemediğiniz i- dındı. Onun böyle bu şatoda bir in- Villanın içi aynı derin cessizük manasında bunu ifade etmiş bulunmı-
tı llttulmak istiyormuş gibi adımları- çin size derhal haber veremedim. ziva hayatı yaşamakta olması etrafta İçinde idi. ~·orum. Tekrar ediyorum ki vatanımız 1 

•ıklaştırdı. Evine ızirdi. 1 Vakıa bahçıvanın oğlu bir kağıt bir cok dedikodular uyandırmıstı. -BlTMEDl- için istihdaf cdilmiıi bir tehlilı:e mevzu· 

sürpriz karşısında cihan tahavvülltı 

içinde tedbirli olmak .!hun geleceğini 
ifade için btL ınaruzatta bulunuyorum. 

HATAY 

Teşrin ayları TUN: tarihinde milli bir 
hwusiyet göstennektedir. Bilhassa bl.. 
rincl ve ikinci tefrln ayluının 29 uncu 
gUnil... Birinci tefrin ll)'ının 29 uncu 
günü biliyorsllnıLZ Cümhuriyet bayra
mıdır. Cümhuriyet bize bütün hurafele
ri yıkmış, onun yerine nurlu bir devrim 
hayatı ikame etml, Şefimizin idaresi al
tında bizi her gün birer suretle terakki. 
ye doğru götürmekte bulllnmtLŞtur, {Al· 
kışlar .. ) 

Cümhuriyetimizi takdis ederiz. Biz 
bll rejimin allında mesut olacağımıza 

inanırız. 29 ikinci teşrin Hatay hayra
.mıdır. {Sürekli alkışlar.) 

Elbette. ifade edebiliriz ki Birinci 29 
teşrinin kardeşi yahut evliidıdır. Geçen 
sene bu mevsimde Hatay mevzuubıılm 
olduğu zaman niçin saklıyalım. Içimiz

de endiı;e mevcuttu. Halayı kllrlarmak 
azmi karşısında idilı:. Kat'i netice alın
mamıştı. Gönderdiğimiz heyeti murah
hasa yolda bultLnuyordu. Şimdi milleti
miz.in karşısında diyoruz ki, Hatay kur
tulmtLŞttLr, bayramını yapıyor. {Şiddet· 

li ve sürekli alluşlar.) 
Bu htLSllSla kabul olunan rejim behe

mehal ve tamamiyle. tatbik olunmalı
dır. (Şiddetli alkı lar. ) 
Şu halde hep beraber arkadaşlar, sev· 

gili Hataya ve Halaylı kardeşlerimize 

sesimizi milll heyecanla yük.<elterek di
yelim : 

Hatay, istiklalin kutlu olsun 
(Bravo sesleri, sürekli ve şıddetli al

kı~lar.) 
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Haftası Dolayısile Değerli taşlar nerede 
cıkar 

Tasarruf avcıları 
Bir erkeğin karısını 
aldattığı nasıl anlaşılır? 

~ı 

~ad o 
ANKARA RADYOSU: 
Öğle neşriyatı: 

Saat 

' Elmas, şarki Hindistandn, Brezil.}"<!, 
Riyodn, Knpta, Zümrüt, Kolombiyada, 
Sibiryada, bir<ız da Seylan adasında sı
ğır; Scylanda, Keşmirde, Birmanyada, 12.30 • 12.50 Muhtelif plak neşriyatı 

12.50 - 13.15 Plak: Türk musikisi 
halk şarkıları 

ve Amerikada, Montanada: Yakut, Hindis
tanda, Siyamda Fıruze, Iranda, Mısırda, 
Nevrekop taşı (Ametis) Sibiryada, Oru-13.15 - 13.30 Dahili ve harici haberler 

Akşam neşriyatı: 

Saat 
18.30 - 19.00 Muhtelif plak neşriyatı 
19.00 - 19.30 Türk musikısi ve halk şar-

lan 
(HalUk Recai ve arkadaş-

lan 
19.30 - 19.45 Saat ayarı ve arapça neş-

guayda, Ave:cinyada, ikinci, Arabistan
da Kızıldenizdt.', Hint denizinde, Japon
yad.a, Panamada. ~arı -yakut, (Topaz) 
Brezilyada, lspnnyada, deniz zümrüdü, 
(Egü Maren); Sibiryada kedi gözü1 Sey
landa, yeşim (Jad) Çinde. 

riyat lZMIR IKINCt iCRA MEMUR 
19.45 - 20.15 Türk musikisi ve halk şar- LU~UNDAN: 

]arı 

(Servet Adnan ve arka
daşları) 

26.15 - 20.30 Konferans 
20.30 - 21 Plakla dans musikisi 
21.03 - 21.15 Ajans haberleri 
20.15 - 21.55 Stüdyo salon orkestrası 
21.55 - 22.00 Yarınki.program ve Iı:. •• k-

lal marşı 
JSTANBUL RADYOSU: 
öğle n~cı:riyatı: 

· Saat 
12.30 Plakla Türk musiki.si 
12.50 Havadis 
13.05 Plakla Türk musikisi 
Akşam neşriyatı: 

18.30 Sekizinci tasarruf ve yerli malı 

haftası konferans: Kurum idare 
heyetinden Muhlis ıEthe 

19.00 Konferans: Çocuk t erbiyesi, Ali 
Karni Akyilz tarafından 

19.30 Konferans: Eminönü halkevi sos
yal yardım şubesi namına B. Yah
ya SaimOzanoğlu tarafından (Ço
cuklarda korku) me\·zulu koİıfe~ 

Mehmet F ehminin Emlak ve 
Eytam Bankasından ödünç aldığı 
paraya mukabil bankaya İpotek 
eylediği lzmirdc Değirmendağın
da Mecidiye mahallesinin Battal 
:ıokağında kiin 21 taj Nu. lı eve 
kapıdan girilince bir koridor aol
da sokağa nıı.zır bir oda, badehu 
ikinci katın merdiveni arka taraf
ta avlu, avlunun solunda ha
Yap mutbak, heli ve kömürlük, 
bunların üstü11de taraça ve üst ka
ta çıkıldıkta bir sofa ve sokağa na

zır bir oda mevcut olan ve 700 li
ra kıymetinde bulunan bu evin 
geçen sene yapılan aahtı 2280 sa
yıh kanuna göre geri bırakıldığı 
halde birinci sene taksit borcu 

ödenmediğinden bu hüküm orta
dan kalkarak evin yeniden mül
kiyeti açık arttırma suretiyle ve 
844 numaralı Emlik ve Eytam 

Bankası kanunu mucibince bir de
f 4ya mahsus olmak fartiyle arttır
ması 4/2/38 cuma günü saat ... 

SiMmeı ıtıldızlanndan Marie - Luize Budi Goddenli bir aşk sahne!inde rans de icra dairemiz içinde yapılmak 
: .. ••••••••••••••• .. •••n••n••••••:• •:• ı keklerdir. Bir yüzüğün veya bir kiir- 19.55 Borsa haberleri üzere bir ay müddetle gatılığ.! Ito-
: Avcı erkeklerın : kün kadında bırakacağı tesiri çok iyi• 20.00 Klasik Türk musikisi: Okuyan nuldu. 

E b • b • • c/ı b k E bilirler. Ayni kıymette par<ı vermcğe Nuri Halil, ~em~n Reşat, Ke~e~- Bu arttırma neticesinde sah~ 
: ıT .ırın en • aş a : te~ebbUs ederse suitefehhüme uğrayıp çc Kemal Nıyazı, Tanbur Durru, bedeli her ne olursa olsun borcun 
E yedı USUllerı Var• E belki de kapı dışarı edileceğine kana-ı Nısfiye Salahittin, Ut Sedat, Ka- ödenmesi tarihi 2280 numarah ka-

: • : ati olduğundan hediyelerde cömertlik nun Vecihe nunun mer'iyete girdiği tarihten 
E Güze/ bir kadının : gösterir. Bu tipte olan erkekler plan-, 20.30 Hava roporu .. sonraya müsadif olması hasebiyle : kl : larını hediyeler ile tatbik etmek istiyen- 20.33 Öıner Rıuı tarafından arapça soy-• yanına ya aşan 1 kıymetine bakılmıyarak en çok : E lerdir. Kadına kalbini takdim etiğini lcv 
· k · 20 V d' R k d 1 t arltırnnm üzerinde ihalesi yapıla-: erkek muhakka : söyler, fakat hakikatte verdiği şey kürk, .45 e ın .'.za ve ~r. ~ aş arı ara-
: • : mü~vherat1 lavanta vesaireden ba~kn fından Turk musıkısı ve halk ş.ar- cakhr. Satış 844 numaralı Emlak 
E bır avcı mıdır ? : bir şey değildir. Ve işte bunların mu- kıları (S.A.) ve Eytam Bankagı kanunu hüküm-
......................................... kabilinde kadın kalbini çalmak ister. 21.15 O R K E S T R A: lerine göre yapılacağından ikinci 
Amerikanın en ziyade okunan bUyUk 22.15 AJ'ans haberleri arttırma voktur. Satıı pefin para Dördüncil usul - Manev! sevgi bes- - · 

...... llWI ............................... .. 

• • 
~IMO\ ARTI~ 
ISTEDll(LEQIMI 
ALABiLiRİM 

YEili 
HALLAD PAZADLARI 
/. 10 TENZiLATiA· 
SATIŞ YADIYOR 

bir mecmuasında ismini saklıyan yük- 22.30 Plakla sololar, opera ve operet He olup müşteriden yalnız yüzde lediğini iddia eden erkeklere ~ok dik- f 1 ~ ·· • 
sek tabakaya mensup bir kadın erkek- par,.aları iki buçuk dellaliye mana ı a mır. v u,..•~1,,1 aw wc. ,.. .... .,,. • 

kat etmek lazımdır. Bunlar göz koyduk- :ı ._ .. •ıi.ıni'ıt w-c.twJ~J"u"' 
lerin kadınlan a§k ağına dolaştırmaları 22.50 Son haberler ve ertesi giinün pro- ipotek ıahibi alacaklılarla di-ları kadınlara karşı şefkatli bir kardeş f- L h k 
için tatbik etikleri usuller hakkında en- ""'amı ğer alakadarların ve irti ili( a -

rolü oynarlar. Bu tipteki erkeklerin en b. nk l 
teresan bir makale neşretmi§tir. Ameri- AVRUPA ISTASYONLARINDA BU- kı sahiplerinin gayri me u Üze· 
kalı Jnuharrire göre erkekler bu husus- büyiik silahı sabırdır. Hiç acele etmez- GÜN DINLENEBILECEK SEÇME rindeki haklftrım hususiyle faiz 
ta yedi türlil terbiye kullanırmış. ler .Bunlar muhasara ettikleri kalenin PROGRAM ve masrafa dair olan iddialarını 

B k 1 . v kl d' bir gün düseccğine emindirler. Bu kıs- f k ı'tbu ·ı ~ n tarı'hı'nden 1•tı'haren yı'r u ma a eyı aşagıya na e ıyoruz : . • . 19.15 Bükreş: Fladel iya or estrasının ı a • 
•Güzelce bir kadının bu dünyadaki, ma dahıl olan erkekler fevkalade tehlı- plakları. mi gün ic;inde evrakı müıbitele· 

işinin kolay olduğunu mu farzediyorsu- kelidirler. HAFlF KONSERLER: riyle birlikte memuriyetimize bil-
nuz? Bu, her halde kolay değildir! Şöy- Beşinci usul - Erkek kadına bilgiç 6.30 Bükreş, Sabah neşriyatı, 17.10 dirmel.eri icap eder. . .• 
le böyle her güzel kadın dalına tahrik ve filozof gibi gi)rünmek ister. Bu kıs- Berlin kısa dalgası: Kırışık konser (8.15 Aks~ halde hakları tapu ııcılın-

SATIŞ YER/: 

SAHİBiNİN SESİ - İZMİR 
~ 

SAMAN iSKELESi (Büyük Kardiçalı Han) 

AYDIN: Mehmet Gürer öDEMIŞ: Avni Güler 
SöKE: Süleyman Ze.man AKHiSAR Hilmi Faiz 

d 1 d Çal t v ma dahil olan erkekler pek muhtelif şe- D ) 9 10 B 1. k d lg sı· Kü- ce malum olmadıkça paylasmadan ve eneme ere maruz ur. ış ıgı ya- k h ek d 1 K' . . k d evamı . er ın ısa a a . h • k I I J / 'h• d 
h ed tr da • d k ı ilde ar et e er er. ımısı a ına "k 'ki 1 10 30 p . kolon arıç a ır ar. 20 1 38 tarı ın en zı an e, amvay ' sınema a, onser b ld k çu musı · parça arı, · arıs .- ı'tı'baren tartname herk••e açık- IZMIR iKiNCi iCRA MEMUR- SAUHU ASUYE HUKUK HA· salonlannda1 bir ~ey satın almak için •Hayat bu kadar kısa ve oş o u tan l l"k k d l Hafif ..... 

:t l 1.m l ya: p. a 
12 

Berlin ısa a g.ası: tır. Talip olanların yu"zde yedi bu- LU"""UNDAN.· KIMUCINDEN: gittiği mağazalarda ve hattı\ geıintilerl sonra neden mütelezziz o ıya ım1 ya- iki 13 p • k 1 1 Pl k 13 B ıu 
rın ihtiyarlayacağız ve zamanında ne- mus ' arıs 0 

onya : a er- çuk teminat akçeıi veva milli bir E.ma idilin Emlak ve Eytam D. N. 485 zamanında mütemadi tehlikeler altında lin kısa dalgası: Hafif musiki (14.15 (De- nk . 'b · ld ... HAAim og"'lu Mustafa tarahndaıt b 1 Çünk. .. bir .. b d :r... den istifade etmediğimize pek şiddetli ) 1310 BUk . K . t 1 kestrası ba a ıtı ar mektubu ve 37 /1144 Bankasından ödünç a ıgı paraya ., AG 
u unuyor. u gun u say lıs·· ed d ~. d l K' . . H vamı . reş. rıs a or d . l 1 . . . k b l b k • k l d' w. tzmır· m' Akmeacit' mahall•·m· de :P'"' 1 k kl 1 ğ k n amet e ecegız.> er er. ımısı, • a- 14 30. D ) 14 25 p . kolonyal· oaya numaraııy e zmır 2 ncı ıc- mu a i an aya ıpote ey e ıgı ...., mız yer ere er: e er av anma a çı ı- l . . evamı . arıs . 1 w .. l • ·ı· lzmı'rde Karfıyakada -·kı' mektep numaralı hanede kayıtlı ömer loZI ı B ı kta .lalı k.. ğ 1 kikaten o kadar bayatlanmış fikir eriniz kl p B 'k ra memur u 0 una muracaat erı ı an -
· Konser na i 15: Keza 17.25 rag, riı - l 

230
• . F 1 b lda Cih • yor ar. u avcı ı sı ve ope e k' M" d d' . d . . . . K f k ... d 21 23 atma ve stan u ancn• _.. ihli l d .. nd ld k1 b' 1 var ı... usan e e ınız e sıze ıtıraz- B . 1 0 1 'k' · o unur. yem asım e . ıo agın a , o-

yaç 
0 

ma ıgı an avcı o u an ı- .. · · · · sel, ratıs ava, peret ve va s musı ısı, 4357 (2236) Nu. h eve taf bir merdivenle çıkı- hallesinde Kamerli caddesinde 1 r . Ek kl k .. d larımı soylıyeyım sevgılı bayan 1937 17.45 Berlin kısa dalgası: Hafif musiki 1 h ed uk S"J y• memıyor. r e er aş ormanı ıçın e hr kapıdan girilince sağda bir numara ı an. e ~ .ayyet u ~ kadın avlamağa çıkıyorlar.. Bununla senesinde yaşıyoruz. Kadının da tıpkı 18.50 Berlin kısa dalgası: Hafif musiki MiLAS HUKUK HAKJMLl~IN- karfıda ı'kı' oda, merdivenle a••- man kızı Emme Limıa •• aleyh}erine b b k d 1 k b erkekler gibi hakları vardır. Bunlardan 1915 B"kr ç k k 19 25 Peş ıu .,.. 
era er a ın arın cesareti .ay etme- · u eş: ocu orusu, · - DEN • g ... ıda bir t--Jık, sokak tarafında açılan bo,anmanm teıcılı ve ver~ }erine mahal yoktur:. Her hangi avcı bir lstiiade edemiyen asrımıza layık değil- te: Plak konseri, 20.15 Llypzig: Halk • _,. t' · b t da d .. ı-1...I 

d. 'b' · l U ·· .. 1 937/485 bı'r oda ku··çu"k bı'r avlu ve avlu ta- mm •u. u. u ~asın a mUCJCJ'P. t~rübe1 küçük veya büyük bir kalp ya- ır.> gı ı nazarıye er Y rutur er. musikisi: 20.15 Bratislav, Prag: Konser, al hl ikam tgihl da bna 
rası bırakan aşk maceraları kendilerine Altıncı usul - Bu kısma dahil olan 20.30 VarŞ<>va: Koro (Leh eserleri) 21 Kazıklı köyünden Fabna llbın ta- rafında bir oda bir mutbak, mer- d.kr.nerili ti e lann anı; br ot ya" 
erkekleri ve usullerini iyice öğretmeğe erkek şeytankArane hareket ederler... Uypziğ: Opera, tiyatro, konser ve saire rafından kocuı Sökenin kertekçi divenle çıkılınca taraça mahallin- lam~de ~.. a e ~a ic:
vesile olmaktadır. Teklifin kadın tarafından gelmesini bek- den mürekkep neşri program, 21.15 Bük- mahallesinden Afyonkarabisarb Ali de ıonra inta edilmit bir odadan pı .. an. t ıgatm • ~ I• 

F.sas itibariyle Amerikan erkekleri Jer ve bir kadını ele koyduktan sonra reş: Noel için koro ve orkestra konseri oğlu Hüseyin aleyhine ikame eyle- ibaret ve 1250 lira kıymetinde rdas~nunc:la muteduhaıakr karar v~rı.~mı~.:.. 
...:~ '--·--- da da '"ddeial 1 b . l uı an m eme gunu ,,.. ı!Lll aşk hususunda yeni yeni icatlarda bu- nihayet ilk adımın onun tarafından atı- 21.30 Berlin kısa dalgası: Eğlenceli mu- u.e• UUftUuua vum mu ey· o an u evın geçen sene ~~pı an 

241121937 
gÜnÜ saat onda :)alıı-

lunmıyorlar. Eski usulleri takip edip lacağını bilir ve bekler. Bu gibi erkek- siki, 21.55 Prag: Hyenek Po1Larun eser- hin ikametgahı meçhul bulunduğun- ~lıtı 2280 ~ayılı kanu~a. ao.re ge- Aaliye hukuk mahkemesinde )ıaSlf 
8ilmektedirler. Şimdi bu usulleri tetklk ler sonunda gelebilecek mesuliyetten }erinden orkestra ile, 22.15 Tokyo kısa dan ilinen tebligat icrasına karar rı bırakıldıgı halde bırıncı ıene bulunmaları ilin olunur. 
edelim : korkanlardır. Daima ayni şekilde hare- dalgası: Yeni Japon musikisi 22.30 Berlin v~ olmakla muhakeme günü taksit borcu muayyen vadesinde (22J

9
) 

Birinci usul - Bu· usul erkeğin ak- ket ederler. •Çok hoşuma gidiyorsunuı.> kısa dalgası: Hafifv musiki koru:erl, 22.45 olan 20/12/937 pazartesi günü sa- ödenmediğinden. bu h~m ?,'t~- _ ----------
lına bir şey getiremiyen kadına itiraf- «Senin için çıldırıyorum!> cSeni kay- Bükreş: PJAkla eglencell musıkl , 23.30 at dokuzda gelmediği veya bir ve- dan kalkarak evın yenıden mulkı- IZMIR StCIW TiCARET fdt· 
la. ;ıe aşkm• gösierme•inden füaremr_ beders.,,, dilnyanm en bedbahh olaca- Peşte ç;gan orkestra... kil ııöndennediii halde gıyabında yeti -.;ık arttırma ıuretiyle ve 844 MURLU~UNDAN : d 

Bu usulde .,kekledn kulland•klan va- ~un.> fakat size karş• namuslu hareket OPERAI.Afl, OPERETLER:. yopdııcojı telılii makomma ilin numaralı Eıalik."~ Eyta'." banka- Güleryiiz lıolıant ~ f~ 
sta ah ve eninler, teyitler, tasdikler. etmeğe borçlu olduğumdan hiç bir vaad 19.45 Berlın kısa dalgası: (Dı Rauens- olunur. (2240) 11 kanunu mucıbmce hır defaya 

9 
E l"l • • le ~ 

aralarında E!'vlenmek vaadı de bulunan ve taahhütte bulunamıyacağım. Binaen- teiner Hochzeit) isimli opera, 20.30 Pe~- mahsuı olmak tartiyle arttırması su:.ı:, !1: ;;;an~ bel 
türlü tilrlü taahhütler ve vaitlerdir. Ev- te: Beethovenin (Fidelio) operası 21 Vı- 4/2/938 cuma günü saat 10.30 da .. 

1 
.• L~~- • n,..!_ ... _.. 

aleyh bir daha birbirimizi görmeken tur u uananat veaaır aunyevı d 
lenmek vaadi en sonunda ter~ihan ken- yıına: Flanz Lehar'ın (Tatjana) opere- SAUHU ASUYE HUKUK HA- icra dairemiz içinde yapılmak ad .. . T. t f _.., d .. e ·ı· F k l" ah . . uzaklaşalım> derler. t ' d b' U't "'MUAINDEN .. b' .. "'dd ti t 1 w v uz.erme ıcare yapan ısın verı ır. a at ma ı ve y ut saır ın en ır s ı . .ıu ıu : uzere ır gun mu e e sa ı ıga Dokuz ı·r·· :...L ticaret un.,..,. 
bir çok 1orluklar dolayısiyle şiındilik Bu mürailer, seven bir kadının terket- ODA MUSIKISI: Dosya No.484 konuldu. T. tey ~-~n lfUU h~ 
nikahın imkansız olduğu tebarüz ettiri- mek kuvvet ve takatı olmadığını pek ' 18.15 Varşova: Viyolonsel, piyano tri- Salihlinin Mitatpqa mahallesin- Bu arttırma neticesinde ıatıt .~care •• linKA11

2
U

1

n
1

un
2 

un ına ıı.11' 
J. G·· e1 b' iyi bilenlerdir M B h ) 18 30 p • h I l bo gore ııcı numaru ır.. uz ır Amerikan kızı eğer ah- · yosu. ( ozart, ra ms , · rag: den Lofcab Ahmet kızı Ayte tara- bedelı er ne o ursa o sun rcun t •

1 
d'ld'w• ·ıan 1 ur mak deg~ı·ıse bo"yle hır· erkeg~ı· hemen Bu kadın böyle sözleri işitti"'i erkek- y 1 zl k rt""ti 18 20 T e pzı·gv· Be d k öd • t 'h' 2280 l k ve eacı e ı 11'1 1 0 un • 

s ayı sa nr ua " , . .ı..ay • - fm an ocuı lzmir Kartıyaka Bay- enme11 arı ı numara ı a-
4374 

(2233} 
ormana odun kesmeğe gönderir. ten hemen uzaklaşıp kaçmalıdır. Böyle ethovenden Es-dur pjyano triyosu1 23.20 raklıda Salihlili imam oğlu Hakkı nunun mer'iyete girdiği tarihten 

lkinci usul - Erkek kendisini kadı- erkeklere çarpılan kadınlar bilmeli ki Lllypziğ: Enster le h" .... ~ L----- da ıonraya müsadif olması hasebiyle - • 
1 
.. 

d b db h 1 k d 1 h k1 k kl b S L ER a y me a~ .. ogı ~uua vasmın k k . .. · · d k "sbıte ... -na aima e a t o ara göstermek is- sonun a on ar a ı çı aca ar ve en RE ITA L : lmakta l uhak . d d kıymetine bakılmıyara en ço mı gun ıçın e evra 1 mu. b'I• 
ter. Bu rolü oynıyanlar ekseriyetle ev- sana söylemedim mi idi. Diyerek ken- 10.15 Berlin kıs:ı dalgası: Solist kon- yapl 1 

•. to ani) m dt e mbeıml e a arttıranın üzerinde ihalesi yapıla- riyle birlikte memuriyetinnze 1 
. . ) 6 30 B 1. k d 1 va ının gos er en a res e u uruna- l E l ~ k d' l • • d 11 erkeklerdir. Karılarının kendilerini <:!isini terkedip gidecektir. Bu gibi er- sen, (pıyano , l . er ın ısa a gası: ... • . • caktır. Satıf 844 numara ı m a ırme erı ıcap e er. • ·rıı· 

nnlıynmadıklarını iddia ederler ve bir kekler aşkı daima ticareti kendilerine Sopran tarafından şarkılarJ 18.30 Ber- dıgı ı~e edıle~ davetıyeden anlqıl- ve Eytam Bankası kanunu hüküm- Aksi halde hakları tapu sıcdı 
11 kalp arkadaşına ımuhtaç olduklarını söy- zararı da kadına ait bir şirket işi gibi lin kısa dalgası: Küçük şarkılar, 20.05 

1 
malda ıkamet~~h!nm meç~ul b~lun- 1 lerine göre yapılacağından ikinci ce malum olmadıkça payla!~• d:,. 

lerler. görürler. Bükreş : Alman şarkıları (Schubert, St- 1 ~asına meb~ı ı~anen t~bbgat ıfuı- arttırma yoktur. Satıf pefİn para hariç kalırlar. 20/1/38 tarıhın ılı• 
Böyle bir erkek hiç yüz verilmeden Yedinci usul - Erkek ka<lını jçki ve rihıs, Mnhler, Pfüzner, Gretel), 20.30 I na karar ~e~lmı§ oldugundan m~- ıile olup müfteriden yalnız yüzde itibaren tartname ~erkese ~ıll" 

hemen karısı ve çocuklarının yanına sarhoşlukla yola getirmek ister. Fakat Bükreş : Piyano refakatiyle keman so-1 ~eme gunu olan ~4/12/937 ~~: jiki buçuk dellaliye masrafı alınır. tır. Talip olanların yuzde Y~~i bit 
evine gönderilmelidir. bu usul o kadar adi bir şekildir ki bun- natları1 23.15 Varşova: Piyano (Beetho- nu saat dokuzda bızzat gelmedıgı ipotek sahibi alacaklılarla di- çuk teminat akçeıi veya mı~ı t 70 

üçiincü usul - Erkek bir şövalye gi- dan bahsetmek bile caiz değildir. \'en). ı veya kanuni bir vekil göndermedi-
1 
ier alakadarların ve irtifak hak- banka itibar mektubu v_e 37 i jc:• 

bi görülür. Bir kadının teveccUhilnü he- lşte erkeklerin kadın avlamak için DANS MUSIKISI: ği takdirde gıyabında muhakemeye kı sahiplerinin gayri menkul üze- dosya numarasiyle lzmır 2 ~ ·ıao 
diyeler Ue kazanıp gönlünü bulmak is- kullandıkları usuller bunlardan ibaret- 19.10 Pııag Brüno, 22: Varşova (Halli I devam edileceği tebliğ makamına 1 rindeki haklarını husuaiyle faiz ra memurluğuna müracaatler• 1 

tiyen erkekler bunlardır ve kadın kal- tir. Amerikan ve bütün dünya kadınla- musiki ve dans parçaları) 23.30 Viyana1 kaim olmak üzere ilin olunur., 1ve masrafa dair olan iddialarım olunur. 276 (223S) 
bini bildikleri için de tok tehlikeli er- rı dik.kat etsinler. 24.20 Hamburır: LAvpzll. 1 (2238) iabu ilin tarihinden itibaren 7ir· 4356 
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71- Yazan: Kemalettin Şükrü 
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BIZANS SARAYININ JC YUZU 
YAZAN : Vicki Baum NAKLEDEN : l\1etin Orba 

' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• llkönce inanmamış, rüya sanmıştı Söyle .. Çok mühim dediğin şey nedir? 
Halbuki rüya ve hülya dediği hakikat oluyordu işte Holivud yolun 

idi ve bir gün orada meşhur olacaktı ve o zaman .. Ah o zaman. Atl;rrımdan biri mi hastalandı, hayvansarayımın bir 
Yoksa Saray mahzenlerinde bu Birçok Amerikan filimleri gör- nüş masraflarını da stüch•o üzerine kaya ayak basarken bir kalemde tarafı mı yıkıldı. 

akşam içecek 
.. müştü. Ve bu gördüğü filimlere ba- alıyordu. Bu gibi vaziyetlerde tecrü-(a disine şahitsiz senetsiz iki bin d 

Şarap mı kalmadı. knrak Holivutta kendisine bir iş bu- belerin, sanatkar namzetlerinin bu- birden verir miydi? Bu para, Am• 
1abileceğini umuyordu. Kendi ken- lunduğu mahallin stüdyolarında ya-

1
1 kaya girebilmek için resmi maka 

Derhal imparatoru görmeli- Oçüncü Mi4elin gözleri açıldı. Bunu 5ize kaç defa söyledim. inan- dine: 1ann Amerikaya gireceklerin üzeı 
,in .• Ona hayatının tehlikede ol- Vasilin çok zeki olduğunu bili- madmız. Belki yine inanmıyacak- - Benim romantik bir tipim var .. , . • ' rinde bulundurmalarını şart koşt 
duğunu ve Bardasın bir suikast yordu. Onun çok mühim, en mü- , smız. Fakat bu sefer boş gelmi- Diyordu. Bayan fuller de bunun far- • • · ları para idi. 
hazırladığını haber vermelisin. him dediği birşey her halde il yorum. Elimde kuvvetli delilllc- kında olmuş. O belki orta bir kadın. · Ferdinandın para51 yoktu. B 
Bunun için de Simbatyosa haber ehemmiyetli idi. rim var. Fakat kalbi temiz. Üstelikte Ameri- FulJer bu iki bin doları münakaşa ı 
volla.. Onunla ben konuşurum.. Merak içinde sordu: 1 Delillerin mi var? kalı .... Amerikan sinemasını çok eyi meden vermitti. Vakıa Amerika 
imparatora aöyliyeceklerinin de- - Ne imiş o en mühim olan Evet... tanıması lazım. ayak bast1ktan ve hükümetin ko~ 
lili olarak ta başvekilin damadı- 4ey? Neymi• o deliller? Amerikalıların (Romantik tip) - rolünden kurtulduktan sonra Fer\ 
nın tahadetini ve oğlunu saray Sizin çok kıymetli o1an ha- Simbatyosu tanıraımz.. leri sevdiğini elbette 0 daha eyi bili- nand aldığı iki bin doları tekrarA 
muhafaza kumandanlığına getir- yatınız ... Hayatınızın muhafaza- Ba4vekilin damadı... yor. Benim bu tipim onun üzerinde rikalıya iade etmişti. Bay Fuller 
mesini gösterirsin.. 51 ••• işte o, kayınpederinin zatı demek o kadar eyi tesir bırakmış ki paradan maddi bir zarar görmemi 

Vasil, Teosyanın dediği gibi Oçüncü Mi,el yerinden sıçradı. ha~metanelerine karşı kurduğu daha yeni evlendiği kocasını iknaa Görmemişti ama ne de olsa yine 1 
Yaptı N d k • t• V '}? "h d 1 b "'- f 1 1 muvaffak oldu ve ona benim irin Dah · - e eme ıs ıyorsun aaı • ı anet o a ına vaaı o ur o maz 11 eyilik değil miydi? a aonra ~ 

Bardasın damadı Simbatyosa - Sunu demek iıtivorum haa- sükut etmeği vicdanına ağır hul- Viyanadan Holivuda te]graf çektir- vaffak o1acağına yine emin ol 
haber gön~erdi. Simbaty?.s .!~·el.~n- meap ki hayatınız, bizim için, bÜ- muştur. Geldi. Her feyi hana an- di. idi kendi şeı;efini öne sürerek tavs· 
ce onu dogru Teos!.ava. g?~~du. tün Bizans için pek kıymetli olan lattı. Namuslu adam itte böyle Bu çekilen telgrafa gelecek cevabı telgrafı çeker mi idi? 

- Bu kadının sozlerını ıyı tut .. hayatınız bu anda tehlikededir. olur. Emrederseniz çağırayım oel- kendisinin, annesinin ve kız karde§i-
D d . H k k • A M · · 1 b' h 1 Peki, madam ki böyle idi, Vi" e ı. are ete geçme zamanı Hayatınıza kast için tertibat alını- ıin huzurunuzda anlatsın... nna arının nası ır eyecan a J 

geliyor gibi.. Ben imparatorun ya-
1
• b duyunc h beklediklerini tekrar şimdi dü§ünü- nalı aktör neden Ü'zülüyordu} 

. . I d yor. mparator unu a em I T ·· ti ·ı 1 k k 
nına gıdıyorum. cap e erse se- _ Hayatıma kim kasdetmek h.dd t h d korkudan renkt yordu. Babasına o zaman mese eyi ren aura e ı er er en açı 

• d "t" w · S k • · f 1 1 e em e en armamıqlardı. Belki fena ve aksi bir çereden çöl gibi boş ve değişmiy nı e go urecegım. a ın ıfı a so istiyor?... renge girdi. 11 ~ 
t cevap gelir diye birşey söylememiş- manzaraya bir nevi korku ile ba 

e mVe.. d w O .. .. M' - Amcanız!... Gözlerini kapadı. r:- _ k k I . yordu. e ıonra onruca çuncu ıfe d lerdi. ı:.şasen ona can sı aca qey erı 
). d • "'. • - Yine mi Bardas? Bıktım, Amcasının haiz ol uiu nüfuz ve Y 

an o aaına gıttı. d k b B d .. .. k d . d"' .. d.. B"" l .. f l söylemekten çekinirlerdi. Nihayet Viyanadan ayrılırken annesi 
O 

.. .. M. l b usan ım artı u ar as ıozun- u retı ufun u. oy e nu uz u 
çuncu ıte , masa atına geç- d b' d t tı'p ettigw i bir suı·k _ cevap gelmi§ti. bağrına bası~ıı, babasının el aıkı 

· b. k h 1 'I en.·· ır a amın er •• · · · · b. l d k. k '- d · A mıa: ı~ ta ım ta ta parça arı ı e _ Evet ... Sizin bıktığınız ve tın mutlaka muvaffak olacağını Bu cevap, ey sevınç verıcı ır ce- on atı yaşın a ı ız Kar eşı n 
garu> hır oyun oynuyordu. d w 'b' B' d d"' .. d'" vaptı. Empresaryo Fullerin tavsiye pılması adetti. Viyanalı aktör bunu marinin aevinçle boynuna aan1 

V .1• . d'w• • .. .. usan ı~ınız gı ı ızans ta on an usun u. f l H r k' A fil" b 1 d V b ld h ld b A l 
asN' ın }f!r ıt~ınıdsrorulnd~e: d d. bıktı. Fakat o fesat çevirmekten Korkudan titredi. telgra ını a an o ıvutta ı r ım i iyor u. e i iği a e u me- hep hep şimdi gözü önünde can a 

- e ıyı et ın e ge m. e t. • • l h .. d l k E · 1 k · · • stu"'dyoları müdüriyeti Viyanalı deli- "k 1·1· t'"d d'. k yordu . ve aızın a ey ınız e ça ı,ma tan mın o ma ıc;ın. rı a ı ım s u yosunun unya a- . 
Geç ~u masanın k~rsısına .. Al eh- bıkmadı. Herifin maksadı sizi öl- - Çağır bakalım fU Sim bat- kanlıya Holivuda gelerek altı hafta- dar masraf ederek kendisini Viyana- F erdinanda bedbinlik babasınd 
ne ııu tahtaların hır kaçını.. d"· kf B ·ık f t d d. G isin anlatsın B lık bir tecrübe yapmasını teklif edi- dan ta Holivuda kadar ve tecrübe miras knlmıştı. Annamari ise: 

Vaail hayretle imparatora bnk- ur,?le ır · 1 unu ıT ırfsa tla ya'pl- kyos,u, eB ı. d e b · 1 ··ı··d .. a- e la bu müddet için bir d k 
magı tasar ıyor. ara tar arı ı e a ım ar as em nası o ure- yor v onun için çağırmış olmasını ken i endi- - Çok §ükür - annesi gibi nik 

tı... "' her gün evinde müzakereler yapı cekmiş mukavele imzalıyordu. Viyanadan ne bir mana veremiyordu. idi. O, harp sonu çocuO.u idi. O · 
Emredersiniz... -j ... k r . ed d.. c 

yor. Planlar, tuzaklar kuruyor. - Bitmedi - Ameri aya ge ış ve ıcap erse o- Ernpresaryonun karısı bayan Ful- sanların ve dünyanın parçaland 
Diyerek masanın karşısına geç-

li ve aordu: 4 o o b k e e k b e ler onu bir köşeye çekmiş, gözlerin- zamanı görmemişti. O, daima n 
N 1 ı•n ışı ay etmış de parlıyan manalı bir ışıkla: bir hayat içinde ya§amağa alış = N: ~:: :ı::!k .. ~~i~::~~~ude~ - Bütün bu işleri ben yoluna olan annesinin oğluna bir lokma e 

itil ya ... Bu tahta parcalarının her koydum.. mek temini için kapı kapı dolaştı 
biri birer cinı at ... Onları yarı~tı- Mfl* wg 1 *' Diye fısıldamıştı. zamanları görmemişti. O, harba s 
rıyorum.. B ı • t d • • d Holivuttan cevap gelmiş olmasııü sağlam giden babasının :tek ko 

Vasil, elinde tuttuğu tahta par- U garıs an a son on sene JÇJfl e Ferdinandbüyükbirmucizesaymış- döndüğü anın acı manzarasına 
calarını bıraktı. imparatora yak- tı. Bay FuBer çılgın gibi te~ekkür hit olmamıştı. Annesi, kocasının 
laftı: d "" ı ı ı kt d etmişti. Amerikalı ise bu gibi §eyle- az olan malul maaşı He geçinemedi 

- Hafmetmeap ... Dedi. Bun- og·um ve ev enme er aza ma a ır re alışkın ve pi§kin bir tavırla Viya- leri için komşu kom§u dolaşır, çam 
ları bırakınız da beş dakika beni nalı aktörün miyop fakat tatlı bakış· §ır yıkardı. 
dinleyiniz. Size ıöyliyecek çok Sofya (ilk kanun) - Zora gazetesi- ziyade azaldığı yıllar, 1912 den 1917 ti ıibi cendiıeyi mucip:» bir hal alır. lanndaki minnet ifadesine aldın§ et- Ferdinand ilk Önce bir Viyana 
mühim sözlerim var. d la - l • t" d h ed ·f }d nin c400bin kişi kaybetmiş bulunuyoruz> -dahil· ye kadar olan harp yıllandır. En Gazeteye göre 1926 senesi :ıarhnda me en §Un n ıoy emış ı: yatroaun a ve sa n e vazı e a ı 

Oçüncü Mitelin katları çatıldı. başlıklı yazısına göre ııon yirmi yıl zar- aı doğum hadisesi kaydeden seneler de batlıyan niabet 1936 ya lı:adar mütema- 1 

- Bu daha ba§langıç ve ... Tec- zaman zavallı kadın ne kadar sevi 
- Naaıl mühim feyler, dedi, fında Bulgariatanda umumi nüfusa nis- 1916 dan 1918 -dahil- yıllardır. Nüfusun dl bir yükseli§ arzet.eydi bu on yıl zar• rübe .. Dur bftkalım .• Suyu görme- mi§ti. Hatta aevincinden ağlamı 

Jftlarımdan biri mi hastalandı? b • • d 913 1916 1 d ı R be T b'J V k A h d k d' · beten doğum ve evlenme hadiseleri en· ta ii artma vazıyeti en ziya e 1 , t fında normal nüfus artımı .fOO bin ki§iyi en paça arı sıvama.. o rt ay- ı e... a ıa aa ne e en uııne ve 
Yeni yaptırdığım «Hayvan aa- di~eyi mucip bir tarzda azalmakta ve 191 7 ve 19 18 harp ıenelerinde azal· bulacaktı. lorun yerine geçeceğini de daha len vazife u~klıktı, aldığı hafta 

rayı» nın bir tarafı mı çöktü? Sa· normal nüfus artımı bariz bir tenakus mıttır. l Gazete, ıelihiyettar ve meı'ul maltaın- ıimdiden tasarlamaf.. ise hiç denecek kadar azdı. Maam 
ray mahzeninde şarap mı kalma- aızetmektedir. 1904 senesi Bulgaristanda tabii bir ların evlenme, doğum ve uilık iflerinde Ferdinand Şenbaver, babasi ve bü· fih ne de olsa evin iaşesine bir ya 
dı? B 19 36 yılı zarfında yapılan . nüfus sa· surette nüfus artımı binde 21 •2 niebetin- ciddi tedbirler alma1anm ve bu i§leri da- yük babası gibi Terezyanum !tollej- dım demekti. 

Hayır hafmetmeap... un- d B 1 • ..f 1 .1 de iken bu nisbet muhtelif tehalüflerJe h "dd. d h b d d 1_ 1 1 b'l' Babas k o kadar memnun go· yımın a u ganstanın nu usu a tı mı - a cı ı ve a a iyi ir tarz a organize e 01'Umuıtu. ngi izceyi eyi ı ıyor- .. ~ ~ 
lar değil.. yon 212 bin 440 olarak tesbit edilmiş- l 926 senesi zarfında 20·2 gibi bir netice etmelerini ietemelttedir. du. Buna rağmen Amerikalının ace- runmemışti. 

- O halde ıöyliyeceklerin de . . . arzetmiş ve bundan sonra müteonadi bir B' Şö' ha · · h 'd 
t r A n za fı d B 1 t d .. 8 ETNOJ',RAFIK ER l le ve ima11 aözlerinin inceliklerini - ır n ver ıçın O§a gı ··h• d ""'l B b l d 1 

• ynı se e 1 n a u gans an a., L•nakus göstererek nihay•t 1936 da 11,ı: u S C ı k 1 k d J b mu ım egı ... ence un ar an b" 950 1 159 b" 146 d ... .. .. / farkedemiyordu. ce mes e eği u ... 
d h "h• 1 bT ? Ew ın ev enme; ın ogum; inmiştir. Halbuki 1926 senesi zarfında 

.a. )~ muklım. ne . 0 8: ~ ır · . ger 87 bin 723 ölüm kaydedilmiştir. Yani B ı h··ıı.·· · F" 1. d' d h"" ··k Bay Fullerin sogwuk tav-ırların-ı, ke- Demişti ama ne yapsın, ihtiy soy ıyece erın aıyaaı ıse gıt on- Bulgaristan nüfusu 5 milyon 8 14 bin 800 u gar u umeti an an ıya 8 uyu 
1936 l f d ··f ı b" b. t ., fy · · S · B ı aı'k •o""zlerı·nı' tahlil etmek ı··tı'yor. Bı"r yüzünden sesini fazla çıkaramamı )arı Bardasa anlat... yı 1 zar ın a nu us norma ır su- ki~i olarak tesbit edilmiştir. Böyle bir nü· ır e nogra a ıergısı açmııtır. ergı u · " " 

V asil, İmparatorun biraz sert- rette 71 bin 42 3 kişi olarak büyümüştür. fusun senelik nüfus artımı 109 bin 312 gar etnoğrafya müzesi müdürü Hr. Va- mana çıkaramıyordu. h. 
ce aöylediği bu sözlerden yılmadı. rulı.arıki doğum, ölüm ve evlenme vaka- kiıi iken 1936 ıenesinde altı milyon 212 karelsld tarafından tanzim edilmiı ve Amerikalılann it adami olduklari Ferdinand sahne hayatınin dah 

k k 1 b. ··f ·· · · b h b f F' ı· d" d b'" ··1 bi ·ı · il '- l hakkında kulaktan kulağa dolma bı'r ilk adımında Viyana halkının hoş Bu sefer artı ıon ozunu oynu- arını ın nu us uzerıne nıs eten ~ap- bin 440 kişilik ir nü usun senelik normal ın an ıya a uyu r ı gı e &artı an-
ı k 1 k · f d B ı b .. 2 s · · 1 .. . d il h malu"matı vardı. na gitti. Upklık rolünden Jön Prö 

Yordu. ıyaca o ursa aynı ıene zar ın a u - nüfus artımı 71 in ., 3 ki~idir. Her iki mııtır. ergının açı ma torenın e c m ur 
mi ye rolüne kadar yükseldi. T ab 

- Bütün bunların üstünde, de- garistanda bin nüfusa 7-9 evlenme; 25-6 senenin umum nüfus mevcudlan nazan reisinin qi hazır bulunmuı ve kcndi!inc Bu adamın her halde hana bir iti-
d . k üh' • ··h' b. ld ... 1 .. 1 ··ı·· · b k d" · "b 1 k 1 d k" f k b'" t tk• · 1 · b. ·· madı var, dı'ye du""qu''nu"'yordu. Öyle haftalıkları da 0 nisbette arbyord ı, ço m ım ve en mu ım ır ogum ve .,. o um ıea et etme te ır. ılı ara a ınaca o una ara a ı ar us· gaye ıana arane ıı ennuı ır masa or- ~ 

Arasıra kumpanyanın en büyük a 
{.ey_ var ki_ onu unuttunuz. Bulgaristanda evlenme vakalarının en bütün büyür ve hakikaten Zora· nın dedi- tüeü ile iki ıeri pc:çetc hediye edilmiştir. ya ... Eğer itimadı olmasaydı Amcri- tistlerine bile sahnede vekalet etti 

,.-Z JJZ i fll!DS!"'"bP'.Z P!'firH!'a artık gidersem gelemem. Niçin ısrar edi- lensin. Nihayet ka;;nda bir .saray görU-
1 

::'.2Dilrükeş ... Dilrükeş.. - .. olurdu. 

HALK MASALLARI 
1 
yorsun, vazgeç bu sevdadan.. nüyor. Bu saray Dilrilk~Uı sarayıdır. j Diye bağırır. Dizlerine kadar taş ke- işte Amerikalı Empreaaryo BaJ 

1 Fakat kızın kulaklanna bu sözlerin Sen: 1 silir. F ulJer ve karısı onu böyle ve vekal 
. hiçbiri girmez. O mutlaka Dilrükeşi iste- - Dilrtike§ .. Dilrilkeş... 1 Bir kerre daha haykırır. Göbeğine ka- ettiği ehemmiyetli bir rolde görmü 

E 1 Z mekte ısrar ederek ağlamasına devam Diye seslerursm. İşte benim .sana da dar taş kesilir. )erdi.Locasına gelip te Holivudu te 

Vve aman 1 
eder. Sözü kısa.ke~.e~!m, o~lan b~ .seler;öğret~ceğim budur. Ondan sonra ne olurl Bir daha Dilrükq.. Diye bağırır ve lif ettikleri zaman Ferdinand bu tek: 
gerçekten veda ı1e olume gıder gıbı kal-! sun bılmem. bu sefer boğazına kadar taş kesilir. Jifi bir alay aanmı§b· 
kar yola çıkar, doğruca büyük Dev ana- Diyerek sözü keser, oğlan Dev aruwn- Artık son defa olarak ve can havliyle Halbuki bu alay şimdi onunla ae 

1 • d sına gider. Elini bırakır ayağını Öper, dan ayrılıp yola çıkar. Doğruca kuyu- : Dilriikeş diye bağmp tepesine kadar taş dikleri arasında koskoca bir atlanti 

Ç l n e = nw.ı, ayağını bırakır elini öper, yalvarır, ya- nun başına varır. Evvelki gibi kuş tuta- l :kesilmek üzere iken DilrUkeş, ayakların- denizi koymu§tU. . 
karır, Dilrükeşi elmağa geldiğini söyler. rak kuyuya atar ve anahtarı ver .. Diye: da altın nalınlarla ko~rak gelir. Elinde- Gidiyordu .. Holivuda gidiyordu. 

6 - Dev anası: bağırır. Anahtan alır. Mağaranın önüne ki altın tası saray bahçesindeki havuz.a Annesine para da bırakmıştı. B 

3 k 
• k d -A oğlum, der. Sen ne cesur şeymiş· varır. Kapıyı Gsar. Içeriye girer. Zından 1 daldırıp su ile doldurur. Çocuğun üzeri- para, idare etmesini bildikleri ıçı 

iz ar eş sin. Bu sefer artık ölümüne susaınışsın. gibi karanlık içinde öntindeki düz yolda 1 ne serptiği gibi çocuk yeniden can bu- onlara altı ay yetebilirdi. Hem H 
Gel bu işten va1.geç.Oğlan ise ölmek var, yürümeğc başlar. Gkler, gider, nihayet }ur. livutta çok kazanacak ve daha ço 

Hükümdar yine bir gün oğlana avda marifetli olduktan sonra kendi kim bilir 
1 
dönmek yok, ~~n nineciğ'.m, sen ~~~a 1 aydınlık görünmeğe başlar. Yol bir ser-ı Dilrük~: paralar gönderecekti. 

tekrar rastgelir ve tekrar hasta düşerek nasıldır. der. Eğer onu gelirtebilirscn bunun yolunu ogret ben gıder, ya olu-, viliğe varır ki her biri göğe baş çekmiş. _ A çocuğum, der. Ne !stersin.. Bir Nihnyet, Bayan Fullerin ümit v 
. . . . rüm ya Dilrükeşi alırım diye yalvarır. • . . . . tahminleri hakikat olursa onları d 

sarayına döııer. Bu sefer hastnlığı çok artık hıç bırşeye ıhtıyacın kalmaz. 1 . l in, cm yok. .. Ses sadn yok ... Oğlan ser- kerre geldin, dıkenimı aldın, bır daha Holivuda getirtecek, bu cennet gib 
şiddetli olur. Sebebini araştırınca bunun Aksam oğlan mağaraya gelince kız Kadın, oglanın yalvarmasına dayana-ı vill'rin arasından gide gide bir mezarlığa 1 

geldin aynamı götürdün. Bun1arn kan-
". . . 1 d""k"' , mayıp yeniden şöyle bir yol öğretir: . ı eldin dedikleri memlekette onları uzun za 

Yine avda gördüğü çocuk olduğu anlaşı- gozlerınden yağmur gıbı yaş ar o up 1 vnrır. Ne yapsın .. Burası mezar değil, 1 madın, ta buralara kadar g . Ah! mandır mahrum kaldıkları refah, hu 
lır. illa Dilrükeşin kendisini getirmesini, e- - Oğlum, de;. Gider kuyudan anah- insan şeklinde yüzlerce binlerce ta~ di- 1 Dua et o bfilıl yerlerde gömUlU olan gü- zur ve sükuna kavuşturacaktı. 
lki . • . . . .. .. ~. . .. 1 tarı alırsın, magaranın kapısını açarsın . . . 1 ks b · b 

kız knrdeşı telaş ve korku alır. Ebe- ğer getırmezse kendını oldurccegını soy- . . . . ö .. . 
1
. ' kilmış ... Bunların hepsı de buraya kadar nahsız anana .. Yo a ugUn urada taş -BiTMEDi-

. ... . .. .. ı ıçerı gırcrsın. nune 2or hır yol ge ır. . . . . 1 . . . 
Yı çagırıp, ış boy le .. Boy le .. derler. Ya ]er Çocuk kız kardeşinin böyle birşey lk" tar f bak k k 

1 
k gelıp taş kesılmış ınsnnlar.... olur gıderdın. Dıye birç-0k danlır ve son- -----. 

1
. ı a ına mıyara aran ı ta o yo- ·ı 

b~ çocuğu öldürürsün ve yahut sana ve 

1 

istemesine hayret eder. la gidersin. Epey gittikten sonra bir ay- Bu manzar.a oğlanın gönlüne bir kor- ra sorar: J 7 mı yar cigara 
bızc rahat yok.. - Kardeşim, der. Iki defadır Dilrü- 1 dınlığa çıkarsın. Evvela bir serviliğe, bir ku düşilrürse de yine yoluna devam e· - Söyle bakalım §imdi ne istersm? Son ve resmi bir istatistiğe göre Fran~ 

l!.öe n: yapaca~ını şaşmr.Kal.kar, ~oğ- i keşe giderken yollarda çektiğim sıkıntı-: az ilerisinde de bir ~er.ırl~ğa rastgelir-ı der. ..Uulk~n bakmakla göz ~ma- Çocuk, hlç çekinmeyip: sızlar, 1936 yılında 17 milyar 242 milyon 
l"Uca magaraya gıder. Bakar kı hakika- lan, atlattığım ölüm tehlikelerini biliyor- sin. Bu mezarlık, Dilrilkeşı almağa ge- §ır, guneş gıbi pırıl pırıl yanan bır sa~ - Sen1 isterim, mutlaka alıp giHUre- cigara içmişler. 1935 yılına n· b tle 871 
ten Dilriikeşin aynası da gelmiş. 1 sun. Beni iki defa oraya yolladın. Dikeni 1 !enlerin mezarlığıdır. Hepsi de burada ray görtir'~ Çocuk, Dev anasından öğ· ceğbn... milyon eksik. 

Bu defa kıza Dilrükeşin kendismi is-
1 
istedin getirdim.Aynayı istedin getirdim.' tepeden tırnağa kadar taş kesil.ml§ler-ı rendiği veçhlle saraya yaklaşınca Av87.l Deyince Dilriike§: Fakat gene ha7.ineyc 3 milyar 434 mll-

1eıncsini söyler. Dikenl, aynası bu kadar, Şimdi de kendisini istiyorsun. Bu aeler d.ir. Sen bu mezara hiç bakmadan ller- çıktığı kadar J -DEVAM EDECEK- )IOD frank varidat temin etmistir-



SAYFA: 6 
R lt:KK.ANUN SXLI 1937 

~8 iliCi Yerli mallar haftası baş adı 
Başve.kilimiz Bay Celil Bayar Haftayı çok d~·ğ·~!!! .... !.~ 
r ........... 2., .............. 1 ehemmiyetli nutukları ile açtılar ~ 29 

ilk teşrin 
Cümhuriyet bay 
ramıdır Cümhuri 
yet bize bugün hu 
raf el eri yıkmış, ye 
rine nurlu bir dev 
rim hayatı ikame 

i etmiştir Şefimizin 
: idaresi altında bizi . 
'i hergün birer suret 
• Ele terakkiye doğru 
~ götürmektedir . 

. . . . . . . . 
• 

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

Arkadaşlar ! Hep beraber sevgili Hataya, Hataylı 
kardeşlere sesimizi milli heyecanla yükseltelim 
idik. Yeni bir mahreç bulmak kolay bir 
iş değildir. O hayalı ve ananeyi değiş

tirmek: kadar güçtür. Memlekelte iş 
hacmini arttırmak ve hayat üzerinde 
müessir olan bazı maddeleri ithal et
mek suretiyle ucuzluğu temin etmek 
prensibini takip ediyoruz. Ve bu se
bepledir ki kontenjanı malum olan • şe
kilde kaldırdık. Kontenjanın kalkmış 
olması ve salı§ları buna müvaz..i ola
rak ta temin etmek gayreti biz.e ne ne
tice vermiştir? Bunu şımdi rakkamla 
huzurunuzd arz.edeyim : 

ON AYLIK T1CARET MUKAYE
SEMiZ .... 

l 

A 
• 
ı 

y ... ! 
ti ' o sun. 

Maliyemiz. gayet dürüst gayet scla
betli bir esasa istinat etmektedir. Büt
çesi kat't ve samimi olarak ınütevazin
dir. Ve bu kat'i ve samimi olarak mi.ite
vazin olan bütçenin bu hali ilnnihn~ .: 
devam edecektir, ettirilecektır. (Şiddet
li alkışlar) 

Çünkü arkadaşlar, bir devletin büt
çesi mütevazin olmazsa hükümet kur
mağa imkan yoktur. Hükümeti kur
ınazsa ordusu yoktur. Ordusu olmar.sa 
mesnedi yoktur. Ve binaenaleyh müte
vazin o1ınıyan bir bütçenin arkasından 
muhakkak bir anarşi beklemek zarureti 
vardır. Biz bu anarşinin memfokette 
cloğınasma değil, memleketimiz hudut-

Son teşrin 
Hatay bayramıdır 
Bu tarih 29 llkteş 
rinin kardeşi yahut 
evladıdır. Geçen se 
ne icimizde bir en .. 
dişe vardı Hatayı 
kurtarmak azmin 
de idik Şimdi mille 
timizin karşısında 
diyoruz ki: Hatay 
kurtulmuştur. Bay 
ramını yapıyoruz. 

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

ANKARA, 12 (A.A) - Başvekil B. On aylık harici ticaretimizin mukaye-
Celal Bayar Seklz.incl yerli malı ve art- sesini yaptığımı:r. zaman şu rakkamları 

larından bakmasına dahi müsaade et-ı ile beraber pnra bölümünü ayarlayara\ 
miyeceğiz. (Şiddetli ve sürekli alkışlar.) ikisini müvıız.i olarak göstermektir. Kla 

ttrma haftasını aşağıdaki nutku ile aç- görüyoruz. : 
m~tır: 1935 senesinde 134 mılyon. 

Sayan vatandnılarım bayanlar bar- 1936 senesinde 138 mılyon. 
lar.. 1937 senesinde yani ıçinde bulundu-

Büçte müvazenesi bizim nazarımızda sik nazariyede derler ki, Merkez bank~ 
bu kadrır hassas bir meeseledir. Acaba lan hunu yaptıkları takdirde başka h~ 
lıiitçemiz ne haldedir bir şey yapmış olmasalar dahi vazifeleriı 

Size bir iki mukaycs._.li rakkam oku- ni ifa etmiş olarak kabul edilebilirler, 

Ulu.sal ekonoml ve arttınna kurumu ğumuz senenin on ayı zarfında 183 mll
her sene biı.t burada toplamak suretiyle yon lira. Geçen senenin ayni aylarına 
millete he.sap vermek mecburiyetini ih- nazaran harici ticaretimizde 25 milyon 
das etmiştir. Bu gür.el ananenin teslrl liralık bir fada vardır. Bu Türk ekono-

yacağm1.. ENFLASYON VE DEFLASYON 

altmda ben de geçen senelere ait iktı- misinin iş h. emine ilave edilmiş bir ......... . Bizim Memleketimizde . ....... , 
sadl hadiseleri huzurunuroa teşrih el- mik.dardır. ihracatımız geçen seneye 
mek istiyorum. Fakat sözüme başlamaı:- nanı-an on ay zarfında on milyon lira 
dan evvel ifade etmeliyim ki memleke- faz.la kaydetmektedir. ithalatımız. da bu 
tin ekonomik hayatında durmadan din- nisbette yükselmiştir. Bundan anlıyabi
lenmeden miltet.e nurlu irşatta bulunan lirsiniz ki bu ropriz denilen devrede alı
Ulusal ekonomi kurumuna te§ekkilr et- nan tedbirler tesirini gö,.;lenniştir. 
~liyim. Milletin hayatında en mühim Bütün cihan hayatıncla siyasi olsun 
mesnet ve denileblllr ki birinci derece- iktısadt olsun yeni bir sürprizle karşı
de mUhim olan mesnet ekonomik teşld- !aşmadığımız takdinle diyebiliriz ki 

Sınıf kavgaları yoktur Sınıf ihtırası yok 
tur Birbirini menfaat saikasile didikle 
yen, yıkıp bitirmek isti yen ayrı ayrı 
insanlar yoktur Hepsi Türk namı ve 
vahdeti altında toplanmış mübarek in 

lt\ttı.r. Blzlm ekonomik hayatmııula ta- Türk ticareti umumiyetle geçetı senele- sanlardır 

Bilirsiniz ki bütçe senesi hazirandan 
haşlar. Ve ayrı bir senedir. Ve şimdi bu 
ay altıncı ayıdır. Vergi tahsilatımıun 
altı aylığı 1935 senesinde 95 milyon 936 
senesinde 127 milyon. 1937 senesinde 
147 milyon .. (Alkışlar .. ) 

Mali politikamız üzerinde ekonomi 
politikamızda olduğu gibi duracak de
ğilim. Yakın zamanda B. M. Meclisin
de bunun etrafında uz.un iz.ahatiyle ma
ruzatta bulundum. Esasen burada taf-
si!Ata girmekle siu sıkmak sadet harici 
addedilebilir .. 

MUKAYESfil.1 RAKKAI\U.AR 

kip ettıAlmlz seylr tetkik edilirse görü- re nazaran bu sene btti memnun edecek . 
•••••••••••••••••••••••••• 1111 ••••••••••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Mevduat kısmına gcçiyorunı. Milleltn 

lür kl memlekethı hayatına en rnuvaflk şekilde cereyan ed~wek istidadım göst-er-ı . . . . . •v• • 

olp.n usul ve prensipler kabul edilmiş- mekt~ir. Biltabj bazı maddelerimiz 1 nukdarı ihz:ıcat ~ev~ı:nıne ~lrdıgunız sef henUz doksan milyon lira büyük kazancı ne raddcdedir ? 

Bizim naz.arımtzda enflasyon ihliyag 
tan faz.la para çıkarmaktLr. Muztrdır, 
Fakat ihtiyaç varken enflasyon endişes 
He para çıkarmamak ve piyasayı dar bit 
vaziyette bırakmak dahi ayni dereced4 
muzırdır. Ve buna verilen isim defla9 
yondur. Şu halde biz. milli menfaatim~ 
itibariyle enflasyonu reddettiğimiz giH 
elbette deflasyonu da reddederiz.. m 
zim için hakikat olan mesele tabü şek~ 
bulmaktır. Ve ihtiyacımızla para böli.11 

mümüzü ciddi ve samimi bir suret~ 
ayarlamaktır. Merkez bankamız bu nokı 
ta · ilzerinde §Üphesiz ki hassastır. ,Vı 
hassas bulunacaktır. Hükümett!n df 

1 
lbcm gelen müzahereti elbette g&ecekı' 
tir. 

IÇ EMNiYET MESELESI 
tir. Bu prensiplerin burada tafsltAliyle üzerinde biraz ferahlık olduğu gibi 00• I uman .44 mıl~on lira ~dL ~~un 18 bu- bir paradır. Ve bu büyük parayı hiçbir (Pouvoir D Achat) nın salın alma
arzedilmesi hiç şüphe yoktur ki hepi· zı ma9del~rimizin satışları üzerinde de 1 Çllk mılyon ıı:aya duşınuşlu:· Fakal istihsal ve tahsil menabiini tazyik etme- kabiliyetinin yilkseldiğ( ve yükselmek
mlzl sıkar. Ben bunların ana hatlart sıkıntı mevcııtlur. Fakat burad ifade1 buna mukabıl Almanya pıyasasının den elde elmiş ve işimizi görmüş bulu- te olduğunu size arzetmiştiın. Buna işa-
ilzerlnde tevakkuf edeceğim. Ve ayni etmeliyim ki ikisini de kül halinde mü-ı T~.l".k pi~asasınd~n veresiye sat~şından nuyonn. Bunun manasını elbette tak- ret etmekle heraber milli tasarruf ne Ekonomik meselelerin, mall meselelC( 
zamanda hAdlselere blrer birer temas talaa ediyoruz. Bize bu ümidi veren di- mulevellıt alacagı vardır. Yani bız ken- Clir buyurursunuz. ı·addedooir ? rin ve para biriktirmenin bağlandcğı bi' 
edeceğim. ğer nokta da yine cihan ekonomi politi- ı di hesahıınıuı asla açıkta değiliz. Bunu llükümetiniz ve Iktısat vekaletiniz. Milli tasarruf her gün büyilk hamle-

lcketin iş hayatına karışmakla umrana 
yardım etmektedir. Çocuklarımızdan 

haşlıyan bu güzel adet bütün milletçe 
seve seve tatbik edilmektedir. Şurasını 

k d 1 1 b tle ··vaceh · d ifade et nek bu sene Ulusal ekonomi ve arttırma lerlc aıtn1nktadır. Ve bu tasarruf mem-GEÇEN YILA BlR BAKIŞ ası üzerinde t.ebe dü e doğru mey i u sure mu enız e . 1 
.. • 

sezmiş olmaklığımızdır. ten maksadım alınan tedbırleHe Turk haftasında millete küçük bir hediye 

Arkamızda bıraktığımız sene beyne!- Bazı iptidai maddelırin diğer memle- müstahsilı için müşteri hulundugunu gös verdL O hediye üç senelik maden prog-
ilel ekonomlk vaz.i eti itibari le k ketlerde bol olarak yetişmiş olması is- terınektedir. Müstahsilin sadece dikkat ranudır. MadenlerimiT. şimdiye kadar 

;n y y çıo 1 1 
... 1 l l · l~ ki h" d d h k . 1 'd ' T" ·k muhtelif manzaralar göstennişUr. Bilir- tihsalalın genişlem<>sine vesile olmuştur edeccgı no da 'o. ıstl~sa at ya.pma at ız. en n:a~ a . er esın ına ı ı '.: uı 

siniz ki ticarette ve ekonomide rt :is-1 ve bu itibarla mal salmak istemiyen bernber heyn°lmılel pıyasaya göre ma-
1 
ı\\adenlerı uzcrınde her kc.s spekulasyon 

~,,--rdır.Buna ğm l§ab"'t"" 1 ı ._ ti d · 'h liyet !ialini ayar etn\esidir. E(;er biz yapmak ve dilediği gibi müsbet veya 
"'UU'd ra en geçen yı u un mem ea.:e er yenı en satı' ı,tı asını ., • . 
cihan hayatl iktısadiycsinde .istikrar 1 göstermcğe b3şlamışlardır. Bu halde ~emlekcti~~ bugli~kü inkişaf se~ri- ı~~nfı şekvılde rapor ver~ek .. h:kk~ı 
boz.ulmU§tur. Buhranın nihayete ermek 1 bizim prensibimiz malımızı alanın ma- nı arı:u ettığunız veçhtle tam manasıylc h~ız oldugunu .. zannederdı. Huk.umetı
Uzere olduğu farzedildiği bir Anda ci-1 ıını alırız esasına istinat ettıği için ti- refah devre:;in: intikal ettirmek istiyo~- nız kurduğu mue~e:relerle. memleket.le 

ha ly -" ha t t · · le 1 kt 1 caretimiz tabii .,eklinde ve seyrinde yü· sak gerek sınaı sahad olsun gerek zı- hu yeraltı serveti rınm letkıkatrnı laı'1ık n s a:;ı ya ının esırıy o aca ır ~ • . . . • • b" .. 1 .. . . 
,_, b" te lih t .1_ • basl ~t B 1 rüyecektir Ve buna bilhassa hüküıne- raı sahada olsun müstahsillerımız.ın etlı ve ılırı enler uzerınde te.sısalıru 
:Kı ı.r s a ın:vresı " amı~ ır. u · ı - k . 
teslihat devresi bazı iplidai nıacklek?rin 1 timiz dikkat etm:?kle kendisini mükel- mutlaka beynelmilel maliyet fialini göz Y~~ınaga arar yerdı. Bunlardan ranta-

al t 
· · · b t ·· te · ' le! addeder öniınde tutmaları ve o mikdarlara göre btlılc he.saplarına nazar.Hı rsyonel ol-

ınmasım emın ıçın arare gos nnış- · 1 . 
tir. Ve ticaret hayatında bir ilerleme DAHlLt 1ST1HSAL VE tSTtH- istili.c;alalı tenııtl etmeleri kendileri ve 

1 

dukları an aşılanlar derakap faaUyet 

h m1 • k ı · t" B k·-.. LAKtMlZ biiyülc ıııilletimiz için zaruri bir keyfi- sı:ıhasma atılınışlır. Bu faaliyeti bakır, a esı vu ua ge mış ır. una ma w; .. • 

Ola k ha t k U d 
· t yettir. Aksi takdirde alınacak her han- kurşun, demır, altın ve gümüş üzerin-

ra z.ı mcm e e er aıma sa ıct . 
oldukları fazla mal satmak ihtiyacında Harici ticaretimizin 25 milyonluk faz- gi bir tedhir sun'i olur. de toplamaktayrr.. . 
bulunduktan halde bUyük ihracat ka- tasına rağmen dahildeki istilısaH'ıtımız Ben islerim ki buradan ınaruuıtııru Kömür havusındaki yeni ra .. yonel 
biliyeUerinln azaldığını açıktan açığa 1 ve istihınknlımız ne raddededir? El- mü ~sil i~ıtsin ~e kendi.Sinin kula~ı- 't~~irlerle birlik~ bu madde~erimiz de 
söylemekte tereddüt etmemişlerdir. ıs- 1 bett.e bu merak edilecek bir m~ledir. na gıtsın. .ve tedbır almakta ge~ıkme:ın· b0utwı. p~gramlarıyle, plAnları~le, para
tikrarsız diye tavsif ettiğim hAdise bu- Sümerbankın :fabrikaları faaliyettedir." Mulıtel ıf zamanlarda muhtelif vesıle- sıyle ışletilmeğe hazırdır. A.ym zaman
dur. 1 Diğe hususi fabrikalar da faaliyettedir. lerle birinci bej .senelik programunız- da memleket.in içinde hcnü7. mevcudi-

tebarüz ettim1ek islerim ki tasarruf et
mek sadece şahs1 menfaat değildir. Ta· 
sarrufun manasında milli ekonomiye 
hizmet vardır. Ve tasarruf heyeti umu-

miyesiyle bir milletin esas servetini ve 
e.;;as sermayesini tc.şkil eder. Bizim men1-
leketimizde bu sermaye kudreti ne hal
dedir.! Mevduat kelimesl içerisinde kii
çük ve büyük cari he.saplarla beraber 
umumt tasarruf mik<larlarc da dahildir. 
Bu suretle maruzatta bulunuyoruz.. 

1935 senesinde 198 milyon, 1936 se
nesinde 230 ınilyon, 1937 senesi haziran 
gayesinde 277 milyon. (Alkışlar. ) 

Mutetin tasarrufu budur. Ve banka
larda nakit olarak mevcuttur. (Sürekli 
alkışlar) 

.MILLt PAR.MUZ 
Fakat memleketinlizin harici ticareti Hariçten memleketimize bu sene arz.et- dan bahsedılmiştir. Ben öyle zannedi- y'eti teshil edilemiyc:n bir çok madenler 

üzerinde bunların tesiri görülm~tür .. , tiğim veçhile mal ithal edilmiştir. Biz- yonım kj bu sanayi programunmn izah' var-dır. Bunların bir kısım tezahürat Aziz vatandaşlarım. 
Evvelii bize çok mal salmak ve bizim zat merak ettim. Rakkam istedim. Sü- edilecek hiç bir noktası kalmamı~tır. halinde bulunmuş bir kısmı da bize es- Her sene burada bir mevzu bınsolur-
preruıibimiz itibariyle ne kadar çok mal 1 ınerbıınkın konjöklür bürosu bana on SANAYl PROGRAMIMIZ kiter tarafından işlefilm~, fakat prog- du. Ben de kısaca bu mevzua temas ede-
salılırsa o kadar Türk malı almak ikti- 1 aylık hesaplarını verdi. Bunlar içinde rtımsız ve plansız bırakılmıştır. Eskiler I ceğim. O da milli paranın istikrarı mese-
ı:a ederken be7.ı memleketler mal sat- 1 görüyorum ki bi1.iın için hiç şikayet Yalnız: hen burada huzurunuz.da şu işlettikleri bu madenlerde belki pl~n-l ıesidir. Geçen sene ve ondan evvelki 
mak kapasitesini kaybettiklerinden do- 1 edilmiyen ve iyi bir sene aılcledil~n 936 kadarcık söyliyebilirim birinci~ sene- sıi çalışıyorlardı. Bundan dolayı eskıle- senelerde derhatır edersiniz ki bir çok 
fayı bizimle ahş verişlerinde sekte ol-' senesine nazaran 937 sene.oıinin on aylık tik sanayi programı bitmek üzeredir.. rih işleltiği hu madenlerin .ne cevherle- memleketlerin paraları çökmliş, inhi
muştur. 1 hesabı yüz.de 51 nisbctinde bir istihlak Bunun bittiğini belki gelecek sene bu- ri ne de lıalıhaurdakt kıymetleri hak- dam ey~ıniş, ;Sukut etmişUr. Bu inhidam 

Hüliısa olarak ·1936 senesi nihayetlen fazlalığı kaydetmektedir. Bu bize ispat rad içtimaırnızda size tebşir edebilcce- kmda mafılmalıımz yoktur: Programın arasında ayakta duran ve ayakta dur-
ile 1937 enesi içerisinde harici ticareti-· eder ki milletimizin alış kabiliyeti mü- ğim. ikinci saflıası bunların tetkikini amirdir. nıasına kal'iyyetle karar verilen Türk 
miz. tam manasiyle hususi bir mahiyet 

1 
temadiyen ve mUtevaliyen yükselmek- Birinci beş senelik sanayi programı M. T. A. enstitüsü jeolojik tetkikleri- parasıdır. Türk milli parasıdır. (Sürek-

aneylemiştir. Yanl bu bir dönüm nok-1 tedir. (Alkışlar) nasıl vücuda gelmiştir ? Bunun teknik ni ve hunlar üz.erinde işletme hesapla- 1i alkışlar) 
tası teşkil etmiştir. Eğer milletle bera-I Buradn diğ"'r bir bahse geçmezden cihetlerinden, tesisatından, idare tarzın- rını yapacak meınlekctir. islifadeiiine Bütçemiz mütevazin. harici ücareUmiz 
ber hükümetiniı: bu dönüm noktası ihe- evvel müstahsilledınl:ı.e bir noktayı ha- dln ve satışlarından bahsedecek. deği- arzedeccktir. Bu maden programı çok bizim için şayanı menınuniyet, vergi 
rinde bütün teyakkuz.unu toplıyarak 1 tırlatmak istiyorum. Bizim harici lica- lim. Birinci beş senelik sanayi pro~ru- mUtevnzi olarak siı.lere hediye edilmiş tahsilatuuız munt.azıım, biliyorum ki, 
dürüst ve isabetli hareket etmek imkn- 1 retimiz adeta bir hesabı cari şeklinde- mı tesisatı, inşaatı ve mütedavil semıa- olmasına rağmen üç senenin nihayetin- Turk parası üurindc toplanabilecek le
m bulmamtŞ olsaydı memleketimiı: bun-1 dir. Malılın olan klearing hesaplarıdır. yesiyle bize doksan mUyona mal olmu~- de memleketin iş hacmine 14 milyon li- ktısüf edebilecek. u!alc bulutlu bir nok
dan zarar gürebilirdi. Mesela aksine ol-

1 
Kl,aring hesaplarında 27 milyon lira tur. Doksan milyonluk bir eser<lir. Bu ra ilave edecektir. Memleketin iş hac- ta bulun· bilir mi! 

muştur diyebilirim. birikmiş paramız vardır. Bu para Türk 90 milyonluk eser' biaim ne mali ve ne mine 14 milyon lira ilave etmiş olmak- Eğer Türk parast üzerinde bulutlu bir 
MAHREÇ MESELESf malı alınması kaydı şartiyle Cüınhuri- de para polilikaınızla tazyik etmeden la beraber bizim için daha hususi bir nokta gürenler varsa o insanlar asla .sa-

l yet l\Ierkez bankasında nııkden mevcut- vücuda getirilmiştir. Bunu bu suretle kıymeti de haizdir. O da döviz membaı- ınim1 değillerdir. Ve Tiirkün dostu de
Zirai istihsalntımıT. geçen seneye na- tur. Ayni zamanda Türk piyasasında ec- if de etmekten maksadım Türkiye hü- mızı kuvvetlendirecektir. Çünkü metal ğildirler. (Bravo sesleri, şiddetli alkış

~aran bazı maddelerde eksik ve bazı 1 
neb? memleketlerinin veresiye olarak kümelinin her yaptığı işte çok hesaplı üzerinde nlış veriş dövizle yapılmakta- tar) 

1 

faktör vardır. O faktörün ismini bilirsi• 
niz. Emniyettir. Dahilt emniyet, harid 
emniyet. Eğer bu faktörlerden emniyet 
faktörü noksan olursa bunu sehpanın 
bir ayağına benzetebiliriz. Ayakla dul" 
masına imkan yoktur. 

Şimdi sizinle aıiz vatandaşlarım, eın· 
niyet faktörU üzerinde kısaca konuşaca• 
ğım. Benim görüşüme ve temas ettiğin! 
vatandaşlarımın bana telkin etliklerl 
kanaate göre Türkiyede teessüs eden 
fısayiş şiındiye kadar olan geçmiş de
virlerin1izin htç birinde tecssils etme
miştir. Vakliyte tetkikata çıktığımız za· 
man yani bizim hayata knrıştığımız za• 
manlarda ilk iddia olamk serdedilen 
ınemleketimizdek,i kasabanıczdaki bu 

şekavet meselesi ne olacaktır) Suali idi. 
Bugün az: çok kabadayılık ananesi ile 

~ekavct merkezi addolunaw muhitle
rimiz.deki dahi şekavetin ismi unutul• 
muştu. Asayiş fevkalAde bir surette 
tcessiic; etmişti. Bu şekaveti san'al itti· 
baz. edebilen vatandaşlarımız: dahi sapa· 
a.ına sarılmış hayıtlarını bizzat kendi 
gayretleriyle kazanmaktadırlar. Bu, 
Cümhuriyet rejiminin millete bahşeLtiği 
büyük bir n imettir. (AlktŞlar.) 

Bizim memleketimizde sınıf kavgala· 
rı yoktur. Sıntf ihtirası yoktur. Birbiri· 
ni menfaat .saikasiyle didikliyen, yıkıp 
bitinnek istiyen eyrı ayrı in.s~lar yok· 
tur. Hepsi Türk namı ve vahdeti altın· 

da toplanmış mübarek insanlardır. Sü· 
rekli ve şiddetli alkışlar) 

Memleketimizde bila istisna her fcrd 
sayi ile, kudreti ılc, zekAsiyle memleke· 
tin kendisine verdiği nimetleri kullanır 
ve kudreti, zek&sı ve istidadı nisbetindc 
müstefit olur. Bunun istifadesine mfınl 
olabileet?k hir tedbir, hiç bir kanun, hjÇ 

bir engel yoktur. Ve olmıyacakttr. (SU· 
rekli alkışlar.) 
Şu halde vatandaşlarımla dahili em· 

niyet üz.erinde ittifakı tamınıınız var· 
dır. Görüyorum ki siz de beni ıasviP 
cdıyorsunuz.. 

DIŞ El\'1NIYET MESELESI 
maddelerde fazla olmak suretiyle bize kısmen kısa ve kısmen uz.un vadeli ol- hareket ettiğini tabil .kaynaklarından dır. Merkez hruıkıımızda her sene altın 
büyük bir fark göstermiş bulunuyor ... 1 mak üzere toplanan mebaliğ mikdarı 32 hiç birisini forse etmeden eserlerini bi- Ekonomi denince finansın hatıra gel- stokumuzun çoğaldığını bilirsiniz. Mer- Şimdi harici emniyete geçiyorum 
Fakat harici ticaretimiz. büsbütün baş-1 milyon liradır. Bunlnr da vadesi geldi- rer birr milletin naz.arı takdirine nrzet- memesi gayri kabildir. Acaba harici ti- kez bankamızın dikkatle takip ettiği bir Bütün dünya gözden geçirildiği ~~-
ka bir manzaranın tesiri altında kendi- 1 ği zaman Cümhuriyet Merkez bankası- miş olduğunu göstermektir. (Alkış- caretimizdeki inkişaf bu memlekette politika varclır. f;nffosyona mani olmak. dirde bütün cihan içinde düzcntığı;. 
sini gösteriyor. Şu halde noksan ilhatat' na yatacak ve Turk malı satın alınacak- lar.) mali mcnabiimiz.i forse etmeden yapı- Enflasyonu Türkçe iptizal kelimesiyle ı mevcut olduğunu iddia ct.mt'k fazla s:ı. 
vuku buldui:,'U takdirde memleketimiz- 1 tır. 90 milyon Türk lırasmı modeste bit lan işler iş hacminin çoğalması mali va- de ifade edebiliriz. Bili~iniz ki Merkez dıllık olur. Ve böyle bir iddiayı telczıp 
de mallar üz.erinde bizde satış için yeni j Buna mukabil bizim de yalnız. Alm:ın- mebltiğ olarak tC'lfıkki edecek memle- zıyetımiz üzerind" n~ t .. sir yapmıştır.? bankalarının ~esaslı ve en miıhim olan 1 edecek muhteris memleketlerde hadisC
yeni ımhreçler bulmnk mecburiyetinde }'ada birikmiş paramız vardır. Bunwı ketler vardır. Fakat biz.im icin maale- Elbette merak cdUecek bir meseledir.. vazi!elerindcu ~:kisi memlekette hacmi 1 - SONU YEDINCI SAHIFF..DE -

ı..:ım~~· 
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............................. 
Yazan : Mlşel Zevako 

'~------------------------------~ - 41 
- Evet, bu böyleclil'. Ben birçok defa

lar bu noktayı unuttum. Insanlara kor
kunç sahneler, ürkütücü vakalar göster
mek lhıındır. Röveni Papa olduğunuz 
r.aınan bu gibi şeyleri katiyen unutma
yınu:. 

- Ah mukaddes papa! Ne mühim 
sözler söyliyorsunuz? .• 

- Ağzımdan kaçtı ..• Bir daha söyle
mem .. Beni hiçbir şey söylememiş farı
edin.iz ... Eğer bilseniz .. Ne ise .. Sözünü
ze devam ediniz. 

- Evet fevlı:allde vakalardan istüade 

!ar bu adamı bir defa da Katerin dö Mi
diçinin otelinde tanunışlardı. 

Papa, K ajetan içeri girince ona sor

du: 
- Ne kadar siliihlı adaın1ınız var? 
- Yirmi.. Fakat uşakları da silfıhlan-

dırırsak otuz beş olur. 
- Yirmi kiş i yeter. Yarın benimle be

raber harekete hazır bulunsunlar. Sana 
gelince belki ucunda ölüm bulunan bir 
işe meınur olacaksın. 

- Hayatını Allaha ve sizin emrinize 
amadedir. 

etmelidir. - Güzel! yarın benden evvel gidecek 
_ Ya Giz?!.. ve benim tarif edeceğim yere gireceksin. 
_ Dl1k dö Giz de maiyeti ile birlikte Bu kadını tanrı adına ve benim ıumıma 

bu toplantıda hazır bulunacaktır. Ona' elini uzatarak tevkif edeceksin. 
tam zamanındı haber verecekler.. Bu - Baş üstüne! Tevkif edeceğim kadın 
haberi ona kim verecek biliyor musu- kimdir?. 
nuz?.. Ben .. Ben .. , - Favsta!. .. 
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_ Ben ise bu haberi vermiyeceğim. Sabahın saat sekizinde prens Farnez, 

Bu suretle plln tatbik olunacak, istedik- Grev meydanındaki evde Favstanın gön-
leri olmıyacaktır. dereceği adamı bekliyordu. 

- Aman tanrım .. Senin yolundan ay- Metr Klot, düşünceli bir vaziyette ya
rılmış olan Rövenlyi tam zamanında ya- vaş yavaş odanın içinde geziniyordu. 
nıma gönderdin .. Hem beni, hem de ki- çizmelerini geyinmiş, Manda derisi :ur
liseyi bUyük saadete kavuşturdun. Pa- hını sırtına geçirmiş, seyahat mantosu 
pılık tacı ~u asil başa ne kadar liyık du- omuzunda harekete hazır bir va7.İyette 

k idi. Baıan elini makine gibi bir hareketle tece .. . 
Papa bu sırada iç!nden denecek kadar belindeki kemere bağlı bulunan kesesıne 

yavaş9A cah hain, (Yuda) tabiatU mah- götürüyordlL Bu keseden küçük bir şi
lUk) dedi. Fakat bu son ıözleri Kardinal şede zehir vardı. Metr Klodun düşüııce
ifitmedi. Rövenl tekrar şijze başladı: leri şunlardı: 

- Fakat mesela sizin iktidannıza - Kızım için benim için yeni bir ha-
bağlı kalmaktadır. yat ve saadetin baslaması çok eyi birşey. 

_ Emin olunuz dostum, bu ~ için Ben esasen fenalık olarak hayatta ne 
tanrı bir mucize göstererek bana kuvvet yaphm?. Babam ve babamın babası cel
verecekt!r. Bu husus için kullanılacak lild olmuşsa , bu menfur sanatı bana dev
mulı:tedir a.ıımlı adamlarım da var. Mil- remişlerse kabahat benim midir? 1ktida
kemroel bir heyet halinde gelecei!m. rım dahilinde fenalıkları tamire çalıııma-

- Yilksek şahsiyetiniz benim sayem- dım mı? 
de bu fesat ocağından bir çoğunu sarfe- Çocuğun küçük bir gülümsemesi bana 
deceğin.iz birkaç sözle ittifaktan ayıra- insan öldürmenin dehşetini anlatmağa 
cak, 0 karıdan uzaklaştıracwUUL · yetmedi?. Bıµl]ar eyilik v§disinden atıl-

- All dostum, llA ... Bu toplantı ne- mış adamlar değil mi? Fakat ben Mil o 
rede, Part.te mi olacak? celHldım. Eğer Mösyö Dangolem bunu 

- Çok şükür ki Paruten oldukça u- haber alsa yavrucağızı ellerinde kan le
zak tenha bir yerde, Montmarter ma- keleriyle görecek. Çünkü onu ben bu el
na.~ında olacaktır. ]erimle kavranuştım .. Halbuki ben ölür-

- Bu da güzel .. Size önce bir adam sem .... Evet... Onu .. :Mesut görmeden ev
göndereceğiın, 0 size benhn namıma bir ı ve! deği l... O saadete kavuşunca ben şu 
takım talimat getirecektir. Onun oraya çantanıciaki kü~ük şiş2 ile hayatıma son 
serbestçe girmesi çarelerini arayınız. ( verece-k, onun saadetine en~~l ohnaklan 

- Onu nasıl tanıyacağız?. uzak kalacağım. 
- Onun parmağında da size vermiş Prl'ns Farnez açık duran pençerenin 

olduğum halkanın bir eşi bulunacaktır. yanına oturmuş bi rçok zamanlar kendi
Şimdi to.ıılantının ne gün yapılacağını sinde husule ge t irdiği dehşetli hatıralara 
bilmem 18.zımdır. başını çevin~ Grev meydanına korku-

- Esasen onu haber vermeğe gelmi~- suzca bakıyordu. 
tim.Yarın toplanapaklar, siz sabahın onu Artık ne felaket ne de ümitsizlik var
na doğru Montmarter manastırına gelir- dı. O Leonoru ve Viyolet\as ı nı görecek, 
ainiz. Fesat ocağını toplanmış bulacalı:sı- onlarla beraber ltalyaya ıı idecekti . Gü
nız. Ben ve yeniden mukaddes hizmeti- lümsiyerek Favstanın emri ile ııeymiş ol
nize girmek istiyen diğer arkadaşlarım duğu arkasındaki Kardinal elbisesine 
orada size intizar edeceğiz. dalgın dalgın bakt1. O, bugün bu elbiseyi 

- Daha fazla hasta olm\IŞ olsam bile son defa olarak geyiyordu. Birkaç saat 
tanrı nıucizesini gösterecek ve ben orada sonra artık Kardinal değil Prens Farnez 
hazır bulunacağım. olacaktı. Diğer insanlar gibi olacak, bir 

Kardinal ayağa kalktı. Gitıneğe hazır· takım yeminlere bağlı ve sevmek hak-
landı. Ve dedi ki: kından mahrum bir halde kalmıyacaktı. 

- O halde sizi belı:liyoruz aziz Papa! Hava çok enfesti. Hafif bir rüzgar Sen 
Göndereceğiniz halkalı adamı da orada, nehrinin kenarlarında yükselen Kavak 
ıı:öreceğiz. ağaçlarını sallıyordu. Bugün, son baha

- Evet bana yaptığuıız itaatın aynını rın insanlara bahşettiği güzelliklerinden 
bu adama göstermeniz lazımdır. birini gösterdiği muhakkaktı. 

Sikst Kent sözünü bitirince elini Kardinal birdenbire ayağa kalkarak 
c.ı.ct.ırarak karşısındakini takd.i. etU. bağırdı: 
l<ardinal diz çökerek takdis merasiminin !Jte bizi götürmeğe geliyorlar. 
IQnunu bekledi. Müteakiben değirmen- Klot içini çekti. Pençereye yaklaşarak 
den çıktı. Senrokun dibinde bıraktığı kapının önünde bir arabanın durmakla 
hayvanına atladı, yeni rıhtıma doğru olduğunu gördü. Boğuk bir sesle: 
Yollandı. Tam keçi yolunu dönceeği ıı- - Haydi inelim dedi. 
tada durdu, değirmene bakarak kendi Birkaç saniye sonra meydanda bulu
l.endine söylendi: nuyorlardı. Gelen adam Kardinal Far-

- Papa!.. Ilı:i ay geçmeden papa ola-, neze bir kağıt uzattı. İçinde şu satırlar 
cağım. O, daha kendinin altı ay yaşıya- yazılı idi: 
Cağuı1 sanıyor. Onun o kadar ya~ıyabil- (Bu kağıdı size teslim eden adamı ta
ltıesl için hakikaten mucizeye ihtiyaç kip ediniz ve verdiği emirleri dinleyi
vardır. Btz ue mucizeler devrinden çok n.iz.) 
"•aktayız. Ktığıdı uzatan adam arabaya binilme-

sini ilave etti. · . Süvari Montmarter kapısına doğru 
derl•di. Parlsin içlnde hemen kayboldu. Farnezle Klot arabaya atladılar. Ara-
l< ba dorhal hareket etti. 
\, ardinal Mösyö Perefrinin kendini ka- -DEVAM EDECEK-

ul eylediği odadan dışarı çıkar çıkmaz 

~Oltuğa çökmüş olan ihtiyar hemen be- --------------
1ııi doğrulttu . Yerinden kalkarak mırıl- NAZlW ASUYE HUKUK HA-
dandı· KtMLiölNDEN: 
it - ln3a.1ıları aldatmak hakikaten çok Nazillinin Turan mahallesinde 

1 
olay bir~ey! .. Ufacık bir vait ile insan- mukim Bandırmanın Edincik nahi
<rı Allaha karş ı bile hiyanet ettirmek yeainin künbet mahallesinden 1bra-

ÇoJ,: kolay ... Yuda, hain ... Sen Papa ola- hirn oğlu Kurabyeci Akif Ertenin 
"•ksın ha! ... Haydi bakalım .... kansı Anamurun Nasreddin mahal-
1 Sonra ... Sabır .. Ben daha ölmedim. Al- lesi 60 numarasında kayıtlı Hüseyin 
~ ay ını .. Altı sene mi onu Allah bilir. kızı Ommühandan doğma 329 do-
oniın apt 1 Röveniciğ i m .. . Biraz daha ğumlu Fatma aleyhine açtıiı bofan-

~bredin bakalım hainler ... Sizi bir defa ma davasının neticei mubakemesin-
nı"ıtıaya götüreyim.. Göreceksiniz ki de : Taraflann botanmalanna 26/ 
ı/"kilniz ve haysiyetinizle mütenasip 11/936 tarihinde karar verilmif ve 
~r •.uretle sizi gömeceğim. Sizi haydut- müddeialeyh Fatmanın yeri belirsiz 

r •ııi' bulunmu§ olduğWldan tebl.ii maka-
oı:•p~·b;r gümüş çıngu·ağa vurarak sa- mına kaim olmak üzere ilin olunur. 

dostu ve sırda~ını çağırdı. Okuyucu- 4371 (2229) 

, 

KASA: 
Banknot 
Gümüş 

Ufaklık 

DAHİLİ MUHABiR BANKALAR 
MEVDUAT KARŞILIKLARI 
SENEDA T CÜZDANl: 

46900 
422 25 
213 93 

Vadesine üç ay kalan 722775 02 

47536 18 

2152 96 
25000 

Vadesine üç aydan fazla kalan 7986 88 730761 90 

ESHAM ve TAHViLAT CÜZDANI: 
Borsada kote olanlar 13504. 40 

AVANSLAR: 
Esham· Tahvilat mukabili avanslar · 
A)Borsada kote olanla·· 13591 53 

B) Borsada kote olmıyanlar 3514 44 
48 Emtıa ve vesaik üzerine avanslar 630512 

Sair -ütenevvi teminat " 107270 46 754888 91 

UMUMi EMTEA HESA.Bl: 129973 37 
BORÇLU HESABI CARiLER: 

Açık kredi 75 

Kefalet mukabili kredi 

KEFALETTEN DOLAYI BORÇ· 
LULAR: Kefalet 

51340 
64007 82 115348 51 

553321 84 
SAİR MUHTELiF BORÇLULAR: 

124782 33 Hissedarlar zimmeti 
Muhtelif borçlular 177989 38 302771 71 

iŞTİRAKLER 
MENKULLER: 

96000 

2394 35 
5304 61 
2729 53 
2375 85 

Makineler 
Kasalar 
Kumbaralar 
Tesisat 
Mefruşat 6780 94 19585 28 

MENKUL OLMIYAN MALLAR: 
Banka binaları 
Diğer gayri menkuller 

NAZIM HESAPLAR 

27138 35 27138 35 -
Yel.im 

812325 29 

3630308 76 -iZMIR ESNAF ve AHALI BANKASI 
idare meclisi reisi 

H. Akyürek 

-
Umumi müdür 

A.İoan 

lzm. c.:efterdarlığından: 
Stıt Nu. 
1080 Şehitler 2 nci Altın sokak 7 /9 eski 11 taj No. lı 

131,25 M.M. ev arsası 
1081 Burnava Kürt Ömer sokak 14 eski 16 taj Nu. lı 

dükkan 
1088 2 nci Tepecik Mısırlı sokak 19/3 taj Nu. lı 80,86 

M.M. arsa 
1089 2 nci Tepecik Mısırlı sokak 19 taj Nu. lı 78,10 

M.M. arsa 
1090 2 nci Tepecik Msırlı sokak 19/2 taj Nu. lı 145 

M.M. ana 
1091 2 nci Tepecik Mısırlı &okak 19/l taj Nu. lı 70 

M.M. ar~a 
1092 2 nci Tepecik Mısırlı sokak 19/4 taj Nu. lı 68,16 

M.M. arsa 
1093 1 İnc(Tepecik Çoban sokak 26 taj Nu. lı 105 

M.M. arıa 
1106 2 nci Karantina Köprü Mitatpa'a C. 92,94 k•pı 

Nu. lı 418,25 M.M. arsa 
1107 Köprü Kayalık sokak 1737 ada 24 Parsel Nu:lı 

3791 M.M. arsa 
1110 2 nci Karantina Köprü Mısırlı C. 378 kapı 230 

taj Nu. lı 533,25 M.M. arsa 
1113 2 nci Karantina Köprü Msırlı C. 1 738 ada 2 par

sel Nu. lı 3272, 75 M.M. arsa 
1114 Salhane isli.hane sokak 80 eski Nu. lı 106 

M.M. arsa 
1116 3 üncü Karataı iman sokak 24/26 yeni 22 taj 

Nu. lı 226 M.M. arsa 
1117 
1118 

Köprü Sakızlı ıokak 9 eski Nu.lı 321,50 M.M. arsa 
Salhane Tramvay caddesi 337 /2 kapı 355/2 taj 
numaralı 120 M.M. arsa nakitle 

1119 3 üncü Karatat İslahane sokak 50 kapı 18 taj 
'Nu. 115 M.M. arsa nakitle 

1125 2 nci Karantina K6prü Sakızlı sokak 19 kapı 
Nu. lı 382,75 M.M. arsa 

1127 Yeniköy Narlıdere köprü altı ınevkiinde 138/3 
Nu. lı 3674 M.M. tarla 

1132 2n ci Karata, Halil Rıfatpllfa C. 293 N.u. lı 70 
M.M. arsa 

1138 3 üncü Karatat Halil Rifalpaf& C. 352 eski 312 
taj Nu. lı 137,25 M.M. arsa nakitle 

1135 1 inci Karata.t Halil Rifatpaf& C. 176 kapı 144 
taj Nu. lı 105 M.M. arsa nakitle 

1146 Bozyaka Uzundere Emrez mevkiinde 14000 
M.M. ' tarla ve içinde 50 adet zeytin 3 adet ye-

Lira K. 

65 63 

100 00 

30 00 

35 ()() 

50 ()() 

25 ()() 

25 00 

75 00 

188 22 

265 37 

159 98 

490 92 

31 80 

50 ()() 
96 45 

150 00 

34 50 

114 83 

120 00 

28 00 

52 00 

63 00 

mit ağacı 278 00 
1147 Buca ataiı M. Oçkuyular C. 43 Nu. lı 403,10 

M.M. münhedim kahvehane arsası 80 62 
1150 3 üncü Karatat Halil Rifatpaf& C. 391 eski 

351/1 taj Nu. 30,25 M.M. arsa 12 00 
1152 Kartıyaka Donanmacı Fadıl bey sokak 29 eski 

5/3 taj Nu. lı 519 M.M. arsa nakitle 1()()() 00 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri hizalarında nakit ile ya

zılı olanlardan gayrisi ikinci tertip tasfiye vesikasiyle ödenmek 
üzere 15 gün müddetle açık arttırmaya konulmuttur. ihalesi 
27 /12/937 tarihinde pazartesi günü saat 15 tedir. Taliplerin 
Milli Emli.k Müdürlüğüne müracaatleri. 4331 (2224) 

Borsa idaresinden: 
Borsanın 1938 yılına ait defter, makbuz vesair evrakı ile fiat 

cetvelleri bastırılacaktır. 
Münakua 20/12/937 Pazartesi cünü öğleden sonra ıaat on 

altıda nihayetlenecektir. isteklilerin Borsa Umumi katipliğine 
müracaatleri. 14-16 4384 (2228) 

PASiF 

T. L. K. T. L " 
SERMAYE 

IHTIY ATLA.RI Muktemd z~ar karşllığı 4625 
l(anunl ve nl.l!am/ llıtlyatlar 60410 

28 
09 

MUHABiR BANKALAR 

MEVDUAT: 

Cari hesaplar 
Tasarruf tevdiatı: Vadesiz 
Vadeli: 

262786 10 
272997 92 

114324 30 

1000000 ()() 

65035 31 

175426 63 

Bir aydan bir ıeneye kadar 
Bir seneden fazla 1819 05 651927 37 

SAiR MUHTELiF ALACAKLILAR 345210 96 
KABULLERiMiZ: Kefalet 553321 84 
TALEP OLUNMAMIŞ TEMETTÜLER 
ve KUPONLAR 27061 30 
NAZIMHESABLAR 812325 29 

\ 
3630308 76i Yekün 

Riyaziye öğretmeni 
Nazmi llker 

MURAKIBLER 
F orbeı şirketi Alaşehir Şubesi 
Direktörü Kamil Ocakoğlu 

UŞAK ASUYE HUKUK MAH- BERGAMA ASLiYE HUKU~ 
KEMEStNDEN : MAHKEMESi REISLtCINDEN: 

Ufakın Kamer mahallesinden Ka- Bergamanın Solak Halil maha~ 
ra oğlan oğlu Ahmet birader.ı:adeıi lesinde !bilin Mehmet kızı ve m 
Emine tarafından kocası Bolu vi- rangoz Rıza karısı Fatma ile E 
ti.yetinin Gökçes~ nahiyesi Kazke- tuğrıı.l mahallesinden tbilin Maı.ı 
bir köyünden A!ır oğullarından Şa- mut aralarında hiasei şl\yialı K~ 
kir oğlu Ahmet aleyhine Utak asli- fiunlu mahallesinde kain ~a'ltl\ 
ye hukuk muahkemesine açılan bo- mülhudut (500) lira kıymetındı 

d d d l im k ki hanenin izalei şuyu zımnınd~ 
p.nma avaıın an . o ayı yapı a - satılmasına dair Bergama su~ 
ta olan muhakem~sı esnasın~a : - hukuk mahkemesinden sadır ola~ 

Elyevm ?turdugu yer ~llı. ~lmı- 10/11/937 tarih ve 773 Nu. lı ila~ 
Yan müddeıaleyh Ahmedın ılanen 'b" • e 'fla"s K hu"'ku"'m• .1 ·-· mucı ınce ıcra v ı · 
davet olunmasına karar verı dıgın- \erine tevfikan açık arttırma ıur~ 
den muhakemenin muallak bulun- tiyle satılığa çıkarılm14tır. Birinci 
duğu 17/1/938 pazartesi günü sa- arttırma 11/1/938 ıalı günü ı~ 
at dokuzda Utak Asliye hukuk on be,te ikinci arttırma 26/1/9311 
mahkemesinde hazır bulunması lü- çarfamba günii saat 15te Ber_!ıama 
zumu ilan olunur. mahkeme kaleminde yapılacaktır. 

4383 (2230) Talip olanların yüzde yedi buçulı; 
ııisbetindc depo akçeleriyle }>er&• 
ber 937 /773 Nu. ile mahkeme bat 

BERGAMA ASLtYE MAHKE- kitabetine müracaat etmeleri Vll 
MESlNDEN : bu baptaki tartnameyi görebile: 

S.H.254 cekleri ilan olunur. 
Bergamanın divanıhu:ır mahalle- 4381 (2225), 

sinden Leblebici Şerif Ali ile Osman -

~s~ Sıd~ ~e ~ukları ~um~~ BERGAMA ASLiYE HUKUK, 
hıneı pyıalı uç kıta hane ile iki MAHKEMESt REISLICINDEN: 
tarlanın izalei ıuyu suretile satıl~- E.as: 937 /602 
sına dair Bergama sulh hukuk hi- Arif bey mahallesinde oturan 
kimliğinden sadır olan 25/6/937 Yakup oğlu Muhiddin Kırca tara
tarih ve 254 numaralı ilim muci- fından Manisanın Karaoğlan çar
bince ve açık arttırma suretiyle ic- tısında Demir yanında Mehmet 
ra ve iflia kanunu hükümlerine tev- kızı Nuriye aleyhine Bergama aa
fikan satılığa çıkarılmıttır. Birinci liye hukuk mahkemesine açılan 
arttırma 5/1/938 çartamba günü bo,anma davası üzerine mezbure. 
saat on bette ve ikinci arttırma 21 I Nuriyenin gaybubeti mahkemece 
1 /938 cuma günü saat on bette anlatılmıt ve hakkınd.a~i te~lic~
Bergama mahkeme kaleminde yapı- tın gazetede uıulen ılan edılmıt 
lacaktır. Talip olanların muhemmen olup muayyen olan 8/11/937 &Ü· 

kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbe- nü~de mahkemeye ıı_elmemit ol
tinde depo akçeleriyle mahkeme dugundakn h~1~ında~ı gıyap ka
bq kiti u-· .. tler· Tn rarının eza ı anen ıcruı zımnın
olunur. P g~ mura(~) ı a da duruşmanın 30/12/937 günü 

saat dokuzda olup bu bapta dava· 
cının fabitlerini ikame ve tesmi

NAZIUl ASUYE HUKUK HA- y~ edeceiinden. mezbure Nuriye-
KlMLICINDEN: nın v~tı mezkur de . ma~em~.ye 

• . . _ • gelmeııne veyahut bır vekıl ıron-
Nazıllınm Aydogdu mahallesmde dermesine akıi takdirde gıyaben 

oturan Bayındır köylü Hasan kızı karar verileceği lüzumu tebliğ 
Fe.tma büyük Durunun kocuı Çal makamına kaim olmak üzere ilan 
kazasının yukarı Seyit köyünden olunur. 4372 (2226) 
Osman oğlu Mehmet aleyhine aç- _ -----------
tığı bopnma davasının cari muha- A. MALAMO VE ŞOREK.3.SI 
kemesinde : Müddeialeyh Mehme- ŞlRKETl lfl...AS iDARESiNDEN: 
din ikametgahının meçhuliyetinden Müflis Şirketin iflas muamelatı 
ilanen tebJ.iıat ifasına ve muhake- ve Şirket alacaklarının sureti tahsili 
menin 24/ 12/937 tarihine tesadüfi hakkında görütülmek üzere alacak· 
cuma gününe bırakılmasına karar lılann 17/12/1937 tarihine tesadüf 
verilmit olduğundan yevmi muay- eden cuma günü saat on be§t" Gazi 
yeni mezkiırda muhakemeye gelme- bulvarında 8 numaralı ı>.,m elli ha
si için tebJ.iıat makamına kaiın ol- nmda avukat Selimin yaz neainck 
mak üzere keyfiyet olin olunur. bulunmaları ilanen teblii olunur. 

4382 (2231) 4379 (2232) 



Radyo meraklılarına n1üjde 

Dünyanın en mükemmel · ve maruf 
radyolarından biri olan 

UL TRAMAR'll\4 
938 modelleri geldi. ilk partisi kısa bir zamanda bitti. ikinci 

parti siparişlerimiz geliyor. Parazit için yapılan yeni tertibat 
~ayanı hayrettir. Ses temiz, tabii ve tatlıdır. Emn:liyle kıya~ 
kabul etmiyecek derecede mükemmel olan bu yenı modellerı 
bir defa dinlemeniz kafidir. 

Fırsatı Kaçırmayın 
Anadolu bayi!ikleri vardır Açık 

Türkiye umum depoziteri 
ET ABLlSSEMNTS EDISON 

TEL ADRESi: SESBES TELEFON: 2517 IZMiR 

IZMIR BELEDiYESiNDEN . aıte end imene gelinir. 
' 1 - Yangın yerelerindeki arsalar- 11-14- 16--18 4321 (2215) 

dan bilmüzayede §Ubat 1930 dan ) Ba,ka tip!ikteki şartnamesi ve, 
evvel satın alınmış olanlardan bu , zabıta bas amirliğindeki nümune
sab, dolayısiyle istikraz suretiyle 1 si veçhile zabıta amir ve memur
borçlandıkları paraya mukabil re- !arına seksen dört takım kışlık el
sülmal ve faiz namı altında verdik- bise yaptırılacaktır. 
leri para yekUnu salı§ bedelinin yüz- Muhammen bedeli beher takım 
de yirmisine baliğ olanlar veya te- yirmi liradan bin altı yüz seksen 
diyatını bu nisbete iblağ edecek liradır. Acık eksiltme ile ihaJe, i 
olanlar . 24/12/37 cuma gününe temdit 

A - Belediyece bu alacak dola- edilmiştir. İştirak için yüz yirmi 
yısiyle yapılmış İcra ve takip mas- 1 altı liralık muvakkat teminat mak
raflariyle sair bilumum masrafları buzu veya banka teminat mektu
ve verilecek Avukat ücretlerini öde- bu ile söylen en gün ve saatte en-
mek. cümene gelinir . 4342 ('2223) 

B - Satılan arsayı her türlü hak _ Beher metre murabbaı yüz 
v alakadan iri ve tamamen ve filen kuru,tan sekiz vüz elli lira bedeli 
serbest bir §elcilde belediyeye red muhammenli 9S savılı adanın 850 
ve iade eylemek ve ana tapuya rap- metre murabbıundaki 66,67 58.69 
tedilmi§_ İse masraf~ kendisi tar.afın- 70 sayılı analarının satı~ı ba,ka'. 
d~n ve~ıler~k beledıye na".'ına ıade- tiplikteki tartnamesi veçhile 24/ 
yı ferag edılmek ve beledıye namı- 12/937 cuma pününe temdit edil
na tanzim edilecek tapusu belediye- mistir. l•tirak iı;in altmıs dört !i
ye verilmek. ralık mu·,·akkat teminat ~akbuzu 

C - Arsa üzerinde yapılmış olan veya banka teminat mektubu ile 
her türlü sabit İnşaat ve tesisatı bi- söylenen gün ve saatte encümene 
la bedel belediyeye terkeylemek. gelinir. 

D - Belediyeye verdikleri para 4341 (2227) 
dan dolayı ibra etmek ve ba,ka hiç ~· 1111t•q--4 ..:;:------

bir talepte bulunmamak. KAVAKLIK 
E - Arsanın belediyeye iadesi 

tarihine kadar gayri menkulün bil
umum devlet, belediye vesair vergi 
ve resimlerini tamamen ödeme!: 
~artlarını ifa edenlerden belediyenin 
bakiye alacakları takip ve tahsil 

yaptıracaklara 

olunmaz. 
2 - Verdikleri para mikdarı sa

tış bedelinin yüzde yirmisinden faz
laya baliğ olanlar verdikleri yüzde 
virmiden fazla kısım hak1<ında da 
belediyenin zimmetini ibra etmek 
ve ba~kaca hiç bir talepte bulunma
mak şartiyle ve birinci maddedeki 
gP.rtlar dairesinde bu kolaylıklardan 

Manisanın Mü•evelli çiftliğin
de 120.000 ağaçlı kavaklıktan kül
liyetli miktarda kavak fidanları 1 

sııtılacaktır. isteyenlerin Manisa
da Yağ hane sokağ ı 23 numarada 
'eya Mütevelli köyünde Nazmi 
T omaya müracaatleri .. 

İstifade edebilirler. 
3- 14 4273 (2175) 

1 - Behet metre murabbaı bes 
yüz kuruştan yirmi üç bin elli do: 
kuz lira bedeli muhammenli 38 in
ci adanın 4611. 75 metre murabba
ındaki 21 ila 24 savılı arsalarının 
satısı ba•katiplikteki Mrtnamesi 
Yechile 21/12/1937 salı günü sa
at 16 da 2490 sayılı kanunun mad
<lei mah•usasına tevfikan kapalı 
zarf usuliyle müzavedeve çıkarı
lıp ihale edilecektir. l•tirak için 
Lin vedi yÜ7 otuz liralık muvakkat 
tl'minat makbuzu veya banka ~e
minat mektubu ile sövlenen gün
de ve saat on he•e kadar mektup· 
lar encümene kabul olunur. 

2 - Beher met~e murabbaı döı-t 
yüz kuru•tan üç bin beş vüz alt
mış lira bedeli muhamr:ıenli 59 un. 
cu adanın 830 metre murabbaın
daki 23 ve 24 sayılı arsalarınm 
satısı baski.tiplikteki sartnameıi 
.veçhi le 2.1/l2/937 salı . günü saat 
16 da açık arttırma ile ihale edi
lecektir. lstirak için iki yüz altmıs . 
:,.-;,di liralık muvakkat · teminat . -
makbuzu veya banka teminat . 
. mektubu ile söylenen l!'Ün ve •a-

1 - 5 

Y~l.A.Sllt 

· lzmir Liman 
den: 

işletme müdürlüğiin-

1938 talcvim yılı içinde lzmir limanına gelen 30 rüsum tonili.
toluktan fazla vinçsiz veya muattal vinçli motörlerin ve kendi 
tayfalariyle tahliye ve tahmil yapmıyacak 30 rüsum tonilatosun
dan fazla olmıyan motörlerle yelkenlilerin yükleme ve bo,altma 
ifleri on bef gün müddetle eksiltmeye konulmu,tur. Eksiltme 
'22/12/937 Çar,amba günü saat on betle tefler encümeninde ya
pılacaktır. 

İsteklilerin fartnameyi görmek ve fazla malumat almak üzere 
i•letme &ervi•i •efliğine müracaatleri ili.n olunur. 

7-10--14 4263 (2189) 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her c'.ns kömür perakende suretiie rekabet kabul 
mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 

Adrı:s: Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPINY AN 

( •?; • :.. '.: ..... '~: -:- .. • ":. ·~ ,, • : 

lzmir Liman işletme müdürlüğün 
den: 

1938 takvim yılı içinde lzmir limanına gelecek kereste yüklü 
vapurlarla 30 rüsum tonluktan yukarı motörlerin botaltma itleri 
on bet gün müddetle eksiltmeye konulmu,tur. Ek•iltme 21/12/ 
937 Salı günü saat on bette tefler encümeninde yapılacaktır. lı
teklilerin •artnameyi görmek ve fazla malumat almak üzere it
letme servisi şefliğine müracaatleri ilan olunur. 

7-10--14 4264 (2190) 

• 

No. 9268 S. P. R. B. No. 9260 S. P. R. B. 
DAlMON Markalı bu fenerler iki pilli ve üç yüz metreliktir ..• 

Kayışlı ve askıları vardır. Ayrlıdır, fU!eyi yakınlattırır, uzaklat
rır. Zabıtan ve polislere, bekçilere, avcılara tavsiye ederiz. .. 

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

AIRAM 
ampullerile temin edini2:, 

1500 saat dayanan ve devam eden 
bu ampulleri hepsine tercih ediniz, 

Bayilerden arayınız --... 

~ .. .. 

" . 

Yazın insan 
kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

14 ILIClCANlJN SAL( 1937 

kendini 
üşütür! 

daha 

Bu ilk tehlike alanıetlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurma•İna 
mani olmakla beraber bütün ıstırapları da dindirir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 

.~ ..................................... . 
•• ...... 
4J 

'"'O o e 
00 
er') 

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

Acenteıi: lzmir, Saman iıkelesi, ikinci Kordon Nu. 55/3, Hü· 
seyin Hüsnü /demen. 1-10 (2156) , __________________ __ 

·-
............... si·lı·lı·~ı .. ··s-~Ii'i~-y~ği·············· 

• . 

Norveçyanın haliı Morina balıkyağıdır. iki 
defa •Üzülmü,tür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büyük Salepçioğlu Hanı kartısında Baıdurak - lzmir 

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

r. , . 

' ' -

BAGCILAR! ... 
Avrupa Kimyevi Gübreleri 

Bağlarınızı gençle,tirmek, omcalarınızı kuvvetlendirmek do
layısiyle mahsulünüzün cinsini yükseltmek, verimini arttırmak 
için tanınmıt ve tecrübeli kimyevi gübrelerimizi kullanınız. 

T etirleri muhakkak ve kat'idir. 

Telgraf adresi 
Karadavut 

Telefon No. 
3809 

A d re s 
lzmir - Halimağa Çarfı&ı No. 31 

Hacı Davut Zade 
Rahmi Karadavut 
1 - 13 (2194) 

·-------===--------------------· Radyo Meraklılarına 
GRAETZOR 

Braun Hornyphon 

Markalı Radyoların 1938 modelleri görünüz. 
Zevk - ahenk - sada temizliği • zarafet evsafını hep birden arıc

der. Radyo almadan -Bir defa görmek- dinlemek •onra karar ver· 
mek menfaatiniz icabıdır. 
· Otomatik 1 ve 10 plaklık gramofonlarımız tavsiyeye değer. 
S. KALOMENI: Büyük Kardiçalı Han . . . rıııl" 

Omeıra ticarethanesı ıttıta 1 



oEUTSCHE LEVAN
TE - LINIE 
G. m. b. H. 

HAMBURG 
DEUTSCHE LEVANTE - LINIE 

HAMBURG, A. G. 
ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 

BREMEN 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAISE 
KUMPANYASI 

STELLA vapuru Elyevm lunarumız
da olup Rotterdam - Amsterdam ve 
Hamburg limanları için yilk almaktadır. 

TELEMON vapuru 14 / 12 / 937 de IONIA vapuru 21 birinci kanunda 
bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve beklenmekte olup Rotterdam - Amster-
Bremen için yilk alacaktır. dam ve Hamburg limanları için yUk 

AMEIUCAN EXPORT LINES alacaktır. 
'l'lıe Export Steamslıip Corporation HERMES vapuru 20 / 12 / 937 de 

EXMOUTH vapuru 11 birinci kAnun
da bekleniyor Nevyork için yük alacak
tır. 

EXIRIA vapuru 24 birinci kanun
da bekleniyor. Nevyork için yilk ala
caktır. 

CARLTON vapuru 31 birinci kAnun
da bekleniyor. Nevyork için yU alacak
tır. 

STE ROYALE HONGRISE 
DANUBE MARITIME 

beklenmekte olup yükünü tahliyeden 
sonra Burgas - V ama ve Köstenceye 
hareket edecektir. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
GOTLAND motörü 14 / 12 / 937 

beklenmekte olup Hamburg - Gdynia
Dantzig - Danimark ve Baltık limanla
rı için yük alacaktır. 

SERVICE MARITIME ROUMAIN 
SUÇEA VA vapuru 29 I 12 / 937 de 

TISZA motlirll 13 birinci k!nunda beklenmekte olup Malta ve Marsilya 
bekleniyor. Port - Sait ·ve lıkenderlye limanları için yük alacaktır. 
limanlarına yük alacaktır. Yolcu ve yük kabul eder. 

RADYOLİN 
Güzelliği hem yaratan, 

hem tamamlıyan 
bir iksirdir 

Şu güzel çehreyi aydınlatan gÜ

net, tüphesiz, inci ditlerdir. La
kin o ditlere can veren de, tÜPo 
beıiz «RADYO L l N ıt dir. 

Siz Jcı ayni gii:zcılliği eltle cı·dcıbi
F alıat bunun için fart 
gÜnde üç defa 

RADYOLİN 

ile ıabah, öğle ve aktam her 
yemekten ıonra günde 3 defa 

fiil~~ ditlerinizi fırçalayınız. 

SERVICE MARITIME ROUMAIN Ilandaki hareket tarihleriyle navlun- .... ----•:.:mmm:mmm-•ımımmı:m••••_•_•_•_•ii 

BUCAREST !ardaki değişikliklerden acenta mesuli- B R ı s T o L 
DUROSTOR vapuru 22 birinci ita- yet kabul etmez. Daha fazla tafsilM için 

nunJla Köstence için hareket edecektir. ! !kinci Kordonda Fratelli Sperco vapur 

JOı'fNSTON VARREN ı.:o~~· acenlalığına müracaat edilmesi rica Beyog" lunda 
olunur. A VIEMORE vapuru Liverpool ve An- TELEFON : 4111/ 4142/ 2663/4221 

vers limanlarından yük çıkaracak ve 26 

birinci kAnunda Burgas, Vama ve Kös- ~---~~.!IWWW[l!-~!1!.1!~1!111--lilJ 
tonca için hareket edecektir. DOKTOR 
DEN NORSKE MIDDELHAVSLINJE OAHlUYE MOTAHASSISI 

BAGHDAD motörU a lkincl kAnun-\ c I " 1 y L 
~o~~l==.:r~orveç umum e a ar lln 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

NORBURG vapuru 10 ikinci kinun 
938 de beklenlyor. An vers ( Doğru ) 

Hamburg ve Bremen için ylik alacak
tır. 

Il!ndakl hareket tarihleriyle nav
lunlardakl değişikliklerden acenta me
suliyet kabul etmez. 

Daba fazla tafsilat almak için Birin

lzmir Memleket hastanesi Da
hili Hastalıklar Seririyatı Şefi 
Pazardan maada her gün hasta
lannı muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
sokağı No: 65. 
Telefon: 3956 
E'riı Götepe tramvay cadde
si No: 1018. Telefon: 254S. 

ci Kordonda V. F. Henry Van Der Zee !!!111---------••• 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına müra
caat edilmesi rica olunur. Dr. Operatör 

OSMANi YE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki otelciıi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 ıenelik tecrübeli idareıiyle bütün Eg 
halkına kendiıini aevdirmiıtir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi ev ndeki rahati bu 
lurlar. 

• 
BirQOk huıuıiyetlerine ilaveten fiatler mülhit ucuzdur. 
latanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. - .. 

Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

TELEFON No. 2007/2008 

Olivi Ve Şüre. f ait l~ra~im ~~, ,: 
LıMİTET ~ı 

Mi ELE 
Krema makinalari geldi 

Bu makinalar dünyanın her yerin
de sütçülük aleminde büyük töh
ret kazanmıt ve en verimli maki-V t 

Avdetle hastalarını öğleden b 
apur aCeO 8Sl evvel Fransız hastanesinde öğ- -

BiRiNCi KORDON REES leden sonra Birinci Beyler so
kağında dif tabibi B. Mehmet 

ne olarak tanınmıttır. 
Son sistem yeni modellerimiz 

gelmiştir. BiNASI TEL. 24.43 Ali muayenehanesi altı katın-
Lllerman Lines Ltd. da kabul eder. AYNI FABRiKANIN: lzmir umum safıf deposuı 

POLO vapuru 4 birinci kAnunda Lon- 1 - 13 (2206) MIELE BiSiKLETLERi M. D. TIMUR ve A. KAUKI 
'dra, Hull ve Anversten gelip yük çıka- ••----k•------ MIELE Hafif MOTOSiKLETLE- (Gazi Bulvarı Nu. 17 Telgraf: 
racak ve ayni zamanda Londra ve Hull RI... KAUKI • IZMIR) 
için yilk alacaktır. K lak h lık MIELE ELEKTRiK SOPORGE- Telefon 3858 u , Boğaz, Burun asta -

TRENTINO vapuru birinci kMıun lan mütebasııaı •••.iİLİİEİİRİİlii.iı"m•--------~!'ml~----•••• 
sonunda ve yahut ikinci klnun iptida-
sında Lcmdra, Hull ve Anversten gelip Doktor Operatör Balıkyag" ıoın halisi 
yUk çıkaracak ve ayni zamanda Lond-

raz~~~ç~a:u aı:~=~i k!nunda Samı' Kulatçı Hilal Eczanesindedir 
Llverpool ve Svanseadan gelip yilk çı-
karacak ve ayni zamanda Liverpool ve ı' 1937 rekoltesinin bat mahıulü 
aıasgov için yuk alacaktır. Kemal Kan.ıil Aktaş Balıkyag" ! 

THE GENERAL STEAM NAVIGA- Muayenehane: Birinci Beyler 

1 

No 36 T 1 f 2310 Adıyle satılmaktadır. iki defa ıimikman süzülmüt TION Co. LTD : e e on 
saheser bir ıerbettir. 

PHILOMEL vapuru 10 birinci kA- . Evi: Göztepe tramvay c:adde-
nunda gelip Londra için yilk alacaktır. ! ıi 992. Telefon: 3668 

Tarih ve navlunlardald değl§lklikler- 1-26 ( 481) 
len acenta mesuliyet kabul etmez. 1 ..;;c; 11s Q12! an 

..... ._._._._ ............ _._... n 
Umum Pamuk Fabrikatörlerinin 

Nazarı dikkatine 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENTASINDAN bu sene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

G. D. GIRAS 
Pettemalcılar, Evren sokak No. 3/1 

Singer dikit makinaları kumpanyası kartııında 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 IZMIR 

~•r.. ..... mı-.amııımm.-ım111mm_._..,_ •• .._ .. m:ı;ı• 
Eczacı Kemal Aktat bu yağı b aıka hiçbir yere vermemiıtir ve 

vermiyecektir. 

TURAN Fabrikaları mamullbdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, tra~ ubunu ve kremi ile glh:ellik krem
lerini kullanımı. Har yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa• 
tıılar için lımlrde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acın• 
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye mllracaat ediniz. 

Posta Kut. aa4 Telefon aa&ıs 

Dima sabit daima tabii 

!. 

...., .. 
Juvantin saç boyaları 

INGILIZ KANZUK eczaneıi laboratuarlarında hazırlanan Ju
vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen an 
olup saçlara tabii renklerini bahteder. 

Juvantin ıaç boyalan kumral ve ıiyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmittir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi· 
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek ıuretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

Dünyanın en büyük ve en muhte,em vapuru olan mavi korde
lanın sahibi c N O R M A N D 1 ıt nin ıalonlannı 

ıüıleyen OTOMA TIK 

GAR OD 
Radyolarının 1938 modelleri geldi. Radyo meraklıların'in 

tapındıkları tatlı ve tabii ıeıi ile herkesin ıatyolduğu bıı rad
yoları ıörmeden batka marka radyo almayınız. 

GAROD 
Markalı radyoların belli batlı huauıiyetlerinden 

biri de bunların 

olmalarıdır. 

Satlf yeri: 

OTOMATiK 
Diğer markalann hepıinden üıtün olutlarıni 

dünya taıdik etmittir. 
Mimar Kemalettin cadde•i No. 35 NiHAT KAR 

1 • 10 (21 ) 
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- _!_'!_!._L~KA~N SAL~9~ 

Nankin bir facialar cehennemidir 
K~çan askerlerle dolu dört Yangçede IngilizAmerikan 

Çin vapuru batırıldı gambotlarını da batırdılar 
Binden fazla Çinli nehirde boğuldu Batan Paney Amerikan gambotunda 
Nankinin hisararkası dayanacak mı? i~ankin sefaret erkanı da varıd .. 
Japonlar Pekinde kukla adamlardan bir yeni Çin hükümeti kurmağa 

ve Çankayşek hükümetini ıskat edilmiş ilana hazırlanıyorlar (?) 

Roma, 13 (ö.R) - Şanghaydan bildi
rildiğine göre Nankinden kaçan Çin as
kerleriyle dolu dört nakliye gemisi Ja
pon tayyareleri tarafından bombardıman 
edilerek Yang - Çe nehri ortasında ba
tırılm~lardır. Binden fazla Çinlinin 
nehrin suları arasında mahvold ık1ırı 
tahmın ediliyor. Panik halinde olan Çin
liler Nankinden kaçmağa çalışmakta 

iseler de Japon llerl müfrezeleri Çinli
lerin gerileriyle teması muhafaza et
mektedirler. Japonlar NanlCn<lcki son 
Çinli müdafileri de •imale atmağa uğ
raşıyorlar. 

Japon kaynağından bildirildiğine ba
kılırsa Nankin şehrinin yarısı imdiden 
Japonların eline düşmüştür. Çinlilerin 
gayreti şehrin hisar arkasında olan di
ğer yarısına Japonları sokmamağa ma
tuf bulunmaktadır. Bu hisarlarda ce
n· p kapısı yanında açılan hır gediği 

Çınliler kapatmağa çalışmakta ve fakat 
Japon tayyarelerinin ve mitralyözlerinin 
ateşi altında şiddetli zayiata uğramak
tadırlar. Bu Kuang - Fu kapısından Ja
ponlar Nankinin hisar arkası kısmına 
girebilrceklerini ümit ediyorlar. 
Diğer taraftan Nanltinin tam olarak 

işgali gecikecek bile olsa Pekinde yeni 
Çin rejiminin ilanı gecikmiyecektir zan
nediliyor. Çünkü Çin ahalisinin büyük 
bir kısmı bunu beklemektedir. Bu yeni 
Çin rejiminin esas siyaseti komünizmle 
mücadele ve Japonya ile iş birliği ola
caktır. Pekin hükümetinin nihayet bü
tün Çine hakim olacağı ve siyasetinin 
Çin milleti tarafından tasvip edileceği 
ümit ediliyor. Yeni rejim Mançu - Kuo 
idaresine benzemekle beraber ondan 
tamamiyle ayrı olacaktır. 

BIR KUKLA HüKüMET 

Şanghay, 13 (ö.R) - Nankin şehri 

içinde Japon kuvvetlerinin ileri hare
keti devam etmektedir. Bunlar mareşal 
Çan • Kay - Şekin resml ikametgahını 
işgal etmişlerdir. Nankindeki Çin as
kerleri kayıklar, vapurlar, motörlerle 
Yıang - Çe nehri yoluyla kaçmağa çalı
ııyorlarsa da bu vapurlar Japon tay
yareleri tarafından şiddetle bombardı

;ınan edilmektedir. Nankln tamamiyle iş
gal edilince Japonya Çin hükümeUnl 
dal!~ farzedecek ve mareşal Çan -
Kay • Şek rejimi yerine merkezi Pe-

' 

Çinde Japon başkumaııdanı erkanıharbiyesiyle ı;e Nankin surlarından biri 

k'.~de olm~k üzere Ja~on dostu _bir_ hü-ı Kantonlu askerlerin bir çoğu ve gene
kumet tesıs edilecektır. Bu hukumet ralleri gazların tesiriyle zehirlenmişler
Mançu - Kuo ile sıkı bağlantı halinde 1 dir. 

bulunacaktır. l BüWN NANKINI ALDILAR MI ? 
12000 ASKER GAZLA ÖLMÜŞLER Roma, 13 (ö.R) - Şanghaydan ge-

l 
len son haberler bütün Nankin şehrinin 

Roma, 13 (Ö.R) - Hong - Kongtan Japon işgali altına geçtiğini iddia et
bildi.rildiğine göre Kuan - Tung ve Yan mektedir. 
Si vil5yetlcrinden Nankin cephesine Tokyo, 13 (Ö.R) - Yüksek impanı
gönderilen kuvvetler geri gelmişlerdir. torluk konseyi saat 14 le başvekil prens 
Bunların Japonlara zehirli gazlarla hü- Konoenin riyaseti altında toplanm~tır. 
cum etmek istedikleri, fakat kendi yay- Hariciye nezareti mümessillerinden bi
dıkları gazların tesirine kendilerinin tu- rinin bildirdiğine göre :~ankinin tam 
tuldukları Japon kaynağından iddia ı işgali haberi alnınca prens Konoenin °bir 
edilmektedir. On iki bin kadar olan bu deklarasyon yapması muhtemeldir. 

Sovyet Rusyada seçim 
hararetle başladı 

Paris, 12 (ö.R) - Moskovadan Tass Intihap tam gece yarısı bitmiştir. Bun
ajansı bildiriyor : Merkez! seçim ko- dan sonra şube ve dairelerin intihap 
mitesi şu tebliği neşretmiştir : cMerke- komiteleri reyleri saymağa başlam~lar
z! Sovyet meclisine mebus intihabı için dır. Verilen reyler hem Birlik Sovyeti 
dlln bütün Birlik dahilinde intihabat için hem de muhtelif milliyetlerin Sov
yapılm~tır. Ahali bUyük faaliyet gös- yetlerine mebus seçimi lçindir. Bugün 
termlşti.r. intihabat sabah saat ( te baş- merkezi seçim komitesi neticeyi bildl
lamıştır ve alınan haberlere göre aaat recekti.r. Ilk tahminlere göre bU!Un 
16 ya doğru mllntehiplerin büyük ekse- Rusyada mUntehiplerin yüzde doksanı 

rlyetl reylerini vermiş bulunuyorlardı. beşi intihabata iştirak etmişlerdir. 

Hadise Londra ve Vaşingtonda fırtınalı heyecanlar koparmıştır. 

Japon tarziye/eri bu hadiseleri kapatabilecek mi? 
Roma, 12 (ö.R) - Tokyodan bil

diriliyor: Japon hükümeti tarafından 

resmen bildirildiğine göre Japonlaı 

Yang-Çe nehrinde Standard-Oil kum
panyasına ait üç motörlü vapurla bir 

J topçckeri ballrmışlardır. Bu gemilerde 
\bir ölü ve 13 yaralı kaydedilmiştir. Ja
I pon otoriteleri Amerikan konsolosuna 
t~cssüflerini bildirerek tarziye vcrmişl~r 
, .c hddi.senin bu Amerikan gemilerinin 
Nankindcn l:açan Çin askerleriyle dolu 
nakliye gemileri sanılmasından ileri gel
diğini bildirmişlerdir. Şanghay Amerika 
kon!:oloru batırılan Amerikan vapurla
rından kurfulan kimselerin sığındıkları 

He-Şienge karşı a!keri harek8tın durdu
rulmasını Japon kumandanlığından elde 
etmi~lerdir. 

Va~ington, 13 (ö.R) - Hariciye ne
ı zaretine • Paney.) Amerikan ganbotunun 
'r'ang-Çe nehrinde Japonlar tarafından 

batırılması hakkında bir rapor gelmiştir. 

~orulan suallere cevaben hariciye nazırı 
B. Hu11 daha tam malumat beklediğini 

i Lildirmi., ve hadiseyi tefsirden içtinap 
!etmiştir. Hükürr..rte muhalif mahafil ye
l ni hadiseler çıi.masına yer vermemek 
lizere bütün Amerikan harp gemilerinin 
Çin sularından çekilmesini istemektedir-
ler. 

He11eca11dıı olan Lo11dradan bir göriiniiş 

ti, 5 alvil, bir lngiliz ve Üç ltalyan teba- tırılan lngiliz gemileri hakkında B. Ede• 
uı bulunmakta idi. nin bu akşam Avam Kamarasında be .. 

AMERiKAN SEFARET ERKAN! DA 
BATAN GANBOITA iDi 

Şanghayda bulun .. n - ..,, ... 1 Nan- yaoatta bulunması beklenmektedir. Res-
kln •efirf Hankeud a /' .. I!'..er a f;efir ine bir mt mahfiller her tefsirden sakınmakta ve 

---------·!telgraf çekerek c.Paney> hadiseei üzeri- lngiliz .. Amerikan mümessilleri ara~ın"" 
Paris, 12 (ö.R) - Va,ingtondan bU- ne Japon hllkümetinin leesoürlerinl bil- da bütün alakadar payıtRh\)arda sıkı bir 

dirildiğine göre içinde Amerikan ıefa- dirrnlştir. Şanghay Japon genel konıo- temu muhafaza edildiğini bildirmek!• 
ıeti erkAnı olduğu halde batırılan cPa .. loau Amerika genel konaoloau nezdine ilctifa etmektedirler. Siytıısi mahfiller ln .. 
ney> ganbotu dün Nankinde son derece .. gtderek ayni suretle teessürlerini bildir- giltercnin alacağı vaziyetin her zaman' 
de ıiddeıli olan hava bombardımanın- miıtir. Japon baı amirali Zagadanm bu dan ziyade Amer;kanın vaziyetine tôbl 
dan kurtulmak için Yang-Çe nehri yu-

1 
batırma hadi•eıinin tam mesuliyetlnl üze- olacağını bildirmektedirler. lngilter< 

l..arısına uzaklaıırken Japon tayyareleri rine alma!ı için tedbir alınacaiı temin c.Ya Amerika ile birlikte hareket, ya .. 
tarafından bombalanarak batırılmı~hr. ediliyor. Japon mahafilinde cPaney:t but hiç hareket yokJ formülüne sıkı sı• 
Bombaların ;..,betiyle batırılan Jngiliz ve Amerikan harp gemisinin batırılmaoı do- kıya bağlı bulunmaktadır. 
Amerikan petrol vapurlannın sayısı da' htyısiyle teessür bildirilmekte ve petrol Bu ıırada Japon makam1arı tarziyele
bcştir. Şimdiye kadar on dokuz ölü ve 1 gemilerinin Çinli a.k.eıleYi Nank.inden rin aYkasını alamıyorlar. Japon ataşe na• 

15 ağır yaralı kaydedilmlttir. Amerika- 1 hçıran gemiler oldukları zannedilerek valı hadiseleri hal için mahalline hareket 
da bu haber çok fena karıılanmıı ve bü- bombardıman edildilii, cPaney> ganbo- dmiıtir. Nankinde bitaraf gemilerin em• 
yük bir heyecan ııörülmüıtür. Amerikan tunun ise bir atJJ yanlıılıiiı yüzünden ba- niyetini koruyacak tedbirler alınacağı te
ganbotunun Nankin civarında bulunma- tınldığı bildirilmektedir. •cPaney> harp min olunuyor. 
sının Amerikan tebaaaının emniyetini ko- gemisinden ve dlier gemilerden kurtu- Nankindeki bitaraf müıahitlerin fik• 
rumak için elzem olduiiu tasrih edilmek- !anlar Ho.Şlenıı mevkllne çıkarıldığın- rince hadise bile bile yapılmıştır. Bu se• 
ıedir. Bu harp gemiainin nehirden çık- dan bunların mUteeuir olmamaaı için Leple daha vahimdir. Japon tayyarele• 

maaı imkansızdı. Zira Çinliler Nankin- buraya baJiamak üzere olan Japon hU- rlne milliyet farkı olmaksızın Yan-Ç• 
den Şanghaya inilmesine mani olmak için cumu durdurulmuıtur. Yaralanan Ame· nehrinde bütün gemilere ateı etmeler! 
nt:hri mayınlarla kapatmıılardır. rikan gemicUerinden biri yaraın netice- emri verilmiştir. 

Amerikan mebusları ve Ayanı Ame- sinde ölmüıtür. Tokyoda hariciye nazırı B. Hi.Tota 

ıikanın Japonyaya karşı azimkar bir ta- INGILIZ GANBOTLARI BATlRILDI Amerika aefirini ve ataşe mililer ve na• 
vır takınmaaınıiı hu hidisenin ilk netice· velini ziyaret ederek teessürlerini bildir-
si olma~ı li.zımgelcceğini söylemişlerdir. 3 (ÖR) Ç Ç mi• ve tarziye vermi•tir. Amerı"kan aefiri Londra, 1 . - inde Yang- e • • 

bitaraf gemilerin emniyetini koruyacak AMERJKADA BOYüK nehrinde lnııiliz ganboılannın karşılaımıı 
HEYECAN bulunduğu hô.diıe sabah ııazetelerl üze-
---- rinde derin bir tesir yapmqtır. Tefsirler 

Londra, 12 (ö.R) - Nankin ıuların- pek bol olmamakla beraber gazeteler 
da cPaney> adlı Amerikan ganbotunun başmakalelerinde lngiliz ganbotlarının 

Japon tayyareleri tarafından bombardı- Japonlar tarafından bombardımanından 
man edilerek hatırı]ması Amerik.ada çok bıahıctmekte ve Japon ordusu tarafından 
derin bir heyecan uyandırmııtır. Paney takip edilen harp usuJlerinin bu gibi hi
ganbotundan ve batırılan Amerikan pet- diselere ıebebiyet vermesini teeasüfle 
rol gemilerinden aaii kurtulanlar yara- karıılamaktadırlar. lngiliz harp ııemileri 

lılarla beraber 1500 kiıidir ve bunların Japonlar tarafından ilk defa olarak 
nrasında bir de ltalyan vardır. Standard böyle bir tecavüze maruz kalmıılardır. 
Oil kumpanyasına ait vapurların da bom- T ARZIYELER BU 
bardıman neticesinde battığı bildirilmek- iŞi KAPATABiLIR MI) 

tedbir ahnmasını istemiştir. Hoşyene sı• 

ğından kurtulmuşların her suretle yat• 
dun görmesini kara kuvvetlerine emret'" 
mek üzere Japon tayyareleri beyanna• 
meler atmıılardır. Japon genel kararga• 
hı da orduya ayni emri vermiştir. 

Beş kişinin katili 
Bir altıncı adamı da öl

dUrdUaonU itiraf etti 
Paris, 13 (ö.R) - Muhtelif beş cina• 

yetin faili olan E'redımn bugün avukat· 
!arına altıncı bir kadını daha öldürenin tedir. cPaney> ganbotunda bombardı

man aıraıında dört Amerikan diploma· Londra, 13 ( ö.R) - Nankinde ba- de kendisi olduğunu itiraf etmiştir. 

C.H.P. Karantina nahiye ocağının evvelki gece 1zmirpalas salonlarında verdiği balo sabaha kadar cotkun bir neşe içinde geçmittir. Birçok cazip tuvaletler bu baloda görülmü~. tanmmı ailelerle ecne 
biler ve konaoloılar baloda bulunmuılardır. Yukarıda ördü"" afi • ' • ' 
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