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DR. ARAS'T A P ARISE HAREKET ETTi 

lıiönünün Atina seyahatı Belgrad ve 
~Ükreş görüşmelerini itmam edecek 

I<•• J •• ··-ı lngiliz gazetelerine göre A •k __ oy uyu . .. . . merı a 
T abi~t~~ esiri lngıltere, Tur k - lngılız Su-ıiı". için 

oln1aktan ittifakı Dl yapacaktır Harba hazır olmayı k tavsiye ediyor 
llrtaracağız lstanbul, 21 ( Telefonla) - Londrada Jngili% .rica~iyle mü-

d liaJiine b" "k b' h him temaılar yapan Başvekilimi% lımet lnönü Parııe gıtmek üze. 
iö-j""'· d uyu ır e emmiyet ver- k l · D T f'k R "' ... az ı re Londradan ayrılmıftır. Hariciye ve i imı% r. ev ı üıtü 

tıiin k lk ava arın başında köylü- Aras ta başvekilimi%e mülaki olmak Ü%ere Cenevreden Pari•e 
dir. M~ ıf ~ası keyfiyeti gelmekte- hareket etmistir. . 
tunuı; d u evlet adamlarından tu- • d k 'k d A 
dar b··ı·~ en rnütevazi bir ferde ka- latanbul, 21 ( T elelonla verilmiftir ) - Son a ı a a nkara-
1 u un T·· k dan öğrendiğime göre Başvekilimi%, Pariıte kalmıyarak ekı-
alarını ur vatandaşlarının ka- presle dom-u Atinaya gidecektir. lımet lnönün Atina ıeyahati 

d1.1r. meşgul eden mesele bu- 6 " 

evvelce yaptığı Belgrad görüımelerini ve hariciy~ vekili Dok-
Çünkü k" )" .. k lk tor Araıın bu defaki BükreR görÜfmelerini itmam edecek ma-uınunı~ oy unun a ınması, T l l l .. .. M 

ketin 1 krefahın artması ve memle- hiyette addedilmektedir. BQfvekil Genera ımet nonu ayı- B. (ie1aıd 
raf eyle uvve~enmesi demektir. lti- tın 26 •ında memeleketimfae dönmüş bulunacaktır. Londra, 20 (A.A) - Taç giyme 
dar kolarnck. I~ımdır ki bu da 0 ka- Denİ%yolları idareıinin Güneyıu vapuru Ba,vekilimizi almak merasiminde B. Ruzvelti temsil eden 
bir Ça}ı ~ hır ı~. ~yılamaz. Planlı üzere yarın (bugün) Pireye gidecektir. B. James Gerard Pilgrinis Associa-
ai tC§kik aya, b':1yuk sermayeye, va- 18lanbul, 21 ( Tele/onla )- /ngili% gazeteleri Başvekilimi- tion cemiyetinin tertip ettiği bir 
ihtı' ta ve nıhayet uzun yıllara zin londra temaıları hakkında talıilat veriyorlar. Londrada çı- ziyafette söylediği bir nutukta ez-

Yaç •• k l H k l l I<" 1 Koaterme tedir. kan c.Dai y erald-. gazeteıi Ba11Je i imizin temcu arını hüla- cümle demiştir ki : 
:rarla Qy Ü lehine alınmış bir çok ka- ıa ederek funları yazıyor: Amerika birleşik devletleri her 
tiil~k tnlul· apet neticeleri gözle g~ - Sonu üçüncü ıahilede - - Sonu üçüncü sayfada -

a 

lstanbul 21 (7ele/onla) - Londıada taç 
1 gi;'me meıasinı_in_de bulunan Japon /mpaıa· 1 
toıunun kaıdeşının lstanbııla f!e/eceğı lıakkwda 

bU1ada bazı gazetele1in ıwdiği lıaber doğıu 
1 deRildır. Yrlntz tac gıJ'me mnasmıınde bulunan 

1 

bif Japon gl'fletalı şehnmızc ge!nuştır. Ya11n 
Romanyava lıa1tkct cdecektır. 

YENi ASIR Matbruumda basılmıştır. 
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Ptştede bl! tö!fll 111tıbaı 

B. Kroftanın Beyanatı 

Macaristan Triyanonu 
feshederse kaybeder 
En iyisi anlaşmaktır. Sulhü müş

tereken korumak lazım 
- YAZISI VÇVNCV SAHtFEDE -

B. Eden'in gizli teminatı 
F' akat ~·c c tutulacak bir haldedir.. •••••••••••••••••••••••••••••••••1111111111
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~~-:k-;sı.tğifı:!'.yo~::.z !! 937 y11ıı bütçe müzakerelerine başlandı Akdeniz emniyeti lngil-
"e iıletihnlilkvzu üze~inde durulmak 1 h• 1 d 937 1 •d 
~iı::\~ı,ı~:~·~zv:::.:.şudur n ısar ar i aresinin yı ı varı at tere için hayattır 
ııi'~.~.:i~~.ü~::~~eş.~~;·bağtlı: bütçesi 45.546.000 lira kabul edildi Beyanatın esasiarı hakk!nda 
kan.~ha geçenlerde Ziraat Bankası 

... nu rn" k - l 
Ye VekT uza ere edilirken Dahili- R k • f• ti • t ·ı d•J k K 1 bazı ı·fşaat yapı dı Bay Şük 1 

.. ve Parti genel sekreteri 3 1 Ve Sigara la eri eOZI e 1 ece • 0 onyanlD . 
ki.ir8u .. ru Kaya, milletin en büyük • h• 1 } b h• d .1 Londra, 20 (A.A) -- Gazeteler 
iil, to~~~ek«Köylüyü toprağa de- 10 1Sar a tına a JnmaSl meVZUU a IS eğJ B. Edenin dün imparatorluk konfe-
d.u· Ş gı öylüye esır' edecewız• » ransmda harici siyaset üzerinde 

"''1l, u b" g " Ank:u 21 ( AA ) Kamutay d'" h kk d k" k b' · · madde vanları ve zır" aat ~letleri bedellerin-llıana kır cümlenin ifade eylediği -a, • · anl ~ d un 1 .a ın a 1 anunun ırıncı _ d- .. yaptığı gizli beyanat hakkında taf-
tahakk ok adar büyüktür ki bunun Refet Canıtczm. başkd .. ıgın a topl~- sınin değiştirilmesi ve bazı yenı ına • d~n ~evellüt ~den devlet alacaklarının silat vermektedir. Daili Telgraf di-
frı .. '-L u Unu görmek "'Ik"" l nar;tk 1936 malı yılı uyunu umumı- deler eklenmesine, askerlik kanunu- faızsız olarak birincisi birinci teşrin or kı" .· 
~ıct _.. • • u uye u aş- ,,,,....- .. . . uh l'f , __ unl 1 . . . . · ı!' 19 y 

frıarıın •11Usab vıdir. Medeni insan ol- ye butçesının m te 1 K<.,bn ~~ çı- n_un bcşıncı maddesıne hır fıkra ~~ve~ 37 tarihinde ve diğerleri bu tarihten Şurası şayanı kayıttır ki Ba 
tab· en Üyük fl d b" . knrılmış olan bonolar ve u m ıyet- sıne ait kanun layıhalarının da ıkıncı bire,r sene sonra tahsil edilmek üzere Eden bu beyanatında bı'lhassa Ak~ ıate vası arın an ırı _ .. .. . . .. 
'8iri olnı tahakkküm etmek tabiatin teki borçlara0a0ıt 223 . uncu fr~slınb.~t ı~ muzakereleri yapılmış ve kabul olun- 15 ~üsavi ta~ite bağlanması hakk~~da: deniz meselesini tebarüz ettirmiş 

Ba .?rna tır. milyon 400.0 ve yıne aynı u çenın muştur. d~~ı kanun }ayıhalarının da bırıncı ve imparatorluğun emniyeti bakı-
l'e e./ Şukrü Kaya «T 0 ra v ı kö lü- Sümerbanka verilecek taksit faslına da 1337 - 1341 senelerinde iktısat, ma- ınuzakcresi yapılmıştır. mından Hollandanın tamamiyeti 
tin ~~ edeceğiz» deme~e gh .. k .. Y _ 1.100.000 liranın munzam tahsisat ola- liye, ziraat vekaletleri bütçelerine ko- Bu kanunun hükümlerine göre de mülkiyenin idamesini pek mu""him 

lllrk k" u ume if b 
"&sfın oylüsünü medeni insan rak konulması hakkındaki kanunu mü- nulan tahsisattan istila görenlerle ç t- u suretle taksite bağlanacak borç- olarak göstermiştir. 
'büYi.ika ına~~ar kılmak yolundaki zakere ve kabul stmiştir. çilere nakden verilmiş paralardan ve ların kısmen veya tamamen daha ev- Morning Post diyor ki : 

• ~j aznıı~ı ifade eylemiştir. Ecnebilerin seyahat ve ikametleri aynen dağıtılan tohumluk ile çift hay- - Somı iiçiincü sahifede - B. Eden bu beyanatında kollek-
k~IJerj~ ve ırade kuvvetinin müş- ........... 

8 
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.. tif emniyetten behsetmiş ve bunun 

trı~lletini~brnhkteki rolünü ve Türk U garıstan 3 Siyası U ran ahrı• imparatorluk için hayati bir ehem-
trııl'en y k u usustaki kudretini bil- rniyeti olduğunu tebarüz ettirmiştir. 

l 

t:ürk 
0 

tur. u.... B 1 k b B. Eden bundan sonra Avrupa dev-
~Pnıak ~~su.n~ye inanmış ve neyi ç nazır u gar a ı·ne- Do··rtyu··z Metr·e· ... d .... e ... u }etlerinin de hiçte karşılıklar çıkar-
.. ·;· Bugün T:•ş ıs:. h~~sini başarmış- - Sonu beşinci sahifede - B. Edetı 
~ kendin r~ koylusünün topta- • d • • f • T ·· k• • 1 "" ___ !!!!'!!!!! ___ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I ___ ._ _________ _ 

:f?iz. Bil~~sır ey~ediği~i. söyliye- sın en ıstı a ettı ur ıye şampıyon ugunu Koca tepe torpidomuz 
"llg1.1nu d . topragın esırı hulun- kazandı 
~i.i~kii ha: ıtiraftan zevk duyarız.. ---------------• 

açıga Vuru;alık gizlenmekle değil, Denı·z şenlı.klerı·nde An~k h .nıab~la tedavi edilebilir. 
~Zlln Yılla ıç ır rnilletin bu kadar 

F'd:';.\~d,:~~;·:~: . .::~iy::;t muvaffakıyet kazandı 
1ın.ızdır. sızca ileri sürmek hak-

la~inaktlnr olunanı ..... kı· k·· 1··1 . . 
·· e ın" .._ oyu erımız l•ye ucadeled . 
t• Ve rnij d e sonsuz bır ener-
ır, B ca elek b'J· · 

\iar Undan dol a ~vıyetıne sahip-
te Unde bir h ayı. dıger milletlerin 

lltıOektedir aYatıyet varlığı gös-
n • bu· un ener .. · . 

_'Yetini ı ·· Jısını, mücadele ka-
·••en· u::ı:uıns 
ın •n llldnns uz Yere sarfettir-
ı/Vkiden k ı Yoktur. Onu esir 
) ır durum urturarak mütehakkim 
«t v a ulast k v.?rdır. :ı: ırrna için vasıta-

1'oy]·· 
Ça) uınüz" 
onı~~a aletle~i i~srın . icabı olan 
tar ı dağınık d ' .e teçhız eylemek, 
ili ~ teşkil" tl ıdışmelerden kurta-
eının a andırm k '1 

İstif tatbik e ] . a • meaeni 
lü .?de ettirıneky ':<11kleri usullerden 
bi;u toprak l t~r zarurettir. Köy
~t~Pu kaça sak 1 Yapmak, cebine 

1tılınC\Jc d nı k0 Yrnak toprağa ha
- ~naae~: ?lanıaz. Bu ancak 

lllcı aabifede -

Sofyadatı bir görünüş 
Sofya, 21 ( ö.R) -- Bulgar ka- dün istifalarını vermişlerdir. 

binesinden istifa eden nazırların ya- Ticaret nezaretine ticaret banka
rattıkları vaziyet vahim bir şekil sı sabık genel direktörü ticaret aka
almıştır. Kabinenin istifa etmesine demisi rektörü B. Barov, Ziraat ne
intizar ediliyor. Söylendiğine göre zaretine ziraatçılar teşkilatı birliği 
B. Köse lvanof, kabinenin istifa- reisi B. Bankovve adliye nezaretine 
sını krala verecek, kral tekrar ka- de Sofyanın tanınmış avukatların
bineyi teşkil için B. Köse İvanofu dan B. Ogniamov muhtemel narn-
memur edecektir. zet olarak gösterilmektedir. 

Sofya, 21 (A.A) -- Ticaret nazırı Kabinedeki hu değişiklikler hak-
B. Valek, Ziraat nazırı B. Radi Asi- kındaki kral emirnamesi bugün . 

G~zeteler güzel 

Kocatepe torpidomuz 
İstanbul, 21 Telefonla) - lngiliz veriyorlar. 

yazıyor 

gazeteleri Kocatepenin Portsmut de- Portsmouth, 2 1 (A.A) - Deniz 
Ankara, 21 ( Telefonla ) - Bugün niz şenliklerinden nurdan bir güneş geçit resmi çok parlak olmuştur •• 

yapılan atletizm müsabakalarına tz- parçası gibi •tıklar içinde yandığını Kralı hamil olan yat geçit mahallina 
mir, İstanbul ve • ~a atletleri .i§ü- ve efradın intizam ve disiplininin geldiği vakit ana vatan filosunun 
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Köylüyü . -. 
Tabiatın esiri 

oln1aktan 
kurtaracağız 

-Baf taralı birinci sahilede
vasıtalardan biridir. Şüphesiz ki bay 
Şükrü Kaya da köylüyü toprak esa
'retinden kurtaracağız dediği za
man böyle birşeyi aklından geçirme
miştir. 

O da, çok veciz olan bu cümle ile 
hükümetin ana siyasetini ifade ey
lemiş hedefin Türk köylüsünü tabi
at esaretinden kurtarmak olduğunu 
söylemiştir. Bu ülkünün tahakkuku 
için bir çok vasıtalara ihtiyaç var
dır. Bu vasıtaları ayn ayrı ve 
ehemmiyetle üzerinde durulacak 
mevzulardır. Vasıtaların tasnifi, 
dıemmin mühimme tercihi suretiy
le planlı ve teşkilatlı bir çalışmaya 
yol açılması lazımdır. 

HAKKI OCAKOôLU 

Kermes 
Eğlenceleri bugün 

Bergamada 
başlıyor 

Kermes nedir? 
Kermes eğlenceleri ilk defa 

orta Asyada Türkler tarafın· 
dan Keramet namı alhnda 
yapılmıı olduğunu ta r i h 
tesbit etmektedir. Bu gibi 
dini ve milli bayramlar hari
cindeki toplanblar2 ve mera
sime lzmir vilayetinin bazı ka
zalarında da (Kerme) derler. 
Kermes kelimesi Türkçedeki 
kırmızı kelimesinden doğma
dır. Kırmm kelimesi Alkirmes 
adiyle Türkçeden arapçaya 
geçmiş ve arapçadan Kermes 
adiyle garp lisanlarına intikal 
etmiş bir boya adıdır. 

Bu boyanm hayvani olan 
nev'i meşe böceklerinden çı
karılıyor. Orta çağlarda bazı 

Avrupa memleketlerinde bu 
böceği haftanın bir kaç gü
nünde bütün halk imece ile 
manastırlara varidat olmak için 
top,larlarmış. Bu imecelerde bir 
eğlencede katılarak işin zah
meti tadiJ edilmek dütünlllmUt 
ve buna bazı eğlenceler ilave 
edilmiştir. 

Müruru zamanla imece tarafı 
kalkarak bu şenliklere bu ad 
altında devam olunmuştur. 

Bu ,enliklerle bizim köylü
lerin (Kerme) dedikleri toplan
tılar arasında başka münase
betler de olduğu muhakkı.ksa· 
da bunu henüz tesbit edeme• 
dik. 

Kermes eğlenceleri yapıhr
keo kelimenin menşei ve bu 
işin Türk camiası içinde baş
lamış olduğunu şu yolda tes
bit etmeğı faideli bulduk. 

Bergamada bugün başlaya• 
cak merasim bundan sonra her 
kazaya sirayet edecektir. Son 
söz olarak Bergama Kermes 
eğlencelerinin fevkalade olaca
ğnun muhakkak bulunduğunu 
söylemek İcab eder. Bu eğlen
celere bugün başlanacak neş
rettiğimiz proğram dahilinde 
bir hafta sürecektir. 

Vali bay Fazlı Güleç Kermes 
eğlencelerinin devam ettiği bir 
hafta zarfında Bergama ve 
havaJisinde bulunmak iizere 
bugün Bergamaya hareket 
edecektir. Bay Fazlı Güleç 
oradan Dikili, Kozak ve Kınıka 
da geçecek ve Kınık üzüm 
satış kooperatifinin açılma tö-
renine riyaset edecektir. Vali 
bay Fazlı Güleçten başka b· 
mirin tanınmış birçok simaları 
ve gazetecilerden mürckkı.. n 
bir grup ta Bergamalıların mi
safiri olarak bugün Bergamaya 
gideceklerdir. Bunun için Ber
gamalılar büyiik hazırlıklar 
yapmışlardır. 

Turing kulübün bu vesile ile 
tertip ettiği seyal..ate de birçok 
~evat iıtir.ıtk eylemıştir. 

a:sıı•ıet & .. 
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Dirilme 
Müddeiumumilik 

fethi kabir 
ameliyesi yaptırd1 
ŞUphell vaziyet görUlmedl 

Karşıyakada Kemalpaşa cad
desinde kitapçılık yapan ve 
kalp sektesinden ö]dü,2-ü anla
ıılann bay Lütfinio dillerde 
destan olan dirilme şayiası 
malümdur. 

Bu hadiseye müddeiumumi
lik vaziyet etmiş ve tahkikata 
giriımf:kle beraber ölümü hak· 
kında bir çok şayialar çıkarı
lan kitapçı ölü Lütfinin meza
rınd ' da fethi kabir ameliyesi 
yap ln11ştar. 

Mrıddeiumumilik, fethi kabir 
am iyesinde, kitapçı Lütfinin 
cesedini gömüldüğü gibi gör
müş ve şüpheli hiç bir vaziyet 
görmemiıtir. 

Bu suretle çıkanlmış olan 
şayiaların asılsız olduğu anla· 
şılmıştır. 

•• 1 • 1 il • 

Karşı yakada 
Manifaturacıların kararı 

Kerşıyakadaki manifaturacı 
ve tuhafiyeci esnafı, yaz mev
simi münasebetiyle öğle tatili 
kararını vermiştir. Dünden iti
baren tatbikine başlanan bu 
karara göre manifaturacı ve 
tuhafiytci esnafı, saat 13 - 15 
arasında öğle tatili yapacaktır. 
Yalnız bir mağaza bu karara 
iıtirak etmemiştir. ········---
Projeksyonlu 
Konferans 

Devri alem seyahatına çıkan 
ve Afrikayı dolaşarak memle
ketimize gelen tanınmış Alman 
tabiat ilimlerinden B. Kolb ve 
eşi Manisadan lzmire gelmiştir. 
B. Kolb dün öğleden sonra 
saat on altı da Göztepede, 
Amerikan kız kollejinde Türk· 
ce bir konferans vermiştir. 

Şimali Avrupa ve uzak şark 
ile Cava adalarında hayat ve 
tabiat tetkiklerini fotoğraf
Jarile canlandıran bu pro jek
siyonlu konferansa talebe, bü
yük bir alaka göstermiştir. B. 
ve Bn. Kolb, diğer mektepler
de de konferanslarına devam 
arzusundadır. 

d -·····-

Halkevinde 
Bugün saat 15 de temsil ve 

saat 17 de Güzel sanatlar ko
mitelerinin toplanhları vardır. 

TELEFON : 3151 

MUHLİS 
GÜNDÜZ 

YENi ASIR 
AU2$4:U wwwwaz: .. ; -

Kcirısını öldüren koca 
Faciaya sebep sarhoşluktur. Çocuk

ları hidisede şahitlik. ediyorlar 
Bayan Rabia aldığı yaradan sonra 

diyebilmiş ve dün hastanede 
''ah,, yandım 
ölmüştür 

Evvelki akşam geç vakit refikası otuz beş yaşlarında boş olduğu halde komodin-
Güzelyalıda sarhoşluk neticesi bayan Rabia kocasınm bu va- den aldığı tabancasını kurca-
olarak bir aile faciası oldu ve ziyetinden şüphelenmiş, bir lıyordu. Silah birden bire pat-
zavalh bir kadın, kocasının ka1a yapmasından korkarak ladı ve anamız ah yandım di-
sarhoşlukla kurcaladığı taban- üzerine koşmuş ve: yerek yere yuvarlandı. Biz 
casındao çıkan kurşuna kurban - Aman ne yapıyorsun, di- feryada başladık. Babamız şaş-
gitmiştir. ye tabancayı elinden almak is- kın bir hale geldi, sonra po-

Hadise hakkında öğrendiği· temiştir. Fakat bu anda patlı- lisler geldi babamızı yakaladı-
miz tafsilab yazıyoruz. yan tabancadan çıkan kurşun lar. Annemiz hastaneye kaldı-

zavallı kadının göğsüne isa- rıldı demişlerdir. Güzelyahda poligon civarın-
k betle kend\sini yeı e sermiştir. ikinci sorgu hakim!iğine ve-

da oturan gümrük omiayon-
k Bayan Rabia : rilen Bay Sabri isticvabından 

cuıu bay Sabri evvel i akşam - Ah yandım, diyerek yere sonra tevkif olunmuştur. 
saa\ altıda evine gelmiş ve yıkılmış ve başka birşey söy- Bay Sabri: 
esasen sarhoı oJduğu halde liyemediği halde memleket - <;ok sarhoştum. Taban· 
evinde de rakı içerek kendini hastanesine kaldırılmıştır. Ba- camı sarhoşlukla karıştırırken 
bilmiyecek bir bale gelmiştir. yan Rabia dün sabah hasta- kazaen patladı. Ve refıkam 
Gece ilerledikçe sarhoıluğu nede ölmüştür. yaralandı. Aramızda Hiçbir ge-
çılgınbk derecesini bulmuı ve Tahkikata müddeiumumi çimsizlik ve saire yoktu. On 
bay Sabri ko:nodinonun yanına muavinlerinden bay Sabri el beş on altı senelik kan koca-
giderek çekmecedeki taban- koymuştur. yız birbirimizi kırmamışızdır. 
casını çeldp kurcalamağa baş- Bay Sabrinin liç çocuğu var- Bu kazadan çok müteessirim 
lamıştır. dır. Çocuklarının hepsi de ba- demektedir • 

Tam bu sırada bay Sabrjnin bamız son derece sar- Tahkikata devam edilecektir. 
....................................•.. , ......................•....•.•................••............................................. 

Müteahhit 25 kuruş için Yeni aşı 
Kuşadasında da 
tatbik edilecek 

Ziraat vekaleti hıfzıssıhha 
seksiyonu şefi bay Muzafferin 
riyaset ettiği baytari heyet 

Pazartesi gunu Kuşadasına 
giderek yeni keşfedilmiş olan 

şarbon aşısını Kuşadası kazası 
köylerindeki hayvanlara tatbik 
edecektir. Heyete vilayet bay• 
tar müdürü Bay Adil de işti
rak edecektir. 

Menemen köylerindeki hay
vanlara tatbik edilen yeni aşı· 
dan çok faydalar görülmüş ve 
yeni aşının eskisine naz.aran 
çok müessir olduğu anlaşılarak 
buna dair bir rapor Ziraat 
vekaletine gönderilmiştir. - .... 
Göçmenler için 
Vilayetimizin muhtelif kaza

larında yerleştirilen göçmen-

lerin pulluk ve sair ziraat alet
leri ihtiyacı vilayetçe tesbit 
edilerek Ziraat Vekaletine bil
dirilmiştir. ... . . . . . . . 

Bağlarda tetkikler 
Bornova bağcılık enstitüsü 

mütehassislerinden Bay Şemsi 
Çelebi, bütün bağ mıotakala
rında tetkikat yaparak şehri
mize dönmüştür. Bay Şemsi 
Çelebi tetkikatın.& dair hazır
Jayacağı raporu Ziraat Veka
letine gönderecektir. 

Asarıatlkayı tahrip mi Ad ··ıd·· k . ti. 
etmiş? am o . urme ıs ye~ 

Kuşadası - Selçuk şosesinin Mehmedın muhakemesı 
Efez harabeleri karşısına isa· Çeşme kaz.asında yirmi beş 
bet eden heş kilometrelik kıs- kuruş alacak yüz.ünden bay 
mı yapmakta olan müteahhit Faiki öldürmek kastile üç ye· 
ve ameleleri Efcz harabeleri- rinden yaralayan Mehmedin 

nin Senpol hapishaneleri deni
len kısmında üç kemerli hüc

reyi tamamiyle ve bir dördün
cüsünü kısmen tahrip ederek 
taşlarını şosede kullanmışlardır. 

Tahkikatı müzeler direktörü 
Salabittin Kantar yapmıştır. 

• 11 •••••• 

Muhakeme 
Karara kaldı 

Seferihisar kazasında Kavak 
dere köyünde Giritli Hasanı 

öldürmekle maznun köy muh
tarı bay lsmailin muhakeme
sine dün şehrimiz ağırceza 

mahkemesint\e devam edilmiş
tir. 

Geçen celsede müddeiumu· 
mi muavini Bay Şevki Suner 
maznun muhtar lsmailin 15 
sene hapsine karnr verilmesini 
istemişti. 

Dünkü celsede maznunun 
vekili müdafaasıD\ yapmış ve 
lsmailin masum olduğunu, vak
ada biç bir alakası bulunma
dığını söylemiştir. 

Kararın tefhimi için muha
keme önümüzdeki Salı gününe 
bırakılmıştır. 

muhakemesine dün ağırcezada 
devam edilmiştir. Şahit sıfatile 
dinlenen kaza jandarma hölük 
kumandanı bay Asım: 

Vak'ayı haber alınca derhal 
Mebmedin evine gittiğini ve 
içeri girince elektrik fenerini 
yakarak Mehmedi araştırmağa 
başladığını söylemiş vt demiş· 
tir ki: 

- Evin bir köşesine sakla
nan Mehmedi buldum suçunu 
itiraf etti ve tabancasını 
fidanlığa attığını söyledi. 
Gidip aradım bulamadım ken
disini tekrar sıkıştırdım, 
bir türlü söylemek istemiyordu. 
Nihayet gübre içinde sakladı· 
ğı yerde buldum. T abancamn 
iç:ne baktım. Beş kurşundan 
üçü atılmıştı. Diğer iki kur
şunda çakılmış, fakat ateş al-
mamıştı. Bundan anladığıma 
göre Mehmet tabancasını Fa-
iki öldürmek kasdile atmıştır. 
Mermiler küçük olduğundan 
ve nazik bir yere isabet etme· 
diğinden ölüme sebebiyet ver
memiştir. 

Daha bazı şahitler dinlen· 
d ikten sonra mahkemece ta
bı ncanın askeri mütehassıslara 
muayene ettirilmesine karar 
verilmiş ve mubakame başka 
bir güne bırakılmıştır. 

TAYYARE SiNEMASI 
BU AKŞAM 

SABAHATTİN ve ÇOCU~LARI 
MATİNE AKŞAMA 

MON.BEY MUMCUZADE 
Y epycni muzikalar!a, köçek baletleri ile süslenen 

BUyUk bir orkestrayı bizzat Ustat MUHLiS SABAHATTiN dlrl)e edecektir 

Nunıaralı mevkilerin fiatltıri 100 • 75 • 50 - 35 kuruştur. 
otobüs KARŞlY AKAYA ••• 
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Bn. Varfield 
- 34 - .. "' Vindsorun asil dükası ıçıtı 

les prensliği, gıpta edilecelı a:; 
ye midir bilmiyorum. O trl ,,. 

adam, sekizinci Edvardın .haf~ 
cını kendi arzusuyle lı~~ 
kardeşinin bQfına münaıip ~ 
riirlıen bir Bn. Simpsonu ,,_,
ittihaz etmişti. Iİ 

Bugün gelen haberlerdetı iJ!Jı 
reniyoruz ki, Vindıor J.-Jı 
Simpıonluğa bir halta önce ·,j 
eden Bn. V allis V arlieldle ı J# 
va~ mukavelesini bila tere~ 
imza etmekle, her şeyden 
kardeşinin tebaalığını ve ~ 
hediye ettiği ünvanı kabul et; 
ni bütün cihana ilan etmiş 
yor. 

........... 
Ve Eski prenı dö Gal 

insanlığa hitap ederken 
ilan ediyor ki: 

- insanlar hangi aaalet o• fi 
re/ koltuğu üzerinde oturıırltlfl' 
otursunlar, insanlık ihtiyaçlafll' 
arzularını, ihtiraslarını, heyee;; 
larını muhafaza edecekler 1 Taçlı in.anlar için ilahlığa k~ 
yükseltilen hakların yine aytıı ~ 
lun yolcusu olan hür ve ~JJ; 
insanlar taralcndan kabul _11 
leceği seneler, sayılacak kll'J' 
azalmıştır. 

-p·;~;· dö Gal, babtuı kral ~ 
şinci Georgu'un velatında11 ,, 
gün sonra, Buckingham Palael 
girdiği zaman saray nazırına ,il' 
muştu: 

- Bu saat ne oluyor? 
- On altıncı asırdanberi 6' 

salonda, vakti işaret ediyor. t1" 
- Hala intizamını muhal 

ederek iıliyor ma? ;il' 
- Zaman zaman tamir eJ 

rck vaziluini yapıyor. 1, 

- Fakat bu masraflı bir iı "' 
ğil mi? 

- iJyledir Sa Majeste .• 
- Şu halde banan yerine J~ 

modern bir saat tedarilri ,,....,. 
lıündür. 

Sekizinci Edvard, iıte bd " 
atı kaldırdığı için krallıktan fi' 
kilmek mecburiyetini cluyJıı . .a 

NERiMAN GORS,. - __ ......,....__ 

Karşıyaka şosesi t 
Nakll vasdalarına açıl&lt 

Karşıyaka yolunun, tanı!' 
do!ayısile kapandığına d•1

' 

dün bir -:ayia devran etmek•.• 
id·. yaptığımız tahkikat ne': 
cesinde bunun doğru olmadıt' 
ve yolun açık bulunduğu, ser 

• • gama Kermes eğlencelerıO 
iştirak edecek halkı götürece~ 
olan bütün nakil vasıtalarıo~ 
bu yoldan serbestçe geçeceği"' 
öğrendik. ._... ' 

istimlak muamele)etf 
ikmal edilmek Uzeredlt 

lzmir - Istanbol ve Ank•" 
arasında işliyecek tayyare F~ 
taları için Cumaovasında ~ 
istasyon ve meydan tesis e 
leceğini ve buradaki hazine>'; 
ait araziden başka bir k••1 

arazinin de sahipli bulundlf' 
ğunu yazmıştık. Haber ,.ıdr 
ğımıza göre sahipli arazinin d• 
istimlak muamelesi vilayete• 
halledilmek üzeredir. 

Adliyeye verildiltt 
Müstehcen vaziyetlerde fo

toğraflar çeken iki fotoğr•~ 
dün zabıtaca yakalanarak 1 

liyeye veriJmişlerdir. 

Fahri 
-Baıtaralı birinci ıahi/eJ;;deıs 

rak etmişlerdir. Evvelki gün İZi ~ 
Mnksut 1500 metrede ikinci olın ... u· 

"rat w BugUn yapılnn 400 metre su gı!_ 

sabaknsında birinciliği tz.mirdcn ıJe~ 
Fahri kazanmıştır_ İz.mirin gcnÇ :COeı
bu mUsabakayı çetin bir mücndc 
sonra almıştır. .~ 

Yeni Asır - Fahri, Anadolll ııJ lJ" 
İ7.ınir merkezi müdürü B. ıvrustaf• ~ 
tunun oğludur. Daha geçen hnftıı clJ' 
nin ntlctizm bayramında 400 . Ji1 el' 
birincisi olmuştu. Kendisini tebrik 
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~ ~ir ses çıktı ... 
B,, ae k . 

de,. l> 1 çı tı derınden. Derin-
ba ır ıeı çıktı! Bir taş attılar 

llQ., 
Be · B "'vuramadılar ama .. 
~1Gfı tanırım. 

llQ ita! tekerlekli macir ar.abası
te#f.er,'"'?ın attığı taştır bu. Dört 
"" 'lk eklı ( macir) arabası da bu-

(~ ?lomobile attı. 

YENIASlk 

B. Kroftanın Beyanatı 

Macaristan Triyanonu 
feshe erse kaybeder 

Acıklı bir mazeret 

sönük Gözlerimin nuru 
"Onun için inleyorum,, 

Sahife 3 

r· ""A;~sı2

ra 
-~·ı d 

-] 
lzınir temaşa alemi 

Yazan: Eczacı Kemal Aktat 

hcıJ, Hl~m. Naci elendi) Abdül
Çe) cunıdc, Nazif (Yeni Türk
"biYo.Ye, Yeni Türkçe inkılap ede-

a!'~a dayadı bu taşı.. En ı·yı·sı· anlaşmaktır. Sulhü müş- Ankara, 21 (A.A) - 19 mayıs 
rı. aş.. 1937 bayramı mnasebetiyle mavısın 
oıı laf k J 

Sayın hocanın acıklı mektubunu 
dercediyoruz: 

- «Parti genel sekreteri Bay Şük
rü Kayanın adıma göndermek lüt
funda bulundukları mektup Kadı
köy ilçe yönkurul başkanı tarafın· 
dan bana okundu. Tarumar ömrü
mün en bahtiyar bir saniyesini ya
şarken ne bedbahtım ki görmiyor 
bulunuyorum. Gözlerimin nuru çok
tan beri söndü. Onun için genel 
sekreterin mektubunu yalnız dinle
dim ve inledim. 

Hersene bu mevsimde Jzmir 

temaşa aleminde yeni bir çıiır 

açılır. Sinema devresi durur, 

tiyatro başlar. lstanbul Halk 
Opereti ile Şehir Tiyatro•u 

gibi iki büyük heyet lzmire 
bu mevsimde uğrarlar, hiç ol
mazsa bir, birbuçuk aylık bir 
zaman içinde lzmir sahnelerin

de tiyatro goruruz. Busene 
Muhlis Sabahettin ve çocuk

ları da lzmirio bu tiyatro 
mt-vsımıne karıştılar. Mem-

B aza.. tereken korumak lazım birinden itibaren her gece bir zatın 
ue b' ıalaf kaza: Benim önümde konferans vermesını temin için 

leketimizde iyi bir tiyatronun 
tarihi bir buçuk asır evvel 

aiy ,;~ tarihin yaprağında hay- ,. 1 d Parti tarafından bazı siyaset ve 
e ı bal kabagvı gibi durur. Prag, 21 ( ö .R )- Hariciye nazırı mümkün ve hatta e zcın ir. Çekoslo- I k l l başlamıştır. Abdülmecit :zama

nında şimdiki Tokatlıyan gazi
nosu yerinde Kudüslü bir ıibrani 

ı d A d spor adam arımıza me ·tup ar yazı -
~ * B. Krofta hariciye komisyonunda bey- vakya Macaristnnın a orta vı·upa a 
c:. h ~ · · b ' ı· - · · t'kb ld · mıstı. 

' 

.... Y acı baba .. Bana bak,• is- nclmilel vaziyet ve bilhassa orta Av- ekonomık ış ır ıgınc ısı a e i~tirak ~ 

... ıra • . .. • • h 1 d - . da' " .. ven · t' Bu meyanda İstanbul radyosun-0e11 (Bak bana).. rupa vazıyetı hakkında huhım ı.w at e ecegıne una .,u mış ır. Maca- . . 
ii,.l;:~kıan dokuzluk tesbihin otuz. vermiştir. B. Krofta Çekoslovakyanın 1 

risfan Trianon muahedesinin askeı-i hü- ~- hır ko?fera~ ~erı:nesı pek çok 
olan Naum muhteşem bir ti
yatro yaptırmıştı. Fra11sız kum-:ı oeıt t b · · k b' 1 k"'ml · · b' t aflı ol k f T urk gencı yetıştırmıs olan en es-

dQL eı ihe küfür ettiği devri Fransı.ı ile münasebetlerının sı ı 11· ı u crını ır ar ara eshet- . -
;ı:ı unutmadık biz.. emniyet hissine dayandığını kaydettik-

1 
mekle menfaattar değildir. Bunun için k~ ~~orcul~rımızdan G8:1atasaray es-

panyalarının oynadıkları oyun• 
ları Türkçeye çevirerek oyna• v.ıqn b b v (1. ) t"n sonra Sovyet _ Çek mukarenetinin küçük nnlaşma devletlerinin kabule kı .ıım. na. stık hocası F aıke de rıca 

IQ~ • oyun agı ıyonga ya "' 1 ed 1 
LQ_ n •.~karpin, qattı aban :ram· sulh için ne kadar kıymetli olduğunu daima mütenu.ıyil oldukl_nrını bildir- ı ~ıştı. .. . Bu alil sporcuyu lütfen hatırla

dıklarından dolayı bay Şükrü Kaya
ya ruhi şükranlarımı sunar ve emir
lerini yerine getirmekten beni alıko
yan görmemezliğimden dolayı bahtı
ma isyan edip susarım.» 

mağa yeltenen ermeni gençleri 

görülmüştü, bu tarihten bugUne 
kadar gelen temaşa devreleri 

E duırnandır. Bunu biliriz. göstenniş ve tngiltercnin Çekoslovak- dikeri anlaşma yoluna gınnclidir. . Halen gozlerınden has~ .~l~~ f. a-
~· ~.aba! Ey babacığım! Ge- yayı alfıkadar eden meselelere göster-! Bundan sonra B. Krofta Prag _ Vi- ik matbuat umum mudurlugune 
~~Bııa. dil (mesli pabuç) gibi meğe başladığı mütezayit dikkate te- 5'ana - Budapeştc arasındaki va7.iyeti yazdığı hüzünlü bir mektupla bu 

s· •. Bız eskittik bu dili. şekkUr etmiştir. B. Krofta Belçikanm şöyle tarif etmiştir. vazifeye vü~u~ mazere.tiııKı mani 
fel ~.Ze, •ana, onlara yeni hava, bitaraflığı hakkında yapılan Fransız - - Bütün Avrupa devletleri istiklaJ- olduğunu bıldırmektedır. 

içinde Güllü Agop, Ahmet F e
him, F asulyeciyan, biiyük la
ma il, Manakyan gibi tiyatro 
tarihinde iz ve eser bırakmat 
şahsiyetler vardır. Türk Cüm• 
huriyeti tiyatroya tam layık ol• 
duğu ehemmiyeti vermiş, b
tanbul Şehir tiyatrosunu dai
ma göz önünde bulundurmUft 
Halkevlerinde temaşa kolla-

_ _.._ 

~liiıiiz mefkure, lıalıpaız dü- İngiliz beyanatının garbi Avrupada hu- leri için en iyi teminatın orta Avrupa- -------••H'"-t• .. •-4•~••t-4Ha•-------
a e, lecvitıiz dil getiriyoruz. sulc getirdiği vaziyeti memnuniyetle da müsavi mahiyette olan devletler lngiliz gazetelerine göre 

'-. 11 dil, Hacı Belıirin lali lo- karşılamış, Almanya ve İtalya hnkkın- 1 arasında~i ekonorni_Jt iş birilğinden iba-

ıtaa"':rıcı benzemezse kusura bak- da da dostluk arzusuna dayanan söz- ret oldugunu tnkdır ederler. Bunun 1 1 T k 1 1 
p':!'ba.. ler söylemiştir. Hariciye nazırı küçük f için Prag - Viyana. Budapeşte mü- ngı• tere u••r ngı• ı·z 

da" aıkühüz feıe, bıyıkıız da- anlaşmanın çok kuvvetli kaldığını bir 1 sellesi hakkında çıkarılan haberere hay- , -

4e rcı, terkipsiz dile tabanca çe- kere dalla teyit etmiştir. 1 ret ede~ilir. Mesel~ oı::ı Av~~a mem- f k 
11; Nutkun en mühim kısmı Avusturya lleketlcrı arasınd~kı mutek~bıl~yet esa- •ttı• a ı kt 

,,. Latin rakkamlı saat kullan- ve Macaristanla münasebata aittir. sınn dayanan bır ekonornık ış birliği ı n ı yapa ca ır 
'bQJı; . B. Krofta demiştir ki: tatbikinden ibarettir ki bu hem kü-

riyle yurdun her kö,esinde te
maşa alemini ihya ederek ya-

şatmak azmını göstermiştir. Ti· 
yatro, yurddaş duyguları üze-IQhtt~rıde (tasvir) var diye tim- - Avusturya ile münasebetlerimiz lçük anlaşmanın, hem de Roma proto- - Baıtaralı birinci sahifede -

)Q ı alemin (timsahını) kazı- karşılıklı itimat esasına dayanmalcta veıkoliinii imza eden devetlerin menfa- «Türkiye cümhuriyeti hükümetiyle lngiltere arasında bir rinde bedayi ve tarihte 
"· • iki hükiimet arasında temaslar devam jatinedir ve coğrafi vaziyetleri sebebiy- itti/akın akdi derpif edilmektedir. lngilterenin böyle bir ittifakı 
E:,f erıdi baba! etmektedir. Macnristana gelince, bu le Avrup:ının bu kısmında hususi bir kabul etmek isteyeceğine fiiphe yoktur. Şunu kabul etmeliyi~ en geniş rol sahibi o 1an 

"'4 eni bir köşe sütununda pat- memleketin hak müsavatı iddialarına! mevkii olan iki büyük devletin, Al- ki Türkiye bugün ıarkın en büyük kuvvetidir.» 
fe labancasiyle eğlenir gorup muarız değiliz. Fakat bunun için orta ı manya ve İtalyanın da meşru menfa- Ayni gazete Şarki Akdenizde iki memleketin menfaatlerinin 

bir şeydir. lzmir gibi zevki 
yüksek bir şehirde Halkevle
rinde ara~ma verilen temsiller Çe>cıık sanma.. Avrupa devletleri arnsında i~ birliği atlerini koruyacaktır. birbirine uygun olduğunu ilave etmektedir. 

rt,,!:n t.:ıt~~r::::· ;;~.:~ ~~: ç~~·~·kı~·;;··y;;~K;r· ............ ~H·;ry~·i~r·ı;üt·ç··~··· .. ;ü~-~k~;;i~;i·~-~ ... lı~·şı;~·~f~ ............... . cidden ihmal edilir şeylerden 
değildir. Arasıra şehrimize 
gelen Halk opreti ve şehir 
tiyatrosu san'atkarlarınm, lzmi· 
rin amatör gençliği üzerinde 
san'at aşkını alevliyen teşvik
ler uyandıran tesirler yaptığını 

inkar edemeyiz. T emişa, me
deni Alemin bedii bir ihtiya
cıdır. 

~ı. .de.gıl, kırk ikilik değil, elli 
O #qzlık obüılerle (Kavaidi lisani Ankara, 21 (A.A) -- Çocuk esir-
'vaıai) yi yıkabilen adamım.. geme kurumu genel merkezi tarafın
ı a-r git baba. Var git işine: dan 1/5/37 tarihinden 15/ 5/937 
•terun, İfİıae git!.. tarihine kadar 2614 çocuğa yardım 
~ K.. ERGVNES edilmiştir. 

Gençlik ve spo; bayramı dolayısiyle 

Büyüklerimiz arasında 
teati edilen telgraflar 

1.1 Ankara, 21 (A.A) - 19 
.... 'Yıs gençlik ve spor bayra
"'ll ın .. 
Yiik unascbctiyle yapılan bü· 
k Şenlikler esnasında An-
•ra st d • 

halkın ~ ınaa toplanmış olan 
tini b ıçten saygı ve sevgile· 
liı aşta ATA TÜRK olmak 

..... '~e büyüklerimize bildiril· 

...... aı · · 
liıe . •çın ahnmış olan karar 

rıne · • 1 • • 
lltl ıç ış erı ve partı ge-
taf •ekreteri Şükrü Kaya ta· 

ldık~dan çekilen telgrafta kar· 

AT •Arını aynen neşrediyoruz. 
TÜRK 

Cümhur Reisi 

8 ÇANKAYA 
\ıfuk~ndan 18 yıl önce vatanın 
da b:r.~nda ve milletin ruhun
tüld .. ~:un ümit ışıkları söndü
kab ugu ve yesin, çaresizliğin 
ıaraı usu bütün yürekleri sardığı 

an içind t d y • • de v e aşı ıgı ınan, ıra-

"e b~~ \evgi güneşını saltanat 
llaat afet rejiminin bütün şe-

ına r y 

sund .agmen ilk defa Sam-
göd a. ~•iletin ezgin ve bitkin 

erıön·· d lelin . . un e parlatan ve mil-

lluoo(j 
1~•nde ve milletle beraber 

A ~ nun 1·- k' .. 
'"'tatiirk ur ıyesıoı yaratan 
Ş\ıkra I e sonsuz minnet ve 
ark 

11 arımızı sunarken daima 
asınd- b' 

gitrn . "n ır tek nefer gibi 
enın k' 

lllina . ıev ı heyecan ve it-
ler vnı ıle sağlıklar, uzun ömür

" e )·eni başarılar ..ı·ı · uah·ı· uı etıı.. 
" ı ıye V k'I' '-len l e ı ı ve C. H. P. 

e sekreteri 

19 ANKARA 
h.·· Mayıs günün" ld'" .. .... Und un yı ODU· 

topla e Ankara stadyomunda 
nan b ,,, f nıu terem yurttaşları 

""ı~ uurlu ve g- b" l"Y' "u"aek · ur uz genç ıgın 
ren tel ve kalbi hislerini bildi-
le •td grafJarınızı büyük sevinç· 

ırn. Tesekkür eder ve 

Türkün hududu olmıyan yük
selme VI! Herlemesinde daima 
başarılar dilerim. 

K. ATATÜRK 

B.Abdülhalik Renda 
B. M.Meclisi reisi 

Milli hakimiyetin ve milli 
iradenin ve kurtuluş cidalinin 
başlangıcı olan 19 Mayıs gü
niinde inkılabımızın en manalı 
eseri olan Millet meclisinin sa· 
yın başkanına derin saygı ve 
sevgilerimizi sonaıakla bahti-
yarız. 

Dahiliye vekili ve C.H.P. 
genel sekretari 

ŞÜKRÜ KAYA 

B. Şükrü Kaya 

Dahiliye vekili ve C. H. P. 
Genel sekreteri 

19 Mayıs y•ldönümünün kut· 
lulanması münasebetiyle hak· 

kımda \zhar olunan samımı 
duygulara teşekkür eder, sev· 
gilcrimi sunarım. 

B. M, Meclisi reısı 
; M. A. Renda 

ismet lnönü 
Başbakan 

f Atatürk rejiminin en muvaf· 
vak baş reisi başbakan ismet 

lnönü ne yorulmak ve yılmak 
bilmt!z çalışma ve yaratma 

aşkının daima muvaffak eser· 
lcri önünde şükran ve saygı
mızı bir daha tekrarlamak 
ıçın bu mutlu günü vesile 

ederiz. 
Dahiliye Vekili ve C. H. P. 

genel sekreteri 

ŞUkrU Kaya 
Ekselans Şükrü Kaya 

Ankara stadyomuoda beni 
hatırlayan vatandaşlarıma te· 

şekkür ve minnetlerimi suna
rım. 19 Mayıs ne mutlu gün 
ve ne aziz bayramdır. 

INÔNÜ 

inhisarlar idaresinin 937 yılı varidat 
bütçesi 45.546.000 lira. kabul edildi 
Rakı ve 

inhisar 
tenzil 

alınması 
sigara fiatleri 

altına 
edilecek. Kolonyanın 

mevzuubahis değil Amerika 
-Baştaralı birinci sahi/ede- korumasının ve bu çeşit mamulatın Sun'i konyak için şikii:,.·etler yerin- -·-

vel ödenmiş olanların faizden ileri ge- münhasıren bu idare tarafından çıka- dedir. Bir sene kadar oluyor ki tabii Sulh • • 
fon borç.lan affedilmektedir. rılmasının daha doğru olup olmıya- konyak piyasaya çıkarılmağa başlan- 1 çın 

Dahiliye vekaleti merkez teşkilatı cağını sormuştur. mıştır. Zannederim ki bir sene piya- Harba hazır olm4yı 
ve vazifeleri hakkındaki kanuna ek Hatipler tarafından ileri sürülen sanın bütün ihtiyaçlarını karşılaya- d 
kadro cetvellerinde ve vakıflar umum mütalaalara gümrük ve inhisarlar ve- cak derecede tabii konyak piyasaya tavsiye e iyor 
müdürlüğü memurları aylıklarının kili Ali &na Tarhan karşılık vererek çıkarılmış bulunacaktır. Bu yalnız in- _ Baş taralı birinci ıahilede -
tevhit ve tcadülüne ait kanuna bağlı demiştir ki: hisarların yapmakta olduğu bir mata- türlü harbe, her türlü ittifaklara ve 
cetvelde bazı değişiklik yapılmasına ait - Baz.ı. arkadaşlar inhisar masrafı dır. O takdirde şikayet ettikleri ve şi- Avrupa işlerine her türlü müdaha
kanun 15.yıhaları da bugün birinci mü- nın yüzde nisbetini söyleyerek çoklu- kayet etmekte oldukları sun'i konyak leye muhaliftir. Yeni bir dünya 
7.akereleri yapılan kanunlar arasında ğundarı bahsettiler. Şunu arzetmek is- piyasada kalmıyacaktır. konferansı toplanması için ise za
bulunmakta idi. terim ki, masraf işletme masrafından Rakının derecesinin yüksekliginden man böyle bir teşebbse daha tam~-

Kaınut.'1.y ruznamesinde bulunan ve ibaret değildir, bunun içinde inşaata şikayet buyuruyorlar. Rakının hu- men müsait değildir. Böyle bır 
yine buglin müzakere ve kabul edi- ayrılmış yüz binlerce liralar vardır. susiyeti şu oluyor ki derecesini su ile 1 i~eA girişme~ iç.in bazı milletlerin ih
lcn inhisarlar umum mUdürli.iği.i 1937 Tütünün ıslahı için de alınan tedbir- istedikleri dereceye indirip ~ıkarabi- tılaller netıcesınde aç kalmasını ve 
yılı bütçesi ile bu idarenin mezkur lere karşı konulnıuş masraflar vardır. . .. samimi surette sulh istemek üzere 

d. liyorlar. Yalnız bu munasebetle şunu b' l d y l · · bekl k sene mnsraflan karşılıg"iı olarak ye ı Bunl k ld kta ·şletinegye . . . . • . . . ız ere ogru ge mesını eme 
ar çı arı ı n sonra ı arzedeyım ki ıspırto mali hır ınhisar 1• d y k d" k f 

milyon 812,560 lira tahsisat verilmiş ve kalan ,.,.,.ra ancnk işletme parası adde- azım ır. o sa unya on eransı 
ahs talı ot"' olmakla beraber hükümet varidatı da I b. ·· ·· t l'bat ·1 ·· ··Im · 'l 

t isatı da 45.546.00 lira olarak · dilmektedir. Onun masraf parasının ır suru me a ı m ı e suru esı ı e 
icabında fc.da et.meği göze alm .. ak. ştar- bir sürü anlaşmazlıkların meydana 

min olunmuştur. hepsini işletme parası addetmek, mu- t 1 dd tI Ik 1 kir t 
Bütçenin mu" zakeresl esnnsında muh- hak ·· ·· y So ıy e en şı e ı a 

0 
u mus a an 1 çıkmasından başka bir netice vermi-

•• eme yurutmek dogru olamaz. n- en hafif alkollu müskirata gitmeyi . . .. 
·telif hatipler söz almıcılardır. Hükü- ra yüksek meclis biliyor ki inhisarlar .. . .b . 1 k b 1 tn. t' B yecektır. Amerıka Avrupadan uç 

'IS esas ıti arıy e a u e uş ır. unun . k'l k d B la 
metçe teklif edilmi" olan masraflar kar- bütçesinde c:imdiue kadar çok esaslı .. . al lnınktn b hın ı ometre uza ta ır. unun 

~ • :I' ~ uzerıne ç ışı , zaten u sene .. 
şılığı olan meblağın encümen tarafın- ~cnzilat yapılmıştır. Dört sene evvelki görülüyor ki şarap satışı artıyor. Bun- beraber .z~manı~11~ gore ~ulhu mu-
dan iki yüz bin lira fazlasıyle teklif inhisar bütçesiyle geçen seneki bütçe lar arttıkça alınacak tedbirleri müte- ~~faza ıçın en ıyı çare ~ın~ h~ 
ediLnekte bulunmasının neden ileri ge-1 mukayese edilecek olursa görülür ki nasiben şiddetli alkollu müskfratı azalt- ıçın. hazır bulunmakt_ır. Ingıltere ~~
diği hakkında ileri sürülen mütalaa- memur adedinde yüzde 30 ve masrafta mak hükümetin programındadır. Ko- temıyerek fakat aynı zamanda bu
ya karşılık veren bütçe encümeni maz- da yüzde 20 tenzilat vardır. Bu kadar lonyayı inhisara almağı şimdiye kadar yük bir azim ile silahlanmağa ba!la
bata muharriri Raif Karadeniz inhisar- senedir bu masrafla çalışılmış ve ida- düşünmedik. mıştır. Silahlanmış bir İngiltere dün· 
lar maddelerinin satışın artması neti- re edilmiştir. Ya1nız her şeyin bir de- Ziya Gevher Etilinin kolonyanın in- ya sulhu için en mükemmel bir ga· 
cesi stokların azalmış bulunduğunu işa- recesi oluyor. hisar altına alınması hakkında bir te- rantidir. 
ret ederek tuzlalarda istihsaiatın ço- Nitekim işler çoğaldığı halde yine menni bulunmadığını, sadece bunun 
ğaltılması için bazı lüzwiılu masrafla- ayni memurlarla, o masraflnrla idare ucuza malcdilmesi arzusunda bulun
ra ihtiyaç görülmüş bulunduğunu ve ede ede bu işler bu seneye kadar gelmi§ duğu yolundaki ifadesine karşı da güm
bütçcnin encümen tarafından tetkiki se de artık bu .sene memur adedi - Kolonya için sattığımız ispirtoyu 
esnasında hükümetçe gösterilen ve en- nin arttırılması lhıın olduğunu gör- rük ve inhisarlar vekili demiştir ki: 
cümence de mu\•afık görülen lüzuma müş bulunuyoruz. Bunu bütçeyi teklif 140 kuruşa kadar satıyoruz. Onlar da 
binaen masarifat kısmına bu miktnr pa- ederken teklif etmemek, teklif etmiş "piyasada serbesttir. Daha ucuza sat.abi-
ranın ilüve edildiğini söylemiştir. olmak bizim için zayıf bir nokta tc§kil liriz ve az varidat veriı·iz. 

Raif Karadeniz, inhisarlar idaresi- edebfür. Ve bunu biz encümende an- Ali Rana Tarhnnın hcyanatından 
nin umum varidatın yüzde 17 sinin ma- lattığımız zaman bunn karşı encümen, sonra Halil Menteşe, tuz fiatlerinde ya
sarifata gitmekte bulunduğunu işaret bize burada bazı arkadaşlarımızın söy- pılan t.cnzilntın yüzde 27 nisbetinde 
eden Bcrç Türkerc cevaben de masa- lediği gibi «Vaktiyle hcsnp edeydin, ve şekerde yapılan tenzilatın da yüzde 

Kudüste 
ırak krahnın resimleri 

Kudüs, 21 (A A) - Bütün 
arap dükkanlarının camekan-

. Jarında Irak kra'ı 1.- nci Ga
zinin milli arap bayraklarıle çer· 
çeve:enmiş resimleri görülüyor. 

Bunların yanında da Büyük 
kıtada Mussolini ve Hitlerio 
de resiml0>ri vardır. 

rifat meyanına giren bir milyon küsur şimdi biz dinlemeyiz» diyebilirdi. ne- 25 - 30 ~isbetinde istihlakin artma51nı z.ilata tfıbi tutulm::ısının dü§\inülme-
bin lıranm bu miktardan çıkarıldığı mcdiler. Bizim maruzahmıza insafla temin ettiğine göre tütün ve müskirat diğini söyledi. 
tnkdirde masraf nisbetlerinin aşağı de- mukabele buyurdular. Ve hakikati gibi diğer inhisar maddelerinin de bu Köylüye ait signraları şehirlere g~ 
receye düşeceğini kaydetmiştir. gördüler. Bu suretle bizim teklifimiz tarzda bir tenzilata tabi tutulma"smın tJrenlerin te7.keresiz satıştan dolayı 

Ziya Cevher Etili, inhL~rlar idare- üzerine olan arttırmayı kabul buyur- düşünülüp düşünülmediğini sordu. takibata maruz kaldıkları ve bunun 
]eri varidatının memleketin mühim iş- dular. lnlıisarlar vekili bu sorguya karşı- doğru olmadığı hakkında Mehmet So
le ini beslemekte bulunduğunu ve ida- Çok rlca ederim büyük meclis ha- lık olarak tütün üzerinde bundan önce mer tarafından ileri sürülen mütalaaya 

muamelatının mükemmeliyetini mem kikate tefavuk eden bu arttırmayı di- bu tarzda yapılnn bir tecrübenin müs- karşılık olarak ta inhisarlar \'ekili, bu 
m niyetle ifaclc ederek inhisarlar ida- riğ buyurmasın. Ve işin zaruretine bi- bet bir netice vermemiş olduğunu, şa- takibatın kanun icabatından bulun-
1'< sinin :rakı derecelerini indirmek su- nacn vaki Cllan bu ric.ınuzı kabul bu- rap füıtlerfode tenzilat yapıldığına ve dui'..'Unu işaret etmiştir. 

retiyle halkıı:ı sıhhatini daha ziyade yursun. fakat diğer müskirat fiatleriniıı ten- Kamutny bugün tnplanacaktJr. 
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Hayaletler diyarı Sultan Aziz 
Birinci Şarl'ın hayaletini gördüklerini iddia edi- Ve diğer 
yorlar. Her evde yeni vak~ alar cereyan ediyor akıbetlere 

krallar feci 
uğramışlardı 

Iskoçya hayaletler diyarıdır.Bir müd- Hiç şüphesiz hayalim hfila işliyor ol- !ekleri raylar üzerinde gıcırdar. Alçak arıyormuş. 
dettenberi Iskoçyalı bir asilzadenin şa- malı idi ki önümden saçı başına karışmış kubbeler altında iki büklüm çalışan vü- Lankaşayr eyaletinde Bolton civa
tosunu dehşet içinde bırakan bir Fir- bir genç kadının geçtiğini gördüm. Yü- cutlar ancak kandil gibi lambalarla ten- rında zarif bir kır malik!\nesi olan Brad
avn hayaletinden çok sık bahsediliyor. zünde siyah lekeler vardı ve zavallı bir vir edilir. Sert, neşesiz ve mükafatsız şov Hall'de büyük salonun bir masası 
Bir Arkeolog tarafından bu Mısırlı hü- dehşet tavriyle, ellerini büküyordu. bir kürek mahkUınu san'atı. üzerinde iki kafa tası eski bir incil üze
lı:ümdarın bir kemiğinin vaktiyle çalı- Fakat ertesi gün ihtiyar Iskoçyalıya Fakat hazan bu adamlar Old Barba- rinde durur. Zaman bunları cilalamış 

narak hatıra olarak şatoya bırakılması kara şatoyu ziyaret ettiğimi anlatığım ra tarafından ziyaret edilirler. Ona da- ve kurşuni bir renk vermiştir. Sanki 
hayaletin hiddetini mucip olmuş olacak vakıt bana birdenbire sordu: samimi olarak cSilky> (ipekli) adını üzerinden vernik geçirilmiş gibi par
ki iskeletinin tamamiyeti için uğraşıp - Yüzünde Veba lekesi olan zavallı da vermişlerdir. Old Barbara ihtiyar !arlar. 
dunıyor. genç kızın geçtiğini gördünüz mü? O bir bayandır. Duvarın içinden, endamı- Bu kafa tasları tam değildir. Birisinin 

Ve her zamandan ziyade, şatolardan vakıt inandım. na sıkı sıkıya bağlaomış beyaz ipekten çehre ve çene kemikleri noksandır. Di-
lı:öy evlerine kadar, bütün Skoç yuva- ASILMIŞ RAHtBE bir rop içinde çıkar. Her parmağında [ ğerinde ise yalnız kafa tasının bir kıs-
larında hayalet hikayeleri ocak köşe~/ Sir George Gront Iskoçyada 50,000 kocaman yüzükler parılda. Old Bar- mı kalmıştır. Biri erkelı:, diğeri kadın 
rini işgal ediyor ... İşte bunlardan, ga-ıhektar araziye maliktir. Bunun ortasın- bara ipek elbisesinin hışırtısı içinde I kafa tasıdır. 
rip olduğu kadar mevsuk ta olan bazı- da da ecdadı tarafından 1546 da yapıl- sadece geçer ve geldiği gibi kalın duvar tkisi de eski incil üzerine konulmuş
ları ki bunların arasında hır memleke- IIUŞ olan Bellindolloch şatosu var. içine dalıp kaybolur. tur ve kimse onlara dokunmağa cesa
tin esrarlı bir ruhu esmektedir. I Sir George modern ve sporcu bir zat- Old Barbara denilen bu kadın Den- ret etmez. Efsanelerin yerlerini reali-

B.tlUNC! ŞARLIN HAYALET! tır. Yerli hurafelere hiç te kulak asa- ton Hall'in hayaletidir. telere bıraktıklan zamanımızda bile 
Ingilterenin cellat satırı altında can 

1 
cak takımdan değil. Bununla beraber Madenciler için bu, huzurunun ay- Brood§av Hailde kimse bu kaide dışı-

vermiş olan kralı 1 Şarl ebedi istiraha- bakınız bana neler anlattı! dınlığıyle onların karanlık iş destega- na çıkmaz. . , "<:. <, .. ~(·· "&·" ı+~&. ·--~~.,;,$:!~" . . 
tinde taciz edilmiş .0 1:8-cak. ki .haya~ - Bellindolloch tekin değildir. Buna hını şenlendiren bir dosttur. Onu ha- G..riye, birinci Şarlın saltanatına ge- · · . · · .. . 
en ıstıraplı saatlerını geçı.rmış oldugu rag"men hiç .ı; h tm . h al ~~ -'°-eti· sayarlar. Daım" a görünece- lelim lngilt dahili harbın d hş tl Saltan Azız ımpaıatoı Napo/yon ve imparaoıiçe 01enı'nuı yanında 

.. · . .-P e e em, zıra ay e- ,_ iWUl1 • ere e e e- Y k d P · be 1 ·ı 1 · • ·· 1 · b" d bd be · a!clı. b'.'.2'1 ye~le~e şu son günlerde kendini ti üç defa kendi gözümle gördüm. Ba- ğini ümit ederler. rinden ancak çıkıyordu. Kral cellAt sa- 1 a ın p .ar;:. fe·f'ı1 e s~igı~ı,Jzıı ~hsa sız ır e e halinı ·~ 
göstermıştir. husus ki, he d fas da ·· ·· d"" d"" Hayalet ilk defa olarak Napoleon tırı altında ··1 kti Fikir" !er ük" '·- t açı ıyor. ans yne mı e sergı erı- urı eyeti imparatora numune çı • 

B. haftadanberi b""yük" b" tarihi r e ın gupegun uz u. o ece . s uue . h .h. d B 1 likl . . . l :_::ı.-~. .. .. u ır • cSon defa olarak geçen gündü. Te- muharebeleri esnasında, büyük bir bulmamıştı. 1 n~ u~n r tan ı var ır. un arın erı ve ışçı ev eri için bir büyu-
temsilin. 200 ~ru Devon kontlugun. - nis oyruyacaktım ve şimdi sandık odası balo gecesinde gözükmüştür. Denton Kralın hlikiınl . den Brodşa + .. hırıncısı 15 mayıs 1855 de açıldı. mükafat verdiğinden, diplomayı ~ 
4a Bikh h ı d .__, li b" ih . ardıerın . kız vd ""'.'."' Vilayet halkı ve ecnebiler Parise altın madalyayı imparatorluk prens• 

om- ouse şatosu bahçe erın e vazifesini gören eski bekciler salonuna Hall'de oturan bir genç kız çok neşeli ..a.ıp ır tiy . Bır ı var ı. Bu- k · 1 d" p · l"I · bazı ( l"ah ) baba O · ~,,. 
rollerini tekrar etmekte idiler. Birinci - a m etmış er ı. ans ı erın ne- ve ı t sına verdi. zerına 
Şarlm feci hayatına ait bu hadisenin zaketsizleri: «Parisi hayvanlar kap- löjyon dönör nişanının kırmızı kor• 
geçtiği yerde Kromvclin askerleri tara- !adı!» diyerek hoşnutsuzluklarını donu göze çarpan siyah kadife elbİ• 
f gösteriyorlardı. Paris gerçek, çok de- sesile ne sevimli bir delikanlı ;dil ından takip edilen kralın firarını sah
neye vazedeceklerdi. 

Bikhom-house sahibi Lord Hartford
un Metrdoteli B.l.Baker salonun bal
konundan aşağıda, bahçede, yağmur al
ında cereyan eden umumt tekrarlıınıayı 
takip ediyordu. Başkalariyle birlikte 
duyduğu garip bir his üzerine arkaya 
döndü ve anlatıyor: 

- O vakıt bizim gibi sahneyi seyr
etmekte olan bir adanı gördüm. Birin
ci Şarlı temsil eden aktörle ayni kos
tümü taşıyordu. Onu ancak bir saniye 
görebildim. zira hava içinde eriyiver-
11· ' J. 

ği~mişti. Lokantalarda, biraz geç ka· Kızararak, imparatoriçe ve Sultan 
lınca yemek bulmak imkanı olmu - Azizin arasında duran babasına doğ· 
yordu. Bu muvaffakıyet, 1851 Lon- ru leriledi, zavallı küçük imparator-
dra sergisnde meşhur Kristal-Palas luk prensi! O da Transuval muha· 
(Billur saray) la kazanılan muvaffa- rebesinde Zuluların zehirli oklan al· 
kıyeti bile geçmişti. Artık anlaşıl - tında feci bir akibete uğrıyacaktı. 
mıştı ki top kralların son sözü değil- 1878 : TROKODERO SARAYI 

l
dir ve istikbal endüstriye aittir. Paris sergilerinden her biri bü~ 

~ İngiltere kraliçesi Viktoryarun zi- şehirde bir hatıra bırakmıştır. 1878 
1 yareti serginin en merak!~ h~di~esi sergisinin hatırası olan T rokadero 
olmuştu. Prens Konsort ıle bırlikte sarayı o zamanın biçimsiz üslubunu 
~evi?"'l.i kraliçe 18 ağustosta trenden geç.:ın senc:ye kadar yaşatmıştır. Şirrı: 
mmıştı. Bu sırada Fransız prensesi di yıkılan hu sarayın yerinde yen• 

• Matild ve yanındaki bayanla ralaycı bir Trokadero yapılıyor. Nevyork 

1 bir tebessümden kendilerini tutama- limanının methalindeki büyük hürİ-
fi;khoır.-.. vu.se şatosu hademelerin- ' dılar .Kraliçenin kıyafeti çok demode yet heykeli Nevyorka gitmezden ev-

lLn diğer bir çokları da, o vakıttanberi idi. Elinde de, üzerine bir papagan vel bu sarayda teşhir edilmiştir. Yine 
hayaleti görmüşlerdir. Hepsi onu ayni resmi işlenmiş, kaba bir çanta vardı. bu sarayda Edison isminde birisinin 
şekilde tasvir ediyorlar: 1 Kraliçe bu gizli tebessümlerin far- icat ettiği bir makina ziyaretçileri 

- Yüzü sapsarı idi, diyorlar, ve yü- kına vardı. Çantasını göstererek: hayrette bırakıyordu. Zira bu maki· 
zünde müthiş bir elem okunuyordu.O -~ -= 

1 

«Kü~~k kızımın gergef işidir» dedi. na, nezleli bir sesle de olsa, konuşıı· 
vakıttanberi tarihi temsil muvaffakı- ffaya/d/er dıvatı Bu sozde o kadar anne şefkati vardı yor, şarkı söylüyordu. 
:retle yapıldL Şimdi Bikhom-house es-•bir raket almak için gittim. Çıkacağımjgeçen balodan avdet etmişti. Yorgun- tün ası!zadcler ona 1\şı.ktılar. Fakat o ki alaycı bayanlar mahcup kaldılar. 1889: EYFEL KULESl! 
ki sükfuıetine avdet edince, başı keskin 1 sırada, iki metre ileride önümde bir ra-ı du ve günün sahnelerini, dansları, şar- kalbini bir köylüye vermişti. Bu köylü ı 1867 : SULTAN_ AZIZ ~ ~R1STE 1889 sergisinin hala yaşayan ha· 
kralın hayaleti de evden ayrılmıştır. ıhibe entarisinin aşağı kısmını gördüm. n.ıarı, ziyafe~leri, pa~lak .. üniformalı asillere karşı dahili barba iştirak etmiş 1867 Beynelmilel sergısınde ise tırası Eyfel kulesidr. Bu muazzam 

VEBALI KADIN cOnu belden ayaklarına kadar pekıguzel zabitlerın hayalini duşuncesmde bir ihti13.lci idi. jPariste bü~.d.~nya hükümd~rlan kulenin etrafında dünyanın bütün 
• Bir ~ Iskoçyada yapmakta oldu- iyi farkediyordum. Siyahtı ve kemerine canlandınnak için büyük bir koltuğa HAkiin Brod§avın kızını böyle bir toplanmıştı. Butun şenlıklerın en memleketleri minyatür halinde tem· 
gum bır repiirtaj esnasında eski asilza- bir zincirle asılmış büyük bir altın baç oturdu. gence vermesine iınkfuı yoktu. Bir ak- 1 par~ağı 6 ~aziran 1867 de yapılan sil edilmişti ve bir dekovil şimendii· 
delerden birine tesadüf ettim. Bu mese- /vardı. Birdenbire pençereden ihtiyar bir ba- şam Tiınber Bottom arası yanında iki-1 geçıt resmı oldu. ferile 8 dakikada devrialem yapılı• 
leden bahsediyorduk. J cRahibe tam tavandaki çengelin al- banın çehresi g~ründü. si de bunu konuşuyorlardı. Genç kız imparator Napolyon 111 İn yanın- yordu. Fakat en çok hasılat temin 
. - Hayaletler mevcuttur, dedi. Siz tında durmuştu. Bu çengel de, Stuart- Korkudan dili utulan genç kız, kı- içini çektL da Rusya çan, Prüsya kralı, Osmanlı eden Eyfel kulesi idi. Kuleye çıkı:nak 
~niz gülünüz ve ininanlarla alay !arın saltanatı ve Katoliklerin imhası mıldamağa cesaret edeıneksizin ha- - Babam asla sizinle evlenmemi ka- sultanı ve sayısız prensler geçidi ta- için insanlar hirbrini eziyorlar, asan· 
ediniz.. Onlar etrafunızda doludurlar. sıralarında, onları asmak için kullanı- yalin yavaş adımlarla odadan g~tiğini bul etmiyecek.. kip ettiler. Bunların arasında beyaz sörlere hücum ediyorlardı, dolaın • 
Yaşa~ yerlerde daima dolaşırlar. lan ipleri takmağa yaramıştı. ve kapalı kapı arkasında bir ipek hı- - Ben bir asılzade değilim, dedi de- elbiseli bir zabitle çatık yüzlü bir sü- haclı merdivenleri çıkmaktan dahıl 

Buna ınanıyordum. Zira Iskoçyada 1 cHayalete, kımıldamağa cesaret ed<>- şırtısı içinde kaybolduğunu gördü • likanlı. Fakat keneli ellerimle bu çift- vari göze çarpıyordu 1 Bismark ve ~ yoru~u id!. ?u, f~ka: aynı derecede 
her taşın bir tarihi, her duvar dib · · 1 meden baktım. Gözden kayboldu.> Kızı bayılmış buldular. Kendine ge- liği yarattım. Kuvvetliyim. Müstemle- Moltke. eglenc~ı. degıl.. Ruzgar muazzam 
bir efsanesi var. Burada toprak k:~ 1 Sir Georgc rahibenin hayaletini da- lip te başından geçeni anlattığı zaman kelere gidelim. Orada da muvaffak • :8u . ziyaretçilerd.en ekserisinin made'?ı ıskeletı sallarke~ birbiri a~: 
müz havalariyle inlerinden çıkar k ha iki defa, daima ayni derece sarahat- bunu yorgunluğunun doğurduğu bir olunun- akibetı ne kadar fecı olacaktı l Oç se- dınca ınsanlar sonu g~lmıye'.1 merd1 

dlişman üzerine atılan Klanlar ~ Je ve ayni mevkide görmüş. Onun bu serap sandılar. Fakat genç kız h.ika- - Babam müsaade etmedikçe gide- ne geçmeden imparatorluk bir fela- venden çıkıyor, .ha~ donmesıne karşı 
izlerini taş':. Mezar ~ırı fısılu:,.:Y in- 1 odada asıldığına kanidir. yesinin esaslığında ısrar ediyor ve mem. t":Hnsızdır. Beni terketmeyiniz. ket içind~ yıkıldı. Mağlup Nap~~y~~ ke~~~ın:1 gerılm~ o~an .. katr~ 
san kendını sarsılmış bulur. 1 Hayalete dokunmak veya bi.rşey söy- clpekli> babanın elbisesini, parm.il<;- Mademki. izdivacımıza imUn yoktur, ili c_saretın?en sonr~ menf~d~ oldu. bezın uzer~nden aşagı hır goz atma~ 

Bir akşam, sis içinde p·u chry'd ki !emek teşebbüsünde bulunup bulunma- larındaki yüzükleri inceden inceye tas- birlikte olelim.. Aşkımız ölümden daha Geçıt resmınden gelirken nihlıst Be- cesar~ ~ıy~rlartı· V~t. vakıt:;. 
kara şatonun harabeleri' . ı. 0 e. dığını sordum. vir ediyordu. kuvvetli değil midir? rezevslcinin . kurşunundan muciz~ •.ama r a uru ~yor, ıstırahat ı• 
tiğim zaman h 1 U nı zıyarete gıt-ı Asla d-~' B . . Birkaç gün sonra D tol Haal sahib" Bir dua fısıldadılar kucakla•tılar denecek şekılde kurtulan Çar, kendı lıyordu. Ve her agızdan şu şarkınıfl 

aya e ere ben de inan - ""'- unun neticelerınden en ı ' ..., ' lek · d · ·h·ı· tl · bo nak.aratı yi.ikseliy d 
dım. Burada k .. . - k kardım.' Eminim" ki . . . .. hirdenhire öldü. sonra bir tabanca sesi iki defa dere mem ctın e aynını ı ıs erın m- . '!r ~ : 

' omşu köyler ahalisinin or ailem ıçın mut- . .. .. . . aksetti. ' baları altında can verecekti! Sultan Y egenun Gabrıel ıle 
Vebadan kuıulmak için istihkam taş- ı h.iş tesirleri olurdu böyle birşeyin. .. Bır asır evvel hayalet tekrar gozill<- ıçıne . Abd""!' . lsta h ld da . Eyfel kulesine çıkarken 
!arı arasında yaktıkları yüzlerce veba 1 SlYAH ROPLU BAYAN tü. Meşhur İngiliz aktörü Makredinin Şimdi asırların cereyanını geçelim. tiha u aztt" ~!~'- Mn u. ba:""k~:'ı~ dib<~n- manzaradan bahsetmiyorcluk 
War · - iki kız kard · da tl" .dil Kraliçe Viktory !ngil re ırı UJJı. avı ır oyun m-
kalan can verm~lerdir. Şatonun ayakta Nevcastle etrafında Tyve mıntakası B" hah eşı. şaoya ve ı ı er. B tto a . tere tahtındadır. de Bavyera halı Luinin cesedi bu- ha.Jka İşimiz vardı! 

kısımları lcaran!ık sema üzerinde muazzam bir karınca yuvasına benzer. ır. sa . ~vealtıya sa~ı, ~rişan 1:1"1"'r 0 
m çiftliği güzel ve tatlı lunacaktı. Kansının katlinden, Me- Bu 300 metrelik kuleye bu sergide 

::,. sıyah. 01"'."ak .. göze çarpıyordu. U- Burada açılan binlerce delik altında yer ~:'y~tte ındiler. Ev sahibıne hır. ""."t b'.: ~ın 
8
:;;,ut Bbabası ~lan zeng~. b~ yerling faciasından ve Sarayova bütün. dünya çıkmıştır. Şöhretli :ıi • 

h ' vadideki köylerin birinde her 1 altı dehlizleri toprağın yüzlerce metre dile urada kalamıyacaklarını bildir- köyluyc. de b: aba, hır akşam şoıru- dramından sonra Frasova Jojef öl- yaretçiler arasında İran §ahı da vard1• 

angi bir bay~""'. şerefine Ko,..,'.,üzcü-!altında her istikamete uzanmaktadır. e~. Sebebi sorul~~ b.~Y. söyle- ne üzerm iki ır İncil üstünde yanyana mezden evvel imparatorluğun yıkıl- 1900: .D.UNYA PANAYIRI! 
ler borularını üfliyorlardı. 1 Burası !ngilterenin büyük maden mer- mediler. Sonradan o~di ki . ~ld sıraJanmıŞ or-kafa tasını kızına göste- mak üzere olduğunu hissedebildi. Bu se~gırun en büyük yeniliği gra· 

Harabelere girdiğim ••m-- b kezlerinden biridir Barbara tarafından zıyaret edilmiş- rerek soruy · Fak t 1867 d k" t . .• .. mofon-sınemalariydi. Bir frank rnu· 
h -~ uranın · !erdi _ Bu hatıraları . . a e ımse er csı gunu k bil" d k . . . 
avasına daldım. Kendi ayak sesi . . H gün d k"" ilrü 1 daimi t .. sevmez mısın! düşünmüyordu Dans salonlarında a ın e utu ıçınde Sarah Bern 

duyınıyordum. Tuhaf bir hisse :,.ro;;~ mas:': verdi:a ken om~ ınsanı: 1884 t~ Dento~ ~ sa~erinden bir - Korkuyorum ~:· durmadan dan; ediliyordu. Serginin hard, ~~~~n gibi meşhur bir artist 
dım. Etrafımda taşlar sanlı:; nefes :ı,_ kuyulara inerler ~dan daha ileri- ço~. ış.gal .edilmiyen hır odadan ge- . ~ F~t b~ .~k yuzunden ölen endüstri sarayında mükafatların tev- hem gorul~yor, hem du;y~luyordıı~ 
yorlardı. Havada göze gö .. daha . ' • len muthiş bır patırdı duydular. Çok iki ~gın kemildendir. Seninle Tom Az sonra sınemanın kendısı de doga 
cudiyetler hissediliyordu ru;"ez mev-ı ye ve derme dogru kazarlar. ağır bi.rşey döşeme üzerinde sürükleni- gibi iki aşık .. Fakat mademki korku- t . g rah t bild" caktı. Yeniden boyalanan Eyfel kule• 
nın w..,.;•iyle titredim . ır Yarasa- Bu maden dehlizlerinden bazılan yor gibi bir gürültü •. Kımıldamağa bile yorsun, onları mezarlığa gömdürece- csıB .. ece a uyuya li ı. B il si bu serginin de merak m.ıhralu ol· 

.. ~..,. · ak!" ı D bul d • ızım zamanımıza ge yoruz. ro - ,, . b" 
Ayakta hareketsiz dur rd v ıy e enton şato5unun un ugu cesaret edemeden bu cşeyin> merdi- ğim. . di d •. eni . . • f b "ka muştu. Kendi kendine yürüyen ıt 

' uyo um Ha- yerin altınd d D to Şö" al . dı • şav şım egırm enn, :uraı a n - t k 1 . f d . r· 
yaliın '·"yordu y h" · a ır. en n v yesı a - ven aşagısına, sonra pençereye kadar Ertesi gün öylece yapıldı. lar rtasında ka bolmuşt G retuvar u enın etra ın an geçıy~ . 

..,, · avaş yavaş ısar du- nı taşıyan bu d be · b eml k te ·· ··kl di"" · d m 0 y ur. cçen d T k 9 l'J ·· ··d 600 b" '- •1 
varlarının bek . lnılel . . kra . . ere yı u m e e suru en gını uydular. Sonra gC>- Daha o akşam Tinıber çütligın·· de ı;a- hah b" h" tçi t 1 alırk k - u. e ey u gunu e ın ,.ı, 

• çı erının te r eski 

1 

bır zamanlar hakimdi rülın ük gı·hi sa ır ızme oz an en a . . . K ll ,,e-
heybetiyle yükseldi"" . h d kl . . · ez Y pençereden atılmış rip ziyaretler başladı. Kapıların meşe d kal tas d .... d"" lki !- s.arayı zıyaret etmıştı. ra ara ., 
kazıldığını hend k gıruk .. rül' •. ~n. e .erın 1503 te hır hezimet üzerine şato yerle gürültü kesildi. kanatları üzerinde görülmez yu--·'-'-- dın B a ınıH lluşahi~b~·ıam· par;adil ok lınce, Fransada cümburiyet yeri~-

' e op erırun ındi yeksan edildi Tyn th '~"""" u. rodşav a s ı ır e me · ld • . . . ha ·yı 
ğini görüyordwn - ve emou peskapo- Old Barbara şimdi de tek tük görül- rın indirdikleri darbeler duyuldu Kır uz·· ere kaf ta M ~- g·· d iti ffil§ o ugu ıçın mı aca , serf(1 

;, 
. su bunun . d b. kır . . a sını ançeo~re on er . bok t t . 1 d" H Ih,_. kal·'-·lı>' 

Sonra muh b .. .. ycrın e ır evı yaptırdı. mektedir. Denton Hall'de niçin gö- caman ağır büfe, yerinden kımıld , F ~t ak Timbe B . Y o e mış er ı. a uıu auo 
köy!Wer· b a;:ra ~!adı. Sert yuzlu Bu ev 1662 de Errington ailesi tarafın- ründüğü pek bilinmiyor. Bunu izah dolaplar yemek odasının anmaz d a .. ülm şam. . r . ottoın ycnı~ olarak gelecekleri ümidiyle Pariste 
ğınlan ;:tiraz arı saman ve odun yı- dan genişletilmiş ve zamanımıza kadar için birçok lıikı1yeler efsaneler anlat- sı dev ~ibi tokmakların uz;'- masa- en gor ez zıyaretçileı:": darbclerı en büyük otel onlar için hazırlan· 
yın kirişincı.:Yor, bazıları da elleri ya- olduğu gibi kalmştır. Denton-Hall şim- tılar. Bunlardan birin~ göre Old Bar- vullar oldu. vur ugu da- ~tın.da çınladı ve korku ı~ kalan mışb. Yalnız lsveç kralı Oskar "t 
re ediyorlardı şatonun kapılarına neza- di B. Pybuse aittir. bara kız kardeşi tarafından kıskançlık Korku içinde kalan çiftçi hadise i ~~ı:; gece komşulara ilticaya mec- lran ~ı gelmişlerdi. Hatta Muza 1: 

ok ed Şatonun altında kara ter damlaları dö- buhranı içinde boğulmuş bir ka~ .. Brodşav papasına anlattı Pa . . Y ~r. .. . . fcreddin §ah ta geldiğine pişman °. 
ı,. Ç • g~ en alevler duvarları ya- ken madenciler çalışır.Onların kannala- Bir diğer efsaneye göre de vaktiyl fa tasını to ktan ıkar. ~ ~ ~- Bu garıp tezahur, iki kafa tası tek- muttu ya! Zira Anarşist Salson blt 
,,_ maga lınş dı. Bununla beraber tek n muntazam darbelerle kalın duvara çar Dcnonda bir hizmetçı· tarafından b_" ., __ ,_, pra tü ç ar endisıne rar yanyana yerleşinceye kadar dev:ım santimetre daha iyi nişan alınış 0 • 
"ryat o adı •~·I · ır ge~""'""'"" em.re etti liri • ık1an biri dememiş · di' d •• ı. kot' , ve -. ar yıkıldı, duman par. Kömür tozu gözlerini ve ciğerleri- taş altında bir define bulunm Kafa tasları har . · aş ınıy · say ı, 2<"' onun kurşunundan 
clagıldı . ' · d ld K .. ··k nlar tclı: . • uş ve 0 te yanyana evın - Biz.im aşkımız ölümden de daha tularnıyacaktı 1 

nı u urur. ucu v.:uıo m er- vakıttenberı hayalet Mia bu defineyi masası üzerine :verlestiriliııce çiftçi er- kuvvetli olacak! •. H_ ('_ 
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torpidomuz 

lngiltere Çin menfaat- ispanya işleri karışıktır 
lerini koruyacak ispanya hükümeti ltalya aleyhinde 

m 
Gazeteler güzel 

-Baştaralı birinci sahilede
amiral gemisi olan Nelson ilk i~a
reti vermiş ve bütün donanma 21 
pare topla kralı selamlamağa baş
lamıştır. 

yazılar yazıyor 
idi. 

Ç. yeni vesikalar elde etmiştir 
ın nıaliye nazırı bunu temin etti --.--::-------

1..o Cenevre, 21 (A.A) - lspan- dalajara cephesinde ltalyan 
d ndra 21-:(:-:----------------- J h k'' t' · c ehi m''d kıtaatının rıc'atından sonra tada b ı' A.A) - Halen Lon- !ere başlanılmı• olmamakla bera- yo ü ume ının e ~ u a-
" u un ç· • h J • h kk da Mılletler c esı'r edı'len ltalyan askerlerinin l\U an ın l' B ber halen tasarlanmakta bulunması a esı a ın e-

ng ile d" ma ıye nazırı · d' tf"' · fd üzerinde veya harp sahasında •ında B. E:~n Yaptı_ğı görüşme esna- Çinde bazı endişeleri uyandırmaktan miyetıne tev 1 e ıgı ıs ı a 

h
OkYanus den lngı_lterenin Pasifik hali kalmamı•tır. Bu sebeple Nan- gayet tabii g~rdülmüştür. Fa.kat bulunmustur. 

evi 1 • b'' J b' · •tı anın ıuevsıml' Valansiya resmi mahafilinde Ut bı'rka . et erınden bı'rı· veya- k dek 1 1 b k ] · · d h oy e ır ı~ 1 
l İn i ngi iz üyü e çısı a a M'll ti b 1 d • " b lak çı ı e Yapaca • b" .. .. o•ı.:o olmadığı ve ı e er ce- eyan o un uguna gore u 

erelerd · gı utun mu- nisan ayı sonlarında Nankin hükü- · 1 k h h vesikalar ltalyanın ispanyada ~-rı dı'kke daıma Çinin menafiini miyetinde yapı aca er angi 
metine ilk teminatı vermişti. Söy- b' k · ne d a ke • m''dahalede bulundu ~ınat v ate alacağı hakkında te- ır müza erenın erece s rı u -

tİf h errni• ve b f h lendiğine göre B. Edenin dün Bay faydalı olabileceg" i hususlarında ğunu reddedilmez bir şekilde er h .' u rnena ie mu a- d 
Ilı angı b' · Kunga verdiği teminat belki de B. telakkiler ayrılmakta ır. Bil, isbat etmektedir. 
~~uu bah· ır şeyın yapılmasının U · ı k k f · 'd ht l'f Madrı'd, 21 (Ö.R) - Müda-llııştir. ıs olmıyacağını bildir- yuns un imparator u on erans- hassa bu ıstı anın mu e ı 
Dip! !arının açılış celsesinde mevzuu ba- Avrupa memleketlerinde ya- faa komitesi tarafından saat 

ettirildı~'?atik rnalı;ıfilde tebarüz his ettiği Pasifik paktı projesi ile pacağı akisler merakla bek- 22,30 da neşredilen tebliğdir : 
h !!'•ne .. d J"- d d M fih B L J • Merkez ordusu: bazı cepheler-q••a in .1 gore bu teminat bil- e a W.a ar ır. aama · . yon- enıyor. 
~ gı ter ·ı J B h f'ld zannedı'ld" · de düşmanın siper topları ateş 'qPılacak .. e ı e aponya arasında sun bu fikri İngiliz efkarı umumiye- azı ma a ı e ıgı-
~ k mu k ı ı ·ı· h 'ıc· e n açmışlardır. Yapılan topçu dü-•ue t·~ı· F· za ere eri istihdaf et- sinde büyük bir memnuniyetle karşı- ne göre ngı ız ar ıy a_zırı 

'" r lh kika ··d h 1 k t ellosu bı'zı'm mevkilerimiz ü2e-• 
1 a · bu müzakere- lanroamıştı. Eden ademi mu a a e omı e-

t ld • rinde neticesiz kalmıştır. 12 

B. Eden'in gizli tem1natı 

Akdeniz emn~yeti lngil
tere için i~ayattır 

Beyanatın 
bazı 

esasiarı hakk!nda 
ifşaat yapıldı 

Ilı --k So,,., 1., • • a n. . "•ıncı sc.hiledım _ 
bildi,_. ıyetınde bulunmadıklarını 

B ""ı5tır. 
u konf 

Avrupa eransta merkezi ve ~arki 
hattı h krneeelelerinde tutulacak 
ların ~r~ et hakkında bazı ihtiliıf
dir. B. Ed ua relmesi pek muhtemel
doğruya en ngılterenin doğrudan 
bir A menfaatleri bulunmıyan 
cak bir ~:~b: n:ıınt~kasında başlıya
etrniye hıç hır suretle istirak 
ternina~e hakkında konferansa" kat'i 

Daifj Vermiştir._ 
B. ı:: , Ekspres dıyor ki : 

r "-Oen 1 ·ı . ınde "' • ngı terenın harici siyase-
toplanrn'.'agıdaki üç nokta etrafında 

I ıştır : 
h - c. b• İ.itler ar ı Avrupada sarih teah-
L. o' 
· · rta A tıılı~ rn vrupa meselelerinde ln-

enafii. 

3 - Milletler Cemiyetine karşİ 
kat 'i bir sadakat. 

B. Eden Belçikanın pek yakında 
Almanya ve İngiltere de dahil ol
mak üzere bütün komşuları ile ade
mi tecavz paktları y~ması muh
temel olduğunu da bildirmiştir.Av
rupanın diğer aksamında da sulhu 
tekit için diğer büyük devletle baş
ka sulh paktlarının da imzalanması 
muhtemeldir. 

B Eden ispanya vaziyeti hakkın
da kayıtlı bir nikbinlik göstermiş
tir. 

imparatorluk konferansının dün
kü toplantısında kanunu esasıye 
ait meselelerin tetkiki için ayrı bir 
komite seçilmiştir. İmparatorluğun 
müdafaası meseleleri ile de ayrıca 
hususi bir komisyon meşgul ola
caktır. 

sinin elan mevcu o ugunu 
hatırlatmaktan hali kalmıya- asi silahlarile hatlarımıza sığın-

ı 1 mışlardır. caktır. Mamafih spanyo hü- B k h 
d · ·· d h Şimalde, is aya cep esi : kümetinin a emı mu a ale 1 B 

Hükümet topçu arı orator 
komitesinin işine engel olmı- düşman mevzilerini muvaffaki-
yacağı ve b_ugiin. l~panrada yetle dövmüştür. Düşman tay-
mevcut hakikı vazıyeh Mıllet- yareleri Bilbao cıvarında bazı 
ler cemiyetine bildirmekle ik- köyleri bombardıman ederek 
tifa edeceği de varid görül- sivil ahaliden kurbanlar ver-
mektedir. Belkide ispanya hü- mişlerdir. 
kümeti bu suretle kendi lehin- Astorya cephesi: Ovedo ci-
de beynelmilel bir yardım ha- varında topçumuz mezbaha ci-
reketi uyandırmak ümidindedir. varında düşman tahşidatını da-

F aşist devleflerin ispanya ğıtarak hasma mühim zayiat 
hükümetinin bu teşebbüsünü verdirmiştir. Düşman ölüler bı-
soo haftalar zarfında müşkü- rakmıştır. 
)atla belirtilen mükareneti boz- ileri mevzilerimize yapılan 
mak mahiyetinde tefsir etme- bir hücum şiddetle tardedilmiş 
!eri bekleniyor. asiler 200 telefat vererek harp 

Valansiya, 21 (A.A) - Is- sahnesinde 80 ceset bırakmış-
panyanın Milletler cemiyeti mu- !ardır. 8 asi asker ve birçok 
rabhası bu sabah tayyare ile köylüler hatlarımıza sığınmış-
Parise gitmiş ve beraberinde !ardır. 
Mılletler cemiyeti konseyine Kordova cephesi: Tayyare-
24 mayısda tevdi etmek üzere lerin himayesi altında hücum 
bir beyaz kitap götürmüştür. eden düşman ko!ırylıkla lutul-
Bu kitapta 112 vesikanın fo- muş ve tardedilmiştir. Diğr cep-
tografla alınmış suretleri var- heelerde kayde değer birşey 
dır. Bütün bu vesikalar Gua· yoktur. 

Müracaat • • 
mevsımsız addedildi 

ispanya ~arbı M.cemiyeti 
rriznamesine konacak mı 

Se"ahT anr\ yeli " k Paris, 21 (Ö.R) - ispanya· ruznamesine lspanyol dahili 
atını muvaffaıkıyetle YarlD 1• nın eski hariciye nazırı ve harbine ecnebilerin müdahale-

'f k bitirdi Milletler cemiyeti baş de!egesi leri :neselesinin kayt ve tescil 
o Yo 21 Ö d'l Yeli t ( .R) - "Tanrı B. del Vayo Valansiyadan e ı mesini istemiştir. 

'1İiş "9 ayyar esi Londradan dö- TJ' RE GEZJSJ• tayyare ile Parise hareket Londra, 21 (A.A) - Ispan-

Kral yatın güvertesinde Amiral 
elbisesiyle duruyor ve yanında ku
mandanlar birinci bahriye Lordu, 
kraliçe hanedan azası duruyordu .. 
Yat coşkun tezahürat arasında iler
lemiştir. Yatın arkasından kralın 
misafirlerini taşıyan amirallığın ya
tı gidiyordu. 

Ecnebi devlet reislerinin mümes
silleri geçit resmını Starthmorun 
üzerinden seyretmişlerdir. 

Kralın yatı lngiliz filosunu tef
tiş ettikten sonra ecnebi devletlere 
ait gemilerin dizili bulundukları al
tıncı ve yedinci hatların arasından 
geçmiştir. 

Dünyanın en büyük ve en güzel 
gemilerinin geçit resmi bir buçuk 
saatten fazla sürmüştür. 

Kralın yatı beşinci sıranın başında 
ve Gueen Elizabetin yanında de
mirferken deniz tayyare filoları do
nanmanın üzerinde uçuşlar yapıyor 

Resmi geçidin sonu bir top atışı 
ile ilan edilmiştir. 

Londra, 21 (A.A) - Deniz geçit 
resminde kralın yatını takip eden 
matbuat vapurunda bulunan Roy
ter ajansı muhabiri ecnebi harp ge
milerinin ıntızamını ehemmiyetle 
kaydetmekte ve Estonyn dt"ni
zaltı gemısı Kalev, Polonya 
destroyeri Burza, Türk destroyeri 
Kocatepe, Romen destroyeri Re
ginam, Hollanda kruvazörü Cava 
ve Isveç zırhlısı Droytni bilhassa 
methü sena ederek diyor ki : 

Bütün bu gemiler pırıl pırıl parlı
yordu. Ve deniz &:!Çit resmine şe
ref veriyordu. Bütün donanma bu 
gece saat 22 den gece yarısına kadar 
şenlikler yapmıştır. Geçit resmini 
seyretmek için harp limanına gelen 
ziyaretçilerin sayısı bir milyondan 
fazla tahmin edilmektedir. 

Portsmouth, 21 (A.A) -- Dünkü 
muazzam bahri geçit resmi gece geç 
vakit donanmanın tenviri ve havai 
fişenkler atılması suretiyle yapılan 
eğlencelerle hitama ermiştir. 

Pek yakında Hatay'a 
vapur seferleri başlıyor 

lstanbul, 21 (Telefonla) - Deniıyolları idaresi pek yakında 
Hatay seferlerine başlıyacaklır. Vapurlar gidişte ve gelişte isken
deruna uğrıyarak yolcu ve eşya nakliyatı yapacaktır. Vapur 
seferleri Hatayla memleketimiz arasında iktısadi münasebetlerin 
sıklaşmasına başlıca saik olacaktır. 

Denizyolları idaresi lskenderunda bir acentalık kurmuş ve 
icabeden evrak ve levazım mahalline gönderilmiştir. ................. ...;....;. __________ .... ______ ...;.__________ 

Süt satışı kontrol eJilecek 

Sütler bundan sonra sıh
hi kaplarda satılacaktır 

bilir ehhatini muvaffakıyetl e etmiştir. B. del Vayo Milletler ya hükümetihin Milletler cemi-
..,. erek ı C H P Tı' lkı'lı'k Ka nu yetine mu·· racaatı Londranın Sevyar bır sül(ü •oky0 

2 nı Eaat 15 45 de · • • ·mu cemiyeti konseyinin 24 mayıs 
ı· cıvar d A ' tarafından tertip edilen Ti- · f d • b diploması mahafilinde mev5im- Belediyenin lzmirde süt sa · ~dilmesi ışıne de büyük ehem-
,"'1k'anına e 

1? ~ mede hava re tenezzüh katarının, bi- ıkç ımbaına arze eceğı eyakz siz addedilmektedir. Bu maha- tışını tam bir kontrola tabi miyet vermektedir. 
ı bir h nmış~ır. Çok kalaba- ita 1 beraberinde getirme - fil konseyin lspanyol notasın- tutmağa karar verdiğini ve Bunun için isterlize teşkilatı .ır.•,,. 11 alk yıgını ve bir çok Jet ve el ilanlarında göste- tedir. d b b'k . b 

1 
d d 

, er ta rildiği veçhile yarınki PA- C 
2 

( Y . an kaydı malumat eden ve unun tat ı atına aşa ığını mevcut bulunan Ay ın bira 
'tdı. B YYarecileri bekleyor- enevre 1 A.A) - enı ademi müdahale komitesinin yazmıstık• fabrikrsı ile ve bir taraftan da 
~rııı· .. 

11nların intizarı uzun ZAR günii sabahleyin saat lspanyol hariciye na2ırı B. Gi· bu işte bilhassa salahiyettar Ög"rendig"imize göre belediye, işçi ve esnaf kurumu birlig"i 
• ııştur z· tam &,45 de Alsancaktan l 1 h'' k.. t' a Jd b "Qğlar1 k · 1 ıra tayyareciler ra spanya u ume 1 namın o uğunu beyan eyleyen ir lzmirde sütlerin bozulmaksızın ile temaslarda bulunmaktadır. 
°"•le i . ap ayan sisden sakın- hareket edeceği, bir yanlış- milletler cemiyetine bir telgraf karar sureti kabulü ile iktifa satılmasını temin ıçın sıhhi Pek yakında bu işin de hal 
tııe<!h ~ -ı sahili takip etmek lığa mahal kalmamak üzere çekerek konseyin 24 Mayıs edeceği muhtemel olduğu kapla mecburiyetini koyduğu edileceğine muhakkak nazarile 

llrıye.- d k sayın halkımıza ilan edilir. h d k d · mu"t J d d 'b' t ı k ·· ı · · l' b k ı b 1 
_ . ın e _ almışlardır. ~~:.;,;;,,.;;.;.;;;;;,oı.jm..llıiııı-..,.._!'!!~:.._;t~a~r~i~i~n~e;__._;a~_!~e~e~c~e~ğ~~·ı ~iç~t~ı:ın~a~~~~a;e;a~s~ın~:a~ır;·-:--":":"---:--:-_:.~g~ı:;ı,-.,s~a:.:,:ı:a~c:a~~s~u~t~er~ı~n~ı:;:s~te~r~-~ız~e:_...:_~a~~ı~a~ı~· ~ir~·--..-.-==~---:""=iôiiö , 

--=.-.-"'- l lar. düşünülüp, bir padişahı cihana elyak yemek kaynalmağa başlamıştı. öğleye doğru sarayda hazırlık dal e 
Turhan Sultan, Kösem Sultanla baŞ merasim yapılması için karar verilip Yine bir giin evvelinden lstanbulun fazlalaştı. Sarayın her arafına mis l o-

başa kaldı. 1ki saat kadar görüştüler. yerine getirilsin. Görelim seni Lalamız. en .neşbur usta sünnetcileri çağırıldı. kuları serptiler, buhurdanlıklar yala· 
Bu arada kokulu şerbetler dolu, ınin- Murat ağa, yerden etek öperek: Sa.. ıyın hususi sünnetçisi ile birleşip rak ortalığı bayıltıcı ve tallı bir koku· 
yatürlü taslar geldi. tçtiler. lhtiyar Su!- - Ferman sultanımındır. Filhal hl- sürınet hakkında görüştüler. Hatta dör- ya boğdular. 

!_azan: Tok Dil Tefrika No: as 
Vez;,. 

"-' Murat • 
""'<lıkoa k aga ve erkan sefahate 1 Sultan tarafını tuttular. Turhan Sulta-
g" , • •nc!is· . 0l'erıtiyen l<" mı tenkit edecek kimse nın sık sık dert yoldaşı olmuşlardı .. 
<le, o.<-~ osenı Sultan gürıl' • • t. . """'na .. o er ıçın- .................... . 
'rtıp, kendgunde beş, on delikanlı ge- Bir giin Turhan Sultan, Kösem Sulta-

lıa... ilerınden k · · · h b d' K" 
J' '4 l>erd . . geçecc , aradaki nın yanına gidecegını a er ver ı. o-

;Çır[p laüb:ını ~nutturacak derecede sem Sııltan, valide Sultandan gelen bu 
ara ka<lar ~eştirdikten sonra sabah- haberi merakla telakki etmekle bera-
tlır l!ün egleniyordu. her: 

beş hafta 'b beş l!Ün, on gün bir hafta - Gelsin, getirin! 
~<l.ıkça ~z<l~ bö~lece devam' elti. vezn'. Emrini verdi. Erkan, adap ve mera-
gını Yaptı · l<oseın Sultan beğendi- simle ihtiyar Kösem Sultanın huzuru

lii~fıkin, .dördüncü M' . na giren Turhan Sultan, taze, körpe gü
lı "• güzel . -hınedin « 1Sı, zelliğiyle arzı endanı elmiş, vckarını 

tan politikalı bir tarzla muhavereyi ida- tan merasimi tedariki yapılsa gerektir. düncü Mehmedi muayene ederek erte-
re elti. Turhan Sultan da içindeki icız- Diye huzurdan ayrıldı. si giin için lazım olacak aletleri, ilaçları 
gınlığı tutarak biraz gururlu sözler söy- .. .. .. .. .. .. .. . hazırlamağa koyulmuşlardı. 

ledi. lki Sultan bu görüşmelerinden O gün lstanbulun içine, semt semt Bir taraftan lsanbulda Sulukule sem-
sonra şuna karar verdiler: dellallar salındı: tinden çengiler hazırlanmış tiz elden 

- Dördüncü Mehmet dokuz yaşına - Ayın on beşinci Cuma giinü hün- nameler salınıp etraf ve civaradan o
basıyor, daha sünnet olmadı, iki şehza- karı cihan Sultan Mehmet han'ın sün- yuncular getirilmiş ve sünnet odaları
dc de sünnetsizdir. Hemen sünnet yap- neti şerifleri yapılacak. Duyduk duy- na yakın bir yere de Karagöz perdesi 
tıralım.. matlık demeyin. Herkes dilediği şenlik kurdurulmuştu. 

Turhan Sultan valide Sultanın Y"-" 
nından ayrılınca Vezir Murat ağa ça
ğırıldı. Kösem Sultan onu yine hususi 
bir tarzda kabUI edip: 

ve eğlenceyi yapması ferman olundu. Yine bir giin evvelinden bütün vü-
Halkın eğlencesi için nice nice hok- zera ve ıılema Cuma günü Cuma se-

kabazlr davet olundu. lam!ığından sonra saraya davet olun-
Seslcriyle lstanbulun her sokağını muşlardı. 

gezen dellallar birkaç gün sonra yapı- .............. "· · 
lacak düğün için herkesi nyaklandır- Cuma sabahı, dördüncü Mehmedin 
dılar. yanına iki şehzade de getirilm~ti. Hep-

. .... . .. .. .. ... si de birbirlerine bakarak gülüyorlar

............... dı. 

Cuma salıiları verilirken, şenlik E
mini, başlıyacak, şenliği idare elmtğa 

koyuldu. 

Dördüncü Mehmet camiye götürü
lüp getirilmiş. O gün için davet olunan 
Sadrıazamla Kubbealtı vezirleri taht 
salonunda k.abUI edilerek etek öpmüş
lerdi. 

Arlık merasim işte buradan başlam~
tı. Meclitse, Kösem Sultanla dördüncü 
Mchmedin anası Turhan Sultan ve şeh
zade Süleymanın anası Dilaşıp hazu 
bulunuyorlardı. 

Dördüncü Mehmet evvela büyük 
anası Kösem Sultana ilerleyip elini öp
tü, sonra anası Turhan Sultanın eline an Sultan . ay": zamanda zeki T ~ - bozmıyarak, adet olan etek öpmek me

Etrafta b ıçten ıÇ_e sinirleniyordu rasimini yapmamıştı. Bir baş eğmesiyle 
ağaı u hali g" .. · 
b arına gü orup le, Yeniçeri Kösem Sultanın yanına giren Turhan 

- Lala! dedi. Padişah nevcivan he
nüz dokuz yaşına basıyor, sünneti şe
rifleri yoktur, şehzadei cihan iki nadide 
nevnihal dahi sünnetsizdir. Biz şöyle 

ferman eyliyoruz ki şol günlerde sün
neti şerifleri yapılıp Suru hitan yerine 
gelsin! Var git Lalamız, fermanımız ye
rine gelmesi uğruna tedarikler yapıp, 

bütün tebaamıza ilan edilsin. Şerılik ve 
şadümanla bu emri hayir yerine geti
rilsin. İcap eden maslahatlar kubbe al
tında görüşülüp, hususatı mezkı1re için 

Sarayda ayrı hazırlıklar vardı. Muh- Zamanının imparatoru olan dördün- sarıldı. Diğer şehzadeler de ona uyarak 
teşem üç odaya debdebeli ve ipek yüz- cü Mehmet kardeşlerini bir tarafa çe- evvela Kösem Sultanın elini öptüler ve 
lü, kuş tüylü yataklar atılmış, elmas, kerek gizli gizli ve garip tebessümlerle analarına gittiler. Henüz sekiz dokuz 
ak.ık kakmalı kaba yorganlar serilmiş- bir şeyler fısıldadı. Ve sonra her üçü de Y'1'1ındaki dördüncü Mehmetli anası 
ti. Dördüncü Mehmele beraber iki harem ağalarının, iç oğlanlarının ara- Turhan Sultan; kendini lutamıyarak 
kardeşi sünnet olacaklardı. sından geçip gittiler, tmha bir odaya okşamağa başladı. 

Bir gün evvelinden saray mutbak'ı kapandılar. 
her zamankinden yirmi, otuz misli fazla 

lıi~akır.ıy ~enerek Yapmadığı haltı Sultan pervasız bir ilerleyişle ilerleyip, 
•rin b ' arenı ağalarından · müsaade bile almadan odanın sedirle-lta azı erkıın. 1 • sıpa-
'1.~ı!t olını .. ıy e, Yeniçeriler gibi rinden birisine, eteklerini çekerek otur-

ı~an bazı ~:,::ızbeöz Türk kanını ta- du ve gözlerini oda uşaklarına dikip: 
l><ı>.eliğine d ar, Kösem Sultanın 

ayanaınadılar. han 
odadan geri geri ıktı-

- Bitmedi 



Salıite b 

bilirmisiniz? Vapurculuk nasıl başladı, 
------------------------

Türkiye bir zamanlar karada olduğu 
gibi denizde de dünyanın birincisi idi 

h•raktı. Fakat bizi geride 
mevkiimizi 

Sultanların uyuşukluğu 
Cümhuriyet idaresi eski 

UN 

Tarih kitaplarınızda goruyorsu
nuz : Türkiye bir zamanlar deniz
de de -karada olduğu gibi- dünya
nın birincisi idi.Sonra Sultanların her 
işte olduğu gibi bunda da uyuşuklu
ğu bizi yavaş yavaş geri bıraktı. Fa
kat Cümhuriyte idaresi denizlerde 
Türkiyeye eski ve şerefli mevkiini 
yine kazandırmaktadır. Harp filo
muz gibi ticaret filomuz da büyü
mekte, hızlı ve konforlu vapurlar 
ısmarlanmaktadır. 

Fakat biliyor musunuz ki bu
günkü vapurculuğun tarihi bir Un-

temin etti 

• 

suru pek az geçiyor~. Bir zamanlar 1826 senesı!llte yapılan "Jngüız krali{:esı,, gemısı 
denizlerde yelkenlilerde gezilir ve vapur şrketinin adı Britiş and Ame- sis edilmiştir. Bu mavi kurdela, en 
çok yavaş seyahat edilirdi. ilk va- rikan buharlı nakliyat şirketidir.ilk sür'atli geminin direğinde taşınmak 
purlar on dokuzuncu asrın dörtte yaptırdığı vapur da Britiş - Küin adı- hakkını haiz olduğu bir işarettir. Da
biri geçtikten sonra görülmüşler- nı taşıyordu ve 500 yolcu nakledebi- ha sür'atlisi çıkınca mavi kurdela 
dir. ilk önce bu, emniyetli bir se- lirdi. evvelkinden yenisine geçer. 
yahat vasıtası olmaktan ziyade, bir İngiltere ve Amerika mücehhez- Bugün Fransızların Normandi 
tecrübeye benziyordu. Fakat tec- leri bu hareketi takip ettiler. Liver- ve İngilizlerin «Kuin Mari» vapur
rübe buhar kuvvetinin gemileri yel- pul ve Presidant vapurları da Ok- !arı arasında elden ele geçen mavi 
den daha çabuk ilerleteceğini gös- yanuslara salındı. kurdela ilk defa olarak Cunard 
terdi ve büyük vapur kumpanyaları 1838 de Samue) Cunard tarafın- kumpanyasının «Skotia» vapuru ta
kurulınağa başladı. Bunlar gittikçe dan Cunard Line şirketi kuruldu ve rafından takılmış ve 1869 da lnman 
daha mükemmel, gittikçe daha ra- ilk defa olarak postanın yelkenliler kumpanyasının Bruksel şehri adlı 
hat, gittikçe daha hızlı vapurları de- ile nakledilecek yerde vapurla nakli vapuruna geçmiştir. 1872 de Vhite 
nizlere atmağa başladılar. imtiyazını kazandı. Bu kumpanya- Stark kumpanyasının Adriyatik 

Her memleket Okyanus yolların- nın ilk vapurları Arkadya, Britanya, vapuru mavi kurdelayı kazanmış 
da hakimiyeti kazanmak istedi ve Kolombiya, Kaledonya vapurlarıdır. ve ertesi sene ayni kumpanyanın 
aralarında sert bir mücadele başla- Şirket çok geçmden lngiltere - Ame- Baltık vapuruna devretmiştir. Bu 
dı. Buharlı gemilerin nakliye işle- rika deniz yolunda birinciliği ka- sür'at işareti sonra sırasiyle lnman 
rinde kazanacağı ehemmiyeti ilk zandı. kumpanyasının City of Berlin va
önce Junius Smith adlı bir Ameri- Diğer birçok memleketler de bü- puruna, sonra Vhite Starın «Brita
ka bankeri keşfetnıjştir. Atlas Ok- yük sermayeli vepur kumpanyaları nik» ve «Cermanik» vapurlarına 
yanusunu geçmeğe cesaret eden bundan sonra birbirini takip etmiş- geçmiştir. 
ilk vapurların yelkenlilerden daha tir. Şimdi bunların arasında bizim Bu tarihten itibaren bütün dün
aür'atli olduğunu ve seyahatte epey «Deniz işletmesi» de dış denizlerde ya yollarında vapurlar tamamen yel
vakit kazandıracağını anlayınca bu bayrağımızı dalgalandırmağa hazır- kenlilerin yerine geçmişlerrur.Bun
banker muntazam yolcu ve hamule !anmaktadır. lar şimdi yalnız yük nakliyatında 
nakliyatı için vapur yaptırmak işte kumpanyalar ve muhtelif kullanılıyorlar. 19 uncu asrın ikinci 
üzere yüz bin altın lira sermaye ile memleketler arasındaki bu rekabet yarısı yelkenlilerin yerlerini vapur
bir tirket kurdu. Bu birinci vepur devresindedir ki «Mavi kurdela» te- !ara bırakmaları devridir. 
..................................................................................................................................... 

) ~· . '· ' 

Çocuklar .. Geçen halta gençlik bayramı haz;ırlıkları bayramı müna.ebetiyle birkQ!: giin ılevam 
eılen gençlik aaylaları yaptık. Bu yüzılen sizin aaylanızı tertip eıle~ılik. 

Bu halta aize caz;İp bir çocuk oyununun krokiaini çi:zdik. Bu bir Alman oyunudur. Alman fld• 
zetelerinin yaz;Jıklarına göre Almanyada çocuklar bu oyunu o kadar HViyorlarmlf ki, her ilk 
okulıla bütün öğrenciler boı vakitlerini bu oyunla geçiriyorlarmlf •. 

Tabii oyuna ( BQflangıç) tan bQflıyac:ağız. Ve dairenin içine ıloğra ilerliyeceğiz. Dikkat eclera.ı
niz dairenin içinıle baz;ı iıaretler varılır. Meula bir yerinde bir geri, ~ ilni ıliyor. Oyuna, ttiril 
-lildiği gibi devam ederaeniz eilenir oc i,yi oakıt (l~irir.U.U. 

Pulculuk 
Alınacak dersler 
Amerika denlzlerlnde 

Türk adaları 

u 
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HANTAL AYI 
- çiç~_ı. 

Bu küçük ayının adı Hantaldı •.• eder, arılardan en çoğunu1n 'pi ııv 
k d 1 d bal 1 • ·ırneerı ,, 

Ona yakışan bir isim 1 Ar a aş arı en top amaga gı ı-ıoııı~· 
kadar açık göz olmadığından, on !erdi. Kovan boş kalınca yat! 
ayına yaklaştığı halde, onu annesi kan gümeç parçalarını alıY~'P i// 

Pul meraklısı olan mektepliler bekler ve çok şımartırdı. Düz taban na koyuyordu. Hantal bun ~ jıtı' 
çoktur. Fena bir merak ta değil. Fa- -annesinin adı böyle idi- Düztaban fade ederek bir parçayı ç~lı:ıı 

1
eJ1111 

kat pulları sadece bir resim olarak H lı · k d.. d" D • d Fak H tk bır •· anta n üstüne ço uşer ı. og- i. at omur anın u _,. 
görmemeli, bunlardan bir çok bil- d k" k d l · d d h "f Y v~ı.o uğu va ıt ar eş erın en a a zaı siyle dikeinlikler arasına 'fav 
giler çıkarılabileceğine de dikkat et- olduğu için olacak .. Bunun için, öte- nıp yara bere içinde kaldı· ba'ıJ. 
melidir• k d T k d l kiler kendi işlerini kendileri becerir- «Korf, korf I» diye inlenıeğe .: de' 

Mesela Ameri a a ür a a arı ken Hantal ağlar ve haykırır, mer- D ba · · rusu"• ·~ 
olduğunu hiç biliyor musunuz? Yok hamet dilenirdi. O vakit Düztaban üzta n yetıştı ve yav ak ~· 
T k Am ik d · ) · d kunan düşmanı yakalarn ur 

ür iyenin er a enız erın e yaklaşır, onu okşar ve küçük ayı is- sessı'zce ı"lerledi. Homurtka11ıP -.d 
bir müstemlekesinden bahsetmek is- tediğine kavuşurdu. Bunu bir kur- ısırır 
temiyoruz. Fakat doğrudan doğruya nazlık sayardı. Kendi kendine kar- tüne sıçradı ve kulağını_ . ~~ 
«Türkler adası» denilen bir ada var, deşleri gibi arayıp bulacağına bu çalıştı. Homurtkan dişlerırıd ol 
çok muhtemeldir ki adanın bu is- usul daha kolay geliyordu ona.. di ve arka ayakları üzerİJl e 

k ·· iin'" mi taşıması Tür gemicileri tara- Böylece Hantal büyük ve şişman ruldu. Hantal bunu gor hııf,: 
fından keşfedilıniş olmasından ileri bir ayı oldu amma, hiç tecrübesi yok- ağaca tırmandı ve oradan rno 
gelıniştir. Çünkü, Amerikanın keş- tu ve bunun cezasını çekecekti. ilk yj takip etti. ··?~ ' 
finde, Kristof Kolombun yanında, belasını arılarla buldu. Kavga uzun sürmedi. po .ı 
zamanın en usta denizcileri olan Güzel bal kokusuna tutularak cesurdu, fakat bir kara a~'J' tfl~ı 
Türk gemicileri vru:dı. Hatta ona yo- bir gün Hantal annesinden uzaklaş- edecek kuvvette değildi. ~·0~ 
lu gösteren de hakikatte onlardı. mış, ormanda bir ağaç koğuğun- kan bir yumrukta onu bır daJ~ 

Fakat bunun pulculukla ne ala- daki bir arı kovanına yaklaşmıştı ..• çarptı ve zavallı anne birkaç ~ 
kası var diyeceksiniz? Şu resme ba- Hiç korkusu yoktu. Bal yapan sersemledi. Muharebeye de"atfl lı"' 
kınız Bu pul 1900 senesinde çıkarıl- şu küçücük hayvancıklardan ne mek delilik olurdu. Düztaball ı.~Jı • 
mıştır. Küçük kayıklar tuz yükler- korksun? d T ba ) ~ 

teşebbüs etme i. a n arı ~' 
ken, limanda demirlemiş bir yel- Hiç bir tedbire lüzum görmeden k b ld "'aç31 ·1 

dı ve ormanda ay o u. r- p,. 
kenli gösteriyor. Bu Hman «Türk· bal dolu yuvalara doğru el attı. Arı- l H al • 3 çt• bir kaç inilti i e, ant a ag 
ler adasıu koyudur. Zaten pulun !ar dehşetli kızarak etrafında uçuş- 1 
üzerinde· de yazılı : «T urks and mag" a ba•ladılar. Hantal ilk önce bu memesini tenbih etmişti. •-·ldi~ 

• Ancak Homurtkan çe"' i~· 
Cfilcos lslands» - yani Türk ve kayık işe şaştı, sonra korkmağa başladı .• sonra Hantal ağaçtan indi '1/e . .;, . 
adaları ki her ikisi de öz Türk adı Kalın postu arıların iğneciklerinden (illi" 

döndü. iyi bir dayağı haket .. 
0

_' taşıyorlar. onu az çok koruyordu amma böcek- kO" 
Şimdi bizim ecdadımız tarafından ler nihayet zavallının burnuna sal- Fakat Düztaban ona çok dii~ııftr' 

keşfedilen bu iki adacık nerede di- dırınca Hantalın inltileri ümitsiz im- Birşey yapmadı. Hantal bull 
ye merak edeceksiniz. Bunlar Ba- dat çığlığı halini aldı. man olacaktı. b~~ 
hama takım adaları denilen adalar - Korf, Korf 1 diye bağırıyordu. Her İstediğini yapmağa t p.J r 

d k için, bir gu .. n oduncu Küçlük0 ~ r' arasındadır ve «Küba>> a ası.nın şar- Ayı dilinde bu «Can urtaran lübesine yaklaşmıştı. Güzel b~r ..... ~· 
kında, Haiti adasının şimalindedir .. yok mu?» gibi bir şeydir. Annesi · ırw 
Çok zamandan beri bizim Çamaltı Düztaban bu bağırışlar duyunca çel kokusu almıştı. Reçeli pı_ş af'" 
gibi, çok bol tuz yetiştirmekle meş- yavrusunun imdadına koştu. Koş- te olan oduncunun kızı Narı(;~c".· 
h d 1 O al d h k k görünce korktu be bağırdı.. ,,,) 

ur ur ar. r ar a ava ço sıca tu amma, etrafındaki arı bulutunu kol yetişti ve Hantal kaçrnaga ,. 
olduğu için deniz suyu çabuk uçar görünce vaziyetin kötülüğünü an- bulamadı. "~ir 
ve yalnız tuzunu bırakır. Sonra bu ladı. . . . Oduncu Cüçlükol görülnıer!l1.'~ 
tuzlar dağ halinde sahile gömelene- - Zerr, zerrl dıye ınledı. Bu k'.'- çeviklikle ayıyı yakaladı ve ~~ ıİ' 
rek kurutulur. Tabii Çamaltında ol- da~ı kafi idi. Hantal annesini takıp bir urganla kulübesinin bir k0tıı1· 
duğu gibi.. Görüyor musunuz, bir ettı.. . . . • . . . ne bağladı. Hantal kudurdu· '1/,,Jıl 
yabancı pul bize kendi tarihimizin .. Ayıların dılı karış~k deg.ıldır · lkı mağa çalıştı. Beceremedi. O fıJ<ıl 
şerefli bir keşif sahifesini ne güzel u.~ ho".'urdanmada~ ıbarettır. F ak~t alıştığı gibi annesini çağırdı. u~·' ' 
hatırlatıyor. Ve canlandırıyor. Za- soylenış tarzına gore ayrı ayrı ma- Düztaban gelmedi. Belki onu ıl. 0e 
ten Amerı.ka denizlerine ilkönce so- J d A ılar h • b k k d k "d" n.!k• na arı var ır. y ın epsı unu mıyaca a ar uza ta ı ı . ..,.. ~ıt 

kulan Türk gemicilerinin biricik ha- arılarlar ve daha fazla söze de ihti- insanlara yakın gelınekten )<ot 
tıraları bu adalar değildir. Biz Av- yaçları yoktur. yordu. k ~· 
rupalıların Amerika yolunda ilk bul- Düztaban oğlunu kalın bir çalı- Güçlükol ayıyı ipinden çekere! ırı' 
duğumuz adaların bir çoğunda «Ün lığa sürükledi. Ve burnunu toprağa zara sürükledi. Ve bir mera~ ~oP' 
kaya», «Binkaya» gibi bir çok Türk daldırttı. Tecrübeli olduğu için bi- sattı. Epey de para aldı. Çünku ı~· 
isimleri vardır. işte cağrafya hoca- lirdi ki bir ayının arılara karşı mü- dan güzel bir ayı yavrusu güç brpl' 
nızın sırası geldikçe size gösterruği dafaa vasıtası yoktur. Onların kız- nurdu.Ve oduncu kulübesine se\Jı 
bu isimler büyük atalarımızın bir gınlığı karşısında yüzünün hassas le döndü işte ödemiş dağları 8~ 
zamanki meçhul ve karanlık denizle- kısımlarını gizlemekten başka bir geçen hakiki bir ayı macera••· ıtı~ 
re nasıl cesaretle atıldıklarını ve in- şey yapamaz. dağlıdan duyduğumuz gibi a11l• )-it 
sanlığa nasıl yeni kıt'alar hediye et- Hantal bu gülünç maceradan yü- Şimdi şunu söyliyebiliriz : ·ytfl' 
tiklerini gösteriyor. zü şişerek kurtuldu. Fakat oburluğu yatlarında muvaffak olmak 911 dı!" 

korkusuna galip geldiği için ibret ler için sağlam bir terbiye 18zl~jfe' 
almadı. Yalnız, kocaman bir kara Yoksa felaket hazırdır. Bu ter ~e 
ayı olan Homurtkanın arılardan bal ye sahip olınadıkça, ne ayılar, e~el 
çalmak için nasıl hareket ettiğine insanlar lazım geldiği gibi haf 

El işleri 
Uğra,ırsanız siz de bir 

köpek resmi yapabi
lirsiniz 

' 

Her şey ilk bakışta güçtür. Eğer 
dikkat ederseniz ve uğraşmak arzu
sunu gösterirseniz, siz de fotoğrafta 
görülen köpek resminin aynini ya
parsınız. Nasıl, diyeceksiniz ? 

Fotoğrafın en üstünde biri bü
yük, iliğeri ikisi küçük olmak üzere 
üç müstatil şeklinde kutu görüyor
sunuz. Elinize kalemi ve resim kft.. 
ğıdını alınız. Aynini yapmak ıçın 
uğraşınız. Evvela büyük müstatili 
yapınız. Bu müstatil köpeğin gövde
sidir. Sonra köpeğin boynunu ve 
ba§IDI teşkil eden müstatilleri ya
puiız. Bundan sonra hatlarla köpe· 
ğin becaklarım resmediniz. Karşıla
pcağınız netice aizi memnun ede
tir. 

dikkat etti. O, çok ihtiyatlı hareket edemezler. / 

Tatilde ne yapacaksınız? 

Biz size bu yazımızd~ 
bazı tavsiyeler yapacağıı 

B. 8. Sami J<.uter ~e Recep Bılge ·tıl 

Bir yılınız daha geçti, çocuklar .. Bir geçen hikaye gibi, eğlenceli masal;~ 
kaç gün sonra ilk mektepler tatil olu- yorınıyan şeyler okuyunuz. Gel bit 

yor. Yalnız son sınıf öğrencileri me- sene dersinize yarayacak kitap!ıU"3 .,uı
zuniyet imtihanı vereceklerdir. Tatilue de göz gezdiriseniz kaybetnıeı5~, 

Ta- Alışmak iyi şeydir. Sonra zorluk ne yapacağınızı düşündünüz mü? 

b 
mezsiniz. ,3t• 

bit anneniz, babanız size a:r.ı tavsiye- Çocuklar, burada bir fotograf ' ot 
!erde bulunacaklardır. ıııııı1 

Bakınız, ben sizden olsam ne yapa

rım. Tatilde istirahat şarttır. Sizin i~in 
titriyen annenizin, babanızın müsaa

desiyle yazın kırk, elli deniz banyosu 
alın. Günde bir saat yürüyüş yaparsa
nız faydalı olur. Öğleyin uyukusunu 
hnal etmeyin.. Akşama doğru elinlze 

Bu fotograftaki öğretmenleri ıcıY 

musunuz? Soldaki zat Topaltı ili< ~· 
lu başöğretmeni Bay Sami l(ute c~i 

Sağdaki Halit bey okulu baş öğre.~ı)'' 
Bay Recep Bilgedir. lkisi de ç_"J;: Şi•~' 
metli, vazifesever öğretmenlercllr· 

1
.

diye kadar yurda birçok talebelet 
tiştirınişlerdir. 



e 
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- - E B k Id M ' ESKJ MADDE YENi MADDE r·---.~!:S:::::::11 .. ~::m:ıı~::::M:D~:::ız~llimm:cı:ar.--.•' Emlak ve ytam an ası are ec· ı,bu madde ile beyan olunan hu· 

susal ipri olup tahdidi değildir. 
]isinden: Madde 64 • idare Meclisi, idare komitesinin fa· 

8/6/931 günü •aat on birde levkalôde olarak toplanacağı Madde 63 " aliyetini mürakabe etmekle mükel· FAVST 
1 /5/937 tarihinde ilan edilmiı olan umumi heyette görüıülecek leftir • 

idare Meclisi azalarının her biri ida· 
işler: re komitesinden, bu komitenin faali· 
Bankamız ucu nizamnamesinde lüzumlu görülen tadilat; 

,_ .............. .:m ............. m::. 
Yazan: Mlşel Zeva~o 

yeti hakkında her türlü malumab iı-
- - 16 - Tadil edilecek maddeler temeğe, münasip göreceği her nevi 

ti.~ Ayağa knlktı. v.ı,.,cını düz.elli- Dük dö Giz hakikaten Parisin en gü- Eski madde YENi MADDE kontrolü yapmağa salahiyetlidir. 
~u~'e şu talimab. vcı:-.... 1 zel erkeği denecek kadar yakışıklı bir ı Madde 39 • Madde 39 • Maliyeden müdevver emlaktan b~: ı Madde 63 .. Madde 65 • Eski 63 üncü madde a"f!len. 
~Sız ertık otclinlze dönilnüz, beni 1 adamdı. ka tarafından sa!1lanların takdırı Madde 64 • Madde 66 • idare Meclisi 63 üncü madde mu· 
iti sokağındaki evde bekleyiniz.Bel- Yüksek sınıfına mensup birçok ka- lnymet mu~ele~ı. ~ranm.a~ızın cibince haiz olduğa salahiyetin ta· 
bir bu akşam belki yarın sabah size iyi ı dınlarm ihtiraslarını üzerine çeker, her satış. bed~Hc:ı, ·c bır~ncı taksıtı ~r- yin edeceği aksamını icra için tesrih 
b' haber getiririm. Zira çok jnand'iJ"!: gün biıllcrcc aşk mektubu alırdı. vcc:.hı peJın ısbaa edılınek §artıyle, eyliyeceği şerait d:ıiresinde müdürü 
ır kılavuıuın var. Sokağa ~ıkınca orta sınıf kadınları 15 senevi taksite rapt ve bila faiz ia- umumiye, muavinine veya azasuı· 
- Bir kılavuz mu? ·na kendisini busclerinc, aşağı taba- tifa olunabilir. dan birine veya herhangi bir zata 
- Evet işte Pipo_ Hay dl baht~ ka kadınları da demet demet çiçeklere AL TiNCi FASIL vekiilet verebilir. 

:: gideceğiz Pipo!. Artık ihtiyarladın boğar~ H~ bUtün ~adınlar~ B~KANIN lDARE~I Madde 65 • Madde 67 • Eski 65 inci madde aynen. 
tin ·· lier halde burnunun kokusu ye- kalplerını teshir eylemek talune maille Madde 49 • Bankanın ıdare uzuvları (Huısedar- ı M dd 66 • Madde 68 • Eski 66 mcı madde aynen. 
ıır!edir· Beni istediğim yere götürebi- bulunan bu ndnmın bir kansı vardı ki laf' umumi heyeti), (idare meclisi), a e Madde 69 • ldare Meclisi ve idare komitesi reis 
~· Şunu da unutma ki ben ne to- kendisini ııldntı~·ordu. Hatta deniliyor- {tdnre komitesi) ve(Umuın müdür) ve azaları hukuk usulü muhakeme-

p· ne de çolak_ du ki Giz kadar o tarihlerde karısından den ibarettir. leri kanununun 245 inci maddesinin 
•-ı '.P<> tnağrur kuyruğunu salladı. O- hakaret gören hiçbir eri.-.~k yoktu. tşte A. .. iDARE MECLtSl 3 numaralı bendinde yazılı dereceler-....: cı .. 

ozcne özene hazırladığı nefis ye- bundan dolayı gururu kırılıyor ve karı- Madde 49 • Madde 50 • idare meclisi ilcisi Adliye, ilôsi Ma· de karabeti bulunan kimselere ta-
tnekle~i tnasaya diziyordu. • sını sevmiyor, ondan yalnız sadakat liye velmletlcri tarafından tayin ve alliik eden kredi, teminat ve kefalet 

Şıındiyc kadar ne Fransa kralına bekliyordu. İstiyordu ki 0 her gün ka- mütebaki ikisi de hissedarlar heyeti taleplerinin müzakeresine i§tirak 
\'e ne de Dük dö Gize burada bu dere- rısını aldatsın, 15kin karısı tarafından umumiyesince B. tertibi hisse sene- edemezler ve bu i~ler hakkında rey 
ce zengin bir ziynfet hazırlanmamıştL aldatılmasın .. Fakat karısı onu da alda- • dalına malik olanlar tarafından in- veremezler. 

lioket tit.rclc bir sesle sordu: tıyordu. tihap olunan altı azadan terekküp B. 1DARE KOMITESt la;: ~c o? Gidiyor musunuz? Hazır- Sen Megrenin öldüriilmesi uğradığı eder. Madde 70 • ldare komitesi, idare meclini tara-
CCkı~un §U yemeklere tenezzül etmiye- haknrctleri durduramadı. Kat.erin dö Madde 50 • Madde 51 • Bankanın umum müdürü idare fından bu meclise dahil azalar ara-

rtılsiniz? Klev, Düşes dö Giz, sekiz gün kadar Meclisinin tabii azasındandır.Umum smdan seçilen iki zat ile umum mü· 
l>ardayan kokulan iştihayı artıran Sen Megrcnin nrkasından ağlamış, son- müdürün bulunmadığı zamanlarda dürden mürekkep üç ki§ilik bir he-

l'~ckfore bir göz attıktan sonra cevap ra başka bir sevgili yakalamış, arkasın muavini ayni salahiyetle idare mec- yettir. Bu komite 2999 numaralı 
"erdi: dan bir başkasını daha bulmuş, birçok lisi içtimaına İ§tirak eder. Bankalar kanununda yazılı vazife-

- lki iınparntora Iayık yemekler!.. fişıkları birbiri arkasına sıralamıştı. Madde 51 • Madde 52 • Eski 51 inci madde aynen. lerin if .. siyle mükelleftir. ac:: Sizin için hnzırlanmıştı. Şimdi Dülc dö Giz kanlı göz yaşları dökü- j Madde 52 • Madde 53 • Eski 52 inci madde aynen. idare komitesi kararlan, aralarında 
~ ona kim layık olabilir? yor, ıstıraplar içinde kıvranıyor fakat I Madde 53 • Madde 54 • Eski 53 üncü madde aynen. açık bırakılmamak ve satır araların-

11_:-, Kiın ıni sevgili Hoket!. Şimdi ben bir türlü bu maceraların önüne geçe-! Madde 54 • Madde 55 • Eski 54 üncü madde aynen. da çıkıntı olmamak şartiyle Ticaret 
IQ ı d K d ld 1 h M Ek. • · dd kanununun 69 uncu maddesi mu· "e .. ,· llıı>arntor bulur onlan yedirtirim. miyor u. en isinin a atı mı.sı, cm 1 Madde 55 • adde 56 • ı ı 55 ıncı ma e aynen. 
~ '' d 1 b' k 11 r -k· 56 dd cibince tasdik edilmitı. bir deftere un hatırım için ses rıkarma!.. de Parisin en ziyade al atı mış ır o- Madde 56 • "''adde 57 • ~ ı mcı ma e aynen. ~ 

- Sö 3" • • dd kaydedilir. Ve her kararın altı k°"' 1'\ "z veriyorum mo"syo''!.. cası sayılması kibir ve gururunu yıyıp Madde 57 • Madde 58 • Eoki 57 inci ma e aynen. l 
r mite reis ve aza an tarafından imza-~i ~dayan, zabitler, asil aile çocukları bitiriyordu. • Madde 58 • Madde 59 • Esld 58 inci madde aynen. lanır. 

ba::· .. ~~ktepliler ile dolu salonu bir Güzel olınnh1ruı ziyade, oynak, hafif, Madde 59 " Madde 60 • Eski 59 uncu madde aynen. ldnre komitesinin ittifakla verdiği 
di . obur başa kadar geçti. Dış mer- cazibeli, çok zeki ve tam m5nasiylc ha- Madde 60 • Madde 61 .. Eski 60 ıncı madde aynen. kararlar doğrudan doğruya, ekseri-
dı \>cnı.n tizcrine çıktı. Etrafına bakın- yasız oluşu Düşes dö Giz'i sclahct filem- ı Madde 61 • Madde 62 • Eski 61 İnci madde aynen. yetle verdiği kararlar idare meclisi~ 
ll\. 1 Gelip geçenlerin arasında bu ye- lerinde yüzdürüyordu. ·JDARE MECLiStNIN VA- nin tasvibinden sonra infaz olunur. 
d: deri Yemeğe layık iki adam arıyor- Hnnri dö Giz karısının son fişıkını ta- ZIFE VE SALAHiYETLERi Herhangi bir içtimaa i!tirak ede-

. lleridcn geçen iki adama bağırdı: nımıyor, fakat mutlaka bir aşıkı olaca- ı Madde 62 • Madde 63 • İdare Meclisi, Bankanın emrü ida- miyecek surette mazereti zuhur 
r· - llcy., Burnya bakın Lütfen içe- ğını teslim ediyordu. Çünkü bu kadın resinde umumi heyetten sonra en ecien idare komitesi azası yerine 
•Ye gelin• E, t s· Kar urunl başka türlü yaşıyaınazdı. Acaba bu kim vasi salahiyeti haizdir. Umumi he-- vazife görmek üzere idare meclisi 
k~ ... "c.. ız.. ga b u ·d·' yelten karar istihsalini istilzam etmİ· "ki l l!: Yat'IZ! Fırıldak gözlü koca sırık! 11 ı. '.. . . . tarafından ı yedek iza seçi İr. 

Vct siz.leri yemeğe davet ediyorum. Duk Par~ın ıs~a~ı sıra:aı:ında ha- yen ve idare komitesiyle umum mÜ· 1dare meclisinin salahiyet ve vazife· 
Çal.u·ıl şı boş kalabılmek ıçın Katcr1nı çok em- dürün salahiyetleri haricinde ka- leri Bankalnr kanununun hükümle· 

Uakı;orl: badaınlar ~aşırıp ~tr~fları~a 1 niyet eylediği bir dadıya teslim ederek lan hususların kaffesi hakkında icla- ri dahilinde idare meclisince ht>..zır-
L • • u daveün kendilcnne aıt .. d · · l" • b"lm zak k ·ttih O«tbileccğınl dü .. . . Lorene gon ernuştı. re mec ısı ı Ü ere arar ı az lanncak bir talimatname ile tayin 
Çünkü üstl ~nemıyorlardı bile.. Prenses Favstadan aldığı haberle öğ- eder. ve teshil olunuz;. 

l"t çıplak bu ;~il~~ctlnrı ~rtık, ayakla- renmişti ki kar.ısı Parisin bir kapısın- Alelhusus : C. UMUM MODOR 
b'1.Zhane1erdc e a~c.n . seyyar can- dan çıkmış d,iğc.r }mpısmdan girmek su· lkrazaıın muhtelif aksamında Madde 67 • Madde 71 • Umum l\1iidür

1 
Maliye ve.\aletinin 

ık .rnstlnnabılirdı. ti l P. • dö' "ci" ., • 1 1 cak 1 • .-:ı.:. 
i adam birci b. d • ı:c Y q ansc nmull"~u. istıına o una sermaye eriiı UUA- inha ı üzerine icra Vekilleri Heyeti-

hir} . en ll'e urdular. Bir- Burada komedi sona crmi)'Or, !tıcia- dannı tayin eyler. nin karan ve Reisicümhunın tasdi-
ka ~tınc baktılar. Sonra da korka kor- nın perdesi açılıy,or~u. :Oülc dö Giz ote- 2 • Iskonto fiatini, avans, ikrazat ve kiyle tayin olunur. er adımda b' ı~ 11 
di..,enle . ır se am sa ıyarak rner- le dönünce hµsusi odasına kap.'.lnqı. mevduata verilecek olan faizin aza- UMUM MODORON V AZtFE i 
ce it' rı çıktılar. Herifler salona girin- Favstanın mektubunda bildirdiği adam- mi ve asgari mikdarını kararla§tınr. VE SALAHIYETI..f.Rl / 
~.. ıra.zlar homuw.. ·I b 1 d Ltı.kin ı d .. .. t" E ' · .. ·· 3 B ka b.l... lim M dd 68 M dd k · · wva] . ' nu ar aşa ı. .ı a uzun uza ıya goru§ u. r.esı gunu· • an nm ı umum ta ab a e • a e 72 • Es i 68 ıncı madde ayn~n. 
onıe/enın keskin bakışları güri.ilt.ülcri nü de mektuplarını yazmak ve icap dahiliyesini tanzim ve muamelib- Madde 69 • Madde 73 • Eski 69 uncu madde aynen. 
lallan ı. Bu iki adam Şövalye için hazır- eden emirleri vermekle geçirdi. .. nın kavait ve ıeraitini tayin ile bun- Madde 70 • Madde 74 • Eski 70 inci madde aynen. 
otura sofraya oturtuldu. Sandalyelere Bua dö Fen barikad günü gösterdiği ların hüsnü tatbikini temin eder. Madde 71 • Madde 75 • Eski 71 inci madde aynen. 
il;_ ll'ladılar le 1 d"'rtte b' · · · 4 M ~titd·ı · ıç arının ° ırını fedakarlığa mülca.faten Lig mıralayı ol- • uanıelitı mezkllre meyanında SEKtZlNCl F SlL 
'- ı er. Rüya .. d"kl . . ti! k ke RAKn:;:• An <ctrdı. p gur u crını sawyor- muştu. Busi Lö Klcrki Bas uman- evve mezuniyet istihsaline müte- MO u: 'L..r r~ 
l'le Sord:;dayan en akıllı gibi görüne- lığına tayin edilmişti. Kater dö Mcdi- vakkif olanlar ile badelikt mecli- Malide 72 • Madde 76 • 844 ve 2999 numarau kanunlarla 
- c· .. çi, Parisin ayaklanmasına ve oğlunun sin tasdikine tabi bulÜnanlan ve Ticaret kanunu ve isbu nizamname 
lı ıngoz herifi Ad ? rd k 1 bank 1 · k bul h kü l · fik - ··--1- 'L-ql'lil · ın ne.. kaçmasına rağmen şehi e aması bir a memur annı suretı a ve ü .. m erıne tev an munuuwe va· 

di: Yerlere kadar eğildi cevap ver- cesaret örneği sayılıyordu. terakkisi ile vezaif ve salihiyetini zifesiyle mükellef olmak üzere his-

- Adırrı Pikvik't" 
- P·k ır. 

~rg ı Vik mi?. Güzel bir isim!. Ya 
- ~ SCninki?. 

ocn· 
- }( ıın adım Kroastır. 
~ iki ~Oas! Bu da güzel. Haydi öyle 
l'<ıı:ıın nı~ ~e bugün Şövalye clö Farda
,,. t'ılısfır· · · . 
"lYiı:ı.i· ısın17_ Şu güzel yemeklerı 

:t. .. 

tlokeu . 
'İ3u da n clıne de iki lira sıkıştırdı: 

liokc/ernek Parası> dedi. 
~etti: nlrnak istemedi. Şövalye ıs-

fi~-ı Çok iyi bil' . . d ,..., __ ..- r1• • ırsınız ostum. ıvli.Sil-
ıtıı ki 

~ı oJ.ı ~ııin eliınden almasına rn-
f · ıtıarn :t:r • 
ıı-ıe>r· . · c.ıattfı Grcguvnr'ın bile mi

'll\ı al 
- p 1•• ll'lasına iz.in vcrme7.dim. 

t· e~ı arnaı 
1:4tlel'irf · Verilen para yemek 
- z ın çok üstündeir. 

l arar 1 
Cl-irııe .YO '· Fazlasını da misafir-
Ş·· \>el'irsin! 
ovaıyc k 

~ttrı.lık endisine mahsus olan kah.-
lli tavır] nyle iki' fil misaf' · S\!ltunlad se ın-
!'! 1 ı Kop •. . aks aldı ~~ağa f . egını ar ına . 

a ll'ladı. 
elgoder 

lıyllnınak alcıyının iki ndamı rüyadan I 
1ttel:Iel't! korkUsuyla yavaş yavaş ye

l>nı- saldırdılar. 
dayan b" .. k 

Cın bakış uyu kalpli otelcinin dal-
ltapısı rn ları altında kapıdan çıkınca 
Peııçer Utbak'a nçılan hususi odanın 
r1ı e Perdesi kalk 

Ci:ıru·· d" tı. Durgun bir çch-
n u Ş" 1 '<?n inh• . · ova Yenin merdivenler-13 ırl.Jlı tak. 

U Çehr .... ıp ve tetkik ediyordu. 
h 'b (! !YJ()r • 

ı İnin L . evcrın, zehirli hançer sa-
t h ' Uız <l" p c resi idi 0 nrdayanın katilinin l 

ı.~t!er D·: -FUHUŞ- t 
eı~ uk dö c· . 
"rtek ıa ıun şahsiyetini Had~ ı 

"~etin z:~geli.rse bu adama kibir ve 
birna • l"nsalı demek en doğru olur. 

1unan m, kulbi ihtisaslanna hakim bu-
" Yalnız kib. • ltta~k . ır ve gururudur. Onu 
tıı.larına lstiyenler için ancak bu nok-
.a..Lillrlc~okunduklnrı uınuuı muvaffak I 

- Bitmedi - bir talimatname ile tayin eyler. sedaran heyeti umumiyesi her se-
Müdürü umuminin inhası üzerine ne erbabı ihtısastan iki mürakıp in-

............................... ~ 
kulübün Turing 

Bergama büyük 
• • gez ısı 

Bergama Halkevince bugün· 
den itibaren 28 - 5 • 937 gü

nüne kadar bir hafta mi\ddetle 
tertip edilen {Büyük Kermes) 

eğlenceleri münasebetiyle Tu· 
ring • ve otomobil kulübümüz 

Bergamaya hafta için muhtelıf 
geziler tertip etmiştir. 

Bergamaya gidip gelme 
17& kuru' 

Bergamaya gidiş sabah saat 
8 den başlar. Dönüş saat 19-
dadır. Otobüsler Konak önün
den kalkacaktır. 

Kermes eğlencelerini gör-
mek için daha fazla kalmak İ'i
tiyenler kulübümüz mewurJarı-
na veya Bergama Kermes ko
mitesine bilet!erini vize ettir
dikten sonra istedikleri kadar 
kalabilirler. Biletler, her zaman 
Konak önündeki Halk otobüs
leri idarehanesinden temin edi
JebiJh. 

Gezi için lzınirin en eyi oto· 
büsleri angaje olunmuştur.Oto· 
büs!ere haddi istiabmdan fazla 
yo!cu konmıyacaktrr. 

Bu büyük geziye iştirak ede
rek Bergamanın tarihi eserle· 
rini ve büyük orijinal Kermes 
eğ!encelerini görmek fırsatının 
kaçın'mamasını tavsiye ederiz. 

lzmir Turing Kulübü 

6 • 

7 • 

8 -

9 • 

10 -

11 • 

12 -

13 • 

müdürü umumi mua"vinini ve ida- tihap eder. Ancak ilk senenin müra· 
rei merkeziye ve tuabat müdürle- kıpları Maliye Vekieti tarafından ta· 
rini ve banka namına imza vaz'ına yin olunur. 
mezun memurini nasp ve azl ve Madde 73 • Madde 77 • Mürakıplann müddeti bir senedir .• 
mikdan maa§larını tayin eder. Müddeti hitam bulanların tekrar 
Şube ve acentelikler küfadı hak· intihapları caizdir. ,} 
~da para ita ve vezif ve aalahiyet- MORAKIPLAR V AZIFE VE n 
ferini tayin eder. SALAHtYETLERJ ' 
Şube ve acenteliklere ifraz oluna- Madde 74 • Madde 78 .. Mürakıplar bankanın bütün mua· 
cak sermayelerin mikdarını takdir melat ve h~sabatını muamelatı ca-
ile bu ıennayelerin muhtelif mua- riyeye sekte vermemek şartiyle tel· 
melitta sureti iıtimalini tayin eder. kik ve mürakabe hakkını haizdirler • 
K fal ~L lann k f 1et Bu cihetle bankanın bütün defter e ete taui memur e a 
mikdaı-lannı tayin eder. lerini ve muhaberalını ve zabıtna·· 
Banka namına İftira ve isticar olu- melerini ve bilcümle muharreratı ve 
nacak emvali gayri menkule hak- vezne ve aeneclat cüzdanları mevcu-
kı d k dunu mahallerinde mürakabe eder-n a arar verir. 
ihtiyat akçesinin sureti teruniyesini ler. Mürakıplar idare meclisi mü· 
tayin eyler. zakeratında rey ve müzakereye i•· 
Oç aylık hesap hülasalarını ve her tirak etmemek tartiyle hazır bulu-
h nabilirler. Ve münasip gördükleri 

esap senesi sonunda senelik blin- teklif alı idare meclisi ve umumi he-
ço ve kir ve zarar hesaplarını Ma-

yetin adi ve fevkalade içtimalan ruz. 
liye ve lktısat vekiletlerince müt- namclerine ithal ettirebilirler. 
tereken tesbit edilecek formüle mu- Mürakıplar yolsuz gördükleri bil-
vaf ık olarak tanzim, temettü hisse- cümle muamelib ve rapor ve teklif-
lerini tesbit ve bir senelik muame- lerinin suretini 115 inci maddede ya· 
lita mutedair hazırlıyacağı rapor ile zılı komisere ihbar ve tevdie mecbur· 
birlikte umumi heyete takdim ve durlar. 
teklif eder. Bundan bqka mürakıplar banka ida-
Hadleri ne olursa olsun açık yani re meclisi, idare komitesi reis ve 
kartılıksız kredi hesabı carileri ban- azalariyle müdür ve memurlarının 
ka umum müdürlüğünün teklifi ve 2999 numaralı Bankalar kanununw1 
idare meclisinin karariyle açılır. Ke- hükümlerine ve itbu nizamnameye 
falet veya teminat mukabili açılacak aykın hareketlerini gördükleri tak-
borçlu cari hesaplar için salahiyet- dirde bunları vesikalara dayanarak 
ler idare meclisince tesbit edilir. heyeti umumiyeye hitaben tanzim 
Bankanın alakadar olduğu deavi ve edecekleri raporda zikretmeğe mec-
ihtilafattan dolayı müddei, müddei- burdurlar. Mürakıplar bu raporlan· 
aleyh sıfatiyle bilumum mehakim ve nın birer suretini Maliye ve tktısat 
devairi resmiye huzurunda bankayı 
temsil, her türlü ilimat ve mukarre- vekaletlerine gönderirler. 
rat istihsal ve bunların icrasını takip Mürakıplar, Bankalar kanunu mu-
eyler. Sulh olur ve hakem tayin ey- cibince hazırlanacak üç aylık he-
1 LOTFEN ÇEVtRtNtZ-er. 
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F~ .MADDE 

;t" ı 
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, 

)fadde 75 • 

Madde 76 
Madde 77 

Madde 78 • 
Madde 79 • 
Madde 80 • 
Madde 81 

ft'tadcle 82 • 

Madde 83 • 
Madde 84 • 
Madde 85 • 
Madde 86 • 
Madde 87 • 
Madde 88. 
Madde 89. 

Madde 90. 

Madde 91 • 
Madde 92 
Madde 93 • 
Madde 94 • 
Madde 95 • 

Madde 96 
Madde 97 
Madde 98 • 
Madde 99 • 

Madde 100 • 

Madde 101 • 

Madde 10~ • 

Madde 103 • 

f 

Madde 79 • 

Madde 80 
Madde 81 • 

Madde 82. 
Madde 83. 
Madde 84. 
Madde 85. 

Madde 86 • 

Madde 87 • 
Madde 88 • 
Madde 89 • 
Madde 90 • 
Madde 91 • 
Madde 92 • 
Madde 93 • 

Madde 94 • 

Madde 95. 
Madde 96. 
Madde 97. 

Madde98. 
Madde 99. 

• 

Madde 100 • 
Madde 101 • 
Madde 102 • 

Madde 103 • 

Madde 104 • 

Madde 105 • 

Madde 106. 

Madde 107 • 

YENi ASIR 

YENi MADDE ESKf MADDE YENtMADDE 
sap hüliaalarını tetkik ettikten $on· 
ra tasdik etmek ve bankanın senelik 
blfuıço ve kar ve zarar hakkındaki 
mütalaalarını bir raporla umumi he
yete bildirmek mecburiyetindedir
ler. 
Eski 75 İnci maddedeki ( Ticaret 
vekaleti) tabiri (lktısd ve!dileti) 
seklinde tndil edilmek üzere aynen. 
Eski 76 ıncı madde aynen. 
Eski 77 İnci madde ayllen. 

DOKUZUNCU FASIL 
HtSSEDARAN HEYETi 

UMUMtYESt 
HEYETi UMUMIYENIN ŞERAtTI 

VE MUKARRERAT! 
Eski 78 inci madde aynen 
Eski 79 uncu madde aynen. 
Eski 80 inci m~dde ayı;en. 
Umumi heyetin alelade veya fevkal
ade olarak içtimaına dair olan da
vetnameler İdare Meclisince içtima 
gününden en az bir ay evvel resmi 
gazete ile diğer iki gazetede ilin olu
nur. 
113 üncü madde ahkamı mahfuz 
kalmak üzere alelade ve ya fevkala
de olarak içtimaa davet olunan heye
ti umumiyenin işbu nizamname mu· 
cihince müteşekkil addedilmesi için 
gerek bilvekale ve gerek bilesale ser
mayenin liakal ruhuna müsavi his
se aenedatına malik olan hiasedara
nın hazır bulururıası İcap eder .Haddi 
mezkUr istihsal edilmiyecek olur
aa heyeti umumiye iki taraftan dört 
haftaya kadar fasıla ile ikinci defa 
olarak akdiiçtimaa davet olunur.Bu 
davet dahi resmi gazete ile diğer iki 
ıı_azetede ilan olunur. Bu içtiınaa İ§· 
tırak eden hisaedarlarm mikdan ne 
olursa olsun umumi heyet nizamen 
toplanıntJ sayılır. 
Eski 83 Üncü madde aynen. 
Eski 84 üncü madde aynen. 
Eski 85 inci madde aynen. 
Eski 86 ıncı madde aynen. 
Eski 87 İnci madde aynen. 
Eski 88 inci madde aynen. 
Heyeti umumiye ruznamesi idare 
meclisi tarafından bittanzim içtima 
gününden laakal bir ay evvel 85inci 
maddedeki eşkal dairesinde ilan 
edilir. En az 10.000 hisseye malik 
olan hissedarların içtima gününden 
bir ay evvel esbabı mucibeyi havi 
tahriri talepleri üzerine idare meclisi 
müzakeresi istenen mevadı ruzna
meye koymağa mecburdur. 
Ancak İ§bu teklifatın müzakeresi 
için mezkUr hiasedaranm heyeti 
umumiyede 87 inci maddeye tevfi
kan hazır bulunmaları veya vekil 
izam eylemeleri lazımdır .İşbu madde 
ile 84 üncü maddenin ikinci fıkra
sında zikrolunan ahval haricinde 
hissedaran tarafından vaki olacak 
teklifat ruznameye alınmaz. 
90 ıncı maddenin 5 numaralı ben
dindeki (89) rakamı (93) olarak 
tadil şartiyle aynen. 
Eski 91 inci madde aynen. 
Eski 92 inci madde aynen. 
Eski 93 üncü madde aynen. 
Eski 94 üncü madde aynen. 
Eski 95 inci maddedeki (94) ra
kamı (98) şeklinde tadil şartiyle ay-
nen. 
Eski 96 ıncı madde aynen. 
Eski 97 İnci madde aynen. 
Eski 98 inci madde aynen. 
Eski 99 uncu maddedeki (TicaJ'et 
vekaleti) tabiri (llrtısat vekaleti) 
şeklinde tadili şartiyle aynen. 

ONUNCU FASIL 
ŞlRKETtN SENEt MALlYESt, 

BLANÇOSU, TEMETTU VE IH-
TlYAT AKÇESl 

SENE! MALIYE VE BLANÇO 
Son fıkradan evvelki kısım eski 

Madde 104 • 

Madde 105 
Madde 106 • 
Madde 107 • 

Madde 108 
Madde 109 • 

Madde 110 • 
Madde 111 • 

100 ncü maddedeki gibi aynen. Madde 112 Son fıkra yerine 
Blanço ile kir ve zarar hesapları, 
meclisi idare ve mürakıp raporlan Madde 113 • 
ile birlikte heyeti umumiyenin top- Madde 114 • 
!anma tarihinden itibaren bir ay 
içinde Maliye ve lktısat ve kaletleri-
ne verilir. Ve blinçolar ayni müddet 
zarfında biri resmi gazel olmak üze-
re en az iki gazete ile neşir ve ilan 
olunur. 

UÇ AYLIK HESAP 
HULASALARI 

Her üç ayda bir bankanın vaziye-
tini gösteren Maliye ve tktıaat veka- Madde 115 • 
letlerince müştereken tesbit edilecek 
formüle muvafık bir hesap hülasa- · 
sı tanzim edilir. Bu hesap hüliiaalan 
mürakıplar tarafından tasdikli ola-
rak taalluk etti~i devrenin hitamın-
dan itibaren nihayet üç ay içind.< 
Maliye ve lkbaat vekaletlerine ve-
rilir. 

Safi 1'.:a.· 
Bankanın bir senelik muamelitın
dan elde edilecek karlardan bilcüm
le imha akçeleriyle tahvilat, ikra
miye ve faizleri ve her türlü masarif 
ve taa üdatın tesviyesinden sonra 
kalacP.k bakiye safi kir teşkil eder. 

ihtiyat Akçesi 
Safi kir, aşağıda yazılı şekil ve nİa· 
bet1<.:de ve sıra ile kısmen ihtiyat 

1 • 

.. 
A-

, > 

B. 

c. 

· Madde 108 • 

Madde 109 • 
Madde 110 • 
Madde 111 • 

Madde 112 • 
Madde 113 • 

Madde 114 • 
Madde 115 • 

Madde 116 • 

Madde 117 • 
Madde 118 • 

Madde 119 • 

• 

Madde 120 • 

Madde 121 • 

akçesine tefrik ve kısmen tevzi edi
lecektir. 
1 - o/o 5 kanuni ihtiyat akçesine 
2 •• o/o 5 ileride vukuu muhtemel 
zarar kar,ıhğı. 
3 ·- % 1 O fevl<alide ihtiyat akçesi 
Yukarıda A. fıkrasında yazılı ih
tiyat akçelerinin tefrikinden sonra 
s;ıfi kardan bakiye kalacak mikdar
dan; tediye edilmİ§ sermayenin 
% 6 sına tekabül edecek bir mikdar 
birinci temettü hissesi namı altında 
tevzi olunur. Her hangi bir senenin 
temettüü işbu yüzde altıyı temin 
etmezse no!:sanı fevkalade ihtiyat 
parasından tefrik ve tevzi olunur. . 
Fakat bu suretle fevkalade ihtiyat 
parasından ayrılan mebaliğ, gele
cek senelerin temettülerinden ayrıl
ması icap ed~n borç mahiyetindedir. 
Yukarıda A. ve B. fıkralarında ya
Zlh ihtiyat paralariyle birinci temet
tü hissesinin tefrikinden sonra safi 
kardan kalacak bakiye aşağıda ya
zılı nisbetler dairesinde tevzi olunur. 
lıbu bakiyenin : 

o/o 15 i Eytam mevduatına 
% 5 i İdare Meclisi izasma 
% 5 i Banka memurlarına 

Bu tevziat yapıldıktan sonra kalan 
bakiye ikinci hissei temettü olarak 
hissedarlara tevziolunur. Ancak he
yeti umumiyece işbu ikinci hisaei 
temettüden münasip bir mikdan yu
karıda A 3 de yazılı fevkalade ih
tiyat akçesine ilave olunur. idare 
Meclisi azası hissei temettüe müsa
vatan iştirak ederler. Aza arasında 
tebeddül vukuunda halef ve selef 
veya varisleri meclise i~tirak müd
deti itibariyle hisaei temettüe iştirak 
ederler. 
Yukarıdaki fıkralar mucibince idare 
meclisi izalariyle banka memurları
na verilecek senelik temettü hisse
leri almakta oldukları birer aylık 
&ali maaş veya ücretleri tecavüz ede
mez. Bunlardan artacak kısım fev
kalide ihtiyat akçesine ilave olunur. 
107 inci maddenin A fıkrasının bi
rinci ve ikinci bendinde yazılı ilıti
yat akçeleri şirketin muhtemel za
rarlarına karşılıktır. Fevkalade ih
tiyat akçesinin kullanılacağı yerle
ri heyeti umumiye serbestçe tayin 
eder. Bir hesap senesinin hasılatı his
sedarlara kar tevziine ki.fi gelmedi
ği takdirde fevkalade ilıtiyat akçesi
nin bu hususa tahsisi caizdir.107 inci 
maddede yazılı ihtiyatlann yekünu 
ödenmiş sermayenin tamamına ba
liğ oluncaya kadar tefrike devam 
olunur. Şu kadar ki zarar tahakkuk 
ettiği zaman bu ilıtiyatlardan ya
pılacak mahsup nisbetinde yeniden 
ihtiyat tefrikine başlanır. 

ON BIRINCt FASIL 
ŞiRKETiN FESHt, NtZAMNAME-

1 ESASlNIN T ADtLl 
ŞIRKETlN FESHi T ASFtYE 

MUAMELESt 
Eski 105 nci madde aynen. 
Eski 106 ıncı madde aynen. 
Fevkalade olarak içtima eden hisse
darlar heyeti umumiyesi i§bu esas 
nizamname üzerinde tadilata karar 
verebilir.Tadilatın hükümet tarafın
dan tasdiki lazımd ·~· . 
Eski 108 İnci madde aynen. 
Eski 109 uncu maddedeki (82) ra
kamı (86) haline tadil şartiyle ay-
nen. 

ON IKtNCt FASIL 
KOMiSER, KOMISER1N TA YtNt 
Eski 110 uncu madde aynen. 
Eski 111 İnci maddedeki (Ticaret 
Vekaleti) tabiri (lktıaat Vekaleti) 
teklinde tadili şartiyle aynen. 

ON UÇUNCU FASIL 
MUTEFERRtK HUKUMLER 

MECUSt iDARE AZASI 
Eski 112 İnci madde aynen. 
Meclisi idare azaları ve Mürakıplar 
Eski 113 üncü madde aynen. 
Eski 114 üncü madde aynen. 

BANKANIN MEMUR VE 
MUST AHDtMLERt 

Umum müdür dahil olmak üzere 
bankanın bilumum müdür, memur 
ve müstahdimleri bankaya veya ban-

'1 ka ile muamele yapan şahıslara ait 
sırları her ne suretle olursa olsun if
şa edemezler. Sır ifşa ettiği anlaşı
lanların vazifelerine nihayet verilir. 
Umum müdür ve bila istisna ban
kanın bütün memur ve müstahdim
leri idare meclisinin müsaadesi ol
nıadaı] her hangi bir müessesede va
zife deruhte edemezler. Bunlar kol
lektif bU: !irketle alakadar olmıya
cakları gıbı komandit şirketlerde de 
komanditer sıfatiyle bulunamazlar. 
Bankanın idare meclisi ve idare ko
miteıi Reis ve azalarının ve müra
kıplarının ve banka adına imza 
koymağa salahiyetli müdür ve me
murlarının doğrudan doğruya veya 
muvazaa yolyule bankadan her ne 
ıekilde olursa olsun kredi almaları, 
bankaya lehlerine kefalet veya te
minat verdirmeleri veyahut men
fa;ı.t rabıtasiyle bağlı oldukları eı· 
has ve müesseseler lehine kredi, ke-

'A.."UMARTESi 22 MAYIS 1937 

18 Ay Veresiye Satış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

IZMIR - Saman iskelesi (Büyük Kardiçalı Han ) 
AYDINDA : Melımet Gürer - ÖDEMiŞTE : H. Avni Güler 

MUGLADA : Ahmet Sabri Acanoy 

,------·---------------------Tütüncüler, sebzeciler 
Tam verimli makbul cins mahsul, ancak iyi yetiştirilmiş 

fidanlardan alınabilir. 
Mıntakamızda otuz senedenberi büyük muvaffakıyetle kul· 

!anılan kuvvet ve mahsul gübrelerimizi zürraımıza emniyetle 
arzederiz. 

ADRES: Hacıdavut zade 
RAH Mi K A lf ,ı\ D A V U T 

Yemiş çarşısı, Cezair Han 

IZMIR 
Telgraf adresi: KARADAVUT Telefon 3&0!9 

"-· ..... ~~~~~~'f;;::.:::::::::::::::::::::::~ ... 
ği~~:!: ikinci hukuk hakimli- fJ:lKLINIZDA OSUNKILll"! 

Davacı lzmir Tepecik zey· 
tinlik mevkiinde dördüncü so· 
kak 31 sayılı evde Hasan Hü· 
seyin kızı Fatma tarafından 

kocası bayraklıda karakol ar· 

kasında ot•ıran Cideli Ali oğlu 

Nuri aleyhine açılan boşanma 

da va sına mütedair dava arzu· 
hal ve suretile davetiye vara· 

kası ikametganın meçhuliyetine 
binaen mübaşir tarafından bila 
tebliğ iade edilmiş ve C.Müd
deiumumiliği vasıtasile zabıta
ca yaptırılan tahkikatla da 

Müddeialeyh Nurinin ikamet
gahının meçhul olduğu teyit 

eylemiş olduğundan davacının 

isteğile tebligatın ilanen icra· 

sıns ve tahkikatın 16-6-937 
çarşamba günü saat 10 na bı· 

rakılmasına karar verilerek ar· 
zuhal suretile davetiye vara· 

kası usulen mahkeme divan· 
hanesine asılmış olduğundan 

müddeialeyh Nurinin yukarıda 
tayin olunan gün ve saatte 

mahkemede bizzat hazır bu· 
lunması veya bir vekil gönder· 
mesi aksi takdirde hakkında 
muameleyi gıyabiye icra kılı

nacağı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilin olunur. 

1571 (897) 

ESKl MADDE 

Madde 116 • 
Madde 117 • 
Madde 118 

Madde 119 • 
Madde 120 • 

Madde 121 • 

Madde 122 • 
Madde 123 • 
Madde 124 • 

Madde 125 • 
Madde 126 • 

Madde 127 • 

KJNAKQL Es;!n~e 
sıtmalılara, iştihasızlara, za
yıflara, kuvvetsizlere iştibıı, 
kuvvet, neş'e verir. 

Hazım hapları : 
inkıbaz hayatın düşmesidir. 
Liynet ve amel için nebati 
ilaçlarla yapılan bu hapları 
siz de kullanınız. 

Yazı makineleri için toz tut• 
mıyan, ve makineleri daima te: 
miz . tutan en elverişli Y8~ 
,,UNIC,, markalı makine Y8 

ğıdır. 
Yegane deposu Gazi Bulvıı7 

rında Küçük Kardiçalı handa 
numarada yazı ve hesap ~ııl 
kineleri tamirhanesi sahıb 
KALOMENI d;ıı bulunur~ 

YENt MADDE te-
falet veya teminat verilmesini lı~ 
min ettirmeleri ve bankanın da t 
nevi muameleri yapması memnu~ 
Banka kendi memurlarına g ıl' 
doğrudan doğruya ve gerek "İe
vazaa yoluyle ödünç para ve leh Jş' 
rine teminat veremez ve kefil 0 

maz. 
Eski 116 ıncı madde aynen. 
Eski 117 İnci madde aynen. "'1'' 
Eski 118 inci maddenin wn fı. ~ 
sındaki (üç ay), (B;r ay) şekfiıt 
tadil şartiylc aynen. 
Eski 119 uncu madde aynen .. _.ret 
Eski 120 inci maddedeki ( 1~ıi) 
V ekileti) yerine (iktısat V ekale 
tabiri konulmak §artiyle ayne~: ıl' 
İstatistik ic!·resince verilecek n11111ıc
ııesine tevfik~n her sene nıuaJllel)ll. 
tına dair bir ı~ıatistik defteri \,e
zim ve talep vukuunda tktısat 
k"aletine verilecektir. 
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Fratelli S erco \ 

----
• v. 

Vapur Ace tas W. Z.,. H.&VCan Der 
~oy ~ee. ...o. 

ALE NEERLANDAIS DEUfSCHE LEVANTE UNtE 
l KUMPANYASI HAMBURG 

ta}ıJ·iE.RCULES vapuru 29/ 5/ 937 AKKA vnpuru 15 mayısta beklenil-
1(·· 1Yeden sonra Burgas - Varna ve mektedir. Anvers. Rotterdam, ve Ham
tı;stcnce limanlan için yük alacak- burg için yük kabul eder. 

. S MOREA vapuru hilen limanımızda 
SAYENSK.A ORIENT LIEN . olup, Hamburg, Brcmcn ve Anversten 

do~ iMA vapuru 28 mayısta gelıp yük. çıkarmaktadır. 

Şişeleri Deposu 
HÜSNÜ IDEMEN 

Saman iskelesi ikinci Kordon 
1-10(867) IZMIR 

Olivier Ve Şü. 
LlMİTET 

Vapur acentası 
IRiNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

ALGER1AN vapuru 5 Mayısta Lon
dra, Hull ve Anverotcn gelip yük çıka
racak ve 1 5 mayısta avdet edip Lond
ra ve Hull için yük alacaktır. 

bu~·Anvers - Rotterdam ve Ham- AMERICAN EXPORT LINES 
~lı!,tnanları için yük alacaktır. The Export Steamship corporation 

LESBtAN vapuru 27 mayısta Lond
ra, Hull ve Anversten gelip yük çıka
racak ve ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alnc:akbr. 

~ ........ 9!11111!1 .... ~mw~ .. -.ııarı • s ) k t •• t •• •• EG YPTIAN vapuru mayıs bidayetin-
de ~INGLAND vapuru 2/6/ 937 Pireden nktarmruı seri seferler 
~g ~e~ıp (yalnız) Gdynia ve Dant- EXCAMBION vapuru 7 mayısta Pi-
AÇın yük alacaktır.. reden Boston ve Nevyork limanlarına 

hind~S_NE motörü 14/ 6/ 937 tari- hareket edecektir. 
~ot lımanımıza gelip Haınburg EXOCHORDA vapuru 2 l mayısta 
Sk d" am - ynıa - ote urg ve Pireden hareket ederek Boston ve Nev-lcrd Gd . G b J 

an ın l" l · · ·· k l tak avya ıman arı ıçın yu a a- york limanları için yolcu ve yük kabul 
tır 
cr)y . eder. 

~el NIA motörü 29/ 6/ 937 de Seyahat müddeti : 1 
teb ecek Rotterdam - Hamburg ~Go- Pire - Boston 16 cün ' 
İçi \lrg Ve Skandinavya limanları Pire • Nevyork 18 gün 

n Yük alacaktır. Se AMERICAN EXPORT LINES 
rvice Maritim Roumain The Export Steıımship corporation 

AL Kumpanyası Nevyork 
de ~A JUUYA vapuru 16/ 6/ 37 EXHIBITOR vapuru 25 mayısta bek-
İçing~~~pk Malta - Marsilya limanları lenilmcktcdir. Nevyork için yük kabul 

11• U ve yolcu kabul eder. eder. 
larditn~aki hareket tarihleriyle navlun-

ak d Service Maritimc Roumain Bucare$l ht 1 
1 eğişikliklerden ncenta mesuli-

ıı:ab 1 DUROSTOR vapuru 30 mayısta bek-
1 u etmez. 

Daha f l f l lk k nilmcktedir. Köstcnec, Sulina, Kalas, \ do az a ta si at için inci or-
taı,~dll Tahmil ve Tahliye binası arka- ve Kalasta aktarma ile umum Tuna li- 1 

IDna •• d l l manian için yük kabul ('der. ; 
ııı.ı ınuracaat e i mcsi rica o u- 1 

r. Johnaton Varren Linea - Liverpool 1 
'ıtıda FQ.A TELU SPERCO vapur aecn- iNCEM O RE vapuru 30 mayısta bek- 1 

TELEFON : 4142/4221 /2663 lenilmektedir. Livcrpul ve Anversten 
1 

l"""--~~DlllE::ıt:ilEl:Dm::::id:!!!lillliiDlll yük getirecek ve Burgas, Yama, Kös- 1 

Ç 
tence, Sulinıı, Knlaz ve lbrail limanları 

e me için yük kabul eder. 1 

PLAJL RI 
Soc. Royale Hongrois~::na;~:e ! 

A DUNA vapuru 1 5 mayısta beklenil-
mektedir. Bclgrnd, Novisnd, Budapeşte 

I Çeşme plajları icara veri- Bratislava. Linz ve Viyana için yük ka- ! 
.ecektir. Kestelli caddesinde bul eder. İ 
lialk oteli bay Fuada mü- Den Norske Midelhavslinje Oslo I 
tllcaat. SARDtNlA vapuru 2 1 mayısta bek- 1 

nilmektedir.lskenderiye, Oiyep ve umum 
""iil::t:1.l!;:::;:w::i~lilİİl~DlES:W(7!Ji9:Z8a)•~ Norveç limanları için yük kabul eder. 

Regina şoförleri 

Permamo bir şahese

ridir. 

REGİN A - PERMA 

katiyen tehlikesiz, 

çok şık, fennin bü
tiin tekamülatım ha

iz bir cihazdır. 

BUTUN TÜRKİYE İÇİN ACENTASI : 
liUsnU ldeman, ikinci Kordon 55- 3, IZMIR 

-""Ql.._._._.._ ........ .-.. ~11mıımEJmmmm••-•I 

Daiınon elektrik pilleri dünyad~ tanınmış pillerdir. Daimon 
Pili kullanan hiç ba~ka pil kul!anmaz. 
ll a:ıuı:n depo u : Sulu han cıvarında 28 - 9 Hüsnü Öz 
\JdeaıifiL 

a t J 1 U UDCU de Liverpool ve Swanseadan gelip yük 

du .. kka .. nı çıkaracak ve ayni zamanda Liverpool 
için yük alacaktır. 

Tilkilik Hatuoiye camii THE GENERAL STEAM 

220 NAVtGATION Co. LTD. 
karşısındaki numarah ADJUTANT vapuru 5 mayısta Lon-
tütüncü dükkanının azimet dra için yük alacaktır. 
dolay1siyle acele devren satı- NOT : Vürut tarihleri, va-
lacagw ından taliplisi ayni dük-

1 
• • 1 • I :ı pur arın unm erı ve nav un uc· 

kana müracaat etmeleri ilan retlerinin değişikliklerinden me· 
olunur. l-3 <876) suliyet kabul edilmez. 

lalkınııza ko aylık 

Kefaletle her şey taks.tle veri ir 
Dünyanın en sağlam bisiklet ve motosikletlerini yeni 

model petromaks lüks lambalarını NECiP SADIK mağa
zasından arayınız. 

Ucuz- esirli - Zararsız 

G 
lzınir de Nasırdan Şikayet 

AYIPMIŞ? 

Eczacı Kemal Kamil'in 

"Nas rol e al,, 
NASIR iLACI VARMIŞ 

Hilal Eczanesinde varmış 

NEKADAR DOGRU ? .... 

IZM i R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, 

Değlrmf!n, Geyik ve Leylak markalarını havi hercevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malJarı Avıupanın ayni tip 
men!ucatına fa\ktir. 

elefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

çk w 

g a 
Hayatın 

yerinden 
ternel taşlarından 

sökülnıesi denıektir 
birinin 

fa at 

Sizi bu akibetten 
vikaye eder 

Dişlerinizi günde iki defa ' 
Radyolin diş macunile fırça
lamak suretile onlara tam 
bir sıhhat ve ebedi bir ha· 
yat temin edersiniz. Rad
yolin dişlerinizi sade temiz
lemekle ve parlatmak)a kal
maz, ağızdaki bütün mik
ropları imha eder. 

DAiMA RADYOLiN 
Y almz bir el

bise parası ile 
dört kat elbise 
nasıl giyilir ? 

15 kuruşa ala
cağınız bir pa
ket ARTI bo
yası ile elbiseni
zi 40 renk ara
sından seve.ceği-

ni7. her hangi bir 
renge kolayca 
çevirirsiniz. Ma
ğazamızdan ala· 
cağımz tafsilat 
üzerine bu ame
liyeyi bu mev
simde dört defa 
tekrar edebilir· 
siniz. Boyacıla
ra ve satıcılara 
hatırı sayılır is
konto yapılır. Heı 
sorguya wutlak 
cevap verilir. 
Telefon 3882 

S. Ferid Eczacıbaşı 

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

Spor 
Güneş 

Tayyare 

Altın 
Nikel 

F enoi gözlük 

Baga çerçeveler 
Birinci nevi her cins cam 

Bayanlar için zarif güneş göz
lükleri daima her yerden 

ucuzdur. 

TOPTAN 
PERAKENDE 

Kızılay Cemiyeti lznıir Merkezin
den: 

Kültür Parkta Kızılay kurumu tarafından yaptırılacak kırk bin 
lira bedeli keşifli Sağlık müzesinin ihalesi 3 Haziran l 937 Per
şembe günü saat on yedide Kızılay lzmir Merkezinde kapalı 
zarflı ek,iJtme ile ihale edilecektir. Taliplerin şartname, keşifna
me, proje ve planlan görmek üzere lzmir Belediyesi başmühen
disliğine müracaatları ve iştirak için tekliflerini söylenen gün 
ve saatte üç bin liralık teminat akçesile birlikte lzmir Kızılay 
Kurumu başkanlığına vermeleri. 

19-22-25-30 1525 (869) 

lzmir Tramvay 
ketin den: 

ve Elektrik • 
şır-

Bugünden itibaren ve muvakkaten tenvirat tarif esine tabi olup 
· müessese kudreti en az 700 vat olan elektrik cihazları kullannıı 
atelyelere dahi çifte tarifeli elektrik sayaçlar verileceği sayın 
abonclerimizce bilinmek üzere ilan olunur. 

8 - 15-22 
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lngiliz otobüsçüleri, taç giyme şenliklerine rağmen karar· 
larında sebat ederek Londrada grevlerini temadi ettiriyorlar• 
Taç giyme fenlikleri günlerinde, bilhassa geçen haftanın çar· 
şamba günü şoförler hareketlerinde ısrar etmişlerdir. 

Hükümet fOförlere bazı tavizlerde bulunmuşsa da onlar bıı 
vaadlerin yerine getirilmesini şart koşmuşlardır. Hükümet bıı 
açık hareket karfısında fOförleri hareketlerinde aerbest bırak· 
mlftır. 

Macariatan hükümeti bir türlü Triyanon muahedesinin gayri 
askeri maddelerinin ihlali hakkında kat'i bir karar veremiyor. 
Kabine haricinde bulunan parti reislerinden Kont Betlen gibi 
siyasi rical, bir dakika evvel Macaristanın bu maddeyi ihlal 
etmesine taraftardır. Kont Bellen, •on hariciye encümeni İçti
maı münasebetiyle gazetelerde yaptığı beyanatında bu işin bir 
an evvel hallini, Macar milletinin kuvvetlerini ken
di kadrosunda toplamasını temenni etti. Hükümet bu hu
susta bir karar verememektedir. Aksi takdirde Küçük Antant 
delJletlerinin müşterek bir hareketinden korkmaktadır. Kılife 
Macar mebuaan meclisinde bir toplantıyı gosteriyor. 

Çinde sanat hayatı gittikçe canlanmakta ve Çin kızları mo
dern hayatın icap ettirdiği bütün huausiyetleri ele almaktadır. 
Fotografta görülen genç kız bir Çin ainema yıldızıdır. Pekinde 
açılan ilk Çin sinema stüdyosunda çalıfmaktadır. 

Bu lotogral, Londrada otobüscüler grevi münasebetiyle hal· 
kın karşılaştığı müşkülatı göstermektedir. Bununla beraber bir 
lngiliz işçi federasyonu bu işin biran evvel halli için dahiliye 
nazır Sir Con Saymenin tavassutunu istemiştir. Sir Con Saymenİtl 
yapacağı teşebbüse büyük ehemmiyet veriliyor. 
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Fransız Hariciye nazırı ispanya harbı uzayacak 
Brükselde kral Leopold tarafından General Franko Albe dükasını gizli 

kabul edilerek üç çey.-ek görüştü bir vazife ile B. Mussoliniye gönderdi 
Belçika Başvekili Fransız Hariciye nazırına 

Belçikanın Cenevreye sadakatını teyit etti 
Paris, 21 ( ö.R ) - Brükselden bil

diriliyor: B. Delbos kral Leopold tara
fından kabul edilmiş ve mülakatı üç 
çeyrek saat sürmüştür. Kral Fransız, . 
hariciye nazırına Leopold nişanının 

büyük salibini vermiştir. Saat 13 te' 
Fransız sefarehansinde bir ziyafet ve
rilmiştir. B. Delbos saat 15,30 da B. 
Van Zelandla müzakerelerine devam ~· .. 
etmiş ve akşam Parise hareket etmiştir. 

Bu mülakatlarda temas edilen baş

lıca meseleler garbi Avrupada emni· 
yet meselesi ve İspanya meselesidir., Fransız liaticive Nazın B. Deloos 
Garbi Avrupa emniyeti meselesinde Bel-

1 
muştur. Fakat bunun için İspanyada 

çikanın dahil! siyaset sebepleriyle al- muhtelif cephelerde ayrı ayrı müta

dığı vaziyeti ınaliimdur. Fakat B. Van 
Zeeland B. Edene yaptığı gibi B. Del
bosa da Belçikanın Milletler Cemiyeti j 
paktına sadık kaldığını temin etmiştir 

Bunun içindir ki Belçika Almanya ile 
bir ademi ecavüz paktı imzası fikrin
den vazgeçmiştir. Yani Belçika müs
takidir ve fakat bitaraf değildir. Şim

diki halde Belçikanın emniyeti mese-
' lesini garbi Avruparun emniyetinden • · 

ayırmağ.a imkan yoktur. Fakat Brük-1 Avustmra lia11cıve Nazuı B.:;;mıt 
sel yem Lokarno paktı müzakereleri- rekelere veya umumi bir mütarekeye 
nin uzun ve güç olacağını takdir etmek- 1 ihtiyaç vardır ki bu da ileride kat'i 
tedir. 1 bir şekil alabilir. 

"' 

Bu teşebbüs çok iyi bir tesir yapmış
tır. 

GöRüŞüLEN IŞLER 

Brüksel, 21 ( ö.R ) - Fransız hari
ciye nazırının BB. Vand Zeeland ve 
Spaak ile görüşmeleri, Belçika başve

kilinin dün verdiği hususi ziyafetten 
sonra akşam saat 18 e kadar devam 
etmiştir. Bu temas ilk dakikadan iti
baren derin ve devamlı bir şekil alınış 
ve umumi siyasetle bilhassa iki mem
leketin emniyeti meselesine taalluk 
etmiştir. Bugünkü görüşmeler ise da
ha ziyade umumi eknomik meseleler
le Fransız • Belçika münasebetleri 
üzerinde cereyan etmiştir. Zira dün 
bunlara temas edilmemişti. 

B. Van Zeeland beynelmilel müba
deleleri kolaylaştırmağa ve para me
selelerini normal bir şekle sokmağa 
bir çare bulmak üzere kabul etiği tah
kikat vazifesinin verdiği neticeleri izah 
etmiştir. Zannedildiğine göre B. Van 
Zeeland namına iş arkadaşı B. Frere 
tarafından Berlinde yapılmış olan son
daj pek cesaret verici neticeler ver
memiştir. Almanya beynelmilel eko
nomik daire içine girmek için çok yük
sek siyasi şartlar koşmuştur. Bunla
rın başında sömürgeler üzerinde Al
manyaya manda verilmesi ve Millet
ler Cemiyeti paktının zecri tedbirlere 
ait 16 ncı maddesinin ilgası bulunmak
tadır. Fakat B. Van Zeeland büyük bir 
cesaretle üzerine aldığı vazifeye de
vam edecektir. Ve gelecek ay zarfında 
Amerika cümhur reisi B. Roosevelt 
alaka uyandıracak mahiyette imkan
lara yol açan bir ekonomik anlaşama 

projesi arzedebileceğini ümit etmek
tedir. 

Brüksel, 21 ( A.A ) - Başvekil B. 
Van Zeeland dün hususi ikametgahın

da I von Delbosu öğle yemeğine davet 
etmiştir. Davetliler arasında hariciye 
nazırı Spaak ve Fransanın Belçika se
firi de bulunmakta idi. 

ŞMIDT'IN TEMASLARI 
Paris, 21 ( ö.R )- Avusturya hari

ciye nazırı B. Guido Şmidt Paristen ay
rılmazdan evvel «Paris • Soir> gaze
tesinin diplomasi muharririni kabul 
etmiştir. Muharrir Avusturya şansöl

yesi ve hariciye nazırının muhtelif ec
nebi memleketlere yaptıkları ziyaret
lerin birçok tefsirlere meydan açtığını 

Brüksrlden bir l[Örünüş hatırlatınca B. Şmidt demiştir ki: 
Bunun için tedafüi bir vaziyet mu-ı Londradan bildirildiğine göre İngiliz Avusturyanın siyasi hareket hattı 

hafaza etmeğe devam etmekte ve pak- hükümeti, ademi müdahale komitesin- tarihi ve coğrafi' vaziyetten ileri gelir 
tın bazı maddelerini tefsir hakkını mu- de temsil edilen başlıca devletler nez- ve bir taraftan 11 Te=uz Alman • 
hafaza kaydıyle Milletler Cemiyetine dindeki sefirlerinden Valensia ve Sala- Avusturya anlaşmasiyle, diğer taraf
sadık kalmaktadır. manka hükümetleri nezdinde bu isti- tan İtalya ve Macaristanla birlikte 

İSPANYOL MESELESİ kametle bir teşebbüs yapılması im- imzaladığımız Roma protokollarıyle ta. 
İspanyol meselesine gelince, B. Del- kanı hakkında sondaj yapmalarını rica ayyün etmiştir. Fakat bu vaziyet diğer 

bas muhataplanyle tam mutabakat ha- etmiştir. Yani ecnebi muhariplerin ge- devletlerle de dostane münasebetleri 
linde olduğunu görmüştür. Belçika hü- ri çekilmesini kolaylaştıracak şekilde imkan harici bırakmaz. Bu dostluklar 
kümei İspanyadan ecnebi muhariplerin ınubasematın kat'ı hakkında muhtelif birbiriyle zıd değildir. Bir tarafla dost 
geri alınmasına dalına taraftt.r bulun- hükümetlerin fikirleri sorulmaktadır. olmak diğer tarafla hasını olmagı icap 
::::==:.:.:==~:....z:~r:::::.~~ ::::z:::::::::=~::=:::=-.;......:.;. ·-- ~ - ~- -

ecnebi gönüllülerin memleketlerine 
• • 

Fransa hükümeti, 
avdetleri ıçın kısa bir mütareke istiyor 

' 

' 

Paris, 21 (Ö.R) - ispanya· 
da harbın yakın bir zafer ih

tiınalini hiç göstermeksizin da
ha uzun müddet devamından 

ileri gelen güçlükler sebebiyle 
Albe dükası dün Cebelüttarık
tan Savoya vapuruyla ltalyaya 

!·areket etmiştir. General 
Franko tarafından B. Mussolini 
nezdinde hususi bir vazife ile 
gönderildiği söyleniyor. 

FRANSANlN MUV AF AKATI 
Brüksel, 21 ( Ö.R ) - iyi 

kaynaktan bildirildiğine göre 
Fransa hükfımeti kgiltere hü

küınetine yaptığı bir tebliğde 
ispanyadaki ecnebi gönülülle
rin ıneınleketlerine avdetlerini 
ınüınkün kılmak üzere muba

sematın bir müddet için tatili 
prensibici tasvip ettiğini bil
dirıniştir. B. Delbosun geçen

lerde Londrada yaptığı görüş
melerde lngiliz hükümet erkauı 

... t:!&ı 
ı • .• ,~ 
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Bilbaodaıı bir görünüş 

ile beraber şu nokta üzerinde 

bir mutı1bakat hasıl olınuştu 

ki ispanyadan ecnebi muha· 
riplerin iyi şartlarla çekilebil

meleri için bundan evvel mu· 
hasamatm katedilınesi esaslı 
bir şarttır. Londra kabinesi bu 

hususta alakadar hükümetlerin, 

bilhassa Almanya ve ltalyanın 
fikrini araştırmağı kabul et
miştir. lngiliz hükümeti kendi 

hesabına bu teklife muvahk 
cevap vermiştir. 

YENi BAŞVEKiLE GÖRE 
Valansiya, 21 (A.A) - Baş· 

vekil N egrin ecnebi gazeteci

lere yaptığı beyanata lspanyol 
ihtilafında her türlü tavassutu 
hükümetin reddedeceğini söy· 

)emiştir. 

ROYTER BiLDiRiYOR 

Bilbao 20 (A.A) - Royter 
muhabiri bildıriyor: 

Asi tayyareler Bilbao civa-

rında bazı mahalleri ve bu 

arada bilhassa Baracaldoyu 

bombardıman etmişlerdir. Bü
yük bir bomba bir sığınağı yık· 

mış ve erkek, kadın ve çocuk 
10 kişinin ölümüne sebebiyet 

vermiştir. Şiddetli topçu ateşi 
ile kuvvetli hava bombardıman· 

ları neticesinde asiler Santan• 

dı:r taburunu Mont ]atanın ce· 
nubundaki Mont Gondara me\'• 

zilerinden geri çekmeğe mec• 
bur etmiştir. 

Bir zabitin bildirdiğine göre 

Munguia şehrinin bombardıma· 

nma 24 Junkers bombardıınan 

tayyaresi ile bundan daha çok 

miktarda Heinkel muharebe 

tayyareleri iştirk etmiş ve bü· 

yük bombalar atmışlardır. 

Basklar Manguia müdafaasını 
takviye etmektedir. 

Salamanka, 21 ( A.A ) -
Resmi tebliğ : 

ettirmez. Eğer Venedik mülfutındanlyanın garbi Avrupa devletleriyle sıkı Biskaye cephesi: Kıtaatu:ııız 
sonra gazetelerde müba!Ağalı tefsirler bir yakınlık göstererek Al.manya ve ileri harekete devam etınekte• 
yapılmışsa, bu bizi asla endişeye dü- lltalyayı kuşkulandırmamak isterı<e- dir. Altı kasaba ile Fruniz te• 
şürmemiştir. Asabiyetin geçeeegıne mesinden ileri gelmiştir. Buna rağmen d 
kani olduğumuzdan sükutumuzu mu· her vasıta ile istiklfillni korumak iste- pelerini ele geçirdik. ]ata a• 
hafaza ettik. Sulha herkes muhtaçtır. yen Avusturya hükümeti Londra ve daki mevzilerimiei tahkim ettik· 
Zahiren göze çarpan karışıklık §undan Parisin teveccühünü istemektedir.Fran- Cordobe cephesi : Bueaavit• 
ileri geliyor ki sulhu herkes kendine ransa ve Ingiltere Tuna vadisinin teş· sa tepelerini işgal ettik. 
göre aramaktadır. kiliitlanması meselesiyle al!kadar ola- da 

Paris, 21 ( ö.R ) - cDebats> gaze- caklardır. Bununla beraber göriişme- Aragon, Madrid, Grena ~ 
Santander cephelari : Tüfen. tesine göre Avusturya hariciye nazırı !erden sonra Avusturya hariciye na-

doktor Şmidtin Paris görümelerlni ya- zırınııı çok memnuniyetli birtavır ta- muharebeleri düşmanın bır 
yan tebliğin mühim mahiyeti Avustur- kınacağı şüphesizdi. tayyaresini düşürdük •• .... ._ ______ ..... lıiiliiiiıiiiiıiııııiıiiliıiiıiıi ____ _ 


