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imtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 
Başmuharrir ve ~tunt neşriyat milc!ilrü: 
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DEVAM MODDETt Türkiye için 
Senelik . • . . • . 1300 . 

Hariç ıçın 
2800 1 

Ab aylık . . . . . • 700 1300 

TELEFON: 2697 

• lstanbula giden vekillerimiz 
! ı.tanbul, 3 (Husuıi) - Bu sabahki elupres- 1 
1 le maliye vekili B. Fuat Ağralı ile müdafaa ve-
' kili General Kazım özalp buraya ıelmitlerdir. 

Vekiller bayram ertesi tekrar Ankaraya döne
ceklerdir. 

.._ _ Fiati ( 5) kurut tur ı..'umlluriyetın Ve Cumhuriyet Eşerininin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siy<Ui Gazetedlr YENi ASIR M&tbaa=cbı bUılmqtır. 
---"'""""-=- - -

Notamız Fransa Hükümetine Verildi 
FRANSADAN SORUY0RUZ İçmeler ve ılıcalarda 

Hatay hadiselerinde mahalli hüküme- Jeolojik araştırmalar 
Fransa 

tin takip ettiği siyasete Fransa -~~.~~~~~.~~.~~n tetkikleri T eahhütlerini 
çiğnemek mi istiyor? 

--<>-
Beynelmilel münasebetlerde yük-j 

iştirak ediyor mu etmiyor mu? Urla iç'!1esinde~ 
Büyük tesisat yapı 

•ek dostlukların bir tek yolu vardır: Ankara, 3 (Telefonla) - Ha-: 
· O .da emniyetsizlik duygusuna yer tay meaelesi hakkında Franaayaı' 

vermiyen samimiyet yoludur. Ferd- verilecek olan notamız dün Fran
lerin hayatında old11ğu gibi milletle- sanın Ankara büyük elçisine fev
rin hayatında da dostluklar açıklığa di edilmiştir. 
ınuhtaçtırlar; şüphe ve tereddüt ha- l&tanbal, 3 (Huıuıi) - Hatay
vası içinde yaşıyamazlar. Kuvvetli daki aon vaziyet iıe hadiseler do
ııanılan bazı dostlukların zamanla layısiyle . hiilıümetimizin Fran"a/

1 

hararetini kaybetmiş olması politi- hiikümetine verdiği notada Ha
kada dürüstlüğün henüz bütün tayda mahalli idarenin takip et
ınemleketlerce ayni •uretle anlaşıl- mekte olduğa siyasete Fransız hü
ınamış olmasındandır. Bu vaziyeti kümetinin iffirak edip etmediii· 
insanlık için bir tali•izlik s11yabiliriz. nin aorulJuğu kuvvetle tahmin 

Gerçi makyavelizm asırlarca em- edilmektedir. Türkiye • Fransa 
Peryalist devletlerin muvaffakıyet- dostluğunun manası Franıanın bu 
!erini temin etmiştir. Bugün bile isti- notaya ııerecejii ceııaba baiilıdır. 

DELEGE Ftansa ile aramızdaki doatlulı ve [ k A ...... ...... aca ğamemnun 
ticaret maahedelerinin müddeti 

•••••••••••••••••• 
Sancakta Fransız 
idaresinin devam 
edeceğini açıktan 
açığa söy )emiş ve 
Türk düşmanla

rı na silah dağıt-

mış. 
....................................... 

Hatayda Franau. delegeai Roje • ılıca/arı modern bir 
Gııronun Türkler aleyhinde vazi-
yet aldığı artılı lıat'i olarak anla- hale getirilecek .• 
şılm11tır. Ç [..c' J J 

Roje Garo, açıktan açığa aleııi- eşme p c.iJınaa aa 
leri, Ermenileri, Çerlıeıleri Türk- yenilikler yapılacak. 

' 

ler aleyhine rey vermeie l•tvilı. et.. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mif ııe muhtelif içtimalarda San- Ziraat vekaleti memleket jeolojik araı
calıtalıi Franıu. idaresinin devam brmaları enatitüıü direktörü Wilhelm Sa
edeceğini aöylemiftir. Delegenin lamon Calvi tehrimizde daha bir halta 
Türk Jüfmanlarına ıiliih ta tevzi kada:r kalarak tetlıiklorine devam ede- için tetkikler muhtelif bakımlardan iler• 
ettiği anlaşılmıştır. cektir. Ağamemnun ılıcalariyle Urla iç- )emektedir. 
bitmek üzeredir. Lüzum görülürıe melerinde ve Çeıme plaj ve ılıcalarında IUCALAR VE. iÇMELER 
banların yenilenmemeıi kabildir. esaslı tetkikler yapılm11br . 

Bu üç yerde mevcut eulann yeniden Ağamcmnun ılıcalarının yapılacak in-. 
la hırsı besliyen milletler taarruzları
nın mahiyetini masumlaştırmak is
ledikleri zaman makyavelizme baş 
vuruyorlar. Bununla beraber bu ka
ba ve haşin siya•ete karşı aşılmaz 
sedler kurmuş olan memleketler var· 
dır. Avrupanın en uyanık parçası 
haline gelen Türkiye, bu memleket
lerin başında yeralmıştır. Bizimle 
dost olmak istiyenler münasebetle
rinde samimi ve dürüst davranmağa 
ınecburdurlar. iki yüzlü siyasete 
An aranın hiç tehammülü yoktur. 

Et üzerinde tedkikler 
tahlillerine lüzum göıtcTilrniıtir. Viliyct oaatla modern bir hale getirilmesi karar• 
gerek Balçuva, gerek Urla ve gerek Çeı- laımıı ve tahsisatı da ayrılmıştır. lnciral• 
medc turistik bakımdan da önem taıı· tında bir gazino yaphrılmaıı ve plljın 
yacalt ba:q te&isler meydana getireceği - SONU DöRDONCO SAHiFEDE -

Sıhhat Vekaleti sığır etinin rnebzulen 

sarfını tavsiye ediyor 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

* Dünyaya verdiğimiz örnekler 
meydandadır. Boğazlar d:::vasında 
centilmence davrandık. Hatay işinde 
~Yni suretle hareket ederek Fransa 1 

kıle ihtilafımızın milletler cemiyetinin 
adrosu içinde halline razı olduk.Ce

;::vrede milletler cemiyetinin tasvi-

Basvekalet • 

Ve Ziraat Vektile-
ti de bu mevzu üze· 
rinde düşünceleri
ni bildirmiş bulu
nuyorlar ... ıne mazhar olan vesikalar imzalan

dı. Şimdi o vesikaların meriyete kon
ması zamanı gelmiştir. istediğimiz 
tey mi.netler cemiyeti tarafından ka- Hayvan serveti-
h ul ~dılen mukavele hükümlerinin • b k 
arfıyen tatbikidir. Bu mevzu üze- m 1 ze Ü y ii İti O a 

rinde Türkiyenin en küçük bir mü- •• t "I ( • 
&aınahada bulunmasına imkan yok- ~os erı ece (tir. 

. . 

tu H d ••••••••••••••••••····················· h r... atay a yeni rejimin icapları Çok mevsuk olarak öğrendiğimize 

Karsın sıy ı.r sürüleri .. 

Motorin satışları 

Benzin ve petrol fiat
leri yükselmiyecektir 

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

SARFİYAT 
iki aylık tecrübe 
sarfiyatın yüzde 
yirmiden fazla ol 
duğunu göstermiş 
tir 

••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• 
Dün iktısat vekaletinden villlyete ya-

pılcn lş'arda, biri motorin satış fiatleri· 
nin mürakabesi, diğeri de petrolle bir
likte diğer yıanıcı maddelerin Amerika-

dan celbinden mütevellit ileride hAs1' 
olacak fiat farkları hakkında iki yan 
gönderilmiştir. 

Gelen yanların suretlerini, ehemmi
yetine binaen aynen yazıyoruz : 

MOTORIN FIATLERI 

cMotorin Izmir ve Istanbulda tesisat.. 

ta satış fiati bugün bir ton için 69.82 ll· 
ra ve otuz kilogramlık çift tenekesi için 
271,70 kuruştur. Bu fiatıte, ciro üzerin• 
den hesap edilmiş yüzde sekiz nisbetin• 
de bir it.fır vardır. Bwuı göre Motor!• 
nin satış fiatlerinin muhtelif yerlerde 
tesbiti için, bu esas fiatte Izntlr veya 
- SONU AL TiNCi SAHiFEDE -d enuz tahakkuk etmemiş olmasın- göre, Başvekfilet makamı tarafından et 

h:n dolayı T~~K. umumi efkarının~ mevzuu hakkında uzun ="nandan beri 
r Yecanını hır ınfıale sevkeden şey yapılmakta olan tetJ<.ikl2r neticelenmiş 
L tansanın teahhütlerini yapmıyacak 1 _ SONU ALTINCI SAHiFEDE° _ 1 
"CYnelmilel bir kanun hükmünde 

~i~~~~~;~f~~~::~let::~:~:r;~~ı- Sin -Tao miistahkem şehri 
ayak altına almak mı istiyor } 1 

Kopt kilisası 
Mısır]a Italya arasında 

bir mesele oldu 

b,,~u sualin cevabını sabırsızlıkla 

le~~:t~r.~~~a.yaHataymukave-!japon tayyarelerinin hücumuna ug""' • 
d.• 1 nın hukumlerıne sadıktır. Şu tak-
ırde vazifelerini suiistimal eden d B • ı •• ı •• 1 

~anlarını.,manda i.dar~s!nin ~emur- ra ı. ın erce o u ve yara 1 var 
rını, Surıye komıserını takbıh ede- • 

Cektir Y h H · "kl"'l' · · ••••••••••••••••••••••••• d · a ut ta atayın ıstı a ı ıçın Ç [ [ : 
/Yeniden entrikalar çevirmek sev- in i er İ h- : 
~·~~dadır. Bu takdirde Türkiyenin t • t S. : 
d· t ı defisile kar,ılaşacak, hayati bir ı ya en ın . : 
llı~vamızla oynama•ına müsaade et· taoyu la 
.~Yeceğimizi görecektir. Fransa bu

:~.~ kendi ajanları tarafından ihdas ğımlamış 
1 ı en emniyetsizliği clerhal izaleye 1ı [ardır. Çi
i e~ebbüs etmezse bizim F ransanın 
ı:::1 niyetine, samimiyetine inanımız ne daha 50 
,,.,. mıyı:ıcaktır. Hayati menfaatleri
,,_ ı~ın İcan ettirdiği yolda. bütün 
""CS l' . u ıyetı Frans•y:ı Lır:ıl:o.rak ser- 1 

- SONU IKU'Cl SAHIFF.DE -

TUS tayya
resi gelmiş 
tir. c.- SEVKET BiLGIN 

////////L/;,,/?.77}';'//,Q::.'-'/..1 •· ş~gh;;~'3''(d~R'")~···· 

• 

B ' Çin mıhafillerinden ay r a lll verilen bazı haberlere 
G göre Japon tayyareleri tarafından Sin-

h azetemiz aziz olmrlarının Tao müstahkem Çin mevkiinin bom-
r 7aınlarını kutlar. Ve bu ti bardımanı pek çok zayiata sebep olmuş
.: ahlı günlerin devamlı ol- tur. ölüler yüzlerce ve yaııalılar binler-

asını diler. 

I> Yeni Aıır bayram münasebetiyle 
.::- ve Pazartesi günleri çıkmıya

lır. 

4'rc.<7 '''7YZ/(7ZC'/T/';Yf/Z7J 

ce olarak sayılmaktadır. 
1 Japonların Sin • Tao üzerine ileri ha· 
reketlerinin devam ettiği, fakat Çinli
lerin her ihtimale karşı bu şehri IAğım
ladıkları bildirilmektedir. Bu §ehirde 

Kral Faruk bir merasimden avdeıte 

Japonlar taarruz halinde 

Londra, 3 (ö.R) - Kahiredenı fevkalade bir içtima yapacağı. zan· 
Röyter ajansına bildiriliyor : ltalyan nedilmektedir. Kont kilisesinin g 
hükümetinin Habe§iatana bir pesko- leeek pazartesi g nü toplanacalı 

bir çok ecnebi mcnfoall<"l'i olduğu için Hükümete gelen haberlere göre daha 50 poı tayin etmesi Kahirede nahot bir olan meclisi de meseleyi tetkik ede
N ankinde vaziyet hakkında muhtelif Sovyet tayyaresi Çine gönderilmiştir... ıürpriz gibi kar9tlanmı§tır. Mısır ha- cektir . 
devletlerin mümessilleriyle Çin otorite- Bu tayyıarelerden yirmisi Nankine, ylr- riciye nazın bu mesele baklanda Kahire, 3 (ö.R) - ltalyanlar 
)eri arasında müzakereler cereyan et- misi Kantona ve onu da Min • Ta.oya ltalya sefiri ile bir mülakatta bulun· Mısır Kıpti patrikliğine haber ver
mektedir. gelmişlerdi.r. j mu§tur. Şimdiye kadar Habetistan meden Ahuna Abramı HaM .. kili-

Tokyo, 3 (ö.R) - Nazırlar meclisi Şanghaydıın bildirildiğine göre Nan- ı peskoposları Mııırdaki Kopti patriki seıi reisliğine tayin etrniılerdir. bu· 
içitma edereik Çinde askeri vaziyetin kin üz.erine yürilıİıekte olan dört Japon tarafından tayin edilmekte idi. Bu na Abram Habe§iatanm be§ pe ko
na.sıl ~ ettiğini aözden geç!rml1'ir. - SONU DöRDONCO SAHiFEDE - . meseı. hakkında Muır hükümetinin posundan sağ kalan biriciğidir. 



. ,._ . 
.. . SORUYORUZ: 

Kadınla erkek arasında 

Fransa . ŞEHiR .·HABERlERi ' Teahhütl:rini 

K h 
I , çiğnemek mi istiyor? 

.. 

Temiz ve menfaatsiz bir 
···~················· .. ·•········································· 
Arkadaşlık kabil mi? 
............................................................ 

Konya . vapurunda ••• 
Sarkıntılık yapanlar 

dün mahkiim oldular ... 
........................................ 

Suçlu soruyor: 
---·---

Şıı işi kim görmüş? 
kadın sözüne bakı-
lır mı? 

•••••••••••••••••••••••• 
Hakim cevap veri-

_yor: . 
"Hakimin v:cc2anı 
g6rmüştür. Bundan 
daha mükemmel 
delil mi olur?,, 

a ve ere _ BAŞTARA~sAutFFJ>E .. 
klz ya,ından kUçUk bestimizi iktisap edeceğiz. 

olanlar ahnamaz •o 
On 

Keçeciler içindeki kahvehanelerde bir Burada tekrar Suriyelilere lıit.aP. 
takım genç çocukların ve mektep tale- etmek isteriz: Suriyeliler, HataJ d~· 
helerinin sabahtan akşama kadar kağlt vaamda kendiluini yanhı yola ıu• 
tavla vesaire gibi oyun oynadıkları g5- rü.ldiyenlerin Suriyenin dostlan ~I· 
rülmü.§tür. Bu halin gençlerin ahlakı madıklarım bilmelidirler. Suriyeıt111 

ilzerinde fena bir tesir bırakacağını na- hakiki dostu hayati menfaatle
zarı dikkate alan zabıta memurları, bü-, rindeki beraberlikleri tarihleri VG 

tün kahvehane sahiplerine tebligatta 1 coğrafi vaziyetlerind~ki yakınlık· 
bulunamk kahvelerine on sekiz )'ll§tn- lan hasebile ancak Türkiyedir •• 
dan küçük çocukları alan ve oyun oy- Lozan muahedesinin imzalandığı 
natanlar hak.kında takibatta bulunula- gündenberi, Türkiye daima mü~· 
cağı v:e kendilerinin mahkemeye veri- takil bir Suriyenin en hararetli rnu· 
leceği bildirilmiştir. clafü olmu,tur. Suriyeyi parçe.hya: 

--o-- Türkiye değil, Fransadır. Biz anca MÜ zem iz Türklüğün hakkını müdafaa ediyo
ruz. Suriyenin kendi vahdetini bul·. 

zengin 1 eşiyor r:ıasını, tam bir istiklale kavuşmas_ın• 
1 
candan dileriz. Bu hakikati Surıycı 

Evvelki gün yazdığunız üzere Kara- umumi efkarının bilmesi ıazımdır: 

B. Salihettin 

casuya. bağlı Geyvedeki Afrorisyas ha-: Hatay bir arap toprağı değildir. 1"a• 
rahelerınde bu yıl yapılan kaı.ıda çıka-, rihen, ırkan ve ahden bir TORK tol" 
nlan nadir ve çak kıymetli eserleri rağıdır. Ve dünya durdukça böyld 
nakletmek üzere müzeler direktörü B. kalacaktır. Her millet kendi beşiği 
SalAhettin Kan~r bu sabah. Nazilliye 1 olan topraklar üzerinde mesud bit 
h~reket edec~ktı:· za:cn zengın olan Iz-

1 

istiklal arayabilir. Hatay koloni ol~· 
···••••••••••••••••••••e••••••• .. •••••••• mır devlet muzesı cskı Anadolunun yer B ki } t t ı 
Konya vapumruh bayan Mahmure- B. Naci Erel . ' - maz. unu bir kerre a a yer eŞ t 

1 
1t .~~n atkarl.an ~afmd~ .!apılmış bu 1 dikten sonra TORK dostluğunıtJI tar ye sa_.rkıntılık ve harfendazlık yapmak gün devant eden yolculukta, ınuacciz or 1 ve ahall c-...ı- gosle"'"' d t 1J~a m 1 z v~ı .~ .. n cm- Suriyeye kuvvet, emniyet ve an e 

ve dovmek suçundan dolayı duruşma- bir va7Jyet.le bu kadına hiç rahat ver- salsız eserlerle çok daha zengınleşccek- vereceği kolaylıkla anlatılır. 

Genç kızlarla delikanlılar arasında menfa
ataiz bir qrkaclaşlığa kıymet vermiyor 

ları yapılmakta olan Kini ve Isınailden mediğiniz, nereye gilse aııkasını takip tir. ŞEVKET BILO.fN 
Kin.inin evvelki gün. memurların ettiğiniz ve yüz bulamayınca işi müna- Kı·şe Jen• parayı Hı'/a" l • 
ihmalleri yü.zıünden kaçtığını ve der- ka.şaya ve binnetioe dayağa çevirdiğiniz aı eczanesı 
destine intizaren dunışmarun dünkü 1 sabit olm~ ve a.d.:.ılet tecelli etm~r... k. ld BAYRAlıf münaseb&tiyle Izmirde bU< 

• • - • - • • güne bırakt1dığını yamuştı.k. Bu ceza, öyle sanıyorum ki, kulağınız- tm ÇQ f 1unacak olan mUllıakat m\.4tcrilerinin 
"Sadece fikir blrllğlle arkadet olmu,ıar.. ihtimali Kininin yahlaıunnadığı ve şMldetle da küpe kalacak ve bir daha btt gibi Seydiköy istasyonu bile g~esi.nde bir ıkoJC>nya ve esansını tedarik etmelerin• 

yok •• Ol•a blle ne tatsız hayat.. A•kaız arandığı ait otan makamdan bildirilm~ yolsuzluk.tara meydan ve mahal bırak- hırsı.tlı.k yapıldığını dünkü nüshamır.da imkAn verebilmek için HtLAL BCZA• 
88Ydasız, kavgasız, gOrUltOsUZ.n 1 ve keyfiyet cünnil meŞhude taı:illUk et- mıyacaksınız. bildinnlştik. Oı1mian kaybolan para « NES.t Uç gün BAYRAM açik butUJlB• 

Ollada epidir ıörmemittim. Rahat... br. o kanunun dqma çdu.lamaz. Hillıat tiği ve hadise m.ahlremeoe teicemmül et- Suçlu cevı.:ıp verdi ; lira ve 61 kuruştur. G~enin kAtibl Bay cakıtır. 
""' ta ~. Hem cidip eöreyim UI kadau kadın, erkeği ed<ek yvatmqbr. 1 miş bir safhaya git'Ciiği için, yalnız _Is- - Peki amma. Şu işi kim görmüş.. Bahir bu paranın çalındığını iddia et- ~C~~~:"Z:zı?.:l!D:Z:Z:"2'2::ZZZ:C2'Zl'.:~ 
ye babnm IOftJllD. lıen:ı de bu fınatla itte bu kadar. Bu da hilkatça matlüp n mailin huzuriyle duruşmaya devam edil- Kadın sözüne b:ıkılır mi? mektedir. 
,...ptimfr t..ıldrmda fikiıferini alayun de- mabut .• l>ÜJÜnÜD bir kere bir kadmla miş suquya son sözü sorulm~wr. - Kim mi görmüş dedin, hakimin Yapılan tahkikatın hen.üz sonu alın-
jlim.. erkek, bir imla oğlaa uzun yıllar aadece 1 Ismail müdafaasında, kat'iyyen ınüş- vicdanı görmüştür, bundan daha mU- mi§ olmamakla beraber, bu paranın ha-

Dedi ki: fikir birlifi, daha bilmem ne birliği ae tokiye tecavüz etmediğini, dövmedığini i<emmel delil olur mu ? riçten çalınması ihtimali olmadığı ne-
- Ba et cÇabr almaz altı pat- arbdat olmutl•·· Aralanrida tabii duy- 1 iddia elemi.ş ve bu hıidisede erkek şahit Suçlu ceza evine gön<lerilm~tir. ticesine varıl.nurtır. 

lan cinalndendir. Bu nedir ve ne de- ıulanna biç yer nrmemitler.. Bunun 
1 olmadığı için bir kadın şahidin, yine 

meldir biliyor r...an eanmım içi? •• Ka- timaU ,.ok •• Ola bile ne taba .• Ap- 1 bdm olan miiftekiyl ilU:z.amen kendi
badayaltk de-.rinde, her meslek ve sanat- m, aevdasm, kugasız, cürültüaüz pöEI ! sinin aleyhinde şehadette bulunduğunu 
ta ' olduiu ıibl, bir iman nrdı ki cEna- Bay Seliheddin Kantar anketimizin söyliyerek beraetini istemiştir. 
,.1 bhedayı» aımfma tetfdl ederdi. Bit mevzuuna cevap vennİf olımyorda. O: Hakiın uzun bir karar ya2'dırarak, 
pauırmdaD U'Ul aeUp te tabanca,. aa- bu ametle men:uu ammnilefl.İrmİftİ. Ken- suçlulardan Kaninin bir ay yinni gUn, 
,.ac1ı, tetiği çekti mi, çat! der kaladı. disine bu nokta)'1 ifa.ret ettik.. J Isrrbilfn bir ay on gün hapislerine ka-
y ani • al8f almazdı. - Genç lnı:larla delikanldar arasın- rar vermiştir. 

N... 7 Horoam ifaesi lank dit da fikir arkndatlığı bile bir atk, bir be-1 Kararın teflıimini müteakip hakim 
ıibi, toptaki kurtunlar nub veli zamanın- yecan arkad&§lıit olur, dedi. Ve ilan Naci Erel suçluya hitaben şunları söy-

Şoför katilleri 
Dün isticvap edildiler 

kararı verildi Tevkif 
'claat.. ftte bu «La bö,.le:: Kadınla erkek etti: 1 !emiştir : 
arumda temiz ve mcnfaabiı: bir arka- - Bence arkadqlığm en kıymetliıi - Mahkeme haldmiıu:la bu kararı Tire civannda Taştepe mevkünde fe- terdir. Yapılan aorgulannı müteakip hep-
datldc olabilir mi?» Herkes diifündüfü.· budur. vermiştir. lstel'Sen temyiz edebilirsin ... ci bir tekilde öldürülen ıoför Eminle mu- ai hak.kında da tevkif kararı verilmiotir. 
n8 .a,ler. Herkeein ba diqündüfü iae Şurasını biliniz ki, dört yaşında bir ço-- avini Alinin katilleri olduğu anlaoılan Katillerin bütün inkarlara artık iflas 1 

yapmadr, zorakidir. Kendini gösterme!&: Görece köyUnde bir cuğuyle }'1:11nız olarak kocası nezdine Ödemitli htilden mahkum ıoför altın etmiş ve suçlulardan şoför muavini Ali, 
içindir, balıuau.s muziplik içindir. KimW- Cinayet oldu gelen bir kadına karşı irtikap edilen diş Oman, 99 numaralı kamyon toförü diğer suçluların yüzlerine karşı ika edi-
nin 0 anda kadm alerbtarlığı taalamak Cumaovasının Görece ya.kınında ça- suç, hiç bir zaman cezasız kalmaz. Mu- Mehmet Demirbaı. muavin Refik ve mu- len cinayet aafhalannı anlatmıştır. 
akfma eser. Bu röııden fikrini aöyler .• murdere mevkiincle bir hadise olmuş- hakeme safhatt dahi göstermiştir ki, üç nvin Celal Ta~r dün adliyeye verilmiş- Suçlular, yakalanacaklarını anladık-
VL....!_!_!_ , __ !_!_d!f_ d '--b bu t s··ı r..ı H .. . d ı ............................................................ ......... .................. ları zaman cizlenmeğc çalışmışlardır Me-
~ ailllllMAI& aman llUl arır, ur. u eyman o5 u useyın namın a • . • · 
yönden mütaliaama beyan eder. Netice biri, ayni :köyden Ahmet Abdullah ve 1 sela. Jzmırde yakalnnarak Jandarma mu· 

Halkevi köşesi 
f77VZA?Z"LrLT.C,C. -
Hatkcvi sosyal yardım komitesi ıneıı· 

faatine Münir Nurettin w arkaöaşhırl 
tarafından 7 /12/937 tarihine rastlıyatl 
salı günü akpmı saat 20.30 da bir kon· 
ser verilecektir . .Anu eden arkadaşlat 
biletlerini Hahkevi.nden alabilirler. 

·,·---~----· ÖLÜM 
1929 seneaindenberi Milli Re

asürans Şirketinin lzmirde mü· 
mesıilliğini çok dürüst bir ~
kilde ve muvaffakıyetle' iCIAre 
eden Bay Pol Figliodoni lstnn· 
hulda 1 / 12/ 36tarihinde vefat 
ettiğini teessürle bildiririz. 

Bay Pol Figliodoni aigorta· 
cılık aleminde namuslu çalır 
masiyle çok iyi tanınmıt bit 
şahsiyetti. Vefatı lzmirdeki 
meslektaşlarım ve dostlanru 
çok. müteessir etmiştir. 

Ça n'aboutit 8 rien.. Am:.iın mODfel' liEa otelci Halil Ibrahimin yarduniyle Mus- ' ehı•r • d hafazasmda mahalline gönderiien Refik 
frenkçe kal'ı§brmak moda değil mi ,.a? tafa oğlu Abdullah tarafından bıçakla ı gazın su . a yolda jandarma neferini aldatarak firar 1 

1 1 etmek istemiştir. Fakat uyanık ve zeki Yani bizim anlayacaimm çakar ama ağır suretle yaralanmıştır. Jki yardım· 

Cenazesi bugün öğleden son• 
ra İstanbuldan gelecek olan in· 
önü vapuriyle getirilerclc 0<>4' 
miniken kilisesine lml.dınlacak· , B u·· y u·· V A R y E T E jandarma neferi buna mani olmuıtur. almaz. l,te fimdi benim de aldana fU bi· cı hlldlsc esnasında Hüseyini, mukave-

1 
K 

Suçluların evlerinde yapılan araştırma· çimde e.fkAruw aen:letmek esti: met etmesine mani olmak için tutmuş-
lnrda birçok deliili cürmiye de ele ceç-

Kadmla mek rahat lada oğlan-;;.. lnrdır. Umn kq ıec:derini neıe ve uıvkle ceçirmeniz İçin ŞEHiR CAZtNOSU miştir. Cinayeti işleyen iki katil, maktul-

•

md ark d 1-'- -'-- s· · _ _.__d Yara böğründendir. Yaralı h:lStancye kapıW kummda tad3ôt •apdarak miilcemmel la;1ık iki bG-=:t.. maYİ aalon ve 

tır. 

Pazar günü saati 4,30da aY
ni kilisede dini merasimi ic-
ra edilerek aile kabrine defn e
dilecektir . 

a a aı 1& Jauwro « ıyası ~ Af• 1 7 .... le-ri otomobilin önüne kadar tafly rak 
lık • i d .... ,_._ mal" N--1..1 kaldırılmıştır. Amerikan Bar meydana aetirilm; .. tir. t&tanbulun Cardenbar arti.tleri anga-

• ııyas 0 •u- um ya.. u~Ullo.lar • "'$ yalfyana oturtmuşlar ve kolkola geçir· 
.. :: . .ıenır' muabed-'1-- · 1- -o-- 1°e cdilnıic ve k11• mevıimi için büyük program hazırlanmı.,br. 
..,.P • acr J'apwr, ~anya- " ... '" mi~lerdir. Bu hareketleri, onların !"Cka-
lar içilir. Ne kadar devam eder? Bir Mzdenlerlmizln lhrzcı Riyaseticamhur orkestrasından yeni o.ynlm11 bir Sakalfonla Yunan aes lua- b k ' 

et sai -asiyle nasıl bir hırsa mağlup ol-
giln bakarım harp ilAn olunur. Toplar Buğdı..yln birlikte kömür de dahil bu- liçesinin de.bil olduğu daha dört müzüyen mevcw kadroya ilave edilerek duldarını göstermektedir. 
__ ... __ -!&-• "-'-- .... ı .. d KadmJ 1 d v h ld ._ ·1A d t • fevkıdôde muht-em bir mü:ik ve on varyete artisti ile ba-amın birinci ıü-

Dostlarının merasimlerde ha· 
zır bulunmalarını rica ederiz· 

Kederli ailesine ve dostları· ~. uıuı-wyouer - ar. a er- un ugu a e uı umum ma en enn -.- ı· Jandarma, her hangi bir vaziyetin önü-
kek İfle siyasi muahedeler eibi cemiyetin ·ihraçtan evvel lisansa tabi tutulması nü açdacaktır. nü almak için tahkikatı kendi zaviyesin- na taziyetlerimizi sunanı:. 111111 

~d·~~m~~w~~~~~~b~~~~~cl~ M~~2l~n~~ll·~~~~~g~~ ~e~n~d~e~ri~~~e~şt~k~m~~~tc~d~k~.~~~~~~~~~~~~~~~5i~-i~~ re mekteple1 dansta, jimnastikte 'Ve aa .. intişar etmiştir. saat dörde kadar açık kalacaktır. ;;:;; 
arbdllflık olabilirler. Fakat menfaataiz Iktısat vekfileti, lisansların nasıl ha- Tepifinizi ricalar, sayeJanmw tekrarfanz. , il 

Lir içtimai arkad~ldc; bunu aldım alını- zırlanacağı ve verileceğini gösterir bir Şehir Gazino ve Lokanta6ı 

~~~~~~~w~~~~~~e~m~I~;;;;;;;;;;;;;;;;~~;~~~~;;;: 
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Sözlü ve 
şarkılı 

GENC VE GOZEL ARTiST VE SANATKAR 

RAMON NOVARO 
TARAFINDAN TEMStL EDILMlS MOESSIR BiR AŞK HIKA YEStNt MUSAVVER 

COK HEYCANLI DRAM 

' Mıuiki kumı BAY MESUT CEMiL iJresirule kıymetli musiki üıtadları iştirakiyle te
min edilm~ MUGANNiYE VEDiA RIZA ile SOLiST MUSTAFA en münle/rap fQJ'kı
ları •Öylemi.şlerdir. 

tla•eten: Yeni renkli MIKt - MISIR MANZARALARI ve PARAMOUNT JOURNAL 

SEANSLAR: 1 - 3- 5 -1- 9.15 DE- DiKKAT BAYRAMDA II DE BAŞLAR. 
-4""; ..- • • ; .J • .. • ..... " • ~ • • • 

.. . .... . ' . ' . 

EDEBi FIKRA: 

Namık Kemal .• 
Namık Kemal; yeniliğin yapıcıaı, memleketi dü~ünen /erac::; 

kar, iBtipdada düfman, hürriyete aşık bir idealiıtti. iliitiin haY 
boyunca çektiği ıstıraplar, bunların canlı şahididir. 
Namık Kemal, büyük bir leragatkCırdır: 

«Baisi tekva bana hüzni umumidir Kemal,» 
cKendi derdi gönlümün billah gelmez yadına.« 

«Etmedim ikbali dilcuyi zemane iltifat,» 
«Taliimden gördüğüm bin iltifatın rağmına.» 

. 
Kemal, hürriyete afıktır: 

aNe efıünkar imi sin ah sen ey didarı hürriyet,» 
aEsiri a~km olduk gerçi kurtulduk esaretten.» 

l.tipdada Jüımandır ı 
alate meydanı hamiyet kaçma ey celladı zülm,» 
«Ya seni mahveyleain Mevla cihanda ya beni. 

ltleali•tti: 
ccFirakı habaü nefyi kendi namusumla gördüm hep,» 
cSebatü azme hail bir deni dünya mı kalaııtllr?» 

Al(l• 
' k · ... · b' t lnralttJ 1

' Bugünü yaralan Atamız, Ali Ekrem e çe tıgı rr e. c. • 

mılı Kemal'in, ba memlekete hocalık ettiğini •Öylemrftcr. 
Evet, Kemalin hakin uar ı 

«Denir bir gün gelir de ıayei feyzi hamiyetle,» 
«Kemalin nki kabri kalmamıtsa namı k lmıttır.EııtD!P 

ı:ıJAT 
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Zafer geçit 
resminde 

Japon askeri üzerine 
bir bomba J attı 

--0---

ı 
1 

c 

SON HABER. 
· .. · ,.· .. ·~:, .· . . ... _.. . .. ( .. . ~·,\it 

1 Cümhuri yetçileriİı cephelerinde 
asilerin üç taarruzu da ·kırıldı Şanghay, 3 (A.A) - R oyter ajanııı

nın muhabiri bildiriyor: Japonlann zafer 

........................... •
11

•••
1111 r· , \'ar<lır. Delegasyon azaları maksatları- ! resmi geçidi bu sabah 1 1 de baş1amıştır. Bnrselon, 3 (ö.R) - Milli miidafaa 

nezaretinin tebliği : Merkez cephesinde 
Guada Lnjara cephesinde asi bataryala
rın bir baskın teşebbüsü ~iddetle tarde
dilmiştir. Cenupta mevkHerimiz islah 
edilmiş ve topçularımız Abila civarında 
düşman tahşidatını dağıtmıştır. Tahkim 
işleri ynpmakta olan dUşman üzerine 
ansızın batarya!anmızın ate§i tevcih 
edilerek bazı zayiat ve.rdirl~ .. .A§a
ğı Ar.ı.gonda asilerin bir baskını tnrde
dilmiştir. Andaluz.i cephesinde dü.şman
nın top ateşi bataryalarım1z tıaxaf ından 
ıusturulmuştur. Şark cephesinde ve 
~amadord.n bir ~y ·yoktur. 

/span yol halk cep nın Fransız. hn1k cephesini teş1dl eden Bir fngiliz polis çavuşu ile dört 1ngiliz 
p.ırtilerle tem:?Sa geçerek ispanyadaki I askeri önde gitmekte idi. Alay geçerken 

hesini teşkil eden \•aziyeti izah etmek o~d.uğun~ s.öyl~miş-ı1 bir Çinli tarafından ntıl~n küçük bir bom-

Modern Romülüs 

Kemal Atatürk 
1 

J / lerdır. D~legasyon reısı dem.ıştır kı : ba Nankin Rod sokngında patlamıştır. 
bir ae egas yon p a c Cümhw-iyet Jspanyarun vaziyeti Japon askerleri derhal eırayı bozarak 

Dünyanın en maruf cemiyeti olan Mark 
Tıvain Amerikan edebiyat cemiyetinin 
Büyük şefimize takdim ettiği altın 

madalya üzerinde bu yazılıdır 
rise geldi ve F ran her zamandan daha sağlamdır. Şimal vi- muhtelif istikametlere dağılmışlardır. Bir 

]ayetlerinin müdafaa mevkiindeki ordu- Çin polis memuru bombayı atana derhal 

b k ·ı · B lara vaktinde mühimmat y~tirilmcsi-s ız aşVe l l • ate~ ederek öldürmüştür. Bir Çin polisi 
nin fankfuısızlığı sebebiyle kaybedilmiş 

Şı ·ı h ile bir İ ngiliz polisi ynralanm ı:tır. Biraz Otan ı e göTU .. Sf,. olmasına rağmen ordulatımız. er u-
. .. U • ıonra bir had ise dahn çıkmı~tır. Bir ec-mnnkindcn <laha kuvvetli ve disiplinli-

btanbul, 3 ( Huıuai ) - Dünya
nİn her tarafında tanınmıt olan 
Mark T ıvain namındaki Amerikan 
edebiyat cemiyeti Büyük Şefimiz 
Atatürke bir altın madalya takdim 
etmiftir. 

ğı mektup ıudur 
« Sayın Cümhur reisi Atatürk .. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
pıldığı nasyonalist radyoları tarafından "dirler. Bu da hal~ rc>Phesini teşkil eden 
bildirilmektedir. her partinin mliınessilliğinden teşekkül 

nebi, Japon M"yircilerden b irinin elinde 

bulunan kağıttan bir Japon bayrağını ka
parak parçalamıotır. Sivil Japonlar bu-

Pari:ı, 3 (ö .R) - Flangist ve anane
ci Ispanyol konseyi (Nasyoruılist mec
lisi) Azalarının dün Burgosta Santa Ma
ria katedralmda yemin verdikleri ve 
b u mUnasebetle çok parlak merasinl ya-

P.aı·is, 3 (Ö.R ) - Ispanya halk cep- etmiş olan heyetimizde de göze çarpan 
hesini temsil eden b ir delegasyon P ari- bu birlik 1~er inanımızı teyide imkan nun üzerine hiddetle ecnebiyi lcovalamn
se gelmiştir. Bu delegasyon içinde Is- venncktedir. ğa baılamışlardır. Ecnebi şimdi bir Çin Made.lyanın bir yüzünde Mark 

Tıvainin kabartma resmi, arka yü
zünde de ıu yazı vardır : 

Lütfen kabul buyurduğunuz 

Mark Tıvain madalyasını büyük 
memnuniyetle takdim ediyoruz ... 
Mark Tıvain hayatta olsaydı bugijn 
Türk milletine gülmesini ve hayat
tan zevk almasını öğretmiJ olan ıiz· 
den fazla hiçbir kimseye hayran ol· 
mazdı fikrindeyiz. Derin saygıları· 
mızla .. » 

panyol halle cephesine iştirak eden sos- lspanyol delegesi ~am ba5vcktıletc 
yalist, komünist, sendikalist ve cilmhu- giderek baş\'e.kil bay Chautemps j]e gö
riyctçi bütün partilerin mümessilleri rilşm~lerdir. 

lngiUz ordusu gençleşiyor, yüksek · 
·makamlar gençlere . veriliyor 

Suriye Başvekili : 
Paristen eli boş dönüyor 
Elcezireye · istiklal mi verilecek? 
Pw, 3 (A.A) - Paristeki Suriyeli 1 muhtariyet vcrileel'ği hakkında deveran 

ınahafildcn alınan malumata göre bu- eden haberlerden bahsederek bu iş hak
t"ııda bulunan Suriye başvekili Cemil I kında Fransa hükümctinin noktai na

Mürdüm Fransa hariciye erkanı ile YU· zarını sormuş ve buna da bu işin ekal
kububın temaslarından bir netice elde liyctler ile alakası bulunan ayrıca bir 

~dememiştir. Cemil Mürdüm Fransa ile .iş olduğu kendisine bildir~tir. 
Suriye nrasında evvelce imzalanan mu-, Fransa Suriye<lekl ekalliyetler hak
-11edenin Fransa tarafından tasdikini is- ıkında Suriyeden lazım gelen teminatı 

· ir. Kendisine verilen cevapta Su-ı akiıktan sonr.a Elccz.ireye bir idari muh
t'lyede bulunan cknUiyetler hakkında tariyel vereceğini, ve orada Suriyede 
Fransa hükümetınin Suri.} eden temi- , bulunan ve Suriye hükümcti tarafından 
tıat verilmedikçe bu muahedenin tasdi-

1 

istenilmiyen Çerkesleri, Suryanileri ve 
Ddne bnknn olmadığı bildirilmiştir. belki de Ermenileri yerleştireceği söy-

Suriye başvekili Elcezircyc bir idari lenmektedir. 

--------------------------------... -------------Hitlerci Gençler 
Propaganda için İrar.a gidiyorlar 

Iran • Alınan dostluğunun bir tezahürü 

mahiyetini vermek İstiyorlar. Bu eene 

içinde başta Alman Lanknsı direkt5rü 
Şaht ve Alman harbiye nazın von Blom-

bergin oğlu olduğu hnlde birçok Almnn 

ricalinin lrana yaptıkları ziyaretlerin bir 

Pnris, 3 (A.A) - Yakında hana gi
decek olnn Hitlerci gençler kafilesi bü
tün lrandn dolaşacak ve Jranın mühim 
llıerkez.lerinde kalarak konferanslar Ye 
lınıumi nutuklar tertip eyliyeceklerdir. 
Alnıan gençlik reİ3i yon Shirrachin riyn
•cti altında bulunan bu heyete Jrandaki 
Alman kolonisi parlak bir kabul re-smi mabadı olan bu seyaha tin siyasi mahiyeti 
~~ırlamaktadır. Bu seyahate Almanlar kat'iyyen ~üphe götürmez. 
,, ........ :!!llım!llll .. llm .. llll .. 111 .......... lal .. B~f,IUflllB&&rıi311311 .... ~gı·· ~ 

GöROLMEMIŞ BiR BAYRAM PROGRAMI 

HAKİKi EGE MANEVRALARI 
A. T ATORK'ün, vekillerin ve komutanların kendi öz sesleriyle 

yerinde çevrilen TORKÇE sözlü 1500 metre 

AMERİKANIN KURULUŞU 
ŞEN HAYDUT 

Yeni renkli MIKt - Türkçe FOKS jurnal ve iki reklam 

Hepsi bf.!g.ün L A L E Sinemasında 

Kızılayın Konyaya 
yardımları 

Anhra, 3 (AA) - Konya vilayetin

den kızılny genel merke-zine verilen ma
lumata göre seylap netice~i olarak yıkı
lan evlerin sayısı 80 küsurdur. Kızılay 

genel merkezi seylübın neticesi açıktn 
kalanlara ilk yardımların yapılmasını te· 
min için Konynya bin lira göndermiştir. 

Nasyonalist ispanya 
da bir tayin 

Roma, 3 (ö.R) - Salnmankadan bildi

rildiğine göre Nasyonalist lspanyada ge
neral Frankodan sonr.:ı en yüksek mev

ki olan f alnnjlar nezaretine B. Garcfa 
Keyn.aldo tayin cdilmL'itir. B. Garcia 
Keynaldo Salamankada kalıcaktır. 

Arnavutluk yıldönü 
mü münasebetiyle 

Ankara, 3 (A.A) - Arnavutluk is
tiklalinin yıl dönümü münasebetiyle ha
riciye vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras ile 
Arnavutluk hariciye nazırı arasında aşa
ğıdaki telgraflar teati olunmuştur: 

Ekse1ans Ekrem Libohova, 
TtRAN 

Arnavutluk iııtiklalinin ilanının 2 5 inci 
yıl dönümü münasebetiyle Ekselansınıza 
en sam imi tebriklerde bulunmakla büyük 
bir zevk duyuyorum. Bu tebriklerimi Ar
navutluğun saadet ve refahı hakkındaki 
temennilerime terdifen arzederim. 

DOKTOR T. R. ARAS 
Ekselans Dr. Tevfik R~tü Aras, 
Hariciye vekili 

ANKARA 
Arnavutluk istiklalinin 25 inci yıldönü

mü münasebetiyle Ebelamıınızın izhar 
liitfunda bulundukları a licenap dostluk 
hisleri benim için c;ok n7.izdir. H ususiyle 
ki iki memleketimiz lirasında mevcut 
ananevi dosıluğun kıymetli bir belgesi
ni te§kil eder. 

Derin ;ükranlarıınla birlikte ;anlı Türk 
miJletinin refah ve yükselişi Ekselans 
devlet reisinin saadet ve Ekselansınızın 

tahsi saadeti hakkındaki dileklerimin ka· 
bulünü rica ederim. 

r KREM LIBOHOVA 

mağazasında beynelmilel mıntaka poli!!i
nin nezare ti altında bulunmaktadır. 

C~t resmi saat 1 4 de bitmiştir. Sivil 
Japonlardan mürekkep kalabalık bir küt-

le polis mer:Jc.ezini muha'!ara ederek bay
rak hlldi11esiru çıkaran ecnebinin İ3mini 

öğrenmek istemektedir. Poli!! bu ecne
binin linç edilmesinde-n korkarak kend i-

sini mağazanın arka knpr.ıından çıkarıp 
rııterkeze götürmüıtür. 

Şangh~· Röyter aja.nsımn muhabirin. 
den bomban111 atıldığı mahal Japon as
kerleri "tarafından muh:afaza edilmeJı:te
dir. J apon zabitlerjyJe Japon .sefaret 
meınurbrı 1.nhkikata başlaml§lardır. Ja

ponlar bombayı ntanın Çinli bir talebe 
olduğunu iddia e-tmekte .iseler de cese
di muayene eden poh.c; memurları ınüte-

eaviz.iın bir Koralı) a benzediğini söy

le:nektedil'll'r. Japon piyadesi muzaffer 
bir ordu \•aziyctindc jmtiyaz mıntıkası-

na girmiştir. Şanghayda bir çok kimse
lerin söylediğine göre geçit resminden 
maksat Çinlilere Japon ordusunun kuv
vetini gös termek ayn.i zamanda Ingil
lercnin \'C Amerik::mın Uzl!:k Şarkta n:.i

fuzları kalmadığını anlatmak ve haysi
yetlerine bir darbe indirmekten ibaret
tir. Bununla beraber Japonya namına 
söz söylemeğe salahiyettar bir zat geçit 
r~sıninin kıt'aların Jt>sfieldden Hangke

u~ e nakli için yapıldığını beyan etm~
tir. Yürüy~iin başlangJCında ~ç bir 
tayy.are görülmemiş fakat bıraz sonra 
sekiz biiyük Japon bombardıman tay
yare.si ~hrın üzerinde uçmuşlar, alayın 

orta yerlerinde namluları havaya kal
dırılını~ tayyare topları ve ateş ctmeğe 
hazır 1opçularla dolu kamyonlar geç
miştir. Fakat gökle hiç bir Japon tay
yaresi gürtilmemiştir. Alay güzergahın
daki bütün Çin mağa1.aları kapalı idi. 

(KEMAL ATATORK - MO
DERN ROMOLOS) 

Cemiyet reisinin Atatürke yazdı-

Kuk.uleteliler komplosu 
Rejim suikastçıları adliyeye verildi 
· Pari~. 5 ( ö.R) - Kukuletdiler suikastı hakkındaki talıldkat daha faal bir 

ıafhaya girmiş ve zabıtadan adliyeye intikal etmiştir. Sorgu hakimi Sante ha
pishaneBİne konulmuş olan maznunların ilk isticvnplnnnı yapmıştır. Diğer 

taraftan uiknstçılnrın ötede beride teşkil ettikleri gizli silah depolarının 

keşfi nihayet bulmuş değildir. Saint-Denis' de !\nrjörlcr ve fişenkler elı- geçi-

rilmi~tir. Yine bu mevkide gizli bir silah deposu bulunmu tur. 

Yugoslavyada bütçe varidatı 
- - -- -- -- - ------

Bclgrad, 3 (ö.R) - Bütçe varidatında mühim bir fazlalık olacağı tah-
min edilmektedir. Mnarif ve adliye masraflarında ayni nisbet dahilinde teza· 
yüt yapılacaktır. 

Belgrad, 13 ( ö.R) - Bütçe varidat kuımıncla geçen s<>ney<> nazaran iki 
milynr bir fazlalık olduğu anlaşılmı~tır. Bunun bir milyarı ikıısadi işlere has· 

redilecek diğer bir milyarı da memurlnnı yupılncak zamlara tahsis oluna· 
cal:tır. 

Filistinde çeteler faaliyette 
Roma, 3(ö.R) - Kudı.islen bildi;iliyor: P·-;;Üsin nez;retine rağmen Arap 

çeteleri memleket dahilinde hain faaliye'tledirler. Arnp çekleri memleketi 

Laıtanbaoa gez.ip duru}•orlnr. Galilede haydutlara sığınak vermekten ıncsul 

tutulan birçok Araplar tevkif edilmişlerdir. 

Fransa - /tal ya macı 
' Paris, 3 (ö.R)-:= Fran~a ve ltalya milli-takımlar;-;;;asınd;-ki maç yaıın

ki pazar günü Kolomb sahasında olacaktır. Spor m11h11filleri neticeyi hüyiik Lir 
m erakla bekliyorlar. 

·~ ~- . ırır t.:-lf • . ... "' ~~ • 
' • • • = 

w=-______________ 4 ______________ ... ___________ , 

Yalnız BAYRAM Gecelerine Mahsus Olmak Üzere 

ANKARAPALAS salonunda 
ARKADAŞLARI MÜNİR 

. 
NURETTiN ve 

J)aııslı Vereceklerdir. 

Kemtıni 

Sadi 
Işıl ay 

Tanburi 

Refik 
Şemsettin 

..•..... .....•....•.. . . .• . ... . , ....•...•• , •.•.. .•. ........ ..... .... . . . . . . 
• . . . . . Kemence 

' 

·· Fahire 
Refik 

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

-"""--

Ayrıca 

Caz 

MONOR NUREDD1N ve ARKADAŞLARI lzmir halkından gördükleri sevgi ve teHccühten dola
yı bayramı lzmirde eeçireceklerdir. 

Bayramın birinci Cumartesi, ikinci Pazar, üçüncü Pa:zartesi günü akşnrnlan saat 21 de-n itıbaren danslı 
konserler vermeği kabul etmİ§lerdir. D ühuliye yoktur. . ••••••••••••••....•.......•.••.••.•..•••••••••..•.•••......•.......••..•.•..•.•.......... ••.•....... , . . 

Gündüz saat beşten sekize kadar ayrıca tedansan ~ . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••• 
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HATAY MEKTUPLARh 

....... iki"),ii~iü politika 

işte latayda Fransız ajanı Gara-

Çoc ara 
Müskirat vermek 

yasaktır 
--<>--

• 
Balk antantı 
Memleketlerinde ır 

Amerikan muharriri Hataya geldiğinden ıkı şahıs bu suçıa mah-
kemeye verlldller h 

1 
YAZAN : Harry N. Hovard mıyan bu değişiklik znrars1z olmuş de-

beri tuttuğu. y ol.•• On sekiz y~nu doldurmıyan er 1 Bu satırların sahibi geçen yıl sonun- ğildi. Fakat zaman, ın<>OOm hayatın bil-

nuıı 

-- - .. o .. hangi bir kimseye içki ve~ek.~asaktır. da ve 1937 ilk bnhnrıx:da, bir kaç yıl sil- ttin konfurunu getirmesine rağmen, es-
AntR l~ \ _ Bu:ndaıı en-elCl mektup-J rilerek terceme .tUrUmesl .,. bu dellf- ~~ oe~n ~ununun ~.74 üncu madde- ren bir ayrılıktnn sonra, Balkıanlara tek- ki §eyler üzcrindcld hakkından vazgeç· 

larımda Sancak delegeı!ll Garonun iki . tirilınl§ terceme nutkun söylenmesi ay. suun lkincı fılcııasın~ gore, her nerecl.. rar dönmek ve oralarda bir kaç ay da- miyor. Nitekim, köylüler, oduncular hA
yUzlU polıti.kasını anlatmağa başlamış· rıca Gnronun faaliyeUne açık bir misal olursa olsun on .sekiz yaşını doldurma- ha geçirmek zevkini duydu. lA oradadırlar. Bir çok :kahvelerde eski 
tun. teşkil eder. j mış bir gence •;eya a:k.ıl ve şuurunun Bu cenubu şarkt mıntakası muhak- havayı bulmak kabildir. 

Roje Garonun, bilhassa hıristiyan· Belediye reisi bu nutuk münasebetiy-
1 
zaafı sebebiyle tabü halde olmadığı za- kak kl Avrupanın en çok alaka uyan- Belgradı mLsal olarak aldını. Roman· 

lar, Çerkesler, Kürtler ve Araplar ara- le bir kaç adam tubnuş ve onlara şunu •ı hir bulunan bir kimseye müskirat ve· dıran bir köşesidir. üç kıt'anm birleş- yo.nın nfes hükümet merke:U Bükte~ 
cuıdaki faaliyeti dOckate liylk sahfabı- tenbih etmiştir. 1·enfor iki nya kadar hafü hapse mah· me naktalarında yerleşen ve adına te ikinci bir misal teşkil eder. Blikrq 
geçirmiştir. - Fransa kelimesi geçtikçe alk.ışlıya-

1 
kCım olur, eğer bil müskirat satıcısı ise Balknn1ı denilen bu &vletlerin uzun Belgraddan çok daha büyük, geniş bir 

Ekalllyetleri Türklere karşı cephe vü- caksınız.! muvakkaten meslek ve san'atının tati- ve eski bir tarihi vardır. Balkan mil- şehirdir. Ona Balkanların P.arisl demek 
cuda getlrmeğe teşvik eden Garo hı- Gnronun l=lırikıitnuı bir baŞka misal line de hükmolunur. !etlerinin hepsinde Bizans orta çnğı· Adet olmuştur. Bilkreş, sür'atli ve gli
rlstiyanlan TUrkler aleyhine teşvik daha : Bu maddeye ay.kırı harekette bulun- nın ve vaktiyle bütiln Akdeniz. hnvza· rültülU hardket ve hny.atiyle, büyilk 
eden tek adamdır denebilir. 8 / 10 / 937 tarihinde Garo Iskende- duğundan dolayı bay Bedri ve Remzi sına hültt'Mtmiş olan eski Osmnnlı im- binaları ve modem dükkanlariyle, bul-

Hıristiyanları Türklerle anlaşmak- run - Fransız mektebine giderek şu be- adında iki kişi sulh ceza mahkemesine paratorluğunun lzlerl görilniir. Bilhassa varlariyle iküçUk bir Nevyork, küçük 
tan men için onların şeflerine bir çok yanatta bulunmuştur : verilmi§tir. HadLc;e şudur : çiftçi olan bu eskl milletler, son asır- bir Şilmgodur. Fakat gehrin etmfmda· 
emirler ve~ ve bu emirlerden son· - Buranın Suriyeden ayrılmasınn hiç Bay Bedr'nin beş yaşındn Ruşen adın- da istiklfıllerinl kn:uuımışlar, bugün .ki kırlara çıkarsak, mesel! Valenü de 
ra köylerini ziyaret ederek kendisi müteessir olmayınız. Sancak Surlyeden d:ı bir çocuğu vardır. Bir gün çocuğu- <Modernleşme ve garplılaşma, nın bir· Mondo köyilDe gidersek bambaşka bir 
için tezahürler tertip ettirmiştir. ayrılmış olmakla Suriyelilikten çıkmış nu almış, gezdirdikten sonra, Alay bl- birini takip eden safhalarını geçir- Meme girmiş oluruz. 

Bugün bunlardan bir kaç tanesbıi değildir. rahanesine uğramıştır. mckte bulunmuşlardır. Son yıllara ka· Belgrad ve Bükreıtcki değiDikliklerin 
size bildirmeği faydalı buldum. SJ.z.1erl Fr.ınsanın daha ziyade hlma- Iddiaya göre de çocuğuna bira içlrt- dar Balkanlar kadar az tanmm~ me~ ıüratine nazaran ağır olmakla beraber 

Roje Garo seçimde hıristiyanların her ye etmesine sebep olacaktır. Fr.ınsa siz- miştir. Ufak,bir çocukla meyhaneye gir- leket yoktu. Tilrk cKork~nç adam>, Sırp Sofyada çok değİftniftir. 

Sin 
Müstahkem şehri 

- BAŞT ARAFI BiRiNCt SAHlFED~ ... 
kolunun ileri hereketi normal şekilde 
devnm eünek~ir. Şanghay - Nankin 

clemiryolu üzerinde mühim bir seV'kül• 
ceyş merkezi olan Kaluan mevkiinin 
sukutu bcl<lenmcktodir. 

Paris, 3 (Ö.R) - Şan'ğhaydan bildl· 
rildiğine göre imtiyazlı mıntakada JaJ 

pon askerleriyle yerli nhali arasında çı· 
kan hadise üzerine siyasi neticelerin lıA
sll olm:ısından korkulmaktadır. 

Paris, 3 (ö.R) - Şanghaydan bildi· 
rillyor : Fnmsız imtiyazlı mıntakasınd• 
bir Japon zabitiyle çıkan bir hUdise UZC
rine Japon kıt'alannın Fransız iınu,. 
yazlı :rruntakıasında bir geçit i-estni ya· 
pacakları haberi çıkmı_~a da böyle blr 

şeyin tasavvur cclilmedifi teyit edilmek• 
tedir. Esasen imtiyazlı mıntakada Frnll" 

sız otoriteleri silahlı hiç bir gcçids 
müsaade ctmemeği öteden beri prensip 
olarak kabul etmi§lcrdir. 

Loid Corc'un 
bir nutku hangi bir şokilde Türklerle anlaşmala- lert ebediyen koruyacaktır. diği tespit edilen su,.lular hakkında za- cDağlı ve zalim blr köylil>, Yunanlı Garp '1emiyle uzun zaman temas ha-

4 t lmak i · ö k ka Garonıın bu so"zlerl sarih bir surette :ıı ""- la k tan ,.,+ ı· d bul d.J:.' ''-l'kl · t d · · U G • nna mun o çın nce amoyu - bıt varnkıası yapılarak mahkemeye ve- cın.uceracı» o ra ınm'1".ı. ın e unan ve "'l>ı.şır;. ı en e rıcı Londra, 3 (A.A) _ oyd eor8 
r~tırmayı usul tutmuştur. Sancak davası hakkındaki no'ktai naıa- .1 :~ı dir Bulgarların yalnız isimleri bilinirdi. hiçbir şey kaybetmemiıtir. sulh cemiyetinin bir toplanhsın°da tota• 

-L d d O · Ş · rını i•"h ebnnkt-.ıı·r. rı m~er · J b ) 1 d v· • d V•ı 1 tın• Nltwo.lnı Isken erun a mis asarır .... "' t.-u R ı h · h'b" ·d· f k t stan u, esası surette egışmı11 egı • lı"·aire devletlerin empe""a ist siyase '" 0 - Bay Bedri diyor ki : omanyv. ı ususıyet ıa ı ı ı ı, a a " ,,,. •J 

ve Kayser Vayık ile görüşürken : 21 / 10 / 1937 tarihinde Suveydiyeye ctddt surette hesaba katılmazdı. dir. Belkl orada çok şey değiıtirmeğe d k t d l ti . h tt h reketi• 
« - Meclis için namzetlerinizi koyu- giden G:ıro hırisliyanlarla temas ede- R~en öz evltıdımdır. Validesi ağır Umumi heyetleri itibariyle Balkanlar, de lüzum yok. Girintili çıkıntılı sokakla- -:'e 'demd 

0 
I rah .. e'\' e derın k adı ~ ı·r kh 

h ta Iclugwu için Mdise glinil hastane C '! , , l , ne §ı ete ucum e ere emış ı 
mrı. Fransa eskiden olduğu gibi mem- rek şunları söylemiştir = as 0 

- Avnıpanın halta bütün dilnyarun an- rı, pek pitorselı:ti. amı erının asa etı l 
lekcti idare edecektin demiştir. c: - Burada ne Suriye ne de Türki-1 ye yatırılmıştı. Çocuğa bakacak ben- lnotmazlıklnrının ezeli bir knyna~ı idi. ebedidir. cŞimdiki İngiliz hükümeti iktidara ge C" 

k Z b d -r·· lidenberi vaziyet cidden vahimlcşmiştir. 
Delegenin -bu sözleri Iskenderundaki ye vardll'. Fransa mevcuttur. H~r şe- 1 den baş~ kimse yo tu. aten en . e Türkiyeye ve Balkanlara yapılacak Yenilik görmek isteniyorsa Ankaraya 

halk arasında efkfın karıştırmak değil yi Fransa yapacaktır. Mebusları hız tes-

1 

~Uteessırdim. ~cuğumu aldım'. Kill- ıkısa bir ziyaret, görmek ve öğrenmek gitmeli.. Eskl dünyanın en eski vehirle- itiraf ederim ki umumi harptanberi bıı 
de nedir ? bit ettik, ba kahrı olmıyaC3kllr.> tilrparktıa gezdlrdını. Akşam UstU evi- istidadında olan1ar için bütUn bu ha- rinden olan Ankara, bugünkü dünyanın derece ciddi vaziyet görmedim.> 

Garo Sancnğm Fransızlarda kalacağı Garo bu suretle fıkirlerini sarih bir me dönerlten, Alay birahanesine uğ- talı intibaları düzeltmeğe kafidir. en yeni oehirlerinden biridir. Son ziya- Lloyd George Lord Halifaksın Bertin 
htrkkındald mütalaalarını takviye et- surette ortaya koymuştur. Tahrikfltı-ı radım. Ayak üstü ilci bira içtim. Çocu- Balkanlarda bir kaq sene evvel gör- retimdenberi birçok mahaller adeta yer- seyahati hakkında şöyle deritiştir: c:Beıi 
mek için kendisinin seçtiği bir takım na devam eden Garo 12 9 937 tarihin- ğuma bira içirtmedim. düklcrimle bu son aylardaki milşahe- den f111kırmış .. Yenişehire giden Atatürk ötedenberi olduğu gibi Almanya ile ya• 
adamları ffitid larla Milletler Cemiyeti d"' yanında askeri kumandan olduğu _ Kü ük bir cuklıı mc haneye ve delerim arnsındakl tezat hakikaten bulvarına, bu geniş ve modern caddeye kınlığa tarnftarım. Almanya müstemleke 
heyeti ftZasına müracaate sevkclmiştir. halde Ermeni lideri Derkalasyanın evi- ih t ç h 1 ço ~ _,_ d ğ ı:ıı:ı..,tlncak derecede idi Tanınmış Fran- bakın. Ankara, bütün yeni Türkiye de- taleplerinde makuliıt dniresinde olmak . . , . . n aye sar oş arın arasına gırmeK o - >"-:r • 

Belediye reisi Nikola Filipl, Anton ne misafır olmuş ur. Ermmiler kendı- y • 1 sız muharriri M. Jacques Auccl Bal- ğildir. Fakat yeni Türkiyenin olmak is- üzere tatmin olunabilmelidir. Fakat böy• 
Filipi, Eduar Non, Marsel Barit ve 11- sinl Ermeni ve Fransız bayraklanyle ru mudur, burada bağırılır, çagın ır, kanlara tahsis ettiği bir eserhıde bir tediğini temsil eder. O. Türkiye cümhu- le bir yakınlık her noktnda umumi bir 

, __ 1 d ' kay eden bulunur, her şey olur, bu va-
yadan milrek.kep bir heyet Funsız man- karştı<Uııl§ ar ır. · ikaç sene evvel şu miltall\ada bulunuyor- riyetini sanayileıme, lUiklik ve milliyet· barış esası dahilinde olmak ~rttır.> 
dasının on sene daha Sancakta devamı- Kabul resminden sonra Musadağına ziyetler çocuğun ahlakı üzerinde menfi du : çilik yollarına sevkeden yeni ruhun tim-

h b F hft1_· • • •- • • bir tesir bırakmaz mı ? nı ya ut ir ransız UKı.mının wyını- ç11 ılmıştır. Garo öğle yemeğini Musa- c Ba1kanlıır, orta çağla modem za- salidir. ıındaki iş birliği ve dostluk temayülilnÜıi 
nl temin etmek için müracaatte bulun- dağında V<' Cıbide önünde yemiştir. - Evet bırakır bay hakim.. Fakat manlar, eski nluun:a yeni nizamlar ara- Yukanda bahsettiğim mevzuların hep- inkiıafmdnn bahsetmek istiyorum. Bu le" 

muşlardır. Garo burada da Ermenilere tahrik şurasını nrzedeyim ki çocuğun annesi- sında bir istihale de~l'esl içindedir ... > si daha ziyade mnddt deği§i.kliklere ait· mayül bilhassa entdlektüellerde belir• 
Heyeti teşkil eden zatlar öt den b ri edici bir nutuk söylemiştir. Bu nutukta 

1 
nin hostnneye yatırılmasından mütees- Bu müşahedenin bugün için dahl, JX:k tir. Bir Y.abancı - Balkan \tlille~erinin l>G· mektedir. Ayni tcımıyül, Türküı:~ dııhil 

Iskenderunda kolon memurlarının ben- ileri sürdüğü esasları Iskenderunda 41
1 
sirdim, bu teessür dobyısiyle birahane- doğru tarafları vardır. Bı.t :istihale hu- yük mazilerini bilse dahi_ bu deği§iklik- olmnk üz:ere Yanmada devletlerinin bil• 

deliklerini yapanlaT Türkler değil, Türk 10 i937 brihinde belediyede verdiği bir Y~1 ginniştim. gUn artık tamamlanmıştır. B:ı cihet, ba· !erin ixl vc kötü taraflarını ayırt edemez. tün müriıe.silletinin ijtirak ettikleri ve. 

olmıyanlnr arasında da itibarı olmıyan nutukta tekrarlamD.ktadır. ·- Çocuğu bir yere bırakabilirdiniz. zı Balkan şehirleri için billuısSa doğru· JnlcAr cd,ilemcz ki, umı,ımt intiba bü~ün Balknnlarda ileride tahakkuk cttirilcc.ck 
ynlnız mensuplara dayanarak yn,ııyabi- l)emistir Jti : r- Kime }>ırak.ayım, kimsem Y<f ki.. dur. Köy şüphesiz ki henilz geridir, fa- bu deği§ikliklerin iyi olduğu merk~in- j, birliğinin geniş :-.•e derin esaslarını kur" 
len kimselerdir. c _ N korkuyorsunuz ? Fransız Haklın şu karan tefhim etU.: .. kat dUnyanın bir çok memleketler;llıde dedir. ' mak vazifesiyle toplanan Balkan kon.fe-

Garonun, Fransa lehine tutulmuş mandp<;ı ,iki sene daha sürecektir. Bun- Diı'1er su,.lu olup Bartında bulundu- de, köy ıehircleki süratli değişiklikle- Cc bt bl A - • b' b' • , raııSlaiJ ıiçtiıttalarınd& bilhasaa görylmür 
-P :ıı ~ • d . alın-1• nu gar .l'l'\vrupa11nın ır ırıne ___ ı.. 

adamlarla tezahürat yaptırmak isteme- dan sonra da Milletler cemiveti tarafın- re ayak uyuurama ığı !çın geri k ctA.· b • • ·•~--d• . . t .. tür. Ve nihayet Balkan antantının t~ 
J ğu anlaşılnn Remı.i hakkında mahalli- . enz:er ıuynın, )IUUl;l ı ,.e ıçtıma muesıe· . fiği 

si Milletler Cemiyeti tızasının foorlC'rini dun FrU11s:n.'a telmu manda verilecek- tadlr. y • 1 h 1 1
• ' •• L • • külünde de belirmi§tir. Gerek ~ bır 

•-ı· tn } .-l.tt} 1 . .. se erın usu e :ge uen ıuu~tereK: mazının .. 
kendi tarafına çelonck içindir. Bu mak- tir.> ne ""ıma ame yazı mıasına, r-'':' er n Olup bıten!erl daha yakından gore- • " .. .. .. programı, gerek iştirak eden devletlenn 
ıatla Milletler cemiyeti namına Isken- Işte Garonun Sancak hıristiyanları celplerine ve kilçil.k Ruşenin de gele~k lim : Yugoslavya&, meselA Belgradı mırası her yerde gozle gorunur. Esasın- adedi itibariyle Balkan antantı en n1u• 
ılerunda lradedilmiş bir nutuk delegc nrnsında intihabattan önce oynamak is- duruşmada mahkemeye getirilerek şa- de ıa1a1ım. M. Jaque5 Aucel'2 gö~ Bel· dan hiltün Bı:ıllte.n milletleri ziraat millet- vafık istikamette atılmı§ bir adımdır. 

1 h"tl-- öst' 'I · x..._ b leridlr. Bugünkü kat't deği§ikliklete rağ-nuavini Dönenk tarnfından tahrif etti- tediği oyunlardan bir koç misal.. j ı ı=-e g erı mesıne ve çocugwı a- grad, az bir değiıiklik geçirdiği için dün· Yazımızı bitirirken ilave edelim ki. cc-" 

lemeler ve ılıcalarda 
' 

·• BAŞT ARAFI BfR1NC1 SAHiFEDE - otele kadar getirilecek ve kaloriferler, 
bir elden idaresi suretiyle vilayet muha- knynar suyla harekete getin1ecektir. Mev
sebebi hurusiyeşinc vnridat getirir bir ha- cut olan sekiz adet kaynar su menbııı· 
le ifrağı etüd edilmektedir. nın enerji derecC'si tesbit edilmektedir. 

Profesör, iki gün sonra Çamaltı tuz· Urla içmelerinde yapılacak büyük te
sisat çok ehemmiyet verilen bir İştir. Ur

lasına gidf'rek su için sondaj yapılmasına 
la ic;mc1erinin bulunduğu yerin karııısın· 

nnaret edecek tir. 

bası olup olmadığl anlaşılmak üzere yanın en enteresan şehri idi. Burada es- men köylü, 0 milletlerin sağlam temel- nup halkı Avrµpasiyle Türkiye halkın• 
suçlu Bedrinin ve kUçUk Ruşenin nu- ıki ile yenl arasındaki tezatlar canlı ola· lerinl tC§Jdl eder. Bünyenin, köylü, halk dan derin bir ümitle ayrılıyoruz. (Bu, 0 

rak sezilebllirdL Ön""' --1.• R.oma son- ve hayntındıın ibaret olan bir alt temeli ülkeleri ziyaret edenlerin çogu.. nda ba• 
fus cüzdanlarının tetkikine ve duruş- "'" ~ ' ' k b b 

ra Bizans, dnha sonra Türk ve nlhoyet varaır i 0 • ütün u havalinin hakiki eıl olan bir histir.) Harp tehdidi eski dün• 
manın bir ay sonr~-u talikine .. 

Sırp ~ri olan Belgrad, şarktan garhaı renk ve havaaını verir. Birçok muharrir- yanın üzerinden kaldırabilir. Garp Av• 
---0-

Ze ytin hırsızları 
doğru yol nlan bir to luluv bütUn ba- lerin l§aret ettikleri gibi sefalette dahi ol- rupnsı milletleri, müşküllerini halle ınuk• 
riz vasıflarını göster~ord~M. Aucelin sa csulı bir iktuadt ve içtimai müsavilik tedir oldukfonnı gösterirlerse, Balkan 

Fc""l knz:ısının Iz.mir caddesinde, B. eserini okuduğu sıralarda, yani on sene vardır. Muhakkaktır ld, orada aşırı zen- milletlerinin de, modern hayatın kıırP" 
Derviş Tir'keşc ait zeytin deposunun d ı_ l uh . B glnlik karşısında, aşın faltirliğe. kapita- lanna çıkardığı meseleleri ·halletıueğ• 

evv • au satır arın m amrl de e 1- I . .. .. il' 
ikapısına anahtar uydurmak suretiyle grodda bulunuyord iat garp alemınde her zaman gorulen şer- muktedir olacakları kabul olunab· ır• 
500 klln zeytini çalı•"'""'"ır. Janaanna- p-1- ak da u, vet müsavataızlığına tesadüf olunmaz. Çünltü Balkanların artık. A~panın ne~· 

y ....... Uoj. ~ y ın - tekrar gördilğilm Btl- p k ,,_ l b ' k . ... h k 
1 k ha d l e mana ı ır no taya ı§aret etmegı nıljik noktası olmaktan çıktığı mu a • 

en yapı an ta i t neticesinden şuçlu Is· tgra ' ~ç to e:1tlsl gibl değildl. Şark- unutmak dıı mümkUn değildir: Yeni bir kaktır. * mail ur knlanm• .. tır. . an ga11ua gı>r '""l tık .. ____ ,_ 
,, . "$ Ilk i 'b -:ııl.Ş '"l ar uunam.ıanm~· ruh havasından Balkan memleketleri ara- HARRY N. HOWARD 

daki küçük odada ba:ı:ı tesi.sl,.rle pluj ve 
otel meydana getitilecektir. Burada su· 
yun miktarı da tayin edilecektir. Buje~aj~tclk~lcrlehirl~e~amk ~--- h, nb awbu~~ So~m,b~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

plajlara. ilçelere giden yollnrın tedricen Para cezaları naları, nakil v.asıtaluı itibariy:I. Bel-ÇEŞME PLAJI 
asfaltlanm11sı için de etüdler yapılmak- ,Mahkemelerce hükmedilecek para grad tamamiyle modern bir şehir olmU§· 

Çeşme plajının da daha modern bir tadır. Jlbay Fazlı Güleçin umumi vila- cezalarını mütazaınrrnn ilamların mil- tu. Şehir yeniden inşa edilmişti. Yıkı· 
lı le getirilme.si mevzuu bahistir. Burada yet meclisinin toplantısından evvel An-1 zekkere şeklinde yazılacak bir cetvel lan eski blnaların ve kaldınlan köhne 
ynpılncak otelden, k~ın ılıcalnrın hareket kanıya giderek vilayetin imar programı halinde mahkemelerden maliye dairele- -~ldı:ımların y~rinde şimdi modern dev
yeri haline gelmesi ileride bir hakikat ı ctrafındn salahiyett r vdciıletlerle te· I rinc tevdii Adliye vekaletinden alaka- rın ~zghı geçiyordu. Hakikat! söyle-
olacnktır. Kaynar Su tefti.batı, • 1 1 w •• 1 • l d , k 1 r b·ıd· ·1 . l' mek lazımsa önüne geçilmesi imkAnı ol-tesısat a mas ar yııpacng ı soy enıyor. ar ma nm n a ı ırı mı~ ır . 
. ;;;;~~~~~~~~~~· ===~~~~~~::::::;;~;;;;:;~;;:-:::=~~::=' 

KA \'NANA TORKOSO 

• eni 1 YC§illi gelin getirdim 
Getirdim de koç yiğitiın yetirdim 
Varım yoğum hep yolunda yedirdim 

Dedim t. nrıdo.n bulasın gelin 
Derde duşüp dermans1z knlsın gelin J 

Iraktan ırağa yakdın da durdun 1 
Hekimden hocadan mededler umdun 
Sonunda heni yürekten vurdun 

Dilerim tanrıdan bulasın gelin 
Derde düşüp saçın yolasın gelin 

Yarın bir gün mahşer yeri kurulur 

lnııan olan hep oraya derilir 
Defterler açılıp he,,ap görülür 

Bir bir yaptıkların bulasın gelin 
ettiğine pi!ıman olasın gelin 

BiR MAMUT HIKA YE.51 

llergün bir karikatü ı-· 

Mamut, bundan binlerce ~ne e\rvel 
ya~amış çok büyiık bir hayvandır. Bu 
hayvanın cinsine bugün artık tesadüf 
edilmiyor. 

Demek damadım olmak istiyorsunuz .. 
Hayır sayın bayan .. Sadece kızınızın kocaıı olmak mye

tindeyim .. 
Yalnız, yaıadığı devirlerde, toprak

lann altında çürümeden kalan iskelet· sının ve ayaklarının baz.ı kısımlan bozul-
Jeri ve vücudları bulunuyor. muştur. Ru adada bir ~ok Mnmut di~le

Meselii geçenlerde Rusyada Vraııgel rine de lesadiif edilmiştir. 

•dasında bir Mamut bulunmuıtur. Korlar eridiği zaman hayvanın cese-
Hıtyvanın uzunluğu 6 metre, hortumu dini getirmek üzere bir vapur gönderme· 

3 metre, lrıllan 8 aantimetredir. Kafata- i e avret edilecdctir. 

BiR MANl 

Gökte yıldız bir sıra 

Yarim gider Mıllra 

Diz: bo}'U kar olaa 
Giderim ardı 1&ra 

- Mnaloo veznedar, bu sabah sizl~
re ömür .. Yirmi beş sene şirkette hiz
meti vardı. 

- O halde iş değişir . .Mac;raf kısmına 
veznedar için beş lira çelenk parası ya
zar \'e ... Çelengi almazsınız .. Kasa mü 
vazeneli olur. 

BiR DJLMF..CE 

ilim ilim ibriııim 

Elimdedir her ioim 
' lbriııimi dledim 

Edirneye yolladım 
Edirncnin katipleri 
Belindedir divitleri 
Okur yaı:nr yiğitleri 
Benim bir kızım var 
Gitti geldi gümüo etti 
Bana etmedik bir iı etti: 

Cevabı Bayram ertesiye .. 

Dünkü h ilmecemi1'in ~~li: ;'1arı:il e .. 

Hangisi Ruzvelttir 

r• 
Sakın sağda gördüğünüz resmi Ruz- bu derece inanılmoz benzeyişler d~~:r. 

"'elt zannetmeyiniz. O Ma~asu~t devleti dır. Dutuiları, bakışlım, tebessU . (. 
dahilinde göz doktorluğu eden Briggs Ruzvelti çok andıran Bay Briggsin ~I· 
Worccster'dir. Fakat bu iki rumin bü- cümhur zannedildiği :zamanlar ıız deg 

tün detaylarına diklcat ediniz. Hayatta dir. -, 
Bayram şekerlerinizi 

Ankara palas 
Pastahanesinden alını z 

ı A f dan· 
Is tan bul Rovayyal tekerleme f abrikaımın ç.iku ~t . 0~ An· 

ları, fokum lan ve her nevi tekerleri fan tezi kutular ıçınd 
karapalaı pastahaneıinden tedarik ediniz. (

2
tG4) 

S.4 _. 
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BIZANS SARAYININ iÇ YUZU 
V asilin .. diiğii~if ... Ç~k· .... ;;;~ht~Ş~~ oldu 

Gülyağları satılmayınca 
Bulgaristan gülbahçelerini nane tar

laları haline ifrağ ediyor 

Gece düğün şeref ine verilen ziyafetten sonra imparator Vasilin 
karısını teli duvağı ile koluna takdığı gibi odasına götürdü 

V asil, kaderin önünde açtıit yolda leınezdi.. - E.. Dedi. Artık bu İf te bitti. Hay-
VÜrüyecekti.. Buna mecburdu. Bwılar Vasili hakikaten çok seven So- eli bak-lan.. Herkes yerine .. 

Artık anlıyordu ki hayatma istikamet fiyi biraz teselli etti. t,in onun cephe- Ve böyle aöyliyerek Vasilin o gÜn 

\'tren yalnız ve ,.alna: kendi tUii idi. Bu sinden kötü t~ı ıo idi ki kadıncağız resmen nikahla kansa olan Etkarinanm 
W.i onu İmparatodUk tahtına kadar gö- gebe idi de.. kOl.una girdi. Onu gelin beliyle, td ve 
tiİrecekti. Dikkati çekmemek için hepsi de Te- duvağı ile kendi yatak odaaına götürdü. 

llltönce bir alay gibi telikki ettiği Sen oıyanın evine yerleştiler. Vasilin evi ile Teosya da emdan sıvışmı~, kendi yatak 
Diromed manaıtınmn papazmuı aözleri- Sokolarisin evi kapandı ve tarihe karqta. odasına citmişti. 

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

Nane Ziraati 
--0-

Bulgaristanda sene 
den seneye artmak 
tadır ve cok men 

' 
f aat vermektedir 
Türk ciftcileri de . ' 
ayni şeyi tecrübe 
edemezler mi ? 

~ timdi bir kıymet, bir ehemmiyet ve- V asil ile Etkarinanın nikahlan da Bi- V a.ziyetin ani olması VatJ ve Tekla- 11 , 1111 , .. , 11 .. , 1 ..... , ... ı ........... ,. 
l'İyordu. Papuuı rüyası bir hulya değil •• zansta büyük debdebe ve ıatafatla ilan ya ba§ka tedbir almağa iz~ vc:nn~ıti. I Bulgari3tanda gül bahçelerinin ~:. ka- 1 Bir hakikat oluyorda.. edildi. Koca ziyafet salonunda fU1ldı ikıs.a yal- dar genio bir inkipf sahası nrzettı.gı ve 

Ne idi.. İmparator Oçüncü Miıel zevahiri kur- na: lcalınışlardı. Tekla VasL~ baktı. ine kadar önemli miktarda gül yağı istih· Sofyo.dan bir manzara 
Bir aeneri.. F.mıenistandan Bizanaa 1 tarmak ve dedikodulan kökünden sus- V asil T eklaya baktı. sil edildiği malumdur. Ancak son za- dir. Buna mukabil nane yağı istihsal et· sonra kom§u Yunanistand Metabu hü· 

töç etmİf bir ailenin bafmda bulunan turmak için melreiİ ile teşrifat nazınnm Tddarun btiaflannda bütün vücudu- \manlaıda elde edilen gülyağı, ihracat mekte kilomuz için daha hesap vardır. kümelinin Trakyanın muavyen bazt yer· 
bir lttseri.. Bir piç... nikah merasiminin herkes tarafından du- nu yakan ihtirasın ateşi adet. maktan pazarları bulmadığı ve nane mahsulü Çünkü, beher kilogram gülü dört levaya lerinde giilcülüğe ehemmiyet vermekte 

Aç kalmqta. yulmasmı istemişti. belli idi. • 1 müstahsiller için daha büyük bir varidat satan bir müstahsil. dekar başına ancak olduğunu v munzam gül tarlatan ve 
Ona kimse bir toluna ekmek verme- Kilisede yeni gelin ile güveyin mera- Vasilin de nazarlarında olgun bll' er-, temin ettiği için Bul~arlar gül ~ahçeleri· 450 leva bir şey kazanıyordu. Halbuki bahçeleri vücuda getirilmekte bulun· 

llUtti. siminde batta bizzat İmparator olmak keklik canhlafı parlıyordu. ni nane tarlaları halıne aokmnga başla- bir dekar nane 1300-1600 leva kadar duğunu söylemiş ve: cFnkat biz giilyağ· 
Yalıwıı: •ennemİftİ deiif •• Güç beli ele ÜRre baıftkil Bardas, Bizans bü,.ükleri Piç kurusu: mı~lardır. temin etmektedir. Müstesna bazı haller- lanmlZa paznr bulamıyoruz. Yunanlılar 

ltçirdiği bir lftea de Ermenisin diye bulundular. - Kader ne İle o olur.. Bulgar ziraat veka.leti ziraat şubesi mü- de bu gelir 2000-2200 levaya kadar da bunları nerede sataca1clar) • demiştir. 
lı:o"1bUflarda. O gece.. Düğün ıecesi sarayda mub- Der gibi omuzlannı 111kt~ Tek1-:ya: dürü Cospodin Bakırciyef, bu hususta çıkmaktadır. Aradaki farkın ne kadar Gülyağı imalathaneleri bugün nane 

Ekmek wermİyen BDamla1ar kendi tefem blı- ziyafet verildi. Geç vakte ka- - Haydi .• Dedi. Biz de gidelım. cUtro• gazetesine dikkate değer beya· büyüle olduğunu görüyorsunuz. Binaen· yağı imalathanelerine inkılap etmekte •cı 
la.dduju elaneii de elinclea ••rmtl•rdı. dar eilenildi. Telda wduı natta bulunmuştur. Bu beyanatın önem- Aleyh gül bahçelerini nane tarlalarına -çe- gülyağı için kullanılan tesisata yalnu: hiı 
~ kuamnak için Edimedea Ziyafetin sonunda bcrket çekilci*ten - Nereye 1 'li taraflarını aynen alıyoruz: virmekte hakkımız vardır ve bu yeni soğuk hava deposu eklenmek aurctiyfcı 

,._, ... aelcliii Bmınst.a ve daha ilk ıece eonra yalmz bet kit& kalmqtı. - lmparatonm bize gösterdiği yo- c - Bulgaristanda 70 bin kadar gül mahsUl kısa bir zamanda Bulgar müs- bunlardan istifade otunmaktadır. Bu iza· 
defiten tali ona çok parlak ve aalta- Ba beş kiıiyi, kimler olduğunu aöy- la.. Önümüzdeki taliin açtafı yola.. Se- bahçc.i vardı. Fakat bu son sene zarftn- tahsili için çok karlı bir iı olacaktır.• hat, birkaç yıl zarfında Bulgaristanın 
"-U. bir ut.ikbal vadetmittt lemeden karilerimiz anlamıtlardar. nin yatak odana giden yol-:· . lda bu ye1'.un 4& bine inmiştir. Günden Cospodin Ralcırciyef bundan eonra meşhur gül bahçelerinden eser kalmıya· 
~ et1liae cta7adılı ve mermer Oçüncü Mifel Vasile: - Bıtmedı - güne de azalmaktadır. Naneye gelince: nanenin nerelerde ve ne gibi arazide ye- cağını anlatmaktadır. Nanenin köy eko· 

~diveolerinl yubk yaptafl Sen Diyo- bu. Bulgaristanda yeni bir ziraattir. Fa- tifmelcte olduğunu ve bayırlardaki tar- nomiaindeki mühim rolüne ve güle olan 
tnecı lnanalbnmn papazı ona Bizam im- Firari hırsız Ze cı· kat çolc seri bir surette inkişaf etmekte- lalann ve bilhassa l'Utubetli bahçelerin maddi faikiyetine rağmen B1ılcar ga:r.ete-
ı>..r-toru o1aca1mı müJdelemİfti. n dir. Mesela geçen yıl Bulgaristanda4552 mükemmel nane tarlalara haline aoku1a· si de bu hususta derin bir hüzün duydu· 

llk 6nce papum dediiine bGlaneden Nezarethaneden kaçllk- clelı:ar nane ekilmişti. Bu yekun timdi f 4 1 cağını bundan ğunu izhardan çekinmemektedir. 
!~t "-Wfblta rabaltan istifade etmek tan sonra on çuvaı Mahkemede soy hin 140 dekarı bulmuştur. Önümüzdeki - ---

'*teren Vuil, bldiselerln birbirini ko- unu da çalmı,tı sene zarfında bunun çok daha fazla ola· T. t ı ·t .k 
\'atayan teJri içiode papaza bak verme- Ha" la" d adını unutmuş cağına şüphe yoktur. l\~emıeke.ti~izde lCare pO l l amlZ 
ie bllflamqtı. yaka lanın a ı . . . ekilmiş bulunan bu yenı maluulun en 

8i--- a1.k L--"-ı::.. aadan bu ina Sarlıo~lu.kUın suçlu olarak ikıncı sulh ı büyük kısmı Karlovodadır. Burada 1 1 B B 1 h • • 
- .._...., Bostanltda misafir kaldığı arkadaşının ahk · . ..ı. d"l •- M • 

kactu ı- bayatı bir panOl'ama gibi eczam emesıne sen\.C 1 en çew us-\bin 740 dekar nane vardır. Filibe san- ır u gar mu arrırt 
-y-· parasım çalmaktan suçlu olarak ikinci f d d ah"t ı 

RÖ~U önünde caDlandL ta anın uru.şınası sırasın aş 1 o a·ıcagwı dahilinde 2566. Kızanlılctal 76, Ziç· 
sulh ceza mahkemesinde dur~ması ya- k d" ı b" ·· ·· k t b l Az 'IUnaDda ne kad• çOk macen· ra ın enen ve ır guzu sa a u unan tevide 200 dekar ve ilah ... Vranyadaki l •• •• ? 

1-...n lateyeulı: Ye istemlyerek kahramanı pılırken. nezarethaneden firar eden ihtiyat' bir zenciye lıakim sordu: 'Çar çiftliğinde bu sene nane mah&Ulü bunu nası goruyo· r • 
6L...._ __ • Konyalı Alt Rizanın. eUln yakalann.ma- Ad ·ı 
~ - ın • tecrübeleri yapılmıftır. F..lde edilen mah-

el dığı için diln duruşması kabil olama- R r 
llİıpo(h-om etrafuM!akl cümbüfban tt. - arıRT.an.~ sul. müıtahsil için çok büyük bir kazanç • • - .. -.--. ---. -.------------

'teaqL. Teoayarun evindeki hidiaeler. mtŞtır. - Soyadın · 'vermekle ve nane yağı derhal p;uar bul· Mir guetesı Türkiyenm fent ticaretlcalmı ne yolda ve naSll f~ 
Soft. Yunanldaa 1e1ahatl. Piredeki ba- Civadan farksız bulun:m bu yaman Şahit ~ü~ündükten sonra maktadır. Geçen yıl 420 levaya satılan politikası baflafı altında yazdaiı bir ma- la.·.um.re!diğid.ir. T~e bu ıünldl ~ 
.. t Sa adam nezarethaneden bir delik açarak Dil d d ani-_. __,~._ b tind L L:ı...::a.. ,_ .. Bulaar türetÇbi De müsabaka.. • - 1 ımuı ucun a uruyor.. l bir kilogram nane yağı bu sen~ SOO le- kalede bükümetimizin son zam ıuva rua unaye 11yaae e esasen ÇOK:~-
'"-1 aaJialiit. imparatorun gözdeliti .• kaçmı.ş ve ayni gece, Uiliılda bir depo- -- Çıkat· ş~nuı bakalım? vaya satılmaktadır. . orta Avnıp.a dewletlen.·1ıe ticar. .' miinase-'ıbir ifrat .. a •. gitmiıtir.~Bunu daha ...... bit 
h-. •----' B ya girerek on çuval un da çalmı"'ı. K b tt ı d 1 cidd L-- • ..ı.ı t -'# - 't!:t--d•• d•vletl• uze---tvekll SokolarUle 1UU"f"8fma.. llfVe- '?' ay c ım • Başlıca diş macunu ve şekerleme ıma- betler tenun maksa ıy e ı uau te- r- e go urm~ .._. - ... 
lciia nihayet babut Ye Teosyarun da im Ali Riza bu unları sı'tmış ve izini kay- - Bu gidişle kendini de kaybeJecek- lathaneleriyle tıpta kdtlanılmakta olan 1 fd>büslere Pittiği ve bunlardan maada I rinde büyük bir takwlime.l yapmak de-
~ olduluau aıılamaa.. Devlet 111' bederek nereye gittıği anlaşılamarnış- sin galiba. insan soyadım kaybeder mn l nane yağının bir kilosunu istihsal etmek l ıimdiye kadar ticaretinin uyif gittiti u- 1 mek olacaktır. Son seneler zarfmda ih
'te ~ nüfaz.. Sarayda meWii tır. - Soyadım, çetrefı!Ii de aklımda tu- için 200-300 kilogram yeşil naneye ihti· zak bazı devletlerle de tda münasebet- racata kendisine dost olan devletler et-
'-t~ öUbnti... Barda.3 •• Saray lef- Ali Rizanın, bundan bir müddet ev- tnmıyorum!.. yaç vardır. Şimdiye kadar yapılan tec- 1 teri kunnakta olduğunu ıöyledikten son- rafmda bUe müfkülat. maruz bcrakıl-
tiEat namı.. Bütün bunlar sıruİyle pek vcl ikinci sulh ceza hukimi Naci Ereli - Anbt lı:ı~~~ .. şu i§ı ?.. rübeler gö termi~tir ki, istihsal edilen 1 ra bu münasebeti~i Baltık dovletlerine I m~dır. T~.ye ~~e ta~b~ 
t.t bir zamanda Vasilin çok balı eeçen de dolandırdığı meydana çıkmıştır.. - Kahve dokuldu. Bu adam l ı mı- nane y larındaki mentol nisbeti yüzde 1 tepnile çah;tığuu; bu giinlerde harpten edalen bu mufrit himayec:ilik sistemuun 

"-htuun tall hamlelerini ne kadar açık Konyalı bulunan bu anam, bay Naci rıldandı.. 55-63 arasındadır. Ve hatta hu nisbet" ıonra meydana gelen Letonya, Eıtonya 1 
netic.e ·i olarak Türkiye ticaret blioçosun• 

tÔateriyordu. Erele müıucaat ederek Konyaya gide- - Ne diye mırıldandı ? yüzde 70 i bulm ktadır. Bu netice mem·: ve Lltv nyo gibi devletlerle Avwturya, j da ": l"crod~i-~ bir muv~~e meydana 
Şİmdj de tali oaa büsbütün bafka bir ccğini ve parası noksan olduğu için hi- - _?örınedu~ı ! .. .. .. .. .. .. !ıeketlerin nane yağlannda daha iyi ye Çekoslovakya, laveç. tsviÇtt ve Yugoı- 1 g~mıJ ve hükumet çok duru~~~ eı• 
~ ile ve büabütüa bafka bir çerçeve let almak üzere daha üç liraya ihtiyacı - Kahvenın dökulduğunu goren daha müsbettir. ı lavya devletleri arasında yeni ticaret mü· kı buı pazarlannı kaybetmiftir. BöJ'le-
~de sözüldit'ordu. olduğunu söylemiş, avdetinde kendisi- adam, ne mmldandığım da görür.. Bugün meşhur gül h hçelerimizi nane l'akerelerinin devam ettiğini kaydetmek- lilde Türhiyenin Türkiyenin incir, kUfU 

8u yeai hapta.. Bütm cilmerine ne bu para karşılığı olarak tuzsuz yağ, - Benım b~r göı.üm kötdür. tarlatan haline aolcmaktayız. Ziraat ban-1 tedir. üzüm, ceviz, fıstık 'ibi baflıca ihraeab 
t~ alqmasa, u)'IDU& preldi.. mwnsuz hal getireceğini vadetınişlir... Hakim suçluya sordu : lcası, gül bahçelerini bozup ta bunları TORKtYE TICARt POLITiKASININ bu yüzden puanız kalmqt ... Bmılara, * Ali Rim üç lirayt aldıktan sonra bir - Ne kadar içtin ? nane tarla1t haliae sokanlara dele.ar başı· HUSUSiYETi hariçte Yunan ve Bulgar tütüıllerne faik 

l'eo.ya.. Vu:iyeti Sofiye anlattı. daha görünmemiştir - Dört beş meyhaneye uğradım aıu· na 3SO leva ikramiye vermektedir. Bu Gazeteye gön Türkiye cümbunyeti- tutulan Türk tütünlerini de ilan edebi· 
Soa ilk öoce _ ... müteetair oldu. Bir hakimi bıle dolandıran bu kur- ına sarhoş olrnl'<lım. nun sebebi gayet basittir. Geçen yıl2500 nin takip ettiği ticari politikamn kendine 

1 ıü-iz. Türk ihracatma tehdit eden bu va· 
~ yine T.,:;..... bir oyunu san- naz adam, bugün ayni hnkim tarafın- - inanalım mı buna ? kilogram gülyaQı çıkarabildik. Bu yılki mahsus bir hususiyeti VllrdU'. Türkiye hü-

1 ziyet, Türkiye hükümetini bu itte clddl 
dt.. dan muhakeme edile~ktir. ---:- inan ya.'. e~er &ar~o~ 00İsaydun kah-, ihraca~ımız ancak ı 200 kilogram kadar· kümeti ~~et muahedel~ini çok k11& za-: bazı te~~b~~.sler almağa • ve ~~ofu 

Fakat Vuilin annesi ve m kardqi Ali Rizanın Konyada da dört beş ki- venm ıtltını ustune getırırdım. . dır. Sır zamanlar 3000 kilogram kadar ~ar ıçın 0akdetmektedır. B~un ıebe- 1 umum mud~ Burhan Ziluu 11"hi önemn 
~ teeelli etti•. Meteledc çok mühim şiyi dolandırdığı anlaşılmış ve ifadesine - Aşkolsuıı sana.. Tevekkelı sana çıkarıyorduk. Şimdi soran bile yok. Bu bı beynelmilel ekonomik vaZl)'etlerden elemanlan cıddi aurette çalııtamala 
"• Yübelıc menfaatler nrdL • müracaat edilmek üzere Konya mahka.- Çete Mustafa dcmem~ler ? ı vaziyet karşısında bereketli toprakları· istifade edip kendi ihracatına paur bu-

1 
sevketmittir. Böylelikle Türkiye büküme-

.t. .. lfena Vaıil ona keneli arzuaa ae de- mesi.nden talimatnameler gelmiştir. Beract ka~~rı alan. suçlu : . mızdan diğer bazı yeni ziraat yapmakla labamek İçin fU veya buraya uzun müd-ı ti y~İ dıt pazarlar aramağa ve organize 
""• koaoca İmparatorun inıdeti ile bt- .Fakat Ali Riza firar ~ali~de ~~l.u~du- . - Tcşckkur C'derım kardeşun, saye-! istifadeyi düşünmeğe mecburuz. Şurası· det bağlı kalmasını temindir. Bucün ebnege çal11maktadar. • ~ 
~Ol'du. Esuea bep beraber oturacak- ğundan bu muam"?lelerın hıç bırısını ta- nızde çoluk QOCUk bayram yapacağız . nı iyi bilmek lazımdır lci. gülyşğı bugün Türk ticaret politikasını dirije edenleri 1 Gazete, bundan ıonra, ihracah, baz1 
':::!ı. Yann ne olacağa timdiden ke&tiri- m::ıımlamağa imkan olmamıştır. 1 demiş ve çekilip gitmi§tir. 1 evvelki kadar kar bırakan bir 'fey değil· en :ziyade düşündüren cibet, Türk ihra- primler vermek suretiyle tctvik eden sis.-

- ____ 22!Q!_ -----tYL2Pnz7.777".nT.~~--hcd7'°sarayın lıuyukbir satönılilda gece ninY'8rWı ate.,.i ilcb~k-;;.- Neı~en gcldiği:ı~i-bilıuiy~-.-™ temdl~~- v
1
e .bu ~~emd in bt~~u~t . j mem CKel en taranın an ta uur. .. _. 

HALK M ... ASALLA RJ g
1
•eç v~aıkı ~ k

1 
adar otururlar, yerler, ıçer- ADğll~kanlınağa b.~lar. Oğlan: adan ka to bulunduiundan ve bu gUM memleket-

fl. er, eg enır er.. e ı ı nıçuı ağladığını sorar. Bu-1
1 

- Bur çı rsm, der. Sakın sola 1 • bu ..:... • d b" ~L-L-
. · .. · enn -em .. ye1111 e ec:ae ı n:aauv-

Evvel Zaman 
Sonra kızların her hırı ayrı ayn oda- nun uzerıne kız herşeyi açıkQa anlahr. giLıne, hep sağına git, yolunu bulursun. • kU'fl d abildikl • den baluettilıı:· 

larına çeki~ip yntıarlar. Y.ed.ıtcr şahı da Yedifor şahı da kızm gUzelliğiııe der-! Ku: hemen saraydiln " kar, oğlanın ::: sonra T~ enin erı:,0 zamanluda 
bahçe ü~erıııdc olan kendl odasına girer hal vurulmuş olduğundan onu yatağına dediği gibi sağ taraftan yürür. bu ıiatemlec-e ~ eylemekte olduPao. 
ve yatagına yatarok uyur. Kızın arLık alır. Yalarlar, konuşurlar. Kll:, Dev aııa-1 Uzat.mıyalım, kısa kesclhn. Bir 7.aman ---'·t d 

' y llDllllA a ır. 
tahammülü kalmamıf. sınd.an duyduklarını anlatır. 

1 
sonra Dev ana.5ının bulunduğu yere ge- Makal e ön, Türkiye bükümeti, 

Ayaklırnın ucuna basa basa delikan- Delikanlı bunun üzerine: j lir. :tL t tey iri c. ilaami e vermekle 
., 1 .J •• •• d E ah d . ..raca ac enne 'T 

cc:mıır;ı:m117..:13EgaJ2&iı:!12"D:ID ının yattığı oııaının onune gi er. - yv , er. Demek benim de bir 

1 

Dev anası: tereddütlerin feliketengi& netiecterial 
Kapıyı a~ar ve us~lc-e içeriye girer. annnı babam varmış. Ben bilmıyordum. - Ne o kızun .. Neye geldin!. deı·. önlemeie ye her baaai bir .,...... et>'• 

Oğlan sele.serpe yatagına uzanın~ m!§ıl Demek bu kıılar heni yedi döşe~imde Yoksa bulamadın mı! fiatlerini tebdil t~e brp tüc-

'lhtz il iJbf.aı?S içinde 
mışıl uyuyor. annemin koynundan aşınnı.şlar. Ben de ı' KLZ: catlan korumağa çalıpnaktadw. Mesela 
Kız onun bu halini göriince kendin- onların ellerinden artık bıktım . Usau- - Buldwıı. ber hanci btr tacir malam yiiuek fiat •· 

den büsbüttin g~er ve b.tyılarak yere dun. Fakat ne yapayııı.1 ki kurtulmak 

1 

Der ve meseleyi olduğu gibi anlatır. zeden muayyen bir pazara aevkeclecıeii 
yuvarlanır. im.kanı yok.. - Aman anneciğim, ne olur.sa senden zaman hükümet denat müdahale ederek 

..._ Peri1er gündüz dışarıda gezerler, J Akpm ÜıJtÜ bahçeye yedi tane güver- Kızın yere düşmesiyle çıkan sesten Kız: olur, bwıun çaresi senin elinde iıni.f. tacire bqka Ye yeni bir puar ıöatermek-
~Ccc la.raya gelirler. Sarayda timdi itim- cin gelir. Bu güvercinlerin alım yeıil ve yedilet şıht uyanır. - Hiçbir tıaresi yok mu? Deyinoe, Dev anası da: (edir. Bu ıonunca pazar ela a mal da· 
<li ~oktur. Sen korkmadan içeriye gir ken biri de beyaz imi,. .. . Bir de ne görsün .. Odasının, yatağının D<?r. Delikanlı: - Merak etme kızım, der. I.stediği.n ha dütkün bir fiat araebe ~ aradaki 
lıltn~. !!Östermiyerek bir yere .:iLlen. Ar· Havuz başına gelen guvercınlec çırpı- yanında ay parçası gibi güzel bir ktz.. - Var ama .. der. Ben naıul olacağınt ,kolay fC'Y· Sen şimdi şu karşı.ki dağı gö- fark tüc~a hükümet t.an.hndan nril-

Ktcaine biz karışmayız .. derler. nırlar.. Uzanmış yalıyor, hem de baydnuş .. bilmiyorum. Bir kerre işitmi.şt.im. Eğer j rüyorswı ya, oraya gidersin, o da~ bir meldedir. Bunun ıayesi ihracat hacmini 
~ razı olur. ~eşil güvercinler birer kız olur. Beyaı. :- Allah, Allah, der. Bu kız biz.den ben de onlarla beraber olduğum bir sı- i ağaç var, ağacın i.tstUnde de bir bülbül genifletmelden ibarettir. Türkiye laükü-

~c"lerin her biri bir yana gider. güvercin de oğlan olur. d.egıl:. B~raya nasıl girdi? Her halde ga· rada onların soyunduktan sonra nikapla- yuvası var. Yuvanın sulağından bir !in- meti bu huauataki ikramiyeleri kendi ida• 
a~l da saraya gid"r. Sonra giile oynaşa saray merdivenle- rıp bır kıınse olao:ık. Yolunu ş~ınıuş ve rını yakabilirse.k onhr ölürmtq.. can au al ve gel.. resinde bulunan b lann konsörsi o-

ır de ne ,,.0··....;:n rinden çıkarak içeriye girerler. buraya gelrnL'ilir. Fakal ei>er onu burada - Nru;ıl yakmalı' Kız· d • ı öd. ed" ın--~-lJ .. • ·~ - ,. .. .. . .. n • • • munun yar ant)' e .... luutall• 

1( cu bwucağı yok cennet gibi bir saray.. Kız bunlan saklandığı yerde gorur. benrın yanımda gorece.k olurlarsa ktzlar - Bunun nasıl olacağını sana benim - Peıkı.. lar ibra edilecek nudın tutarma W. 
~ .. ~gız bir müddet sarayı gezdtkten KlZlarla oğlanın rüyasındaki gördük- onu da beni de sağ bırakmazlar, bari a- asl1mı bilen ve perileri bilen o Dev ana- Deyip yola çıkar, dağa gider, ağacı bu- ' -~-'-tecl" ff!!I_•• t bu L~- ta "ra b· . 1 awans v_.._ U'. U&WDe __ , 

O ar köıeyc gizlenir. leri olduğunu anlar. Oğlanı gördüğü za- y1ltoyun da kimse görmeden buradan çı- 3ı söyler. Sen ona git. Benim taraf1ından lur. Bülbül yuvasınm aulağuıdan bir tüccarlara büyük yardımlarda bUlunmak-

~ ~ta otura canı sılcılır. Karnı da acık- man yüreğ~ bir d.aı:a ~anar. kıp .~itsin: . . .. .. da rica et. Bu i.§in 9.ıresini bul.swı. finwn su alarak gelir. tadar. Türkire cümburiyeti İfbu laami-
~'tnıJod duRu halde lcorkuaundan bir yere ~k ateşı k.alhını bıı· daha yabr. Boyle soylıyerek kızın yuıune su ser- Ktz: - işle getiroiın aruıeciğim. yelere ait ..,analardan aLnacak f .. U.. 
()l,~w aru1n1ayıp olduğu yerde b.lır. Ne Fakat saklandf~ı yerden çıkmoı. pip ayıltır. - Ben Dev anasını nasıl bulaytm, Der. Dev anası da: yüzde on ikiden yedi buç..ia iacüıı' ı 'ai 

~•tıı dütünur. Peri kızlan il vedifor s:.ıhı oLın deli- Kız avdır. delikanlının vı.iıiuıe kalbi- der. Eeni buraya Devin o{!ulbrı 2etirdl. 1 _ BrrM.EDt _ _ SONU SEKtZINct SAHtfEDE _ 
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BÜYÜK llE T ARiHi MACERA TEFRİKAMIZ 

Kadın korsanlar 
Yazan : N. ERDAL 

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

Genç kız sevdade\n çıldırıyordu 
Aşkına mukabele görmediği için yanıp tutuşan Villi, sevdiği gencin 

erkek değil,kendi gibi kız olduğunu nasıl hatırına getirebilirdi 
Aradan iki gün geçti. 1 
Kız, yerinde duramaz bir hale gel- re;-~~A' 

di. 1 
Ridi her gördükçe çıldırıyordu. 
Hele ondan duyduğu iltifatlı söz

ler genç kızı büsbütün çileden çıkar-
mıştı. 1 

Kızcağızın nasıl hav!alası alabilir-
1 

di ki aşkından deli divane olduğu bir 
,delikanlı erkek değil, bir kızdı. 
Aşk insanı deli divane der. derler. 
Kız da deli divane olmuştu. 
- Nasıl olsa o da bana bigane 

değil.. Ama daha vaktı var demiş .. ! 
Bu vaktı ben vnktındn,n evvel geti- 1 

remez miyim ve getirsem sanki ne 
olur .• 

Diye düşündü. 
Ve tasarladı .. 
Gece .. Ne yapıp yapıp Rid'in koy-

nuna girecekti. O gün evlerinde Ye 
1 

hizmetlerinde çalıştıkları lngiliz ka-11 
dınının bir daveti Yardı. 

· Kadın, t.ondra sosyetesinde çok 
ün salmış bir kadındı. Sık sık davet-

1

1 

· ler yapar ve Londranın ilim. edebi
yat muhitlerinde yükselmiş şahsiyet-

r lerini evinde toplıyarak eğlenirdi. 1 

Et üzerinde 1 

tedkikler 
- BAŞT ARAFI BtRtNCl SAHtFEDE -
\'e bu hususta alınacak tedbirlerin etü
düne başlarun~hr. Yapılan tetkiklere 
esas olan sıhhat vekaletinin mütalAası
nı ehemmiyetine binaen aynen yazıyo
ruz: 

SIHHAT VEKALETININ 
MüT~SI 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
............ E CASUSLUK HARBINA AiT iFŞAAT E ........... . . . . . 

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

ALTIN MiGFERLİ 

Casus Kadın 
pzw;z zrri±Zi,. e .,. 

Marth Rlchard'ın Hataralar.a 

17-
•Nezaret ediyoru:ı> demesinden Entel

Her milletin bir et yeme jtiyadı var- lijans St>rvis ajanlarının uz.akta bulun
dır. Fa.kat zamanla ve alınacak müessir madıklarmı anlıadık. 

Hemen ertesi günü hareket ettik, "
1 

yolda, Lü.'ii bana, başından geçen nıace
rayı anlattı: 

- Biliyorsunuz iki, Mak.sim beni Nil 
civ"nnda, Kap Martende oturan Sen Ftf 

vik adında bir kadının evine göndennlr 
ti. G&terilen adre5e gelince, beni, ha)'• 

tedbirlerle bu itiyadı kısmen olsun de
ğiştirmek kabildir. Pratik bir tedbir 
olarak mekteplerde ve orduda sığır eti 
yedirmek ve halk a:rasındıa bu yolda 
propaganda yapmak bahse mevzudur. 

Frigorifiye (Soğutulmuş) ve konser
va et hakkındaki sıhhi mütalaalara da 
iştirak etmekle beraber memleketin boJ 

ve kıymetli mıahsulleri olan etlerimize 
hariç piyasalarda müşteri bulmak ve 
sefer halinde ordunun ei ihtJyacını te-

min etmek için ,bugünden bu yolda 
kuvvetli adımlar atmak ı.aıruıreti ka~ı

smdayız. 

Esasen soğutulmuş ve konser\'a et 
meselesi ikinci beş yıllık sanayi planı-

nın tam.imi sırasında ctüd edilerek ha-
zulanan rapor yüksek iensiplerine ar

zolunmuştur. Bu teklif yüksek ta.wlp
lerine iktiran ettiği takdirde memleket
te bir et sanayiinin inkişafı ile gerek 

soğutulmuş ve konserva etlerimiz.in da
hilde sarf ve istihlaki gerekse harice lh-
na<:ı meselesi ele alınmış bulunacaktır. 

Sanayi "planının bu kısmı tatbik edi
linceye kadar soğutulmuş ve koru;erva 

et meselesi bahse mevzu olmazsa da 

Parisin §imal istıasyonun<ı geldiğimiz 

uunan, Lüsi ile Jenev III den müsaade 
istedim. 

Lü& end.i§eli bir tavırla sordu: 
- Nereye gidiyorsunuz.? 
- Evime. 
Bu eımada III Jenevin bir sıhhiye ça

V\l§'Wla yaklaşarak alçak seele bir şey
ler söylediğini gördüm. B.ir an ııonra tek
rar LUsinin yanına döndU \'e kolundan 
tutarak: 

- Gelin, dedi anneniz sizi Liyon is
tasyonuna götürmemi tenbih e~crti. 

ÜQÜ binlen istasyondan çık.ular. Ve 
bir taksiye binerek uz.aklaotılar. 

ALTIN TOLGALI KAYBOLUYOR 
Sekiz gilndenberi evimdeyim. B.ir ak.

şak Ja!tin.in eve geldiğini hayretle gör
düm. 

- Sizden bUyük bir ricaya geldim, 
dedi. 

- Bu ricanızı evvelden kabul ediycr 
rum. Nedir mesele? 

- Milmkün olduğu kadar süratle 
Nise, Lil.c;inin yanma gitmenizi rica edi-
yorum. 

- Ne o? .. Yoksa kızc11ğız. tehlikede . ., 
mı ... 

dut çehreli, ihtiyar bir adam karşılad1-
0na: cMadnm Sen-Fevriki görmek jıırtl-
yorum!~ dedim, o da bana §U ce\labı 
verdi: cMadam Sen-Fevrik mi? BeııbJI 
güze.Um! Emrinize Amadeyim! Maksİllliı> 
mevzuubah.s ettiği genç kız sizsillU de
~il '? G" . ı y ı Ha .. ~,~r i-g mı.... ırm. avrum.> yre""" 
çin.de kalmıştm1. Ve kelt~liyerek fl()t• 

dwn: •Siz ki.ıminiz?> 
- Benim adım Kampi,yon! Her bıJOe 

size benden bah.se<lilml:tir.> yi]halr.ilt' 
Ma.ksim lmın, bu adamdan bahseln>~I. 
Bu adam, Fran.sarun bu mıntakaJar~da• 
Jd Ahnan casus şebokesini idare ediyo:r
du. Kampiyon bilh~a, hiyanet eden cıı· 

ı>us1arı •ortadan kaldırinakln> şöhiet ka· 
zanmı~tı. O -zaman Maksiniin beıii bı•· 

raya niçin ~ö~derdiğini anladım. Ve dt!h
şetimden çılgın bir vaz.iyette ~mdaı_ı ;kııÇ" 
tım. 

Lüsi bir müddet sustu, ve sonra göı· 
]erinde ~üthiş b

0

ir ftzabın if~~si olduğtJ 
halde sordu: ~aşı ilerlemiş olmakla beraber 

. gençlerin sohbetinden ama ~adece taze sığır etlerinin mekteplerde ve or-
tmmimiyetinden çok hoslanırdı. duda mebzul bir şeıJdlde sarfının mu-

- TehJtkede değil, fakat onun te!krar 
menfur pençeler arasına düşmesinden 

korkuyorum. 

- Acaba annem, :M(lk.simin beni JlC" 

re) e gönderdiğini biliyor muydu? 
Esasen Mari Rid'in annesı· bunu · vaiık olacağı knnaatindeyim. Memlc- - ili Jerıevin pençesine mi? 

Çok vakından bildigv j için erkek kıya- 1 ket sığır etlerinin lezzet.siz ve hele zcv-
J 1 - Hayır! III Jenev artık tehlike de-

Tren Liyon ic;ta.syonuna girmişti. 

-DEVAM EDECEK-
f eti ile yaşattığı kızını sofra hizmet- kimize uymadığı mütalfıası da şüphesiz ğildir. Çünkü yakalanarak idam edilmiş-
çisi olarak onun yanına vermişti. Kimseler yoktu. , bdki de biliyorlar, hissediyorlar da doğrudur. Fakat bunun sebebi sığırla- tir. Beni endi,~ye düşüren şey Jencvye- M • 

Bu akşam evde yine sık sık rast- Demek Rid, yine bugünün telaşı mahsus böyle söyliyorlar.. umızı et için beslemeyip koşu hayvanı vin teknar ortadan kayboluşudur. oto•rı•n 
)anan ziyafetlerden biri vardı. içinde odasını kapamağı unutmuş- 1 

- Daha eyi ya .. Anla bak ki be- olarak yetiştirip çift çubuk ve na.kil iş- _ Acaba, Nbe kızının yanımı mı ' 
Ev telaşta idi. tu. 1 nim sana karşı hissimi herkes anla- lerinde kullandığımızı da unutmamalı- gitti? 

Bir taraftan )'emekler hazırlanı- Bunu bir fırsat telakki eden Villi, mış ... Duymuş .. Yalnız anlamıyan yız. - Ben de bundan şüphe ediyorum. satışları 
yor, bir taraftan bugün için tutul- gözlerinde hissettiği şiddetli aşkın ve duymıyan tek bir kişi var. Fakat sığırlarımız koşu için değil, sU- Korkarım ki Lüsi annesinin de yakaln-
mu§ hususi ve gündelikli hizmetçiler' verdiği ilhamla şimşek gibi bir fikir Rid cevap vermedi. Sofrayı dü- tü '\'e eti için beslendiği takdirde ileri nacağından korkarak, gizlendiği yeri biz-

1

_ BAŞTAAAFI BiRiNCI SAHtFEDE .-
temizlik yapıyorlar ve digw er taraftan 

1 rAktı. sürülen mahzurun mühim derecede or- d --1-1 B · · N" ·ı '-r· zeltmek işine devam etti. Maamafih en ~ amasın. unun ıçın ıse gı mc- Istanbuldan o mahalle kadar olan na_,.• 
da evin temelli hizmetçileri ve bu Kapıyı kapattı. Fakat kilitlemedi. d tadan blkacağı muhakkaktır. n.iz.i istiyorum. live masrafları iJe 

0 
mahaldeki ı;atıcl"' 

meyanda Rid ile ona acık kızcagv ız Buna mukabil odanın anahtarını al- için için bu genç kıza çok acıyor u. p ı.1!1~ 1 • - ' .J:. 
:.- k ld VEKALETiN NOTU - eJU1 ö. 

1 ·1 k · mahalli Belew-
ziyafet sofrasının hazırlanmasına ı dı . NasJI yapmalı idi i ona yanı ı- - Bu fırsattan istifade e<l~rek Mak- ya ~·erı fen d om~on vcb led' 16Uhl~ 
yardım ediyorlardı. j Sanki hiç birşey yapmamış gibi ğını anlatabilsin. simin muavini olan birisini de gözetI;"c- 1 ye .ara ın an a ınan e ıye . 

O 1 Ba~vekalet makamı, sehrimi:uleld "' · · ilA • ]A 1m-1~ .3:-
Mari Rid'in, yatak odasını daima sakin, mutfaktan getirdiği tabakları na nası : • bi1irsi.niz. res~nının avesı azım ~ ıe.M.ewı· 

ı alakadar makama bu hususta yapılan tl f(t 
kapalı tuttuğunu ve geceleri odasına yukarı kattaki salona çıkardı. Rid - Yavrum ben erkek değil .. Ka- - Kimdir bu adam? Bu mikdarlarm tesbitl ve §irke e . 

'-~ld"k k k"l" } d" ı d l ki tetalkler, muhtelü vekaletlerden alınan •~ · ed'lm k 1 k . .__ .. , ___. .. ;• çeıu ı ten sonra apısını ı ıt e ı- salonda sofrayı üze tme e meş- dınım .. Diyebilirdi. - Lu! ~nun ı e tc o an ar nısoeµeıw--
w · • ·· 1 • 'k 1 Be b d l ·1 cevaplar ve varılan neticeyi bildirirken .,,... gını aoy emışh • gu dü. ra er üze ttı er.. Maamafih Rid, Villi yüzünden - B~eye merak ediyorum! JH.sen indirilme.si için, lstanbulda Soikoni • 

B bö ı ld w v·1r d k d ld R d' z.-aat vekaletinin lüzumlu gördüğü ted- • ~,,.., 
unun .. y c o ugunu ı ı a mı Evin sahibi olan a ın ge i. i e günün birinde foyasının meydana teyze ne oldu? ikwn kumpanyası ~z<linde te§8"'1""'" 

taşıyan genç hizmetçi kız tecrübe ile hitaben: birlerin alınmasının muvafık olacağını - Binasmın harabeleri alımda ezile- bulunulmuştur. Alınacak netice .,.plc• 
d ·· - · · 1 B k k f ] . k çıkacağını hissediyor ve buradan, bu işaret etmiştir. e ogrenmı§tı. - u a şam i mil'a ir erım ço rS. öldü! .. Ne zaman hareket edecek arzedilecektir. 

Bir U§Sm bir bahane ile onu gör-, ağır insanlar .. dedi. Ziyafetin sonu- evden bir an evvel çıkıp gitmeği ta- Ziraat vdı:aleti sığırlarımızın iyi bes- siniz?.. Şirketlerin bugünkü satış fiatleri r'('r-
mek. için odasına gitmiş, kapının na kadar sofra başından eksik olma.. sarhyordu. Hele birkaç gün daha lenip bakılmasının memleketin z.irat _ isterseniz hemen §imdi. malin üstünde bir nakliye ma.si-ah ,,, 
tokmağını çevirmi~ ve kilid)i oldu- Sonra Villiye döndü. geçsin. Bir bahane bulup buradan gi- inkişafında oynıyıaeağı role işaretle bu Hararetle elimi sıktı ve bir uu-f uzattı: komisyon ihtiva ediyorsa, mUdabB~' 
ğunu görm_üştü. Gündüzleri Rid yok - Sen Rid'e yardım edersin ama decekti. işin köy kalkınması ve köylünün çok - Lütfen Lilsiye verlıı. Bunlar ev- olunarak bu masrafların normal bit 

iken de onun odasına girmek teşeb- senin sona kadar bceklemeğe lüzum Villi ise kafasına koyduğu planı zengin bir kazanç membaiyle refaha ka- raktır ve postayla göndermemeği tercihlbaıdde indirilmesi muvafık olur.> 
büsünde bulunmuş ve 0 zaman dahi yok. Rid'e tabisin, o ne zaman sana bu ak§Sm mutlaka tatbik edeceğini vuşma.sının mümkün olacağını, ancak ederim. PETROL VE BENZINLER 
odayı kilitli ... Dışarıdan kilitli bul- git derse o zaman gidersin. bildiRİ için gizli bir sevinç içinde idi. bu gibi hayvanat derilerinin de hanı.p Ni5e geldiğim zaman LUsinin beni is- «Petrol, benzin ve motorin iibl pei-' 
muştu. Villinin kafasında tasarlanmış bir - BlTMEDl _ olmaktan kurtarılması gerektiğini lU- tasyonda beklediğini gördüm. Bana çok rol müştakları Romanyadan artık ged• 
Aşka mukabele görmediği ıçın, plan vardı. Ev sahibi kadının bu söz- zumlu gönnil§tür. endişeli ve mustarip görilnıdU. rilmediğinden bahsederek petrol kuıt"° 

için için yanan Villi, bugün, bu ziya- ]eri onun tasarladığı plana çok uy- Çanlar yaralamış Yapılacak . udur : Onun oturdutu aile pamiyonuna gi- panyaları petrol -müştaklarını .on ~· 
fet tcJaşı günü, mutfaktan elinde gun düşürdü. Bu itibarla sevindi. H 

1 
ış ş .. d .

1 
derıken, yolda bana : ma.nlarda Amerik.adan cel~tm~ıt" 

· . w. 1 . kla T" n-1 d" · · b Al' Ok ayvnn aırın sı arının oven ere J e ,_!_ gUnd fiat-sofraya gf'tırccegı tabakları yukarı Tekrar yalnız kaldı rı zaman ıre .ot' e ıye reısı ay ı anın d lik d .• . . . - se~ · enberi annemden birtek ler. Bunun neticesi olarak maliyet 
katta bulunan salona giderken yolu Rid'e: çiftliğinde bedellik eden Aydınla Meh- e ,_ . 1eşııthedılmesıne mfuıı olunacak haber alamadım! dedi. leri yükselmiştir. 
R .d. k od .... d i c·· .. d d" Be Ah ve .&esı en ayvanların derileri de dik- On oda.s b"+laik od ~ ı· ş· k.J1 l ,, __ ,_ 1 est' ı ın yata asının onun en geç-

1 
-A • 0or~~orsun ya.. . e _ı. . n sa- nıet Durmuşu, ayni çiftlikte oturan - . . . .. .. . un ına ı""ll aya yer~eş ım. ır t.·uer, yapı an m~ere er 

mişti. na tabı ımışım .. Halbukı bılmıyorlar met çavuşun övey oğlu Mehmet Çan- kat. ve_ ıt~ ~e yuzuleccldir. Hayvanat Ve yemek eısruısında masada telkrar bu- ısında Romanya menşeli stoklari11ııı 
Birden durakladı. ki ben kalben sana kendimi çoktan d 1 denlerı kesıldikten sonra tuzlanmak su- luştu.k yavaş sesle: ağustos sonlanna doğru sarfedilıniŞ oJJı' 
K k baw ı d ' tar karnın an yaralamıştır. Suçlu ya- re+:.n}e kurutula _ı_.__ VilA t k-.ı: J_ ,_,_,_ ..:.ı li kt b :L. v b ih A-erjll•• 
apı açı tı. g a ım. ı A • • ~:r • CCll\.ur, ~ye 'Cy ... ye- - iiUUillll 9ure me u unu oa.u- cagına. ve u tar" ten sonra .ru .. 

Korkak korkak kafasını açık kapı- Rid güldü: ıkalaıunıştır. Hadise etraiıOOa tahkikat ıtı belediyeye ve kaza belediyelerile alA- dwn. dedi. Yarın akşam Lyonda bize dan celbedilecek mallann pahalı oıac•· 
dan içeriye soktu. - Evet .• dedi .. Bilmiyorlar veya yapılıyor. kadar lı:aymakıamlıklara blld~. 1 randevu veriyor. ğı dolayısiyle, benzin satış fiatle~~ ı: 

- rAXX'~//r../7.xT"'1!JJOOSl!O?Z'U"1V7..U..T.Ja. I Bunu genç kız anlayamadL Fakat bin·f O .. O .• 1di .. ~ Gele; Falipti.:- - _ _.,=;;;rrnS: dinliyorlardı. ---- ;u l(U b&§ından ve petrol (gazyağı) ıa tt· 
---, !"".. r·-ır rinin ilkt4rin ortasından b&§lanaral< 8 

P e ı · K d 1 ba§ı üzerine çöken aiır ve acı ölüm teh- f Bir dalcika ıonra birbirlerinin kollu1 Binbqı: tırılacnklarını söylemeıkte idiler. --'• arls 1 a in l
didini hiaaettiii için kuma ParU_e•. ~-,araamda :diler. - Bu sabah, dedi, ben bahçedeki Benzin satış !ia.tleri bugüne kadıır B>" 

tald>el damadına telefon etmesini M>Y- - Filipt. odamda ~ryordam. Bahçe kapan ça- · g,-
lem.İf ve ona acele çaimmftL Şimdi - Uiail !.. lındı. EY itine bakan kadın evde idi. Ka- brı1:!namıştır. Bunun sebebi fiatlerl_J1 .it' 

UL/Jil:/./LL/.Y:Lj# bekledikleri de o idi. Bu, çolıt kısa bir an ıürdü. um da ona 7ardnn edi,ordu. Kapı bana çenlerde indirilmesi üzerine ~art· Nakleden: A. öZY AMAN 
LiUiJ, babaamm böyle birdenbire ölüm - Lüail .. Baban naaal? ld tihlak mikdarının milhim mikdafda it' -2- daha Jakm 0 uğa İ9n çddını, açtan. mış olmasıdır. Bu artış mi:kdarın• f .-

döteiine dÜfmÜf olmaama bir türlü ina- - Çok fena Filip •• ölüyor.. Bir kadınla •• Yabancı bir kadınla kar- d . ırııla• · 
Paristen biraz. uzak bir say/iye

de, Fransız. ordu•unda binbafı 
olan ve milli müdalaa planları 
üzerinde yeni keşiller üzerinde ça
lışan .Şarten yalnız olarak genç 
kızı Lü•il ile beraber oturmakta
dır. 

birlerini epi zamandanberi tanıyorlardı. namıyordu. - Bu nasd olur? Haydi .• Yanma ko- ıdqtmı.. ketler, müzakereler icra edil i~ı ~ taJı• 
H b. ---- '- -•- bal ki b'I --•- da, ancak yüzde 15 - 20 nisbetın. .e b" atta ıraz ~tan -ra ı an ı e - Hayır .. Hayır .. Diyordu. Babam ,......... Elinde bir l&öpek vardı. jSe .. 
vardı. Şimd" j min etmekte idiler. Vekaletimız 111• ıibi gü~lü k

0

'1YVetli bir .•dam.. · . IY_e f • "'lr. • Bu l&öpek.. Ka2UD.Dl köpeği idi. tezayüdün daha mühim mikdarda o 
Filip, Lüristen on iki Yat büyüktü. kadar agır bır haatalık bile çekmemaf bar Bmbaıı Şa! :ren hila dalım halinde - Buraya on iki kilometre hdar 
Küçük y••ta ve akraba ziyaretleri ara- kimse böyle birka" aaat içinde ölümün idi. Epi n~••tılar. ·--•- b cağını beklemekte idi. ,. .. ,.uı• 

-ır y --_.,. u;umta uldum.. Yolunu kaybetmişti... Ik" lık b b dun ) 
• Dedi. Sizin olduğunu biliyonan. Getir- de yirmiden fazla olacağını göste!: .... 

ikisinin de kalplerinde yer elmİfti. kansız bir ıey Gözlerini açtı ~!- t ,.a• 
$ındaki ıörlifmelerde başlayan bu sevgi eJiğİne kadar aelmiı olsun.. Bu.. Bu iın-ı Nihayet kendine gelebildi. ı ay tecrü e u tezayu ~ 

· • • uını. • l<l !undan · k tl d bu vaziYe 
Lüril, bir süvari mülcizimi olan Binbllfı Şartren bunu farketmİ§ ve ma- Evet.. Genç kız böyle düıünüyordu 1 Karıısmda Filipi görünce birden ve ilk önce ıüphe ve endİfe ile karııla- ;ısı~~a ey]ufıray~n~: ~cnzin ,satıŞ v fi:~ 

Filip ile niş~nlıdır. Filip Pariıte, ni olmamıştı. iki taraf ta hislerini kendi- ama .. Binb11Jının vaziyeti hakikaten ağır- gözlerinin bebeğine kadar güldü. Sevin- d v b k d .... d L-1..-Ja . rağ?Xl 
• · kt b d · · d 1 d" ıgun u a ınm Jmun e ve ....... .., • krini, maliyetin yüks" clmesıne cırıt me e ın e staı görmektedir. sine söyledikleri zaman ue memnuniye- ı ı 

·· . . ·· .. •. . . nnda çok açık bir aifiyet ıezdim. Yalan arttımmml§lnrdır.> 
Binbaşı $aTten birdenbire ve cini 1 tini izhar etmişti. O.. Bırdenbıre ve :yaldamnla vurul- - Obh .. Hele ıükur gelebiJdm.. Ye- .. 1 .-.1:::..:... • d ---

' 
k h al t .x.ı k lu k d" . . ' . bild" ıoy em~ ... e man un. o ara ast anmış ır. v me üze- Çünkü Şartren zını ço ıever ı. He- mut gıbı bu hale düşüvenn.İftİ. life m.. T--Lı.·· ed k ı· • tt k ı· 

~ur ere e unı uza on. s t 1 .. ar·--z redir. Filibe telefon edilmi~ Ve bir le kamı öldükten sonra bütün emelini Yüz hatlarında ölmek üzere olan bir Bu sözlerin tqıdağı elemli ve acı mi- a 1 aca u ~ 
I · . Gözlerini ıöziime dikerek elimi aalltı. an evvel gelmesi söy enmıştır. En- bu biricilc yavrusuna bağlam11tı. Fakat adamın bütün &razı mevcuttu. nayı ıezen Filip binba§ının ellerine aa-

dişe içinde onu bekliyorlar.. qte ıimdi bu tekrar ıaadete kavuıan yu- Lüsil korktu. nldL Ve .• Gitti. 
· 11· b" ıkmak Yal y al d N ld 1 8 .. I b" d b" Ben de tekrar çallfma odama seçerek vayı yenı ve teme ı ır matem y nız.. apy naz ı.. - e o unuz . oy e ır en ıre na· • . . 

Kadın, sabahlan geliyor, işlerini öğ- üzere idi. . Babuı ölüyordu.. uJ oldu bu? ııone koyuldum. Dır çeyrek saat sonra 
leye kadar bitirip gidiyordu. Binbatının ı Binba,ı Şartren o sabah dipdiri ve tam Ne yapacağını f&fU'dı. Bir yardım, bir Diye sordu. aai kolumda hafif bir ağırlık, bir yor-
kw LüsiJ, genç bir süvari mülazımı olan 1 bir sıhhat içinde kalkm11 iken öğleye imdat çağırmak arzusiyle oda kapumdan - Anlatacağım. Hepıini anlataca- aun1~ ~ttim. Ayni zamanda da ıtilo 
Filip Lömorj'la nipnlı idi. Filip Pariste doğru birdenbire fenalaımııb. cfıtarı fırladı. ı ğım" Herıeyi öfreneceluin ben zehir- kalemmı tutan bat pannaiunla tahadet 
Harbiye mektebinde sitajını yapıyordu. Doktorun morfin fınngası ise ancak Tam bu ıırada da kapı önünde biri' lendim.. Ben ölüyorum.. ölecetim .. Bu pannağunm avucumda birlettiii noktada 

Gelecek ilk teırinde evleneceklerdi. muvakkat bir tesir yapmlfh. otomobil sesi duydu. Koridoru kotanlı muhakkak ve aad mesele de kendi ken- ıiyah.. Ufacık.. Nolıtta gibi bir Jelle aör-
Uösi de hayatlannı birleı-tirecekleri gü. Ne olmuıtu? · aeçti.. dime ölnüyorum.. öJdürülöyonım. dilin. Ba siyah Jelıe acıyordu. Ve acuı 

nil aevinç ve ... detle bekliyorlardı. Bir- Neden birdenbire baatalanmıatı 1 Bahçe kap11au teliala adi. Filip •• Llitil •özlerini hayret n deh- - Bitmedi -

l .k ve ~· dres nehri kenarında çe ti bk 
muk ziraatine, kavaklık ve fid~Jf 
tesisine elveri§li 491 dönüm ıu )arl• 
tarla acele aatılacakllr. Talip 0 

lar : kak 28 
Kar,ıyakada kurtulu§ IO • rcle 

numarada Rasih Tunaya. D~~~~ 
Hilmi Samanlıya ve Şanılı koY" 
Hafız Aliye müracaatleri. S 
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Şarkı en sarp köşelerinde 
T unçelinin her tarafında hum mali bir 

faaliyeti görülüyor • 
ış ve ımar • ÖLÇÜYE GÖRE 

f ' .. ORDUMUZ ... . . • . • 

•• • 
GUZELLIK 

· Asi dağlara yir-
minci· asır medeni
yetinin ruhunu 
getirmiştir. 

l 
Sinema alemi şimdi sipariş üzerine 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
güzellik ve güzel 

Eihlz 26 (Husus! surette giden muha
blrimlzden) - Konaktan hareket eden 
tram.,."BYlıa Göztepeye, P4lSapo1'ttan ka!
kan vapurla Karşıyakaya nasıl ıcçiyor
saın, bugUn şarkın en sarp. k~eler.inde 
nyni emniyetle do~yor, temaslar yapı
yorum. 

Bu senenin güzel
lik ölciisü ve mo-, 
dası ne olacak? 

T~lyle, topmğiyfo geçihnez gulan ve 
aşılmaz dağlariyle dünUn fısi Dersimi Elizık Halkevi . Artist olmak için iıtidat lizım. Fıı.-
h .. _.:ı__ '- ----'-'-rdad -n timi D ı '-- ... ıondan önce tiaha fazla iwm t>lan unnıall ço~ uzaıua ır . .n.eJ er- de Tunceliye gittim. Karış karış dolaş- unutulurken, yaşamak için ça ışrnak ha- eus .. 
sime soktuğumuz gun orası Tuncell ol- tıin. Tunceli yollarını saran humalı :iş tıra geliyor. Açltktan ölmek istemi.yen- ba§ka ıeyler '\'ar, 
du. Dersbn unutuldu. Munzur babası ve imar faaliyetinin heyecanını kalbimin ter ıkaz.andıklan paranın fnlıasiyle evle- Mesela, bunlarih bll.ııında Eotografa 
e!.sanelerlyle dinlenen bir şark masalı en der.in köşelerinde duydum. Her kö- rine badana sürüyorlar. gelir olmak var. istediğiniz kadar iyi Tol 
gibi hatıra gelmiyor ıartık. şede ~·ilkselen kışb, hUkümet konağı, BiR HATIRA yaparsınız, yaradılıştan sanatltar olurau-
Yapıcı cumhuriyet rejimi için imha mektep, yine mektep çatılarının yükc;el- Burada anlattılar .. Heyecanla dinle.. nuz. fakat yüzünilz fotografta iyi çıkmaz-

, • değil~ ihya .ruh~, esaslı bir s~y~t ~oldu. j diklerini gö:'1üm. ~ağlar yol oldu. Ir- diın. N~emden kabıma sığmıyordum. sa artistlik ıizin için mümkün değilair8 
Atesın cumhurıyet ordusu ıısı daglııraı maklar mt'sıre yerı.. Tenhalıklar şehir Size de tek:ro:rlıyabilirlın: Ayni şekilde, radyoda konu,ma.k için 

Şarkta yapdan inıaat ve tetkiklerde General Alp Doğan, EIAzık valisi, 
,Kız enıtitüsU müdürü Bn . Nuriye ve nıüşaVırler.. · 

rrın.incl ası~ m.~~lye~ en s.o~ ~en!-: v~ şenlik yed oluyor. olacaktır. 
tler)l}l ~etirc:\i.. :KendilerıQde il~ ~ır Eski ha in DersimH ~in1~i burada de;. 

. mdret tevehh?m ~en başlara bırer m- ğildir. Kayadan kayaSıa scl:e seke üç 
san olduklarını, yalnız yemek, içmek, giindc lfü 'köyden bir köye bban kuvve
'_çalıp çarpmak lçln değil, çalışmak, enerji tiyle·giden tnblatih çileli insanları şimdi 
•arf etme-k, 'insanlar gibi yaşamak için, şose üzer.inde kamyon yofeuluğuna ha
·lcanlarmdakl kuıd.retten istifade etmenin zırlanıyor. ÇOl:\ıkla'r ktavatlı insan yüzU 

·· ········ · ··· ········~··· · ·· ·· ·· ··· · · ·· 
90 lık . ihtiyar 
Birinci yaşımı sü
rüyorum. Çünkü 

~ hayatı ancak şimdi 
~anladım, diyor. ..... ........... . ............... ..... ... 

zamanı .geldiğini anlattı. Soygun yapa-
rak ~lan· servetlerin devlet ve mil
let mefhumlarının öz hakkına el uzat
ıınaktan .b~ka birşey olmadığını anlattı. 
Nasıl çalışılacağını, nasıl ka7.anıbcağını 
gösterdi. Av etindeki tat kadar çarşıdan 

· • . ve pazardan satın alınacak yiyecek llll3d-

... "" ' 

••••••• .. ••••nu•••••••••n••••11 
• •

11
••• de sesin radyoya gelir olması lazım. Fa-

: DER SİM : lı:at seııli sinemada bu :mahzur pek hüyiik 

--~··---
Artık Manzur ba-
bası efsaneleri gi
bi hatıra gelmiyor. 
Tunceli halkı yeni 
hay~ta sevinçle 
minnetle sarılıyor. 

bi~ yer i:gal etmiyor. 

... Sizin sesiniz radyoya gelir değilse ha§· 
bm sizin yerinize sesini kiraya veriyor. 

Siz istediğiniz gibi konuşarak filmi çe

verirsiniz. Filim bittikten sonra, sizin 

söylediklerinizi sesi radyoya gelir birisi· 
.rte söyletirler. 

Filmin ses kısmından sizin sesiniz kıı.l-

dırılır ve yerine o güzel konuşanın sesi 

·~· .. •••·•·-••••••• .. -••••••••••••••••••• konur. 
<:Manekid.eyiz... Munzur ça}'lnın her- Bu suretle insanın kendi ağzından baş-

rak suları tatlı bir musiki ile akıp gidi-
yorlar. Asker çadırlarının gölgeleri su
yun ahengine bµe tesir yapmış .. General 
Alp Doğan askeri teftiş ediyor. 

kasının sesini igitmek mümkün olur 1 

Fnkat, yıldız olmak için aranan en 
mühim §CY ynJnız çehrenin fotografa gelir 

Burnnın az ileri.sinde perişan bir insan olması değtldir. lkinci mühim bir ~art 
yığını vor. Bir deliknnlıyı:ı general so- \-ar ki o da vücudun tennsübUdür. 
ruyor: Bı.t tenasüp güzel görünmekle, iyi ha-

- Gerçek konuşacaksınız, hiikpinctin ırtllcet etmekle temin ~dilebilir. Fakat, ıl

buraya gelmesini neden lstemfyotdu• tiem11.da vücut gü:ıelliğfoin teshit edilmiı 
nuz? 
- HükUmet gelirse ağır vergiler de 

;gelefr, askere alırlar demişlerdl 
Cenoral askerleri İ.ı,<:aret eıder& : 
- Işte a5kerle.r, bir o~un üstüne, bir 

bir nümunesi vardır 'Ve artist olacak her

kes bu nümuneye göre ya kazanı(, ya ka· 
zanmaz. 

Güzel bir vücudun boyu, kalçası, beli, 

göğsü ne kadar olacakhr) Bunu teibit 

ellen model her ıene deiH~yor. Bu, uyıf
l~ ye şİ§manlık moduına bağlı bir feY• 

', Mcııela, bu •ene tesbit edile.o birnz ti§· 
mançadır. Model ıuı 

Boyuı 1 metre 62 sant;m. 

Boynu: 3 3 santim. 

Göğsü: Tam bir metre . 

Bel: 70 santiın. 

Kalça: Tam bir metre. 

' Dizkapağından yukarısı : 54 
Ayak bileğ.i: 3 7 santim. 

' 
A~ık kemiği: 24 eantim. 

Ayak tarağı ı 12 santim. 

san•rm .. 

~bıln de 'tatlı olacağını gösterdi. • Bunları Holivudda toplanan doktor-
Bu işe aklı ermiyerilere asker kara- !ardım, güzel sanat erbabından, artist ve 

Vanasının tadını tattırdL Medeni insanın Kız enı;titüsü talebelerine general ., 'alnerhac.dardan müteİekkil bir heyet tes-
~ız kendisi için doğup yaşamadığını,· ve omuzu apuletli namuskfır ordu ele- de senin kendi haline bak ... Onun gibt bit etmiştir. 
teıniyclllk ve ulusluk vaz.ifelerl olduğu- manını görünce kaçmıyorlar. Hiç değilse iyi giyinmek, soğuğa bTŞı koymak fe- ·Bunun üzerinde tabii birçok münaka
nu :ispat etti. Onların kafalarına dil~n- selam veriyorlar, ha}·r.>ll hayran seyre- n:mn? şalar olmuş, nihayet bu rakamla" üze-
ce ve idra'k mefhumlannı soktu. Zengin diyorlar. Gülen gözleriyle onların iltifat- Şiddetli bir ıztırap vicdanları titretl- rinde birleşmişlerdir. 
kalplerini millet işleriyle uğraşmak için lnrını zevkle, minnetle kabul ediyorlar. yor ve şu cevap veriliyor: 
harekete getirdi. Bulunduğu ülkenin Uzun bir yolun ortasında, kayalar ara- - Biz bilmiyorduk, cehaletimize ba- . .Qdu. a~retle ortaya 19 38 güzeli çtkıyor. 

ğ 1 
Şım t eınemalar bu vücutta artistler ara· 

ecısınn, sevincine nasıl iştirak edilmesi sına sıkı.şıp kalan bir köye t.esadüf cdi- ış a. .. 
gerektiğini gösterdi. Herk.esin, yurduna J yoı:um. Köyde, köylerinin adını bile bl- General askeri ~aretl.e W?vam ediy.or: yacaklar. Fakat, bu ölçüye uymıyan e9ki 
itarşı borçlu olduğu vazifeleri anlattı. len yok. Sağlam bünyeli bir ka<lın dok- - Karde.~lcrim, çocuklarım .. Bu as- artistlere yol mu verilecek) 

................. . ............... ...... "'! Şüphesiz hayır. Fakat onlar da bu öl-

DERSl•MLJ• çüye mümkün olduğu kadar uymak. için 
çal~malan lazımgelece.lc .. 

En güzel mı? 

Dünyanın en güzel kadını olduğu iddia edilen Doroti Lamur baklandaki bu İd• 
d ia belki mü"balağalıdır. Fakat o her halde beyaz. perdenin en iyi sanatki.rlann-
dan biridir. ' 

Ayna ve • 
artıst 

Jan Kravfort'un ayna kaqısmda alınmış bir rcsnu 

------------------------------------------•--.--
Ask'er' olmaktan Şunu itiraf mecburiyeti var ki, şark tu. 1 Okulda kız enstitüsü direktörü (sab1' 

çocukları ve şar.k kızlan daha zekidir. ( Burada yükselen kız enstitüsüne bU-1 Izmir kız enstitüsü yar direktörü) bayan 
Gösterilen en zorlu işle.re kafaları çabuk

1
· yük ŞEFIN gelişinde bir vaille düşüyor- : Nuriye, general Alp Doğan ve diğer mi· 

yatıydr. Sonra içlerinde devamlı surette du. Onu yapmak için, müesseseyi idare 1 safirleri karşıladılar. Misafirlere, husus! 
'On, on ikl saat çalışarak bir haftalık der-1 eden kıymetli başlar geceli gündilzlü ! suretete, sun'i çiçekten yapılmış roz.eUer 
.si bir gecede hazmedenler de var. En çalıştılar. O sabah erkenden harap elbi- tevzi edildi. 

korkardı. Tunceli-
' li kışla ya seve se-

kapalı aileler, kızlannı mektebe gönder- scleriyle mektebe gelen 60 kadar kız ço· General, bu kordelarun kesilmeslnl ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ve koşuyor. 

ker benim evladım_ meslekd~ım, canım mekten çekinirle~en şimdi kız enstitü- cui,'U baştan ay.ağa kadar yelaıesak general Kilzım Uraydan rica edince, or-
ve her şeyimdir. Biı. birbirimiz için ya- sünün kapısında ckmmw kabul et, onu elbiseler gcydilcr. Kasketlerini h.;şlanna dunun bu kıymetli elemanı eline mat 

J 

şar ve olilrüz. bu ışıktan mahrum etme> diye yalv.an- geçirdiler. Halk o kadar memnundu ki makası almış ve: 
1 Böyle ıkonuşan gener.a! ns1.::erle ku- yorlar. anlatı1ama1_ - cTuncelini Cumhuriyet hükümeu .. 
caklaşıyor. J ŞEFI HEYEC.fu~LA KARŞILADIK Ben bu küçücük hadiseye neden işa- ne hediye eden ordumuzun ve geTek ko-

Bu da cühuriycltir. Gururla, sevinçle söyliyeceğim ama, ret ettim biliyor musunuz.? Burada alt- mutanının bana verdiği bu şerefli va· 
·1 ELAZtZDEYlM k.ıSkanmamanızı şart koşuyorum. Hü- rnı.ş talebenin ayni cins \'e çeşitte elbise- zifedcn dolayı kendisine teşekkür <'der 
l Jtilmetimiz şarka o kadar büyilk ehem- ler geymcsinin ne demek olduğunun ve müesses n n mutlu olınnsıw ile-

_...... 

t~ık Kız enstitüsü müdürü Bn. N uriye, köy kızlariyle bir arada .• 
~bık Dersim delikanlısını Tunceli kış- san yaşında olduğunu söyliyor ve ila,·e a:1nda asker yaptı, onlara elbise verili, ediyor: 
h r?vana verdi. Ayakkabı verdi. Cum- - Fakat birinci y~nnı aürüyorum. 
) Utiyet ıı*erinin soğuk yerlerde kaput- Şimdi yaşamağı öğreniyorum. Çocukla-
u Ve sıhhatli çalışnuk suretiyle neler rımla birlilrle (A). (B), (C) yi olnıyo-
Yat;ttabUeceğini izah etti. rum, di)'Or. 

ENERJi DiYARINDA ~e cumhuriyet budur. 
~inin burası kin sohık 2ünlerin- Yaşamak için çalmak, kaçak yapmak 

Şimdi Elazfadeyim.. Burada, ça1~an 
eller yeni Elfizize ynraşıyorhr. I~aat 
faaliyeti o kadar çok ki esnaf fırsattan 
istifade ederek iki paralık ~i pazarlığa 
döküyor. Burada meydana gelen kız. 

enstitilsUne, kapısız, pençereaiz bir bi
nada Jevnma başlıyan talebeler ~imdi 

modern bir müessesenin içinde, 'kafala
rını ilimle, tıpkı ıirin hmirln bilıill kıi
ları ~ibi ev hizınetlerlle dolduruyorlar. 

miyet veriyor ki, hergün ~·ükselen bina- karşıdar: güçlükle nnlaşılao:::.ğını tahmin rim> diyerı-k k pıdaki korde'ayı s-
tar, imar edilen '!köşeler b~lci bir şenlik- ederim. Çünkü bu idare altmış kat elbi- mişUr. 
'le daha gilr.el oluyor. senin düğmelerini bile trenle Istanbul- Verilen çay :r;'y..ıietinde bayan Nurİl" 
Şu soğuk günlerde en büyüğümtiziln, dan getirtmişti. Kız enstitüsünün açılma misafirlerine teşclt.kür etmiş ve okulua 

ATATORKON geleceğini öğrenen El- töreni, büyük ŞEFIN teşrifier.inden son- gayesi hakkında bir hitabede bulunmUJ. 
lzi:r: halkı, bil.tün bir geceyi uykusuz ge- ra 200 davetlinin önünde yapıldı. EliWz alkışlanmıştır. 
çirmi§tl cUykı.ısuz geçirmişti> cUmlesinl ve Tunceli valileri, liva kumandanı ve 
cUml~ bUtUn kuvvetiyle söyliyorum. diğer büyük rütbeli zabiUer, müfettişlik 
Bu ne hasrettir lci, herkes .sevgiden mil§avirleri, o gün saat on bqte kız cruı
bir batla sararak solkaklara kosturmuı- titu.ü bin.asında toplandılar. 

OCLU 
Yeni Asır - Arkada un l moğlu-

nun tetkiklerine ait yaz.ılar bundan son
raki aavılanmıııdı devam ~ecek\ir. 



Yenilen Favsta 
............................ 

ANKARA RADYOSU 
Öğle neıriyatı 

Saat 
Yazan : Mltel Zevako .1) 13.30 - 13.50 Muhtelif plak neşriyatı ---------------------------1•• 13.50 - 14. 15 Plak: Türk musikisi ve 

- 35_ halk -şıukılan 
14.15 - 14.30 Dahili ve harici haberler 

- Gel, dedi. Arkamdan gel' Sana ye-' Sonradan ağlamağa bl!iladı. Artık Favs- Aktam neıriyatı 

nün ederim ki bir gün gelece~ sev~ilinl taya balınııyordu bile. Biricik düşüncesi Saat 

VZV.M 
395 Vzii.m kurumu 
115 Ş. Riza halefleri 
110 InhisaT idaTesi 
80 M. ;. TaTanto 

75 Alba!JTak 

28 D. ATditi 

8 C. Ayvaz o. 

3 H. Saraç 

15.52 19 • 
14.75 16. 

10. 14. 
13.81 14. 

13.25 

15. 

12. 

17.50 
goreeeksin. kızı idi. Bu sıra<la Favsta bir müddet l 8.30 · 18.35 Plak neşriyatı 

Saizoma şu kadının sözler•niıı tcsır: onu kenJ; haline bıraktı, tekrar sordu: 18.35·19.10 Çocuklara Karagöz: Kü- 814 Yekfın 
altında hlnıışlı, tereddütsüz Favstanın - Söyle bakalım kızınızı görmek ıs- çük Ali l606G2 
arkasından yürüıneğe başladı. Favsıa tiyor musunuz? Tanıına.Wğınız yavru- 19. 1 O - 19. 35 Türk musikisi ve ha.lk şar- 161476 

köşke girdi. Saizoma titriyerek onu ta- nuz için kalbiniı.de bir şefkat hissi duy- kılan lNCIR 

kip etti. Korkınuş nazarlarla etrafın~ bn- muyor nlusunuz? (1--likmet Rıza Sesgör ve 22 ; . Taranto 
115120 

4 4 hu. 

lcın<lı, mırıld.ındı: Zav:ıllı deli hınçkırıklar içinde göz arkadaşları) 
- Oof! Peskaporn burada ''.ÜrmÜi· yfi§ları dökerken şu cevabı verdi: 119.35 · 19.50 Saat ayarı ve Arapça neş· 115142 

tüm. - Halırladıın. Herşeyi hatırladım. rıyat 3/ 121937 çekirdeksiz iizii.nı oTta fi-
- Evet, peskaposu burada görmili,- Ben kendimin ana olduğumdan, dünya-119.50 · 20.15 Türle musikisi ve halk şat · 

k 1 
atleri .. 

tün. Bundan dolayıdır ki manastırı!I et- da bir kızım olduğundan haberim yok- 1 arı 
rafından ayrılamıyorsun. Kalbin üm:t!e lu. Bununla beraber ıstıraptan bWli3ldı- (Müzeyyen ve arkadat- No. 

7 

8 

12.75 

doludur. ğım zaman onu çağırıyor, yanımda bir lan) No. 
- Hayır, hayır! Eğer hakikaten b.ına tebessümünü görsem ıstırabımın dinece- 120. 15 · 2 1. 00 Solo Vi:olonsel: Cümhur 

1 

No. 

13.50 

9 14.00 

acıyorsanız benim bir daha peskapos·, ğini umuyorum. Başkanlıgı filharmonik or- No. 
görmekliğimi istemeyiniz. - Demek onu görmek istiyorsunuz? kestrası solistlerinden Da- No. 

10 15.00 

18.00 11 
- Ya Jan Kervilliyeyi? _ Acaba nerede? Kızım olsa idi ya- vid Zirkin tarafından (Pi- N o. 
- Onu görmek isterim. Onu tanı- nımda olurdu ... Anasız yaşıyabilmesi yanoda Marscl Bi) 

12 

ZAffiRE 

23.00 

mıyorum ... Fakat onu her halde taruma-1 imkanı var m1dır? j 21.00 · 21. 15 Ai~ns haberleri 
lıyım. 1 - Ben onun bulun.duğu yeri biliyo- 21.15 · 2 1.55 Studyo salon orkestrası 

- Pe~ yakında, bir kaç gün içinde rum. 1 ISTANBUL RADYOSU 
onu göreceksin. Yalnız onu değıl !:ızını ı - Siz herşeyi bılıyorsunuz. O lulde Öğle nqriyatı 
da göreceksin. siz kimsıniı.~ Benden ne istiyorsunuz? Saat 

- Kızın11 rnı "! Fakat benim kızun Bir kızım olduğunu söylediniz, evet ben 12. 30 ?Jile.la Türk muaik.isi 

yok. O iki asilzade bana bir kıZ?ın oldu- 1 do anlıyorum ki bir kızım var. Aşkın1· 12.50 Havadia 
gunu söylemişlerdi. Ben onlara da ina- 1 dan duymadığım saadeti analıktan duya-' 13.05 Plakla Türk musikisi 
namadım. Çünkü kızım olmadığını b' 1 cağım. ı Alqam nqriyatı 
lıyorum. j - Bak aklın başına gelmeğe başladı. Saat 

- Jan dö Kervilliyeyi halırlıyorsua Benim kim olduğumu soruyorsun. Mer-; 18. 30 Plakla dans musikisi 
değil mi ? j hametli bir kadın! ... Bu kıadar yetmiyor 19.00 Safiye: Piyano ve keman relalca-

- Belki'. Evet... Uzun umandanbcri mu? Bir tesadüf bana kızınızı ve t.şıkı-1 · tiyle 
kaJbimdc yer alan ~u adanıın isnıi d<?· 

1 nızı tanıttırdı. Şimdi beni dinleyiniz.Va· 19.30 Konferans: Doktor Jbrahim Zati 

meık Jan dü Kcrvilliye ... Susunuz nı~.·' Jide olduğunuz zaman siz hapishaneye I (Çocukların hıfzıssıhhasına dair) 

dam, bir daha bu ismı tekrar etmeyiniz .. 1 gotürüldünüz: J ı 9 55 B h b ı · . . orsa a er erı 
Ya babam bmlcnb1re içeriye girip işitse 1 - E\'C. hapishan•yi hatırlıyorum. Is- 20 00 s d. k d l f d ·d" N . . . . . . 1 · a ı ve ar· a aş arı tara ın an 
ı ı. ... e cevap verırdım. Icerıde kımsc tıraplı <l.ıklkalar gözlerunde canlanıyor T" k ·k· · h Ik k 1 _ . · · ur rnusı ısı ve a şar 1 arı 

bulunmadıgına hır kerre daha yemin - Bir takım merhamets:Z adamlar 20 30 H 
kl

.• . ]" 1 . ava raporu 
etnıc ıgıın azıındı. evladını elinden aldılar. Anlıyor musun? 

E k 
.. h' 1 · 120.33 Ömer Rıza tarafından Arapça söy. 

- vet pc mut ış o urdu Lconor. - Evet bana işkence edenler, beni 
Hakkın \'ar ihtiyar Baron bunları öğre- hapisle tutanlar aldı. !ev 
necek olursa feliiketin büyüğü o vakıt - Evet seni kızından ayırdılar. 20.45 Samahat özdenses ve arlı:ada~ları 
kopar. _ Zavallı yavrucak ne kadar ıstırap tarafından Türk musikisi ve halk 

- Evet birkaç şey var ki babamdan çekti. ~arkıları (Saat ayarı) 
k ı 2 1 . 1 5 Orkestra 

sa !arım. - Hayır. Çok mesut bir ömür geçir- · 22. 15 Ajans haberleri 
- Janı da babandan saklıyor musun? 

1
. di. Eyi kalpli zengince bir adam onu aldı, 

S k k k ı 22.30 Plakla sololar, ope o ı 
aiwtna ıp ırmızı ~esi di. ~taskesini evladı gibi büyüttü. ra ve pcre 

<l O k be ı parçal arı 
cıra ı. nu a: tmi:;ti... .. .. - Bu adam kimdir madam' Ismlni 22.50 Son haberler 
_ Kad.'.nın tela.şını v_e yuz~nun k_ızardı- 1 söyleyin. Gideyim ayakl~rına kapana-
gını goren Favsta birdenbıre sesıni de· )-'tm. Avrupa istasyonlarından bugün dinle· 
ğ~tirerek onu teselliye çalıştı: _ 0 öldü nebilecek seçme program. 

12 «agoıı buğday 

300 ton arpa 

S.875 

80 toıı pamuk çekirdeği 

6. 

4.0625 

2.40 

86 balya pamuk 31. 32. 
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incir ve Üzüm 

Gümrük kar§ısında Ozüm 
Kurumu i§letme hanında Tari, 
markalı nefis incir ve üzümle
rin toptan ve perakende sab§ı
na ba§lanmıttır. Fennin en son 
va.sıtalariyle tertemiz itlenen 

bu İncir ve üzümlerden herkes 
istediği mikdarda satın alabilir. 

Siparİf kabul olunur. Hediye 

için zarif ambalajlar da vardır .• 

TELEFON : 2512 
1 - 10 (2123) 

- Sıkılmayınız, ben herşeyi biliyo- - O ö!Jü mü• Tali hep böyle eyi ac HAFiF KONSERLER 
runı. Senin babandan sakladığın \'e fa. damları sürükler. Acaba zavallı adam KUŞADASI ASLiYE MAHKE-
ı.. k k k 1 6, 45 Paris kolonyal: Plak konseri, 7 MESINDEN 
,...t or a orka Se\·gil.ine söylediğin huzur ve saadet içinde mi öld;i? . ' : 

l d b'l' L k · 10 Berlın kısa dalgası: Hafif musiki 9 20 D l ah 
"r arı a ı ıyorum. eonor, son ya ın- - Hayır, hap:shane köşelerinde... p . k . • . ' ' avut ar n iyesinin Türk §anh 
j l k ans olonyal: Pli\k, 9,30 Berlın kısa 

< a ana o aca sın. - H:ç olmazsa bu edamın iS'.nini ol- . mahallesinden ölen terceman Mus-
Ana ını' • . dalgası: llafi( musiki, 1O,30 Paris kolon-

- ' ·· sun ogreneyuıı.. . • tafa veresesinden Memi§ oğlu Hü-
- Senin sırrın bu dcg· il mi? Jan bunu Ad F k 1 'd ' K d' . "dd . yal : Pl~k. 1 1,50 Keza, 13 Berlin k .. a - ı or o ı ı. en ısı nıu eıu· 

bılıniyor :nu? Seni nikahla almayacak mumi id'. Bu is:ni nklında tutabilecek- dalgası: Hafif musiki, ( 14, 15: devamı) 
m? • misin• 13,1 OBükre~: Plik musikisi, ( 14, 30pliık) 

- Evet babamın bizim kabahatimizi _ öliinceye kadar bu insaniyetli ada- 14, l 5 Paris kolonyal: Konser nakli, ı 5 
bilmemesi lazımdır. Ona güzel bir isim ıııın isrnini unutnıyacağım. Acaba fc15- Keza, 1 7,45 Berlin kısa dalgası: Hafif 
koyacağın1. O isimle '.·avrum iftihar ede- k ki • beb k 8 02 ete ll'raına ıgımn se i nf'dir? musi i, l . Bükreş: 18. 30 Peşte: Çi-
cek. - K:. zınız. gan orkestras ı , 18,50 Berlin kısa dalga5ı 

- Evliıdın .. Kızın ... Biraz ı;,yrot et . I' f'f ·k· 19 
.
- i\li.im_kün_ d~ğıl ... ·_ :'fasıl .olur~ . Hem I ". a. '. m.usı ı, , 15 Bükreş: ltalyan mu• 

halırlıyacaksın. Sen ana oldun. Dünyaya b.r kızıın oldugunu ogreneyı:-n, hem de 1 5ıkısı plakları, 19,45 Peşte: orkestra, şar~ 
bir kız çocuğu getirdin. Düşün Loonor .. 

h 1 
d arkasınd..ıı onun canavar olduğunu işi- kı, 20 ~1oskova: kanı:ı.ık konser, 20,70 

A a.i olu ıneydanı gözünürf önüne ge· 1 • -
tır. Hani papaslar seni tutuyordu ... Sen teyiın. .• . . • Bradislava: Prag: Hafif musiki, 20,25 
yürüror<lun nihayet o nıPydana geliyor- - Benı:rı ne dedıgımı anJaınıyorsu-1 Viyana, Graz: Opera korosu, 21 Laypzig 
dun.. nuz.Fo~·kot k~zınızı kendi n1ezhcbine gö· I Orkestra, sopran, tenor, çift piyano, pi-

s re yanı Pruleslan olarak büyütmek is- "•no • vı·yo l on•. el 2 ı ı 5 B"k . K 
a;zoma çılgın bir h.ırekctle geri geri ted' s· H"k l . i' , , . u reş. oro 

Ç
ek.idi \'C bag'ırdı·. ı. ız u no ardan ıd:niz. Serbest dü- konseri ? 1 25 \''. y . .k .. ·· · 1 • - • ıyana: enı musı ının 

şuncclı adam onu Katolik """mak isle- h 1 . 22 - Darağ.ıcı ah! Bana acıyın. Karnım- d. J ~ • şa e."er erı, , 1 O Brüno, Prag, Orkestra 
d t d k 

ıuc ı . anı ..... 
a aşı ıgun şu yavruya ıymayın. 23 Bükre~: Giurgea orkestrası, 23,20 
F -- Jan m:~ avsta ko•tu, kadınooüızı dü<tü«~ \ " 1··1 l '"' e. " !'> ıyana: · .. g enet" i musiki. 

ye.,Jen kaldırdı ,.,, dedi ki: - Kızınıı.t verilen isim bu idi. ı,tc 
- Dinle! Seni affettile~. Bok yaşıyor- bu din ihlil:Uı za\'ı.:ıllı adamın ölümünü OPERALAR OPERETLER 

'un. intaç elti. 19,45 B~ılin hıa dalgası: (leh suche 
- Evet yac: ıyorı... , bir ;nuc'.zc eseri - Bir genç kız nasıl olur da bu ada- ' meine F rau) Operetinden havalar, 2 J, 

olarak kurtuldum. ipin başımın ueunda 

1 

mın Olümüne sebebiyet verebilir? ı f'eşte: L.'.ı\mour ·rrorpicale i~imli opt"ret 

ıı:allandığını görmiiş "'ılÜ idim .. Cellcidın - 'flakkınız var. Eğer casuslar haber piyesi. 

;~~oca c'. eri o:ııuzuına dobn,, ,,.,,ş ':nı '·'.'rıneıniş olsalardı tab<i bu adama kimse RESIT.-\LLER 

- Ana oldun da onun icin kurt .... ~dun. 
O ınasun1 yavru için seni ~affettiler. 

- Deınc-k ben ana}~ .;n, bir kızıın var 
ha! 

Saizoma uzun Oir kahk3ha salıverdi. 

bırşey yapamazdı. 

- Casus mu~ 
- Casus kadını da tanıyorurn. 
- öyle ise bu fena kalpli kız da ayni 

fıkıbetL• uğraınalıdır. 

- BiTMEDI -

18, 15 Beri in kısa dal sası: Halk şar
kıları, 19.15 Varşova: lsveç halk şarkı-

ları, 22,j5 \'iyana: 

ınu<Jikisi. 

DANS MUSIKiSI 

Amerikan piyano 

seyin ve Yatar karısı Hatice ile Sö
kenin Kemalpa§a mahallesinden 

ölen Bedriye veresesi tarafından ay

ni nahiye ve ayni mahalleden Nuri 
karısı Şerif ile küçük Ali kızı Ha-

bibe aleyhine açılan men'i müdaha

le davası üzerine ilanen yapılan teb

ligata rağmen dava olunanlar.dan 

Habibenin gelmemesi yüzünden 

hakkında gıyap karan verilerek 
duru§manın 8/12/937 çar§amba 

günü saat ona bırakılmış olduğu 

usulün 141 ve 142 inci maddeleri
ne göre bildirilir, 

4278 (2181) 

MOFLIS ÇAVUŞ ZADE MUS
TAFA NURi iFLAS iDARESiN
DEN: 

Tasfiye muamelesinin intacı hak

kında müzakere icra ve karar ita 

etmek üzere alacaklıların 24/12/ 
937 cuma günü saat on beşte Sa

man iskelesinde Salih ağa hanında 

bir numaralı yazıhaneye gelmeleri 
rica olunur. 

(4284) 2178 

meraklılarına müjde 

Dünyanın en mükemmel ve maruf 
radyolarından biri olan 

ULTRAMAR'IN 
938 modelleri geldi. JI.k partisi kıaa bir zamanda bitti. ikinci 

parti aiparitlerimiz geliyor. Parazit için yapılan yeni tertibat 
taYanı hayrettir. Sea temiz, tabii ve tatlıdır. Enualiyle kıyas 
kabul etmiyecek derecede mükemmel olan hu yeni modelleri 
bir defa dinlemeniz kafidir. 

Fırsatı Kaçırmayın 
Açık Anadolu bayilikleri vardır 
Türkiye umum depoziteri 

ET ABLISSEMNTS EDISON 
TEL ADRESJ: SESBES TELEFON: 2517 lZMfR 

·---iıııllıiıta 
Türk Maarif Cemiyetinin 

Büyük Eşya Piyangosu 
ikramiye 15400 Lira 
ÇEKiLiŞ 18/12/937 BiR BiLET BiR LiRA 

Biletler: Cemiyet Merkez ve tubeleriyle yeni postane kartısın 
da Erzurum hanında ilan itleri bürosunda ve piyango bayilerinde 
satılır. 1 5 -25--10-20-30-3-6 «6553» (1845 ... 

'13 
~ 
o 
e 

00 
M 
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Standard radyoları fennin bir tah eseridir. Kuvvetli ayırına 
k~biliyeti, yüksek ve temiz ses, otomatik fadinğ reğlajı, majik 
goz ayarı, lüks moble ve daha birçok yeniliklerle mevsimin en 
yüksek makineleridir. Bir defa «STANDARDıı ı görmeden rad· 
yo almayınız. 

Acentesi: lzmir, Saman iakelt>si, ikinci Kordon Nu. 55/3, Hü· 
seyitı Hüsnü /demen. 1-10 (2156) 

" - ' Defterdarlığından: 
icar Nu. Lira 

iz mir 
250 Develi köyde 13 dönüm bağ 80 
256 Tepecik Kağıthane C. 149 eski 141 yeni Nu. lı dükkan 32 
257 Bayraklı Bornova cadde 34 Nu. lı ev 45 
Yukarıda yazılı emvalin senelik icarlarına bidayeten ve teın

diden talip çıkmadığından 2/12/937 tarihinden itibaren bir ay 
müddetle pazarlığa hırakılmıttır. Taliplerin her pazartesi ve per· 
tembe günleri Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak komiıyo• 
na müracaatleri. ( 4282) 2182 

il Daimi Encümeninden : 
Nafıa dairesi için satın alınacak olan 5500 lira muhammen be· 

delli bir arazoz 15 gün müddetle kapalı eksiltmeye konulduğun· 
dan isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlayacak· 
ları teminatlariyle birlikte teklif mektuplarını 16 Birinci kanun 
937 pertembe günü saat 11 de il daimi encümeni baskanlığına 
vererek makbuz almaları ilim olunur. 4246 (2185) -

12 Berlin kısa dalgası: 20: Bükreş 
21,30 Borlin k,.a dalgası, 22,30 Varşova 

22,30: Prag, 23.30: Münih, laypzig, 
23,35 Berlin, Kolonya. 

iz mir Belediyesinden: 
Miktarı 
Lira J(. 

ampullerile temin edini1;, 
1500 saat dayanan ve devam eden 

bu ampulleri hepsine tercih ediniz, 
Bayilerden arayınız 

: ' . . , . 
-·· _, ' ~ 1 

Ticaret 
politikamız 
BAŞT ARAFI 6 iNCi SAHiFEDE 
temin etmekle ihracat tacirlerine büyük 
bir kolaylık yapmakta ve böylelikle ken
di ihracatının hacmini yaymağa çal11mak· 
tadır. Hükümetin bu yardımlarından 

memnun olan Istanbu] ihracat tacirleri, 
kendi aralarında, branılarına göre, bir· 
likler meydana getirerek lüzumsuz reka
betlere meydan vermemeği kararlaıtır· 
mıılardır. Muharrir: cBu izahat ve bu 

maJUmat bizim ticari iılerimizi düzeltmek 
hususunda.ki tetebbüılerimize yardım 
eder kanaatindeyim• demektedir. · · 1 

EMLAKiN 
Tahak No. aı Cinai Mevkii Nu. sı Borçlunun adı Yılı 

) 1380,1376, ( 15/1,2;15/3) 
1375,2658, Palancılar Ç, ( 15/4,15/9, ) Mustafa ) Dükkan Sabıka 

) 1361,2659, ( 15/5,21/5. ) 
19 ismet P, Bedestanı 19 Zehra » » 
21 » » » Ahmet » )) 

1741 2 nci Sipahi 17 Saim ve Naciye » )) 

1695 Bahadırlar 9/29 laak Kirispin » )) 

1690 » 13/9 Hayım » )) 

1692 » 9/23 Danyal Eskinazi » )) 

1693/1694 » » 9/27,28 Acem Ali » 
527 Ev Hacı Pata So. 29 Cevriye » 

- --
34 56 

24 so 
54 34 
34 92 
41 34 
44 o4 
24 22 

103 92 
24 09 
60 00 

1753 Dükkan 2 nci Sipahi 14 Ali Sami » 
Yukarıda mevki cins ve numaraları gösterilen emlakin tanzifat vergisi ve tenvirat reııninden 

olan borçlarını ödemiyenlerin adları yukarıda yazılmıt ve kendilerinin ikametleri meçhul olnı•j: 
yüzünden ihtarnameleri tebliğ edilememit olduğundan on gün zarfında adları hizalarında yaz•. 

borçlarını ödemedikleri takdirde haklarında tahsili emval kanunu mucibince muamele yapı~;;r 
ilan olunur. 4286 (2 



• ' L ::. KANUN CUMMl1"FJA 9S-. -r r1rr- _ , o p $ 

T. C. ZiRAAT BANKASI BODRUM AJANSINDAN: 
Gayri menkullbı 

Metre. M. Ne•'i Me•kU 

Hududu muhammen 
kıymett 

(35852) 

(2i14S) 

(9730) 

(15980) 

(3676) 

incir B. kadı 

incir 8. kadı 

Tarla koç 

Tarla kızıl 

lira K. 
kalesi Şarkan mangili oğlu imam oğlu 537 61 

veresesi iken şimdi yol Şimalen 
yol ve mezarlık ve vakıf tarla 
garben yol ve mezarlık ve yol 

. ve · deniz cenuben mimikadina 
ı iken timdi imam otlu Ali iledir. 

kaleıi Şarkan mangili karııı iken tim· 323 92 
di Mustafa cenuben imam vere-
sesi Şimalen yol garben Mahmut 
iledir. 

yakası Ş. keraoğlan oğlu Hasan vere- 80 41 
sesi tarlası Ş. Hasan hissesi 
G. yol C. vereseden Hatice 
hissesi iledir. 

ağaç Ş. yol Ş. Hasan hissesi ve cebel 87 30 
G. cebel ve Hafize hissesi ce-
nuben vereseden Hatice hissesi. 

Tarla koca taş dibi Şarkao yol Ş. Halil ağa o~lu 25 73 
Ali tarlası G. dere C. verese· 
den Hatice. 

(12176) incir 8. kml musluk Ş. yol Ş. vereseden Hafize hah- 153 36 
çesi garben boz Ömer Ömer oğlu 

(5514) 

(7352) 

(5514) 

t 

(4595) 

((5920) 

, 

(3676) 

(919) 

Ali karısı bahçesi C. vereseden 
Hasan bahçesi. 

incit 8. gün dönümii Ş. Salih ustaya mufrez bahçe 110 28 

incir 8. 

• • B 
ıncır • 

lndr 8. 

tarla 

incir B. 

incir B. 

G. miyisli Hüseyin kaptan 9e-
resesi bahçesi cenuben bedel 
oğlu Hüseyin bahçesi. 

hurtma Ş. Hacı köse oğlu Ahmet tarlası 183 80 
Ş. ve G. hacı Süleyman zevce~i 
bahçesi C. deniz olup fİmaldeki 
bahçeden cenuptaki deniıe (305) 
hatf'e. 

taı havh Ş. Hilseyin bev oğlu Mustafa 99 25 
bey G. hacı Haaan oğlu Mustafa 
Ş. yol Ce. kahya oğlu Mustafa 
iledir. 

,. " Ş. HGıey:n B. oğlu Mustafa G. 82 71 
Hacı Hasan oğlu Mustafa Ş. yol 
C. mangili oğlu tarlaf arı iledir. 

g& kceler Ş. çoban vasi( emvali metrukesi 321 44 
iken timdi Samut oğlu M uıtafa 
kızı Fatma tarlaıı Ş. gökceler 
kalesine muttasıl G. kuru 1ıkı 
oğlu Mustafa tarlası C. Çoban 
Vasil iken şimdi Samut oğlu 
Mustafa kızı Fatma. 

yayla Ş. Sahibi senet B. Ş. h a cı Ali 145 00 
oğlu Hüseyin veresesi B. G. ba-
cı Hüseyin oğlu lbrahim B. C. 
köylü Mehmet oğlu kızı B. 

yayla Ş. sahibi senet B. Ş. bacı Hasan 38 00 
oğlu hacı Ali iken şimdi oğlu 
Hüseyin çavuı B. G. Arif ağa 
vereseleri iken şimdi bacı Hüse
yin oğlu lbrahim çavuş B. C. Ali 
yegen oğlu Mustafa veresesi 
bahçesi. 

borcu 
köyn 

lira K. mahallesl 
135 00 Bodrum 

135 00 " " 

Borçlunu ismi 
T. C. 'f. Cedit mahılleıindea 
Süleyman oğlu Mahmut öncü 

30 00 Bodrum çarşı T. C. T. Çarşı mahallesinden 
Muhittin hafidi Mustafa UsJu 

25 00 it tt " .. " 

30 00 " " tt " 

25 00 it " ıt it 

50 00 Bodrum çarşı T. C. T. Çarşı mahallesinden 
Kadir oğuHarmdan Ali kızı ayşe 

55 00 müskebi 

35 00. akça alan 

35 00 H " 

17J 00 Bodrum 

37 00 Bodrum 

37 00 Bodrum 

T. C. T. mllskebi köyiinden 
Betçeli Ahmet oğlu Hasan Gül
daı. 

' 

T. C. T. Akça awn köyünden 
Kahya oğlu Mustafa Kahya · 

T.C.T. TOrk kuyusu mahalJe
ainden Hüseyin oğlu Mustafa 
Ôz Samut 

T.C.T. Tepecik mahallesinden 
ylb~baıı Hllseyin evlldı manevisi 
Ane. 

T.C.T. Tepecik mahalleıinden 
yüzbaıı Hilseyin evladı maneviıi 
Ayşe. 

Bankamıza ipotekli lkraıattan borçlu oldukl:uı mebaliği ödememelerinden dolayı yukarıda isim ve şöhretleri yaııh borçlula
rın merhun gayri menkullerinin 23-11 ·937 tuihinde borçları miktarına göre bankamız namına ihalei evveliyeleri icra edildiğinden 
nıeı.k6r gayri menkuller 15 gün müddetle tekrar açık artırmaya konu~muş ve 9-12-937 tarihinde ihalei katiyeleri icra edilmek 
&zere mtlfterisine tablacağından talİJ> olan'arın yüzde 7,S pey akçesini hamilen ajanımıza müracaatları ilin olunur. 

lzmir valiliğinden: 
1 - Bronz on Ye nikel yirmi bet kurutluklar 1/12/937 den 

itibaren tedarilden kaldınlmıttır. Piyuada para olarak kulla
nılmıyacaktır.Kullananlar hakkınd"a kanuni takibat yapılacaktır. 

2 - Bronz on ve nikel yirmi bet kuru,luklar piyasada alıt 
veritte kullamlmıyacakıa da Cümburiyet Merkez ve Ziraat ban
kaları ile mal sandıklarına gerek değiştirmek, gerek ödemede bu~ 
lunmak için verilebilecektir. 

Sayın halka keyfiyet tekrar arzolunur. 
2~3--4 2160/4247 

Devlet Demiryollarından: 
• 

ileride Makiniıt yetiftirilmek üzere, San'at okullari tesviyeci, tor
nacı, Demirci, Kazancı ve buna mümasil demir i!leme kısımlan m&-
2:Unlanndan timdilik 40 - 50 kiti alınacaktır. lstekliferin mektep teha- 1 
detnameai aalmı veya tasdikli bir s urenni iıtidalarma bağlıyarak An-1 
karada Devlet Demiryollan cer dairesi reisliğine müracaatleri. 

30 - 3 - 6 (4211) 2143 

istasyonlarda ve trenlerde bulunup sahipleri taraf andan kaldı
r-ılınıyan ve nizami müddetlerini dolduran muhtelif cins ve kıy
metteki efyalar 14/12/937 tarihinde salı günü saat 9 dan iti
haren Alsancak garında 8 inci itletme komisyonu tarafından açık 
arttırma uıuliylc ve pefİn bedelle satılacaktır. Eşyanın cim ve 
kıymeti hakkında malumat almak isteyenlerin Alıancak garına 
tniiracaatleri. 3-5 4253 (2170) 

** 

lzmir Defterdarhğından: 
Sata, Lira K. 

1030 Güzelyalı Oçkuyular mevkiinde 208 dekar arazi 
dahilinde 2500 ila 3000 ağaç zeytin etcarı ve kule 
ve kuyu ve havuz sekiz ıene ve ıekiz taksitte 
ödenmek üzere 13762 50 

h Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetine bidayeten ve temdiden 
ıt~di layıkıyle talip çıkmadığından pazarlıkla ıatılmaıma karar 

berdrniftir. ihalesi 23/12/937 tarihinde perfembe günü ıaat on 
~dedir. Taliplerin milli emlak müdürlüğüne müracaatleri. 

4281 (2183) 

4280 (2184) 

lzmir sahil sıhhiye merkezi baş 
tabibliğinden: 

Urla tahaffuzbaneıinin ihtiyaci olup muhammen bedeli 1096 
lira 35 kmu• kıymetindeki boya ampul ve muhtelif demir leva· 
zımı 26 ikinci tetrin 937 den 10 birinci kinun 937 tarihine ka· 
dar 15 gün müddetle açık eluiltmeye konulmUftur. 

Şerait ve listeyi görmek iıteyenlerin lzmir Sahil Sıhhiye mer· 
kezine bqvurmalan, ekıiltmeye gireceklerin yüzde 7.5 mikta· 
rındaki 82 lira 23 kurut teminatı muvakkate akçeıini . beraberin· 
de getirmeleri ilin olunur. 26-1--6 4177 ,(2119) . 
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Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Ban
kası lzmir şubesinden: 

Bankamız tube ve ajanslarında münhal veznedarlıklar için 
hariçten veznedar alınacaktır. Taliplerin daha fazla ma.lfunat 
almak üzere tubemiz muhaaebeciliiine müracaatleri ilin olu-
nur. · 1- 5 2150[4230 
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• il ; ; 

DEUTSCHE LEVAN- Fratelli Şperco 
TE - LINIE Vapur Acentası 
G. m. b. H. ROYAL NEERLANDAISE 

HAMBURG KUMPANYASI 
DEUTSCHE LEVANTE • LINIE STl!:LLA. vapuru 27/11/931 de gelip 

HAMBURG, A. G. yükünil talıliyeden sonra Burgu, Var-
'.ATLAS LEVANTE • LINIE, A.G. na ve Kö.stence içln yülı:: alacaktlr. 

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

rinde bekleniyor. Rotterdam, Hamburg rına hareket edecektir. 
v" Bremen için yUk alacaktır. GANYMEDES vapuru 8/12 de gelip 

, . , yUkUnil tahliyeden sonra Burgu - V IU'oo 
MOREA vapuru 1 bırıncıkAnunda K s: te lima-, 1 ...ı.. "k 1 . na ve us nce a1arı ,.. ....... y"' a •· 

bekleniyor. Anvers ve Hamburg liman· kt ca ır. 

!arından yük çıkaracaktır. TtTUS vapuru 11/12 de Rotterdaın 
MANISSA vapura 11 birincikAnunda Amsterdam ve Hamburg limanlarına 

bekleniyor. Rotterdam, HMX\burg ve hareket edecektir. 
Bremen için ytik alacaktır. SVENSKA OR1ENT LlNtEN 

AMERICAN EXPORT LINES ARA.GON mot.arU. 24/11 de Rotter-
The Export Steamship Corporation dam - Amsterdam ve Hamburg liman• 
OGONTZ vapuru 30 ikinci teşrinde larına hareket edecekUr . 

bekleniyor. Nevyork için yUk alacaktır. AASNE moUSrU 2/12 de Rotterdam, 
EXPRESS vapuru 1 birinci kAnunda Hamburg, Dantzig, Gdynla ve Danlc 

bekleniyor. Nevyork için yük alacak- mark, limanları, §imali Norveç ve Bale 
tır tık limanlarına hareket edecektir. 

' SERVtCE MARlTtME ROUMAtN 
EXMOUTH vapuru 15 birinci khıun- ALBA JULtA vapuru 1/ 12 de Malu 

da bekleniyor. Nevyork için yUk ala- ve Marsilyaya hareket edecektir. 
caktır. SEÇEA VA vapuru 29/ 12 de Malta ve 

STE ROY ALE HONGRISE Marsilyaya hareket edecektir. 
DANUBE MARITIME Yolcu ve yUk kabul eder. 

SZEGED motöril 6 birinci klinunda 118.nlardak.l hareket tarihlerJyle nav· 
bckleniy.or. Belgra~e, .~ov~d, Buda- 1 lunlardakl değişikliklerden acenta me. 
peşte, Vıyana ve Lınz ıçın yuk alacak- suliyet kabul etmez. 
tır. 1 Daha lazla tafsllAt için lklncl Kordon.. 

TISZA motörü 15 birlnci kanunda da FratelU Sperco vapur acentalıtmJ 
bekleniyor. Iskenderiye lçln yük ala- mUracaat edilmesi rica olunur. 
caktır. Telefon : 4111/4142/ 4221/ 2663 

SERVICE MARITIME ROUMAIN tıiuı:xa:c r . 
BUCAREST IZMIR BELEDiYESiNDEN : 

BOURGAS vapuru 25 ikinci teşrin- Beher mette murabbaı Uç yib 
de geldl ve Por Salt ve tskenderlye 11- lauuftan bin fiç yüz yetmit iki U. 
nıanlarından mal çıkardı. ra elli kunıt bedeli mubamm.enk

DUROSTOR vapuru 22 birlnciHnun- 61 ıayilı ad~ 457.5 metre 
da Köslence için hareket edecektir. murabbamdaki 12 sayıb arıaaınm. 
DEN NORSKE MIDDELHA VLIN'E sahtı bat kltiplikteki tutname 

OSLO J Teçhile l 6-11 -937 salı gilnü ıaat: 
l 6 da açık arttırma ile ihale edf .. 

SAN JOSE motöri. 6 birinci kanun- lecektir. htirak için yGz Uç lira• 
da bekleniyor. Dieppe, Dünkerk ve lık muvakkat teminat makbuzu 
Norveç linıaıtları için yük alacaktır. veya banka teminat mektubu Ue 

Dandaki hareket tarihleriyle nav- söylenen gün ve ıaatte encümene 
tunlardaki değişikliklerden acenta me- gelinir. 
suliyet kabul etmez. 2-S-1~13 (1943) 3846 

Daha fazla taisllAt almak fçln Birln- Beher metre murabbaı bet ylz 
el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee kuruftan iki bin bet ~ yetmit 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mUra- lira bedeli muhaınmenle 54 ıayıli 
caat edilmesi rica olunur. adanın 514 metre murabbaında· 

TELEFON No. 2007/ 20l>8 ki 12 ıayılı araaamın aatıtı başkl .. 
--!lm!!!!!!!l!!!l!!!9!1!11!!!!!!!!!!!!!!!!lill!I!!!_. tiplikteki tartnameai veçhile 14/ 

Ol• • V Ş •• 12/937 cuma lrÜDÜ saat· on albda 
ıvı e ure. açık arttırma ile ihale edilecektir. 

LıMİTET lttirak için yüz doksan üç lira· 
lak muvakkat teminat makbuzu 

vapur acentası Yeya banka tem.İnat mektubu lle 
söylenen gün ve saatte encümene 

8(RJNCİ KORDON REES gelinir. 
BINASI TEL. 2443 2-S-9-12 4204 {2157) 
Lllerman Unes Ltd. Oç tonluk itfaiye tipi tam dizel 

POLO vapuru 4 birinci ka.nunda Lon- motörlü bir adet An:zm. otomobiD 
dra, Hull ve Anversten gelip y ük çıka- ·~0•.cakbr. M~ ~li .Y~ 
racak ve ayni zamanda Londra ve Hull bm liradır. ihale gunü 29 bmncı ki
için yük alacaktır. nun 937 saat on altıdadır. izahat 

TRENTINO vapuru birinci kanun için ~lediye makina mühendisliği.. 
da ah 

,ı_, _ • ,_o._ 'pt'd ne muracaat. 
sonWl! ve y ut UilllCt -1ıun ı ı ~- 4 _ 9 '(4279) 2179 
smda Londra, Hull ve Anverstcn gelıp 
yük çıkaracak ve aynl zamanda Lond· Beher metre murabbaı yüz ku· 
ra ve Hull için yük alacaktır. fUftan ıekiz yüz elli lira bedell 

LESBIAN v uru 7 birinci kinunda muhammenle 95 ıayılı . adamn 
. ap . 850 metre murabbaındalu 66, 67, 

Liverpool ve Svanseadaıı gelip yUk çı- 68 69 70 1 l · · . • , ıayı ı arıa arının ıatıtı 
karacak ve ayni zamanda Lıverp<>ol ve batkatiplikteki tartnameıi veçhi-
Glasgov içhı yUk alacaktır. le 7 /12/1937 ıah günü ıaat 16 da 

THE GENERAL STEAM NA VIGA- ' açık arttırma ile ihale edilecek-
TION Co. LTD tir. l,tirak için altmıt dört liralık' 

PHILOMEL vapuru 10 birinci kl- muvakkat teminat makbuzu veya 
nunda gellp Londra lçln yük alacaktır. banka teminat mektubu ile söyle

Tarih ve navlunlardakl değişiklikler- nen gün ve saatte encümene geli-
den acenta mesuliyet kabul etmez. nir. 

Mersinli fidanlığı müdürlüğünden: 
Fidanlığın büyük ıeruı camlablacaktar. Görmek ve teraiti an

fo.ma.k isteyenler her gün fidanlığa müracaat, münakuaya i•ti
rak edecek talipler bedeli kqif üzerinden yüzde 7.5 tuturı olan 
54 lira 10 kuruşu mal sandığına yatırarak makbuzlariyle ihale 
günü olan 10/1 inci kanun/937 Cuma günü saat 3te fidanlıkta 
bulunmaları ilin olunur. 26-30 4 8 4176 {2118) 

SURET 
1 LAN • 

lktısad Vekaleti iç Ticaret Umum 
Müdürlüğünden : 

Türkiyede Yangın ve Nakliyat sigorta i,terinde çalıtmak üze
re kanuni hükümler dairesinde teıcil edilerek bugün faaliyet ha· 
linde bulunan Ankara Türk Anonim Sigorta tirketl bu kere mü· 
racaatle lzmir ve bavaliıi acenteliği.ne tirket namına yanrın 
ve nakliyat ıigorta itleriyle metıul olmak ve bu itlerden doia· 
cak davalarda bütün mahkemelerde müddei. m ddealeyh ve 
üçüncü 9ah11 ııfatlariyle hazır bulunmak üzere Akhisar Tütün
cüler Bankuı Türk Anonim Şirketinin lzmir tubeıini tayin ey• 
lediğini bildirmittir. 

Keyfiyet ıiıorta tirketlerinin tef tit ve murakabeai hakkındaki 
26 Haziran 1927 tarihli kanun hükümlerine muvafık 16rülmüf 
olmakla itbu beyanname verildi. 

tKTISAT VEKJLt N. 
{2186) 
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Fransız hariciye nazırı Varşovada 
Fransız hariciye · nazırı dün Ingiliz milli müdafaa nazırı 

ilk temaslarına başladn dün bir nutuk söyledi 
Bütün Leh g~zeteleri bu ziyaretin 
büyük ehemmiyetinden bahsediyor 
Varşovn, 3. (ö.R) - Fransız hariciye 

n:iı.ırl bay Delbos akşam buraya gel
mi.,,~ir. Fransız nazın istasyonda Leh. 
hükümct eııktmı tarafından karşılanmış
tır. Bütün gazete1er bu ziyaretten mun
u:z.adıya bahsclmekte ve Londra görü~
meleri ferdasında bunun ne kadar mü: 
him bir h!id.ise oldtJLrtınu göstermekte: 

Büyük Britanyanın Fransa ile iş 
birliğinden uzunca bahsetti 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . . . . . . . 
B .. Eden 

: it al ya sefirine iza- . 
hat verdi. Belcika , 

: dirler.' l:iükilmetçi cKurrier Polski~ !iUil· 

lan yazıyor : c Varşov.a ye biltUn Le
histan bay, Delbosun · şahşmda sadece 

ve •portekiz müs 
temlekelerinden 
bir .karış bile ve.r . müttefik ve dost Fransanın mUmessili- • 

• 11j ~eğil, ayni zamanda Fransız. :milleti- ı meg"'e raz{ deği[ 
nin aklı selbnini hakiki surette temsa · d. [ ·, f 

. eden radikal - · sosy.ılist- partisinin en ır er ,~, :· ', 
gözde bir Azasını ve Jceza lngiliz ve Fran-: · ................. ••. ••••., ••••• ., ........ • :;. 
sız. hUkümetleriırln ·müşterek tcrcema- · Londra, 3 (ö.R) - Milli müdafaa na- il:.. .. 
nını se1Arnlamaktadtrlşr. Varşova mil- zm B. Duff Cooper Vesıt.minister daire- Lord Hali/aksın Alman nazır ları ile birlikte bir karikatürü , 

ma olacağından asın şüplie etmeyit.. iki yerek buyUk Bntanyanın Fransa ile sa- det.mış oldugunu hatırlatmış ve şu son mezden evvel diğer al§kadar dvletlerdd 
%nkerelerinin neticesinde tam bir anlaş-· si mün~hipleri ~nünde bir nutuk .söyU~ tini ~aberd8: et.meği ilk bir vazife ad-ı ve kıaıt'l her hangi bir teşebbüse giri.§ilı 

• memJ~ketiıi harici siyasetini .idare eden-: .Varşovadan bir mauzarıı mimi iş birliği siyQSetine bağlılığını te- günlerin hAdiselerinden sonra Fransız, de istimzaç edileceklerini temin eyle-
: 1er arasında bu fi.kir mutabakati 'k<>: ·rından başka son- Londra m\lhaverele- BERLINDEN GEÇERKEN yit etm~ ve bu arada ~unları söylem~- mille-tinin sulh az.mine her zamandan mi§tir. B. &lenin ayni maksatla Isvet 

• 

)aylıkla kendisini gösterecektir. ri sebebiyle bir ıkat- daha ehemmiyet tir : daha ziyade kani olduğunu temin eyle- sefirini de :kabul ettiği bildirilmektedir· 
Yine·hukümetçi gazetelerden cKur- kesbettiğini kaydediyorlar. Yarı resmi Paris, 3 (Ö.R) - B. Delbosun Varşo- cHer ne kadar 1ngi1tere Alman mil- miştir. MÜSTEMLEKELER IŞt 

rier Polanb iliyor ki ·: c.Fransaya bun- cGazetta Polska> şunları yazıyor : • vn seyahati esnasında tren Berlindcn Jetinin meşru emellerini tatmin etme-k EDENiN IZAHATI Roma, 3 (Ö.R) - Londradan bildi· 
ca dostl~ ve tesartüt bağlariyle bağlı •Fransa ve Lehistan Barthou tarafın- geçerken enteresan bir hadise olmuş 1 i~erse de bu, Fransa ile mevcut dosıtlu- riliyor : Belçika sefiri Foraynofü:e gide-
olan Leh milleti B. Delbosu hararetle <lan temeli konulmu~ olan ronlı dip1o- ve dik.kati çekmiştir. Fransız hariciye ı ğunun her hangi bir suretle olursa ol- Roma, 3 (Ö.R) - Londradan bildiri- rek Belçika Kongosunun veya bir k1'" 
sel!uıilar ve burada en sıcak bit misa- masi :metoduna devam etmeiktedirler.. nszırını selamlamak üzere Alınan bari- sun bozuhnasına raıi olmak manasına liyor : Hariciye nazın B. Eden Italya mının terki meselesinin' görüşülebilecC" 
firperverlik bulacağını temin eder. Bu 1 Ancak ilci memleket arasındaki müs- ciyc n~zareti mutat olcluğu üzue proto- gelemez..~ sefirini kabul ederek Fransız başvekil ği her hangi bir müzakereye Belçikanın 
ziyaret Fransız - Leh iş birliğinin mü- 'bet anlaşma ve i~ birliği ve basit o1nn kol şefini gönderec~k yerde tren durur Lorcl H:ıJifak.sın Almanyaya yaptığı ve hariciye nazırının Londradaki mü- iştirok edeıniyeceğini bildirmi§tir. Por• 
snit bir tezahUrU olacaktır. Çoktan be- i.ki taraflı anlaşmadır ki sulhun !'ınıili 1 

durmnz. b:zzat Alman hariciye nazırı ziyaretten bahsederken B. Duff Cooper zakere1erini 1'\eticelerinden resmen ha- teikiz. sefirinin de Anglo müstemlekesi 
ri iki memleket arasındaki ittifak her olmaktndır. ' • 1 Ingiliz hükümetinin bu görüşmelerin berdar etmiştir. B. Eden bu görüşmeler hakkında buna benzer bir teşebbüste 
birinin harici siyasetinin ana prensiple- Hükümctçi «L!nostuavc:ır Kurrfor> ya- ~ . . neticelerinden hemen Fransız hüküm:!- l esnasında h1' bir karar verilmediğini bulunacağı bildirilmektedir. 
rindcn birl olmuştur. Bu şiyaset geçen zıyor : B. Delbos .kendLc;lne ve ziyareti-

1 

sene daha ziyade kuvvetlendirilmiş ve ne :karşı gösterilen sempat;nin yalnız, 
inkişaf etm~ir. hariciye nezaretine ve khistanın Paris 

Askeri bir gaz.ete olan <Polska Rzay- ~cfaretinc ait olmayıp bütün Leh mille
na> da şu mUtalfuıları yürütüyor ; Fran- tinin buna iştirak ettiğini müşahede 
sa ve Lehistan arasındaki silah arkndnş- edecektir. 
Jıw•ı ananesini hatırlaıtmağa ihtiyaç yok- cEksprcc;s Pozani> d.yor ki : «B. Dd-

bos Fn:n _nın dcr:n tPmayülbrini ve 

1 
Latin kültürünün en giız.el ikıy.netlerini ı 
temsil eden bir d~vl~t adamıdır. Onun 1 
sahsında Lnhist~nın nıücerrLp b!r dos-1 
tunu sel:mları::..~ ı 

Muhafoz::ık:..r razt'tdcr ele Varşo\•a j 
se) nhnt;ne en sulh;u temnyül1erin teza-

1 hürü oll!n Londra ··örüşmelerin:n tc-ı 

'nun ,r,orünme.ktedirler. 

Denizaltı kuvvetlerinde 
........ mı ................... -.ı ........................ .. 

·alyanlar . ve. Almanlar Fransayı 
geçtiklerini iddia ediyorlar 

.. ---
k·ddüm et.m~ olmasından dolnyı mem-

1 ' . ! Varşova, 3 (Ö.R) - B. D~lhos Lc- 1 J 
histnn araz.isine girer girmez. daha h:.ı- , 
dulla çol~ sıcak bir şekilde k~rşılanmı~-ı B. Delbos ı 

+ 

B. Beck 
tur. Toprağımız.da hararetle selfunladı- tır. Tren Varşova merkez garına saat baron Von Ncuratlı Fransız hariciye nıı-

15.30 d:ı varmıştır. Bur_da Fransız ha-! zırının vap,onun:ı girmiş ve B. Delbo~la 
riciy.'.! ruızll'ı Lehistan hariciye nazırı Berlin sefiri B. Françoise - Poncct'nin 
B. Bok ile hariciye nezaretinin yUksek 1 lıuzurunda yirmi dakika kadar görü.ş· 
mcmurlnrı, Fransız sefarethanesi erkfı-1 mü.,c;tür. c.Paris - soin gnzetesine göre 
nı, kordiplomatik mümcssileri, Fransız 1 bu jest çok iyi bir t · • yapmıştır. Ba
Jtolonisi ve Fransız. - Leh dostluk cemi- husus Jd bundan evvel de Alman genç
yct.inin mümessilleri iarı:ıfından karşı- liğine hitaben Fransız ve Alman genç
l~nmıştır. istasyon Fransız. \·e L eh bay- 1 liklcri arasında bir yn.:kınlaşma Iı:-hindd 
raklariyle donatılmıştı. B. Beck doğru-: bir davet çıkmış olnr..sı ç::>!: dikkate 

ğımız bay Delbos sulh,_ emniyet ve is
tikrarlı her siyaset için kıymeti gittik
çe artan Leh - Fransız ittüakının kıy
metini Varşovada bir do.ha fakdir etmiş 
olacaktır. 

I'ITIF AK BACLARI .. 

Varşova, 3 (ö.R) - Hükümet gaz.Me
leri bay Delbosun Varşova seyahatinin 
iki memleket nrasmdaki ittifak bağla- en Fransa sefarethanesine gitmi~r. -çarpmıştı. 

Amerikada son güıllerde sahne danslanndaki 
bacak tqhiri aleyhinde bir cereyan hasıl olmu;
tur. Bu ~do1 danslar gayri ahlaki telakki edil
rne!rte, bunlan:ı men'i istenmektedir. 

. -. . 
- ---- - ~- • ............._ ... ..._ • ..ı ....... 

Almanyların Doyçland harp gemisi ile Amerikalılann 
büyiik bir harp gl!misi yanyana 

lesinin yazdığına göre geçen temmuz 
ayından beri Fransa dünyanın birinci de
nizaltı kuvvetine sahip olan devlet mev
kiini kaybetmiştir. Tahtelbahir kuvveti 
bakımından İtalya Fransayı geçmiş olup 
Almanynnın da geçmek üzere oldu~u 
temin ediliyor. 

:ruLON NUTKU ETRAFINDAKl 
GOROLTO 

gero> gazetesi İtalyan gazetelerinin F ran· ye' naz.ırı B. Cnmpinchi T ulonda hiçbi~ 
sn bahriye nazırı B. Campinchi tarafın- nutuk ıöylememiştir. Fak at cGenera 
dan Tulonda cGeneral Bonapart> ge- Bonaparte> vapurunu ziyaretinde tnyfa• 
misi tayfalarına halya aleyhinde bir nu- lnr1a umumi bir muhaverede bulunınuŞ 
tuk .riylendiği hakkındaki neşriyatı mü- ve bu muhavere esnasında ihtiyntsııcll 
nasebetiyle Fransız mebusan meclisi re- bnz..ı sözleri ağzından kaçırmıştır. ltnlYan 
isi ve radikal-sosyalist partisi fahri reisi gazetelerinin naklettikleri sözler de bu~· 
B. 1 lerriot' nun 2 3 ııonteşrinde radikal - !ardır. cMcsşagcro'> · gazetesinin bu t~ ; 
ııoııyalist partisi icra komitesine bir tebliğ grafı kendisine göııterilin'ce, B. Herrı~ 
verdiğini iddia ediyor. Bu tebliğin met- 2 3 aonleşrinde icra komitesine hiçbir tc. • 

• ' J • d·w· ' 'dd' d M )'w d•w • ' 1 ) t "ııtin JııÇ nını e e geçır ıgını ı ıa e en « cssa- ıg verme ıgmı ve ta yan gaze es 
Paris, 3 (ö.R) - Jtalyan cMessa- gero> gazetesine göre B. Herriot bahri- şüphesiz. yanıldığını söylemiştir. 

sız harbiye nazırı diyor ki: "Si
çoğaltmaya mecburuz,, 

Par"'• 3 (Ö.R) - Mebusan meclisi müdnfaa ihtiyaçlarına tahsis edildiğini 
harbiye bütçesinin müu.kereslni yap- ve şimdiye kadar dört milyar iki yüz 
mış ve bltirmişt:.r. Müzakere teknik milyon frangın harp malzemesi haline 
mahiyette olmuş ve nazır B. Daladicr tah · ı ed'l-1'ğ' · .. ı · ı d t · . . . vı ı uı ını soy em!§ ve ıu u ıs-

baz.ı suallere oevab n dcmıştn· kı : ı tihkfunl d b h <l k · 1d 
s·1ruı1 . . .. arın :m a se ere şıma n 

• ..::1'«
1 

ı anma zarurctuun butçcyc l cenubu şarkiye ılcadar uzanan müdafan 
;r ~ edigi masrnflara ben de teessüf cde-
lm F k t b t ,__ d' C'ddi hattını tasvir ct.mi§tir. Harbiye nazırı r . a a u gayre eı=-m ır. ı . .. . . . . 

h. b' ..:ı_ rd d 1 bılhassa Jurn mıntak~ınclıkı ıstihkam 
ıç ır ıau.ım o unun mevcu unu aza -

tacak bir tcclbir alnmaz. tCŞ"kilfıtından bahsetmiş ve yukarı Al-
«Eğer bir harbiye nazırı k1§1alnrın z.astnki bu istihkfünlnrın ehemmiyetini 

ıkapılarını nçaca:k olsa «Popüler> bir gösrorcre..'lt demiştir ki : «Eğer yeniden 
adam olabilir. Ancak vicdanı kendisini bir harp felaketi lı:ış gösterirse hııreld\
tnsvip edemez.> tın mutlaka mutat mıntalmlarda cerc-

Harbiyc nazırı bundan milli müdafaa yan ct.ıniycccğhıi hesaba klltmak ln
istikrazı hasılatının tam olarak milli z.ı.ınclır.> 

Müli müdafaa nazın bunu nıütenld~ 
da .. Uıuriyc 

ordudan bahsebni§, ordu cun • nıl 
knnunbrını tatbik kararında olduğU .. 

JllU• 
ve ordunun si~asetc alet olmnsUU\ 
~ad1! cdemiycocğini bildirmiştir'. . ·ıti· 

. b''tçesını ı Neticede meclis harbıye u 
fakla kabul etmiştir. 

--o-

Brezilya harici borç 
farını ödeyecek 

r J111· 
Rio de Jnnciro, 3 (~·~) -: ~tı ıy:nl'ıd 

zırızırı Brezilya hukumctı.nın ~.,ı 
~· habCP" 

borçlnrm tediyesini kescccgı 

tela.ip ediyor. 


