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Cttmlwriyetin Ve Cumhuriyet Eserininin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gazetedir 

n 

GayrlmUbadll istihkaklarının 
tesviyesi 

ISTANBUL, 19 (Yeni Asır· Tele/onla) -
Hükümet, OaY1imübadil ıstilıkaklatının tes
viresüıe ait mü!ıim tedbiller almak kaıannda-

1 

dır. Bu iş hakkında Ma/ırc Vckôletı lzazu-
ltklara_!!.a şlamıştır. __ _ 

YENi ASIR Matbaasında basılmıttır. , . 

içti 

-ır:.Q!,,-/..22Zl2Zzzı:z.z~ stadyumda idman şe~Uklerl yaph. Bu fotograftar size yapılan idman 
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hareketlerlnl canlandırıyor 

BAŞVEKiLiMiZ LONDRADA MÜHiM TEMASLAR YAPTI 

lng1Iiz ricaliyle yapılan müteaddit 
temaslarda ostlu havası hikimdi ... 
iş kanun;

~··~af ~ızın bir 
0nunı noktasıdır 
C" urnhuriy t .. · · d ~ 1. eserle . d e reıımmın eger 1 

rın en b' • l . ka 
~i.in 

80 
ın o an ış nunu on 

. nra tatbik k" . k ttt. Bul . mev une gırece -
de bir d~n~nun ış hayatımız üzerin
ğinde .. onum noktası teşkil eyledi-

ş· §uphe edilemez 
. ltndiye kad T" k. . ed 

Çı h~Lk ar ur ıy e iş ve iş-
..ı~ <l.11: ı n ·ı b' ~Bild· amı e ır mefhum mevcut 
~un ._1

• Cümhuriyet, imparatorlu -
4;\nırnad ~ b. 

~enj§ rn 'k ıgı ır çok haklara nasıl 
e1bette } 

1 Yasta bir yer vermis ise, 
~- ter .. b' ~ 
"9 hay"t gun ıraz daha genişliyen k& .. ına v . . h k Yıts1 ('; k l e ışçı a larına karşı da 
dı. a aıtlazdı. Netekim kalma-

.. , 1§ kanunu . h . 
:"1l•na ala ' ~ş ayatını murakaoe 
8qğiığını kcak, ış emniyetini, işçinin 
Ocakları koruyacak ve sosyal yardım 

Ulu uracaktır. 
tıq . sal ekon . . . 'nk' fı 
1 Yı p):- omımızın ı ışa , sa-
~etin ~ hırnı?'1~zın tatbikah memle
~atı, se acınını genişletmiştir. iş ha
~lıırn rrnaye ile emeğin müşterek 
l'e bu ~~ndan vücut bulduğuna gö-
~.. ~1 varl" 
~§terek l ıgı ayrı ayrı korumak, 

l'tıın ey) Ça 1§1nada müvazeneyi te-
o],. ernek h 'ki . . l '"'n haki ' er ı sının ayrı ayn 
Undurın kıb~ı emniyet altında bu -

itiraf a ır vazifedir. 
~ar buetrne~e mecburuz ki düne 

u. 'fan Vazıfe Yerine getirilmiyor
o da Yal •nrnış olan bir hak vardı ki 
da nız senn . d' Se . r, diledi". . ayenın ı. rroaye-
l§çiyj Ça}ı gı fiate, dilediği müddetçe 
Veya h §lırıyor. Herhangi bir kaza 
d" astalık k ~esi vu uunda uhdesine 
l\i ~ğlı g~~re~en vazifelere kendisi

)~ ha orrnuyordu. 
l\'ı Yatında . evcut d ... 

1 
ernnıyet ve kontrol 

1-ialb k:gı di. 
l\'ı d u ı asrı . 
i e enı bir ilik n ıyca?. ve zaruretleri, 
.. ~ hayatını rn .. ede böyle başıboş bir 
ı:a asla rn.. ~samaha ile karşılama
.,. işte b usaıt değildir. 
·ı •· k Undan d ı Ur İye · h o ayıdır ki medeni 
ho) altan ış Iayatını emniyet ve kon-
tur B· a a rnak ... ~ · · d · k · ınaenale ~ruretını uymuş-
~nunudur. 

8
Yh ış kanunu bir rejim 

YUrdda l u kanunun tatbikatın
"ı ~İfeler· ş arın Üzerine düşen bütün 
erj b· ı seve sev . . 

ır rcj · . e yerme getırme-
Doğru ırn vazıfesidir. 

se l"ü k .sunu söylemek ı~- 1· 
d r ışçiai b .. .. . ıazım ge ır-

e koşınu uyuk ıddialar pe~inde 
ta Yor R .. · "'" .. nırtııy0r 

8
: eıımımiz sınıf farkı 

~st eden · ır çok memleketleri alt 
ıı:ıç· h • urnuın.. 1 1 arek ti . ı sarsıntı ar yapan 
tu~. Milli;etc~ınden uzak bulunuyo-
'lllekçileri ı!ı le kanaatli olan Türk 
ltıa ~ k l Y e cereyanlardan dai-

Onun . a acaktır. 
Çalıvtığı "ıstdediği insanca çalışmak, 
ll'ıak .,.er e ern . . . d . hasta! .. nıyet ıçın e bulun-
'°8l-'o.l Yardı:!kda, yoksulluğunda 

-So r:ı mazhar olmaktır. 
nu 2 ınci aahifede -

HAK.Ki OCAKO(;LU __ .._ ___ 

. 
lnönü Litvinofla da görüştü. Mülakattan 

sima ile ayrıldılar 
iki taraf 

beşuş bir 
Londra, 19 (Hususi) - Türkiye

nin Londra büyük elçisi B. Fethi Ok
yar tarafından Başvekil İsllY.!t İnönü 
şerefine verilen ziyafette hariciye 
nazırı Eden tekrar İsmet İnönü He 
müdavelei efkara fırsat bulmuştur. 

lki nazır Türk ve lngiliz noktai na
zarlan arasında yakınlık müşahe
de etmişlerdir. Şimdiye kadar yapı
lan görüşmeler hakiki müzakere ma
hiyetinde değildir. iki devlet adamı 
birbirlerinin fikirlerini iskanda} et
mişler ve Ti.irk - İngiliz yakınlığının 
dış siyasadaki ehemmiyetini teba
ı üz ettirmişlerdir. Noktai nazar tea
tileri ve diğer müzakerelere devam 
edilecektir. 

İstanbul, 19 (Telefonla) -- Lon-
drada bulunan Başvekilimiz Büyük JJaşvekll halkı selamlıyor 
Britanya Ba§vekili Mr. Baldvin, ma- (.ğrenilmiştir. Bu konuşmalara ve liyor. 
liye nazırı Növil Çemberlayn ve Ba~vekilimizin uzun müddet Lond- Bertin radyosu Londraki Cirk -
Edenle yaptığı müteaddit mülakat- rada kalışına muhtelif Avrupa rner- İngiliz müzakerelerinin dün netit..ci· 
ların müzakere mahiyetinde olduğu kezlerinde büyü kehemmiyet ~~ri- - So'l\tL üçüncü sayfada -
·····································••9•••·························································································· 

Ellibin seyirci huzurunda 
----------------------------------Sporcu gençlik bir ·geçit resmi ve 

jimnastik hareketleri yaptı 
Valimizin çok veciz ve manalı nutkuna genç 

bir talebe • • cevap vermıştır 

Sanki bütün tehir genciyle, ihtiyariyle, 
kadını ve erkeğiyle sokaklara dökülmüıı. 
Herkes büyük gençlik hareketlerinin ya· 
pılacağı atadyuma doğru akın ediyor. 

Sok.aklar, mağaza ve dükkaruar bay
raklarımızla aü.leruniş.. Gençler- bugün 
biraz daha gururlu. Metin adımlarla ıo· 
kakları dolduruyorlar. izci kafileleri bö
lük bölük stadyum salonunu dolduru· 
yorlar. 

Büyük Şef on dokuz mayıa tarihinde 
Samsuna çıkıyor. 

Dün yapılan törenden intibalar 
19 mayısta Türk milleti Büyük Şefin 

izini takip ediyor. 
Ayni ulusunun gençlik ve hareket gü

nü halk yığınlan arıuında o kadar köklü 
bir surette yerletmiş ki öğleden aonra 
dükk.an1annı kaptyarak etadyum yoluna 
dütcnlerin .. yıları büyült bir yekun t~ 
kil ediyor. 

öğleden 90nr~ ıtad yolu mah§erden 
bir gÜnÜ andınyor. Otobüs eeferleri eık· 
laşbnla;aık halkın tqınmaııı temin edi
liyor. Saat tam on bqtc atad kapılar ıka-

panıyor. Stadyumda yalnız tribün1er de
ğil, stadın içindeki, yanındaki ve dışın
daki ağaçlar bile dolmuş.. Elli bin İn· 
san büyük bir heyecan içinde gençli~ 
hareketlerini bekliyor. 

Muayyen aaatte kışladan hareket eden 
ıporcu ve gençlik kafileleri yollarda nct
elerini açığa vurarak Aleancak yoluna 
dökülüyorlar. Saat tam on beşte genç
lik atadın ortaatnda yrini almış bulunu· 
yordu. 

- Son.u altmcı 1ahifede -

Cenevrede hazırlanan esas 

dil Konsey sancağın 
meselesini konuşacak 
Menemencioğlunun muhik itirazı 

şayanı kabul görüldü 
Cenevre, 1 ( A.A ) - Journal Des 

Nations, Hatay meselesini tetkik eden 
müta.hassıslar komitesinin mesnisini 
mevzuu bahsederek diyor ki: 

Komite Milletler Cemiyeti konse-
yinin geçen 27 Kfuıunusani tarihli ka
rnrında tlkrodilen prcns'iplere uygun 
olarak Hntayın statüsü ve ana yasası 
projelerini hazırlnmıştır. Statü projesi 
şu fnsıllan ihtiva etmektedir: 

Umumi ahkfun, irtibat, harici işler, 

vntnndaşlık sıfatı. 

Milletler Cemiyeti konseyinin umu
mi kontrolu Hatayın askerlikten tecri
di, Türkiye ve Fransanın teşriki mesa
isi, Milletler Cemiyeti konseyinin ka
rar ve tavsiyeleri, ekalliyetler, güm
ıi.ik idaresi, ekalliyetlerin idaresi, İs

kenderun limanı, posta ve telgraf müna
kalatı, mcriyete girme tarihi . 

Ana yasa projesine gelince, o da şu 
noktaları ihtiva eylemektedir: 

Umumi ahkAm kuvvetlerin teşkili 

teşrii kuvveti, icra kuvveti, adliye kuv
veti, hukuku esasiye. Bir de bunlara 
dil meselesinin ve tahdidi hududun ila
vesi l~zımgelmcktedir. 

Hariciye Vekili Tevfik Rü§tii Aras 

Burada dönen şayialara göre Mc
ncmencioğlu Hatayda Türk dilinin mU
te!evvik bir lisan olması Milletler Ce
miyeti kararmın muktezasından oldu
ğunu ileri sürerek Türk ve Arap lisan
ları arasında gayri tabii bir müsavat 
tesisini reddetmiştir. 

Mesele konseyin 27 Kfuıunusani ta
rihli kararının tefsiri mahiyetinde ola
rak bu defa konsey tarafından halle
dilmek 13.zırngelmektedir. 

ltalya kralı Peşte'de 

Amir al Horti kral şere
fine ziyafet verdi 

Peşte'de her hangi bir kombinezon 
yapılmıyacağı söyleniyor 

Macar askeıleıi bir töıende 
Roma, 19 ( Ö.R ) Kral ve kraliçe-,Sulh için, Avrupa sulhu için iyi yola 

nin Budapeşte seyahatleri münasebe- yine birlikte girmeğe hazırlanıyorlar. 

tiyle gazeteler ltalya - Macar dostlu- ı Bu sulh, medeniyetin ezeli ve hak.ild 
ğuna uzun makaleler tahsis etmekte- kaynakları olan adalet ve kuvvete da
dirler. Umumiyetle, harbın iki memle- yanmalıdır. 

keti birbirinden ayıracak yerde bilakis Paris, 19 ( ö.R ) - ltalya kral ve 
dostluklarını takviye ettiği hatırlatıl- kraliçesi bu sabah saat 10,30 da Bu
maktadır. cCorricra della Sera> ga- dapcşteye vasıl olmuşlar ve istasyonda 
zetesi diyor ki: cTarihlerini bir an için krallık naibi B. Hodza ile bayanı tara
ayıran harp hSdisesinden sonra İtalya {mdan karşılanmışlardır. 
ve Macaristan tekrar dost olmuşlardır. - Sonu ikinci sahifede -

,. 

,· 



iş kanunu 
iş hayatımızın bir 
dönüm noktasıdır 
- Btı1 taralı birinci sahifede -

Bu istekler, insanca duygular taşı
yan her sermayedarın kendiliğinden 
vicdanen yapmağa mecbur olduğu 
işlerdendir. 

Knun da iş hayatının tanzim 
ve murakabesinde memleketimizin 
hususi vaziyetlerinin iktısadi şartla
rının büyük bir ehemmiyetle göz 
önünde bulundurulmasını amirdir. 

iş bölge amirleri aylardanberi böl
gelerinde tetkikler yapmakta ve ha
zırlıklarla meşgul olmakta idiler. E.1-
de edilen neticelere göre kararlar 
alınmak üzere bu,bölge, amirleri An 
karada toplanmışlardır. Şimdiye ka
dar devam eden mesai yolundadır. 
Binaenaleyh iş kanununun hiç bir 
sarsınhya sebebiyet vermeden tat -
biki imkanlarına müzaheret göste
rilmesi ulusumuzun şerefini arttıra
cak bir eser olacaktır. 

HAKKI OCAKOCLU 

Değirmendağı 
Cinayeti 
Değirmendağında manifaturacı Mu

ammeri öldürmek ve belediye tah
sildarı Ragıbı yaralamakla maznun 
Yaşarın muhakemesine şehrimiz ağır
ccza mahkemesinde devam edilecekti. 
Maznun Yaşarın evinde bulunmuş olan 
biçağın üzerindeki lekelerin kan leke
si olup olmadığının tetkiki için biçak 
Istanbul tıbbı adil müessesesine gön
derilın.işti. Tıbbı adliden henüz rapor 
gelmediğinden mahkeme telgrafla te
kidine karar vermiştir. 
On beş mahkum lstanbul 

hapishanesine gidiyor 
ödemiş hapishanesindeki ağır mah· 

kumlardan bazısı hapishanenin sükO.
netini ihlal ettikleri cihetle adliye ve
kiletinin tensibi ile bu 15 malıldlm Is
tanbul hapishanesine nakledileceklel'
dir. 

Dün 15 mahkfun ödemiş hapisha
nesinden şehrimize getirilmişlerdir. 

Bunlar jandarma muhafazasında Is
tanbula sevkolunacaklardır . 
•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ltalya kralı Peştede 
- Btı1 taralı birinci sahifede -
İtalyan hükümdarları 300 bin kişi 

tahmin edilen bir halk kalabalığı ara
sında istasyondan saraya geçmişlerdir. 

Mussolini meydanında Budapeşte be
lediye reisi kendilerine hoş geldiniz 
temennisinde bulunmuştur. Saat 13,30 a 
kadar kral ve kraliçe dairelerinde kal
mışlar ve B. Hodza tarafından verilen 
bir öğle ziyafetine iştirak etmişlerdir. 
Bu sırada Başvekil Daranyi de İtalya 
hariciye nazırı Kont Ciano şerefine 

bir z.iyafet vermişti. 
Budapeştede yeni siyast teşebhüs

Budapeştede yeni siyasi teşebbüsler

de bulunulmaması muhtemeldir. Esasen 
z.iyaret progranu da tamamiyle pro
tokol mahiyetindedir. Diğer taraftan 
Kont Cianoya hariciye nezaretinin hiç
bir büyük memurunun ve hiçbir ekono
mi mütahassısının refakat etmemesi 
de yeni ve pratik hiçbir karar ittihaz 
cdilmiyeceğini göstermektedir. Öyle 
tahmin ediliyor ki Macaristanın bilhassa 
Viyana ve Pragla münasebetlerini sık
laştırmağa ehemmiyet verdiği şu sıra
da İtalyan hükümeti bu z.iyaretle Bu
dapeşteyi Roma protokolleri kadrosu 
içire tekrar çekmek ve Roma - Berlin 
mihverine dayanmıyan bir siyasetin 
tehlikelerini hatırlatmak istemiştir. 
Bu teşebbüste ne dereceye kadar mu
vaffak olacağı veya olmıyacağı ise ile
ride görülecektir. 
!l>l·~-gizzzz-aıır.z:;ı;ıa. 

Gazetemiz 
-<XI'"~ 

Ankarada satış teş-
kilatı yapmıştır 
" y . A em sır " Ankarada 

aşağıdaki yerlerde satıla
caktır : 

Akba Kitap evi 
Karaoğlanda AIJ 

Saman pazarında Dur 
Ali 

Yenit;ehiı-de bay, 
t."luıil fa 

TUlüncU Ati Ekber 
Ahmet Enver bakka

llyesl tutun gişesi. 
Taşhanda gazeteci 

Ya kup 
TUtüncU kardeşler 

pazarı 

P• stacıda gazeteci 
Ömer 

,r://////LZ/.Z/ /// .//.7 //////.J,. 

Kaçakçılık 
Kaçak tütünler 

yakalandı 
lzmir inhisarlarının mülha

katla birlikte kaçak işlerini 
büyük bir hassasiyetle takip 
etmekte olduğu duyulmaktadır. 
Haftalardanberi yapılan gizli 
bir tarassut sonunda Arap 
Hasan çeşmesinde, kayabk 
mevkiinde Halil lbrahimin evin
de tütün kıymağa mahsus ka· 
çalı: bir havanla 360 gram yap
rak tütün, Comaovasının Akça, 
Görece köylerinde üç kilo 940 
gram kaçak yaprak tütün tut
mu·ılardır. 

Ayrıca Ödemişin kaçakçılık 
noı..ıasından çetin bir mevkii 
ol-a Çavuş dağının Umur kö
yün len Kavas oğlu Mehmetten 
99 kilo yaprak ve sekiz kilo 
kıyılmış tütünle bir havan ve 
bir bıçak ve Halılar köyünde 
kezalik beş kilo kaçak tütün 
ve yine Ödemişin Umur kö
yünde Yaylalı Mehmedin evinde 
27 paket içinde on altı kilo 
kaçak kıyılmış tütün müsader-e 
edilmiştir. ---
Domuz 
Mücadelesi 

1-8-936 dan itibaren bir sene 
içinde vilayetimizdeki halk 
yedi bin yabani domuzu vur· 
makla mükellef tutulmuştu. 

Ziraat müdüriyetine gelen 
malümata göre bir sene içinde 
3153 yabani domuz telef edil
diği anlaşılmıştır, 

Mükellefiyetini yerine 
miyenlere ceza tatbik 

getir
edile· 

Aşkın doğurduğu cinayet 
Kemalpaşada bir genç, hemşiresini 
kaçıran Mustafayı çifte i)e öldürdü 

Maktulün Haticeyi 
adliyece 

sevdiği 
tevkif 

iddia ediiiyor. 
edilmiştir 

Katil 

Yasak 
-32-

Büyük gençlik bayramının. 
yecanını yaşıyoruz. Genç, J' 

yar binlerin te,kil ettiği geıı~· 
yığınları stadyum yolunda 
Yaşı yetmiş yıla merdiven Ja . 
yan genç Türk adamıyle yetfllJ 
lik genç ana stadyum yolıııt 
umumi heyecana uymuş .. 

9;;;;~, stadyum kapısırıJoi' 
adama gösterecek bir biletim vf 
dı. Gazetemden lütfetmişler.' 
Kapıya geldim. içeri girecelıt~ 
Kısa, fakat mônalı bir miinlJJ"" 
şanın lıulak misafiri oldum. I" 

Heniiz yirmi ikisinde genÇ 
ateşin bir çocuk, belli ki ce~ 

Kemalpafa kazasının Halil- Bu haberi alan kızın 16 yafın- nizi temizlerim, diye tehditler sa- siz .. Kapıya geleli.. içeri gir~ 
beyli köyü kız kaçırma yuzun- da kardeti Muıtafa fena halde vurmağa batlamıttır. gençlik bayramında ytıfıtlartJI 
den feci bir cinayete sahne ol- sinirleniyor ve yayından fırla- Köylüler kızarak çiftesini ia- coşkunluğunu yafamak iıtiY': 
muftur. Katil 16 yatında küçük mıt bir ok gibi tarlada bulunan de etmişlerdir. du. Bileti yoktu, kendi ifaJı" 
Mustafa maktul de ayni köyden atına atlayınca elinde çiftesiyle Küçük Mustafa kız kardetinin ne göre talebe olmadığı için ~ 
Mustafadır. köye kotmuttur. aaklı bulunduğu Zaimin evine ge- darik edememişti. Giremeııi'' 

Haı;liae hakkında edindiğimiz Küçük Mustafa yolda ilk ola- liyor ve eve giremeyince komfU dediler. 
tafsilatı yazıyoruz: rak kız kardetini kaçıran Mus- evin kiremitliğine çıkıyor ve elin- Ateşli çocuk bu yasağa iı~ 

Kör Abdullah oğlu Mustafa tafanın babası kör Abdullah ile de çifte, içeride bulunan Mus- etti: ~ 
köy delikanlılarındandır. fu- kartılaşmıt ve Abdullah kendi- tafa ile kardetinin avluya çık- - «Nasıl olur, dedi. GeııÇ~ 
kerliğini yeni bitirmit köyüne sine: malarını bekliyor. bayramına davetle mi gelitıif• 
dönmüttür. - Budalalık etme, sen benim Kızı kaçıran kardetler bunu buraya her istiyen girmelidİr·'J' 

Köyüne dönen Mustafa köy oğlumla boy ölçüfemezsin, seni haber alır almaz avluya çıkıyor- Onun -Mantık- ını dinlenıt"r 
kızlarından Nuhun kızı Hadi- temizler karıtmam ha, demittir. !ar ve küçük Muatafaya küfür- ler, hapı dışarı e•tiler. 
ceyi beğenınit ve onunla evlen- Küçük Mustafa bunu dinle- !er savurmağa batlıyorlar ve iki Kapı dışarı ettiler ama, bıı ~ 
meği fikrine koynıu9tur. memit: el kurtun sıkıyorlar. Küçük Muı- sağa benim içim sızladı. Yııl"'" 

Mustafa annesini kız evine - Görütürüz, demit ve Mus- tafa bulunduğu kiremitlikten: çılara kalben iğbirar duydad-
göndererek kızı istetiyor. Ev hal- tafanın evine gitmittir. Evde kız - Mustafa seni öldüreceğim, Kendi kendime düşünüyorum: 
kı dütünüp tatındıktan sonra kardetini aramıf, içeriden ka- kendini kolla, diyor ve elindeki Şüphe edilemez ki bu yasaM': 
Muatafanın bazı hatarılıklarını dınlar orada olmadığı cevabını çifteyi iki defa atef ediyor çıkan lar da emir lıullarıdırlar, kenJr 
ve hatta köy civarında evvelce vermitlerdir. saçmalar Mustafıı.nın vücudunu lerine verilen direktifleri lııl' 
yapılmıt bir soygun hadisesiyle Tam bu sırada ağabeyisinin ar- delik detik ediyor ve yere yıkıla- fiyen yerine getirmek isterler. B~ 
alakalı bulunduğunu nazarı dik- kasından tarladan köye koşan rak can çekifmeğe batlıyor. Kü- İşte bir de his meselesi meıııd~ 
kate alarak kızlarını ona verme. küçük Mustafanın kardeti köy- çük Mustafa oradan elinde çifte bahia.. Kapıdaki bilet mem~ 
meğe karar vermitler ve karar- lülere ağabeyisi Mustafamın elin- tüfeği olduğu halde köyün kah- iyi hislerini kullanarak pelı6'6 
!arını oğlan tarafına bildirmif- den çiftesini almalarını yalvar- vesine geliyor ve Mustafanın ba- 0 genci içeri bırakabilirdi. Biif 
!erdir. mıt ve köylüler Mustafanın elin- basına: le hareket ettiği için kendisİ11' 

Bu red cevabı kartısında Mus- den çifteyi almışlardır. - Oğluma birfey yapamazsın söz bile gelmezdi. Gelme~i, ç~ 
tafa küplere binmit ve: Mustafa bu defa biçağını çe- demiştin onu geberttim, git gör, kü gençlik evinin kapısı her Tii1 

_ Ya öyle mi, öyle ise haber- kerek köylülerin üzerine hücum- demittir. çocuğu için açıktır. 
1 K M Bu ha'dı'se o··nu""nde ı'hat(l(fl' !eri olsun kızlarını kaçıracağım. a: ati) ustafa yakalanarak ad-

çı.ftemı' · k h · )' ·1m· · darlıyarak ı'•. ı'n dı'sı"plı'n taralıfl' Diyerek ötede beride, köy de- - verın yo sa epı- ıyeye verı ı9tır. 0 

likanlıları yanında tehditler sa- c· nasıl 1 7 hesaba katmamak istiyorıııt'' 
vurmağa batlamıttır. Jnayet O muştu• Acaba haksız mıyım, dersini~· 

NERiMAN GORS.4 
Filhakika çok geçmeden kızın D 

bir sabahleyin evde yalnız bu- u·· nku·· celsede mu·· dafaa 
lunduğunu, ana, baba ve kardet-
lerinin tarlada bulunduklarını ha- h 1 tıı.ız.ı 
her alarak bu i,i yapmağa ka- şa ı·t erı· ı·stı·ma edı.Jdı· H Ik t. 
rar vermittir. Kız iki keçilerini a opere l 
sığırtınaca teslim etmeğe gider- B d K Yazan: Eczacı Kemal Ak'°!6 

r7ZLZ7ZZL7/ZT.LZ7=Z/.Ok 

Arasıra 

ken Mustafa ile kardeti kızın kar- uca ~ .~ca Kafa Mehmet ve sıfatiyle dinlendi. O da şunları söy- Dün hallı opereti ilk tenıSI 
" ,. • ., , tısına çıkmıtlar ve hamil bulun- ~~yık:~urj~k~ .. ~aznı;:fMus- ledi: olan Pipiçayı oynadı. /z;mir hal/ti 

Eşrefpaşa dukları tabancalarını çekerek kadvaeşı lleşerı umhınak, ı 1at_ve - Mehmet İçeri girer girmez neşeye susamış olduğu için ~ 

cektir. 

k k k k 1 . ar a yasın mu eme erme ı· d k" b ki h"" · K k ı 1ı··•• ızı or utup açırmış ar, Zaım - cezada d d"lm" . e m e ı ıça a ucum ettı. or a- lon hıncahınç dolmuş, saat do ıv 

h d d b. . . . .. ""ki . agır evam e ı ıştır. ak f . B I O d k h .ıfıl 

PO t • a ın a ırının evıne suru eyıp M .. d f . r eryat ettım. ayı mışım. n- a gişe apanmıştı. /zmir "'. S a aneSI götürmütlerdir, u a aa_şıhitlerinden Yusuf oğ- dan sonra ne olduğunu bilmiyo- ötedenberi dram ve vodvilden 1"' 
Posta telgraf merkezi Bu haber derhal dal budak 1~. 1~~s, ~.ıh~. Ramazan, vak'a gü- rum. Ayıldığım vakit yerde kanla- yade komediye, daha çolı operet' 

1 r Ve bu··ru· k'" h lk . . nu a ve onunde otururlarken Mü- d ı ·k .. . . 
olmıyan, Eşrefpaşa mev- sa ıyo n oy a ı ıtı- · · ı 1 . rı gör üm. a a a gostermııtır. 

ti
. V h u· k d ki mının ace e ace e evın dam kapısın- •..ıl 

kiinde halkın posta, telgraf yor. e a a ızın tanı ı a- d · · . d""" Dedi. Halk opereti dün gece PipW 
rındıı.n biri anasiyle babasının ve aedn ~çerdı gırl_ıgdıni,bKokcal KafMa .'.v1~h: Nazım, Yusuf, Yunus ve daha b ... ile levlıalade bir gece yaratnı11tıl• 

münasebatını teshil maksadiyle k d 1 • · I k ld k 1 m ın e e ın e ıça a umını h k · ıç 
ve "Eşrefpaşa" namiyle bir 1 ar :• ~rının "çda ışmka kta d~l ~ ~ takip ettiğini ve kapının kapalı ol- zı mküda_faa şahitleri için mu a eme Bayan Toto gibi Türk sa/ıııet 

arı ar aya gı ere en ı erını d ğunu gö .. . .•.. I k k. baş a bır güne bırakılmıştır. rinin çok değerli bir artistini, :t'~ 
merkez açılmıştır. keyfiyetten haberdar etmittir. .u . d"" .. rn:ce gogus e ırara ıçe- nan tiyatrosunun Prima Doııntl" 
,,_______________________ rkı lgdırkıgını ı i Üç dakika İçeride Men.a men cı·nayetı" Madmazel Zozo ile karfı karıı1' 

·a ı tan sonra dışarı çıktığını ve '- k .....,, 

Ş h 
• • d d görme cidden zevkli olmıtf"" 

e ır gazınosun a az sonra a evin az ilerisinde öl- Menemenin Türkelli köyün- Büyük Türk artisti bayan Toto!' 
düğünü gördüklerini söylemişlerdir. de Emı"nı' 0··ıdu-rme'-le d • ı· k • r' 

N 1 
K maznun ayrıca eger ı sanat arımı;ı; ·• 

Ş e suret e ve kimin tarafından " ·· L ·· I il h ·ı d il,... 
8 BAYAN "( f d' k t Jd Yanba•tı Hu'"seyı"n ve bakkal ıısor ut u a ı e e yanY 

ı e e or es r vuru uğunu görmediklerini ilave • afo eylemişlerdir. Ömerin muhakemesine ağırce- görüyorduk. Ve eğer Zozotl 
J. ROZENFELD'in Şahit sıfatiyle dinlenen maz- zada devam edilmiştir. Müd- balzalnkylersizlve lüzumsu;ı; ol~ 

su u u arı o mamıf bulunıar'ı. 
Tahtı idaresinde i:~ların anası Ommüş te demi§tir deiumumi muavını B. Şevki bu iki kudretli ıanatkarın '"" 

Doktor 

Brüksel beynelmilel sergisinde blrlnclllğl ihraz Suner iddiasını serdetmiş, maz· rak vaziyetleri daha çok allılf 
&den 9 klşlllk Vlyananın en meşhur orkestrası m~; e~:~: ~ııçak·m. Kolodcaug"uKafhaaldeMı.eçhe-- n411oun Türk ceza kanununduh toplayacaktı. ·tı 

<13 nci maddesile cezalan ı- Cennetten kovulan Adem 1 

riye girdi. Ö H · ~ 
K P 

rılmasını, ınerin de suçu sabit avvanın cinsiyet pisikolojiıı 
ızım arnu, gelinim Nazike ve · b · h 

H · · f olmadıg" ından beraetine karar zıp ır sa ne yaratmıştı. , 
HER AKŞAM 

Caz va konserlerlne 

TELEFON : 3151 

MUHLİS 

devam edecektir 
S-2 

atıcenın eryatları üzerine oğlum p · · h J(lfl 
Mustafa evin yukarı katında canı- verilmesini istemiştir. Muhake- ıpıçanın er sahnesi, /d 

mizanıenleriyle ince ligiirlef,. 
mızı kurtarmak için öldürdü. me müdafaa için başka bir tJil' 

M.. · · k İşlenmiş, müzikle beıtelenmİI 
umının arısı Nazike de şahit güne bırakılmıştır. h k l · l d laJI' cut are et erıy e e mısra 

mış bir şiir sahnesi idi. 

TAYYARE SiNEMASI 
Kaptan rolünde Celiil, he~ 

tin merkezi sıkletini teşkil eJ ol• 
Mehmet lbrahim sahneyi J ıJ 
durdular. Yetişmif tenor bert' /r' 
sesli Ali Süruri ile orkestra.'~ ·ı 
neye müzik ile seıten neşelı ~ 
çelenk asmış gibi idiler. orlı'tJ 
trada viyolonist Zeki Kari"). 
bestekiir Kapoçelli, klernet S ,eı 
let sahneye ve salona kah ne el' 
şetaret, kiih sülıun ve zarafet 1 

BU AKŞAM 

SABAHATTİN ve ÇOCUKLARI 
Büyük operet heyetinin ilk temsili 

piyorlardı. Jif 
Değerli artistlerimizi talı ., 

l 
,,,. 

eder ve muvaffakıyetler di e o E 
Yepyeni muzikalarla, köçek baletleri ile slislenen OPERET 3 PERDE B.Nadir Uysal . 

BUyUk bir orkestrayı bizzat Ustat MUHLiS SABAHATTiN dlrlJe edecektir 

Numaralı mevkilerin fiatlt·ri 100 • 75 · 50 • 35 kuruştur. 
Temsillerin sonunda her semte otobüs KARŞIYAKAYA vapur vardır. 

Vi!Ayetin ziraat işleri etrafında ~· 
k ··ere at vekfiletine izahat verme uz 

0 
.,;ııl 

!ayet ziraat mtidürü B. Nadir ~d .... 
bugün Afyon yoluyle Ankaraya gı 
cektlr. 

katıl ve ~ -- - ı;:_ ı:.uar ~ıwldı ve mUhUrı.a-1lçlnlımNll.wl1'mt maa;n. 

___ c ___ _ 
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BAŞVEKiLiMİZ 
Londrada mühim 
tern~slar yaptı 

-B 
ınd. Cif '""alı bı" . . h ·ı d ": ığini, Lo rı~cı .•a ı e e -
bın bu lı:. ndra sıyası mahafiJi-
'-liyet vcrd~~şı:nalara büyük eh<mı-

Bcrlin ttını ~i~iriyor.. j 
bilhaaea ~af ılı Basvckilimizin 
ki.~i \'e h~:•taklJ:el Jngiltere Başve
NoviJ r _ be malıye nazırı olan R. 

.. L ~m rlay ·1 rn<llClrın ehe . n ı.e _Y~ptığı konuş-
Ba.zı ikt1Sad!11mıyetinı ışaret ediyor. 
fU)rna.1 ih . 1 v~ mali işlerin konu-
Seş\'ekili~~~lı varidi hatırdır. 

&~ ~-- 1_. ~ın tekrar Paristc Fran-
a-.. :-ŞVCııtılıy}e g·· ·· - · p · """l"Rlaini oruşecegı, ans 
tağı aö ln ~çılnıa töreninde buluna· 

l.o Y enıyor. 

'<ckiJinfra, l 9 (A.A) - Türkiye Baş~ 
~ 8tnet 1 ·· ·· ·ı I t adamı nonu ı e ngiltere dev-
lar dev arı arasında sık sık temas-
dördiin~: h etı:n~ktedir. Ayın on 
ltlaliye n arıcıye nazırı Eden ve 
kon\ıs- ~I ırı Çemberlayn ile yapılan 
n 1 -·11a arı ·· k. ua dvin Ç mutea ıp günlerde 
tckerr·· ' emberlayn ve Eden ile 

ııa;:r etmiştir. 
b'ıaaJar defaiarı uzun süren bu te
tc~i J:kasında Türkiye ve lngil
lrlaa cdiJdi~dar eden meselelere te
'-fı rnem gı ve .konuşmaların iki ta
~lmilk~un edici bir hava içinde 
a Litv· olduğu anlaşılmaktadır. """I ~nof Parise hareketinden 

1'tn bir m .. ~~il İnönü ile uzun sü
'ttan ·k· akat yapmış ve bu mü
llYrılnt1~L1 dı taraf beşuş bir sima ile 

lo 9«lt ır. 

lo dndra, 19 (A A) T·· k ' . 
h_ n~ra bü .. k · . - ur ıyenın 
~ekil 1 yu elçısi dün akşam 
>'afet v 81:°et lnönü şerefine bir zi
l'e ~er~ Ve bu ziyafette harici· 
tur. 

111 
en de hazır bu1unmu'j-

komitesinde Osmanlı 

18tanbtıl radyosu 
Saat 

12.30 -14 arasında plakla. Tillk musiki-
si, havadis, plak neşriyau 

18.3-0 Plakla dans musikisi 
19.30 Spor müs&habeleri, Bay Epef Şe

fik tarafından Eksperler 
Bay Sadi ve arkadaşları tarafındaa 

Türk musikisi ve halk şarkılan 
Borçlarının tesvi- 20 

Anayasa ve lisan meselesinde bizi tat- yesinde ·anlaşıldı 20.30 Bay Ömer Riza tarafından Arapç• 

• d k f . •• ı ld a· ı de e? 1 İstanbul, 19 ( Yeni Asır - Tel~on~ söylev 

mu e e - m la ) - Osmanlı borçlarının tesvıyesı 

mın e ece or e 1 eme ı ı. hakkında yapılan anlaşma kat'i şek-

Propa~andalara rağmen Türkiyeye sempati aı:t!yor 
lini almıştır. Borçlara ait taksitlerin 
mal vermek suretiyle ödeneceği hak
kındaki şayialar asılsızdır. 

B. Bayar lstanbul, 19 ( Yeni Asır - Te-j Ankara siyaıi mahalili, Ce-ı · Vataniler bu suretle mevkile
lelonla ) - Cenevreden bildiri- nevreden gelcek haberleri me- rini kuvvetlendiTmeğe çalışmak-
liyor: 1 rak ve heyecanla beklemekte- ta ve manda memurlarından da lstanbul, 19. (.Yeni Asır muhabirin-

Hatay ana yasasını tesbit ede- dir. . . .. h .. k ı'•eler d den ) - Şehrımızde bulunmakta olan 
( Y . A muza eret gorme te e .k t k·ı· B C lAl B b d k. cek eksperler komitesi, halle- lstanbul, 19 enı sır • Te- .. .. 1 ·tısa ve ı ı · e a ayar ura a ı 

d'l . h~ l k l I l ) Hamadan b'ld" T halk arcuında butun bu propa- tetkiklerini bitirerek Ankaraya dön-

l 
1 mt ıyend sus arl •F onsey top- e ona - 1 ırı ı- gandalara rağmen Türkiyeye kar- müştür. 
an ısın an evve ransız mu- yor: . k d • 

hh l l h . . k"l' . Vatanı'ler Türk halkı nezdı'n- sı sempah artma ta ır. p ı· i k• J "f ra as arıy e arıcıye ve ı ımız . o ıs eş 1 a 1 
arasında halle çalı1maktadır. deki laaliyetlerine devam etmek- lstanbul, 19 ( Yeni ~·•.r. - !we: 

Eluperler komiteainde ana ya- tedirler. Müsellah kuvvetlerle (la- le/onla ) - Samdan bıldırıldıgı- İstanbul, 19 ( Yeni Asır muhabirin
sa ve liaan meaelelerinde Tür- tay halkı üzerinde tair .)lqpmak ne göre, Sariyedeki askeri ida- den ) - Polis teşkilatına ait hazırla
kiyeyi tatmin edecek bir lormiil için çalıfılmalıta ve Türk aleyla- re may_ı. ayı samında ,V atanile- nan yeni layıhanın hazirandan evvel 
elde edilememiıtir. tarlığında bulunulinalıtadır. re devredilecektir. Kamutayda müzakere ve kanuniyet 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• kesbedeceği anlaşılnıaktadır. 

yeni lspanyol kabinesinin progı:aml Yeni projeye göre, atlı polis teşki-
l.Atı genişletilmektedir. 

Harici siyaset değişmiyecek. isyanı J!~~.~:~~ ~~~!~~ 
bastırmag"' a çalışacaktır :~:~.~:!:li~:,,,::":;:~ ~.:;,~: 

nın muvazzaf hale sokulması jçin bir 

Frankocular kral Alfons için .ruhani ayinler yaptı 
kanun Hlyıhası hazırlamaktadır. 

20.45 Bayan Safiye ve arkadaşları tara-

fından Türk musikisi ve halk ~ 
kıları 

21.15 Stüdyo salon orkestrası 

22.15 Ajans ve borsa haberleri 

22.30 Plaklarla sololar 

Ankara· radyosu 
t 2 30 - 13 30 arasında Türk music 

kisi, halk şarkıları, dahitı 

harici haberler. 
1 9 Plak neşriyatı 

19 30 Türk musikisi ve halk şarki
lan, bayan Makbule ve ar
kadaşları tarafından 

19 45 Arapça neşriyat 
20 1 5 Konferans 
20 30 Dans musikisi 
21 1 5 Ajans haberleri 
21 5 5 Stüdyo salon orkestrası 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(BORSAi 
Uz Um 

Çu. Alıcı Fiat 
94 U. J Taranto 10 

Paris, 19 ( ö.R) -- Valansiyada teş 1 temmuzda Barselonda faşist isyanı- zife addetmektedir. Parlamento ile 
G.aze • - kil edilen yeni kabine hakkında sos- nı ezen milli mesai konfederasyonu sıkı bir temas muhafaza etmeği kafi 

.. tecı lere tenzİ lat yalist «Populaire» şunları yazmak- ,adamlarıdır. Keza Barselondaki son surette karar vermiştir. 

Çin'de 
Demiryolu inşaatı 

! 131 inhisar ida. 6 

125 Yekun 

435293 Eski " 

12 75 
7 50 

lstanhul 19 ( y . tadır : B. Negrin beyanatında sen- ihtilaf ta yi.ne bu konfederasyonun Hükümet bundan evvelki kabi- Nankin, 19 (A.A) - Mare-
d~ ) _ 'b • enı Asır muhabirin- dikalar teşkilatının yeni kabineye itidal fikri sayesinde yatıştırılabil- nenin harici siyasetine benzer bir şal Çan Kay Şek Çin vilayet-

435418 u. " 
Zahire d c.ıazırandan 't'b · · k t l · ·· f · etnir Yo 1 1 aren devlet ıştıra e meme erme teessu etmı~ miştir. siya!'let takip edecektir. Ve lspanyol leri arasında bir demir yolları 

altını llarında gazetecilere yüzde ve umumi menfaat namına bu hn- Valeneiya, 18 (A.A) - Bu sa- cümhuriyetinin meşru haklarını şebekesi inşası için g~ni• bir Çu. C insi Fiat 
ş ten .. :ı· k tt kl · ·· "d" · " alın ·~at yapılması knr"r altına re e en vaz geçece en umı mı hah ncıı:sredilen Negrin kabinesinı'n tahdit eden ademi müdahale itilaf- · h J B · llll§t " pro1e azır amışhr. u proıe-

958 Ç. Buğday 5 56 6 625 
s ır. göstermiştir. Madridden gelen bir beyannamesinde ezcu··mıe şo··yle de~ larını şiddetle protesto etmektedir. .. b . • d · 

d k 1 · k - ye gore eş sene ıçın e yenı-

M t~lgraf ~ses~ i a arı·n· ı~tir~ i hari- nilmektedi r: Hiikümet on aydan beri devam den 5057 millik yeni demir 

25 B. Pamuk 43 43 

506 kilo yapağı 52 50 52 50 
380 ken. palamut 270425 eydan mı cmde hır kabme teşkılını hır muvaf- Hükiimet kendisini isyanı bas- eden muharebelerde halk ihtilali için 

k 
~dakd~ydet olharak. ~ödst:riyor.l Bu ikli tırmak ve İspanyanın istiklalini iade ölenlerin hatırasını selamlar. yolları yapılacaktır. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

o uyor ? ı ıa an. angısı o~ru o ursa ~ - Valensiya, 18 (A.A) - 0--vekil v ı h" d. 1 . f B B k. t maslar1 
sun, hakıkat şudur kı ispanyada mıl- cbnek fikriyle birleşmiş olan bütün N . d' anıh rb k ld ~ v a anS a ISe eri • e in e 

ll~rlin 19 Ô ı· . k fed h .. partilerin salahiyettar mümessili ad- egrın ıv a ın a m cagını, Londra 19 (A.A) - Akşam Londra 19 (A.A) - Polon-
L , ( R) 1 ış on erasyonunun ve atta d k d' büyük erkanıharbiyenin ıslah ve sa-
UO~s6rü M k . - Alman . ·ı b. l•w. . (Y . etme te ır. 1 B B k D . a s Ş 

1
. ışçı er umum ır ıgının anı so5- . .. .. ahiyetlerinin genişletileceğini be- gazeteleri Valans hadi9elerine ya hariciye nazırı • e !in 

ıçİQ · . me ıng boks yalist ve anarşist sendikaların) is- Amele sendıkularının hukumet! t · t" b k b' h • · L h · · M llJJıdı en h k :ı: • • k ed"kl · · ·· ı k d yan e mış ır. iıyil ır e em mı yet verıyor- etorıya arıcı ye nazarı un-
Yttte ld v ınu emmel vazi· ~iraki haricinde bir şey yapılamaz .. ıı:ıtıra .. e~~ 1 crı~ı tcessur e ay e- Salamanka, 19 (A.A) - Eski ls-
Pi"o o ugunu ve dü ispanyanın en ziyade ihtiyaç duy· den hukumet sendıkaların hattı hd- panya kralı on üçüncü Alfonsun v1l Jar. Gazetelerin tahminine gii- teasi kabul ederek kendisiyle 
• 1 nu ~ nya şam- d h k k t. · d ~· · ki · · ·· 't t - re kabine buhranı halledilir mülakatta bulunmuc ve mütea· ıç- unvanın k uğu şey ürriyet ve azim uvveti- re e mı egıştırece erını umı e - dönümü münasebetile general Fran- " 
b •ıı her ınü ~ aıanmak dir. Cephe gerilerinde nizamı koru- mektedir. konun idaresi altında bulunan bü- edilmez nasyonalistlere karşı kiben Estonya elçiliğinde Ge-

• uluQduğun c~ eleye hazır mak için de bütün sendika teşkila- Hükümet suiistimallerle taşkl'l- tün vilayetlerde ruhani ayinler yaw umumi bir taarruza geçilecek· neral Laidonner şerefine tertip 
'••············ u soyJemiş,ir. tının müzahereti elzemdir. Geçen lıklara müsamaha etmemeği bir v.ı · pılmıştır. tir. olunan resmi kabule gitmittir. 

•••••••••••••• G Arn~ vu ~·~·kf~ki"'i'~;~~~··~~·b~~·· .. ···~·· .......... J~;i'ii;· ... ~~;~f .~i'~;~ ..... l.~~J;\~id'~ ....................... TÜ~ki;~·:··R~;·~~;~·i·;bi~Ji'ğ'i"''"''" 
asbedılen anayasadakı ispanyada yakalan.an iki taraflı muahedeler 

8~~~stlikleri almakmıştayyareci neler söyledi? aktedilnıiyecektir 
.lournaı ( A.A ) - Petit 
~'11uıı gazetesi şimdi Pariste t.·. an A 11'iQiıı fab rnavut ricalinden 
'1ekted· si kanaatini bildir-
lı ır. Bu 
.•reketi 1 zata göre isyan 

tıli lin t 
935 senesindeki ih-

8 eoıad' · u ·b . ısınden ibarettir. 1 hlil . 
lııe11ııek netıcesinde kral 
b· ette b 
bır kabi s..:r est temayüllü 

ur ne teşk·ı le oll!luş ı etmeğe mec-
•bined ve Ethem Toto bu 

len dab e o zaman başvekalct
llazırlığı a ttıübim olan dahiliye 

l nıakamına t' ·ı . . J • oto ile . . . ge ırı mıştı. 

lerı sadec t•nıdıkı ihtilal lider
tQ ._ e nıernfe' . 

ı· "•nu0 . ette gasbedı-
ılcıeri İad u esasıdeki serbest-

i e etmek · · Ah z K c· ·ı •Yanı b' ıstıyorlardı. met ogo ont ıano ı e 
~dde~lllek; ~omünist harekeli ha vahim L-lir şekil alsaydı ec· 

~ sınıfuun ogru değildir.Ame- nebi bir devletin müdahalesin-

~1'~atç1 ve ın~~.c~.t o lmadığı bu den korku'.urdu. Böy!e bir 

e~1Yle llJes • uçuk irat sab:p- müdahalenin vukubulması için 
rnu,,i~tlik Y:k~ rnernfekette ko- şimdi artık hiçbir sebep kat-

ur. Karısıldık da- mamıştır. 

E Y ;nl Memurin kanunu -

cnebilerle evlenenler 
~enıur olamazlar mı? 

la ) 1, 19 ( y . 
- "' enı Asır T J f . ..-..an1ut • c e on- maması ve evvelce evlenmiş bulunan-

tın ı_ nya veril . ı . . . . · 
11:anlı.n en Yenı memu- nı ın da vazıfclerıne nihayet verılme-

te,ıit ı:.. Profosinin fotkı"k·ı si esasında kı.ıv"ctlı· bır· cereyan · o:.cnht k ilerlemek- · ' var-
~\lı-Ja.. adınlarla evlenen dır. 

ın da ıne- Bu hus~tauk11an~ı.t1LJl)l:.(lıli:ıii.wı~kat'" 

ı B~rlin, l9 ( A.A ) - İspanyoda Gu- mirilerin hilafına olarak tali ademi mü- Bükref, 19 ( A.A )- Siycui sanda mutabık lralınmı1tır. 
1 emikanın bornbardınıanına iştirak et- dahale komitesinin dünkü içtimaında Rumen mahalilinde aöylendiği- Diğer taraftan zannedildiği· 

1 

tiği ve biraz .sonr.a da Basklar tarafın- İtalyanlar Fransada karaya inen Ispan- ne göre Kral Karol ile Türkiye ne göre Türkiye ve Romanya bü
dan esir edildiği söylenen Alman tay- yol tayyareleri mcsclcsini mevzuu ba- hariciye vekili Rüştü Ara• ara- yük devletlerle ve binaenaleyh 
yareci Mandelin .isticvabı etrafında taf- his ettikten maada harbı insanileştir- •ında yapılan konuşmalarda Bul- ltalya ile olan miincuebetlerin
silfıt veren bütün İngiliz gazeteleri Ber- mck _ k d 1 1 d .k. uha gariatan hakkında bu memle- de bizzat bu devletler araaında· 

... a sa ıy e spanya a ı ı m - k l d .. b "d k' ·· b h d'k-
Jincle polis tarafından toplatılmıstır. sırn taraf nezdinde teşebbüste bulu- de~le lıostanle k m~kn!"e ellıl ame ı h~ubn~se et lavabz:~ etme ı 

Bilbao, 19 ( A.A ) _ Bask hükilrne· nulm.."'lsı teklifin· d .ti ım·ş1 d. e ı me ve a at ı ı tara ı mu- çe ıç ır ıeye tefe oa• etmeme-
e e ı raz e ı er ır. h d l k d'l L h w k · l d' tinin azaları yeni Valensia kabinesini İtaly b . a e e er a te ı meme11 usu- ge arar vermış er ar. 

· anın u uzlaştırıcı tarzı hareketı ~-~~~'!!""""~~~~~~-----~-----~-------~~~ 
bila kaydü şart tasdik ettiklerini be- urnumı bir itilaf vücuda gelmesini is- Deniz geçit resmi . yapılıyor yan etmişlerdir. Yeni kabineyi Bask- tiyen Almanyanın tazy1kiyle murah· 
lar hararetle karşJlamışlardır. fıasların ecnebi (Bir kelime okunama-

Geçide yüz kırk beş lngi
liz g.emisi iştirak edecek 

Yeni dahiliye nazırı Zuga Zagoita mıştır) İspanyaya girmelerinin yasak 
bugün Valensiaya hareket edecektir. edilmesi mesele.sinin mil7.akeresine mu

Londra, 19 ( A.A ) - Yapılan tah- vafaka~ etmelerine atfedil~cktediıı. 

Yunan başvekilinin beyanatı -
Köylüler hükümetin tam 
muhabbetine mazhardır 

Londra, 19 ( A.A) - Adetleri birkaç 
1 
ve diğer muavin gemiler iştirak ede· 

bini bulan ziyaretçiler Portsmouth ve 'cektir. Bu suretle resmi geçitte bulu· 
Southscaya akın etmekte devam et- nacak olan gemilerin adedi 300 den faz. 
mektedirler. Bunlar perşembe gunu la olacaktır. 
kral tarafından teftiş edilecek olan ve En büyük ecnebt harp gemisi Arjan· 
birkaç mil' uzunluğunda sıralanan harp tinin 28 bin tonilatoluk Moreno zırh-

Atina, 19 (A.A) - Başvekil 
Metaksas zirai borçların tanzi
mi hakkındaki kanuna dair 
gazetecilere yaptığı beyanatta, 
bu kanunun köylü ııoafının 
yükünü mühim surette bRfif

lettiğini söylemiı ve demiştir ki: 

Milli servetin kaynağı olmak 
itibarile köylüler tıpkı işçi 
ve denizciler gibi bugünkü 

hükümetin tam muhabbetine 
mazhardır. Bugünkü hükümet 
evvelhi hükümetlerin hila
fına olarak bu mühim me-

gemiierini seyretmektedirler. Jısı ve en küçük ecnebi harp genusı 
vaffak olmuştur. Alacaklı- G · · · · k d eçıt resmınc iştıra <' ecek olan de Estonyanın 600 tonluk Kalev <le· 
lar da bu sureti tesviyeden son ecnebi gemileri de bugi.in gelecek- nizaltı gemisidir. 
memnun olmalıdır. Çünkü şimdi lerdir. Beklenen geıniler Fransız Dun- Resmi programda Almanların GraJ 
paralarının makul bir kısmım kerguc zırhlısı, Polonya Burze muh- Spee kruvazörü resmi geçide iştirak 
tekrar elde edebileceklerdir. ribi ve Holanda Java kruvazörüdUr. edecek olan en modern ve en entere
Aksi takdirde paralarını geri Geçit resmine intizarcn İngiliz gc- san harp gemisi olarak tavsü olun· 
alabilmeleri hayli şüpheli milerinin kumandanlarıy]e ecııebi gc- maktadır. 
o:urdu. ınilerinin erkanı harbiyeleri birçok ka- •• •••• •••• • • ••• •• • •• .................... .. 

D . . bul rcsiınleı·i. bal~lar ve zivafetler ter- Prens Pol 
ığer taraftan alel'umum .r 

b 1 · · tip etmektedirler. 
orç ar ıçan faiz haddi yüzde Paris, 19 (A.A) - Yugoslav 
k Portsmouth, 19 ( A.A) """ Kral yarın 

se ize indirilmiştir. Spitheadde öğleden sonra yirmi sene- naibi prens Polun Parise gele-
Ecnebiiere kar•ı aktolunan ceg· i tarih henüz kat'ı· olarak " denberi görülmedik ınuaı.zam deniz gc-

altın bo';°çJar bu sureti tesviye- çit resmini seyredecektir. Geçit resmine tespit edilmemiştir. Prensin 
ye dahil değildir. Esasen bu 145 lngiliz harp gemisi ile 16 Fransız hariciye nazırı Delboı 

· bor 1 mı, .. kut~a._.__.~......ı.ıııa.ı:ıD....1Zıem.ı.s.ı....ııl&...l~uııın:cLk....tıü.uıiik • .ıtOL.'-.~LSLLWıuu•Jö.H.1.C--ıt1U.U.sme.aı. - - · muh-

J 
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K.OŞEMOEN akya 8 köy ka)kJDM8SI Manisa gençlik 

.. .. .. .. . Manisa gençliği heyecan 
bayramı 

Koylere salma yukunu hafıfletmek, ıiçinde bayramı kutluladı 
geliri çoğaltmak için çareler bulundu 

Aşk ve macera Romanı Tefrika No. 37 

• 
lngilizccden adapte eden : VEDAT A. UZUNDOST 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Salonda dalgaya bcnziycn bir atılış bir sır karşısında yorulan dımağlarunız 

var ••• Ve bu arada tesirin geçmesini bek- 1 muattal ve bu mitture atma yorgun ba
leyen profesör susuyor ... Ve esaslı bir kışlarla ma~lup bakıyor. lıtte şuna emin 
teze, bir iddiaya hazırlanan tavırla... j olabiliriz ki ( dımağ) denen bu geniş 

- Be eri. Diye ba~lıyor •• . Devirleri mevz:ulu fabrikada bildiğimiz hiç bir feY 

atlıyanık hcrcün biraz daha kendini an· 'ıyoktur. En büyük ihtualar, ufacık bir dı
lnmağa çal11ıyor. Bugü~ mikanik ihtira- mağ sinirciğinin refleksini tahlil ve onu 
fonn ka~ mda ... Tnbıatın en mühim müsbet eekle, koyabilirse b*r 
sırlarını meydan çıkardık ... Ve bütün en büyük tcNimülünü anlamış olacak ... 
bu uğraşmalar bize nncnk cemadat ale- Ben buna ve bu sahadaki çalışmaya 

ınindeki sırlan verdi. F nkat insan dıma1!ı Psycho-Phyzigue diyeceğim. Onun için 
"' ı 

hakkında ne hiliyoruz. Fizyolojik teşrıh bu kelimeyi tnblil etmeliyiz ... Paycho -
ve bu fizyolojik teşrih arasında adalclc-ı Phyzigue, ayrı ayn iki ilmin terekkübün· 
rin yaptığı bütün iıılere kısmen bir isim den ibarettir. Ruhi nk.siyonlanmız sır 

vermekle beraber. İçerisinde kaldığı için fizik yolile onu an-

Dımaiın konfisyonlarıru refleks diye layabilmemiz kabil olacaktır. 

bıJuyoruz. Fakat bu buluş bizce bir sırra O zaman ruhi hadiseleri anlıyabile • 
i! im vermekten bll§ka bir (ey oluyor mu) ceğiz. Ve göreceğiz ki psikolojik effect
F:vet ... bu kadarla kalıyor. Demek ki lerin hakikaten bir büyük aım bilmekten 

ft 1Wi) ··---- - --

Vali 

ve hunu unlamak ve bulmak. için hiç bir bol olduğu bu yerdeki dağıtılarak yer- gibi.. hi~lcr gibi b:r tnkını gürültü aksed~ 
!fCY elimizde bulunmadığını çıknracağız. le tirilmiş maroken koltuklara doğru iler- Yavaı yavaş onun tarafına dönen 1 c.len mi ibarettir .• O halde gözleri 

Tam bu sırada. dersin bittiğini ifade liyoruz. Evet. §U sol taraftaki koltukta uzun saçlı adam, kelimelerine ciddi bir! gördüğümüz veya hoşlandığımız bİf 
eden z.il çalıyor ..• Mevzuunun ana hat- oturan sarı31n adam bize yabancı dei;il. tovır vererek mukabele ediyor : ı' sim ortada yoktur. elft 
tına giren profesör susuyor... 'Pencerenin önünde.bol ~ıklarla gözleri- - Bunu inkar etmiyoruz.. Esasen id- Bu da ses gibi mevhum bir ıeY·· 

Bütün talebeler talakabn ve iddianın miz yorulduğu için ayale.ta dim dik duran diama bu cihetten renk veriyorum .. Mc- söyle bakayım .. 
bu geniş tesiri altında duruyorlar sükut diğer bir adam silüeti nazanmıza çarpı- sela .. Basit bir misal alalım .. Elma .. Za-j Bir kör niçin göremiyor .. Bir sai1

' 

İçinde... (yor. Uzun saçlan enSC9İnİ geçerek bon- ikamrza .• Şiddetine göre tesir yapar .•..• ! çin ititemiyor. _a 
- Mevzuumuzun henüz kapısından jurunun kadife yakasını örtmüş. Ellerini E'.vet.. Bu tesir .. Ribonun da ve diğerle- - Körün .• Görme adesesi i~n~ rr, 

bakıyoruz. Gelccclc dersimizde daha ~- 1 arkadan, bileğinden yakalamış. rinin de söylediği gibi dilimiz üzerinde mamasından.. Sağırlarda da l\ynı·· dtt 
mullü devam edeceğiz. Ondan evvel R- Gülen san§ın adamın kahkahasını yırt- tazyik mi.. Hayır.. Müessir olabilen bil' ı• - Aldnnıyorsun Suha.. Bir idj 
zfo aranızdan kendime bir asistan ayı - ması için bir ara, verdiği belli .. Ve o, pu- şeyi tesiri altında kalana kuvvet sarfe- menfi tarafından görerek miispete 
racağım ve laboratuvarda üzerinde ça- rosunu dudaklarına götiirürken dündü- der .. Enerji verir .• Pek ala .. Elma ne ru gitmelisin .. Bir kör güremiyor·· 
ll§bğım derin bir mevzu etrafında bana iünü görüyoruz : gibi bir enerji sarfiyle zaikayı tenbih edi-jeesi bozuk ta ondan değil mi) O .. 
yardımcı olacak arkada.şın12:1 seçiniz. - Deme le ki sen iddiamı bo!J bulu- yor .. Hayır dostum .. Hayır .• Bu bir ener- l mevcut bir §CY yok hayatta, esaıı gôl 

Sınıfta büyük bir dalga fısıltısı gelip yorsun ) ji •. Elmanın kuvveti değil .. Uzvi.. Gayri kulaktır... Dildir... Ne diyeyitıl Jıf: 
geçiyor. Ve profesör önündeki not.lan Purosunu yakan sanım adam mavi uzvi mevad üzerindeki mikrobik tahri- Bunlardır.. iptidai . iskolastisiziıne j..t 
alarak tal~belerin~ reveransı müteakip bakı!ların~a ~~his zekası olmıyan ~e ş~tın ~auülünden ibaret.tir: Bunu~~~çi~- yorsun ... ~u~ün m~tcryalistler .. :Bi~K, 
kapıya dogru ilerlıyor ... O kapıdan çı- hatta. tehlıkclı ihtmulara kallc.ışmıyan la-ı dır ki ben de reflekslerımız dedıgımız lar.. F12:1ztiler.. Kımyagerler nldtı 9J!: 
kınca salonu müthiı bir aes birdenbi:·e kaydıylc cevap veriyor : cfulelerde bir takım mikropların espcs- llar demek.. Hayal .. Nedir Suhll·· ~ 
kaplıyor. Ve genç insanlardan ibaret 

1 
- Bütün kanunların üzerine aiyah yal tahrişatıdır diye iddia ediyorum.. lsana sornrım .. Harici hissetmek d~ 

biı sel koridora akın ediyor.. . bir fırça götürüp silmek istiyorsun. ı' Sarışın adam gülüyor : l değil mi insan için .. Ayni adese .. ··r' 
-A- Elini. yanı başındaki etajere sokarak. - O halde.. Kulağımıza bir ses ak- 1 kulak ahizesi olduğu halde bir 0 ~ 

Bu sarışın adamı tanıyoruz. bir kitabı alıyor .. Hem o kitabın sahifele-
1 
scdince mikroplar doluyor ve onlar, me- ıçin hisaedemiyor.. 'i.İtJil: 

Onun gürültülü kahkahasını duyuyo-ııini karıştırıyor ve hem de sözüne devam !ela .• Güzel diyenleri ayrı .. Fena diyen- - ölü olduğu için .. idrak ırıı:ı 
ruz. Evet onu tanıyoruz. ediyor : leri .• ilah ayn .. Hayır hayır daha oriji- · iılemediği için .• 

7..cmini, ince Isparta deseninden örül- - Riboya bak neler aöyliyor . .lıte... nal.. Her harfın bir mikrop sınıfı zara - Pek ala .. Biz ölüye bunu ~e ~ 
müı, yumupk halının üzerinde gö:.ı:leri· j ha buldum .• Dinle.. lhaaslarunız bir ta- '. d~larak bize ih1as yaptırıyor .• Hah hah.. Fakat sun'i elarak versek nt:ticeın~ Jı 
mw dolaıtmnıak, geniş kenarlı pence-ı kım harici tcairlerle tenbih görerek idra- ' Ne gijlünç.. pet midir .. O halele y:ıkınd:ı fenk. 
relerinden bol l§lklar akseden bir sa- ki husule getirir. Görüyor musun .. Tıpkı) Uzun saçlı adam elini cerheden bir 'dolan ~ilb hayatıır> vcrmiı; ohıctı i~ 
1onda olduğumuzu görürüz. Amerikan be.va tabakalarının tazyik yaparak ince hareketle aallıyor : mek.. Hayır dostum.. Bunun 
UıllObu yanya kadar kapalı etajerlerin 

1
zarlarda mevcudiyetlerini göstermeleri' - Yanlıt anlıyoraun .. Sea.. Diğ~r - Bitmedi -
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Uç • Avusturya .. Fransa konuşmaları 

aza a 
Bir 

mıyo lngiltere, A vusturyanın istiklilini 
Fransız kadını küçük tütüncü muhafaza etmesini tasvip etmiştir 

bırakmıyor 
Paris, 19 ( Ö.R ) - B. Del-

f KRAM JY E DUNY ANIN bosla Avusturya hariciye nazı· 
rı B. Gido Şmidl arasında 

dükkinını Londra Tunada 
,, 
BİR BÜYÜK 

UCU DEGİL Kİ ... ,, DJYQR uzun süren mülakattan sonra 
cl>aris-so· şu tebliğ neşredilmiştir: 

11 Piyan ın arkadaşımız Fransız mil- 1 radan artık hiç bahsedilmemesini isti- ''Hariciye nazın B. Delbos 
tnüş, ~os~un talil.ileri arkasına düş- Saadet ytıflara ve iklimlere gö- yor. bu sabah Avusturya liariciye 
tini tı:.ı..ı_.;rın.~en nasıl istifade ettikle- re başka ilade alu. Büyük ikra- - Birşey yapmadan yaşamak olur 
Rosu ...... b·l.lUJt. ediyor. Fransız milli piyan- d , nazırı B. Şmidti kabul etmiştir. 

12.ırn miyeye_ kavuşan kadının saa eti mu· d ş ·d F 
"e, • .:ı,__ F t.ayyare pı"yangomuz gı·bı· bır" B ' · · ellerini gösteriyor Ne yap Doktor Gui o mı t ransız 
y "'Ul' müsril bir anne olmaktır. lhti- ıze ı.şçı • -k~ided akat onun daha büyüğü her sın bu elleri? Otuz senedir vücudu hükümetinin daveti üzerine 
itankttre ;; büyük ikramiyesi 3 milyon yatkô.r aklı selim ile ihtiyar köy- gündelik i§ler altında eğilmiştir. Her Parise gelmiştir. iki hariciye 

s· · 0,000 lira• lü kadın gurur günahını iflemek gün saat altıda kalkıyor ve ancak ak- nazırı emniyetli bir Hmimiyet 
ıyah elb. 1i · . '-'-~-· ka bir tütüncü ısedükk" hır dul kadın vaktiyle istememiıtir. şam saat 11 de düıu:uuu patıyorpnun havası içinde Avrupa beynel-

l1tıorunaanının varidatiyle, zo- hayatının ufku, duvarlarda sıralanmış milel vaziyetinin muhtelif saf· 
tni.Jy

011 
\reYr_aşıyordu. Tesadüf ona üç üç kutu... olan şişelerden, paketlerden ibarettir. 

Yor. A. ıyor. Dul saadetten bayılı- - Bir Vazocuk? O ölünceye kadar bunların arasında balarmı gözden geçirmişler ve 
ı:nıyor ~ca tütilncü dükkanını bırak- _ Hayır! yaşıyacaktır. Vaktiyle insanlara namus- iki memleketi alakadar eden 
sab

1 
~a.r·~di bankada kuvvetli bir he- _ Bir sofra fırçası? ıu bir insan gibi karşıdan bakan kadın, meseleler üzerinde tam bir 

~ulıai~ !Si v~. Fakat siyah elbisesini _ Hayır! şimdi onu görünce titriyen haris na- fikir mutabakatı müşahede 
&a de·· ediyor ve paketlerini satma- - Bir M1 ..... saat? zarlar karşısında bakmağa cesaret ede- etmişlerdir. iki nazır fikir ha-

vam edi ~ k dı Coste . . yor. - Hayır! miyor. Uç milyon azan ğmı nasıl yatına, güzel sanatlara ve 
z.ı.d ısrcu diikkarun ka da Ha . t . t div· . . ı unuttursun? Diic:iinüyorum: Sarfetmek ~ ır l<a ın pısm ya- - , ış e :ı:; e guuz şemsıye. ...,-- ekonomiye ait meselelerde el-
bm.ı.: pıyı itersiniz bir w çınlıyor. Milyoner kadın buna tama ediyor.Fa- ile, şüphesiz! 1 ~~a aı .. · TALt BAYRAKLARI de edilen netice eri birbirine 
ses: .. ~ ıyorsunuz. Arkadan bir kat şu el çantası da fena değil. tereddüt 

d 1 ·ı · t mobil b" d b ı·zah etmişlerdir.,, 
ediyor. Nihayet porselenden bir horos Son mo e ı u o 0 ır en ire 

: ~:~~orum. heyk l.ini seçiyor. kapının önünde durmuştur. Bn.Coste Öğfeyio B. Delbos tarafmdan 
- B ~ur Bayan Coste. _ "':'ek fazla lüks bu! birdenbire değişiyor. Tebessümünde Avusturya hariciye nazırı şere· 

0tııurı ık 1 f ·ı M İtüçiik. · .. - Hey! Patron! şimdi bir J§ var. fioe bir ziya et ver1 miştir. a· 
tecess·· ela goı.leri bize bakıyor. Bir B '·: işçi dükkan sahibini, bir bardak - tki oğlum! liye nazın B. Auriol da hazır 
llı.ats.: ~evi var onlarda .• Sonra iti- şarap vermesi için çağırıyor. Bn.Coste Şimdi yanında iki şık .sporcu var.Ka- bulunmuştur. 
!layı tat v u alevi söndürüyor. Müstes- çabuk ona koşuyor. Bir iskemleye bi- dm onları dünyaya getirmekle müfte- Avusturya meselesi hakkında 
Yelli lu""t·~ıgın_dan. beri,. talili kadın tali.in niyor, şış· eyi alıyor ve müşterisinin bar- birdi.. Şimdi.taliini onlara paylaştınnak-iifle Paristeki müzakereler Londra· 
llı~e gele ~ beklıyor. Kendisini gör- dağını kendi elleriyle dolduruyor. İşçi la ~~ edı~.o~.. v 

muvazene işiyle meşgul olmaktadır 
na güvenebilir. 

Parist 19 \Ô.R) - '1Petit 
Parisien" Avusturya hariciye 
nazırı Dr. Guido Şmidt ile B. 
Delbos arasındaki müzakerele
rin alaka uyandırmaktan geri 

kalamıyacağını kaydediyor.Lon
dı a Tuna vadisinde muvazene 
meselesile çok meşgul olmuş

tur. Paris muhaverelerine de 

·ayni kaygı hakim olacaktır. 

Avusturya istiklalini korumak 
için garp devletlerinin dostlu
ğuna dayanmak zaruretini 
gittikçe daha ziyade anlamak
tadır. 

Esasen Viyana hükümeti şiındi 
Belgradla daha iyi münasebet
ler idame etmektedir. Bu mu· 
karenetten Tuna havzasında 

yeni dayanışma çıkabilir. Bu da 
Avusturyaoın istiklali için en 

B.Litvinofun 

mükemmel teminattır. Böyle 
bir anlaşma ihtimali lngiltere 
ve Fransa tarafından tasvip 
edi lmiştir. Paris ve Londra bu 
teşebbüsleri teşvik etmektedir
ler. Avusturyalılar da müstak
bel yaşamak için - hiçbirini 
istisna etmeksizin - bütün dost
luklara dayanmak zaruretini 
takdir ederler. 

"Oeuvre,. gazete3İ Sovyet 
hariciye komiserile yapılan 

mülakatlara dair neşrolunan 

tebliği memnuniyete şayan gö
rüyor. Eqasen Londrada, Taç 
giyme merasimi yananda yapı· 
lan bütün müzakerelerin umu
mi manası da bölüm kabul 
etmez sulhun, kollektif emni· 
yetin ve Milletler cemiyeti 
paktının demokrasi siyaseti için 
yıkılmaz bir kale olduğunu 

göstermiştir. 

Paris temasları 

Neşredilen tebliğ birçok 
şeyleri gizliyor mu? 

Retitıniş n ıki Bay mutlak iyi bir haber içtikten sonra, çinko üzerine 10 santim Bır gun buyük ogluna, şaka olsun daki görüşmeleri takip elmiş· 
Yine ka olacaklardır. Klınbilir, belki bahşiş bırakınca, milyoner teşekkür diye: tir. Londrada B. Eden orta Bayan7n~tır. ediyor: - Büyük ik.ramiyileyialk:~nsam. di- Avrupada emniyetin takviyesi KoJlektif em niyet esas prensiptir 
llıak laz soy etmek için bu ümidi okşa- - Bereket versin baycağızım! yor, sana bir otomob" ır. ... llJ.... hakkında B. Şmidtle görüş· ·· ıcn. ONUN tçtN BtR METELİK YtNE Küçüğü soruyor: A Paris, 19 ( O.R ) - Sovyet arasındaki görüşmelerden sonra 

- Yine ka b ? müştür. B. Eden vusturyanın b . . k . . B L"t . f b 
gue. ı.andınız! diyor Surma- Bffi METELtKTIB - Ya ana. Çekoslovakya ile bağlarını arıcıye omıserı . ı vıno un ugün de Avusturya hariciye 

~ı~-· Yüksek bir sadelik mi, yüksek bir - Sana da! BB Blum e D lb l phgwı O kl G 'd Ş d <uU kalb ~ kuvvetlendirmek arzusunu tas- • v e os a ya naım 0 or uı o mi t 
_ p· ine dayıyor: pintilik mi? Henüz bilmiyorum. Görü- Ve büyük ikramiye geliyor. ~ız mü- ·· •· 1 c· b · "J 

1Yangoda mı? yorum ki zengin Bn.Coste senede yüz teessir olmasın diye damada bir otomo-· vip etmiştir. logilterenin Avus- goruşme er üm ur reısı e Kedorsey'de Fransa hariciye 
de-~ ~ok, hu taın~miyle bir ikramiye bin franklık iradına günde daha birkaç bil alınıyor. lşte bunun için bugün du- turyanın istiklalini muhafaza mülakatı gazetelerin ehemm~- nazırı B. Delbos tarafmdan 

_ G~ha doğrusu bir hediye. metelik katmak istiyor. Bazıları bunu var dibinde üç lüks otosu var. Reklam etmesini istediğini söylemiştir. yet verdikleri bir mevzudur. kabul edllmiştir. Yugoslavya 
osteriniz. ı bul akl B kal pullarını toplıyarak bir semsiye kaz.an- d Ş d · 

11
H "t t · F - Göreceks· . mükemme ac ar. aş arı omuz ~ Pariste e B. mi te aynı te- umanı e" gaze esı ransa ve krafük naibi Prens Polun bu-

Su..-.... ınız. silkeceklcr. mağı ümit eden mütevazi işçi kadının ')d" • h · d"J S t R · ti · ...., .... ague J>aket· .. .. Y k d" . . . h d . k ah 1 minahn verı ığı ta mm e ı e- ovye usyanın sıyase erıne gün muvasalatı beklenmekte-
aş. Bn c 1 çozuyor. avaş ya- Yedi ay evvel gökten bu tütüncü en 151 ıçın erşey aıma ço P a ı, b 1 b" 1 "k k 11 k f . oste gittik d ı·· d f 1 .. ld.ir F t __ ,. ilir. esas o an ır eşı o e ti dı"r. B.Delbos yarın sabah 
- Şü h . . çe aha sabırsız. dükkanına düşen üç milyon µ: bırak- uzumun an az a guze . aı<.i:i• ço- F e~"- P esız ıkramı· ı· ik: kl lıks Paris, 19 ( A.A) - ransız emniyet oldugw unu kaydediyor. Bru""ksele hareket edecektı·r. 

-..:&es· d ' ye ı ç olata mü- maktan kaybolmuş gibidir. Ne yapmış cu ar için, pazar ız satın alınan üç ın en geliyors .. . . . . hariciye nazırı Delbos Üe E k. L k k F - 'ram .. .. unuz... bunları? Mağaza büyümemiştir. Duvar-lguzel otomobili kadın bır ısraf sayını- s ı o arno pa tı ransız - Hariciye nazırı dün akşam Le-
Şİtn.di b ustune bastınız, diyorum. daki yırtık kağıtlar bile değiştirilme- !yor. Avusturya hariciye nazm Şmit Leh muahedesinin manasız h' f" l d -
l'll ı_ azı reklam h di el · v ı Baz ı ı · · al k · · k arasında yakında vukubulacak ıstan se ıriy e e görüşmuş-

a_111.ta_,.,...,.. A _e y .erı dagıt- ıniş. Şu tahta masalar, şu iskemleler - an pa ı::et crımı ma ıçın a- b" k ı· 1 d v ı::. J-u .:ı._._ list konuşmaları mev"'UU bahseden ır e ıme 0 ma ıgı ve tu··r. Bu sabah saat 10 da hıı-• 
ı.;)aıııt-'Na . , UJ.Ull. eleriınizde idi. büyük bir refaha delalet etmiyor. Altın sabaya inmek lhım. Beni otomobille-- .. ı;ı. zaıre de k . . b' küçük anlaşma paktımn insi· 
~de ettik n geçer en fırsattan is- nereye kaçm1ş. Hayret! Bn.Coste bunu rine alıyorlar. Hem ne rahat içcrısı, ır Tan gazetesi diyor ki : 
SUrıtız? ·• Teşkilatımızı tanıyor mu- bizzat izah ediyor: görseniz! camını muhafaza ettiği bir Avusturyanm iktısadi ve si-

- 'l' - Büyük ikramiye dünyanın ucu Hülyaya dalıyor. Bu büyük de1ikan- sırada yapılmıştı. Bugün şarki ....... atıunaz ı yasi istiklali prensibine sadak 
•uü.şterij . . 0 ur muyum? En eski değil ki!.. Bahusus altı keşidedenberi lı1ar yanında sesi deminki gibi değildir. A d Jh ·ı bA A lr-_ erınızde · kalan Viyana hükümeti mües· vrupa a su 

1 
e gar 1 vru-

''<!Sa çel-_ ~n.. birşey kazanmadım. Tevazu yerine iftihar kaim olmuştur. d lh a d k b" b v ~neces di 'd sir bı0 r müdafaa temini ıçm pa a su rasm a sı 1 ır ag 

kümet erkanı Elize sarayında 

Cumburreisioin riyaseti altmda 

toplanmışlardır. B.Delbos Lon· 

dra ve Parisleki temaslarının 

neticeleri hakkında izahat ver• - :Sakınız, ını açıyor: Çünkü kadıncağız şim · hesabını Ve şimdi dili açılıyor! Saint-Nazaire e 
'O · la d ğil' k "d il Ell · · t ld v b'" ük. k ak uklar garb avrupasında ltalyanın tesisinden vazgeçmek, Fransa-d zerine . ay e , eşı e e yapıyor. erını sa ın a ıgı uy on , çoc 

ef-te.r göste ~esımler yapıştırılmış bir eski tabelasına dayıyarak işlerin gidi- için. Yine çocuklar için 3000 metre ar- dostluğundan ayrıca istinad nın cenubu şarki Avrupada önün· miştir. 
- baha .rıyo.r: şatından şikayet ediyor: sa, garaj ... Onun saadeti ancak onların noktalan aramaktadır. de hiçbir mani kalmıyan Al- Roma 19 (Ô.R) - Yarı res• 

::~•y; deo~:ı~:: "°7• diyor::~ - tşler asla bu ~®:ı":::. •ı;-•n;:r 'aadetmden füarettir. Onun sevind on- Avusturya istiklali meselesi- manya karşısında ellerini bağ- mi ltalyan mahalili Litvinof· 
llll olan şems· . ca anteste tı- tır. Para kazanma guç e ara m ların neşelerinin bir gölgesidir. nin Londrada müzakere edilmiş lahnağı kabul etmesi olur. Ko- Delbos konuşmaları üzerine 

- 'Ne Y k ı~eyı seçeceğim.. litresi 2 franga çıkalı alışveriş yavaş- Saadet yaşlara ve ıklirnlere gôre baş-~akat b~~ı ! Bilseydin... laştı. Tek tük işsizler de olmasa." ka ifade alır. Büyük ikramiye, idareli olduğuna şüphe yoktur. Gene münist gazetesi Fransız bükü· neşredilen tebliğin cümle kala· 
~k bir ~ takdim ettiğimiz hediye Ve ilave ediyor: bir karınca olan Bn.Coste düşüyor. O- şurası da muhakkaktır ki in- metinin böyle delice bir ihti- balağı içinde birçok şeyleri giz· 

-- ıtaşk_t~~ bebektir. - Varidatımla geçinmek benim için I nun haJ.ft tahta pabuçlarla dolaşmasına giltere ile Fransa avrupa siya- yatsızlık işlemiyeceğine emin lediğini kaydetmektedirler. B. 

ıevk' e eliti div h eli . . . ahal d ın ıge o uğunu yazıyor. Litvinof hakikatte Fransaz baı:-an.C::ost hır şemsiye getirseyd.iniz! bir vaziyet değildir. tnanız bana, hayat,hayret ediliyor. <ı:Bu para neye yarı- setı·n· d"~ r bu·'tu""n sahalarmda ld 
ltı.e dah ger e yelerımızı çok P ı ır. yor?» Fakat unutuluyor J.-i onun saa- ld v ·b· k - pada -ı ~h~ns Vazo baı· uygun bulacak. Bir fa~ Benim için bir metelik daima bir me- deti müsrif bir anne olmz.!.tır. 0 

ugu gt 
1 

mer ezı avru Paris, 19 (Ö.R) - Burada vekiliyle Hariciye nazırından 
ut , r k d ! da yanyana yürüyeceklerdir. ltı ün Paketle a ın çantası var. Fakat teliktir. Birkaç frank kazanmak zamana İhtiyatkar aklı selimi ile, ihtiyar köy- Avusturya ÇekosJovakya ile geniş bir diplomasi faaHyeti Fransa ve Sovyet Rusya hak-

d 
0hilinıizd r mağazada açılamaz.Oto- muhtaçtır. Hayat yıpranıyor. Bana di- lü kadın gurur günahını ış· leroek iste- F k l ıo,, e se"m k .. olan vazı"yetı"nı· derı"nleştı"ımeye devam etmektedir. Dün ran- kında as eri bir an aşma İm· 

.,., .. .rı çıkrn ~ e uzere bir dakika yorlar: «Satınıı. dükkılııınız.ı! rahat memiştir. 
Su...... a~ı lazım diniz. artık' Ah mil n1 Tfil" · · b b" açlışmak şartile iki büyük garb sız devlet adamlarile Sovyet zası için teminat elde edeme· 
~ "•ıague b" · e .> , şu yo ar... unın ayraklarını, en derin ır se--

l{· _ ır kutu açıyor, iki kutu, tş yapamamak imkfuıını veren bu pa- vinçle, çocuklarına devretmiştir. devletinin diplomatik yardımı• hariciye komiseri B. Litvinof mişt r. 
l&ai, A,k R~~ı -32 mdıklanmdan bir arkadaşla nikahlan- bin kolayca tamir :dil~ğini sanınak0 • Ada~-;;n~ - sözünü kesiyordu-~--~ 

4 

- Nedi:.-dedi .. Bazı hakikatler söy: 
r mış .. Nedense insan ümidini keseıniyor. ı he.tadır. izzeti nefis yaraları hiç bir a· - Fakat geç kaldık, Nedim .. Bugün lemeden de itiraf edilmiş olurlar amma 

l!l:':m Son dakik.ada bile bir sürprizle karşıla,- rr.an kapanmazlar Ada .. Bunu unutmaic, siziu bahçe gününüz. Bahçede konuşma- ben işin salim cihetinden yürümek iste• 

j ~ ı j masını bekliyor. Bütün inKaruna . r~ğ- ir._sanlığı ve kıymetleri inkar gibi bir şef· mıı. ı. devam ederiz.Gevezelikle unutmuş- irim .. Bir gü~, .. b~ yal~ _hay~~n içinde 
IDllmıımrn ıl men bunu bekledim Ada... Bu üınıdım, dır. tun. benı sevmem umıt edebılır mıyım. 
WJJIJJlilllil Narine karşı hissettiğim sevginin derin- Hastalığım nüksedecek mi'? Lnsanhr Genç adam şimdi onun koluna daya· - Şüphesiz Ada.. 

liğini anlatıyor. birer kalp taşıdıklarına göre elbette ıt: narak bahçeye çıkıyordu. Sık palmiye· - Ben çok acı çekmiş bir insanım .. 
\'ft.z.ı\!i. Dün, son ümidimi de kıran mektubu sevmek mecburiyetindedirler. Elbette ki lerin gölgesi nltında yürürken nı;feri Hayatımın iyi günleri sayılacak kadar 
~· ADNAN BlLGET aldıktan sonra birçok üzüldüm. Yeni- seveceklerdir. Kalpleri boş kaldığı daki- onu uzaktan takip ediyordu. Neferine az.. Sizin nursuz hayatınız içine basit 
"e alak - den dünyaya gelmiş gibiyim. Bütün bir kadan itibaren hislerindeki sertliğe uya· seslendi : varlığımla karışmak belki de beni mev• 
ltıak' a kıyınetli sa ılnu G d M · d l" Fak - .- maziyi bir hamlede tutup parçalamak caklardır. Ben maalesef ki sevmek için - Selim, de~i. Ben iki saat . kadar ı hum bir saadete ulastıracak. Çok arık 

llla gib" Y yor. !nsanlar 1 - oo brnıng ar ıng.. at sız _ _ ~ .,. 
Ve Ölüyorla~ Y<ınaşıyorlar, sevişiyorlar fngiliz.ce de konuşuyorsunuz. bana epeyce müşkül göründü. Bununla yaratılmış bir insanım. Kalbim ıçın bahçede kalacagun. Frolayn Ada bana , konuştuğum için gücenmiyeceğinizi tah· 

"N d . G Al k .. 
1
.. d beraber alıqmagva kendı·mı· kandırdım ... mutıaka bir heyecan arıyacağım .. Dün refakat etmek Iütfunda bulundukları için 1 . d . s· h . l li b . e im k enç man ızı gu uyor u. -s b . . . 1 mm e enm. ız astanemıze ge e en 

- h sı ılarak k B"I" b" D d" K k Dün geceki müsterih uykum bundandır. ir Narin seviyordum. Bugün, ondan siz de biraz istirahat edebilırsmız. l4d b d b"" '"k b" d W• iklik ld oelki onuştu: - ı ıyorum ıraz.. e ı. onuşaca .. h Yal k I l d a eta en e uyu ır egış o u. 
Ad. a .. l<us de çok ileriye gı'diyorum kadar .. Avusturyada İngilizce konuşan- Ada .. Hem de tatlı bir rüyanın ilk zevk. mun al kalan yer için bir talip aramağa nız a mış ar ı. ( ti') Uru mecb S T h k l d b" . Karakteriniz, mat ve esmer renginiz, her 

1Yor l\'\u mu bağışla.. Şimdi s lar pek çok .. Almanca kadar değilse bi- li dakikalarını yaşadım. Filvaki haya- urum. onra.. a ta anape er en ırıne oturmu~-...... d' sun? O ev- . . . b z ki d l d N d N l d şeyiniz bana çok yakm geldi. Sanki re· 
"le ltı ,_

1
.?. ·· ndan sonra hiç sev- le ona yakındır. Geceyı nasıl geçırdı- lim bom boş değildi. Orada yeni ir - ev e iniyor um e im.. e~ ar ı .. ... d k G k d niden dünyaya gelmi .. gibiyim. 

- O niz ";> kuvvetin yerleşmek üzere olduğunu far- en estin.'? enç ız genç a ama soruyordu : " 
d.i" b ndan sonr d 

1 
Ad H k I-1 · · k-· · - ı l N d l b Genç kız böyle konuşurken göğsünü 

Je ili.riın E a .. Evet hiç sevmedim - Hiç te fena eği, a.. em size ettim. ayalimi sarmak için anat ge- - nsan ar muayyen bir müddet için - arin en evve aşka bir kızla 
l'lelerce al·:k 'sasen erkekler beni bir müjdem var .. Bu geceyi çok Tahat riyordu. Bu bir aşk güverciniydi. Bana aç yaşıyabilirler. Fakat aşksız yaşamalan tanışıyor muydunuz'? Nedimin vücuduna yaslamıştı. Genç 

~~Şındayu~ <.ı~ar. etınediler ... Yinni ~ v sakin şartlar içerisinde geçirdim. Onu yeni aşk müjdeliyordu. onları hayvanlaştırdığı için bunu yap· _ Hayır, biz Türkler aşkı çok başka adam konuştu : 
b·~.r kız için t~di .. İnkara ne h:ı. ~et hiç hatırlamadım. Ada, gözleri müphem bir noktanın mıyorlar. !sterseniz şöyle, üstün körii bir türlü biliyoruz. Erkek birçok ' kimselerle - Ada, dedi. Biraz geri çekilmez mi-

0llle.. aca bir yaş .. Fakat ; 3.l~ - Buna inanayım mı Nedim";>. üzerinde hissiz kalan insanı tetkik edi- tetkik ediniz. Seviye itibariyle en yer konuşabilir. Fakat bir insandan mada'lı siniz ? 
- inanmanı rica edecektim. Fakat yordu. Tatlı bir tonla konuşuyordu. 1n- vermediğiniz insanın bile, tahmininizden için iyi bir his besliyemez. işin arkadaş-! . - Neden böyle konuşuyorsunuz Ne-

-s Iu Ualiıne 
ç kiıns . cevap vermediniz Şını" eli 

eyı sevın· . 
- Sevj 1Y0 r musunuz? 
F'ro··ı . Yorum B. Nedun" . 

Yı.n .. 
sc-1-'1• A.da Yntrn k "'1<ıYordu. a üzere odasına 

-Good *** Morning Mr. Nedim., 

bunun bir sebebi var. Hem de mühim c~cik 0

sesiyle sordu : büyük bir aşkı bulunabiliyor. Bana ge~ hk tarafı başka .. Aşk tarafı ise çok ba~- • dım ? 
bir sebep.. Dün aldığım mektup beni - Nedim, dedi. Acaba bu hastalığın lince; büyük bir heyecanla kalbime ta- ka şeydir. Benim için bir aşk ölmüştür. ! - Sevgi, erkeğe çok defa korku aşı· 
epeyce üzmüştü.. Anlamıştınız tabii.. lir gün tekrar nüksetmesi mümkün d~- hakküm edecek insanı çoktan tamım, Hayahmda Narin adında bir sevgiliye : lıyor. Size daha çok alışmaktan, daha 
Mektubu aldıktan sonra can sıkınbsın- ğil mi? bulunuyorum. Dün gece onun kalbime rastlamam ihtimali kalmadı. Fakat yeni •çok sevmekten korkuyorum. İnsan. alı-. 
dan asabileşmiş tim. Hiç kimseye cevap - Bak buna tereddütsüz olarak ce- aşıladığı heyecanı katre katre içmekten bir aşk için.. t tığı bir varlıktan kolay kolay ayrılamı• 
vermek, rahatsız edilmek istemiyordum. vap verebilirim. Buna ihtimal verilemez kendimi alamadım. Fakat bu işin enin- Ada, ilk defa olarak incecik parmak- yacağı için birden bire yakın olmak iste-o 

- Muhakkak nişanlandı o.. Ada .. İşin eninde sonunda birçok ta de sonunda beni yakmasından kork.uy.)· lannı Nedimin saçlannda gezdiriyordu. lmiyor. 
- Ni an dewil, nikah Ada .. Yakın ta· tderrüat var .. Kırılıp dökülen bir kal- rum.. Almanca konuştu : J - Bitmedi -



Gençlik günü heyecanla kutlulan -
Ankarada bü ük spor şenlikleri yapıldı. Parti gen 

sekreteri gençliğe mühim bir nutuk irat etti 
-Ba~taralı birinci aalailede

jfE.FTtŞ 

Stad uğuldıyor. Tribünleri dolduran 
C>O binlerle insan bir an Önce merasimin 
bcışlamaı1ını bekliyorlar. Bu sırada Hbay 
ve askeri komutanların stadyuma gel
dikleri görülüyor. Tribünlerden büyü" 
bir alkış tufanı kopuyor. Vali gençlik 
yığınlarını teftiş ederken çocukların g-ö
ğüsleri gururla yükseliyor. Vali her genç 
grubun yanından geçerken : 

- Merhaba çocuklar, bayramınız kut
lu olsun .. 

Demek suretiyle iltifatta bulunuyor .• 
Genç gruplar bu iltifata hep bir ağızdan 
Sağol. diye cevap veriyorlar. 

Genç sporcular 
GEÇlT RESMi 

Teftişten sonra gençlik resmi geçidi 
başlıyor. Stadın bir ucundan, askeri ni
zama uyarak kopan gençlik fırtınası bir 

anda koşu pistlerini aarıyor. Bu eırada 
askeri bando marşlar terennüm ederek 
yürüyüşe başka bir heybet veriyordu. 

lote Kız lisesi izcileri.. Y elmaaak for
malı çocuklar sağlam hareketlerle tri
bünler önünden geçerlerken büyük bir 
alkış tufanı kopuyor. Genç kızlar tam bir 

disiplin içinde, halkın coşkun alkışları 
arasında yürüyüşe devam ediyorlar. iz
cileri sporcular ve atlet kızlar takip edi-

yor. Bunu Tecim lisesi, Kız enstitüsü, 
Kültür lisesi, Kız muallim mektebi, Buca, 
Karşıyaka ve Karataş orta okulları, Er-

kek lisesi, Erkek san'at okulu talebeleri 
takip ediyor. Her genç yığın tribünler
den uzun alkışlar toplıyor. 

Analar, babalar, kardeşler mağrur .• 
Herkesin çehresinde ben.im diyen bir 

gurur ifadesi var .. Gençliğin yarattığı bu 
gururlandırıcı hava herkesi sevinmeğe 
teşvik ediyor. ETkek sporcular geçerken, 
daha sağlam bir hava tribünlerde esiyor. 

Bilhassa San'at okulu çocuklarının sert 
adımları, dik yürüyüşleri nazarları okşı
yor. Üç bin sporcunun geçit resmi bü
yük bir intizam içinde geçiyor. 

Geçit resmi esnasında Türkkuşu ço· 
cuklarınm topladığı alkışlar cidden şa
yani dik.katti. Belli ki halkımızda hava· 
cılık arzusu, uçma zevki gittikçe daha 
manah bir şekil alıyor. 

TAYYARELER GöRONDO 
Gençlik resmi geçidinin devam ettiği 

müddet içinde Türk göklerini koruyan 

hava kartalları stadın üzerinde uçuşlar 
yapıyor ve halk bu güzel manzarayı uzun 
uzun alkışlıyordu. Tayyareler bir aralık 
günün manasını anlatan rozet ve man
tctler serpmişlerdir. 

Valı nutuk sövlüvor Harekdttaıı 
cümhuriyeti,inkılabı Türk gençliğine tev
di ve emanet etmiş bulunmasıdır. 

BAYRAM MERAS1Ml günlerde hayat vereceği zannedilen Meş-
Geçit resminden sonra gençler pi<Jti rutiyet idaresi de Türk milletinin yarası

takiben sahanın arka tarafında, kendi- na merhem olmamıştı. Çünkü milleti ida
lerine ayrılan yerleri işgal etmişlerdir.. re etmek istiyenler onun büyük Şefi Ata
Bayrak merasimi bay Toz Koparan ta- türk gibi durumu sezmemişler ve ona 
rafından yapılırken elli bin kişi istiklal deva vermek yoluna gitmemişlerdi. 

Gençlik bugünü bizim fani mevcudi
yetimizden çok sonra da daima yadede
cek ve onu koruyacak , bir daha bu top· 
raklara yad ayak bastırmıyacaktır. 

marşımızı ayakta, derin bir saygı sükutu 
içinde dinlemiştir. 

VALlNlN NUTKU 
Sayın bayanlar, baylar, sevgili Türk 

gençliği; 

Buglin kutlulamaktıı olduğumuz id
man ve gençlik bayramının büyük ve 
tarihi bir hikmeti vardır. Bu ela Türk 
milletini ölümden kurtaran, Türk mille
tine hayat veren Ulu Şefimiz Atntürkün 
büyük ödevine, büyük vazifesine başla
mak için Anadolunun temiz topraklannn 
ayak basmış olmasıdır. 

Atatürkün Anadolu topraklarına ayak 
basması, basit bir hadise, ehemmiyetsiz 
bir şey değildir. 

Bu hadise dünya tarihinde eşi görül
memiş bir hadisedir.Bunun ehemmiyeti
ni tebarüz ettirmek için buna takaddüm 

Bir kız öifıetmen talim emirleıi verirken 
eden günleri sizinle beraber gözden ge-

çirmemiz icap eder. 
ŞEFiMJZ ANADOLUDA 

Atatürk Anadoluya geçmeden, Türk 
ulusu kendi mukadderatını eline alma
dan Anadoluda Türkün benliğine yaraş
mıyan, kendi bünyesine uymıyan zülum
kar bir idare hüküm sürmekte idi. Türk 
milleti zülum altında bunalmakta idi.Bu 
zülümkar idare yabancı milletler hesa
bına çalışan hilafet köhne müessesesi idi. 
Bu köhne müessese Atatürkün bir işa

reti ile yıkılmış, Türk milleti onun taz• 
yik ve zulmünden kurtulmuştur. 

Vatanda;ılarım. 

Bu vaziyet içinde Türk milletine son 

Jzclleı yiiıiiviişte 

Harbıumumiye iştirak eden Türk mil- ı Bunu buradan bir kerre daha Türk 
leti bu harpten kendisine, kahramanlığı- gençliğine ve vatandaşlanma hatırlatmak 
na hiç te layık olmıyan bir durumda çık- isterim. 
mıştı. Onu bu durumdan çıkarmak isti- ATA TORKON ARKASINDAYIZ 
yenler çoktu. Fakat kimse onun hakiki Sayın vatandaşlar; 

yarasına merhem sürmeği, onun derdini Sözüme nihayet verirken bize bugün-
teşhis etmeği becerememişti. Bu büyük kü hürriyet havasını bah~eden,bugünleri 
milleti kurtarmak için yine millet kendi yafatan Ulu Şefe buradan sizlerin de his
evlatlan arasından bir kahraman yarattı. siyatına terceman olarak saygılarınızı 
Bir Atatürk yarattı. sizin namınıza an:edeceğim. 

Atatürk bütün memleketi üzen, ıstı- Doğup battığı güne kadar Sağ olma-
raba düşüren amilleri daha ilk günden 
keşfetmiş, görmüş , alınacak tedbirleri 
tasarlamış bulunuyordu. Fakat bunları 

tatbik etmek, ortaya atmak için müsait 
zamanın gelmesini bekliyordu. Nihayet 
o zaman gelmişti. 

IZMJRtN ROLO 
O zamanın ihzarında içinde temiz ha

vasını teneffüs ettiğimiz güzel lzmirimizin 
de mühim bir rolü vardır. Biz lzmirlilcr 
de bununla iftihar etmeliyiz. lzmirin iş

gali meş'um hadisesi üzerine bütün Türk 
milleti uyandı ve kurtulmak için birleşti, 
fakat bunun için bir önder lazımdı. O 
da Atatürklü, Atatürkün Anadoluya 
ayak bastıktan sonraki zamanları benim 
gibi hepiniz bilirsiniz.Bunu size anlatarak 
vaktinizi israf etmiyeceğim.O zamanki 
hadiselerin en mühim ve beliğ misali 
Atatürkün büyük nutkudur. Bu nutuk 
mukaddes bir kitap gibi elinizdedir.Onu 
okur ve anlarsınız. Atatürkün başa geç
mesi ile Türklüğün kurtuluşu temin edil· 
ıniş bulunuyordu. 

Bugünü gençlik bayramı ittihaz etme· 
mizin bir sebebi ve manası vardır. Bu 
sebep ve mana Atatürkün bu memleketi, 

sını dilerim.> 

Valimizin nutku hemen her yerinde 
kesilerek elli bin dinleyici tarafından da· 
kikalarca, sürekli alkışlarla karşılanmış-
tır. 

Bunu Erkek lisesi son sınıf talebesinden 
bay Namık'ın şu söylevi takip etmiştir: 

Sayın büyüklerim. 
Büyük uluslar maddi ve manevi kuv

vetlerle tarihte hız alırlar. Bu hızla za
man zaman tarihin akışını durdururlar, 
tarihte yeni bir devir açarlar, yeni bir 
medeniyet yaratırlar. Hiç ümit edilmiyen 
bir zamanda bu maddi ve manevi var
lıklarının verdiği enerji ile mağlubiyet
ten zafer, felaketten saadet, ölümden ye
ni bir hayat çıkarırlar: Felaketler onlara 
saadeti müjdeler. Mağlubiyetler zaferle
rinin parolasıdır. Fakat bu uluslar köp
rüden bir umman halin{', etrafa alev sa
çan coşkun bir volkan haline gelmeden 
bağrından kendine has, kendine layık 

bir önder yaratırlar. Artık o önderin pe
§inden koşnrlar.Önüne geçilemiyen bir 
kudret olurlar. Tarihi kendilerine destan, 
kendilerini de tarihe kahraman yaparlar. 

bir intiba 
Yurddaşlarım. 

T ARtH BiR ULUS TANIYOR 
Tarih acun içinde bu şerefli mevkie 

en ziyade layık tek bir ulus tanıyor. Bu 
ulusun adına Türk milleti ve önderine 
de Atatürk diyor. Her çağda bu §Crefli 
mevkiini muhafaza eden ve bütün acuna 
büyük önderiyle son bir imtihan veren 
uluıum daha asırlar geçse bu mevkiini 
muhafaza edecek, daima ve daima Üs· 

tün kalacakbr. 
Bugün burada toplanırken bu büyük 

uluea mensup mutlu gençler olduğumuzu 
bir kerre daha göğüs kabartarak, se
vinç duyarak hissettik. On sekiz yıl ev
vel bugün ulusunun başına geçerek bize 
bu gurur ve sevinci veren Büyük Öndere 
sonsuz minnet v muhabbet duyduk. Bi
ze bu ıerefli günleri yaşatan ve büyük 
bir önder yaratan ey büyük ulusum sa· 
na da minnet ve teşekkür. 

Yurddaşlarım. Kalpleri bu sevinçle 
dolu genç ve dinç biz yavrularınız yarın 
omuzlarımıza alacağımız tcrefli vazifeyi 
yapabilmek ve bu ulusa layık bir nesil 
olabilmek için bugün zevkle didiniyor, 
şuurla çalışıyor ve büyük bir güvenle 
istikbale hazırlanıyoruz.yarın biz de çe
likleşecek omuzlarımızla altın tarihimizi, 
tunçla~cak göğsümüzle geçilemiyen hu
dutları, f ethedilemiyen kaleleri koruya
cağız. Y ann biz de inkılaptan inkılaba 
zaferden zafere koşan bir nsil olacağız. 

Yalnız muasır medeniyet bunlardan 
başka bize daha bir çok şerefli vazifeler, 
yapmak, bqarmak fırsatını vermiştir ..• 
Milletler bugün cephede cephe gerisin
de, masa başında mücadele etmekle kal
nuyor, bu boğuşma ve didişmelerini di
ğer sahalara da intikal ettiriyor. Spor 
sahasında da, san' at vadisinde de bir· 
birlerine ön vermemeğe çalışıyorlar. 

Atalarımızın Altaylarda sarp kayalan 
mesken yaparak kartalları oklarına he-• 
def ederek ok atarak, cirit oynatarak,at 
şahlandırarak elde ettiği Üstünlüğü biz 
bugünün icaplarına uyarak spor aahasın
da ela san' at vadisinde de kazanacağız. 
Artık bugün sağlam bir vücutta değil, 
sağlam bir kafada sağlam bir vücut bu
lunur düsturunu kabul ediyoruz. 

Sporun ve jimnastiğin vereceği vücut 
güzelliği, vücut çevikliği ile mutlu bir 
milletin mesut ferdleri olacağız. Yarın 

bütün milletlerin önünde bayrağımızı §e• 

ref direğinden indirmek defne dalların· 
dan yurda ve ulusa yüzlerce armağan 
vermek bize düşüyor. 

iMTiHAN 
Yurddaolanm. işte bu gayelere doğru 

yürürken ve yürütillürken sizlere her se
ne bugün küçük bir imtihan veriyoruz .. 
Yüzlerce yavrularınız genç ve dinç vücut
lariyle, sağlam ve olgun karakterleriyle 

Köylüler sevinç içinde idiler. Katırcı- yakarak, defler, dünbelekler, sazlar, bo- diler ... 
oğlunun arkadaşlarını indirip, atlarını zuklarla sabaha kadar bu fırsattan is- - Dannnn! 
adeta kapışırcasına çayıra götürüp çak- tifade edip eğlendiler. - Dann! Dann! Dannn! 

tırdılar. Fatınanın dayısı da efelere: • • • . • . . . . . . • • • . • • • Ortalığı silah sesleri kapladı. 
Buyurun! etti. Horoslitt tanyeri ağarmadan ötmeğc, *** 

. . . . . . . . • • . . . • • • • • meçhul şeylere havlayan köpekler ora- Gürcü Nebi, Üsküdar semtinden ka-

Yazan: Tok Dil Tefrika No: 35 
0 gece köyde kalan efeler, köylüle- dan buradan ürümeğe başlarken, Ka- çarak, kendi yerini yurdunu bırakıp 

rin çıkardıkları azıklarla eğlendiler, tırcıoğlu bir fırsat bulup, karısının dört Karapınar taraflarına yüz kadar arka-
yediler, içtiler ve çok hediyeler bırak- gözle beklediği odaya daldı. daşiyle göçmüştü. 
tılar.. Karı-koca; günler, haftalar, ayların Artık arkasından takip edenler olnu-

Efelerin bıraktıkları hediyeler, ya bir hasretini tatmin ıçm saattlerce baş- yacağı kanaatine sapan Gürcü Nebi, 
güm~ hançer, ya bir kakmalı kubur, başa görüşüp, başbaşa seviştiler. göçtüğü Pınar çayırına çadırını kurdu-
ya hiç olmadı küçük bir kese idi ki . . • . . . • • • • . • • . • • . • rup akşamlamıştı. 

köylülerin masraflarının dört, beş kat Sabah olmU§, hatta öğle yakınlaşmış- Tek başına çöktüğü bir minderin kar-

Yalnız son öfkesini şu sözle son molaıalınan şaraplarla eğlenmişlerdi. 
verdikleri bir yaylakta anlatmıştı: Katırcıoğlu köyüne girdiği zaman iş-

gençlik ve hareket gününü yaşat!)' 
.Bu tarihi güne sıhhat ve dürüstlük 
rak kuvvet ve kudret günü yapıY 
Bu bir cmekleyiştir. Senelerin ve 
enerji ile bugünkü emekleyiş Y 
-kalkış ve hamle olacaktır. Spor ve 
nastik milletlerin manevi güzellik 
renk ve hususiyet verir. 

Sıhhatli bir vücut, mütenasip bi 
dam, olgun bir karakter işte ulus 
gÖrmek istediği vasıflar .. 

Her millet mi11i tipler yaratın 
sonsuz emekler sarfediyor. Irkla 
olgun vasıflannı gençliğinde toplı 
ona diğer milletler arasında bir re 
hususiyet çalışıyor. Bu hu 

Bayrak merasimi 
binlerce müesseseler kuruyor, biol 
mütahassıs çalıştırıyor, milyonlarca 

lar sarfediyor. Biz henüz bunları yaP 

ğa maddeten imkan bırakmadık. Bit 

nüz ihtiyaca kafi gelecek kadar rnü 

seler açmadık, biz henüz gençlere 

gösterecek yüzlerce mütahassıs yetiş 
medik. Fakat bu §erait içinde dahi 

yük muvaffakıyetler elde edecek da 
lanmızda asil bir kan var. Öyle bir 

ki yüzlerce defa tarihi durdurmuş, a 
yeni bir yol, yeni bir nizam vermiş 

Yapacağız yurddaşlanm, yapılaca 

Bizler ve bizden sonra gelecekler bu 

sa çok daha güzel, şerefli günler yaş 
caktır. 

Buna emin olunuz. Sözlerime 
hayet veriTken Büyük Önderimizin 

derin manalar ifade eden bir cümle 

tekrar etmekten kendimi alamıyacai 

NE MlITLU TORKOM DtYENE 
JIMNASTiK HAREKETL 

Sahayı dolduran üç bini mütec 

kız ve erkek talebenin jimnastik hare 

leri ba§lıyordu. Evvela kız talebeler, s 

ra da erkek talebeler sahada yerle 
işgal ettiler. 

Kız ve erkek talebelerin jimna 
hareketleri halkın coşkun alkışları 

sında takip edildi. Türk çocukları 

mekteplerde nasıl yetiştirildiğini if 

eden bu güzel hareketler uzun alkış! 
karşılandı. 

Jimnastik hareketlerinden sonra g 

sporcular, talebeler, izciler hep birli 

Cüınhuriyet meydanına giderek Atat' 
anıdı önünde büyük tezahürat yaptı 

Ve and içtiler. Gençlik günü bu sur 

dolgun ve hareketli bir şekilde geÇ 

oldu. 

İstanbul, 19 

günü şehrimizde büyük törenle ya 

mıştır. Stadyumda beş bin gencin işti 
kiyle yapılan idman şenlikleri büyüle 

heyecanla takip edildi. Nutuklar 
lendi. 

AN KARADA 
Ankara, 19 (Telefonla) - Gençl 

günü bugün öğleden sonra stadyum 

yirmi beş bin seyirci önünde yapılrn 

br. SeyircileT arasında Milli müdafaa b 

kanı, Kültür, Ziraat, Dahiliye ve 

işler Bakanları bulunuyordu. 

-Başımın kara yazısı mı nedir bil- te bu neşe ile dolu idi. Hele onu karısı 
miyorum kızanlar, kim benim yanıma Fatma, yangından kurtardıkları çocu
katılsa, ben kimin yanına katılsam mut- ğu kucağına alarak karşıladığı zaman 
laka bir halt ediyorlar. Ad benim olu- arlık dünyalar onun olmuştu. 
yor da, bunu .kim yapmış, Katırcıoğlu Parlak ve siyah gözleriyle bütün köy-

yapmış diyorlar. lünün önünde kocasına bakan Fatma, 
Akyakalıoğlu da şu cevabı vermişti: edalı bir sesle: 

- Onu şimdi bana da diyemezsin, - Hoş geldin! dedi. Katırcıoğlu, atı-

tutarını aşıyordu. h. Katırcıoğlu karısının kucağında her şısına bir sofra kurdurup, kırçıl saka-

Katırcıoğlu, o gece kahkahalarla p- şeyi unutarak, serin ve karanlık köy lını sıvatlıya sıvazlıya of çekerek bo-
rap içerken, Akyakalıoğluna: odasında uyuyakalmıştı. yuna şarap içti. 

- Bu size birinci söz değil, bir deia "·· · · • · · ·" Ah dedi içti, of! dedi içti. Ve nüıayet 
daha yapmıştım. Ben biraz köyde ka- Akyakalıoğlu, Katırcıoğlunun bu is- azıtıp ağlamağa başladı. 

Törende Dahiliye vekili ve Parti g 

nel sekreteri B. Şükrü Kaya mühirn b 

söylev verdi. Bunu B. Cevat Abba9 

söylevi takip etti. 

DağlardeHsioğluna da... edenler de nm üstünden eğilip: 

kendi belalarını buluyorlar. Anlıyana - Aman! ne de şirin olnıU§, ver şunu 
:ıivri sinek sazdır. Senin merakın da Fatma bana diye Fatrnanm kucağından 
bu mu? Vazgeç bu sevdadan... yavruyu aldı, eğerin önüne oturtup: 

Alem Katırcıoğlunun ne olduğunu - Hadi bakalım atı kullan! 
r, geç anlıyor, daha da anlıyacakla~ Dedi ve atın gemini çekerek geri dön-

pndan başka.. dü, köyün çayırmda bir müddet çocu-
0 ~ece yakın kasabalardan para ile ~ iezdirdi. 

lacağun, sen evvelce gö~ğümüz gi- tirahatine kıyamadı. Bütün efelerin •Gidi kara yazılı baş!> diye başına 
bi arkadaşları al, Dağlardelisi oğlu ile ayakta onu beklemelerine rağmen, kı- vurarak: 

beraber yolları, köyleri, kasabaları gö- zın dayısı ile köylülere: - Be herif! be akılsız kodoş! çiftli

zetin! lerek köyden ayrıldı. Ve arkasından sü- ğini, çiftini çubuğunu, keyfini, karını 
Er de geç te ben yine size ulaşının! - Şimdilik allahaısmarladıği çekip gü- bıraktın da ne olacağı belirsiz hulyalar 
Emrini verdi. rü sürü efeler at oynatarak köyü terk- arkasında koştun. Cezandır çek! 1ç te 
Efeler sabahlara kadar köye §eDlik ettiler •..• Köyi.in ilerisinde hepsi de ha- zıbar! 

saçtılar. K.ijyliller, bucak bucak ate§ler wwa tuttukları kuburlarma ates ver-

Resmi geçitten sonra her mektep il 

ayrı spor hareketleri yaptılar. MiJli sP0 

lar, beden terbiyesi talebesinin idın"1 
hareketleri, paralel gösterileri, yü1"e 

ziraat talebesinin muhtelif spor hare1'.et 
l v• 

leri zevkle seyredildi. lzmir, lstanbu 
f ıat· 

Ankara atletleri tarafından muhteli 
le tik 



Yeni mahsuller gelmeğe başladı 
Bakla üzerine ilk alivre muamele oldu, Buğday, 

palamut, üzünı ve pamuk fiatleri düşüyor 
12-S-937 ka tarihinden 18-5-:937 tarihine Nevı Baıvesı PALAMUT: 

~~~ bir haftalık müddet içinde 
fından ticaret ve zahire borsası tara- Pıese birınci hazır 103 

hat 
Az Çok 
43 44 

Borsa listelerine göre haftalık mua
melat nevi, miktar ve fiat itibariyle 

Usteı _neşrolunan gilndelik borsa satı§ ,, ıkwri ,, 265 
erıne ·· 6 cereyan gore son hafta içinde borsada ,, san lıaztr mal 8 

l'8a ecı;ı~~. muameleler şöylece hu- Yekun 436 
&uıı~~'U§Ur. Geçen hafta borsnda muhtelif nevi- 7 ıwak mallar 338 

eş va Mıktar /(ap Haıtalık fiat lerden 485 balya pamuk satılmış ve ge- ,, eııgm mallar 10 
~ ~· 10 Muh b ~ az çok çen senenin bu haftasında ise 1203 bal- 7unaktı muılar 4 

· UJiday 2329 Çu 5 275 7 ya muhtelif pamuk muamelesi olmuş- /<.aba ,, 275 
ı./' aıpa 285 · 3 75 4 441 1rıısud • tu. Rot üz ,, 
Bakla aıı 21 ,, 4 50 4 50 Son hafta bidayetlerinde pamuk fiat- Kapçık 25 
Muh lladeli sa. 534 4 4 '' 1193 

40 40 
.W 30 

şöyledir: 

Ntvi l(ental Fiat 
Az Çok 
300 455 
300 300 
345 345 
220 375 
245 260 

Pam~{am!'k 436 B;;. 30 44 leri geçen haftaki seviyesinde yürümüş Yeldiıı 
~ çekudek 55 tun 3 25 3 25 ise de hafta ortalarından sonra piyasa- Palamut piyasası ihracat yapılmama-
M°:ha~ı 5407 kilo 52 53 ya durgunluk arız olmuş ve !iatlerde sı sebebiyle günden güne gevşcmektedir. 
ff lltıt:aıan:ut 1193 kerı. 210 455 düşkünlük hissedilmiştir. Halen bütün ncvilerde 20-25 kuruş 
Ce. sız ';t:ı: 40 Çu. 4 50 4 50 Hafta sonunda 43 kuruşa alıcı görün- arasında düşkünlük vardır. Hariçten 

~um 1693 7 50 16 ak" ld w takdird f• BucDAY: " mediği gibi bu Iiatle mal satacak satıcı talep v ı o ugu e ıatlerin es-
Borsa listeler· .. hafta zarf d 

1 
da bulunmamıştır. ki seviyesine çıkacağı ümit ediliyor. 

oJan rnuameıat ıne . c:7k fi ~ _a Hafta sonunda bir ihracatçı finna ta- ÇEKtRDEKStZ "OZ'OM: 
bar· 

1 
nevı, tar ve at ıti- f k f" 1 ikin" , "d Son hafta içindi'.? borsada 7,5 ile 16 . 

ıy e şu surette asnif 
1 

bilir· ra ından 40 uruş ıat e cı nevı en 
Nevi cu!aı 0~alıkfiat 200 balya miktarında bir parti pamuk kuruş arasında 1693 çuval satış olmuş-

, , k mübayaa edildiği haber alınmış ve bu tur. 
vşak Yum,,., k az ço itibarla piyasada sükunet Lelirmiştir. Hafta işleri miktar itibariyle geçen 

-va mal 1968 5 375 6 50 haf k" · i gibi olm kl b •• sat Geçen senenin bu haftasında birinci ta L-ıın ayn . 8
• a erabcr 

,, 589 6 125 7 lla 40 ,.1 5 k "kincil . 39 5 fiatlcr de geçen haftaki sevıyede kalma-,, mah/t2t 
7 
. .,

2 6 6 125 
ma r -ı , uruş, ı er ıse , • • .. .. 

l'eku " " kuru f" tl 1 ·· kte "eli mış bır miktar tenezzül gostermktir. il 
3329 

ş ıa e muamc e gorme ı . --~ 

Bundan b . . Pamuk piyasasında bugün için yazıl- 13-5-937 de h~ıl. olan bu tenezzülün 
nu ise ır hafta evvelki salı§ yekQ- w d v ba k { kalad lik k bir hafta evvelki fiatlerle berveçhi ati 
bauw nıuhtel.iI ınallnrdan 7264 çuvala mat ga eger ş aca ev e yo - mukayese neticesinde yeni t<-nezzül 

g olmuş . b haf ur. 
•tnda 

41 
ve geçen sen~ u_ ta- p AMUK ÇEKtRDEôt: miktarı anlaşılacaktır: 

bu·d 00 çuval muhtelif nevilerden S hafta t 3 25-3 30 kuruş Numara 10-5-937 13-5937 
g ay sat lm b .da on sa ışı , , ara-

fiatıeri g ıştır. Son hafta ug Y ' sında fiatlerle 55 tona baliğ olmuştur. Az Çok Az Çok 
gev . ~e~ _haftaya nisbctle biraz Geçen hafta 3 35 den 40 ton kirdek 7 9 75 10 25 9 50 10 
tas §enuş gıbıdir. Geçen senenin bu haf-

1 
. ' ı çe 8 10 75 il 25 10 50 11 

rn ı fiatieri ise nevilerdeki tehalüfe rağ- muame esı olmuş ve geçen senenin bu 9 12 25 13 12 12 75 
';'~yukarı bu senekinin aynidir. haftasında pamuk çekirdeği satılmamı§- 10 15 75 16 15 50 16 50 
enı buğday mahsul.. h kk da tı. Fiatlerde son hafta içinde biraz gev- ş akamlara ·· 7 8 9 umaralı det u a ın pey- d u r gore , ve n 
Pey alınmakta olan se . diri" . ha şeklik kay edilmiştir. .. .. nl d 13 .. .. .. .. d .. berı vın cı - - uzw er e ayın uncu gunun en ıti-

rn ~r alıcıları fazla ihtiyatla harekete YAPAôI: haren görülen on paralık yeni tenezzül 
i ec ur kılmaktadır. Bu münasebetle Mevsimin ilk muamelesi bu hafta ol- hafta sonuna kadar ayni şekilde devam 

p Yasaya n-~...1!1 • t y kn d .. t rild•V• .. tind -« .. -uucn mallar ımkfuı. nisbe- muş ur. u rı a gos e ıgı uzere etmiş ve 10 numarada ehemmiyetli bir 
kab~ ucuz alınmak isteniyor. Buna mu-• 52-53 kuruş arasında fiatlerle 5407 kilo değişme olmamıştır. Piyasada durgun
i ... · satıcılar da fiatleri duş·· ürmemek mal satılmıştır. Geçen" senenin bu haf- luk mevcut stok miktarı 30000 r-nval 
--.Ul tcdb • li I~ 
goruı.. ır hareket etmekte oldukları tasında 59-65,75 kuruş nrasında !iatler- tahmin ediliyor. 
rıund uyo:· Bun~la beraber hafta so- le 23798 kilo yapağı muamelesi yapıl- UMUMi V AZlYET: 
nıışı: pıyasa nıshcten gevşek kapan- dığı borsa listelerinde görülmüştür. Yeni sene mahsulatı zchair ve hubu-

ARP A : Ynpnğı piyasası henüz inkişaf etme- batın idrak zamanı yaklaşmJ.J bulunma-
13 miştir. Mnl az ve ayni zamanda alıcılar sı hasebiyle eski mallar üzerine kuv-

de ~rsa neşriyatına göre son hafta için- da şimdilik mahdut bulundu~undan bu- vetli ve esaslı işler yapılmamakta ve 
lJ§ak tsada kilosu 4 kuruştan 160 çuval' günkü fiatlere müstaknr gözüyle bakı- yapılan işlerde de bilhassa alıcılar çok 
Yerı · tnalı ve kilosu 3,75 kuruştan 125 lamaz. müteyakkız hareket etmektedirler. Ye
anı 

1
1 ~alı ki ceman 285 çuval arpa mu- Önümil7.c1eki hafta içinde yapağı pi- ni mahsullerin fazlaca piyasaya arzına 

e esı olm al • kl ·· · ed k A. . uştur. yasasının ncagı şe e gore pıyasa va- kadar bu istikrarsızlık devam ece -bar:a P~Yasnsı bu hafta içinde geçen ziyeti hakkında fikir ve mütalea derme- tir. 
~ ~a nısbctle biraz daha durgun geç- yan edilebileceği anlaşılmıştır. ABDI SOKU LLU 
d e bu durgunt k f tl ·· · d ~e tesirini gös~ ı;şl er_ uze: we lzmir Sicili Ticaret Memurla • • 
.. ~ könıeli miktarda :ı .. _~ te:~ .. bıgı ğundan: - • Satılık tÜtÜnCÜ 
ıranı uırdca ıçın mu a- I . d y · d 
l>i Yaptimaınakta olması hasebi le zmır e emı• çarfısın a 36 du•• kka"' nı 

Yasada istikra kt Y numarada muamele yapan Ak-
Yeni mahs ldr yo ~~· hisar Tütüncüler Bankası Türk 

\telli Parrı u en henuz borsaya kuv- Anonim tirketi lzmir yazıhane-
rı·· 1 er gelmedi~· d · h Uz tavn sın en vazıyet e- sinin ödünç para verme isleriyle 

zzulı etmiş d • ild. . 
l3AlCL : eg ır. uğrafacağına mütedair beyan-
1937 t;·h .. namesi 2279 numaralı kanun 

alivre ın a sulunden elli beş tonluk hükmüne göre sicilin 1994 nu
l 7.s..937 uame.lc kilosu dört kuruştwı 1 maraama kayt ve tescil edildiği 
latafuıaa:rihınde bir ihracatıçı firma ilan olunur. 
lfuziran Yapılmıştır. Teslim zamanı lzmir Sicili Ticaret Memur-
lıar"i~ ve Temmuz l dır r~~~ 1 w A ··h .. .... kil ay arı . '"'"''-""'"• ugu resmı mu ru ve 
tr-.~• osu 4 k 
-·'<t! S<ltılın t uruştan 14 çuval hazır F. T enik imzası 
lctsında aU~ 1

' Ve geçen senenin bu haf- 1 : Beyanname 
485 ~va) ;:c olarak 4,1875 kuruştan lzmir Ilbaylığı Yüksek 

liafta amele olmuştu. Makamına 
ğin-uz nli:rfında yukarıda işaretledi- 2279 numaralı 8/6/1933 ta-
t._ iş olnıa e bakla muamelesinden baş- rihli (Ödüne para verme i~leri 
tlı-da ı:ılıc ınıştır. Gerçi bu fiatle hali ha- kanunu) m~cibince Akhisar Tü-

ivaı verrn;~n.cvcut ise de alıcıların çu- tüncüler Bankasının (lzmir Ya-

Tilkilik Hatuniye camii 
karşısındaki 220 numaralı 
tütüncü dükkiimnın azimet 
dolayısiyle acele devren satı
lacağından taliplisi ayni dük
kana müracaat etmeleri ilin 
o'unur. 1-3 (876) 

Çeşme 
PLAJLARI 

Çeşme plajlan icara veri
lecektir. Kestelli caddesinde 

Halk oteli bay Fuada mü-nk" ıstl'ıncınes· ·· ·· d · 1 h · ) 1 k 1§af etın k 1 yuzun en ış er zı anesınce yapı aca muame-
~vre İşle~~~- tedir. Bununla beraber lah berveçhi zir arzederiz: racaat. l-lS (798) 

~ ' 
Tütüncüler, sebzeciler 

Tam verimli makbul cinı mahsul, ancak iyi yetiştirilmiş 
fidanlardan alınabilir. 
Mmtakamızda otuz senedenberi büyük muvaffakıyetle kul

lanılan kuvvet ve mahsul gübrelerimizi zürraımıza emniyetle 
arzederiz. 

ADRES= Hacıdavut zade 
RAHMi KAll,ı:\DAVUT 

Yemiş çarşısı, Cezair Han 

IZMIR 
Telgraf adresi: KARADAVUT Telefon 3809 

' ·~._ ......................... _.msl 
lzmlr sicili ticaret memurluğundan: 
lzmirde birinci kordonda 46 numarada muamele yapan B. A. 

Gomel ve şlirekası şirketinin ödüne para verme işleriyle uğra

şacağına mütedair beyannamesi 2279 numarah kanun hükmüne 

göre sicmn 1989 numarasına kayt ve tescil edildiği ilan olunur. 
lzmir sicili ticaret memurluğu resmi mührü ve F. T enik imzası 
1: Beyanname 
2: Vesika 

IZMIR ILBA YLtCI YÜKSEK MAKAMINA 
Ödünç para verme işlerile iştigal eden müessesemizin 11-6-933 

tarih ve 2279 No. lu kanun mucibince vermekle mükellef olduğu 
BEYANNAMEDIR 

Müessesenin unvanı 
,, kanuni ikametgahı 
" Ticari ,, 
,, T e1İs1 tarihi 
,, Sermayesi 

Alınacak en yüksek faiz veva 
iskonto. 
Şerait 

B. A. Gomel ve Ş sı 
Birinci kordonda 310 No. da 
Birinci kordonda 46 No. da 
Şubat 1933 

: 21.000 (Yirmi bir bin T. lirası) 

: % 12 (Yüzde on iki) 
: Ticari ıenedat üzerine iskonto 
: emtea mukabilinde avanslar. 
: kefalet veya kefaleti mütesel-

sile ile esham tahvilat üzerine 
ikrazat. 

19 Mayıs 1937 
B. A. GOMEL ve Ş.sı 

imza okunamamışbr. 
1937 senesi ıçın verilen 

iZiN VESiKASI 
Adı 
Kanuni ikametgihı 
Ticari ikametgahı 
Tabiiyeti 
Sermayesi 

: B. A. Gomel ve şürekası 

: Birinci kordonda 310 No. da 
Birinci kordonda 46 No. da 

: Türk 
: 2 1 O O O Yirmi bir bin 

Türk Lirası 

Alınacak faizin en yjjksek baddı : % 12 yüzde on iki 
Yapılacak muamelenin nevileri : Ticari Sen edat Üzerine 

iskonto emtea mukabilinde 
nvanslar kefalet veya kefa
leti müteseisile ile esham 
tahvilat üzerine ikrazat. 

11 - 6 • 934 tarih ve 2279 numaralı kanuna tevfikan verilmesi 
lazımgelen beyannameler B. A. Gomel ve şürekasından almarak 
kendisine ödünç para verme işleri ile uğraşmasına müsaade 
edilmiştir. 

Aslı gibidir 
T. C. lzınir Ticaret ve Sanayi 

odası umumi katipliği 
Mührü: imza 

DOKTOR 

Sami Kula~çı 
Kulak. Boğaz, Burun hasta

lıkları birinci sınıf 
mütahassısı 

Muayenehane : Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cad· 
desi 992 Telefon 3668 

1-26 (481) 

lzmir llbayı 

19 - s - 937 
lzmir Sicilli Ticaret Memurluğu 

Resmi mührü ve 
F. Tenik imzası 

1537 (88<J) 

Teşekkür 
Eniştemiz bay Emin Giivenin 

vukuu vefata münasebetiyle ge
rek ceııazesi merasimine işti
rak eden ve gerekse mektup 
ve telefonla beyanı teselli eden 
akraba ve arkadaşlarımızın 
her birine ayrı ayrı minnet ve 
şükranlar1mm11 arzına maalesef 
imkan basıl olmadığmdan do
layı beyanı taziyet eder ve 
sonsuz saygılarımızı sunarız. 

Kantarcı oğlu Rifat ve 
Etem kardeşler 

gh0re alıcı v ıilcn başlanmış olduğuna 1 - Mezkur kanunun ikinci 
il h e satıcılar ara dak. b ka dd . 'b. b l 1 tah lzmir Ahkamı Şahsiye Sulh .. ususi artı sın ı u - ma esı mucı ınce orç u ar- hesabı cari, emtea, esham ve - H k k M 
~u~deki hJta . ~ın ~edilerek önü- dan alacağımız faiz için en yük. vilat ve zikıymet etY• ve bilu- u u ahkemesinden : 
k!Şaf eyliy 1~~d~ ışlerin biraz daha aek haddi senevi yüzde 12 dir. mum teminat ve merhunat mu- lzmir BaUı Kuyu mahallesi-
Du cccgı şuphcsizd· B nk lAt ik · " d 12 • F h k d k k· ııya bakla . ır. 2 - a a muame a ı hzuı kabili üzerinden senevi yuz e nın er at ağa so ağın a çı • 

u d·· PtYasasına g·· b .. l ak .. 'l . ' h b aktı b· ort kuruş f" ore ugun- o ar muıterı erımız eaa ına faiz ve komisyon alınac r. mazda 34 sayılı evde mukim 
ır fıat olarak ::t aşağı _Yuknn normal yapılacak sigorta, ardiye, mu- Şu kadar ki itbu borçlu hesa-
~sın I:>AJtı: bul edilmektedir. hammin, nezaret, muha~aza, pos- bata. 9:it faizler Ticaret ~anun~ iken 3 • 3 - 936 gününde ölen 

.ıat kat-ıda ı..~r u· v •• ta ve telgraf ve muhabır ma.aa- mucıbınce her üç ayda bır re - Abdullah kızı Zenciye Fatme-
ib ışı kılosu 

4 5 
e kı oldugu uzere hafta rifatı ve muamele vergileri müı- sülmale kalbolunacaktır. Alelu- nin ıabsından alacaklı veya 

arettir. ' uruştan 21 çuvaldan terilerimizden tahsil olunacaktır. mum mÜfterilerimizden alacağı- verecekliler varsa tarı"hı' ilin· 
1\1 y l ak b'J• . .. ı-· ısır darı piyasas 3 - apı ac ı umum mu- mlZ faizler yüzde 12 J1 tecavuz dan itibaren bir ay içinde 
~1ıtıekt~ır. A kı normal olarak gö- amelattan alınacak komisyon etmiyeceği için muhuebei hu-

gor0 r· nca malın kalit · b. ı· d k ld w • 1 · 1 h" 1 mahkemeye mur·· acaatJa deftere .. "' ıatlerde k '" .. esıne tutarı ır ıra an no san o ugu suaıye ere tefrik o unan ı11e er 
~lnıekte ise de ~: değişi1:1ikler gö- takdirde bunların azami komis- bulunmıyacaktır. kayt ettirmeleri lazımdır. Ka-
1 ruşla lllüsta~ d de ~l fıatleri 4,25 yonu bir liraya iblağ olunacaktır. Iıbu beyanname mezkUr ka- nuni müddet geçtikten sonra Yaz geldi. Ilıcalarda, kahve-
naı Yoktur. r ır. Pıyasada fazla ibrazında tediyesi me,rut çek- nunun üçüncü maddesi hükmü- müracaat nazara alınmaz. Ve lerde bol Işık lazım, ıira müş-
J>~U.l(: lerden mevsime göre nakli nu- ne tevfikan üç nüsha olarak tan- ölüaün variıJeri varsa sıfatlara· teri kelebek gibi z"yaya üşer• .u!° a tarafından . . kut masarifi ve muhatabın bu- zim kılındı aaygılarım1Zla. nı ilin tarihinden itibaren üç Bir Standard lambası edininiz, 

d ik listcl .. ..ı- · ~~ılmış olan lunduğu mahallin uzaklığına gö- 937 /5/15 idareli, dayanıkh parlak ziya-
b1~-ıld "-'111m ıcmalı ı· · d B ay içinde malikemeye bildir- bd ~ ığına ·· ne ıcesm e re dört günden on gu .. ne kadar Akhiaar Tütüncüler an• ır. 
lada gore son hafta · · d bo 1 t k h · d A 1.ı ld S tnik Yapılan P8ınuk 

1 
~çın _e r- yüzde 12 hesabiyle faiz alma- luuı mjihrii mez erse ere e azıneye evr centası: nüsnü emen, a• 

tar ve fiat itib . a ışverışlen nevi, calchr. H . .ş. Çetintaf edileceği ilin olunur. man iskelesi, ikinci Kordon. 

Milas icra memurluğundan: 
Açık arttırma ile paraya çev· 

rilecek gayri menkulün ne oldu· 
ğu: Haziran 324 tarih ve 68 nu· 
marala tapu senedine merbut Mi. 
las kazasının Ağaçlıyük karye· 
si Boztoprak mevkiinde farkan 

!
Galip, garben Çay, Şimalen Ve· 
aile, cenuben yine Galip ile mah· 
dut mukaddema tarla halen 2650 
adet incir ağacını ve eşcarı ıaire· 
yi havi ve 25.000 lira kıymeti 
inuhammeneli 313 dönüm mu· 
adili 287,960 metre murabbam· 
da bir kıt'a incir bahçesi. 

Açık arttırma suretiyle satı· 
hğa çıkarıldı. Birinci arttırması 
17 /6/937 tarihine müsadif per
fembe günü saat 15 de dairemiz
de icra edilecektir. Bu arttırma· 
da yüzde yetmiş beti nisbetinde 
bedel verildiği surette müşteri· 
aine ihale edilecek aksi halde en 
çok arttıranın taahhüdü baki kal· 
mak fartiyle satıı on beş gün da· 
ha uzatılarak ikinci arttırması 
2/7 /937 tarihine müsadif cuma 
günü ıaat 15 te yine dairemizde 
icra edilecektir. 2280 numaralı 
kanuna tevfikan taksit bedeli te
diye edilmemit olmasına bina· 
en bu arttırmada en çok bedel 
verenin üstüne ihalesi icra edi· 
lecektir. lfbu gayri me!lkul üze
rinde hak talebinde bulunanlar 
ellerindeki resmi vesaik ile bir· 
tikte ve yirmi gün zarfında mü· 
racaatleri lazımdır. Aksi halde 
hakları tapu sicilince malum ol· 
madıkça paylqmadan hariç ka· 
lacaklardır. Satıf peıin para ile
dir. Yüzde iki buçuk dellaliy• 
ve tapu harcı müıteriye aittir. 
Şartname 27 /5/937 tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi 
için açıktır. Müzayedeye girmek 
isteyenler ıartnameyi okumut 
ve lüzumlu malumatı almıt ve 
bunları tamamen kabul etmit 
ad ve itibar olunurlar. Pey sür· 
mek İsteyenler yüzde yedi buçu. 
ğu nisbetinde pey akçesi veya 
milli bir banka teminatı ibraz et· 
meleri liizımdır. Daha fazla ma· 
lumat almak isteyenlerin daire
mizin 93 / dosyasıyle me
muriyetimize müracaatleri lii· 
zumu ilan olunur. 

1532 (887) -- ~ 
iz.mir Sicili Ticaret Memurla· 

ğundan: 

Tescil edilmif olan (iz mir Es. 
naf ve Ahali Bankası Türk .Ano
nim Şirketi) nin ödünç para ver· 
me i4leriyle uğrapcağına mü
tedair beyannamesi 2279 nu· 
maralı kanun hükmüne göre ıı· 
cilin 1990 numarasına kayt vcı 
tescil edildiği ilan olunur. 

lzmir Sicili Ti~aret Memur· 
luğu resmi mührü ve 

F. T enik imzası 
1 : Beyanname 

lzmir llbaylağı Yüksek Katına 
Şehirde 

2279 numaralı ödünç para ver· 
me kanununun 2 nci maddesi mu· 
cibince, bankamız merkezi ile 
ödemiı, Tire, Turgutlu, Salihli 
ve Alafehir tubelerimiz için tan· 
zim edilen senelik beyanname
dir. 

1 - Merlcez ve tubelerimiz, ik· 
razatında yüzde 12 yüzde on iki· 
ye kadar faiz ve komisyon tahsil 
edecektir. 

2 - Müttcri nam ve hesabı· 
na yapılan masraflardan nakli 
nukut, sigorta, ardiye muhafaza 
ekspertiz, nakliye ve hamınaliye 
ve saire gibi ücret ve masraflar 
diğer bankalarda da müteamil 
olduğu veçhile mütterilerden ah· 
nacak ve birinci maddedeki ka· 
yıt bu masraflara tamil olmıya. 
caktır. 

3 - Borçlu hesaplara tahak· 
kuk ettirilecek faiz ve komisyon· 
lar, ticaret kanunu mucibince 
her üç ayda bir re'sülmale kalbe
dilecektir. 

4 - ikraz muamelitımızdan 
asgari 15 günlük faiz ve komis
yon alınacaktır. 

5 - Her türlü muamelattan 
mütevellit muhabere masrafları 
mütterilerden tahsil olunacaı·hr. 

lzmir E•nal ve Ahali Ban· 
kcuı Türk Anonim Şirk-ti 

iz.mir merkezi 
(imzalar okunamamıftır) 

1538 (888) 

Zayi 
iz mir {?Ümrüğünden aldı ; ı

mız 13-10·.36 tarih ve- 272374 
No.lı makbuz kaybolmus•• r. 
Yenisini . alacağımızdan e~kır -
nin hükmü olmadığı ilan olulll•ı". 

Balya Maden şirketi vekili 
W.F H. van der zee Co arıyle .şöyledir: 4 _ (880) 1547 (885) lzmir. 

~--------------~-----=-==.:-..:..._ ______________ __; ____ ~::....::..:~----_:_:_::__ ____________________ ~ 



Ağızdan çıkan her diş 

' 

Hayatın temel taflarından 
yerinden sökülmHİ demektir 

birinin 
fakat 

RADYOLlN 
Sizi bu ikibetten 

vikaye eder 

D iılerinizi gilnde iki defa 
Radyofüı dit macunile fırça
lamak suretile onlara tam 
bic sıhhat ve ebedi bir ha
yal temin edersiniz. Rad· 
yolin ditlerinizi ıade temiz
lemekle ve parlatmakla kal
max, aiazdaki bütiin mik· 
ropı.n ~;ha eder. 

DAiMA RADYOLiN 

.~-~ ~ Regioa ıoförleri 
< Z Perm•nın bir f&hese-
Cll -~ ridir. 
<< 
:&2 
a: 
~ REGlN A - PERMA 

katiy:n tehlikesiz, 
çok şık, fennin bn
tiin tekimülabnı ha· 
iz bir cihazdır. 

BÜTÜN TÜRKiYE IÇlN ACENTASI : 
HUsnU ldeman, ikinci Kordon •• - s, IZMIR 

•ı--------------------------

YENi TOPHANE 
makalı terazilerimiz gelmiştiı 

Sağlamlığı ve temizliği He meşhurdur 
Bir defa m•iazamıza gelip görmeniz kafidir. 3 kilodan 3& 

kiloya kadaf mevcudu vardır. Sabt yeri: Suluhan civarıa• 
No· 28/9 Hliınn Ôz Ödemişli maA-azasıdır. 

BEYOGLUNDA 

Bristol Ote ............... 
SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 ............... 

Bu her iki otelin milsteciri 
T&rkiyenin en eski otelcisi 

~h~~~i r~V~i 1-i~y~e~t i~~~u-h-a~se_b_e~i~h-u~s-us~i-ye- Saçlandö~ülenlereKo~ojenKnzuk BAY OllER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

K1rk iki senelik tecribeli ida
reaile biit6n Ete halkına ken· 
diaini sevdirmiıtir. 

, 

müdü~ lüğünden: 
Alaancak meaudiye mahallesinde uaai tahrir komisyonunca 

Dora peresi namına yapılan iki parça arsaya ait ihbarnameler 
ea.bibinin bulunduğu yer belli olmamasına mebni tebliğ ed leme· 
mıı olduğundan 2 inci arazi tahrir talimatnamesinHı 7 inci mad-
desi maeibince tebliğ makamına kaim olmak llıere keyfiyet ilin 
olunur. 1545 (884) 

lzmir Mezbahası Türk Anonim 
Şirketinden : 

lzmir Mezbahası Türk Anonim ıirketinin fevkalide Heyeti 
umumiye içtimaı 21 Haziran 1937 tarihine mOsadif Pazartesi 
günü saat 11 de ıirketin merkezi olan mezba!ıadaki salonda 
aktedilecektir. Hi11edarların mezkür içtimaa ittirak'eri lüzumu 
ilin olunur. lçtimaa ietirak edecek hissedarların tirket nizam
namesinin maddei mabıusasına tevfikan içtima glnüne tekad-
düm eden bir hafta zarfında hisse senetlerini veya vesaiki 
muteberelerini ıirket kasasına teslim ederek duhuliye kartı 
aJmaları muktezidir. 

Mecl:si idare reisi 
imza Okunama1:31ştır 

Ruznam~i mOzakerat: 31Atustoı1937 de 
belediyeye intikal edecek olan mezbahanın 
intikal ve •ir buıusata ile ıirketin alacağı 
vaziyeti tetkik ve m&zakere. 

877 

lzmir Liman işletme Müdürlü
ğünden: 

Tenanemizde hirikmit 100 ton kadar hurda demir Haziranın 
7 inci Pazartesi g&nü saat 13 da açık artırma ile sahlacakhr. 

isteklilerin muvakkat teminat akçesi olan 50 lirayı peıinen 
idare veznesine yatırmaları Jlzımdır. 

Levazım ıenisinden iaahat alınabilir. 
20-23 1546 (886) 

BRONZ 
• 

El1all va yap•lması husu•I 11111-
hlreHe eert, eaglam ve sıhhi 
Doktorların lavsl1elerlne maz
har, temiz ve beyaz dl,ıer le· 

mln eden, bUIUn dUn~anın 
TANIDICll 

DiŞ FIRÇALARI 

BUYUK ECZANE VE 
TUHAFiYECiLERDE BULUNUR 

==0=0;;:;KT;;:;O;R==~-:sa:k~e":H~uk~a~k-::H~ık~im~ıi~ği~nd~= 5akenin Çavdar k6yünden 

H A N 1 A N 
Ali q;Ju klçlk Hl\ıeyinin sekiz 
senedeoberi tegayylp ettiğin· 
den aaipliği•• hüküm verilmesi 
da•aaının yapdmakta olan mu· 
lia'tcemeslnde • tJ&ddeialeyh "K'. 'SAltAGOat.11 

Doğum ve kadın hastalıkları 
Mfitabasıııı 

Muayenehane : ikinci Bey
ler ıokata 65. Tel 3956 

Evi: Köprtl tap.ur iakelesi 
Berat apartmanı No. 6 • 

Telefon No. 2545 

kOçOk Hüseyinin hayatı meaia-· 
tını bilenlerin iıbu ilanın neı• 

~ 
rinden ltibarea bir sene içinde 
15 • S • 938 tarihine kadar 
.lıaber ~ermeleri illİI .ıaeur. 

~533 (881)-

, 

· Saç Eksiri 
Saçlann dökülmesine ve kepeklenmeaine mani olur. Komojeu 

1açların kiiklerini kuvv"tlendirir ve besler. Komojen aaçlann 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, tltif bir rayiha11 varclJr. 
Komojea Kaazuk saç ekıiri maruf ecıaneletle ıtriyat mağazala
rında İ>ulanur. 

: ............ ellltaa ................ , .... ıİııllllli911••························· • • • • f Taze Temi~ Ucuz ilaç : 
• • • 
i Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

• • • • • • • • • • • • • 
···~·································································= 

· HARAÇÇI KARl)t:Ş 

Otellerinde miıafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok huıuıiyetlerine iliveten 
fiatlar m Otbit ucuzdur. 

Türkiye 
Kızılay KurtıW P 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

yeni lzmir eczanesi TELEFON : 2067 . 
~ 

D o yç e O r i y a n t b an k 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

IZmiB 
MKRK~~ZI : H.KRJ,,IN 

Almangada 176 Sah•I Meveutiar 
ijeı maye ve ıbtiyal akçeei 

166,000,000 Raybtm1Uk 
Türktyede Şubeleri: ISTANBUJJ ve lZMIR 

MunrJa Şubeleri : KAHIRK ve ISKKNDJ4:RIYK 
Her türlü banka muaıoelAtnı ifa ve ka ol eder 
c ALMANYAJ>A aeyabat, , ikamet, tahsil ve ıaire için 

f'bnn tıeuitle Rlr.OlSTRRM ARK 11Rhhr. • 1)-b 

6 T ak~itte ödennıek üzere mobilye 



t.t HOR1,AÇSU 
8 leU.yenehanesini Birinci 

ey r aok .. 
ll•lde . . •gı 36 numaraya 
taıcu bıaı1tir.Hastalar1Dı müı
ed olarak kabul ve tedavi 

er. TELEFON 2946 .,, 
1-26 (2110) 

Halkımıza kolaylık 

~efaletle her şey taksitle verilir 
lllod ~Yanın en sağlam bisiklet ve motosikletlerini yeni 
laaıned Petromaks lilks limbalarmı NECiP SADIK mağa-

Q an arayınız. 

aleıJar: 156 -- Necip Sadık Dam1apınar 

Kudreti 

Dai•on ı 
Pili k e ektrik pilleri d6nyada tanınmıı pillerdir. Daimon 
lJrn ullanan hiç haıka pil kullanmaz. 

u~ de Ö \Jd poau : Sulu ban cıvannda 28 - 9 Hüsnü z 
ellliıli. 

p IZMiR 
arnukMensucatı Türk 

ş;,ı.•tin1nonim Şirketi · 
... _'f eru Pa kez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
~61rınen rnuğundan At, Tayyare, Köpekba,, 

abat beı· .' Geyik ve Leylak markalannı havi hernevi 
lhcnsucatın1a ımf akı ~ylemekte olup malJarı Avrupamn ayni tip 1' ) a' hr. 

1 el efon No. 22ll ve 3067 
e grat adresi: Bayrak 

a~ııt yıkamak artık bir kDlf~t de!jlldlr, 
zira gayri kabill kıyas olan PERLO
DENT dlf macunu bu kOlfetl ortadan 
bldırmıtdır. 

PERLODENT çotl zewt'lll ofddlu offjl. 
-olulunuzu da Mrinleür. 

-·-· '~.e .. ~•·ııc.. tl.to<'c1ci·.tıf '"'~ ""-"'~·~· 
.,... ,,. ~~ ""'"' ""'r~ ~ Ptc'.ci~· 

TURAN Fabrikalan mamolibdır. Ayna zamanda Turan 
tuvalet sabunlannı, traf sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan aa
tıılar için bmirde Gazi Bulvarmda 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı ve j. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 34&5 
.............. ııiıııiiiiiiiıiiiıll ...... ll!llı::=~·~ ... 119'1[~~L~_,,..;.,r;.-. ~%& ...... 

Bir Gripin almadan evvel 

Istırabın ve ağrının en 
tiddetlisini en kolay, en 
çnbuk ve en ucuz geçir· 
menin çaresi bir kaşe 

GRıPıN almaktır, mideyi 
bozmaz, böbrt:kleri kalbi 

I 

Aldıktan beı dakika ıonra 
--···-·-··-··-······-·-··········-···--··········-

yormaz. 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 
Açık ekslltme ilanı 

Menemen Urbaylığından: 
Çarşı dahilinde 1237 metre murabbaı sahada 2539 lira 14 ku

ruş keşifli parke döşemesi işi müteahhidinin mukavelename hü· 
kümlerine ademi riayetinden feshedilerek ayni şerait altında 
yeniden münakasaya vazedilmiş olduğundan taliplerin ihale 

_ gilnü olan 2-6-937 Çarşamba günü saat 15 de belediyeye 
müracaatları ilin olunur. 1535 (882) 

S. Ferid Eczacıbaşı 

Şif A Eczanesi 
Fenni gözlük üzerine en yeni 
en zarif çeşitler getirmiştir. 

Spor 
Güneı 

Tay yare 

Altın 

Nikel 

Fenni gözlük 

Baga çerçeveler 
Birinci nevi her cins cam 

Bayanlar için zarif güneş göz
lükleri daima her yerden 

ucuzdur • 

TOPTAN 
PERAKENDE 

lzmir de Nasırdan Şikayet 
A~IPMIŞ? 

Eczacı Kemal Kamil'in 

"Nasırol Kemal,, 
NASIR iLACI VARMIŞ 

Hilal Eczanesinde varmış 

NEKADAR DOGRU ? .••• 

Çamaltı Tuzlası Mü
dürlüğünden: 
Tuzlamızda tuz sevk ve toprak 

işlerinde istihdam! edilmek üzere 
250 işçiye ihtiyaç vardır. Yevmiye 
azami 1 4 o kuruştur. 
Çalış~ak istiyenlerin üç adet 

f otograf ve hüviyet cüzdanlariyle 
birlikte Tuzla Müdürlüğüne mü
racaatleri. 

15-16-18-19-20-21 (1486) <843) 
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Sahife 10 

----~ Kadın, Sovyci Rusyada büyük bir varlıktır. Sovyet reıımı 
kadına her ıahada en ıeçkin vazifeleri uzatmaktan çekinmemiş
tir. Kadına Sovyet ıınırlarını müdafaa vazifesi de verilmiştir. 
Kadın aıker Sovyetlerde büyük iıler başaracak vaziyettedir. 

Almanyanın yanı başında koskocaman bir memleket, ot 
milyonluk Leh milleti her sahada büyük işler başarıyor. Leh 
duıu dünyanın en verimli orduları arcuındadır. Ordu tamam 
motöriz.e edilmiştir. Kuvvetli komşuları yanında Lehler her nı 
cadele;ye girebilecek fekilde bir müdafaa ordum hazırlamııl 
dır. 

Son zamanlarda Sovyet Ruıyada kadın askerlerin ilgası etra
fında tetkikat yapıldığı ıayi olmuşsa da bu şayianın doğru olma
dığı anlaşılmıftır. Bu lotograf mayi$ fenliklerinde Sovyet kadın 
atletlerini göıteriyor. 

Yukarıdaki lotogral geçen halta 
harbiye reisi Ridz Smigli'nin orduyu 

V arşovada büyük erkfı 
teltiıini göıteriyor. 

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

Fransa itham ediliyor Baldvin'in veda nutku 
iki tarafa açık şehirleri bombardıman "Kralların ilihi hakları öldü. Hiçb 

etmemeleri teklif edilecektir hür insan bir devlete tapınamaz,, 
Biskaya cephesinde şiddetli yağmurlar harekata mani 

oldu. Bir bina dinamitle uçuruldu 
lngiliz başvekili lngiliz demokrasisini 

ettiğini söyliyor emanet 
Londra, 19 ( ö.R) - Dün İmpa-

ratorluk gençliğinin toplantısı mü
' nesebetiylc Başvekil B. Baldvin Al

bert Halide siyasi meslek hayatının 
son nutku değilse bile en son nu
tuklarından birini söylemiştir. ih
tiyar devlet adamının sözleri şevkli 
alkıglarla selamlanmıştır ve Başve
kaletten çekiliş arifesinde siyasi bir 
vasiyetname halini almıştır.B.Bald
vin demiştir ki: 

«Eski nesil1ere mensup olan biz
ler kayboluyoruz. Siz gençler istik
balin sevkedici şahsiyetlerisiniz.Ma
zimizde, babalarımızdan bize intikal 
eden miras ve ananelerde muhafaza 
t:dilıneğe değeri olan her ne varsa 
bunları muhafaza etmek ve koru-

Madnd sokakları ftkıaı hmahe lzaline geldt, Het köşe11ill başında bir ceset ı•atıvcr mak sizlere aittir. Şerefimizi sizin 
omuzlarınıza emanet ediyor ve bü-

Paris, 19 ( ö.R ) - Valcnsiadan bH- hakimdirler. Bask kumandanlığı da mütalli~ınd.~dırlar. • . . . tün ümitlerimiz sizdedir. imparator-

genç 

dirildiğine göre istifa eden başvekil en iyi harp unsurlarını bu şehrin mü- Ademı mu<lnhale tali komıtcsı Ispan- lugv u her kısmında demokrası·yı' ko-l lng"ilü başvekili B.Baldvin 

nesle 

B. Largo Caballeronun idaresi altın- <lafaa hatlarına yerleştirmiştir. yadaki iki tarafa açık şehirleri bom- k h. t k . •tt' D ruma , ımaye eme sıze aı ır. e- yaşadığı müddetçe biz bu sahte gizli tutulmuş olmasına rağr11e 
daki işçiler umum birlig~ i (Sosyalist sen- Bilbao, 19 ( ö.R ) - Bask müdafaa bardıman etmemelerini teklif etmek- kr sı· harı'cAı tehl.k k 1 

k . • .. mo a ı eye arşı ve ilahlara karşı seslerimizi yükseltece- halk dominyonların başvekilleriY 
dikalar teşekkülü) taraftarlarını kayıt omitcsi tarafından dün akşam saat ten ıbaret olan planı muzakerc etmek dah•lA hl.k k h f d'l l l · 

22 30 d 
.. ak ı ı te ı eye arşı mu a aza e ı - ğiz. mparator uğun içinde yaşıyan Hindistan murahhaslarının doınıfl 

ve şartsız yeni hükümete müzaherete , a neşredilen tebliğe nazaran uzere saat 16 da toplanac tır. ı·d· H A 1. 
ik

. 
1 

. . hah hri . .. B 
1
. 

19 
( AA ) D t h n· me ı ır. atta onu kendi kendine bütün ırklara mensup milyonlarca yonların bayrağım taşıyan iı 

davet etmiştir. Bu grubun f ır erını sa erkenden Murueta şc · onun- er ın, . - eu c er ı- . .. - k"l 
kar<ıı bıle mudafaa etm k y' e sız' ın' ve mı'lyonlarca insanın da tel~LL! otomobillerle saat onda Ba<ıve a .. e 

neşreden cVeridad> gazetesi şunları deki cümhuriyet mevzilerini başlıca enst gazete~i 17 hükümetçi lspanyol ~ e ın aıuu Y 

geçmic::- ı·cinizdir Demokrası·nı·n prensı'plerı·n oldugvuna kanı· bulundug"'um te- binasının önüne geldiklerini görınll 
yazmaktadır: Bütün anti-faşist parti- hedef tutarak asiler hücuma ··~ tayyaresinin Pau tayyare meydanına Y • • -

d Yelerınde t ti d lakkimi i<ıte söyliyorum. tür. Murahhaslar öğle zamanı aY 
leri temsil eden yeni hUkümet kMi de- !erdir. Asi tayyareleri şehrin üzerine tesadüfen inişlerini mevzuu bahsederek e, Aga k ve me o arın a za- ~ 
recede otorite sahihi olduğu için onun yangın bombaları atarak kasabayı kıs- bizzat birçok Fransız gazetelerinin neş- r~r~ olar_? yaban~ılı~ ve kıymet- Hürriyet .• Fakat nizam içinde,ka- rılmı~lardır. . . 
etrafında saflarımızı sıklaştınnalıyız. men tahrip etmişlerdir. Bu şiddetli ha- riyatına istinaden Fransanın bu tay- sızlik doguracak hıç hır şey yoktur.» nun dairesinde bir hürriyet.Bir hür- lçtıma esnasında takıp edılec 

Londra 19 (A A) Ba!lvekil · .. l b. . k' . . usul ve konferans mesaisinin tall 
Tek düşüncemiz, mücadeleyi cümhu- va bombardımanından sonra asiler el yareleri lspanyaya sevketmek suretiy- ' • - Y rıyet oy e ır cemıyet ı onun ıçın- . . l l . . hah _ .lj} 

Bald · d.. k 11 d · zımı mese e erınm mevzuu seu 
riyetin tam zaferiyle neticelcndinnek humbaralarıyle hücuma geçmişlerdir. le ademi müdahale anlaşmasını açıkça vın un genç me tepi er önün- e otorite ve hürriyet aynı seviye- d'"'' ..... ·1m· t' 
l · h .. k.. tin v ü · · l k 1 cum·· hurı·yetç'ı mu··dafiler onların yak- ihlal ettigwini yazıyor. Ve dı·~or ki·. de söylediği bir nutukta Batvekil de birer müttefik bulunuyorlar... ıgı ogrenı ış ır.d . ~ ı. .. 
çın u ume az esını nası o ay- ~ l k b v B .. l b' ki . . d d Hindistan ve omınyon muraıı 
!laştırabileccğimfai araştırmaktan iba- }aşmasına müsaade ettikten sonra son Esasen bu tayyarelerin Bilbao git- o ara . unun son nutku oldugunu oy e ır sosyete onun ıçın e ev- has heyetleri şeflerinin ilk resmi İÇ" 
ret olmnlıdır. Bundan anti-faşist yığın- dakikada sıkı bir mitralyöz ve siper topu mck Uzere Santanderden hareket et- kaydettıkten sonra ezcümle demiş- let ve ferd ayni zamanda birer ga- tirnaı yarın akşam akdedilecektir. 
lar yeni kabineye müzaheret edecek- ateşi açmışlar, birçok el humbaraları tiklerini ve yollarını şaşırarak t:ı Fran- tir ki : . . • ye ve birer vasıtadır. _ Londra, 19 (A.A) _ Mornirıl 
!erdir. Onun önünde gen~ ve güç bir atmışlardır. Bu tahmin edilmiyen mu- saya kadar geldiklerine inanmak için - Sulhu sevenlerın sarfettil<len Kralların ilahi haklan nazariye- Post gazetesinin yazdığına göre ttal
çalışma sahası vardır. Hataların mü- kavcmet karşısında fesatçılar ilerle- insanın hakikaten budala olması lıi- gayretlere karşı bizim bugünkü si- si artık ölmüştür. Bugün bunun ye- yan - İngiliz münasebetlerinde~ 
nakaşası zamanı ileride gelecektir. Şiın- mcğe muvaffak olamamışlar ve karma zımdır. Her halde bu 17 tayyare Is- ı Jahlanmamız esasen çok acı bir ce- rine biz devletlerin ilahi haklarını gerginlik Londra hükümetini mer 
dilik hükümete şartsız müzaheret et- karışık bir halde çekilerek mücadele panyol hükUınetinin Fransaya sipariş lvaptır. Fakat bunun daha fenası koymak istemiyoruz. Çünkü hiç bir gul etmektedir. Romadaki lngili$ 
mck lfızundır. meydanında bir,sok ölüler bırakmış- etmiş olduğu tayyarelerden bir kısmı- bazı . ~~fellerde sulh bir kötü rü- devlete hiç bir hür insan tapınamaz. büyük elçisi Kont Cianoyu ziyaret 

Faris, 19 ( ö.R ) _ İspanyadan ge- ]ardır. dır. Bunun böyle olduğunu tesbit için I ya gıbı ılan ediliyor. Ve harp ise Londra, 18 (A.A) - imparator- ederek İngiliz matbuatının hah'' 
len haberlere göre Biskaya cephesinde Öğleden sonra kuvvetlerini yeniden 7 Mayısta yine lspanyol hükümetine akıllı adamlar için bir itidal olarak luk konferansındaki dominyon mu- aleyhindeki tenkitlerinin lngiliz bil'" 
yağmur Sellube dağında harekata mA- toplayan asiler yeni birçok hücumlar ait 16 tayyarenin ayni şartlar altında gösteriliyor. rahhas heyetlerinin reisleri bu sabah kümetinden mülhem olmadığına~-
ni olmuştur. Murueta etrafında bilakis yapmışlarsa da bunların hepsi büyük Toulousa indiklerini ve yine ispanyaya Büyük Britanya imparatorluğu toplanmışlardır. Toplantı tamamen na etmi~tir. 
şiddetli muharebeler olmaktadır. Şc- bir enerji ile tardedilm.iş ve müdafaa gönderildiklerini 2 hatırlamak kMidir. 

bir Basklar tarafından tahliye edilmiş hattı hiçbir noktada kırılmamıştır. Amerikada anayasa mücadelesi 
olmakla beraber asiler henüz buraya Londra, 19 ( ö.R) - I.s-panya işleri- B.RuzveJte 
girmemişlerdir. ne karışmailık tfili komitesi dün Fo-

daki Alman •eflrl ltlmatna- c h • • • b • 
Madrid cephesinde Üniversite ma- rayn Ofiste toplanmış ve İspanya um urreısının ır Kralının aA hı.de.sine 

hallesinde hükümet kuvvetleri asilerin dahili harbın insanileştirilmesi mese- meslnl verdi 

Yugoslav 
işgal ettikleri bir binayı dinamitle uçur- lesi üzerine dikkatini teksif etmiştir. Vaşington 19 (Ô.R) - Yeni Çelenk kondu 
muşlar ve bunun etrafındaki mevzileri Bu celse esnasında izah edilen fikirler- Alman sefiri Cumhur reisi B. teklı•f • A d dd d•td• 
terke asileri mecbur etmişlerdir. den anlaşıldığına göre devletler mc- Roosevelte itimatnamesini tak- } ayan a re e ) J Paris, 19 (Ô.R) - Beyoel" 

Roma rn ( ö R) ı d 1 · h · · · l b" hal milel Parlamentolar ticaret koO" . . - Avi a an bil- se cnın e emmıyetini ve ace e ır dim etmiştir. Sefir bu milnase-
dirildı·g~m· e - ı t1 gresi Yugo!:lav deJegasyoP11 

gore nasyona is er Murue- çaresi bulmak lüzumunu takdir edi- b J A R 
ete merika ve Almanya ara- Jt }I • p · f' · B C · l b' Jikte tayı işgal etmişlerdir. Bu şehrin işga- yorlar. Tali komitenin gelecek celse- UZVe SUa ere Cevap Vermıyor arıs se ırı • urıç e ır 1 

r ı Bilh ·· · 1 smda iyi münasebetleri ve iki Mouette meydamndaki kr• 
ıy e ao uzerıne i eri hareketi için sine arzedilecek bir projenin hazırlan-

yol açııdıg~ ·· l k d memleket arasında mevcut bı'r • '•' • p· er ve kral Aleksandr ~bi" 1 soy cnme te ir. masına karar vcrilmış· tir. Bu proJ·e ka- V · gt 19 (ÖR) D ak J ıy • 
k aşın on, . - ün - recek müzakerelerin önüne geçmek d · 'd k L • J k ~oy-

Paris, 19 ( ö .R )- Havas aJ·ansının bul edilince, İspanyadaki iki tarafa da ço siyasi, ekonomik, kültürel t ·ı . k b l ed . . esıne gı ere oar çe en 
şam gaze ecı erı a u en reısı- imkansız gibidir. Muhalefet ıslahat k'P 

nasyonalistler nczdindeki muhabirinin tebliğ edilecektir. bağlara muhafaza ve tasvip et- R muştur. Heyet bunu mütea 1 

b·ıa· diğin .. b"T k cümhur oosevelt, yüksek divanın proıesının kabulüne mani olmak zafer takı altında meçhul fraıı" 1 ır e gore u un gün yangın tah- Londra, 18 ( A.A ) - İyi malumat me arzusunu ifade etmiştir.B. (Temyiz mahkemesinin) ıslahı me- üzere her vasıtaya müracaat ede-
ribatına maruz kalnn Murueta hiiHi. almakta olan mahafil ltalyanın Fran- Roosevelt cevabmda bu mesai selesinde hükümet projesinin ayan cektir. sız askerinin mezarmı da çiçek'" 

yanmah.-tadır. Vakit vakit ateşin mü- sayı ispanya işlerine ademi müdahale ile işbirliği yapacağını temin meclisi komisyonunda hezimete uğ- Nevyork, 19 (A.A) - Ana yasa- le~::;~·. 19 (Ö.R) - Beyoel: 
himmat depolarına sirayetinden ileri prensibini ihlal etmiş olmakla itham eylemiştir. raması dolayısiyle sorulan suallere nın tadili mücadelesi bugün başla- ~ 
gelen infilaklar duyulmaktadır. Nas- edeceg~ini bu baptaki istihbaratına at- k · milel parlamentolar ticaret k0~ cevap verme ıstememiştir. mıştır. Ayan meclisinin hukukçu- k ası'" 
yonalist hatlarına iltica edebilen tek fen beyan etmektedir. B ş . Bununla beraber demokrat par- lar komitesi yüksek mahkeme aza- feransının deniz ticaret ~ cf P 
tük ahali geçirdikleri ıstıraplı sahnele- Çünkü yakınlarda Fransız toprak- • UŞDJg . . · · · tr fı d la l tesi ticaret nazırı 8. Bastı 1 

· h.k,, tiaı reısının e a n a 0 n ar pro- amın dokuzdan on be- çıkarılma- • · l d I tır 
rı 1 uye etmektedirler. Geçen gece larında yere inml .. olan 16 ~-anyol hü- p 19 ( ) · · ih t ff k "Jt'"' rıyaseh a tın a top anmış • --·-s '""P aris A.A _ Avuıtur• ıenın n aye muva a ıyete ere~ d . .. h .. R it' 
Reketesler şehrin kilise ve papas mek- kümet tayyaresine gel-la oldukları Ka- .... hakk d . 1 . . sına aır cum ur reısı ooseve m B. Lı· tvı· nof 

b ~ ya hariciye nazın Şmit dün cegı ın a emnıyet erını mu- v . . . halif k 
, te i çan kulelerine nasyonalist hayra- talonyaya kadar Fransız askeri tay- hafaza etmektedirler. B. Roosevelt yaptıgı teklıfi sekız mu e ar§ı 
' ğını çekmeğe muvaffak olmuşlardır. yarclcri refakat etmiştir. akşam Pariıe gelmiıtir. Ya- Ayan meclisinin bu meselede ko- on reyle reddetmiıtir. Paris 19 (A.A) - Cunıb": 

Fakat Muructa henüz General Mola İtalyanlar Fransız memurlarının nndan itibaren Franıız bari- misyonu takip etmiyeceği ümidin~ Ruzveltin teklifi aleyhinde rey L!r~e:!i,~i~L~e.::b!.:ru~n~~b~u:A!il:::n!...--_..S .... 0_' ... '1-e __ _ 

L--~ku~vv~e~tl~en~·~tar~afJ1n~d;a;n~~:g~al~e~cli~·lm::iş~d:e-:ılı;:;p:an:y~o:l~ta:=ıyy~ar:.::c1:e:rını~·:·~m::'.üsa::'.d:e~r:e~v:e~p~~1-~c~iy~e~n:•:ı:ı~rı:_:D::_:e~lb~o~ı~la=-~k~o~n~u~m=•~·=--L.W:ıw.~.n&,JUlloLUl..L.va l.ka ....... -~~·~.l-~--1L--'ı.....---___,..__.._._~ 
fildir. Bununla beraber hıınla 


