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-1- Ankarn, 21 (A.A) - Suriye 
Belediye Teisi Dr. Behcet Uz. An-, ha~vekili Ekselans Cemil Merdam 

. l.ara temaslarında hasıl ettiği kuv- lıu sabah saat 9/.12 de Ankaraya 
'\etli intibaları anlatırken, lzmirin 

1 gelmiş ve istasyonda hariciye ve
d D E A L» bir şehir olahilemesi 1'.ili Rüştü Aras, başvekalet müste- B. Cemil Merdem lır..rıciyc mfüte§'tn-

.Malivc 111iisteşan bav Cezmi 

Vergiler 
Buhran ve Müvazene 
vergilerinde yapıla

cak tadilatın 
mahiyeti . ) k b 1 A k ı· b 1 d mı.: Numan Mencmcncioğlu ile ıçin yapı aca üyük te~ebbüslere 

1 
~arı, n ara va ı ve e e iye rei-

. l.ükümetin geniş ölçüde müzaheret isi, hariciye vekaleti JHio~okol ~efi', Misafir başvekil Anka:-apalas Istanbul, 21 (Hususi) - Vergilerde 
\aadettiğini müjdelemiştir. Anke.ra emniyet direl<töı-ü, harici- otelinde kendisine tahsis edilen ynpılaeak tenzilatı tetkik etmekte olan 

Akdenizin incisine M O D E R N ye vekaleti ikinci daire reisi mu- daireye inmişlerdir. • komisyon mnliye vckületinde toplnntıla-
çchresini verebilmek işi, bir çokları-' rıvini ve merkez kumandanı tara- Ankara, 21 (Hususi) - Suri- rına de\nm ediyor. Yeni 15yihalnnn ha-
ınıza erişilmesi güç olan bir hayal f ından selamlanmıştır. ye başvekili B. Cemil Merdam hu- .Urandan evvel Knmutaya verileceği 

Vilayet bütcesi 
' 

Beş yıllık programa 
hazırlanmaktadır •• gore 

Köy 
.. ..... 

Bütcelerini 
t 

kuvvetlendir· 
mek için köy
lerde zeytin
likler kuru
lacak . 
17 ikinci kfınun tari- l'i1~M'iAIC 

hinde toplantılarına baş- • 
lıyncak olan villiyct mec
lisine haDrlıklar yapıl

maktadır. Meclis toplan
mazdan evvel mütevazin 
bir bütçe haz.ırlamcak ve 
esbabı mucibesiyle mec
lise sevkolunacaktır. 

Bütün daireler, beş yıl
lık programa göre ikinci 
yıl programı iktizasmı 
bütçelerinde zikretmİ§ler ve vilayet hu
susi muhasebesine vermişlerdir. Vilayet 
daimi enctimeni her dairenin bütçesini 

Zevtinlikler 
ayrı ayrı tetkik ederek tekemmül etil• 
recek ve umumi bütçe yek.Onlarını te9r 

- SONU 1KlNCt SAHiFEDE -

gibi görünür. Bununla beraber sayı-! Selam resmi esnasında kıt'aya gün tema~l~rma b~şla~ı. ö~leden tahıakkuk ediyor. Buhran ve müvazcne 
sız ihtiyaçlarımızı kucaklıyan proje- refakat eden bando tarafından sonra harıcıye vekaletıne gıderek vergilerinin yarı ynrıya indirilmesi ve 
1 dd ) k 1 S • · ·kl ~ 1 1 1 h · · I ·1 · B T f 'k R ·· t'" bu tenzilatın dört senede ve tedrici hir ~re «ma i eşme"> imkanının ve- urıye ve ıstı a mnrf arı ça m· arrrıv~ ve: <J ı . ev ı uş u 

· ı · k b" h 1 l Ş 1 t SONU üÇüNCü SAHIFEDE - sekilde tatbik edilmesi düc:ünülüyor. -rı mesı artı ır aya sayı amaz. e- mış ır. - • • "' 

t~,i~;~~;;:~~.:~~:;::~.;:;;~:::ı' Evkaf n ı·m·ar faaıı·yetı· Karar verildi 
olan buyuk ışlcrı on safa alarak ha-

. yalleri hakikat yapmak kabildir. Mu-

. hakkak Burette şunu bilmeliyiz ki • • ı ı 

~:?ı~7:;::::~~!~J::!i-~::E'. Müsbet çalışmalar evkaf gelirini iki Buca ~ı~~yetı su5 u arın-
~i:r:~n:rc~~;~:~~:~~~:ı~:b:~:~:~ ·katına çıkarmış bulunuyor dan uçu mahkum oldu 
eını bckleraek nesıllerden nesıl1erc 
ayni ihtiyaçlar içinde kıvranan ba- Izi "lr şehrinin umranı için meydana 
kımsız §Chirler terketmekten başka, getirilccc-k rnücssr.celerin yükselmesi F.7 
birşey yapmış olmıyacağız. Beledi-1 bahsında belediye ile Evkaf idaresi el 
Yeler, Üzerlerine aldıkları azametli ele vermişlerdir. Her iki müessese de 
işleri başarmak istiyorlarsa ilkönce şhrin imarı ga~~sine hizmet ettikleri 
~elir kaynak~a~ın~. ~~kseltme "':e ço- için, anada mevcut fıhenkle hem şelu-in 
gnltma çarcsını duşuneccklerdJr. Fa- ihtiyaçları kolaylıkla temin edilecek 
kir bütçelerle fakirane işler yapılır. hem de Evkaf idaresine varidat temi~ 
Bu halde olan §ehirlerde hayat yük- edilC<:'ektir. 
eclemez. ·Yani ihtiyaçl~r basit ol- Belediye reisi doktor bay Behçet Uz, 
nıaktan kurtulamaz. lhtıyaçların ha- Ankarada bulunduğu ~ırada Evkaf 
sidiği ise kazanç darlığının biricik umum müdiirü bay Fahri Kiperle te
sebebidi'.: C:ümhuriyet '!"ürkiy~~i mas ederek bazı işler üzerinde görüş
devlet butçesındcn rantabl ışlere bu- müştü. 938 fuarında modern bir Evkaf 
yük paralar tahsis etmek suretile pavyonu inşası tnknrrür etmiştir. Keşfi 
:milli gelirin kuvvetlenmesine daima hnzırlanmak Uzercdir. 
büyük ehemmiyet vermiştir. Bu mi- Evkaf idaresi irn:ır planında 3000 
sa)i şehirlerimizin kalkınmasında · metrelik bir arsa satm nlmıstır. Arsanın 
niçin tatbik etmiyelim ) ferağ muamelesi yakında ;apılacak ve 
Dünyanın bütün modern şehirle- bu arsa üzerinde modem bir bina mey

rinde belediyelerin gelir kaynağım dana getirilecektir. EV'kı:ıf idaresi Izmi
teşkil eden bir çok müesseseler var- rin imar işlerine iştfraK. ederken' hem 
dır. Biz b~ tecrii~7ye.giri~mekte ~ek - SONU BF.ŞINCI SAHiFEDE _ Evkafın Me.::a.rlıkbaşında vaptığı hal bhıası 
geç kaldıgımız ıçındır kı beledıye ~--~-.;,__.._ ___________ ...., __ _ 

bütçeleri darlıktan kurtulamamış, A k e 1 -e ··ık e d -şehirler istediğimiz modern çehreyi . ş cınayet erı u esın e 
alamamışlardır. Dr. Behçet Uz Av-
rupa seyahatinde tetkiklerini derin
leştirdikçe gözleri önünde yeni bir 
faaliyet ufkunun açıldığını görmüş
tür. Belediye reisinin sözlerinden ye
ni bir çalıcıma devri açmak istiyen 
czmı seziyoruz. Hüsnü niyetle çalı
§arak büyük iJeri başarmağa azmet
trıiş olan insanların her şey.den ev
vel nefislerine giivenmeleri şarttır. 
D:. Behçet Uz iste bu güveni taşı
Yor. Şimdi yeni hamleler bekliyebi

V ersay mahkemesinin sadakatsızlığa 
·verdiği ceza bir frank tazminattır 

B .. , .. ...... u gu unç ...... 

liriz. Netice .. 
•••••••••••• 

Fransız basınında 
Belediye reisinden öğrcniyoru7. ki, 

lzınir yollarının asfaltlanması, üze- ve umumi ef kcirın
rinde rahatça yürünebilecek yolsuz 
bir sokak kalmaması, kanalizasyon da geniş dedikodu. 
işinin başarılması, medeni ihtiyaçla- lara sebep olmuş-
rıınızın en eyi şekilde tanzimi, şehrin -
estetik bakımdan güzelliğini canlan- tur .. 
dıracak bir inkişafa mazhariyeti, ga- ••••••••••••••••11••••••••••••u••11••• 
taj santral - hal santralin, süt ve ek- Paris, 21 (ö.R) - Aşk cinayetleri 
ltıek fabrikalarının kurulması, bü- memleketi olan Fransada şimdiye ka
tiin distraksiyon vasıtalarını ihtiva dar misli görülmemi§ tuhaf bir dava 
edecek olan büyük bir şehir otelinin bugün Vcrsay mahkcmefilnde cereynn 
Yapılması, u ve elektrik işlerinin be- etmiştir. Fransada karısı veya kocası, 

- SONU SKINCI SAHiFEDE - l fışığı veya maşukası tarafından aldatı
ŞE VKET BiLGiN lan tarafın ihıanet eden tarafı öldürme-

si çocuk oywıcağı gibi bir iştir ve bu 
gibi cinayetler umumiyetle jürinin mü
samahası sayesinde beraet1e neticclen
mcktedir. · 

Halbuki Fransız ceza kanununda 
(Türk kanununda olduğu gibi) zevç 
veya zevcenin izdivaç haricindeki cinsi 
rnlinascbetleri hapis cezasını müstelzim
dir. Şimdiye kadar hiç kimse bu mad
deye dayanmak istememiştir. Fransızlar 
aldatılmış olduklarını böylece ilfl.n et
mcği S<'vmezler. Meseleyi bir kurşunla 
halletmeği daha kolay bulurlnr. · 

Geçenlerde bay Roger Hubert ismin
de bir ıkoca bu barbar usule mi.iracaat 
etmektense karısını fışıkiyle ynkalata
ra:k cürmü meşhut tesblt ettirmiş ve 
kansiyle Cışıkı cleyhinde dava açmıştll'. 
Bir kocanın cboynuzlandığını itiraf et-
- SONU YEDINCI SAHiFEDE ._ 

Mahkeme salonu çok kalabalıktı, dalgınlıkla 
ayakkabısını unutanlar da vard~ · 

Bundan bir buçuk sene önce Bucada dUn akşam ağırcezada devam edilmJt 
Koca Kafa Mehmetle Hakkıyı k.asden ve karar tefhim edilmiştir. 
öldürmekten auçlu olan Mümin, Ilyas, Karar saat altı buçukta verilmesine 
Mustafa ve Rifatin muhakemelerine - SONU DôRDVNCV SAHlFFEDE -----==-

Ege tütüncülüğü 
Akhisardaki tetkikleri

neticeleri • • 
mızın 

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

AKHİSAR ~ 
. 
• • • • . .. • . . 
· Tütün/erimizin son~ 
buhranlı vaziyetin
den en cok müte .. 

' essir olan bir şeh-
rimizdir. Bunun 
sebeplerini bu yazı 

• 

.. «~~!~!?':e!~ .. v······•!••· .. 

Röportajı yapan: ABlDIN OKTAY 

Egenin belli başli tütünlerini yetiştiren 
biı kasabasındayım... Akhisarda hükü
rnet caddesinin iki yanını tütün balyaları 
kaplamıştır. Tutun balyaları ve her elli 
altmış adımda bır ın an kalabalığı ... 

Bunlar tütün alıcılan ile tutun satıcJ· 

landır. 

Yine her elli altmış adımda bir yüksek 
sesle bağıran iki odam nazarı dikkati çe· 
k.iyor: 

Balyalar kantardan geçtikçe heman. 
herkesin duyabileceği gur l r ıesle ba· 
gmyorlar: 
- SONU DöRDONCO SAHiFEDE-
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SORUYORUZ:· 
Kadınla erkek arasında 

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

Bir terbiyeci 
---·---

Genç kızların ar-
krdaşlıkları üze
rinde nicin titiz bir , 
uyanıklık göste-

bir 
mi? 

EHiR HABERLERi lzmiri 
Modern bir şehir 

lnhisa rlarda yeni 
bir plan 

Satış fiatlerinde 
tenziller yapılacak 

w yapmaga 
mecburuz H. 31 Torpidosu Çeşmede 

- ·BAŞTARAFI BIRJNCt SAHJFED.&-

In gı• ıı• z komutanı kay- lediye eline geçmesi için on iki rnil· 
yon liralık projelerin realize edilmesi 
lazımdır. Belediyemizin bugünkil 

k • t tt • bütçesinden imara ayıracağı parayla 
inhisarlar genel direktörlüğü hükümc- ma amı zıyare e 1 bu projeleri kırk senede bile tabak~ 

tin başbakan B. Celal Bayar tarafmdan k k · k k alb ki u ettırme im ansızdır. H u 
Kamutayda okunan programında zikret• ı f zmir gibi iktisadi ve turistik bakını· 
1..iği ~lar dairesin.de bir plan hazırla- ı• '/ ' b h 

ngı lz a rı, J '[ ı• k d • l dan birinci derecede ehememiyet ta· 
mağa başlamıştır. Genel direktörlük bu ye l er en f ara arın- şıyan bir şehrin bati bir tekamüle te-
planın hazırlığını en kısa bir zamanda _ı L b / k , , l hammülü yoktur. lzmir, Akdenizin 
bitir,. .. ek bakanlar heyetine sevkedebil- aa TUt o e zersızı yaptı ar incisi sıfobnt hakkiyle ta~ıyabilmeli· 
mek üzere gümrük ve inhisarlar bakanlı· Çeşme, 20 (Hususi)- Ç~menin Ilı- Çeşmede Ingiliz bahriyelileri karaya dir. insanlık tarihinin en zengin abi• 
ğına gönderecektir. Planın anahatları ca körfezine gelen Ingiliz bandıralı H. çıkıa.rak şehri gezmişlerdir. Bahriyeliler, delerini, en büyük medeniyet eser· 
şunlar olacaktır: l 3l to "d · Il k"' f · d l · · ..... •• d b h d" 

1 1 
h 1 rpı osu, gcccyı ıca or ezın e ge- ayni giln öğleden sonra Çeşmedeki. fut. erını gogsun e taşıyan ir şe ir un· rilmesi iycap etti

ğini anlatıyor. 
- n İsar idaresinin imnlat mnliye· ı çiroi.kten sonra sabahleyin Çe~ !ima- yanm alakasını kendi üzerine çeke-

: tini indi~mek ve d~ha fazla ticari bir nına gelmiştir. Torpido komutanı Çeş- bol sahasıında kendi aralannıda blr Eut- billr. Bundan şüphe edilemez. Şu 
: hale getırmek ıuretıyle dı,1 satı<>ı arttır· k.a k l ğ ·.J k ık ka bol ekzer.sizi yapınıı::lardır f"'Aşmed"-kl h ld 'h · 1 I · 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ı .. y ıne yma anı ı ınıı gıuere ayma - · ~ · Y" " a e ı tıyaç arın geniş iği ve mi.ıs· 
Eakiler : «Barikai hakikat müsa- mak ve hasılııtt yukıeltmek, mı ziyarette bulunmuş kaymakam. li- spor sahası pek iyi vaziyette olmadığm- taceliyeti nisbetinde gelir kaynakla· 

'J • fk d k 2 - inhisarlar mamulatı s:ıtı' i~ini . . . d 'k . d ..ı __ bal . lif · l d 1 __ t uemeı e ar an çı ar» derlerdi. • 
1
• 

1 
le • iman reası ve 1an am1a omutanı ıa el ua.ıı ırıyc er epeyce yorulmtı§Ludtr. rını zengm eştirmeyi üşünmek ııwl 

P an a~tırma • · tt 1 1 la d H lk ' ' b• l D' "' f Biz cHakikat ı:aimıu-g" i fikirlerin ~ 
3 

T'· zıyare e >u unmuş r ır. a m:ıçı scyrelınıştır. ır zaruret o muştur. ıger tara tan 
1" r- · - urk eksper ve harmancılarını _ 

~~umclan~~~d~ec~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ş~ke~a~hak~~~~~ 

S. d . 1 A . ıec:nebi sanat arkadaşları arasmda müm- K 1 ' B• modern çehresini almadıkça geliri, 
lZ e öy e yaptınız. çhğmız tc.ız Lir mevki sahibi yapmak. iZi ay ır genç 

nk 1 f ''-· 1 · rd E artamaz. Birbirine sıkı surette bac;h 
a et e ur.ır erı çarpıştı mız. n 4 - Şarap ihracatım arttırmak, Al b • • • l LJ / k " 
muhafazakar olanmdan en ilerisine 5 _ Tuz ihracatını arttırmak. tmrş trıncı yı tna nırsız l fan mahkum olan bu hakikatlerden çıkardığımı% 
kadar bir çok düıünceleri yazdınız. ti enerjileri toplıyarak genç kızın 6 Tu·· ıu'"n •. .t d . k t' • t k . • • /d sentez şudur: lzmiri büyük hamle-

- •ıımı e şır e mı a vıye gırıyor o u 1 1 kı b 
Hakikat iyice anlaşıldı mı, bilmiyo- vücuduna sirayet ettiği görülmüı- suretı'yle tu"tu"·n •ftt .. 1 b' kl . er e ve en sa ir zamanda iınaf .. . .. . .. . .... lyını e.sas ı ır fC e · · b J l R 1 · rum. tur. Bazan bır şıır, bır muzık parça- koymak Kızılay cemiyetinin Lsiiinin altmış Tüccardan bay Sadetti.nin nezdinde ça.resını u ma ıyız. rantabl iş erd 

Kızlarimiza ailelerin uyanık, şu· eı bir esans kokusu bir genç kızıl 7 • tnh· 1 1• d 'h 1 birinci yıldönümü münasebetiyle cu-1 müstahdem Sami adında bir genç, ken- sarfedilecek paralar, imar projeainin 
1 uh d 1 k 

• • T b. . b k - utar ar mamu atın a ı raç . •· •· T"' k" . h . d d' ' L 1 k J " 1 b'l' Beled. . , bö" ur U m itin e veri ece eag" lam ter- <'>'allyetmeg" e yetiyor. a ıatın U a- · (" t" • I b' k"ld . d ınuariesı gunu ur lyefllll er yerın et' ısıne JJCS enen itimadı suiiı:.--tiınal ede- M§I ıgı O a ı ır. ıye retaı '/~ 
r. 1" 1 ıa ına en rıuyonc ır fC ı e temın e e· 1 

biye sayesinde onların erkek arka- dar nazik yarattığı bir varlığın ar- k 1 1. f" • ,_ d . d" k 1 tören yapıtıacaktır. Valinin riyasetinde rek ticarethaneyi. açmış ve içeride bu- e düşünüyor ve elektrik, su şirket· 
<lqlan ile münasebetlerinden endi- kada,lığını ayni derecede hassasiyet- 8 0 h'I• f' 1 d b" . teşekkül eden bir komb--y<>n tören prog- lunan elli lira kıymetindeki alUminyom ermin e İyeye İntikali, Cara lce o an ma ıyet ıatme Ka ar an ırme , 1 · bel d j 

- a ı ı ıat er e utc;;cyı ıarsnu- al H 1 k 
teaiz olmalc belki kabildir. Fakat bu le kartılamak hatta gözetlemek bir k k"ld .1• k raınmı hazırlanuştır. mode1leri ç-alarak başkasına satmıştır. santr , a santral, aüt ve ekme 

1 
yaca §e ı e tenzı at yapma , f b k 1ar 

çok ağır bir lf• tir. vazife olmaz mı > 9 S .. 1 '- t . 1... ll"k d Cumartesi günü sut 14.30 da cümhu- Mod.eller bulunmuş, Sami de hırsı-ılık a ri a ı, tehir oteli ve gaz depo· 
- ag tK ve emız ıge taa u e en . 1 • ki • nim adamlarma, terbiyecilere bu Şahacn taassup ifade eden herşe- "sp' t f" t1 . · ı h f 'f lk 11" . kil d 1 rıyet meydanında bir toplantı yal)ılacak suçundan nöbetçi mahkemeye yollan- arı ışinin gerçe eşmesi aenedo bıt 

l ı ır o ıa en ı e a ı a o u ıç er e . . 
ağırlığı kabul ettiren fCY fizyolojik yin düımamyım. Fakat bu meselede tenzilat yapmak, ve bu toplanlıya Kızılay gençlik teşki- • m~r. milyon 200 bin lira gelir temin ede--
sebeplerin güçlükle idare edilen -rt- TÜrk cemiyetinin Türk ailesinin fa-1 10 T "' t·· . . . st•L • . !atında kayıtlı bulwıan on binden Suçlu diyor ki : ceğini belediye bütçesinin altı se-

r- • - u un cınsanın ı Ani ıçın ec· d k il 
lat tafİmaııdır. ziletli şöhreti namına titiz bir uya- nebi memleketlerden tütün tohumu ge- 7.İyade genç me-lctepli i~tirak edecektir. - Ben çok !llrhoştum .. Ne yaptığunı neye varma an İ im· yon lirayİ aşa· 

Kızlannın terbiyesi üzerine titri- nıklık gösterilmesine taraftarım. 1 tirtmek, Halk hatipleri ve Krııla~· gençlik teşki- bilmiyordum. Bu modelleri almışım ve cağım her sene imar işlerine sarfedi .. 
yen ,efkatli babalar ve anneler ken- Cemiyetin de ailenin de menfaati -=-- !atı üyeleri nutuklar söyliyecekler ve satmışım diyorlar. Haberim bile yok- len paraya mukabil 750 bin lira ay'ı· 
di tecrübeleriyle bilirler ki genç kız- bunu emrediyor. Belediye encümeni bir geçit resmi yapacaklardır. tur. rabileceğini söylemiştir. Bu sözler'" 
lann heyecanlanma hassaları erke- Bir terbiyeci Belediye Daim1 encümeni, dün ak- Kızılay cemiyeti, yurdun seviıunesin- - Ticarctha~nin kapısını açar, içe- de ümit ve cesaret verici nokt8lat 
ğe hiç benzemez. En ufak bir tema- R. B. şnm belediye re.isinin riyasclinde içtima <le ve gürlü gününde daima başarı te- rideki beş dane modeli alır, Balcılarda çoktur. Dr. Behçet Uzun tasavvur· 
~=~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~==~~crek~~m~eriin~~~i~ m~etl~wwrlığınıyu~~~cl~ı~yN~~ta~ındah~~Hino~~ ~n~~h~~e~rm~initcmen~ 

Vilayet bütçesi 
----0-

ne vakfettiği için, Kmlay gtinünün ha· mı? ederız. 
rcketli geçmesi teınin edilect'ktir. - Olmn:z ya, rakı bu... ŞEVKET BiLGiN TulOat kumpanyastndı1 

Baymdır<la bulunan Komik Kemalin 
tulılat kwnpnnyasında çalışan B. Naşit 

. ----<>- Modetleri satın alan hay Ati şahit T •• kk 
/ki ihtiyarın kanlı olarak dinlcnö.. Ve suçlunun sarhoşlu- Ur ' UŞU 

Erenle Huriye Gürlerin kahvehaneler
~-. BAŞTARAFI BtR.tNCt SAHlFEDE --1 ~eeeleri kurulması h~a ?azı pro- de usulsuz bir şekilde bilet satttkları 
bit edecektir. Bu renekl Adi ve fevkal- Jelcr hazırlamaktadır. Vılayctin muhte- görülmüş ve her ikisi de cilrmü meşhut 

ğuna dair bir emare sezmediğini söyle- Türk Hııva kurumu Imıir §ubesl. 
kavgası di. Bucalı gençler tarafından havacılığa 

Menemenin Aliağa nahiyesinde. iki - S:.rhoş değil mişsin. gösterilen al!kodan doloyl Bucada bir 
ihtiyar aTasında garip bir kavgn olmuş-' - Bu adam sarhoşluktan ne anlar? Türkk~ şubesl açılmasına karar ver• 
tur. Altmış beş yaşlarında Osman us-, Suçlunun iki ay miiddetle hapsine ve mlştir. Bucaya plAnör ve mualllm gön· 

Hemşiresini yaraladı ta namında bir adam, 56 yaşındaki Ha· o kadar mUddetlc l'11Uliyct nezareti al- derilecektir. Yeniden TUıi<lruşuna kay

Bde blltçelerln Uç milyona }·akbşacağı lif yerlerinde meyva, sebze ve ~içclc I mahk~nesine verilmiştir. 
ımlqılınaktadır. fidanlığı için scrlcr htızırlanacaktır. 

Bütçede :ı:.lraat ve Veteriner işlerine Çok mevsuk bir kaynaktan öğrendiği-
azaml ehemmiyet vcriLniştir. Köylüye mize göre belediye bütçesinden olduğu 
muhtelif şekilde yardım edilmesi, köy- gibi vilayet bi.ıtçesinden de bu sene va
lere varidat temini için müessir tedbir- ridatın yüı.d.e hcşi vilayetler bankasına 
lcr alınması için bazı ~-.cbbüsler vnr- nyrı1acaktır. Belediyeler ban.kasının şek
dır. Izm1r viluyeti köyle.rinde, köylere linde yapılacak Uıdille 9;J8 senesi. içinde 
varidat temini için zeytinlikler tesis viluyetler bankası tesLı; edilecek, hem 
edilmekte ve bu zeytiriliklerin gelirlc.ri belediye, hem vilayet muhasebei husu
k8y bUtçceine ilbe edilmektedir. Köy siyeled bütçesinden ayrılacak yüzde 
bUtçelerinin, köy varidatiyle tevzini, en beşlerle faaliyet gösterecektir. V.il:\yet
kısn bir zaman içinde temin edilecektir. ler bankası şehirlerin imarı için viluyet 

Bayındırın Emir mahallesın:te ohi.-
1 
san Korkmazı elinden bıçakla yaralıa-i ıt.~~n bulundu~m~ı~a ve derhal tev- dedilen Uyelerln sayısı elliye baliğ ol• 

ran Mustafa oğlu Mahmut, bır alacak m~. Hasan Korkmazın sopa ilc hem I kıfıne karar venlmışlır. lllU§tur. 

VilAyct makamı, yol ve sağlık mües- ve belediyelere kredi açacaktır. 

4QA 

Yılbaşı gecesi 
FUAR GAZiNOSU SALONLARINDA 
Senenin beklenen en muhtetem balosu 

Bu balo için Avrupadan bilhaua getirtilen 

Ve Şehir 
maraları ••• 

Revü ·heyeti 
gazinosu artiıt kadrosunun herkesçe beğenilen mı-

Danı, Kotiyen, eğlence, nete. lzmirde biç görülmemit dekor 
ve ıürprizler... Salonların konforu için her türlü tertibat alın-1 

\, .................................... ~ 

meSQlesindcn doluyı henliiresi Duduyu 1 Osman ustayı, hem de genç eşi bayan 
sopa ile döverek yarabmıştır. Hakkın- Haticeyi h.:ışından yaralı:ımıştır. Iki ca-
dcı takibat yapılıyor. rih yakalamnıştır. 

13 yaşında bir hızı 
kacırdılar 

' Cumaovasının Görece koyünde oturan 
Kndir o.;lu ifa.sanın on üç yaşındaki kı-

--=--

ikinci 
Devre Likleri 

z.ı bayan Cevahir, ayni köyden Musta- Dün g"ce, Parti binasında toplan:ın 
fa ve kard~i lbrahim tarafındıın kaçı· spor hf!yeti, pazar günkü maçta kasclen 1 
rılnuşlır. Suçlulıır aranıyor. tekme atan, Dı>ğansporlu iki oyuncuya ' 

--=-- ihtar cezası vermeğe 1'..nrar \'em1işlir. 1 
Ankarapalasta Tünk spor kurumuooın bölge baş-ı 

ko.nlığına yapılan t.?bliğ:le, liklerin 15 I 
Yılbaşı nefis bir.balo şubata katlar bitirilmesi bildirildiği için 

futbol ajanlığı ikinci devre tiklerinin 1 
hazırlanıyor pazar günli başlamasına karar vermiştir. ı 

Yılbaşı geocsi için Ankarapalas sa- Pamr gi.inti saat on birde karşılaşacak 
!onlarında ailevi ve çok nez.ili bir balo olan Üçok - Demirspor maçını B. Esat 
verilecektir. Güz.id-e bir tertip heyeti to- (Yamanlar), saat 13 te AlsanC".ak - Do
raf ından hazırlarunakta olan bu balonun ğanspor maçını hakem B. Mustafa 
çok eğlenceli, çok neşeli ve çok muh- (Oçok), &ıat on beşte Yaınonlar - Ateş 1 
ıteşem olması için her şey dü.ştinülınüş j maçını B. Hasan (Alsancak) idare eJc.-

1 ve temin edilmiştir. ceklerdir. 

J • • ._ •• r·.~.,ı.... 

TAYYARE 
BUGONKO SEANSLARDAN ITtBAREN OC SAAT MOTEMADI ZEVK VE HE

YECAN iÇiNDE BIRAKACAK IKt BOYOK FiLiM TAKDiM EDiYOR 

BEYAZ ~ 

iÇTiMAi - AHLAKI • HiSSi DRAM 
KAY FRANCIS 

Ta~a!ından temsil edilen bu filim: Şatafata aldanıp ta a~kını servetini ve belca
retinı feda eden bir kadının ıstrrnbını ... intikamını tahlil ve tasvir etmeci itiba
riyle herkesin görmesi elzem olan bu mühim eser: Çinin esrarlı muhifotd - 2iizc! 
(MANDALA Y) febrinin tabii deko:-ları iç:nde ten::s:l edilmi~tir •. 

AYRICA: 

KARYOKANIN UNUTULMAZ ARTfSTLERt FRED AST AIRE -
CINGERS ROGERS TARAFINDAN TEMSiL EDiLEN 

VALS 
BAŞT ANBAŞA ŞARKILI - DANSLI • V ARYETELI ÇOK ŞiRiN MUHTEŞEM FiLiM 

iLAVETEN PARAMOUNT JOURNAL 

~mı aaatleri: BEY AZ ZAN BAK 3 - G - 9.25 Je .• VALS DALGALARI 4.15 - 7.40 Ja .. Cumqrte•i, Pauır •eantları 1.15 de 
VALS DALGALARI ile baılar. -

EDDBI FIKRA: 

Güzel şiirlerden parçalar 
Geçenlerde halk türkülerinin orijinaliteaini ve derin lirizmini 

tebarüz ettirmek isteğiyle bazı örnekler almıtllm. Bugiln de, halle 
tiirleri tarzında ya.zılmıt güzel deyitlerden parçalar ıeçerek bu 
yoldaki denemelerin muvaffakıyetini göstermeğe çahtaeağım. 

Halle: tiirlerinin; yalnız köy, pınar, Ayte ve Fatma ıözlerinl 
kullanmaktan ibaret olmadığan1, özlü heyecan ve ıamimiyeti 
bağrında toplandığına gösteritıiz etlerinde okuyabilirsiniz: 

Hey bu ne denizdir, görünme% dibi, 
Şu dağlar dumanlı ba,uru.z gibi; 
Uıtünde eııe de ka•ırga, tipi 
Neyleyim gönlümün boratı değil. 

Gönüller vermi.ftir ıana varını, 
Diyemem «a yoıma düfiin yarını» 
Sen böyle güzelken günahlarım 
Korlı.arun Tanrı da ıoraıı değil. 

* lllüm değil biu tcua, 
Biz kartalız, hayat ökse, 
Y aa1a.z düfman kdıç çalıcı 
Yumruğumla çelemem mil 

Bahtiyarlık benim ta.am, 
Fakat o bir zehirli ıam: 
Birıey bile yapamcuam 
Erceıine ölemem mi? 

* Dağ var beyazlanır: bahar çağıdır, 
Dağ var dumanlana: der ortağıdır, 
Dem olur lôleıi neıe dağıtır 
Dem olur yaraşır yaılar dağlara. 

Dağ var, denizlere İner uç olur, 
Gün batar yolları, bakrr taç olur, 
Bir ceylan pusuya uğrar suç olur; 
Ağlar ılkım ılkun ıesler dağlara. 

* Bağrında ıızlıyan ok yarasını, 
O ııcak, o kızıl renk ı:arJı ceylôtı! 
Bırakıp ta iki dağ araıını 
Ovaya düşecek ne vardı ceylôn? 

Çekildi kanımın ıon damla ıuyu, 
O derin bakıflar ıimdi bir kuyu. 
Uyu, güzel gözlü ceylanrm uyu 
Uyu ki İffe gün karardı ceylan. 

Halk tiirioi yalnız tekli itibariyle değil; kabkıiz heyecanı ..,,, 
engin samimiyeti itibarile de örnek aldığımız pn, durgun ede:
biyat ufkumuzu erkekçe seıler dalgalandıracaklar. 

FUAT. EDI~ 
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Ludendorfun cenazesi 
Milli merasimle bugün kaldırılıyor 
B. Hitler bir beyanname eşretti 

Münib, 21 (ö.R) --General Lüden· 
dorfun cenazesi zevcesi '\ e yakın akra
balarından mürekkep küçük bir alayın 
refakatiyle evinden 5 İnci kolordu mcr
kC2ine nakledilmiııtir. Cenaze merasimi 
Führer ve mareşal Von Blombergin iş

tirakiyle yann yapılacakt11. Eski Kayse: 
teneralin zevcesine bir taziye telgrafı 
göndermiş ve cenaze merasiminde ken-

Jisini temsil edecek birini ta) İn eylemiş

tir. 
Münih, 21 (A.A) - Ceneıal l.üden

dorfun milli cenn.ze merasimi :u suretle 
tesbit olunmuştur: 

Çarşnmbn sabahı saat 1 O da cenaze 
xaf er kapısı önünde tabuta konacak, res
mi merasimi müteakip tabut zafer kapı-
2ından mare~allar locasına getirilecek 
ve orada geçit resmi yapılacaktır. Ceçi
'de iki piyade tabuur, bir topçu müfrezc
•i ve bir hava taburu iııtirak edecektir. 

Harbiye nazırı Mareşal Fon Blomberg 
milteveffnnın mezayası hakkında bir nu
tuk söyliyecek ve mi.itcakiben Fon Blom 

berg, Fon Mijkcm.en, muhtelif ordu

lar ba~kumandanları ve muhtelif heyet
ler tabuta çelenkler koyacaklardır. 

Tabut buradan motörlü kıt'alar ile 
Butzing mezarlığına götürülerek askeri 
merasimle gömülecektir. 

Münih halkı çarııamba sabahı saat 
9 a kadar tabutun önünden geçerek bü
yük askeri ııclfımlıyacaklardır. 

Berlin, 21 {A.A) - Ludendorfun 
ölümü dolayısiyle B. Hitler millete hi

Ludendorf 
eden bir beyanname neşretmiştir. Bu ıçın ve Alman <levleıi için hürriyeti el-
beyannamede eıciimle deniliyor ki: de etmek emeliyle yapmıştır. Karakter-

Lüdendorf ile beraber büyük bir ta- sizlik ve acizlik zihniyeti kendisinin düş
ıihi sima aramızdan gitmiştir. Lüden- mcsine ııebep olı,ınca Almanya çökmüş 
dorf ismi daima Alman milletinin kah- '\'e Versay hncaletine kadar alçalmışlır. 

b .. "k .. d 1 • b' b ı · Bu hı:ıcı:ılet senelerinde dünya harbinin ramancn uyu · mucn e esme ır sem o • 
teşkil edecektir. bü,> ük askeri Lüdendorf milletin dahili 

Etrafı adi siyaset ndamlan ile muhat 
olan Lüdendorf büyük harp esnasında 
Hinden burgun ynnında ) alnız başına mil· 
mnz kahramanlık hareektlerine kadar 
Jetin kuvvetini ve mukavemetini sarsıl
maz kahramanlık hareketlerine kadar 

"e harici canlanmasına çalışan mücahit-

lere kırtılmış ve o zamandanberi keneli 
yolundan bu hürriyet için mücadele et
miştir. 

Lüdendorf ile milletlerimizin şeref ga
lerisi Almnnyanın satvetinin yeni bir şa-

taben büyük ölünün hatırasını tebcil yükseltmeye çnlışmııı ve bunu Almanlar hidini daha kazanmıştır. 

Parti grubunda ı Otobüs meselesi 

Gittikce meraklı bir 

Ha. izahatı 
Ankara, 21 (AA) - C. H. Partisi crubu bugün (21Ll2, 1937) öğleden 

aonra Antalya mebusu Or~ Cemal Tuncanın reisliğinde toplandı. 
Son günlerde Balkanları alakndar eden siyasi ııeyahatler hakkında ve Ha

layın son aafhalanna dair sorulan suallere hariciye ,·ekili Dr. Tevfik Rüııtü 
Araıı uz.un ve etraflı izahat verdi. 

Romanya intihabatı 

Hükümet partisi zafer 
kazanmış 

Bükreş, 2 1 ( ö.R) - lntihabatıa ve-
1ilen reylerin sayılması ve tasnifi yavaş-

lıkla ilerlemektedir. Sabnh saat 2. 1 5 te 
hala ancak bazı kısmi neticeler malum 

bulunuyordu. Bu neticeler '\'erilen reyle
rin yüzde yirmi kadarınn nitti. Bu kısım 

üzerinde yapılan tBSnife göre hükümet 

partisi re} lerin yüz.de kırkından biraz 
fazla mı kazanmış bulunmaktadır. 

Hükümct partisi muhalcf etin en kuv
vetli grubu olan milli köylü parti!ini bü-

sayılıyor .. 

, . . saf haya gırıyor 

---<>-
1 tanbul, 21 (Telefonla) - Otobüs 

mesele i etrafındaki neıriyat gittikçe 

meraklı safhaya ı;irmektedir. Bugün yi
ne Tan gazetesinde ruhsatname meııele-

si etrafında çıkan Lir yazı üzerine B. Sa
hur Sami de B. Ahmet Emin Yalman 

t.lt·yhine bir dava açmıştır. Aynca B. 

Rf'cai Niizhet Balhan da yine bugün B. 
Ahmet Emin aleyhine dava açmı~tır. Bu 
suretle açılan dava yekunu sekizi bul-

mu!ltur. Ruhsatname meselesinin tahki
katına müfettişler devam ediyorlar. Ba· 

7ı otobüsçüler müf etti«lere giderek gö
rüşmek istemişlerdir. Müfettişler evrak 

ve dosyalar iizerindeki tetkiklerini bitir
dikten sonra kendilerini dinliyecekler
dir. 

JAPONYADA 

Şaşkınlık başladı 
Vaziyet çok vahimdir 

-<>-

Paris, 21 ( ö.R) - Tokyo daima 
beynelmilel siyasetin ilk sırasını tutmağa 
devam ediyor. Japon payıtahtından ge-

.....,_ 

Şek~r 
60 para indirilecek 
Ankara, 2 1 (Hususi) - Hıniçten ge· 

len ıekerin gümrük resminin altmış pa
rn indirilmesi hakkında hükümetin tek· 
lifi meclise verildi. 

Denizbank kanunu 
Kamu tayda 

Ankarn, 21 (Telefon) - Denizbank 
knııun J>roıcsı K:ımutay ruznamesine 
r.lındı. Yuınki topl. ntıdn görü ülecek
tır. 

Dün ilk temasla-
rına başladı 

- BAŞTARAFI 1 iNCi SAHlFEDE

Arasla uzun bir görü,mede bulun
du.Yarın akşam Ankaradan T oros 
ekspresiyle ayrılacaktır. Suriye 
başvekilinin temasları yarın da 
cievaın edecektir. 

Ankara, 21 (Hur.usi) - B. Ce
mi) Merdam ilk görüşmelerden 
r.onra beyanatında: 

- Asil Türk milleti ile elele 
verebilmek için bütün mazileri 
} ok edeceğim .. Dedi. 
Akşam Suriye başvekilinin ~e

refine bir ziyafet verildi. 
Adana, 21 (Y.A) - Şamdan 

bildirildiğine göre Suriye hükü-
meti Suriyede bulunan ve Türk is
mi taşıyan bütün köy ve kasaba
ların adlarını değiştirmeğe karar 
''ermiştir. Bunun için bir de ka
nun layıhası hazırlanmak üzere
dir. Ayni zamanda Türkçe olan 
bütün soknk ve cadde isimleri de 
değiştirilecektir. 

Adana, 21 (Y.A) - Son gün
lerde Kmtıra, Sam ve buralara ci
\'ar yerlerden iki yüze yakın Cer
kes ailesi h · crete hazırlanmakta-
dır. Y ahancı müstemlekeci ferin 
cevirmekte oldukları fırıldaklar
la ~alnız Arapları Türkler aley-
hine teşvikle kalmamakta, ayni 
:zamanda Suriyeyi parçalamağı 
istihdaf eden bir maksatla Arap-
lorı birbirleri aleyhine de kı,kırt
ma suretiyle fesatçı yol takip ey
lemcktedirler. 

Verilen haberlere inanmak la· 
zımgelirse bir halyan mfütemle
keciıi Suriyede hilafet propagan-
dası yapmakta imis ( ! ) Bu vazi
yetler Suriyeyi bugün içinde bü
tün ihtirasların kaynaştığı bir ka-
zan haline koymaktadır. Suriye
nin vatanperverleri yabancı tah
riklerden usanmıslardır. 

Eski kral listenin en 
sonuna gliyor 

Her yeni seneye girenken lngilterede 
saray mensuplarının derece itibariyle 
csaınisi n rolunur. 

Bugtinlerde bu kitap 1938 senesi için 
de hazırlanmış bulunuyor. 

Listede, gc>çen sene en başta gelen isim 

bu sene en sonunda görülmektedir. Bel
ki di.inynda bunun kadar bi.iyük bir de
ğişiklik nslfı olmamıştır. 

Filhakika eski kral Edvardın ismi bu
gün kral ailesi listesinin en sonunda bu
lunuyor. l3ugünkü Dük, isminin listede 
.kardeşlerinin çocuklarından bile sonra 
geldiğini görünce, hakikatte kendisinden 
çok küçük olan krala şöyle ya7.mıştır: 

«Küçük kardeşiniz Edvard sizi tebrik 
eder.> 

!)AYFA 3. 

• • 1 .• -

SON HAH·:_ER 
·"ı!. . • 

~\ - .. . . ~ ... . ... "". 

Yeni yol plinımız 
Kadınlar da erkekler gi
bi yol vergisi verecekler 

Beden mükellef iyeli kalkacak 
Ankara, 21 (Telefonla) - Yollarımızı mua;>yen bir plan dahilinde yap· 

hrmak fikrinde olan hükümet bir proje hazırlamaktadır. Nafıa vekaleti, tec
rübelere istinaden hnzırlıyacağı projeyi son şeklıni aldıktan sonrn mart top
lantısındn Kamutaya verecektir. Yeni csnslara göre bedeni yol miıkellefiyeti 
esası usulü kaldırılmaktp ve herkesin gdiri ile mütenasip f.ık .. t yılda azami 
miktan on iki lirayı geçmemek üzere müteza) it '\ e hazincc~ tarh ve dbayct 
edilecek bir vergi usulü ikame olunacaktır. Çalışan kadının da erkek arkadaşı 
gibi bu yol '\'ergisine tabi tutulması adalete uygun bir hareket addedilmek
tedir. Bu vergi tahsilatı bütçeden ayrılacak tahsisntln birlikte karn yollarınm 
yapılmasına tahsis edilecektir. Kara ,>ollarında tatbik olunacak yol tipi ve 
bunların nıuhafazası için daimi tamire tabi tutulması hususundn tatbik edile
cek şekil ayrıca tesbit olunacaktır. 

Gümrük kanunu tadilatı 
Komisyon sür'atle çalışıyor. Kır

tasiyeciliğin önüne geçilecek 
tedbir alınıyor 

lstanbul. 21 (Telefonla) - Cümıük kanununda ) apılncnk tadilat için 
Ankarada kurulan komİs} on çalışmalannn devam ediyor. Komisyon ayni 
zamanda gümrük faaliyetlerinin fazln olduğu yerlerin talimatnamelerinde de 
tetkikler yapacaktır. Vekalet bugünkü te~kiliıt hakkında gümrüklerden ma
lumat istemi tir. 

lstnnbul gümrükleıi baş müdürü B. Nuri Ankaraya giderek vekalete icap 
eden malumatı vermiştir. 

Kanun esaslarının bir nn e\•vcl 
maktadır. Gümrüklerde liizumsuz 
hazırlıklara başlanmıstır. 

hazırlanması için komi yon süratle çalı;~ 
kırtasiyeciliğin önüne geçilmesi için bazı 

Istanbulda 
tramvay 

az kals1n yeni bir 
faciası oluyordu 

lstanbul, 2 1 (Hususi) - Bu snbah Aksa raya giden bir traım ay kızak 
yaptı. Frenler bozuk olduğundan araba durdurulamndı. Yolcular ntlıyaıaıe. 

hayatlarını kurtardılar. At1ıyanlardan i:çü yaralanmıştır. T ram' ay, makastan 
geçerken durduruldu. Bu suretle bir facianın önü alınmıs oldu. 

San'at jürisi kurulacak 
Jüri yapılacak anıtları tetkik edecek 

Ankara, 2 1 (T clcfonla) - Memleketin bazı şehirlerinde dikilen abide 
ve heykellerin miihim bir kısmı gert:k proje \'C gerekse asılları itibariyle ve 
tam mannsiyle miitnhaıısıs bir jürinin kontrolünden geçmemiş olduğundan, 
abide '\'e heykel işlerine tahsis edilen paranın tamamen mahalline masruf 
olabilmesi için güzel sanatlar akademi!İ mimari, heykeltras ve resim şubele
rine beynelmilel şohreti haiz üç mütaha8Sıs getirilectktir. Akademinin bu iı; 
ınütahassısı ile şehircilik mütaha!lsısı, maarif vekaletinin tensip edeceği iki 
nafıa vekaleti, dahiliye vekaleti ve pıu ti genyönkurulunca seçilecek birer aza
dan mürekkep dokuz. kişilik bir sar.ııt jürısi teşkil edilecektir. Mnarf '\'ekale
tinin bu husustaki tt"klifi vekiller he\'etınde ~örüsülmüş '\ e kabul edilmistir. 

Asiretlere silah 
' 

dağıtı yarlar 
lstanbul, 21 'Telefonla) - Fransız memurları tarafından Hatayda 

bazı aşiretlere silah dağıtılmnkta nldupu Halepten bildiriliyor. Antakyad<t 
Usbacilerin çıkardıkları son lı:ıdisclcr dolayıııi,> le tevkif eq,ilen kulüp reisi 
Zeki ile arkadaşları altışar aya mahküm olmuşlardır. 

:Filistin şeyhlerinin şeyhi t~vkif edileli 
Kudüs, 21 (AA) - Zabıta Filistin Şeyhül Meşnyihi Yasin Bnyriye tevkif 

etmiııtir. Yapılan bir araştırma netice~inde kendisinin ecnebi memleketlerde
ki müfritlerle devamlı münasebetlerde bulunmakta olduğunu meydana çı

karmıştır. 

Kudüs, 21 (AA) - Yahudi belediyeleri ve Yahudi cemaat L:onseyleri 
umumi meclisi garbın idari usullerini memlekete ithal için hazırlıklarda bu
lunmak üzere bir şube teşkiline kamr '\'ermiştir. Bu tedbir müstakbel Yahudi 
devletinin idari çerçevesini 'ücuda getiımck üzere atılmış olan ilk adımdır. 

)'Ük bir farkla geçmektedir. Demir mu
hafızlar faşist teşkilatının intihap listesi-

ne taktığı cHer şey vatan için~ grubu 
ise rasist partisi olan milli hıristiyan par
tisiyle birlikte dnhn sonra gelmekte \'e 
ayrışık liberal partisi en arkada kalmak
tadır. Rumen intihap kanunu mucibince 
hükümetin mensup olduğu liberal parti
si tahmin edildiği gibi reylerin yüzde 
40 tan fazlasını toplamış olduğu takdir
de ekseriyet hakkı olarak hissesine dü
~ecek mebusluklardan ha§ka bütün me
buslar sayısının yüzde ellisi de kendi 
namzetlerine ait olacak, böylece T ata
rcsko kabinesi yeni parlamentoda ezici 
bir ekseriyete dayanabilecektir. 

Kral ve hükümet 

len haberlere göre hükümetin Çinde ta
kip etmek istediği hareket hattı hakkın

da Japonyayı idnre edenler arasında iti
laf tam değildir. Birçokları bir lngiliz -

Amerikan aksülameline sebep olacağını 

tahmin ettikleri K"antoıı üzerine ileri ha
reketin terkini i~temektedirler. ihtimal 

Eşref paşa ve F aikpaşada 

iki model orta okul yapılacak 

arasındaki anlaşmazlık 
Japonların bu tereddüdü Çinlilere Çin
Taodaki Japon fabrikalarını tahrip ce-

saretini vermi~tir. Burada Japon ~ndiis
trisinin uğradığı zarar beş milyar frank 
tahmin ediliyor. 

Izmirin, heı· gün arlan orta okul ihti
yacını karşılamak üzere iki orta okul 
inşa edileceğini hnber vermiştik. Kül
tür bakanlığının inşa ettireceği iki or

ta okuldan biri ·Eşref paşada, diğeri de 
FnikPJ.Şadn olacak ve vekaletin mey-

1 mpnra torun riyaseti altında genel ka- dnna gctirmeğe karar verdiği model or
lensikata tabi tutulmasında da ısrar gös- rnrguh mümessillerinin de i~tirakiyle ya-

Mısırda yeni bir dahili mesele yaptı 
Londra, 2 1 (A A) - Kahireden ge

len haberlere göre dnhili siyaset bakımın-

dan saray la hiıkümet arnsında çıkmış 

olan ihtiliifı hnl için yapılmakta olan mü-

!rakereler birçok noktalaıda itilafla neti
celenmiştir. Fnknt bilhassa üç noktada 
henüz anlaşma elde edilememiştir. 

ta okullar nrasındn yer alacaktır. 
lermektedir. pılması tasavvur edilmekle olan konfe-

I_ıu··ku'"met bu hususta uysal davranma- Ki.iltür bakanlığının mimarı, önümilz-
' rnnsın taliki Japonyadaki büyük şaşkın- d k" haf .. d b · h 

ğn meylediyorsa da mavi gömlekliler e ı ta ıçın c u ış için şe rimize 
lığı göstermektedir. Vaziyet en ~on de- g 1 ek vil"ıv"t' · d 1 kt te~kilatını feshetmek niyetinde değildir. . e er <"" ın emrın e ça ışaca ır. 

" ıecede vahim addediliyor. l Maamafıh bu teşkilatın milise veya ha- Bir A nınn mlitahassısı olan bu mimar, 
1 b ~ı Diğer taraftan «Pane~·:> hadisesi hak- · zamandn K t't" il l · · va müdafaası kuvvet erine ag anması " nynı . • ız ens ı us arsası şını 

b 1 ~· .. kındn Japon raporu da sarih olmaktan d k • 1 ld suretiyle me!'lelenin halledile İ ecegı soy- de göz en geçircce ·tir. !'na um o uğu 
Kral ayan azasından üçte birini ken- leniyor. uzaktır. Japon ordusunun mümcs!!ili ta- üzere, Kültiir bakanlığının ic;teği Uze-

disinin tayin etmesi hakkından \'azgcç- Nihayet kral yüksek memurların tayini rafından bildirildiğine göre Çin hükü- rinc lzmirde bir kız enstitüsii yapılmak 
ınck İstememektedir. Bu mesele bir de· i~ine de müdahale etmek istemektedir. meli sonteşrin ayı içinde Çing-Tao ile üzere belediyece bir arsa verilmişti. Bu 

in daha bundan evvel Kral Fuad ile \'e- Min-Sian araııında bulunan ve Japonlar arsanın enkazı kaldırılmış. duvar ye 

fid partisi arasında ihtilaf çıkarmıştı. o Mısır hükümeti aley tarafından işletilen bütün madenlerin parmaklıkları yapılmıştır. Teşcir i§leri 
:ıraman tayin edilen hakem hükümet le- tahribini emretmi~tir. Bu yüzden Japon de sür'atle ilerlemektedir. 

lıine L:arar ''ermişti. hine bir miras daVaSl sermayesinin uğrayacağı zarar 12 milyon Kız enstitüsü arsası üzerinden geçen 
iyi malumat alan mahafil hükümetirı lstanbul, 21 (Hususi) _Prens Sey- dolar olacaktır. yolun kaldınlınası, bu planın aynen 

bu husuıta hiçbir tavizde bulunmıyaca- fc:ddinin zevcesi bayan Ulviye Mısır hü- •Pariıı-Soiu sazetesi 5 Amerikan tay- utbiki için icap etmektedir. VilAyet 

iını beyan etmektedir. kümeli aleyhinde bir miras davası aç- yare filosunun meçhul bir istikamete uç- makmnı da, lzınirde bir Kız enstitüsü 
Kral keza Vcfid te,ltilliıının yeni bir mı,tır. mak için emir aldddarını teyit ediyor. mf'ydana ıetirilme.ai için bu işi bütiln 

K ı:: enstıtusıı arscısı 

bir hassasiyetle takip etmektedir. Bele- bil:ıhare belediye rn,> ın ağı 

diyenin bu i~tc ufak bir f cdakirlık ya- kısımda kesileceği için imdıd n u 1şe 
pacağı zannedilmektedir. Esasen enstilli bir hal ureti bulun::ıcağı iimit edılmek· 
arsası ortasından ~melde olan bu 'ol. tedfr. 
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la geçindiklerini gördüm. Hükümetiml
zin daha verimli yerle.re naklederek 
müstahsil hale geçirmesinden başka 
ameli çare yoktur sanırım. Çünkü bu 
iş ancak devlet eliyle halledilebilir. Ve 
en az otuz bin zinde insana istihsal ka
biliyeti verir. 

-- BAŞT ARAFI BlRlNCI SAHiFEDE •• 
- Altmış! 

-Yct~be 1 
- Seksen iki 1 
Bu, satılan tütünlerin tesellüm muame

lesidir. 
Zürra bir senelik emeğinin meyvaııını, 

~imdi topluyor. 
Bu sahne bir gazeteci için az tesadüf 

edilir bir mevzudur. Bilhassa, tütün gibi 
Türkiyemizin en mühim ihraç maddele
ıinden birine taalluk ederse .. 

Alakadar olmak istedim. 
Çok acınacak sah
neler h6rdüm. Bu 
mıntakanın 30 bin 
nüfusuna toprak 
vermek lazımdır. 

Kastamoninin bütün incelikleri ve 
yenilikleri almağa çok ınüsleit bir hal
kı vardır. Knstamoni halkında taas~up 
değil, gUrenek noksanı vardır. 

Bütün Egeyi ve yüzbinlerce Egeliyi 
düşündüren, tütün hakkında zaman za
man matbuata sızan şikayet seslerinin 
içyüzünü burada yakından anlamak 

Akhisardan umumi bir görünüş 

•••••••••••••••••• 
l{astamonuda ya-
pılan ve yapıl
mak ta olan işler. . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kastaımoni (llkkA.n\in) - Kastamoni-

de içtimat hayatı yükseltecek olan iç
timaı müesseselere şimdiye katlar la
yık olduğu ehenunlyet verilmemişti. Vi
layet içinde halki içine çekebilecek ne 
bir Halke'vl, ne bir sinema, veya eğlen
ce yeri yoktu. Bu müesseselerin doğu
mu ancak Kastamoninin değerli valisi 
bay Avni Doğanın oraya gelmesi ile 

başlamıştır. 
Şimdi ihtiyaca kft.fl gelecek ıkadar gü

zel bir sineması vardır. Bütün Kasta
monl gençliğini içine çekebilecek bir 
Halkevl binası yapılıyor. Binanın in
şa.atına vali Avni Doğan bir usta başı 
gibi yakından aU\ka göstermektedir. 
Halkın. eğlence yerlerini kahveler 

teşkil ederdl.M~vverler ekseriya kah
ve köşelerinde bultışu}'<lrlardı. Tukiden 
Halkevl binası olarak kullanılan yer, 
köhne bir bina idi. Gençliği içine çeke
bilecek vaziyette değildi. 

Vall Avni Doğan Knstamoniye gel
dikten sonra derhal ,gençliği etrafına 

toplıyacak sempatik bir muhit yaratnuş,. 
gençliğin arzularını dinlemiş.onları di
lekelerindc haklı bulmuştur. Cümhuri
yet Ulkilsilnün bir yayım mabedi olan 
Halkevi binasının acınacak durumunu 
görmüş, aldığı serl ve pratik tedbirler
le bUyUk bir Halkevi binası inşasına 

başlanmıştır. Inşası bitmek üzere olan 
bu bina eski Başvekil Ismet Inönünün 
çdk beğenmiş oldukları Erzincan Halke
vl binası modelindedir. Evde müteaddit 
salonlar, bUtiln kolların faaliyetine ya
rıyacak odalar, misafir salonları, kü
tüphane vesair bütiln medeni ihtiyaç
ları karşılıyacak kısımlar vaniır. 

Önümilzdeki ss:ne içinde Halkevinin 
iıı.şaatı bitince Kastamoninio kadın, er
.kek sosyal hayatında bir yenilik görü
lecektir. 

Kadın, erkek bir çok aileleri cezbe
den ikinci müessese (Şehir stad) ıdır. 

Stad, vali bay Fuat z:amanında yapıl

mıştır. Bu stad şimdi gençliğin ihtiyacı
na daha iyi cevap verebilecek bir hale 
konmaktadır. 

Yarın bUtiln aileler burada toplanır
lar ve iyi vakit geçirirler. Vali Avni 

KaStamonı valisi baıı Aı:ni Doğan . . . 
Doğan bu işe de lfly"ık oltluğu ehemmi-
yeti vermk simdiyı.: kadar tam bir ih
mnle uğratılmış olan Parti ocaklarını 

kurarken spor yurdlnrın'ı 'kurmağı da 
unutmamış, onların da başbrında bu
lunmağı faydalı görmü!}tür. Bu sayede 

çok kısa zamanda Kastamoninln haya
tında şaşılacak değişiklikler görülıne
ğe başlamıştır. lfülusa sosyal h:ıyat se-

viyesinin yükseltilmt!Si için her Ş"Y ya
pılmaktadır. 

KASTAMONI KoYLERINDE 

Bir Kastamonili kendisine ikram 
edüen bir kadeh rakıyı reddeder diye 
dü~ünmeyiniz. .. Fakat Kastamonili iç-

kiye bir kaç tUrlü tövbe eder. Rakıya 
tövbe eden şarap içer, şaraba tövbe et
mesi lazım geldiği zaman konyağa baş
lar. Ve bir daha tövbe etmi~ olduğu iç
kiyi ağıma almaz. 

KüLTOR lŞLERI 

mümkündü. 

2 - Köylerde tütüncülült. 
Bunu böylece tasnif ettikten ıonra 

Akhisar tütüncülüğil ıöylece mütalAa 
Karşılaştığım mevzu bir zümre ve bir edilebilir: 

mıntnkn işi olduğu kadar aynı zamanda Akhisar, Ege mıntakasının tütün sa· 
bir memleket meselesi idi. tışları bakımından en mühim merkezlerin 

O halde bu işe hangi taraf dan ba§la- den biridir. Egenin tütün rekoltesi nor• 
ınak )uzım? mal şekilde 20 milyon kilo olduğuna gö-

Bu istifhamı çözünciye kadar hayli yo- re bunun altı milyonunu bu memleketin 
ıuldum. Çünkii karşımdaki tedkik. mev• temin etmesi ve nefaset itibarile de başta 
zuu alakalı olduV,u kadar genişti. Birçok bulunması elbette ki ön .afta mevki al-

Kastamoniclc rejimin anlaşılması m:.'!v- kimselerle temaslar yaptım. Gördüm ki masını icap ettirir. 

zuu" ti.zerinde hemen hemen ~i?. çalı~ı:-1 ifadeler bir~irini tu.~muy~r ... D~h~ doğ- Ilu mevki, Akhisarın bağrında bazı 
matlığı halde Kastamoni köylusu onu ıç ruııu hastalıgı tcbaruz ettırmelt ıstıyenler tütün müesseseleri doğmasını icap ettir

duygusu ile anlamıştır. K~stamonide: on~ o:d.uğu gibi değil, gi;iştermek istedik- miştir. 
tahminden fazla okur yazar vardır. :B.u- lcrı gıbı anlatıyorlar. l - Tütüncüler banka.,ı. 
rnda maarif bakımın<lan daha Çok ya-1 Bu şekilde bir neticeye varmanın güç 2 - Kredi kooperatifi. 
tılı okullara doğru gidilmektedi;. Bu- olduğunu anladım. Tamamen salahiyetli Bu iki müessese Ak.hisarın tütüncülü-
nun için vilayet, muntazam surette tat- ''e Litaraf ağızlan dinlemenin maksadı ğiinde mühim rol sahibidirler. Burada 
bik edilecek bir program hazırlamıştır. temin edebilecei:rinr. kanaat ettim. Ve Türkiyemizin en miihim ihraç maddele· 
Bugün inşasına başlanmış dört yatılı I öyle yaptım. Sonrada bir kaç saati mü- lerinden birini tqkil eden tütünün gerek 
okulu vnrdır. önümüz.deki sene bu mek- ~nhedclerime ayırdım. rekolte, gerek nefaset ye gerekşe banka 

teplcr"" beşer yüz talebe a1ınacaktır. 1 Bu mevzuu bütün çıplaklığı ile anlat- ve kooperatif teşkil~bnın baş~a yerlerle 
Hususi muhasebeden bunun içi'n yar- mağa başlamazdan evvel unu da hatır- mukayese kabul etmıyecek ıekılde bulun

dım 'tahsisatı ayrılacağı gihi bJ.iı yer-: l:ıtayım ki Akhisar tÜluncülüğünden bah- ması P:khiıı:'rı mühim ziraat ve ticaret 
]erde d~ köylünün yardunı ile talebe sederken, yazım mııhiyet itibarile yalnız merkczı halme koymuştur. 

1 Lurnyn inhisar etmiyecektir. O b iitün Bu hal Akhisar için ne kadar büyük 

kaaınıa;· ı 

beslenerek bakılacnktır. 
BI<;LEOIYE VE ELEKTRIK IŞLERI 

Belediyeler ... Burada da belediye şa

1 
Egeye ve Egenin tütüncü muhitlerine şa- bir nimet ise onun en büyük ehemmiyeti· 
mil olacaktır. ni tütüne vermi' olmast da kendisi için 

Burada filhnkika Akhisarın bazı hu- bazı tehlikeler taşımaktadır. 
ı;usi taraOnrı göze çarpacaktır. Fakat u· Akhisann altmış küsur nüfusundan 
mumi derdi Akhisar gibi en mühim bir yani ( 1200) föleden 9 bini kayıtlara gö

tütün merkezinden daha iyi anlatacak re tütün zürraıdır. 
tütiincii memleket azdır. t Tütüncüh.ikle iştigal clmİyen nihayet 

* Akhisau tlitüncülük hakımından ikiye 
ayırmak lazımdır: 

1 - Şehirde tütüncülük, 
m:ı:ııı:s;;::1:1:zmıa.:ı1S11:=:::ı::m:ımıım1am .. ım ....... 
vad ile işler ŞC'kildc kurmuş obaydı. Bu
gün halkın on kuru~a cle'ktrik istihlak 
etmesi mfünkün olurdu. Taş köprü, 
Araç ve Tosya belediyeleri elektrik is
tihsalinde su kuvvetinden i;tifade et
mişlerdir. Kastamonide bugünkU elek
trik fabrikası yalnız tenvirat içinde kul
lanılabilir. Sannyie yarıyacak vaziyetr 
te değildir. 

üç bin aile vardır. Binaenaleyh bu dörtte 
üç nüfusun muvaff akiyeti ne kadar saa
detse muvaffakiyet.sizliği de o nisbette 
felakettir. Kötü bir neticeyi ihtimalden 
bile uzaklaştırmak içn ne gibi çarelere 
bnıvurmak lazımdır. Salahiyettarlar iki 
hal oekli gösteriyorlar: 

1 - Tütüncülüğü nazari ve ameli bıı
kıından ilmilqtirerek ... 

2 - Tütün ekimini her türlü tehlike 
~öz önünde tutularak tahdit suretile malı· 
ııule nefaset ve tenevvü vermek .. 

Bu iki hal teldinin mütalauını ıonra
ya bırakarak yukarıda iliştiğim nol.tayl\ 
tekrar döneyim. Maamafih vali bay Avni Doğan bu

nun otuz bin lira sarfiyle suya tahvili
ni tet.kik ctttrmektedir. 

Kastamoninin Azdavay, Daday, Va- şırmış vaziyettedir. Yapılan işlerin 

lay mıntakalarındn bir !.-"Ok köyler var- çoğu memleketin durumu düşünülerek 
dır ki orada yaşıyan köylü kardeşler yapılmamıştır. Vilfıyet gördüğü lüzum Bundan başka belediyenin mezbaha
daha yatak yüzü ,sörmemi§lerdir. Çoluk üzerine bir türlü iş görülemiyen beledi- sı evvelce on beş hin lira varidat geti
çocuk tahtadan tekne şeklinde oyul- yenin ba~ına muvakkaten çok değerli rirken şimdi bu varidat sı!ıra inmiştir. 
muş bir yere h:ışlarını koyar, ayakları- ve çall§aknıı bir şahıs olan mektupçu B. Kastamonili, biitün yenilikleri, ve her 

nı ocağa uzatarak uyurlar. Tev.liği getirmiştir. Bay Tevfik bu ma- şeyi valisinden beklediği gibi belediye 

Şehirde tütüncülük, 
Köylerde tütüncülük. 
Şehirde tütüncülüğü anladıktan ıonra 

bunun İç yüzü tebellür edecektir. 

Yel..-iı.nu otuz binden 8ı.c;ağı olmıyan kinayı yürülmeğe çalışmıştır. Belediye işlerinin <le hallini s~vdiği kıymetli 
bu köylü kardeşler arasında dolaştım. tarafından idare edilen ve mazotla ça- valisi A\•ni Doğandan beklemektedir. 
Ormanın bir yerinde iğne ile kuyu ka- lışan elektrik tesisabndan halka elek- Ve görtinilşe göre bu intizarında hiç al
ı.ar gibi eşlikleri bir kaç melre murab- trik kilovatı oluz kuruştan verilmekte- danmıyacaktır. 
balık yere ekin Ckerek ne kadar zorluk- dir. Belediye bu tesisatı daha ucuz ıne- ABIDIN OKTAY 

Şehirde tütüncülük denildiği va.kıt; 
l - Şehirde ecnebi ıirketlerin muta

vassıtları tarafından çok ııeniı mikyasta 
yapılan tütüncülük. 

2 - 7.iraat Lankaıının hemen hemen 
kendisi demek olan kredi kooperatifinin 
hem zengine, hem toprak sahibine \'e 
hem de toprak sahibi olmıyan ekicilere 
açtığı kredinin sahigi olan tütüncüler. 

aal masrafından çekinmemekte bcrabet 
tütün piyasasında alıcı rolü da oynadık• 
lanndan nefaset meselesini dü~ünmİYO'< 
rek alesseviye tütün istihsaliye me~gul• 
dür. Bunun asıl tütüncüye verdiği zara( 
müteaddit olmakla beraber ben burad• 
bunlardım yalnu: ikisine i~ret cd~ğit'tlf 
Bu gibiler: 

l - Amde fiatlerinin yükselmesin• 
ve "dolayısiyle maliyetin artmasına, 

2 - Dünya piyasasında ıöhret ka• 
zanmıı olan Ege tütününün nefasetindeı( 
çok ıeyler kaybetmesine sebep olmakta• 
dır. 

llc.ici maddede kaydettiğim tütilncliy• 
gelince; bunu da ikiye ayırmak iceP. 
cderı 

1 - Arazi sahibi olup ta. k.redi ~ 
teyenler ki bunlar ecnebi fir'ketlerin• 
aracılık edenlere ıokulabilmiı olaq 
o.damlardır. Ve bu itibarla tütünlerini 
iyi fiatlerlc atacaklanndan ümit vardtt" 
lar. 

Bu ümit onları ıahip oldukları arazi• 
den başka isticar yolile de toprak edine
rek tütün dikıneğe sevkeder. 

- iyi yal Fazla çalı~ıp fazla kazan• 
mak istiyorlar.. Diyeceksiniz. 

- Hayır mesele öyle değildir! Bu gİ< 
bi ekiciler de nefaset noktasına dikkııl 
edemezler.. Ba kaca 'reko1teyi de arttı• 
nyorlar ... 

Akhisar muhitinde bunlara verilen. 

isim: ikinci mutavassıtbr. 
Kooperatifin diğer mü~terilerine go

lince: 
Bunlar arazi sahibi olml}'e.n ve maale

sef memlekette hayat pahalılığı yfü:Un• 

den müstear namlarla tütün eken me• 
murlardır ki ziraatle ünsiyetlerinln esasi~ 
olmaması itibariyle mahsulü teoviıo ui" 
ıattıkları inkar edile~u. 1 

O halde Akhisarda nefi.ı tütün çıka• 
ran ekici yok mudur) Diye bir ıual do" 
ğar .. 

Bu :zümre mevcuttur: 
Kendi arazisinde kendi mesaiıi ile İ4 

yapan hakikt ıehir tütlincüleri. 

itte şöhret kazanan tütün bu zürr&İI\ 
elinden çıkan maldır. Şehir tütünclisilr 
aile efradı ile birlikte çala~ır. Hakı1tt tll" 

tüncii budur. Tütün ekimini böylece tar 

nif ettikten sonra diyebilirim ki Akhl• 
aarda tütüncülük gayri ta.bit bir halde-' 
dir ve hesapsız yapılan iıin ıonu mü~( 
bir aafha açmaktadn. Bir ve iki numara• 
larda bahsettiğim zürraın adedi bin UO 
yüze yakl&§maktadır. Rakam az olmak• 
la beraber bunların çıkardıklan tütiİJl 

istihsal yekununun nısfına yakındır. 

ra;;i;c;:;Cö;;;;;c~~aa;;;;;;~~t_;f;7.J!: CT-/Z'LZ Cl':/LZ?YJX/Z-;QZ//.L',//.:D'/.T:/7~'/7"..LrZ/Z4V'/,;G(/.7'"/T/ZV""/.',o""/,.7;o:,rLY,Z77.z..%7..LT~)!YT/7.7T" 

H . • ~ Bffi AT MERAKLISI 

3 - Kendi kendine amele tedariki su
retiyle kudretleri nisbetinde zeriyat yap· 
tıran ıehir tütüncüleri .. 

Şu halde dokuz. bin küsur zürrai~ 
I 300 Ü umum lı:aza rckolteainin nufıol 
cJde ettiklerine göre !!ehirdeki tütiineU• 
lüle bir ziraat olmaktan ziyade dolu dit• 
ıin bir ticaret vasıtası haline gdm~tit 
ki bunun ortaya koyduğu iıtihaal yt:k4• 
nu 2,5 ve hattl 3 milyon kilo tutar. 

BiR HiZMETÇi 

Bııyan, yeni tutulan hivnetçinin oda 
ıına c;ıknrak hayretle soruyor: 

- Ne o? Bu vakte kadar yatılır mı? 
Ne bekliyorııunuz ~ 

Hizmetçi de hiç bounadan cevap Ye· 
riyor: 

- Bayancığım, siz bana, beni evi
uizde yatıracağınızı. bcsliyeceğini ve giy
direceğiniı:i vaadetmemit miydiniz? Ehi 
Ben de, beni giydirmcnizi bekliyorum. 

BiR TORKU: 

Erzincaodan Kem.ahı n 
Yar gelir oynamaktan 
Kız ellerin kabarmış 
Def çalıp oynamaktan 
Vay dağlar dumanlı dağlar 
Sılada yarim ağlar. 
Ağlama ninem ağlanın 
Al geyip kar.:ı bağlııma 
Ben gidersem gelirint 
Ardım sıra ağlama, 

Erzincanda bir kuş var 
Kanadında gümüş vıır 

Yiriın gitti gelmedi 
Elbet bunda bir iş var 
Vay '<iağl r ..... -. 

e r g u n ~ = ~::.:'.';.::~.~'.~:ı::!~= ~J 
ruşunuzu alırım . 

.. 
Her •• gun 

w1-.'1ı, ~ ... 
fi. ·-'-J-~' \ 

bir karikatür 

Yahu .. Senin Jevelıuşa ;arkı da •Öylüyor. 
- Ha'Nır •. RGdvo makinesi ;yuttu Ja ondan .• 

- Gelince ver.sem olma:ı: mı? 

- Olmaz. 
- Atınızı bu-akıp yalmz döneceğimi 

mi zannediyorsunuz? 

- Hayır .. alım sizi bıra1cıp yalnız ge
lir. Bizim yirmi kur~ ta Usteli.k gider 
diye koı·kuyorum . 

BiR ATA SÖZÜ: 

Besle kargayı ... 
Göz çıkarmakta l.ı'\r.ım ohu· 

BIR BILMECE: 

Şu karşıda bir meydan görd:.i n 
lkl kale. iki :renk 

Burada hazan sulh olur 
Bazan cb •yapılır cenk 
Sulh olursa yıkthr. 

Her taraf viran olur 
Cenk olursa yapılır 
Her biri mamur olur 

Cevabı: Yarın 

DünkU bilmec.-emiz: (Keman) 

Diye bir tasnif yapmak ta kabildir. 
Buna ııöre b irinci maddede tebarüz et

ı irdiğim zümre Alc.hi3ar tütüncülüğünde 
tehlikeli bir hava estirir. 

Çünkü ecnebi ıirketlere mutavassıt ro
lünü ııörenler geniı mikyasta tütün di· 
kerken istedkleri fiatle mallarını sata
caklarına emın oldukları İçin istih-

ABIDlN OKTAY 
~--GCllD7.~i2r&~~~ 

Yarın: 
Köylerde tütüncülii 

Karar verildi 
- BAŞT ARAFl BlRtNCl SAHiFEDE -
rağmen, Bucada oturan bir çok kimse-
ler adliye dairesini erkenden doldurmuş
lardı. Ağır cer.a kapısı açılınca, çok me
raklı olan <linleyiciler, yer kapmak sev
dasiyle ~ılonu doldurmuşlardır. Hattfl 
dinleyiciler arasında bir zat, acele ile 
içeri girerken bir tek ayakkabısını ka
pıd unutmuş, mübaşirin <Ayakkabısı

nı kaybeden var mı> ikazı üzerine ayak
bısına kavuşmuştur. 

Tefhim edilen kararda üç suçlunun 
dokuzar sene hapis cezasına mahkum 
edildikleri hildirilmi~, ancak esbabı mu
haffifeden istifade eden Müminin ceza
sı altı '"Jb, llvasın ccust beş yıla, Mus-

tafanın cezası da Uç yıla. ~ndirilntl~· 
Suçlular ayrıca tazmlı)at ·öd-emeğe de 
mahkfun edilmişlerdir. Riİahn suçu sıa• 
bit olamadığından bernetine kal\11" -1r:

rilmiştir. 

MARANGOZ SALIHIN MU'-
HAKE.ı.\IBSI d 

L:.. 1 
Ağırcezada dün Marangoz Saliııu• .. 

kararının tefhimi muknrrerdi. Saflljjıl 
arasında şayanı dikkıat olan bir noltt.St 
katilin ve maktulün hemşirelerinin Y~ 
yana oturmaları idi. Mahkeme heye 
suçlu Salibe ait bıçak üzerindeki ~il" 
nın inS<ın olup olmadığının tetkiki i~ 
celseyi 31 ikinci klnun «arihine ta 
elmi§tir. 
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
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Yalan yere mukaddes yemin! 

HALK MASALLARI 

Evvel Zaman 
içinde 

-2 

Göbeği Kilitli 
- Ah lalacığını, der. Burada rahatım <>lur. 

~k: ey ı, la .. Hoş ama aııneciğimı pek 1 Leylek te: 
~ıla goreeeğun geldı. Ne olur, beraber - Merak etmeyin .. der. Ben onu gö· 

gl<fıp bir görsek. :ıümden ayırmaıu. Aplcslıc bile giderse 
l.eylek te: kJ.pıMuın önime k,ıd ıt' beraber götürü· 

1GIZLI PROFESYONELLiK 
Galatasaray, yenilmekte devam eder-
1se Adnandan sonra diğer eleman
, ları da kaçırmamız zaruri bir neticedir 

•••••••••• DÜN •••••••••• 
• ••••••••••• 

Şehrimizde daha 
iki tanınmış futbol-
cu, bir lstanbul ku-

. lübü tarafından Is- • 
tanbula dauet edil
miştir. Bu haber 
spor idarecilerini 
düşündürmiye baş .. 
ladı. 

Türk ıpor kurumu ıayın batkanı ve 
Aydın Saylan B. Adnana açık mektup 

Adna:nın iltihal: ettiği Galataarcıy f4ktr, ı 
tiin dünyada yüksek kaliteli bir kaç cular. muhtelif sebeplerle Ist.anbula hic.. 
spor yıldızı modası unutulup giderken. ret etmekte devam ediyorlar. Şimdiy( 
bir kaç yüz bin sporcu yelişlirmek ar- «adar bu .şekilde Izmirden QJ.ınarK. (s .. 

zu ve hevesi yer almıştır. Milletçe spor t.anbul kulüplerin.e mal edilen. fu\hot .. 
y~ bu işi reel anlamında kabul cularunı·un isiınlerl üzerinde dunruya ... 
etı:nek. elbette kl yakında hiı:e de mU- cağrı.. Çünkü bunu hmirliler bdar Le;. 

yes.çer olacaktır. tanbullular da. Ankaralılar da. hattl 

Bugün okul dışında, Türk sporculu- spor teşkilatımt~ın başınıia butwıan 
ğunu bir çalı. altında tllpLyan Türkspor şahsiyetler de ı~ l\l biüder. Muhletıl 
fturumu, bu hedefe doğru yürümekte- ve.illerle lı:mirden ayartı.tan Iı:mirli fut
dir. Kurumun niT.aınlan ve talimattan bolculann. giui pro(esyon.ellik bahsl 
da profesyonelliği şiddetle takip ve men üzerinde neler bump neler kaybettik .. 
etmektedir. lerini bitmiyoruz amma, onlan bybe< 

PROFESYONELLIK VAR Mt: ? deR kulüplerdeki spor varhğının ne den 
ceye kadar m&.fa uğradığını, yakın teo

Halbu!ti hülün hunlaru. ve spor mü
eyyidelerine ra[,'men, memlekelimiule 
gizliden giı:liye faaliyet güsteren profes
yonelliğin elle tutuluroasuıa bariz ne-

rybelcrimide görüyor ve anhyoru~. 

Bu hadiselerin ve bunların tesirleri• 
nin üzerinde alAkadar m kamların 19< 

r.3rla dunnalan l.B.um geldiğine kanfö::. 

SON MCSAL 
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Kadın korsanlar 
- 16 - Yazan : N. ERDAL 

Mari Rid tekrar nıeydana çıktı 
-------------------Kaptanın 

olunuz .. 

. 

ellerine 
Çünkü 

. ...... 

sarılarak yalvardı: - Bu işe mani 
ben o genç tayfayı seviyorum •. 

YAZAN: Vicki Baum NAKLEDEN: Metin Orba~ 

-8-

Hilda delikanlının elini tuttu 
Salonda bütün ışıklar sönmüş, gözler beyaz perdeye 
dikilmiş, prova filimleri göst.erilmeğe başlanmıştı 

- Hayır .. Çok şiıkür senin nasıl me
tin ahlaklı bir kız olduğunu bilirim. 
Yalnız merak ediyorum. Sen, konuştu
ğun gençleri daha 1lk ndımda uzaklaş
tırıyordun. Fakat bununla ne ka<lnr za
man oldu bilmem ıamma ... Epey vakit-
1ir dostluğunu muhafaza ettin. 

- Reş hnfta oluyor. 
- Az değil .. 
- Evet amma. Onun hakikaten ço-

cuk gibi tabiatleri var .. Çok temiz... Çok 
sal ... 

- Sann ilanı a.,~ falan etmiyor mu ? 
• - Ne gezer. Hiç oralı görüruniyor .. 
Arasıra hazan hassaslaşıyor. Manalı 

sandığım bazı kelimeler söyliyor am
ma .. O kadar ilcrifine gitmiyor .. Ne ise. 
Ben gidiyorum şimdı ruuıe. Deliıkanlmın 
oynadığı sahne bugün gösterilecc-'k.. Di
ğer tccri.ibe !ilimleri de var. Onları sey
re gidiyorum. 

- Onu görect:ıksin değıl mi yavrum? 
- Tabii. 
- O halde ona kendisini tanunıyan 

bir nnncnin muvaffakıyet temennileri- ba§ından değil, sonlarından okuma- kavga ettiği adamın surabna bir lO" 
ni söyle.. ğa bqladı. Biliyordu ki ba§ta daima kat atarak kaçtı gitti. 

- Anlaşıldı .. Dedi .. Bunda biri. Taifelerden biri gelerek habermeğe çalı~masma rağmen muvaf- - Olur benim şeker anneciğim. meşhurların adlan gelmektedir. Ortada kadın kalmamqlı ki fel' 
\'ar. Haydi arkam sıra kamaraya j \•erdi. ı fak olamıyordu. Hilda, evde fazla dur.ımadı, Meta ko- Neden sabırsızlanıyordu. dinandın dansa davet sahnesi göslt' 
gelin .. Orada konuşalım.. - ı:apdım.. Ayı kafa Herbil Bu halin farkına \•aran Ann şarak çıktı. Neden heyecanlı idi? rilsin .. 

önde Rael=aın ve arkada iki genç marangoz Moriıonla kavga etli. derhal :;ordu: , .. , k Birden ıurauz bir üzüntüye kapıl- Şimdi film, değiıtirilen me'1%'1\I 
tayfa .. Daha doğrusu iki genç ka- Birbirle::-~ne ağza alınmaz küfürler _ Neyin var Mari.. Ne oldun? U çüncÜ ısım dı. üzerinde ve ha!ka sahnelerde devaJll 
dm .• Geminin alt katındaki Raeka- ,avurdular. Ve aralarında düello- Birden bire betin benz.İn değişti. Bu akşam Hilda yemeği yine Listede, en gonunda bile ~aybo- ediyordu. 
mm yatak odasına .. Kamarasına git- ya karar ~·erdiler. Yarın öğle vak- Bu sözler genç kadını büsbütün Ferdinantla yedi. Bu sefer delikanlı- rWl ismini görememİ§tİ. Nihayet •tıklar yandı. 
tiler. ti çarpı,acnklarA Uıulen size ha· kevşetti. ~ yı genç kız davet etmişti. Ferdinanda döndü. Hilda elini çekti. Ferdinant, !~~ 

Kamarada, Ra<:kam'ın kam~- her veriyoruz. A . Gayri ihtiyari ellerini yüzüne Ferdinant çok nqeli idi. Onun aptala dönmüş §atkın gözle runu kaybetmi§ gibi gözlerini h• 
rasmda aarı,ın dehkanlı zannedı- Korsanlar arasında adettı. iki kanıyarak ağle.mağa ba,Iadı. - Bakalım, diyordu. Bu akiam kendisine baktığını ve isminin bu- beyaz perdeye dikmi§, ayırmıyordıJ· 
len kadın, maceraınnı kısaca an- korsan arasında olan kavga ve ih- R . k d b . h t t · gösterilecek film ne netice verecek. lunmamasından duyduğu derin in- * 
1 w b l d ·ı- f ·· ı ·· k d d d b. ne am a u ışe ayre e mıt- A b ffak ld Y '--- 1 d d bekl F d" l kı • • k pıtY atmaga ata ı. tı a , o ume a ar evam e en ır 

1
. A . d d . b" ca a muva o um mu. oıua kisarın tese )isini ken isin en e- er ınan genç za evmın a .11 .. 

B · d d d. M · R"d d .. il "l h 1 d·1· d. '· ynı znman a erm ır mera- · b ed" • ? H li kad f k · u iP'" - enım a ım, e ı, arı ı ue o ı e a e ı ır ı. k d d"" t"" yme ecerem ım mı.. o vutta diğini gördü. nm önüne ar re a at ettı. nı . 
dir. Yalnız korsanlar bu kararı kap- a a . u~ u. .. kalacak mıyım. Yoksa tekrar Viya- lradeaiz bir hareketle Ferdinandın ona tekrar kuvvet ve teselli verdı~ 

Evet ..• Bu genç delikanlı, haki- dana bildirirler, kapdan ise eğer M~rı Rıd;. ~eden .b~~Je ve bir- nanın yolunu mu tutacağım. itte bü- ba§mı elJeri arasına alarak dudakla- - Yarın Fullerle tekrar konutu• 
kalen eserimizin ba.ında hayatını yakında bir baskın veya vurgun denbıre d:gışıvermıştı · tün bunlar biraz sonra belli olacak. nna yaklqtırdı. Ve kulağına fısılda- ruz. Bir9ey daha yapmağa çalı§ırd' 
anlatmıt olduğumuz Londralı fa- olacak ise bu düellonun zaman \'C Uzandıgı yerden kalktl. Omit .. Veya hayil sukutu .. Fakat dı~ - Oh Mis Hilda.. Siz ne kade' 
hişenin kızı Mari Rid' di. saatini değiştirebilirdi. Genç kadına yaklaştı. Elini o- timdi bu neticeye intizaren keyfimi- - Ekseriya küçük tecrübe rolle- eyi kalpl~siniz. Benim gibi bir Y~· 

Onu yeni maceralara dılmak Bekçinin getirdiği bu haber Ü· muzuna koyarak sordu. zi kaçırmıyalım. Değil mi Mis Hil- lerinin isimlerini listeye koymazlar. cıya kartı merhamet ve a1ika götlt' 
üzere iken bırakmı, idik. 2erine kapdan Rackam suratım - Neyin. Ne derdin var .. Söyle. da? Ferdinand bu teselliye memnun riyoraunuz. 

Bu maksadla evvela bir gemi asarak cevap verdi. Knbil olan •eyi yanarız. - Evet .. Hakkınız var.. Balan, sadece boynunu bükmekle iktifa et- - Haydi, haydi, böyle teY)ef 
taifesi olarak girmit ve Providan- - Pek ala .. Ne halleri vana gör- Bu sözlerin tesirine kapılan Ma- az daha unutuyordum. Annem sizin ti. Hilda kendi kendine tekrar dü- söyleme .• Herıey düzelir. 1i 
ıa gelmitti. sünler.. Daha boğuşmadan yeni ri Rid korsanlar reisinin ellerine muvaffakıyetiniz için dua ettiğini tündü: Hilda, gayri ihtiyari bqini de.· 

Marinin Providansa gelmesi, ..:1ktık. Şimdi de birbirlerini yeme- &arıld;, söylememi tenbihlemişti. - Peki ama ben neden bu gece kanlıya yaklqtırdı. Atet gibi yan~ 
Raekamın af dan sonra kendisine ğc çalısıyorlar. Ayı kafa Herhil de -Bütün isteğim, bütün dileğim, - Çok le9ekkür ederim. Onun yalan söylemek istedim. Neden onun dudaktan Ferdinandm yüzüne dd 
verilen büyük gemiye fazla taife biraz fazla ileri gidiyor. Gücüne dedi.Yarın öğleyin yapılacağı tim- duuı muvafakıyetim için eyi bir ifa- teeuürü ile bu derece yalnn bir ali- di. • 
aradığı sıraya rast1amıflı. kuvvetine pek güveniyor .. Bu genç rettir. Hem bak. Buyum da var.. ka gösteriyorum. Bu hareketinden utanan genç~· 

Ve bu suretle, kendini tanıtını- hafif, c1lız Morison'un da batını ~;::~ıe;d;:rilen bu düelloya mini Cebinden çıkardığı küçük kiğıt lhtiyarsız bir hareketle elini uzat- - Annemin namına ıizi Ö~ 
yacağına emin olarak Raekamın yiyeceği muhakkak. Fakat bir gün baskısı gümüt yoncayı gösterdi. tı. Ferdinandın elini tuttu. Delikan- dedi. Şimdilik bonsuvai. Yarın )ıcr 
korsan gemisine girmi,ti. gelir onun da batını yiyecek bulu- - Neden? Gülüıe konUfA yemeklerini yedi- hnın atq gibi yanan parmaklarını nuıuruz. 

- Ne çare ki, dedi, sırrım mey- nur. - Cünkü Ayı kafa Herbil ma- ler. Vakıt gelmi§ti. Kalktılar. Filmin avucu içine kapadı. - Bonsuvar Mis Hilda .. 
«lana çıktı. Yalnız bu sırrın muha- Bekçi bu sözler üzerine çekilip rangoz Morisonu muhakkak öldü- gösterileceği Poaadena salonuna git- - lıte .• Bak, bak.. Hilda, evinin merdivenle~ 
faza.aını ve yalnız ıizin ikinizin gitti. recektir. Ve çünkü ben marangoz ler. Beyaz perdede gösterilen film gürültü yaparak çıktı. Bqka zaıP"' 
bilmesini çok rica ederim. Raekam da kendini yatağı üze- Morisonu çıldırasıya seviyorum. Burada sinema ıehrinin birçok parçuı .. ayaklannın ucuna basarak ç1""' 

Vaziyetin böyle olması pek ta- rine atarak: itin rengi deiitmitti. yıldızları, §C>hretlileri, yerlerini, lo- Ferdinandın biraz sonra i§tirik e- uyuyan annesini rahatsız etmek jl• 

. bii hem Annın hem de Raekamın - Haydi Ann ... dedi, bize Rum Raekamın katları çatıldı. calannı alm19lardı. deceği aahnnenin ha!langıcı idi. temezdi. Bu gece ise k~ıten ayakı-· 
İşine gelirdi. doldurda içelim .. Oç ba,lı bir keyf Mari Rid heman ilave etti. Beyaz perde son filimlerin prova- Sahnede timdi erkek ve kadın nnı yere vuruyordu. . .• 

- Merak etme .• dediler. Senin çatalım. lan ile beraber tecrübe filmleri de kavga ediyorlardı. Hatta annesinin odasının öniif',. 
- Evet .. Morisonu seviyorum. ~..-ııı sırrın bizim de sırrımızdır. Bura- Fakat birdenbire Mari Ridin ha- gösterilecekti. Ferdinantta sütunlardan birinin al- den geçerken elindeki çanuo-Fakat onun bundan haberi yok.. · d~. bizim aramızda ve bizimle be- tinde bir fevkaladelik haııl olmut- Hilda Ferdinandın yanında otur- bnda bekliyordu. Nihayet kavganın mahsus yere dütürdü. 

b Nasıl olabilir ki benim kadın ol· Ned bö 1 ? ra er yatarsın... tu. muıtu. sonu yaklatıyordu. Şimdi nerede ise en ··ye yaptı· 
Mari Rid bu vaziyetten mem- Yüzü sap sarı kesilmi4ti. duğumu ne o ne de kimse bilmiyor l4ıklar söndürüldü. Ferdinand ilerliyecek kadının önün- Kendi kendine: 

nundu. Bahusus kendisine iyi bir Gö2leri, gemicinin çıkup gittiği Ona kar,ı büyük aşkımı yalnız Beyaz perdede filmleri gösterile- de eğilecek, onu dansa davet edecek- - Bana ne oluyor böyle .. · 
arkadat da bulmuftu. kapıya çevrilip kalmıth. kalbimde bir sır olarak ıaklıyo- cek artistlerin iaim listesi belirdi. ti. Diye kırloncı defa soruyordu. 

Oçü kamarada böyle konufur- Bütün metanetini toplamağa, rum. Yine de söylemiyecektim... Liste uzundu. Fakat ne oldu, nasıl oldu, mevzu Annesinin sesini duydu. 
larken kapı vuruldu. halindeki değitikliği belli ehne- - BITMEDt - Hilda, tecrübeli bakıtlarla listenin son inda deiiftirlimit mi idi? Kadın - Sen misin Hilda.. ,, 
• - ~,;q-~-ı-z-~-a:-a:-zz.-.-~-~---~-~-7-7.-~..;.;.~.::.;.:VA~.;;;~;12::~2-'fi..;'Z;.Z.;;;~;.;;.;y • ...z..;;rz;.-.~o,,.;..----H--. .;;;;.;;..;. _.;..., __ ib ______ ku_la ______ - - ; - Evet anne, uyumadm JJJ.!.'.-Ja 

-- -,. - epame sıla sıkı tenb" ettım o r nmıza binba§ı Şartrenin ölümü- dilıni§tir. Mülazim , akrabasınaan olan Odasına girdi. Kadın yatafu'"" 

P • ı · K d ekaelins. Hepsi de söz verdiler. Ver- 1lÜ haber veriyoruz. Binbaşı diln Poo müstakbel kainpederi binba~ı Şartreni ot d M akl rdu· • 

a S diki S R 
. . uruyor u. er a so • 

rl 1 a in eri sözü tutacaklanna eminim. ur isledeki sayfiyesinde bir an;in dö zıyaret etm~,,PaT"Ue dönüyordu. Pon Sur ....... .. 
- Çok eyi yaptınız general. Puatrhı neticesi ani olarak hayata göz- Rislede dolaşmı şayialara inanmak la- ·rı· ........................................ ~f' 
Harbiye nazın general Anaka 1 Zerini yummU§tur. :n~ıgel.irs.e bi~başının ant öl~imiL ile ge~ç t B o R s ~ 

Nakleden: A. öZY AMA~ f!AVv4.'~L/iXYIJ# elini uzattı : 1 ~artrenin ctni öliimü çok büyük bir mulclzimın ugradığı kaza araaında bır _! .o: - _ 

16- - Dostum, dedi. Kumandan Mo- kayıptır. O memleketine hizmet etmek münasebet aramak l&zımgeliyor. Fakat OZOM 
leon ile binha!ı Şartrenin ~tikamla-ı ve orduya her hususta faydalı olmaktan yaptığımız tahkikat bu şayialann asılsız 382 i O. Kununu 13. l 6

·,., 
Fransız ordusunun en genç, en 

zeki generallerinden biri olan Arsak 
Harbiye nazırına cevap verdi: 

- Bunda hiç tüphem yok. 
Harbiye nazın masasının üzerine 

tiddetli bir yumruk indirdi : 
- Bütün bu cinayet ve hırsızlık

lara bir aon vermek lazım.. diye ba
ğırdı. Daha geçen sene kumandan 
Moleonu öldürdüler. Bugün de bin
ba§ı Şartrenin ordu ve milli müda
faamız için çok değerli olan keıfinin 
planını çaldılar. Üstelik zavau; bin
bil§ıyı da zehirlediler. Artık yeter .. 

Ayağa kalktı. Generale yakla§tı. 
- Araak .. Şartrenin iki parmağı 

arasında iğne ucu gibi siyah bir leke
nin mevcudiyetine emin misiniz? 

- Onu tedaviye çalısan ve son 
nefesinde baı ucunda bulunan dok
tor söyledi. 

- E vröden geçerken mülazim 
l.amartla görüıebildiniz mi? 

- Hayır ekaelins.. Ameliyatı 

yapmış olan operatör müsaade etme- r im hd Çalınan lin bul b ka b • k h ld v .. l8 · · ~ d ğ k 16.~ ı a ma ır. p un- aş ır zev tanunıyan, §Ö ret peşin-- o tıgunu ve mtı nmm u11.a ı ı aza 184 jiro ve şürekası H. 50 
di. Yabıız mülazımın sık sık «Parisli malıdır. Dütman hesabına çahşan de 'ko§mıyarak milli müdafaamızın tak- ile binbaşının beklenmedik öliimiinü11 150 P. Pa.ci 13.75 3S. 
kadın, Parisli kadın:ıı> diye sayıkla- yılanın ~· yuvasında e~ilmelidir: .1 viyesi volttnda ve gölgede çalışarak uğ- acı bir tesadiif eseri oldtığunu meydana 133 K. Taner 13.50 ~::~ 
dığmı haber verdi. - Emın olunuz ekaelanı .. Bu ıtı 1 ,.aşcın asil ruhlu, temiz kalpli büyük bir çıkarfnı§tır. 78 Inhi.sar 12.50 > 

dü~arbiye nazın kısa bir İm dÜ§Ün- Üzerlerine almıt olanlar vazifelerini imandı. Harbiye nezareti teslihat dairesi Son dakikada E1Jf'ôye telefon ettik. 48 A. R. OzürncU 13.75 14
' 

. bilen ve bapra..ıı. insanlardır. 1 §efi general Arsak, binbaşı Şartrenin ö- Kilinik doktoru bize miilcizim Filip La- 28 Beşikçi o. ıı.50 14
' 

- General, dedı. Anlattıklannı- VII l lümü hakkında muharririmize §Unlan mar§ın sıhhi vaziyetinde endi§eyi Tnucip l3T. Taner ı.c. ~::1s 
za bakılırsa «Pariıli kadın» adı ile iSTiHBARAT BOROSU l söylemiştir: birşey kalmadığını haber verdi.> 11 F. &ılari 13.75 ~ 15 
tanılan bu k&dm kar§ıımzda bulunan Geni§ bir büro B. ·· c: . 1 k . . . 10 · Koh ıs.75 l · •- ı h · ·· - ır gun "lartrenın mem e etı ıçın Gazetenin haberi burada bitiyor- l · en 16. 
r.omp onun ru udur. Bınaenaleyh Üzerine açık mavi, deniz mavisi l '"'eler yaptıgwı ••e z k . t d'W" 2 Vitel 16. 
hed f . b .. t.. ahkik .. . k 1" "' ne er yapma ıs e ıgı du. 
. e ımız u un t atı onu~ uze-, bır ostüm geymif .. Yakasında harp · lıelli olacaktır. O zaman bütiin Fransa Bu satırları okuyan adam: 1048 i 
rınde yapmak ve onu ele geçırmek I madalyuının şeridi bulunan bir a-'ı onun arkasından a{Jlamak i~in klifi göz T ded" G I ec1· 178443 i 
olmal~dır. Ancak bunu yaparken de dam, o günkü gazetelerden birini ya§ı bulamıyacaktır. Y• -. .ab?1aın, ı. azete.. sl ı- 179482 fiııti 
ortalıgı velveleye vermemek, düt- büyük bir dikkatle okuyordu. ' B" b <: • •• •• gımız gı 1 yazmış. 21/12/937 Çekirdeksiz üzüm orta 

1 dah b · 1. d Ga b. . . . . . m a§ı "artrenc Pariste buyuk ve res- B ad H b" • k 32 50 man arımızı a asıret ı avran- zete, ırıncı sahıfesmın ba§ına • . . . u am, ar ıye nezareti ara No. 7 · 
magya k t k kt• E .. I k .. h fl I l mı bır cenaze nıerasımı yapılacaktır.Me- d 1 • tihb t d · • fi k l3 25 

hun
. c.esyevçale memelA gerel ır .. n mi~- ve man§et o ara m ar ere şun arı rasiınin ne zaman yapılacağı aynca ilan or u arı ıı ara aıreaı şe u- No. 8 . 

v , ınan p anı e e geçırme ı- yazmııtı: d"l k . mandan Monlori idi. No. 9 34.00 
yiz. Bu işle §İmdilik yalnız kara or- BiNBAŞI ŞARTRENIN öLOMO e 

1 
ece tır. Oturduğu koltukta sigarasını içi- No. 10 15·~ 

dul&rımızın istihbarat dairesi metgul Miilüzim Lamar§ ta bir otomobil ka- Bu satırların altında, iri bir serlev- yor ve dü§ÜnÜyordu. Bir arahk mı- N 11 18·00 
olsun. Yalnız bir nokta var. Acaba zası neticesi ağır yaralandı. ha ile tU haber de vardı: nldandı: N~: 12 23. 
gerek matmazel Şartren ve gerek bin ( Tafsilat üçüncü sahifede ) 1 Hususi muhabirimizden: _ Evet .. Büyük Patronun hakkı ZAHJRE 6.lp 
bafı ile mülizimi tedavi eden dok- Oçüncü sayfada da tU satırlar ya- Potı Sur Risleye ilç kilometre uzakta 

1 
var. Biitün esrarın anahtan bu «Pa- 5 vagon buğday sı.15 

torlar bu mesele hakkında lüzumu zıh idi: bir otomobil ka.ra.mıa uğn11an mü14.zim risli kadın» m elinde.. ' 55 balya pamuk 31. 
kadar ketum davranacakLar mı? •Büıtilk bir haıtreı ııe derin bfr eletnle FüQ> Lamarı, Ew&ıe bir kiUnide Mkt.- -DEVAM EDECEK- 313 Kental valarnut 280 .49'>· 
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Yei"'n_.ı:sl-ense F-...:..wzıa •. ::w-v~-=sst±a=~ ANKArlA RADYOSU Deiıizlide spor lzm~::g~~:::~:i ve 
\., ll.KKANUN ÇARŞAIV'BA 1937 
~p:~a::::: zs·~== ~ -

CENDEU BiNASI, OST KAT Nu. 12 
öğle neşriyatı c 1 b • h k t • • 

-------------- 12.30 - 12.50 Muhtelif plak neşriyatı a 1 ır are e ıçın BlRINCl KORDON 
Yazan : Mlşel Zevako 12.50 -13.15 Pl5k, Türk musikisi ve halk n Kültür direktörlüğünün resmi ruhsatı• 

~ .. -~a•m•m••mmmm••••••••••• .. •••~~k~n 1 b 1 ru~~~ 
... aa cm _ 46 l3.15 - 13.30 Dahili ve harici haberler alışma ar aş amıştır lngilizce lisan ve ticarf muhabereyi 

Akşam neşriyatı Ç halka en ucuz şeraitle öğretir. Tedri-dar d ktı.t.· d ~u. mişlir. Bak.. Dinle .. lşte matem çanları 
1
•. . t 

- Buka ı a uıL eg 18.30 - 19.00 Muhtelif P aK neşrıya 1 sat erkekler ve kızlar için ayn ayn ve 
_ Senin çektiğin ıstıraplann aynını çalıyor. Bu çan13.r kızının.. l9.00 _ 19.30 Türk musikisi ve halk şar- Denizli, 21 (özel) - Vilayet spor io· lüp için ihtiyaca uygun bir nizamname 

de ben çekmedim mi? EvHldıma tam ka- Söz.ünü bitiremedi. kılan (Hikmet Riza Scsgör ve arkadaş- leri ba~kanlığını üzerine alan llbayımız 1 he.zırlamak üzere 12 kişilik muvakkat 
v~acağım sırada onu maltim olan ada- Celladın elleri gırtlağını bir kıskaç ları) Ekrem Engür kulüplerin vaziyetleri ve bir heyet aeçilmi§tir. Bu heyet kulübün 
ma teslim eden sen değil misin? Artık gibi sıkıyordu. 19.30 _ 19.45 Saat ay.arı ve Arapça neş- faaliyetleriyle yakından alakadar olmak· tescili ve nizamname i~leriyle meşgul 

müdavimlerin müsait zamanlannda ya· 
pılır. 

benden alınacak ne intikamın kaldı ? Çan sesleri devnm ediyordu. riyal u.dır. Denizli merkezinde idman, Men• olacaktır. Bu muamele bitince bölge lik 
-Bu kadan da kMi değil. Bir kaç saniye sonra cellat ellerini l9.45 _ 20.15 Türk musikisi ve halk şar- deres, Oemirspor, Cençyuva, Avcılar, maçları baılıyacaktır. 

Tahsillerini muvaffakıyetle ikmal 

edenlere kültür direktörlüğünden tq. 

dikli diploma verilir. 
Belgoder, üstUste ve üç defa (Bu ka- gevşetince Belgoder yere yıkıldı. Çin- kıları (Servet Adnan ve arkadaşları) Atlıspor, Dağcılık ve yürüyücülük, Atı· Bundan ıonra. futbol, atlet, bisiklet, 

darı da kifi değil) derken doğrulmuş, gene ölmüştü. 20_15 _ 20_30 ş. Süreyya Aydemir:Iktı- cılık isminde sekiz spor kulübü ve bun- güreş, birincilik ve abcılık gibi sporun di- Orta mektep ve lise İmtihanına gire

cek olanlan lngilizce dersinden hazır~ sesi vahşil~lşti. Cell!lt eğildi. Be1goderin kalbini din- sadi konuşma. lara bağlı muhtelif spor kollan meırcut· icr ıubcleri için de birer fen heyetleri 
CellAt ise onun karşısında küçUlüyor, led.i. 20.30 _ 2ı.oo Plakla dans musikisi tur. !cçimi yapılmı§br. malc için sınıflar vardır. 

sırtında sanki ağır bir yUk varmış gibi Hakikaten ölmüş olduğuna kanı-at gc- 21.00 _ 2ı.15 Ajans haberleri 1ki eski kulüp olan idman • Menderes Bölgemizin atletizm faaliyeti de yo-
çöküyordu. tirdikten ~onra doğruldu. 21.15 • 21.S5 Stüdyo sılon orkestrası kulüpleri futbol iılerinde ötedenberi yek- lundadır. Federasyondan tebliğ edilen 

Derslere yakında baılanacalttır. Kayı\ 

Metr Klod : Tıpkı uykudan yeni uyanmış ve fenG digv erile anlaşamadıklarından sporun bu kır koıulan talimatı gereğince ilk ko~u 
-' d l k ISTANBUL RADYOSU 

_ Söyle bakalm1, dedi, şimdi benden rüya görmüş insanlar gibi etnuın a a 1 kısmında §İmdiye kadar istenilen netice Oc.niz.lide yapılmıştır. ikinci ko~uya ha· 

için ıimdiden müracaat edilmesi. 

h.3 1 - 4 (2274): 

ne isUyorsun1 Benim lçln çok ehemmi- ehk bakındı. Öğle neşriyatı dde edilememişti. Bu cihet göz önünde zırlık yapılmaktadır. 
.2- k d 11'anastırın kulesı'nden gelen çan ses- 12.30 Plakla Türk musikisi d o v b 1 • d d 1 f yetil olan bu gü.nın:, pe az sonra u- fü tutularak yapılan bir çok teşebbüıler en iger spor ou e enn e e eaas ı aa• 

Kulak, Boğaz, Burun butalık

lan mütehauısı ak lan k lbimi adet Vuruşla lcrı· aklını başına "!!tirdi. 12.50 Havadis l' ·ı le • • LJ' tertı"batın rac o n n son sa - 0 sonra ve llbayımızın tasvibi üzerine iki ıyete geçı me ıçın gcreıt. 1 

rı d-W'--•ında ne ~ersen so"yle. Hepsi- Sarlarını ·uola--.ı. ba"'ırdı : 13.05 Plakla Türk musikisi _, d .. . ti "grv enmı' .. bulu Doktor Operatör aıu&aa g• ır J L"l.IA o kulüp mensupları yeniden bir kulüp te· wın ıgını memnunıye e o ,.. • 
ni ~~'af edec-"''ını. Fakat sözilnU bitirin- _ ölilm isareU... ölüm çanları. 13.30 Muhtelif plak neşriyatı 

1 
C H p M k z. 

~ "'& • şekkül ettirmek gayesiy e . . . er ez nuyoru 
ce durma ~ ... Kıa.rşımdan çekil ... Salr Manastırın kaptsuıa koştu. ~am neşriyatı ilçe binasında bölge futbol ajanı Osman 

Sami Kulatçı rnnı suli!timal etme ... Sonra fena olur- Kapı arkasına kadar açıldı. önünde 18.30 Mandolin takımı ko~eri : Kadı- Bayrakdarın başkanlığında fevkalade bir 
sun ... Haydi seni dinliyorum. bir nöbetçi vardı. ıköy Halkc\i tarafından toplantı yapmışlardır. Bir çolc ıporcu 

NtY AZ1 BAYRAKTAR 
YILBAŞI BALOSU 

_Kana karşı kan .•. Cana karşı Can. On dakika evvel buraya silahlı bir 119.00 Bayan Inci Şm : Piyano ve ke- gençler söz dlmışlardır. Sporun inkiıafı, 
ölUme kallı da ölüm istiyorum. müfreze gelerek içeri girdiğini, kapıya I man refakatiyle muntazam yürümesi, esaslı bir veçhe ve· 

Denizli, 20 (Hususi) - Mevsimin en 
parlak balosu C.H.P. tarafından yılba· 
şında verilecektir. Balo hazırlıkları ba:1-
lamııtır. Balonun diğer yıllara nazaran 
daha iyi olması için gerekli tertibat alın· 
mıştır. Mevsimin en parlak ve en ne~cli 
balosu olacağı yapılan hazırlıklardan an· 
laşılmaktadır. 

Metr Klod başını ağır ağır kaldırdı. da bir nöbe.tçi dik~ğini :ıe K.lod ne de 

1

19.30 Radyo fonik komedi (Aşkı Atik) rilmesi için görüşmeler yapılın~. uzun 
- Memnun ol.. dedi ... Bir.az sonra Belgoder gormcmışlerdi. 19.55 Borsa haberleri. 6Ürcn münakaşalardan ıonra idman -

hayat.undan eıter bulamıyacaksın. Nöbetçi, gözleri fırlamış, saçları --~a~ ı 20.00 Mustafa ve arkadaşları tarafından Menderes kulüplerinin birleşmesi ve ye· 

Muayenehane: Birinci Beyler 
No: 36 Telefon 231 O 

- Aldanıyorsun Cellat.. Senin ölU- ğılmış bir vaziyette koşarak gcJdıgınıl Tiirk musikisi ve halk şarkıbrı ııidcn Denizlispor namı altında bir ku-
münden zevk alacağımı sanarak aldanı- görünce haykırdı : 20.30 _ Hava raporu lübün kurulması karnrlaşmıştır. Yeni ku-
yorsun. Ben, Floranın uğradığı işken· _Dur!. 20.33 Ömer Riza tarafından Arapça 

eeye mukabil senin kızın Viyolettanın Klod, nöbetçiyi iterek yoluna devam, söylev. SaJamon 1 IZMIR iKiNCi iCRA MEMUR- DE 

Evi: Göztepe tramvay cadde-
si 992. Telefon ı 3668 

1-26 (481) 
&FR 

&a ~ence göımesinl istiyorum. etti. Fakat birden bire boğuk bir sayha 1

1

20.45 Nezihe ve arkadaşları tarafından LU<'.'>UNDAN: IZMIR iKiNCi iCRA MEMUR· 

Cellit: ile yerinde mıhlanıp lcaldı. Türk musikisi ve halk şarkıları (A..S) Hangi memleket tabllye- Ahmet Ustanın Emlak ve Ey- LU~UNDAN: 
- Defol şuradan... Viyolettayı Dük Dangolemin kollan 21.15 Jülya : Şan StUdyo orkestrası re- tine girmek istemiş ise tam Bankasından ödünç aldığı pa· Celebi zade Feritin Emlak ve. 
Dly• bağırdı ... Belgoder : arasında görmüştü. fakaUyfo kabOI edllmemlf raya mukabil bankaya ipotek ~y- Eytam Bankasından ödünç aldığ~ 
- Gideceğim ... Dedi, gideceğim. Kı- b b Ad ta ledig-İ bmirde ikinci Sultanıye paraya mukabil bankaya İpotelf Genç kızın yüzü em eyaz... e 21.45 ORKESTRA k h 

wn Stellanın gelmesini bekliyorum.. 2007 numaralı kanuna ay ın are- mahallesinin lkinci Nezaket soka- eyledig-i lzmirde Güzelyurt ma-ık k s ölmüş gibi idi. 22.15 Ajans haberleri k b ı kta ı s 1 na N 1 h 
Nerede be manutırdan ç aca · ana ette u unma n __ suç.,u. .a amon - g-ında 13/l ve 15 taj u. ı ane· mall···ını'n Azı.zler sokag-ında 3 · Onu kucag~•ında tutan Di.ik Dangolem 22.30 Plakla sololar, Opera ve o~ret b -L- d lh ah ...., 
müjde olsun. Elimde yegane servetım mında ir .şı.u~m un ı.;:ıncı su ceza nin 15 taj numaralı kısmında t • eski 5 taj Nu. lı hanenin kapısın .. 
olarak kalan kızım Stcllayı ınlıverecek- de ayakları üstünde sendeliyordu. He- pırçaları Jnahkemcsınde duruşmnsı yıapılmış ve tani bir koridor sağda iki oda, ar- d . 'l' "'d .k. d ld . 
ler. Senin kUçllk şantöze gelince... men hemen düşecekti. 22.50 Son haberler ve eri.esi günün kurarı verilmiştir. kada avlu ve 'avlunun solunda b~n gdırıbındcelısabg da ı ı ok at, ıo. ~ 

Eli d ki b k b . tl ikis' · b" r • ır o a a e u o rum a ına ını .. CellAt yerinde bir adını attı. ·n e Cellat, üyü ır gayre e ını ı - programı Malfun olduğu üzere mezkur kanun mutbak ve mutbakta hela ve gu- . • • • • 
sopayı kıaldırdı.: den kucakladı. Kaldırdı. Kayanın di- Sl!."NFONILER mucibince, küçük san'at erbabının Tür- sulhaneden ibarettir. 13/1 Nu. lı ~ır. m~rdıven ve ~unu? bttısalınde 

- Onun hakkında tek .!!Öz söyleme- biode akan küçük kaynağa doğru gidi- 16.30 Paris Kolonyal : Oban Perring kiycde iş yapaınıyacakları ve yaptıkları ~ısmı cephede bir avlu, avlunun ıkıncı katı~ ~erdıven~: unun ya.• 
meni ihtar ediyorum. Kızını sana iade 
ediyorlarm1§, AlA... Zaten seni şimdi 

yordu. in idaresinde senfonik konser (Monte- takdirde birincisinde nakdi {;ezayı:ı. çarp- nihayetindeki merdivenden çıkıl- mnda dahı hır oda, uıt kata çı• 
Orada ... O kaynağın yanında evvelce verdeu Mozart, Vngner, Tomasi) 21. ~ırılac.-ıklan :ve ikincisinde .de hudut ha- dıkta solda mut bak ve mutbakta luldıkta bir koridor, karşılıkla iki

Lüiz De Monmoransi Moreveıin hançe- Prag. Çek fiHlrmonisinin konserini na- ricine çıkarılacakları yazılı olduğu hal- hela ve gusulhane ve bunların Üs· terden dört oda, sokağa nazır bir ~urada fU sope lle gebertmemiş olmak
lığmı bu haberi verdiğine millmfattır. 

Takrar ediyorwn. Kıum aleyhinde 
söz sSylemek suretiyle beni tehditten 

rine hedef olmuştu. lkil. d ... , manav Salamon bu hükümlere mu- tünde taraça, merdivenin kartı· balkonu olan ve 2500 lira kıymetli 
Klod, Viyolelta ve Dük Dangoleıni HAFIF KONSERLER hnlif olarok, harekette bulunmuş ve smdaki kapıdan 15 Nu. tajh tah- bu evin geçen ıene yapılan aatıti 

·vazgeç. 
yere, çimenlerin üzerine .indirdi. 6.45 Paris Kolonyal ; Plak musikisi. ~eçeciler içinde bamya satarken yaka- tani kısmın fevkani kısmına giril- 2280 sayılı kanuna göre geri hı· 

Viyolettanın yanın:ı diz. çöktü. 7.10 Berlin kısa dalgası : Küçük musiki lanarak mahkemeye verilmiştir. dikte bir caofa ve iki odadan iba- rakıldığı halde birinci sene taksit 
Belgoder çılgın bir kahkıaha kopardı: 
- Tehdit ml dedin? Sen beni daha 

anlamamışsın. Ben kimseyi tehdit et
mem. öldürUrUm. Sana, kızının işken
ce altında can verdiğini görmek istiyo
rum dedi isem yalan söylemiş olmadım. 
Qllnkll bu Anda o ... idam cdilmiftir. 

Elini suya daldırarak kızının ş-akak- parçaları (8.15 Dev.amı) 9.20 Paris Ko- Manav Salamon1 Felemenk 1~baasm- rettir •• 1200 lira kıymetinde olan lborcu muayyen vadesinde öden· 
tarını ıslattı. Jonyal : Plak 10.30 Berlin kısa dalgası dan olduliunu beyruı etmekle '.beraber, bu eyın geçen sene yapılan aatıtı mediiinden bu hüküm ortadan 

Biraz sonra kızcağız iııliy rek gözle- Vals ve marşlar 10.45.Paris 'Kolonyal: yıİJardan~b~ri Izmirde doğmu_ş, büyü- 2280 sayılı kanuna göre geri hı- kalkarak evin yeniden mülkiyeti 

rini açtı. Plak, 11.30 keza 12 Bcrlin kısa dalgası müş olduğunu söylemiş ve demiştir ki: r~ıldığı ~alde bi~~~ci sene ta~- açık arttırma suretiyle 'Ve 844 nu• 
· K!odu gördü. Hafif musiki 13 Paris Kolonyal Plak: - lzmirliyim .. .'Küçük bir esnafun ... $tl borcu odenmedıgınden. bu h~- maralı Emlak ve Eytam Ôankasi 

- Babacığıııı .. Benim I<loo babacı- 13 Berlin kıs:ı dalgası Eğ:enceli konser Çoluk çocuk sahibiyim. Türk vatandaş· küm o~.ta~an .kalkarak evın yenı-1 kanunu mucibince bir defaya 
ğıın... 14.15 devamı 13.10 Bükreş Plak kon- lığına kabulüm hakkında müracaatte den mulkıyetı açık arttırma sure· ı h l k f l rtt · 

K.lod. elindeki sopayı fırlatıp a.tıtı. 

Kooa.man eli Çingenenin omuzu üze
nne indl. 

Diye mırıldandı. seri (Verdi, Vagner) 14.15 Hafif plak bulundum Neticed.,n haberim yoktur. tiyle ve 844 numaralı Emlak ve 
2
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o ma tatr ı! e ~ .• ırmast~ 
· ~ b nk k 'b' pazar esı gunu saa lf lar. 14.15 Paris Kolonyal Konser nakli p· 1 b' 1. hAd• · d ı t Eytam a ası anunu mucı m· 

Gözlerinl gözlerine dikerek kin :ve 
nefretle karışık acı blr 1e.sle : 

- Ne ..• Ne diyorsun ... dedi. 
- Şunu dem•k istiyorum kl kıunı 

..Up Uzerin• bugiliı ben bağladım. Sali
bin etrafını da bir sürü sUahlılar .sar
mlflL Belki fU Anda Viyoletta can ver-

üçU de sevinç içinde birbirlerinin el
lerine sa.rılarak kurtulmtı§ olmanın sa-
adetini tatlılar. 

J<~akat bu sevinç çok sUnnedi. Sük~
net buldukları zaman vaziyetlerini dil
şUndüler. 

-BiTMEDi-

Aşk cinayetleri ülkesinde 
-------------------------.. BAŞT ARAFI BlRtNCl SAHiFEDE • Mahkemede iki . taraf izahat verdiler. 

mest Franaız gazetelerinde pek tuhaf f B. Hubertln avukatı bayan Hubertln 
görillm~, alaylı neşriyat yapılrnıJtt. çocuğunu da aşığının evine almakla 
Hldise o ılcadar görülmem~ şeydi ki bu cUrmünU ağırlaştırmış olduğunu ve 
B. Roger binlerce halk önilnde bir kon- mUek.kilinln ıkanun silahını diğerlerine 
ferans ta ve:rerek kanun sillhını diğer tercih ettiğini söyliyerek bayan Huber
ıilihhıra niçin tercih ettiğini anlattı. ti ve lşığı B. Lüwın şiddetle tecziyesi-

Veraay mahkemesinde görülen dava n1 istedi. Dava edilenlerin avukatı tara
~ bu davadır. B. Roger Gilbert ka- fından yapılan mahirane bir mUdaCaadan 
:nunun 214 UncU maddesi mucib.ln<:e ka- sonra mahkeme bayan Hubert ile Aşığı
naını evlerine avdete mecbur ebnek nı yirmi beşer frank para cezasına mah
istemi~ti. kfun etli ve B. Huberte bir frank taz-
ÇUnkU bu maddeye göre zevce zevci, minat istihkak ettirdi. 

her nerede otunnak isterse, takibe mec- Zevciyet hukukunu., nıüdafaas\ yo
burdur. F&Jaat bayan Hubert bu emre lunda verilen bu kamrın diğer zevç ve
uymaDUf, &fıiının evinde yerlepneji ya zevcelc.>ri de kanun silahını diğerle
terdh etmiJtir. CUrmti meşhut tesbitl riıM tercih~ sevketmesl bi;az: şüphell 
bunu takip etmiftir. görülmektedir. 

Yılbaşı 
için alac.ajmız en güzel ve en 

makbule geçece-k Hediye 

Otomatik GAR Q D Radyolarıdır 
Dünyanin en büyük ve en muhtqem vapuru olan NOR~ANDI 

aalonlarını da GAROD radyoları tezyin etmektedır. 

Mimar Kemaleddin caddesi Nu. 

SATIŞ 35 NiHAT KAR 

YERLER/ lnönü caddesi HAMZA ROSTEM 

Portatif ANTENLER de ıelmittir. 

1 - 10 (2303) 

ın enen ır po ıs, a ıscyı ay uı a - b' d f ah 1 k 14.30 da icra dairemiz içinde ya• 15 Keza, 15 Holanda kısa dalgası (P. p 1. . ·~ d . .. Ak ce ır e aya m sus oma . 
mıştır. o ısın Ha esme gore. va ıı1 suç- . 1 21 /2/38 - pılmak üzere bir ay müddetle sa· 

C. J.) Karışık tecrübe neşriyatı, 17 Ber-- lu Türk vatandaşlığına kabulü hakkın- ~ar.tıy .. e ~rttırn;ı:;ıd • d ~aza.r talığa konuldu 
lin kısa dalgası Haydn'in (Dört mevsim) da müracaatte bulunmuş ise de bu .mü- !e~ı l{Unu salat k' .. e ıcrb~ aıre~dız B ttı • t' • d h. 
isimli oratoryumu, 17.15 Varşova: Man- racaat kabul edilmemiştir. ıçınde yapıma uzere ır ay mu • u

1
.ahr rma 

1
ne ıcea1 ın eborcsa f 

dolin haik orkestrası 17.45 Berlin kısa . .. h detle satılığa konuldu. bede ı er ne o ursa o aun un 
dalgası Hafif musiki 18.02 Bükre§ Ro- ~syada bul~1:4n.bır m:ı~ckk~re mu. • Bu arttınİıa neticesinde satıt üdenmesi tarihi 2280 numaralı ka. 

. tevıya.tı da polısın ıfa.desııu teyıt etmış- b d 1. h 1 l ı, · · d ... · ih men musikisi 18.30 Pe.5te Plak konscr1 . e e ı er ne o ursa o sun orcun I nunun merıyete gır ıgı tar ten 
18.50 Berlin kısa dalgası Eğlenceli mu- 'tır. . ödenmesi tarihi 2280 numaralı ka-

1 
sonraya müıadif olması hasebiy-

siki 19.10 Varşova Pla.kla Çin musikisi Haklın sor~u.k: d 1 ~ nunun meriyete girdiği tarihten le kıymetine bakılmıyarak en ço1' 
. _ Sen Tur \•atan ~ ıgına kabul .. d.f l h b" 

motifleri 19.30 Peşte Çıgan orkestrosı, . . . ? sonraya musa ı 0 ması ase ıy- arttıranın üzerine ihalesi yapıla· 
20 Moskova Konser 21.10 La.ipzig : Pi· edılm~:~ı:m:ua, hangi devlet :t.abiiye· le kıymeti~~ h~ıl~ıyar~ en çok Cllktır. Satıf 844 numaralı Emlalt 
yano şarkı ve sözlü program 21 Varşo- . . . . d k b -1 ed'l arttıranm uzerıne ıhalesı yapıla- Eyt b nk k unu hü 

tın~ geçmek ıstemış ısem e a u ı • ak S 844 l E ı~ 1_ ve am a ası an .. ;.a _Filiml:rden p_arçalar (Plakla) 2~ U-. m,edim. c tır. atış numara ı m ~ kümlerine ıröre yapılacağından 
ıpzıg Geçıt rcsmı marşları 22.45 Bu.kreş , N la k b . h 1• b"" 1 ve Eytam bankası kanunu hu- .k. • '-tu S tı . 

k e o ca enım a ım oy e... k.. l . .. I v d ı ıncı arttırma yoa. r. a f pefın hafif musiki nakli. 23 Varşova Or estra um erme gore yapı acagın an • •. • 
(v Vebe Sain _ Sains _ Verdi) - Orasını anlamam ... Nasıl ki Fele- ikinci arttırma yoktur. Satıt pefin para ıle olup mutterıden yalnız 

agncr, r, d b d • • b k d ııA r f o 23.30 Viyana, Graz. Fakirler menfaatine m~nkte, Alrmnyada, şura a ura a para ile olup mütteriden yalnız yüzde ıkı uc;u e a ıye maara ı 
radyo konseri 23.25 Ostrova, Prag Ka- Türkler çalıştırılınıyorsa, sen ve senin yüzde iki buçuk dellaliye masrafı alınır. 
dın korosu (Brahms) gibiler de Türkiyede çal~amaz. alınır. ipotek sahibi alacaklılar diier 

OPERALAR, OPERETLER Hakim düşündü: İpotek sahibi alacaklılar diier alakadarların ve irtifak hakkı a&• 

20.30 Peşte operadan verilecek pi· 2007 n~arnlı kanunun _alt~cı m~d- alakadarların ve irtifak hakkı ıa- hiplerinin gayri menkul üzerinde-
ycs nakli, 21.45 Berlin kısa dalgası So1d- d~sine tevfıkan _suçlunun Y1X:U1 ~ş lıra hiplerinin gayri menkul Üzerinde- ki haklarını hususiyle faiz ve mu-
nerin operetinden havalar. ngır para cezasıyle mahkfunı}';E!tine ka- ki haklarını hususiyle faiz ve mas- rafa dair olan iddialannı it'bu ilin 

ODA MUSIKtSt rar verildi. rafa dair olan iddialarını itbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün için-
11 Berlin ikısa dalgası Enstrümanta'l Haki~ : tarihinden itibaren virmi gün İçin- de evrakı müsbiteleriyle birli~ 

Kentet (Mozart) 21.55 Bu.kreş. : Düo - Bır daha çalışırsan hµdut harici de evr~kt . m~sbit~le~yle bi.rl.ikte memuriyetimize bildirmeleri icaıf 
flüt fantazileri (Piyano refakatıyle), olaQksın. Ona göre hareket et, demiş- memurıyetımıze bıldırmelerı ıcap eder. 

.............. .,,. ................................. : tir. edAerk •. h ld haki .. 
1
• Aksi halde hakları tapu sicili• 

7:tJrJ!ZV'7~2fMi#HflCım 'ıı· a el dank tapu slıcı ın- ce malum olmadıkça paylqm Ok l ••••••••11
•• Sarhoş ce ma um oma ı ça pay atma- h • k 

1 1 9121938 
. ur arın ............ d h • k 1 ı 2/2/938 tar• dan arıç a ır ar. tan-

an arıç a ır ar. ı- • . • h ............... Dilekleri Kahveyi altUst etml•tl hinden itibaren tartname herkese hınden ıtıbaren tartname erkeae 
............... Diln gece Daşturakta bir sarhoşluk açıktır. Talip olanların yüzde ye- a(ıkhr. Talip olanların yüzde ye-

hadisesi tesbit edilmiştir. di buçuk teminat akçesi veya mil· di buçuk teminat akçeli veya mil-
T epeci k otobüsleri Durmuş oğlu Şakir adında bir şahıs li bir banka itibar mektubu ve li bir banka itibar mektubu Te 

Bir okuyucumuz yazıyor : zil zuma sarhoş olarak Imam hanının 37 /1138 doıya numaraaiyle lzmir 37 /1356 dosya numarasiyle lzmir 
Biz Tepecikte oturuyoruz. Ooobüsle kahvehanesine girmiş, evvela kahveciye 2 nci İcra memurluiuna müraca- 2 nd icra memurluğuna müraca-

gidip geliyoruz. Geçen alqam evime küfürler savurduktan sonra, tabak, fin- atleri ilin olunur. 225 atleri ilan nlunur. 411 
dönmek üzere Dolmada o1obüse bin- can ve kupaları kırmağa başlamış ve 4370 (2296) 
nıek btedim. Izdihamdan yer bulama- kahvehanede oturan bir çok milşterile- ......... · ·•• ......... · ..... ·· ................... . 
dım. Ancak bir saat sonra zorlukla bir rin rahatini boı.muştur. ağır cezayı veriniz. 
başka otobüse binebildim. Müşteriler bu sarhoşun clir'etinden Hakim şu sözleri söylemiştir : 

Bu vaziyet her gün böyledir. Akşam- ürkerek kahveyi terketmek mecburiye- - Dediklerini evvelden yapmak ge-

Emlak ve Eytanı 
Bankasından: 

ları ne Dolmadan, ne de Postahane tinde kalmışlardır. rekti. Şimdi mi aklın b~ın.a geldi? 37 /1356 icra dosya numarasiy-
önilndeki durak mahallinden otobüslere Zabıta memurları tarafından güçlük- - Çoluk çocuk sahibiyim. affet. le satılan, yukarıda evsafı yazılan 
binmek her yiğitin harcı değildir. le karnkola getirilen suçlu hakkında cilr- Suçhınun üç gün hafif hapsine ve he- gayri menkulün alıcısı ile mutaba-

Bu mıntakaya işliyen otobüaler hal· mil meşhut muamelesi yapılmı~tır. men tevkifine karar verilmiştir. kat hasıl olursa, bankamızca bu 
.kın ihtiyacını temine kafi değildir. Bu Dün nöbetçi :mahkemeye sevkedilen Hlkim : gayri menkule konulacak kıyme-
hatta daha bir kaç otobilaün illvesine suçlu : - Bu ceza bel.ld kulağında küpe ka- tin nihayet yüzde ellisine kadar 
fiddetle ihtiyaç vardır. Naarı dikkati - Çok içmişim. Sarho§ olmllfum. Ri- lır, bir daha burnundan delil, ağzından umumi tartlarımız dahılinde ikraz 
celbederiz. ca ederim. Bu de.fa beni affediniz, .ıer içer, yataodatlann rahatini bcwnauın. yapılabilir. 

Sulı caa zabit Uübl:Avm Çdilcok -Wr daha aiurna :rakı lmorum. bana en Suçlu ceza evine söMerilmııtir. 4449 (2297\ 
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Göz Hei~ıni 
UKSORENLERE VE 

GöcOS NEZLELERJNE KATRAN "HAKKI EKREM 

MlTAT OREL 
Adres - Beyler Numan zade 

sokağı Ahenk matbaası y.ınm
. da. Numara: 23 

Muayene saatleri : 10--12, 
15,30 - 17. Telefon: 3434 , 

ıvrr. 1/11'7//////7 //// U//7/L/'Lh 

fZMtR SİCİLi TİCARET ME
MURLUCUNDAN: 

lzmirde Y organcılarda 29 - 31 
numaralarda ticaret ve komisyon
culuk yapan müseccel Mehmet ve 
Hüseyin Egeli ve Derviş Timuroğ
lu şirketinin 1 /l /938 tarihinden 
itibaren komisyonculukla ihracat
c;ılığı ve Avrupadan ithalat mua
melatını terkederek bundan böy
le kantariye malı ve her türlü da
hili emtea ticaretile uğraşacağına 
ve şirket sermayesinin indirildiği 
ne mütedair beyanname ticaret 
kanunu hükümlerine göre sicilin 
2ı 17 numarasına kayt ve tescil 
edildiği ilan olunur. 

ı : Beyanname 
hmir Sicili Ticaret Me
murluğu resmi mührü ve 

F. Tenik İmzası. 

Beyannarne !ZMIR DöRDUNCO İCRA ME
Şimdiye kadar (Mehmet ve Hü- MURLUCUNDAN: 

ıeyin Egeli ve Dervi~ Timuroğlu) Kilo Cinsi Kıymeti 

Lira Kuru~ 
lOSO Yorgan pamuğu 2€2 SO 

unvanı altında kantariye malı ve 
ihracat ve ithalat ticaretiyle ve 
komisyonculukla iştiı:al etmekte Bir borçt.m dolayı yukarıda cin· \ 
iken ı Kanunusani 938 tarihin- ~: yazılı bin elli kilo pamuk hacze
den itibaren kor.ıisyonculukla ih- dilerek p<:raya çevrilmes;ne karar j 
racatçılıi!ı ve Avrupadan ithalat ·:e·ild!f;inden birinci satı~ı 30/12/ j 
muamelatını terkederek ve yine 937 t:ırilı;ne tesadüf eden Per
ı yni unvan altında Avrupadan ~cmbe g:inü saat on diirtte yeni 
doğrudan doğruya mal celp et- müzayede beJesteninde yapıla
mek kaydiyle münhasıran k:mta- caktır. Mahcuz yüzde 7S ini bul
riye malı ve bilumum dahili em- madığı surette ikinci arttırması 
tea ticaretiyle İştigal edeceğimizi 13/ı/938 tarih:ne müsadif Per
beyan eder ve ayni zamanda şir- ft'mbe günü ayni mahalde ve ay
ketimiz 284ıOI iki yüz seksen ni saatte yapılacaktır. Satış peşin 
dört bin yüz bir lira 48 kırk sekiz para iledir. Ve yüzde 2.S dellali
kuruş sermaye ile teşekkül ve si- ye resmi müsteriye aittir. lsktekli 
cili ticaretçe muamelei tesciliyesi olanlar o ::ün ve saatlerde satış 
ve ~la~1. icra kılınmış o!~akla ,ir-ı mahallinde hazır bulunacak icra 
ketımızın bu sermayesını 140217 münadisiyle memuruna müraca-1 
yüz kırk !:>in iki yüz on yedi lira .. tle satı•:ı istirak etmeleri ila., 

1 

74 yetmif dört kurusa tenzil etmi~ 1 olunur. · · 4481 (2299) 
alduğumuz cihetle bu tenzil edi-) 
len sermayeden 67000 altmış yedi .ı:•c• !!21CSI01ii'-;c::c;::ır:::~ı;;ııiı01l-l:ll:ııl' 

SATIŞ YERİ: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMiR 
SAMAN iSKELESi (Büyük Kardiçalı Han) 

• 

iz mir il Daimi encümeninden 

bin lirası Mehmet Eeeliye ve 
67000 altmıf yedi bin lirası Hüse
yin Egeliye ve 62ı 7 lira 74 kuruş 
da şeriklerden Derviş Timuroğlu
na ait bulunduğunu ve esas mu-: 
kavelenin sermaye kısmına taal
luk eden mevad ve ahkam bu ıu- 1 

retle tadil edilmis olduğunu ka- 1 

bul ve tasdik eder ve bu beyanna- 1 
. . k s . ı menın tıcaret anununun ı O ncı 1 

KALMITIN : Ba~ ve diş ağ-. 
rılarında en kuvvetli ilaçtır. 

lzmir ve mülhakatı ilk okulları için 200 ton sömikok kömürü 
17 /ı2/937 tarihinden itibaren on be~ gün müddetle açık eksilt, 
meye konulmuştur. 

1 
3/1 i938 tarihine rastlıyan pazartesi günü ihalesi yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 4900 liradır. ilk teminatı 368 liradır. 

maddesi ahkamına tevfikan sicili 
ticarete kayt ve tescili zımnında 1 
n5ağıda mevzu imzalarımızın tas- 1 

KALMiTIN : Sinirleri teskin 
eden bir fen harikasıdır. 

. ı B
1
u işe ait ~artname Kültür Direktörlüğünde her gün görülebi

lir. ste!dilerin ihale tarihi olan 3/ı/938 Pazartesi günü saat 9 dan 
KALMITIN : Terlemenin so-

dikini isteriz. ğuk almanın baş ilacıdır. 

20 K. Evvel ı 937 KALMITIN : , 'ezle arızaları-
nı defeden rahat uyku veren en lzmirde Yorgancılar çars!- j birinci ilfıçtır. 

sında 29, 3ı numaralarda 1 Her yerde 7 ~ kuruştur. 
kain (MEHMET ve HOSE-
YIN EGELİ ve DERViŞ Tl-1 
MUROcLU) unvanlı ~irketi iZMIR BELEDIYESiNDEN: 
ferikleri Mehmet Egeli, Hü- Beher metre murabbaı beş yüz · 
seyin Egeli ve Derviş Ti- kuruştan on üç bin elli sekiz lira 
muroğlu. yetmiş be, kuruş bedeli muham-

Sirket firması ve Üç imza. menli 38 nci adanın 2611, 7S met-
T.C. İzmir Birinci Noteri bb d k" 21 22 23 24 re mura nın a ı , , , 
res ' ··h ·· · mı mu ru ve ımzası. Eayılı arsalarının satısı bas katip-
Uumumi No. 10829 ı·k k" · • ·ı· 4/1/ ' 

Mahallinde imza edilen bu 20/ 938 1 · ·· ·· t it d 249" 
ı te ı sartnamesı veç .. 11 e 1 

ı2/937 t "hl" b I sa ı gunu saa on a ı a "J 
arı ı eyanname a tın- . 

(lal · f" . I h .. sayılı kanunun maddeı mahsusa· 
cı ırma ve ımza ar zat ve u· . . 

viyetlerı· d · · f İ sına tevfıkan kapalı zarf usulıyle 
aıremızce maru ve z. 

mirde kain (MEHMET ve HOSE- müzayedeye çıkarılıp ihale edile-
YIN EGELi ve DERViŞ TIMUR- cektir. İştirak için dokuz yüz yet
OCLU) sirketi seriklerinden ve mis dokuz lira elli kuruşluk mu
r.tezkur sirket na~ına imzaya sa- vakkat teminat makbuzu veya 
lahiyettar bulunan Mehmet Egeli banka teminat mektubu ile söyle
Hüseyi~ Egeli ve Derviş Timuroğ'. nen günde saat on beşe kadar 
lumın ımzaları ve mezkur şirke- mektupla encümene kabul olu
lin firması olup bizzat kendileri nur. 
tarafından vazedildiklerini tas- 18-22-25-29 4441 (2270 
dik ederim. Bin dokuz yüz otuz 
yedi yılı kanunuevvel ayının yir- l'!awww-o:saını---="'"*"'·-w-"' "'3 

minci pazartesi günü. IZMIR DöRDONCO iCRA ME-
T.C. İzmir Birinci Noteri MURLUGUNDAN: 
resmi mührü ve İmzası. 

Uumumi No. 10844 
Karataş ta Taşçı Lüi sokağında 

6/3 Nu. lı evde mukim iken halen 
ikametgahı meçhul Yusuf oğlu Sü
leyman tarafına: 

lzmir hazinei maliyesine lzmir 

12 ye kadar encümene müracaatleri. 
ı7-22-26-31 440ı (2260) 

&!$!**$ 

lımir defterdarhğından: 
icar Nu. 
273 Hasan Hoca Yol bedesteninde 3S Nu. lı dükkan 
274 Mersinli Burnava C. S4 taj Nu. lı ahır 
27S Kar,ıyaka Osman Z. Sakarya S. 7 taj Nu. lı arsa 
276 E,refpafa 4 üncü Sultaniye Kaptan S. 3 Nu. lı ev 
277 Karfıyaka Turan Şimendifer C. 29. A. Nu. lı bahçe 
278 Karşıyaka Turan Şimendifer C. 29 taj Nu. lı bahçe 
279 Çe,meli Zade çiftliği yağ çayı mevkiinde S3 adet 

Lira 
200 

18 
6 

48 
8 
6 

zeytin ağacını havi 20 dönüm tarla 15 
280 
281 
282 
283 
284 
28S 

Kar,ıyaka Mersinli Banyo S. ı4 Nu. lı ev 36 
Tepecik Sürmeli sokak 76 taj Nu. lı dükkan 24 
Şehitler Mukaddes Mezar sokak 12S taj Nu. lı dükkan 24 
Alsancak Mesudiye C. 47 taj Nu. lı dükkan 100 
Burnava Kürt Ömer sokak ı2 taj Nu. lı dükkan ı8 
Abdullah ağa çiftliği hendek karakolu civarında 
Sl adet zeytin ağacını havi IS dönüm tarla 10 

287 Buca a'ağı M. Nalbant Mehmet S. 18 taj Nu. lı 
kahveliane 30 

24 
36 

290 
291 
29S 

Hasan Hoca M. Hamam sokak 2 Nu. lı dükkan 
Tepecik Alqam S. 32 taj Nu. lı ev 
Kar,ıyaka Alaybey M;that pafa 94 - 96 Nu. lı 
dükkan ve arsa 30 

Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları ıs gün müddetle açık 
Rrttırmaya konulmuftur. ihalesi 6/ı/938 tarihinde perfembe gü
nü saat ıs tedir. Taliplerin Milli Emlak Müdürlüğüne müracaat-
leri. 4488 (2302) 

Borsa idaresinden:-
Borsanın ı938 yılına ait defter, kağıt, makbuz vesair evrak! 

ile fiat cetvelleri bastırılacaktır. Münakasa 24/12/937 Cuma gü
nü öğleden sonra saat on altıda nihayetlenecektir. isteklilerin 
Borsa umumi katipliğine müracaatleri. 4485 (2300) 

İşbu beyanname suretinin dai
remiz dosyasında saklı 20/12/937 
tarihli ve ı 0892 numaralı aslına 
uygun olduğu tasdik kılındı. Bin 
dokuz yüz otuz yedi yılı kanunu
evvel ayının yirminci pazartesi 
ırünü. 

T.C. İzmir Birinci Noteri 
resmi mührü ve imzası. 

4483 (2301) 

Sulh Hukuk mahkemesinin 20/ rinde ikametgahınızı değittirerek 
~~341 tarih ve 27S2 _ numaralı I timdiki adresiniz meçhul olduğu 
ılamla borçlu bulunduııunuz otuz. şerh ile bila tebliğ iade edildiğin
bir lira ile mahkeme ve icra maa,: den i,bu ilanın netrinden itibaren 
rafiyle birlikte tediyeniz~ dair . bet gün içinde icraya müracaatle 
tarafınıza çıkarılan 5261 icra em- f borç hakkında bir diyeceğiniz var-

sa bildirmeniz ve mal beyanında 
bulunmanız lazımdır. Akıl tak, 
dirde ıııyabınizda icraya devam 
olunacağı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere illn olunur. 

4480 (2298) 
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iCABINDA 

GONDE 3 KAŞE 

ALINABiLiR. 

lıim ve markaya 

dikkat.. Taklitle, 

rinc/en ıakınınİz. 

Kendinizi üşütünce .. 
Batvuracağınız ilk tedbir 

GRIPIN 
almak olmalıdır. 

GRIPIN 
Soğuk algınlığına, baş nezleıine 
ve diğer nezlelere, gripe, kırgınlı• 
ğa, üıütmekten mütevellid bütün 

ıstıraplara kartı bilhassa 
müesairdir. 

GRIPIN 
En ıiddetli bat ve diş ağrılarini 

derhal dindirir. 

GRIPIN 
Bel, sinir, romatizma ağrılarindı 
hararetle tavsiye edilmektedir. 

Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

M ELE • 
1 

Krema makinalan geld 
Bu makinalar dünyanın lıer yerin· 
de sütçülük aleminde büyük ıöh· 
ret kazanmıı ve en verimli maki· 

ne olarak tanınmıştır. 
Son sistem yeni modellerimiz 

gelmiştir. 

AYNI FABRiKANIN: lzmir umum satış deposu: 
MIELE BISIKLETLERi M. D. TIMUR ve A. KAUKI 
MIELE Hafif MOTOSiKLETLE, (Gazi Bulvarı Nu. 17 · Telgraf: 

Rt... KAUKI , iZMiR) 
MIELE ELEKTRiK SOPURGE- Telefon 3858 

LERI. .. 

;..-.................................... .. 
HOFHERR,SCHRANTZ,CLAYTON,SHUTTLEWORTH 

Macar Ziraat makinaları fabrikası 
Mamulatından 

MAZOT TRAKTöRLERI 
Muaddet 2S ve 40 beygirlik son sistem mazot traktörlerimiz 

1:-_er türlü sitayitin fevkinde gayet iktısadi, kullanıtlı ve pek sağ
lam, bütün benzerlerine üstündür. Bunları kuvvet ve emniyetle 
şayın zürraımıza arz ve takdim ederiz . 

Satı~ depolarımızda Garbi Anadolu mintakasına en elveritli 
her cins ziraat makineleri bulunmaktadır. 

Müessesemiz muhterem ziraatçilerimize her hususta kolaylık 
lar göstermekle müftehirdir. 

Telgraf adresi: 
KARADAVUT 

Telefon: 
3809 

Adres: 
Hacı Davut Zade Rahmi 

RAHMi KARADAVUT 
Halimağa Çar~ısı No. 3ı 

IZMIR 

• ....................................... B.-•• 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

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

Adres : Kestane Bardakçılar sokak numara 12 
PERPINYAN 

Emlak ve Eytam bankasından: 
Depozitosu 

Esas Nu. Yeri Nu. ıı Nevi T.~. 
C.S5 lzmirde Birinci ve ikinci Kordon Saman iskele, 6.800.

sinde ve tapusuna nazaran tahtani iki mağaza, 
fevkani iki oda, 48,Sı/3 yeni Nu. 
«Halen altında bef mağaza, üstünde iki bölme» 

C.S6 lzmir Birinci ve ikinci Kordon ve Saman iskele- 6.800.
si ve tapusuna nazaran iki bap depoyu müttemil 
tahtani altı bap mağaza 46,44,49,1,1/l,3,S,7 ye-
ni Nu. lı 
«Halen altında dokuz mağaza üstünde iki bölme» 

Yukarıda yazılı emlak, satıf bedelinin dörtte biri petin ııeriıl 
o/0 9. 1 /2 faize tabi olarak üç senede ve üç müsavi taksitle öden• 
mek üzere kapalı zarfla arttırmaya konulmuttur. 

1 - ihale birdir ve kat'idir. 29/12/937 tarihine müsadif çar• 
tamba günü saat on bette Ankarada idare meclisimiz huzurun• 
da yapılacaktır. 

2 - Alıcı olanlar bankamizdan bir lira mukabilinde alacak· 
!arı mufassal tartnamemizi okuyarak ihale ııününe teıadüf eden 
29/12/937 çartamba günü tartnamede tarif edildiği veçhile zarf
larını teklif sahibinin bir vesika fotografı ile saat on bire kadar 
buradaki tubemize ve azami saat on bete kadar Ankarada ge· 
ne! direktörlüiümüze tevdi etmeleri ve daha fazla tafıilat alınalt 
lateyenlerin her ııün bankamıza ve Ankarada ııenel direktörlü· 
jilmüze müracaatleri .• 

10-ı~22 4324 (2213) 
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DEUTSCHE LEVAN- Fratelli Sperco 
TE-LINIE 
G. m. b. H. 

HAMBURG 
DEUTSCHE LEV ANTE • LINIE 

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

BREMEN 
IONIA vapuru 21 birinci kanunda 

bekleni1or. Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen için ytlk alacaktır. 

'A.MERICAN EXPORT LINFS 

Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAISE 

KUMPANYASI 
STELLA vapuru Elyevm limanımız

da olup Rotterdam • Amsterdam ve 
Hamburg limanları için yük almaktadır. 

TELEMON vapuru 14 / 12 / 937 de 
beklenmekte olup Rotterdam - Amster
dam ve Hamburg limanları için yük 

1 
alacaktır. 

The Export Steamshlp Corporation HERMES vapuru 20 / 12 / 937 de 
EXMOUTH vapuru 11 birinci lliun- beklenmekte olup yükünü tahliyeden 

Cla bekleniyor N evyork için yük alacak- sonra Burgas - Varna ve Köstenceye 
lır. hareket edecektir. 

EXIRIA vapuru 24 birinci kanun-
da b klenl N k 1 in ilk la SVENSKA ORIENT LINIEN e yor. evyor ç y a • 
caktır. GOTLAND molörü 14 / 12 / 937 de 

CARLTON vapuru 31 birinci kAnun- beklenmekte olup Hamburg - Gdynia
da bekleniyor. Nevyork için ytl alacak· Dantzig - Danimark ve Baltık limanla-
tır. rı için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME ROUMAIN STE ROYALE HONGRISE 
DANUBE MARITIME SUÇEA VA vapuru 29 / 12 / 937 de 

TISZA motllrtl 13 birinci kanunda beklenmekte olup Malta ve Marsilya 
bekleniyor. Port • Sait ve lskenderlye limanları için yük alacaktır. 
limanlarına yilk alacaktır. Yolcu ve yük kabul eder. 

RADYOLİN 
Güzelliği hem yaratan, 

hem tamamlıyan 
bir iksirdir 

Şu güzel çehreyi aydınlatan gÜ· 

nef, tüphesiz, inci ditlerdir. U
kin o ditlere can veren de, fÜp

besiz « R AD Y O L 1 N ıt dir. 

Siz '1e ayni güzelliği elde idebi
F akat bunun İçin fQTl 

günde üç defa 

RADYOLİN 

ile sabah, öğle ve aktam her 
vemekten ıonra glinde 3 defa 

ditlerinizi fırçalayınız. 

SERViCE MARITIME ROUMAIN TIAndaki hareket tarihleriyle navlun-
BUCAREST ----· 11-=ıısır::ııııın_rım_a_ .. _____ _ 

DUROSTOR vapuru 22 birinci kA- !ardaki değişikliklerden acenta mesuli· • 111 

nunda Köstence için hareket edecektir. 
JOHNSTON VARREN LINES LTD. 

yet kabul etmez. Daha fazla tafsil~! için B R ı s T o L 
!kinci Kordonda Fratelll Sperco vapur 

LIVERPOOL 
A VIEMORE vapuru Llverpoo! ve An

ven limanlarmdan yillı: çıkaracak ve 26 
birinci klnunda Burgu, Vama ve Kös
tence için hareket edeoelı:Ur. 

acentalığına müracaat edilmesi rica 
olunur. Beyoğlunda 

TELEFON : 4111/4142/ 2663/4221 

DEN NORSKE MIDDELHAVSLINJE !!1111----------
BAGHDAD moWril U lklncl kAnun-

Cla bekleniyor. Dleppe ve Norveç umum 
limanlarına yt1lı: alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

NORBURG vapuru 10 ikinci kAnun 
938 de bekleniyor. Anven ( Doğru ) 
Hamburg ve Bremen için y!1k alacak
tır. 

TIAndakl hareket tarihleriyle nav
lunlardalı:I değişikliklerden acenta me· 
ıuliyet kabul etmez. 

Dr. Operatör 

f ai~ l~ra~im 
Avdetle hastalarını öğleden 

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

1 - 13 (2206) 

Daha fazla talsi!At almak için Birin
ci Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentalığma müra-

caat edilmesi rica olunur. ••-----·-------
TELEFON No. 2007/;!008 

Olivi Ve Şiire. 
LıMtrET 

Vapur acentası 
BİRINCl KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

TRENTINO vapuru birinci kAnunun 
sonunda Londra, Hull ve Anversten ge
lip y!1k çıkaracak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük alıı.c:aktır. 

ALGERIAN vapuru 17 ikinci kAnun
öa Londra, Hull ve Anversten gelip 
Londra ve Hull için yük alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
LESBIAN vapuru 26 birinci kanunda 

gelip IJverpool için yilk alacaktır. 

FLAMINIAN vapuru 12 i.kinci klnun
da Liverpooldan gelip ylik çıbmcaktır. 

BR1STOL ve GLASGOV HATTI 
FEDERtCO vapuru 28 birinci kAnun

da gelip Brist.ol ve Glasgov için yük 
alacaktır. 

DOKTOR 
OAHtLlYE MUT AHASSISI 

Celal Yarkın 
lzmir Memleket hastanesi Da
hili Hastalıklar Seririyatı Şefi 
Pazardan maada her gün hasta
larını muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
sokağı No: 65. 
Telefon: 3956 
Evi: Götepe tramvay cadde
si No: 1018. Telefon: 2545-

KAVAKLIK 
yaptıracaklara 

Maniaanın Mütevelli çiftliğin· 

de 120.000 ağaçlı kavaklıktan kül
liyetli miktarda kavak fidanları 

DEUTSCHE LEV ANTE - L1N1E 
satılacaktır. lateyenlerin Manisa· cmos vapuru ikinci kAnlJll iptida-

sında Hamburg, Bremen ve Anversten da Yağhane sokağı 23 numarada 
gelip y!1k çtlı:aracak. veya Mütevelli köyiinde Nazmi 

Tarih ve navlunlardalı:l değifiklikler- Tomaya müracaatleri •• 
den acenta mesuliyet kabul etme._ 1 . 5 

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

Nazarı dikkatine 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENTASINDAN bu sene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

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

.'.:"n<>;c~ dikif makinaları kumpanyası kartmnda 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 IZMIR 

OSMAN i YE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki otelclıl BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idareaiyle biitiin Eg 
halkına kendisini sevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeld rahafi bu
lurlar. 

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

• m 
' ,,: ·._.. . . -:.· \ 

Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır. iki 
defa ıüzülmüttür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büyük Salepçioğlu Ham karıumda Bqdurak • lmıir 

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

Balıkyağıoın halisi 

Hilal Eczanesindedir 
1937 rekoltesinin bat mahıulil 

Kemal Kanıil Aktaş Balıkyağ! 
Adıyle sablmaktadır. iki defa timikman süzülmüş 

taheser bir terbettir. 

• 

Eczacı Kemal Aktat bu yağı batka hiçbir yere vermemittir ve 
. -~ermiyecektir. 

TURAN rabrikalan mamullbdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet aabunlarını, traı ıabuua •e kremi ile gtlıellik krem~ 
!erini kullanınız. Her yerde •ablmaktadır. Yalnııı: toptan 11• 
tıflar için lıı:mlrde Gazi Bulvannda 25 numarada uınum acın• 
telik Nef'i Akyazılı ye J. C. Hemaiye mnracaat odinlıı. 

Posta Kut. ••• Telefon a••ll 

MEYVA TUZU 

En ho~ moyya luıudur. lnkıbaııı def edor. Mldo, ba§'ır11k, 
karacıgerden mütevellit rııhat•nılıkları önler, Hazmı kolııylaıtın( 

ınvllz Kanzuk eczanesi Bey~l?lu; lıtanbul ~ 

No. 2213 No. 2213AV 
DAIMON markalı bu fenerler üç renklidir. istenildiği za• 

man beyaz, yetil ve kınnızı yanar, kapaklı, kapakaız, ayarlı, 
ayaraız olmak üzere dört neYi vardır. Arkalarında kayıf •e askı
ları ve muhabere için alfabeleri ve düğmeleri vardır. im ndi· 

fercilere ve askeri muhaberede kullanılır. 
Zabitan ve herkea için kullanılmağa elYeritlidir • 



SAYFA: lll YENi ASIR 
ı a 

·Vaşington mahafilin·de endişeler 
Amerikan filosu mechul 

• a on ım 
• 

• er a 
iri ere ş 

Vaşington, 21 (ö.R) - Hariciye nn· 
wı B. Cordell Hull tarafından Tokyo
ya gönderilen iki notaya Japon hükü
metinin vereceği ceı; ap Amerikan siyasi 
mahfillerinde bir derece endişe ile bek
Jonmektedir. Reisicümhur Ruzveltin bu 
meselede Japonya imparatoru nezdinde 
1;nhsan müdahalede bulunmuş olması. 

tilhmin edildiğine göre Amerikan hükü
metinin vaziyetini daha ziyade nazikleş· 
ıirm iştir. Va:ington hükümetinn istedıği 

lt:minatı Japonlar vermek istemezlerse 
mtaya çıkacak ,.aziyet şimdiden hükü
met mahafilini kaygılandırmaktadır. Zi
ın §U takdirde Amerikanın fiili tt'dbirler 
ıılması icap edecektir. Halbuki umumi 
efkar, bütünlüğü itibariyle bu tedbirlerin 
muhtemel neticelerini knrşılamağa he
niiz hazır vaziyette değildir. 

Nevyork, 2 t (ö.R) - San Oiegodan 
bildiriliyor: Dokuz Amerikan destroyeri 
hemen San-Oicgo ndasındaki deniz ÜS· 

ı;Üne hareket emrini almışlardır. Bahri 
foı zabitleri bu bahri hareket hakkında 
het türlü tefsirlerden sakınmışlardır. Bu 
emri alan gemiler ancak yeni sene bn
~ında bazı manevrnlnrn İ~tirnk edecek
leıdi. Gemilerin mürettebatı karada idi. 
Zcbitler hemen tiyatro ve sinemaları do
bşarak oralarda bulunan efrada derhal 
gemilerine dönmek emrini vermişlerdir. 

' 

arato u iste 

.. 
a ıy 

bir istikamete hareket • 
ettı 

Japon donanması 

beş bi as hamil 
vapurları . 

• 
erı 

• a ye 
-

a on donan as nın himayesi altında 
Cenubi Çine hareket etmişlerdir .. 

•••••• B. Eden • ••••• 
---...------

kamaras ın Avam 
da yeni suallere 

e_ cavap verdi. lngil 
tere Uzak Şarktaki 
kuvvetlerini arttı 
racak 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Roma, 21 (Ö.R) - Tdkyodan bildiri-

]jyor : Japon hükümeti Yang - Vr!y vi
li5yctinde Şao - Sinin Japonlar tarmm
dan işgal edildiğini resmen bildirmekte
dir. 

dolayısiylc şimdi imkansız olmuştur .... 
Vapurda 21 Ingiliz kadını ve 26 çocuk 

1 

vnrdır. King - Tovn harp -gemisi de 

Yang-Çe nehrinde dört aydan fazla ha
reketsiz kalmıştır. Bu şartlar içinde Vo
sung vapurundaki 300 mültecinin Hong 
Kong tarikiyle tahliyesine karar veril
miştir. Evvelce simendifer yoluyle tah

liye fikri sebep olabileceği tehlikeler 
dplayısiyle terkedilmiştir. Fakat şimdi 
lngiliz otoritelerinin elinde başka çare 
kalmamıştır. J oapon otoriteleri bu mül

tecileri naklecek trenin hareketinden 
iki gün evvel keyfiyetten haberdar edil
mek nrzusunu bildirmişür. Yine San-Dicgodan bildirildiğine göre 

beş istikşaf tayynre f ilotill~ı hemen ha
rt:ket fulerine hareket emrini almışlardır. 
Bu be, filotilladan üçü tamamiyle yeni 
keşif tayyarelcrinden mürekkeptir. San· 
Diego adll!ı etrafındaki hareket üslerin
df' toplanan tayyareler meçhul bir i•ti
knmete harekete hazır bulunmak emrini 
ıılmı~lardır. Bahriye zabitlerinin fikrince 

Roma, 21 (ö.R) - Şangh~ydan bildi
riliyor : Askerlerle dolu Japon nakliye 
vapurları harp gemilerinin refakatinde 

. ·a J ôlup cenubi Çine cloi',•nı hareket etmiş-

Londra, 21 (Ö.R) - Bugün Avam 
Kamarasında başhyncak harici siynset 
müzakC'releri bnşlangıç olarnk B. Eden 
dün a~am Avam ktıı:narruıında bir ~ok 

suallere cevap vermeğe davet edilmiş
tir. Bunların ('kscrisi bilhassa Uzak 
Şark meselesine ait bulunuyordu. 

B. Eden 

- Bu sualin manasını iyice anlıyamı• 
yonım. Hong - Kongun muhasarası hak· 
kındaki hareket hattımız son günler 
zarf ınd:ı. sarih olarak tayin ve ifade edil• 
miştir. 

Neı·yorkta son Çin hadiseleri münasebetiyle stk sık gü- lerdir. Bu gemilerde 15 bin Japon as-
riilen nümayiş!e,-den bir kadın nutkcdiyo,-. keri bulunmaktadır. Ihraç hareketi he-

Amele partisi mebuslarından B. Hen
derson hariciye nazırından Japon oto
ritelerinin emriyle Pekinde yer~şen ye
ni muvıa.kkat Çin hükümetini Ingiltere
nin aslft tanımıyacağı hakkında teminat 
verebilip veremiyeceğini sorunca Bay 
Eden şu cevabı wrmiştir : 

ııpansız verilen bu emirlerden maksat 
ihtiyaç halinde donanmanın ne kadar 

ıürntlc seferi vaziyete geçcbilcccii hak
kında deniz erkanı harbiyesine bir fikir 
vermekten ibarettir. 

kerc edcccci bnhriye bütçesi 2 76 milyon Tnhsisr:tın bu suretle tezyidi i~~i zırh-, nliz yapılmamıştır. Alınan haberlere gö

<lolara baliğ olacağı ııöylenmektedir. lının ve diğer birçok cüziitamların inşa- re Japon harp gemilrri Kiang - Fudan 

Kredilerin arttırılmasının uzak ,arktaki at tezg~hlarına konulmasına ve Ameri- yüz kilometre mesafede Yang - Çe neh

Bay Aleksander ısrar ederek demiştir 
ki: 

- Japonların cenubi Çinin isii1Asını 
hazırladıkları milkemmelen beJU olmak• 
tadır . . 

voı.iyeıten 'e lngilterenin deniz kuvvet
lerini arttırmasından münbois olduğu be
yan edilmektedir. 

kaya Vaşington muahede~inin derpiıs et- rini geçmeğc teşebbüs edeceklerdir. 

Vaıington, 21 (A.A) - Mümes
~jJler meclisinin sonkanun ayında müza-

mekte olduğu erkama faik bir tonaja Londra, 21 (ö.R) - Han - Keudan 
malik olmasına medar olacaktır. bildiriliyor : Bir Ingi1iz gamb-Otunun «Majeste hükümeti Çin merkezi hü

kümetini bütün Çinin meşru hükümeti 
olarak tanımaktadır. Bu sebeple yeni 
bir idarenin tasdiki meselesi mevcut 
olamaz.> 

Hariciye nazın şu mukabelede bu .. 
}unİnakla iktifa ebniş1ir : 

f ;z;= ---

muharebeler ispanyada ..;.. __________________________________ _ 

Cümhuriyetçile 
sayılıyor. Asile 

Barsdon, 21 (ö.R) - Tcrvel şeh
rinin şark tarafını müdafaa etmekte olan 
Fuerti deLaskandonun sukutundan son· 
rn hükümetçiler ileri hareketlerine mu
vaffakıyetle de"am etmektedirler. Cüm
huriyet topçusu T ervelin ilk evleri üze-
1ine son derece şiddetli bir ate' açmış 
''e sonra nte~i şehir içinde asilerin yer· 
lc..,miş Ye toplanmış oldukları binalar 
Üzerine çevirmiştir. öğleden sonra ilk sn
~tlerde T ervel - Saragos yolu kilometrr. 
2 hizasında kesilmiş bulunuyordu. Cüm
huriyctc;i kuvvetlerin mitralyöz kurşunla
rı §İmdi şehrin merkezine kadar var
maktadır. Garp, imnl ve şarkta dün haş
layan umumt hücum bugün de şiddetle 
devnm ve inki~f etmiştir. Asiler nevmi· 
clone mukabil taarruzlarda bulunmuşlar 
'e ~ehrin etrafında kapanmakta olan 
çemberi kırmağa çalışmışlardır. Bı.itün 
l u gayretleri h<') hude kalmış ve hükü
metçiler bir • dım bile gcrilememişle:;-

erve ı 
ricat 

zaptetmiş 
ediyorlar 

dir. Gecenin ilk s;ıntlerinde dünkü man· Cıim1.uriyctçilc,-dcn bir grup 
7.arn yine kendini göstermiştir. Mütehar- memnun görünüyorlar. Mahalli baz1 kü- 1 gosse yolu kesilmiş ve ağır makineli IÜ· 

ıik projektörler mücadele sahnsını mu- çük muvaffakıyetler kaznndıkları ıçın fcnk mermileri şehrin göbeiğne kadar 
rı7.zam bir filim çekılıyormuı gibi tenvi- bunun nihai zaferi kazanmak imk:mını düşmeğe ba~lamıştır. 
re başlamışlardır. Işık hüzmeleri altında verecek olan umumi Lir taarruz başlan- Gaf"Rle, \iimalde ve cenupta umumi 

'fervel şehrinin evleri görünmekte, top rıcı olduğuna fikirleri inandırmağa çaiı· ı hücum inkişaf etmiş ve mücadele snha:ıı 
nteşi şiddetle devam etmekte ve şelirin şıyorlnr. Onlnr gencn,J Frnnkonun iki varoşlnra kadar dayanmıştır. Muhasara 

cenubunclaki mahalleler son derece şid- ~yclanberi hildirdiuiv umumi tacrruza ~~~-ı h.,lindeki asiler birçok defa çenberi yar
detli bir yaylım ntcşi nltında bulunmak- tınde baıılıynmadıgını ve teşcbbusun mak için mukabil taarruza geçmişlerse de 
ıa idi. ~imdi cümhuriyetçilcre gec;tığini iddia et- 1 hic; birinde muvaffak olamaıruşlardır. 

Sevilya, 21 (ö.R) - Sevilya radyo- mektedirler.> General bu idclial:mn doğ- Bütün gece büyük projektörler harp sa
ıunda askeri hareketler hakkında mutat ru olmadr;;.ını SÖ) lemi tir: hnsını aydınlatmıştır. Sabaha karşı top
ı;ünde1ik beyanatındn bulunan asi gene- Tcrvcl cephesi, 21 (A.A) - Tcrveli çu ateşi yeniden başlamı,tır. Şehrin ce· 
ral Kiepo de Lliano T ervel hücumu l~k- mırktnn müdaf a eden Puerto Descando- nup varuşlarınd:ı şiddetli siluh ateşi te· 
bnda Barııelondan \erilen haberleri tek- ııun düşmesini mÜtC'akip hükümetçiler ati olunmaktadır. 
rip etmiştir. General demiştir ki: •Kı-, ileri harcketlerinı- devam etmişlerdir. M:ıdrid, 21 (A.A) - Cümhuriyctçi 
rıUnr Tervel hücumuyle son derece Dün öille 7.amnmndnnberi Tervel &mı- tayyareler Gundnlcıjnra eyaletinde bir nsi 

muhafazu;ı altında Han - Keudan Nan-
~ine hareket etmesi mutasavver olan 
ve içinde tiç yUz Avrupalı mUheci bu
Jumın Voosung Ingiliz vapuru Yang-Çe 
nehrinde Çinliler tarafından Japon ge
milerinin geçmesini menetmek için ku
ru lan barajlar sebebiyle hareket ede
miyccek vıa.ziyett kalmıştır. Voosung 
vapuru sür'atle Şanghaya geçmeğe ça
lışan King - Tovn lngiliz kruvazörünü 
bir kaç gi.in fasıla ile takip edecektir. 
Bu hareket nehir yolunun seddedilmesi 

Amele hükUmeti iş başında iken 
amiralhk baş lordu olan amele mebus
larından hay AJeksander bugün yapıla
cak müzakere esnasında başvekilin 

Hong - Kong Ingiliz müstemlekesinin 
muhıa.sarası tehlikesi hakkında da beya
natta bulunması arzusunu ifade ettiğin
den bay F..dcn demiştir ki : 

- Eminim ki çok muhterem gentle. 
men bu bcyanat1ıa Japonların Hong ~ 
Kongun istilasını hazırlamakta oldukla· 
rını söylemek istememiştir. 

Bir diğer mebus sormuştur. 
- Uzak şarkn takviye kuvvetleri 

gönderilmesi hakkında her hangi bit 
teklif Birleşik devletlerle birlikte mü• 
zakere edilmiş midir ? 

B. F..den bu suale cevap vermemeğl 
tercih ettiğini söylemişir. 

e sarayında toplantı 
ay Delbos Şark" Avrupadaki seya

hakkında iyzahat vermiştir 
Paris, 21 (Ö.R) - Nazırlar meclisi B. Delbos diğer tana.ftan başvekil mu-

r.,balı Elize sarayında reisicilınhur bay avini bay Blum, fıyan ve mebusan mec
Lebrunun riyaseti altında toplanmıştır. Hsi reisleri BB. Jancney ve Herriot ve 
B. Delbos şar.ki ve merkezi A vrupada- ı hariciye komisyonları reisleri BB. Be

ki dostluk turnesi hnkkınch izahat ver- rcngcr ve Mistlerle de görüşmüştür. 
mi~ ve bay Fcvricr istihsalfıt meselesi Para, 21 (Ö.R) - Fransız hariciye 
\ ' C iş teşkilatı hakkında yapılan tahki- nezareti şeflerinden olup geçen sene 
katın n"tıcelerini meclis~ bildirmiştir. Roma sefarethancsine tayin edildiği hal-

masını Italyan hükümetinin talep et.c. 
mesi ve Fransanm bunu reddeylemesi 
üz.erine vazüesi başına gidememiş olan 
B. De Snint - Quentin eyni derecede 
mUhim diğer biı· vazüeye tayin edile· • 
cekür. Öğrenildiğine göre B. Bonne "nin 
ma1iyc nezaretine geçmesiyle o vakitten 
beri münhal knlan Vaşington sefirliği· 
ne B. De Saint - Qucntin tayin edile· 
cektir. 

Paric;, 21 (Ö.R) - Hariciye nazırı B . de itimatnamesinin dtı:ı.lya kralı ve Ha
D~lbos Ingiltere sC'firi B. Erik Fipsi ka- bcşistan imparatoru> namına yazılı ol-bul etmiş ve m erkezi ve şarki Avrupa- _______ _ _ _ h ____________ _ 
daki se~ahatinin Mliceleri hakkında Avam kamarasında arici s iyaset 
milh1mat vermiştir. Malum olduğu üze-

re Foraynofis bu seyaha t esnasında ffi ÜzakereSİl1e başlandı 
Fransız hariciye nazırının muayyen 
ınt'selelcr üzerinde yapılan tetkiklerin 
neticcl f!rini B. D elbos Ingi1iz hükümeti
nin miimessillcrine bildirmeğe lüzum 
görmüşti.ir. 

t yynreyi } ere inmeye mecbur etmişler
dir. Bu tayyarenin kaçmış olan dört kişi· 
I'k mürettebatı bugün ele geçirilmiştir. 

Bunların dördü de Almandır. Bunlar 
Almanyadn askeri pilot oldukları ve hü
kümetlerinin emriyle ispanyaya geldik
lerini bildirmişlerdir. 

Londra, 21 (ö.R) - Avam kama- fa&tlerinin en çok temerküz ettiği Hong· 
rnsındn harici siyaset müzakeresi başla- Kong müstemlekesini tehlikeye düşüre· 

rr.ıştır. Muhalefet reisi B. Attlee tenviri cek mahiyette görülen Kanton üzerine 

i:ıtenilen bütün harici meseleler hakkın· Jnpon yürüyüşü tasavvuru endişeler 
uyandırmaktadır. Tahmin edildiğine gö· cin başvekil ve hariciye nazınna bir sıra 

sualler sormaktndır. Bunlann nrnsında 

en mühim mevkii tutanlar Uzak Şark me

t.desine ait olanlardır. Çindeki vaziyet 
orc.ıclaki lngiliz menfaatlerinin bijyüklü-

ği: sebebiyle bütün lngilterede merakla 
tnkio edilmektedir. Bilhassa lnciliz men-

re başvekil B. Neville Chamberlnin in· 
giliz siyasetini açmıyacak, sadece lngi· 
liz topçeker "c vapurlarına karşı çıktı· 

rılan hadiseleri tahlil ederek bu gibi hn· 
<liselerin tekerrür etmiycceğine d:ı.ir Lon• 
dranın T okyodnn kat''i teminat nlınak 
hususunda ısrar edececini bildirecektir. 


