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İmtiyaz sabibi : ŞEVKET BıLGlN 

Başmubarrir ve umumi neşriyat müdürü: 

HAKKI OCAKOGLU 

Devc.m müddetli rürkıye içinıHariç ı çin 
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inkılap abidesi kuruluyor 

lstanbul, 17 (7elL/onla) - Şehtimızde 150 
metıe yüksekiığınde muazzam hır ınkıllip libi- 1 
desi kurulması karat/aştı. Abide Suıtanahmette 
kurulacak ve üç cepheli olacaktır. 
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STEFANİ AJANSININ 
. 

BiR TEBLİGİNE GöRE 

Başvekilimiz, beraberlerinde hariciye vekilimiz .olduğu halde Sofyaya 
oğrıyarak B. Köse lvanof~un ziyafetinde hazır bulunacaklardır 

...................................................................... 1 ...................... . 

ŞEF'in Sof yadaki evleri 
1 

lcıızıl':Z::a::-zAzzzzz;.::z-AllllllPioill!:Z:.r;..QCl:li:Zlcı::ıı:z::a::;r;czz:~atcL.//ZZ"LZ7"LZZTAdaf'ZZZ"LZYzx:zr..LZ"'.l22'.2CilZ.i~llEli!lil!rr~l!Sl!l2~-~•l!:l!ııızız;ı;:oz~ııı:zar"?":ıı:z~·srrı:oı111111ı12İım ................................... rı:z::ııııııııız:ıııı::ırı::ı1111111111111111ııııııııııııııllill.l .. lllllllır:i<lillll!ili!li!IZııı:llfAlımlıii 

Fransa Başvekilim iz gitti lktısadi kalkınma • • 
ıçın Bokakotovskaya 

Türk dostluğuna Yugoslav Harbiye Nazırı General Amerikanın da iştirakile 
layık 0ıan ., Birmariç, Başvekilimiz şerefine 
değeri vermelidir 

bir teşebbüs yapıldı 
... :=:e:ev:ı~=~~===y=•: mükellef bir ziyafet verdi başvekili Haziranda Belçika 

Vaşington' a ınüzdeki hafta içinde yeniden faaliyete BELGRAD. 1 7 (Hususi Muhabiri-
ıeçecektir. mizden) - Başvekilimiz General ismet 

Türk murahhaslan bugiinlerde Cenev· lnönü ve refakatlerindeki Ze"Vat, Sarayow 
reye hareket eyliyeceklerdir. Türkiye u- va belediye reisi B. Ethem Bıçakcı·nın 
ınumi efkinnın büyük bir hassasiyetle ziyafetinde bulunduktan sonra dün ge
lakip eylediii bu davaya, Uluslar sosye- ce, zabitan mahfelini ziyaret etmişlerdir. 
tesi prensip bakımından, bizleri tatmin Yugoslavya harbiye ve bahriye nazırı 
eyliyecek bir istikamet vennif bulunu • General Lugo Birmariç zabitan mahfe
Yor. Şimdi beklediğimiz bu prensiplerin linde Türkiye ricali şerefine mükellef bir 
fili tezahürlerini görmektir. Daha doğ- ziyafet vermiştir. 

Paris, 17 ( Ö.R) - Belçika 

başvekili B. Van Zeelandın 
Haziranda Vaşingtonu ziyaret 

kararı beynelmilel mabafilde 

çok derin tesirler yapmıştır. 

Bu ziyaret esnasında Amerika 

ve Belçikayı alakadar eden 

ekonomik meseleler görüşüle
cek ise de asıl 111evzu B. Van 

l'Usu bu davanın hükmü alınmıştır. En Başvekilimiz zabitan kulübüne girin
lizun olan infazıdır. Açıkça itirafa mec- ce büyük şefimizin. mahfe! binruıına ta
buruz ki Fransa hali Hatay qini olduğu lik edilen fotoğrafları Lüyük bir heye-
tekilde, açık ve samimi bir diitünce ile can uyandırmıştır. Yugoslav ordusunun Zeeladdın Fransa ve lngiltere 
ele almaktan çekiniyor. ffili orada hü- cihanın yetiştirdiği en büyüle askere icar- tarafından memur edildiği bey• 
lcüm aüren kuvvet aömürğe xihniyetidir. şı gösterdiği yük'"k tazim eseri büyük 1. nelmilel ekonomik vazifedir. 

Gerçi Fransanın Ankara sefiri corta- zevkle takip edilmi•tir. B. Ruzveltin daveti Brüksele 
da iktihamı gayri kabil miitküller mev- Ziyafette. dost ve ınüttefik Yugoslav Soıvadaıı bir göıünüş 15 gün evvel, yani beynelmilel 

gidecektir 

cut bu1unduğunu sanmıyorum» dernekle erkinıyle yapılan sanlimi hasbihallcrin Vekillerimiz. Yugoslavya Harbiye nazı- gelmiştir. 
ekonomik bir tahkikat ıçın 

İİnıit verici bir kanaat ortaya atmqbr. uyandırdıiiı alakayı anlatmak müıkül- rının da refakatiyle, saat dokuzu çeyTek Bokakotovskada yapılan karşılama tÖ• Belçika başvekili 8. Van Zee/and 
Fakat işlerin cereyan tarzı, bize bunlann dür. Bu güzel vc>ile ile iki ulusun bundan geçe Sarayovadan ayrılmışlardır. Türk reni çok muhteıemdi. Şehir belediye re- Fransa ve lngiltere tarafından çok biıyük bir ekonomik gay-
aksini ifade eyliyor. Halaydan gelen Te sonra daha iyi bir şekilde kaynaşmaları ricalini hiimil olan hususi tren geceyi isi Türk ricalini selamlıyan bir nutuk yapılan davetle aynı zamanda ret sarfederek dünya ekonomi 
tüylerimizi ürperten haberler Fransada mümkün olacaktır. yolda geçirdikten sonra, sabahleyin sa- söylemi§ ve buna cevap verilmiştir. gelmiştir. Bundan anlaşıldığına vaziyetini ısliiba çalışmak bu-
hir xihniyet deiiifikliğinin mevcudiyetini Ziyafeti müteakip Baş ve Hariciye at dokuzu yirmi geçe Bokakotovska'ya - Sonu üçüncü sahifede - göre Paris, Londrave Vaşington - Sonu sekizinci sayfacüı -

değil tersine olarak çıkuıa.z bir yolda 11- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l'ar edildiğini anlatıyor. 

Sovyetler ve Birleşik Amerika Kamu tayda hararetli konuşmalar oldu Antakya ve lakenderun havalisinde 
l"iirldere karı• tatbik edilen tazyik aiya
le!İ devamdadır. Fransanın idaresindeki 
topraklarda ailihlandırılan çeteler hu • 
dutlarımızdan içeriye aevkolurunakta • 
dır. Hudut emniyetini bozan bu hadise
lerde Fransa açıktan açığa qkiyalara ya· 
laklık etmektedir. O kadar ki Türkiye 
lııilli Iı"udutlan içinde İısayİf ve emniyeti 
lcorumak için fevkalade tedbirer almağa, 
bir çok külfetlere katlanmağa mecbur 

Kuvvetli bir Sovyet 
don.anması yapılacak 

Yeni askeı·i inşaat işlerile askeri 
maluller meselesi müzakere edildi 

Amerika ile mesai birliği istediler 
lcaıınıımışlır. 

Herhalde dost bir devletten bekliye
bileceğirniz hareketler bunlar olmamak 
terektir. 

«Ananevi dostluk• kelimeleri ile da
İına tekrarlanan Türkiye - Fransa müna
"'batının biz fili sahadaki tezahürlerini 
l>ıaalesef gÖnnÜf değiliz. Veya çok az 
"e istisnai zaJT'=larda hiaseylernİ§İzdir. 

Buna ananevi doıtluk demekten z.i -
l'ade zaman zaman kar§ılıklı menfaat -
lerden do:-"lll münferit hadiseler vufmı 
"ennek daha doğru o' .ır. 

Amma buna rağmen Fransız kültürü· 
l\İin Türkiyede genİ§ rnikyaata yer almıf 
<>lnıası Türkiye umumi efkinnda Fran
"':va kar§ı bir sempati yarabnqtır. Ne 
>azık ki bu sempati muhataplarında sa· 
11\İıni bir makes bulmakta zorluklarla Sovyetlemı Londra e/çısi M aiskı 
l.a.tdll!ıyor. Bunun sebebi Fransanın bu- Londra 17 (A.A) - Havas 
tİinkü Türkiyeyi bütün açıklığı ve aamİ· ajansı mubabirinden: 
lbiyeti ile anlamak İstememesi, anlaya - Babri mabafil dün Sovyet 

llıamasıdır. sefiri B. Maiskinin B. Norman 
Daha geçenlerde Türk topraklanndan •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 

leçen Suriyenin m~ul devlet adamlan, miyorlar. Ananevi dostluğun manası 
'tiirkiye dostluğuna verdikleri kıymeti bu mudur ? 
tekrarlamakla zevk duyduklannı söy • ı istedikleri bir çok devletlerin Fransız 
1•diter. Bll!vekilimizle temiz duygulan bek~monyası altında sürüklenmesi,kayıt
Lildiren telgraflar teati eylediler. ı •ız ve f&rls~ k~ndilerine alet olması İae 

Suriye umumi efkinnda Türkiyeye 1 buna artık imkan tasavvur edilemez. 
•:vi temayüller bulunduğunda fÜphe 1 Fransa, politikasını böyle bot ve ma· 
'lhl.iyoruz_ Buna rağmen müstemleke nasız emellere dayamak istene derin bir 
~tnurlanrun direktifleri ile hareket ey- 1 hayal ıulcutile karıılapcağı günler çok 
l)en F ranslZ hariciye nezaretinin hareket ,. uzak sayılamaz. 
~ ifade eyliyecek kelime bulmakta Fransadan beklediğimiz hakikatlerle 
~tluk çekiyoruz. ı kar§dll!maktan ürkmemesi çok açık ve 

Bu yetmiyonnuı gibi Fransız matbu- aamimi olması, Türkiyenin dostluğuna 
-lının bir kısmı Türkiyenin Uluslar sos· liyık olan değeri vermeıidir. Cenevre 
>•teai çerçevesi dahilinde barıtı korumak gÖrİİJmeleri Franaanm diifüncelerini bir 
>otundaki politika faaliyetini auiıefai:- kerre daha ortaya koymasına fırsat ve
'>leınekte tereddüt göstermiyorlar. in- recektir. 
~ iftiralarda bulaamaktan çekin-1 

Davis şerefıne vermiş olduğu 
öğle ziyafetinde kuvvetli bir 

Sovyet donanması vücuda ge

tirilmesi hususunda Amerika

nın mesai birliğinde bulunma
sını istem:ştir. 

Sovyet sefirinin B. Norman 

Davise Noyrmanskde bir üssü 

babri vücuda getirilmesi hak

kmdaki Sovyet planlarına dair 

malumat vermiş olduğu söy
lenmektedir. 

Londra, 17 (A.A) - Bura

daki Amerika deniz mabfilleri 

Sovyet Sefiri Maiski ile Nor

man Davisin Sovyet babriye

- Sonu üçüncü sahifede -, '////h•/LL/YT~L/.2ZXI 

On ayda 
199.572.554 
Lira tahsilat yapıldı 

•••••••••••••••••••••••• 
lstanbul, 17 (Telefonla) -

Maliye vekaletinden alınan 
malumata nazaran, on aylık 

varidatımız 199.572.554 lirayı 
bulmuştur. Bunun 187 milyon 

925.870 Lirası 1936 mali 

yılındaki vergi basılatına 
aittir. Bu rakamlar gösteri

yor ki vergi tabsilitı yerin

dedir. Halkımız tediye iıle

riode büyük bir hassasiyet 

göılermektedir. 

B. Fuat Ağralı'nın izahatı 
ANKARA, 1 7 (Telgraf) - Anadolu her üç senede bir tabi tutuldukları mu- -c Tekaüt kanununun askeri ma-

Ajansı servisinden : ayeneye sivil mallı.ilerin de tabi tutulup Jiillerle vermiş olduğu hak ile mülki ma• 
B. Fikret Silay'ın başkanlığında top- tutulmadıkları hakkındaki sual takrirleri lüllere vermiş olduğu hak arasında bü

lanan Kamutayın ikinci celsesinde gene~ okunmuş ve Finans bakanı Fuat Ağralı yük bir fark. vardır. Askeri ma1Ul.lerde 
ral Kazım Sevütekin askeri mallı.ilerin . şu cevabı vermi,tir : _ Sonu üçüncü sayfada _ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 
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Oüneş takımını teşkıl eden oyuncu/at bir atada 

Beşiktaş Ankarada galip ge1di 

Üçokspor takın.aı, güzel bir oyun çı
karmasına rağrr1en 1-4 mağlup oldu 

Ciddi zevkli, güzel, heye

canlı ve tatminkar bir oyundan 

sonra bire karşı dörtle galip 

gelen misafir Güneş takımının 

luıandıiı salebeyi alkJtl-k 

Güneşin oyunu lzmiri tatmin etti 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

isteriz. Şunu söylemekten zevk dakika yorulmadan oynamış ve 

duyuyoruz ki Güneş takımı, baklı bir galibiyet elde etmiş· 
lzmirde diğer takımlarımızdan tir. 

daba güzel bir intiba bırakmı- Günün futbol taliini misafir 

ya muvaffak olmılt, doksan 



Safine 2 

Edirnede 
Bisiklet koşusu 
Edirne (Hususi muhabirimiı.· 

den)Edirne bölgesi spor kurumu 
tarafından seri olarak tertip 
edileceğini evvelce bildirdiğim 
biJyük bisiklet mOsabakalannm 
birinciM geçen. gfhı yapıldı. 
Koşuya saat 9 .buçukta baı· 

lan!Wf ve altı bisikletçi geDÇ 
iftink ebnipir. 

Miiaabıılıa liç werdeli cami. 
önünae başlararak Hasköye 
kadar 30 kilometre mesafe 
dahilinde yapılmıştır. 

Rüzgarın önden gelmesine 
rağmen Cahit bir saat altı da· 
kika 34 saniyede hu mesafeyi 
alarak birinciliği kazanmıştır. 

Müsabaka şehirde ve bil· 
hassa gençler arasında büyült 
bir alaka uyandırmış ve büyük 
cadde koşu saatinden evvel 
geçilemiyecek dr.recede dol· 
muştur. 

Koşucuları Trakya bölgesi 
spor mümessili Bay Kadri 
Nemlioğlu ile meraklılardan 
bir kısım otomobillerle Haskö
ye kadar takip ettikleri gibi 
avdetlerintle de hareketlerinde 
olduğa gibi bir çok halk tara· 
fındaıı karşılanmıştır. 

Önümüı.delıi Pazar günii 
müsabakaların ikincisi yapıla· 
caktır. 

Bu koşuda mesafe kırk ki
lometre olup Edirne-Hasköy 
ve Havsa arasındadır. 

Edirnede havalar 

Soyadı cezalan 
Soyadı almadıkları için para 

cezasına çarptırılanların, bu 
cezalarını vermezlerse hapsen 
tahsil yoluna gidilmesi iç ba
kanlığından İlbaylığa bildiri!· 
miştir. 

At koşulan 
Yarı~ ve ıslah encümenının 

At koşularının bugün üçüncü 
haftasıdır. Kızılçullu alanında 
bugün yapılacak koşuların çok 
heyecanlı olacağı tahmin edil· 
mektedir. 

TAPU UMUM MODtRtNlN 
TETKtKLERI 

Ankaradan gelerek vilayetimiz tapu 

işlerini tetkik eden tapu umum müdiri 
B. C mal dün de tapu müdirliğinde tet
kikl ine devam etmiştir. 

Kültür Lisesi talebeleri 
Kültür lisesi ders eksürsi· 

yonlan için geçen hafta Ber· 
gamaya gitmişler, tarih öğret· 
menleri tarafından verilen iza· 
hah dinlem~lerdir. 

YENi ASIR --

Çocuk_ bayramı hazırlıkları 1 

Çocuk hatipleri tarafın
dan hitabeler söylenecek 
Nakil vasıtaları ve sinemalar için bir 

program hazırlanmıştır 
Kültür direktörlüğü, uluaal egemenlik 1 Hüseyin, Bayraklı öğretmenlerinden Bn. 

ve çocuk bayramının mükemmel olınası Remziye. Halitbey öğretmenlerinden B. 

için ilk okul baı öğretmenlerinin yardı- Lami, Kocatepe baı öğretmeni B. Şen· 
mınt istemiştir. Bu hususta mekteplere türk, Topallı baş öğretmeni B. Sami , 
gönderilen tamimde şu esasların nazara Şehit Fadıl öğretmenlerinden B. Kadri, 
alınması istenmiştir : Misakımilli öğretmenlerinden B. Mu • 

1 - Ulwıa.I Egemenlik ve çocuk bay· lllddin ... 
ramı tatili 2 2 ci günü öğleden sonra baş· Buca ve Burnava okulları baş öğret
lamak üzere 23 ve 24 nisan günleridir. menleri, tören yerlerini kendileri seçe· 

2 - Bu bayramın tam bir anlayış ve ceklerdir. , 
hazırlıkla kutlulanmuı için okullarda Tören yerlerinde verilecek söylevler 
birkaç gün öncesinden itibaren 3. 4 ve lcısa, aÇlk ve çocuk diline ve anlayışına 

5 ci sınıflarda dersle hu konu üzerinde uygun olacaktır. 
ve etrafında toplanacak. 1 ve 2 inci sı • 23 nisan günü çocukların vapur ve 
nıflarda da bütün dersleTdc bayram ha- tramvaylardan ücretsiz olarak istifade 
zırlığına büyük pay aynlacak.tır. etmeleri temin edilmiştir. o gün saat r 3 

3 - Bayramın oltul içinde Te yakın de Konak iskelesinden hareket edecek 
okullarda birlikte lcudulanmaaı için bü- bir vapur Pasaport ve A1sancağa da uğ
tün öğrencile-r 2 3 nisan sabahı saat 6 den nıyarak Karşıyakaya gidecek, çocukları 
Önce okula gdeceklerdir.Saat 9,30 aka· ücreıaiıı: laf1Y&caktır. Ayni gün uat 15 
dar okulda bayram töreni yapılacaktır. le f 6 araamda altı tramvay arabası Ko· 

S...t 1 O da her okul ilifilı; 1 sayılı çi- ııakla Güzdyalı arasında yalnız çocuk· 
zelgede gösterilen mahalde yalan ve lara tahsia edilecektir. 
komfU okullarla toplanacak ve burada 2 4 nisan günü için Çocuk Esirgeme 
genel tören yapılacakbr. lrunımu tarafından talebelerin parasız 

Edime, 17 (Hususi Muhabi

rimizden) - Bir hafta evvel 
bahara kavuşarak paltolarını 
atan Edirneliler, üç gün· 
denberi havalann soğuk git· 

Bugün de yüz kişilik bir grup 
Efes ve Selçuk eserlerini ted
kik için Knpdasına gidecek· 
!erdir. 

1-lazırlanan programa göre Türk bir- olarak. a.inema1ara gitmeleri temin edil· 
!iği okulu baş öğretmeni B. Sadık. Al • miştir. Hallr.evi musiki severler ıosyete· 
sancalı: baş öğretmeni B. Alısen, Necati •inin yardımiyle koruıerler temin edile

::ııı:ı:11•m:ım:ı:z!!:l!ZZIZ:l!ZZZ:Dllift bey baş öğretmenlerinden Bn. Huriye, ceği gibi meddah ve karagöz oyunları da 

Gazetemiz 
mesiııden ötürü tekrar palto ~ 
giymek mecburiyetinde kalmış· Ankarada satış teş· , 
tardır. Bazı eYlerde kaldınlan 
sobalar tekrar yerlerine kon· kilatı yapmıştır 
muştur. Gazetemizi okumak isti· 

Diin akşam yağan yağmur yen birçok zevat "Ankara,. 
zürraı sevindirmiştir. da "Yeni Asırı,. bnlamadık· 
iş müesseselerini teftiş larını matbaamıza bildirmiş-

Edirne, 17 (Hususi Muhabi· !erdir. 
rimizden _ Çanakale ve Te· Yeni Asır gerekAnkaralı 
kirdağı vilayetlerindeki iş mü· okuyucularını tatmin etme.k 
esseselerini tetkik ve teftişe ve gerek lzmirden Ankaraya 
gittiğini bildirdiğim Trakya giden okurlarını alıştıkları 
umum müfettişliği ekonomi mü· ·" Yeni Asır " dan mahrum 
şaviri bay Mahmut Vaıdar dün bırakmamak için Ankarada 
akşam Edirneye avdet etmiştir. teşkilat yapmıştır. " Yeni 

Mahmut Vardar bu sabah Asır " Ankarada aşağıdaki 
Trakya Umumi Müfettişi Ge· yerlerde satılacaktır : 
neral Kazım Dirik'i ziyaret Akba Kitap evi 
ederek t~tkikatı etrafında bilgi Karaoğlanda All 
vermiştir. Saman pazarında Dur 

Umum Müfettişlik AH 
konagvı Yenh,ehlrde bayi 

1\-'lust<la 
Edirne, 17 (Hususi Mubabi- TUtUncU Ali Ekber 

rimizden) - Edirnede yapıl· Ahmet Enver bakka-
ması kararlaştırılan " Trakya Hyesl tUtOn gişesi. 
Umumi Müfettişliği " konağı· Taştıanda gazeteci 
nın inşası için 34 küsur bin Yakup 
liraya eksiltm.:ye k<>nmuştar. TDtUncU karde,ıer 
Müfettişlik konağı Ediraenin pazarı 
yüksek ve güzel bir yerinde P< stacıda gazeteci 

ömer 
yapılacaktır. m2Zıl:iımııa::11111mıızı=-11ı:::ı:ı-

·1 Halkevinde •ı Göçmen işleri 
Çeşmede göçmenlere tevzi 

edilecek arazinin vaziyetini tet
kik etmek üzere Ziraat müdürü 
Bay Nadir ile Burnava nahiye 
müdürü Bav Şefik dün Çeş· 
meye gitmişlerdir. 

Pazartesi günü saat 16 
da Dil, Tarih, Edebiyat ve 
saat 17 de spor komite top
lantıları yapılacaktır. 

Müdafaai hukuk öğretmenlerinden B. tertip edilecektir. 

Köy 

Kavak 
kalkınnta işleri 

fidanı yetiştiril
mesine Önem veriliyor 

Köy kalkınma işleri hakkında Dahi- lir temin edecek bale gelmiş bulunacağı 
tiye Vekaletinden vilayete bir tamim tabiidir. 
gelmiştir. Kavaklıkların her türlü yapı inşaatın

ı 937 köy kalkınma p)tlnının ziraat kıs- da tahta, kuru meyveler için kutu, kağıt 
mıntn ilk maddesine alınan köylerimizi sun'i İpek, kibrit çöpü, kibrit kutusu ve 
kuvvetlendirecek. ve şenlendirecek olan barut kömürü imalindeki değeri ve or· 
köy kavaklarına ehemmiyet verilmesi mansız yerlerin odun ihtiyaçlarını kar· 
alakadarlara bildirilmişti. Planın bazı 1 şılayabilmek hususundaki faideleri, mu
yerlerde tatbikine başlanmış ve ekilen tedil ve soğuk iklimlerden genİJ ölçüde 
köy kavaltlarından eyi neticeler alınma• yetiştirme imkilnlatı nazarı itibare ah .. 
ğa başlanmıştır. ' narak bu iş etrafındaki mesaiye tam bir 

Vekaletin tamiminde şu izahat var- istikamet verebilmek doğru o1ac.a.khr. 
dır : Bu çal1.Şmadan müsbet ve muvaffak ne· 

Kavaklıkların dereli pli.n tatbikatı so- tice alabilmek İçin mesainin teknik usul· 
nunda köylerin bir çok ihtiyaçlarını kar· ler uydurularak nizam alhna alınması 
ıtılayacak ve köy sandtklarına mühim ge· zaruri ve faideli görülmüştür. 

Manisa bağlarındaki vaziyet 

Umum zararın 50,000 
çuval olması muhtemel 
Son soğuklar dolayuiyle Maniaa vila

yeti bağlarında mühim zararlar husule 
gddiği buradaki alakadarlara verilen 
haberlerden anlaşılmıJ ve vaziyet biraz· 
da mübalağalı telakki olunmuıtu. 

Türkofis müdürlüğü mesele -ile ehem
miyetle ve yakından alakadar olarak 
zarar miktannı mahallinde tetkik ettir· 
mi§tir. Alınan neticeye göre Muradjye 

bağlarında zararın tahminden fazla ol
duğu, fakat diğer yerlerdeki zararın de· 
nildiği gibi yüzde 70 • 60 nisbetinde ol
madrğı anlaşılmı~bT. Bütün Manisa ba
valisindeki zarar yelr.Urıu 40 • 5 O bin ÇU· 

val olduğu muhakkak gibidir. 
Maamafib yeniden ıürmeğe bqlıyan fi

lizlerin bu zararları oldukça telafi ede
ceği umulmak.tadır. ... ,,. . . . :-.··· ~ ı: ~ ~ ,, ,.,_~ 
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DANIELLE DARIEUX 

CUMA gününden itibaren 
ile CHARLES V ANEL'in temsil ettikleri 

Yeşil Dom'"no 
Baştanbaşa heyecan dolu ve büyük bir aıkın esrar 

Aynca Paramunt Dünya haberleri 
SEANS SAATLERi HergUn 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 

dola çok nezih, çok samimi hikayesidir. 

Miki h1avuz canlı karikatürler 
Cumartesi ve pazar günleri 1,15 de ilave seansı vardır. 

----=------------...:----...... 

Ölüm vak'aları 
Kanunu medeninin velayet, 

vesayet ve miras hukukuna 
dair hükümlerinin tatbikinde 
göriilen müşkülatı önlemek için, 
ölüm vak'alannın alakadar dai
relerce her hafta mahalli sulh 
mahkemesine bildirilmesi ka· 
rarlaştırılmıştır. 

B.KEMAL 
Antalya saylavı B. Kemal Ankaradan 

şehrimize gelmiştir. 

MUAU.IM YARDIM SANDlGl 
Muallim yardrm sandığı teşkili için 

hazırlıklar yapılmaktadır. Yakında ha
zırlıklar bitecek ve teşkilata başlana -
caktır. 

\tUAWMLER BtRLIGt 
TOPLANTISI 

gÜnÜ 

ı:a·ıMt:J 
Karşılıklı emniyet 

-12-
Umumi yafaytfuntzın itimadı 

.elbeden, claha açılr bir anlatw 
la, emniyet•izlik yaratan muzır, 

pazarlıkçı, hile sever unaarlar 
var. Bunları J:1Jrt1an oe hiiJi#ler 
besliyerek doyarmuftar. 

Uzattığınız liranın üstünü çe· 
virrniyen otobiU biletçisi, bir li· 
ralık mala beş lira teklif eden pa· 
zar clükkiincm bunlar arasında· 
dır. En büyük mağazada bile ba 
vaziyetle karşılaşabiliyorsunuz 

«Pazarlık u•ulÜ» yarını asır· 
danberi Türk al~ veri,inde rol 
oynuyor. Emniyetsizlik havası yll" 
ratmaktan başka bir faydası ol· 
mıyan, alanı ~c.tan alyhine olll" 
rak şüphelenmeğe daha asağısınt 
teklif etmeğe uvkeden bu fena 
usulün kaldırdclığı ülkeler çoktur. 

Beş liraya p~te ettiği e.
yayı üç liraya satan dükkiincınttl 
her şeyden önce, hileye alışkın ol· toplantısı önümüzdeki perıembe 

yapdacaktır. Bu toplantıda yeni 
heyeti seçimi yapılacaktır. 

idare mıyan genç dima~lar üzerinde ya• 
rattığı emniyetsizlik havası. Tirk 
cemiyetini diisiinclürmui gere
ken bir rwkta değil midir. Aldan· 
mağa kendisini alıptırmak iatenr.i· Yeni defineler(!) 

Kız enstitüsü bahçesinde de· yen bir cemiyet için al,. verişte 
fioe buluLduğu iddiası üzerine emniyet ve istikrar hava.ını yo· 
yapılan araştırmada hiç bir şey ratmanın, içtimai ahlak üzerim! ı 
bulunamamış ve aramaya son yapacağı besleyici te•irİ görür 
verilmiştir. gibi oluyorum. Ba meınır iiu!rin· 

Yunanistandan da bir Yu- de işlemek, çok mu zor, cliye dii· 
nanlı gelerek eliyle sakladığı #iniiyoram. 
bir defineden bahsetmiş ve NERlMAN GORSA 
arama için müsaade istemiştir. il• JI 
Y &!anda gerek bu defiııenio 1 23 Nisan ı 
gerekse Kızılçutluda mevcudi· Size çocuğu düşündürecek 
yeti iddia edilen bir definenin haftanın başlangıcıdır. 
aranma•ına başlanacakbr. •• • 

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

BIYIK ŞAlr!PlYONU 
Bıyık ve sakal modası maziye ka

rıştı. Dünyanın hemen her tarafında 
sakallı ve bıyıklı adamlara pek az te
sadüf olunuyor. Bununla beraber Fr.ın
sada şu gördüğünüz adam birçok bı
yıklıların iştirak ettikleri bir müsaba
kada 20 santimetnye yaklaşan bıyık

larıyle bıyık şampiyonu iLfın edilmiştir. 

VlNDSOR ŞATOSU 
Windsor'da doğan üçüncü Edvard 

bu~iinkü hanedanın ismi olan Vindsor 
şatosunu inşa etmişti Krallığın en gü-

zel şatosu budur. O tarihte işçi bul
mak bir mesele olduğundan şatonun 

on sekiz sene süren inşaatında hep an

garya suretiyle işçiler kullanılmıştır. 

Şatoda çalışırken işi bırakarak kaçan 
işçilere sığınacak yer gösterenler hap
sedilirdi. Şerifler bu kabil işçileri zin-

rirken halkın tahammülünü ~ 
karşı bu orijinal makine çok iş göre

cektir. 
SOVYETLER BIRL1G1NDE GAZEJ'I 

1936 senesinde Sovyetler Birliğinde 
on bine yakın gazete çı kmak:ta ve bun· 
!arın gündelik: tirajı 38 milyon nüS· 
hayı bulmakta idi. Demek oluyor Jd 
gazetelerin ruletli, 1913 e nazaran, 1! 
misli, gazetelerin gündelik tirajı is, 

13,5 misli fazlalaşmıştır. 
Sovyet gazeteleri, bilhassa son se

nelerde seri inkişaf hamleleri kaydet• 
miş ve gazl:'teler, yalnız büyük mınta· 
kavi merkezlerde değil fakat ayni za• 
manda ta sovkhozlarda, traktör istaS" 

yonlarında bile intişara başlamıştır. 

Gündelik umuml tirajın dörtte biri• 
merkez gazetelerine aittir ve bu gaze
telerin tirajları, dünyanın en büyüle 
gazetelerinin tirajlarına yakla.<;mak~ 

cire vurarak Vindsora döndürmek em- ve hatta bunları geçmektedir. Mescl3 
rini almışlardL Bu kadar zahmetle VÜ· geçen sene zarfında cPravda• gazetC"" 
cuda getirilen bu şato nihayet demok- sinin gündelik vasati tirajı 1.900.000, 
rasinin zaferini görmüştür. Şimdi Dük clsvestia>nın 1.600.000 ve cKrestiyaııs' 
dö Vindsor adını taşıyan eski kral, rou- kaya Gaz.ela• nın da 1.750.000 idi. 
ha'-'--'- ki •--"'- krallığının en de- 1 · ~ ,. """""' .....,._ Milli cumhuriyetler merkez erUJU" 
mokrat simalarından biridir. ve diğer mıntaka merkezlerinde ;oti• 

GAR!P B!R MAKiNE şar eden gazetelerin miktarı ve tir"l' 
Kent kontluğunda bir İngiliz, geveze ları da mühim surette artmıştır. 193

6 

hatipleri istenildiği zaman susturınağa senesi bidayetinde bu yerlerde 9 ı:nil: 
muktedir bulunan orijinal bir makine yon tirajlı 2.900 gazete çıkmakta idi'. 
icat etmiştir. Makine insan kafası lıo- 1936 nihayetinde bu gazetelerin adedı 
yunda olup ağzı açıktır. Hatip nutku- 3.400 e tirajları da 11 milyona varın~· 
na başladı mı kafayı andının makine- tır. 

nin ağzından bir cmikyası sada> gibi Milli lisanlarda çıkan gazeteler ~ 
koskoca bir dil uzanıyor. Makine ta- seri surette inkişaf etmektedir. 1929 O
mam 270 saniye sabreder. NilıJl.vet göz- Türkmeni:standa ceman 25.000 nus:;: 
lerini larpmaya başlar ve elektrik ce- tirajlı 5 gazete çılı:makta idi. 1936 
reyanı kendi kendine kesilir. Kapalı ise bu guetelerin adedi 42 JI" tir.Jı:ııt 
salonlarda nululc veya konferans ve- da 177.000 e bal.iğ olmı.,tur. 
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Sünbüli Hava 
.Sabah gözlerimi açınca ilk işini 

rökyüzüne bakmak olur. 

TENi ASIR .... ::»anne• 

su 
Projesi tatbikatı 

Fakir ve münzevi bir adamın 
yegane tesellisi; iyi, açık bir ha
va, pırıl pırıl ve ümit veren bir gü
neşdir. 

Kamutayda hararetli konuşmalar oldu 

eni askeri inşaat işlerile askeri 
malôller meselesi müza.kere edildi 

Cezayirde 

Istanbul 17 (Yeni Asır Te

lefonla) - Kamutayca kabuJ 
olunan otuz bir milyon liralık 
tahsisatla Nafıa Vekaletinin 
başaracağı su projesinin tatbi· 

kine faaliyetle devam olunmak• 

tadır. Buna mukabil lırtınayı da çok 
ıeverim. Kapkara kapanık bir 
kubbe altında bulutların birbirini 
göğüsleyerek yıldırm arabasını 
çekişlerine bayılırım. 

Gökyüzünün bir bakır tep•i gi
bi yırtılışına, ıimşeklerin ateşten 
yılanlar gibi bulutlar arasında ko
Jrlşuna doyamam. 

* Bu iki•inin ortası çok kötüdür. 
Bulutlar arasında çıkıp kaybolan 
&Üneş, yalancı bir karaktere ben
zeyen hava .. En çok sinirime do
kunan budur. 

Güneşleri yakıcı, gölgeleri don
durucu olan günler; içimde ür
permeler doğar. 

(Sünbüli) dedikleri o men
debur havanın düşmanıyım ade
ta ... 

* Renklerde de öyleyimdir ben: 
r Apak) ı (Kıpkızıl) ı •everim. 

ikisi ortası olan (Penbe) iğren
:liğim bir renktir. (Gül penbesi) 
'1ile olsa .. 

Zifiri karanlık geceleri (Alaca 
karanlığa) tercih ederim. Kıvıl
cımlı temmuz kuşluğu ile, koyu .. 
Mehtapsız .. Yıldızsız .. Işıksız bir 
orman gecesi ayni ıeydir bence .. 

* Alaca karanlığı, sünbüli hava-
yı, penbe rengi sevmem ama ma
demki tabiidir. Tabiatte olagan 
bir şeydir. Bir hesaplı düzenin 
icabı ve (istihale) nin kanunudur 
bunlar. Ne çare katlanmalı ... 

K. ERGONES 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Düzeltme 
cHfünidin ölümü karşısında> başlıklı 

Yazıda: 

«Bir ilkbahar giinüydıı çıktım evimden 
erken> 

rHcr yer b<?§1qı, taze, 1ıcr cephe 11ıünbe-

sit, §<-'n~ 
•Çok gcçnıcdcu i§ittim: ölmtt.§ denildi 

Hamid> 
ıKttr§tm yedim vuruldum olunıe koş

madnn ben> 
Parçası altüst olarak çıkmıştır. özür 

dileriz. 
-ZZ?J.7JJ/...Z/.7.7.Z/77:7LLZ/XY/J 
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LoaAD- • -

Çocuk bayramı haftasmm 

ilk günüdür. 

Yavrularımızın bayramı 
için hazırlanınız ... 
'CLZ/./1Y.z7//.LLXZZ/JJZ-/LJr/x;'S 

Van Zeeland 
MUhim bir seyahate 

çıkr:cakhr 

B. Fuat Ağralı'nın izahatı 
- Baş taralı birinci •ahi/ede - kanunun hükümlerini esasen ortadan Ecnebiler bu memlekette Türk ka-
emraz cetvelinde tasrih olunduğu veç- kaldırmıştır. nunlarının, Türk mahkemelerinin hi-

Yerliler sefalet 
içindedir 

hile icabı olarak birinci yahut ikinci ikinci kanun çıkarken h~r . gün ~ah~ mayesi altında emniyetle oturmaktadır
derecede askeri malı111erden bir zata ziyade artmakta olan asken ınşaat ıhtı- lar. Türk mahkemeleri mic;afirperver
_tahsis olunan tekaüt maaşı hizmet müd- yacını daha ziyade tevsi etmek, _in~aatı .likıerini yerli Türklere gösterdiğinden ve mevsimin yağmursuz geç
detine cöre hesap olunacak tekaüt ma-1 daha planlı ve daha programlı. bır şc- fa?Ja ecnebilere g.öst.ermektedirler. Ve 
aşına tekaüt olmadan evvel aldığı maa-1 kilde inkişaf ettir.me~ maksadı:.le bir Jgüsterccek1crdir. Binaenaleyh bu knnu
şın emsal hasılı ile tekaüt maaşı arasın-, senede b~ş yüz -~ın lır~yı .te.cavuz eAtm~- nun maddelerinin müzakeresine geçil
daki farka yüı.de doksan zammolunur. mek şartıyle Mudafaaı m_~llı~e vekaletı- <liği zamnn konuşulur. Onu :ırzctınck 
Böylece bir askeri malule hemen hemen ne üç milyon liralık taahhut ıcrnsına ıne- iste.dm ki turizm denilen şey bir hika-

Paris 17 (Ö.R) - Cezayir 

umumi valisi B. Lcbt:an Fran

saya hareket etmiştir. Vali 

ekonomik haJ'atta kalkanma 

alametleri görünmekle beraber 

1936 rekoltesinin kifayetsizliği 

asli mal".§ derecesine yakın bir maaş .tah- zuniyet veriyor. yedir. Bir masaldır. Bazi memleketler 
sis olunur. Mesela 100 lira asli maaşı Bu ikinci kanun mucibince birinci vardır ki oraya gidilmesi mecburidir. 
olan ve yirmi sene hizmet etmiş birinci knnun hükümleri münfesih olduğundnn Hastalar \'e oraya alışanlar itiyat halin
derece askeri maluliyetten tekaüt olma· j ikinci kanuna göre vckuletin inşaat hak- de 

0 
memleketlere giderler. lngilizlerin 

sı lazımgelen bir zatın evvelce emsali kında aldığı tedbir ve plan şudur : Nise gitmesi işte öyle bir itiyattır. Ora
hasılı ile almakta olduğu maaş 300 lira 1 Harp okulu, Revir, Merbut, kıt'a, da akarları vardır. Veya her hangi bir 
Oldugvu halde tekaüt maaşı ile emsali hangar ve ahırları 75 7 bin lira keşif be-

Ceb mülkleri vardır. hasılı arasındaki farkın yüzde doksanı deli, Kırıkkale san'at okulu, cci Bazı Türkler de 1sviçreye giderler ki 
znm olunca 2 75 lira kadar tekaüt maaşı ha::.tahanesi harici kısmı. Bunlar karni- bu da itiyatları yüzündendir. Türkiyeye 

mesi yüzünden yerliler arasın

da sefaletin arttığını ve Fran· 

sız hükümetinin şimdiye kadar 

350 milyon franklık yardımda 

bulunarak felJahların vaıiyetini 

ıslaha çalıştığım söylemiştir. 

Beynelmilel 
Ticaret odaları retsl 

lstenbulu ziyaret edecek 
Befgrad, 17 ( Ö.R) - B~y-verilmic: olur. 1 len ikmal edilmiştir. Cebeci hastahanesi 

.. d ik jki nevl turist geliyor. Ya asarı irfanı be- nelmilel Ticaret odaları reisi Diğer taraftan yirmi sene hizmet eden j dahili ve servis kısmı 9 3 7 e mal edi- diiyatı görmek için (ki onlar kemakfin 
mülki malullere bahşolunan hak ise 25 j lecektir. Çorlu hastahanesi 938 de ikmal W. Staz yakında lstanbalu, 

h h · · gelmektedirler) bunların miktarı yüz 
sene hizmet etmiş hesabiyle tahsis olu- edilecektir. Haydarpaşa asta nnesının · ~ofya ve Pragı z'ıyaret edecek 

k · A bine vasıl olmaktadır. Kendilerine ıcap .., nacak tekaiit maaşına ancak yüzde elli esaslı tamiri 9 3 7 de bitece tır. meri-
l b eden kolaylım göstermekteyiz. Bir kı- ve bilahare Belgrada gelecek-derecesinde bir zamdır. kan Bovard heyetinden satın n ınan İ· -

ld a. ,1 h f 1 sım da vardır ki memleketimizin iklim t" Kezalik daha aşağı derecelere inecek naların mukavelesi yapı ı. ıv u a ız a a- ır. 

Bu projeye göre, her mın· 
takada muhtelif şubeler, kısım· 
Jar ve postalar bulunacaktır. 
Vekalet ilk olarak yir iki şube, 
on iki posta ile idare edilmek 

üzere Adanada işe başlatmış 
ve etüt teşkilatını tamamla· 
mıştır. 

Diğer mıntakalarda bu teş• 
kilat sıra ile kurulacaktır. 

Postacılar 
nümayiş yapacak 

Londra, 17 (Ô.R) - lngiliz 
posta ve telgraf müstahdemini 
yarın Londrada büyük bir nü· 

mayiş yapmağa karar vermiş· 
ferdir. Bu nümayiş 1931 sene
sindeki büyük nümayişi hatır-

latacaktır. Posta ve telgrafcı
Jar ücretlerinin kifayetsizliği ve 
iş saatlerinin fazlalığı sebebile 

protestoda bulunacaklardır. 
iddialarına göre bakanlık on
ların taleplerini kabule tema-

yül etmedikten başka kralın 
taç giyme merasimi münas~
betile kendilerine ücretsıı 

vazife harici memuriyetler de 
tahmil etmiştir. 

olursak daha büyük farklara tesadüf yı kışlası ve ahırları 93 7 de başlamak cihetinden çok müsait ve güzel yerlc- -···· k 1 d·ı kt. O rinMn istifade için gelirler. Mesela 1s-ederiz. Bununla beraber askeri malul- üzere iki senede i ma e ı ece · ır. tuz 
1 h f k · d d' ı"kı'ncı' alayın kıc:lası da ayni suretle ya- tanbulda Boğaziçi, Yalova, Bursa yaz lere veri en u ar gayet yerın e ır.. " 

tahvilleri istikraz Ergani 
1 1 f k b Pllacaktlr. Bund~n bn~ka daha birçok için çok güzel yerlerdir. Buralara ecne-Mülki memur ara veri en ar masa a· .. • 7 89 

şında çalışmak suretiyle devlete hizmet noktalar vardır. Bunların hepsi 940 se- biler gelmektedir. Fakat ecnebilerin gel- Ot b. ıı·ra 83 nu 
d 1• d"I k d-'- memesini icap ettiren sebep kanunlarda- 1 UZ JD · • için g-eçirdiği !tcnelerin bir ikramiyesi- nesine kn ar rea ıze e ı ece ve ana 

dir. Askeri malul ise harpte, darpte,ba- büyük bir inşaat programı ile huzuru ki vergiler degildir. Bir takım huzur ve 

yırda, dağda. şurada burada bin bir teh- alinize gelinecektir. keyfi icap ettiren meseleler vardır ki 1 t h . 1 . b t tt . 
Jike karşısında devlete hizmet için vü- Sual takrirlerine karşı verilen bu hunlar memlekette bazı Sdet ve n11lfik- mar a 1 a vı e ısa e e ) 
cudunu vıprntmıştır. Bu itibarla iki sınıf izahattan sonra Türkiyede ecnebilerin larm değişmesine bağlıdır. Ondnn sonra 

~ 1 ··-·-·-maıu·1 ~rasında mu'·hı"m bir for"k olması 

1

8cynhnt ve ;knmetleri hakkınoa ka- memleketimiz mesafe itibariyle diğer k B I b' d 
" Ankara, 17 (A.A) - Cümhuriyet mer ez an cası ınasın a gayet tabiidir. Böyle l.ıir fark olmasına nuna müzeyyel. 9. 35 n~m. a.ra. lı ka_nunu.n bazı yerlerden daha uzak ve uzundur-

3 
E . 'k 

b dd l d - l d ıd·~· kit t · t b' lm" yapılan ı"kramı"yelı' ve yüzde beş f aizli 193 rgani ısta razı göredir ki askerlerin maluliyet derecesi- • azı ma e erının egıştırı mesıne oıt Turizm eni ıgı va urıs ıze ge ı-

k w d 1 ıA 'h ·· k · ·ı · t' .:ı· 1 ket· 1 k t halkının tahvı'llen'nı'n 4 u .. ncü amortı' ••e 8 nci ikramiye keşidesinde ni üç senede bir yoklıynra eger az e-, ayı anın muza eresıne geçı mış ır. yor uıye mem e ın, mem e e .,.. 

rec.eden yukarı dereceye çıkmışsa ter- Bu ıµünasebetle söz alan Berç Türp kalbine hicran vermemelidir. Twist. gel- .ikramiye olarak 83 789 numara!& tahvile 30 bin faa, 30,273 
filerinin gözetilmesini vazij kanun istıh- i kcr (Afyon) Ahmet Ihsan Tokgöz(Gi- miyor~n bu kabahat ne liük· Ulır.:in, 1'.le numaralı talivile ıs' bin füa, 143,898 nuo\ar=ılı tahvile 30001 
daf etmİ§tir. Mülki memurlardan malul 

1 

reson) memleket jçinde turizm ve cc- memleketin, ne milletindir. Bu takım 19,lB2 numarah tahvile 3 bin lira, 196,678 numaralı tahvile üç 
olanlar için kanunda bu esas konmo-I nebilerin iknmet şnrtlarının kolaylaştı· eski itiyaiların ncticeSI olarak nkmların bin lira, 

8713
70 numaralı tahvile 909 lira, 96,261 numaralı 

mıştır. Böyle bir esasın dahi konmasına rılması yolunda bnz.ı temenniler ve tav- başka tarafa gitmelerinden ibarettir. tahvile 
909 

lira, l3475 numaralı tahvile 909 lira, 137,473 
mahal olmadığı kanaatindeyim.> i şiyelerdc bulunmuşlardır. Yoksa Türkiye Hükumeti Cumhuriyeti O 

S ı 1 tabvl·ıe 909 lira, 155,980 numaralı tahvile 12 şer - Soal takriri sııhibi general Kiızım C· iç işleri Bakanı ve Parti genel sekre• kurduktan sonra hakikaten turizmi ge- numara 1 

vütekin söz alnrak Finans Bakanının mü- teri Şükrü Kaya bu mütalaalara karşılık tirmek için gerek kanunlarda ve gerek liralık ikramiye çıkmıştır. Ayrıca 5400 tane tahvil numarasına 
talaasına iştirak etmediğini söyliyerek •

1 

olarak demi~tir1ki : · idaresinde icap eden bütün teshilah amorti isabet etmiştir. Keşide listelerinin dMerkezd Bankad~ı, .~~ 
demiştir ki : - Arka aş.ar~ dinledikten sonra gö::ıiermiştir. Misal olnrak gümrük mu- Bankası, merkez ve şubeleriyle Malsan ıkların an le arı ı 

-«Memurin ve tekaüt kanunları ma· 1 bize yapacak hır ış kaldı, demektir. Ec- amelatındald tatbikatı gösterebilirim. •. k" d" 
llılleri tasrih ediyor. Memurini mülkiye- nebileri memlekete getirmek irin bütün mum un ur. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••"' 

"' yine misal olarak polisin hiç kim- • ı • • • .. • • • .... • .. • •"" • "... .... ... ..... ... .. , • • 
den malul olanlar da her üç senede bir kuyudntı kaldırdıktan başka kendilerine Başvekı' lı' nıı' z Bok ~..ak otovsk a ya !!I ttı 

ı seyi indirmeden vesikalnrının mua- n v muayene edilmeli ki maluliyeti ziyade- mahsus modern güzel, bedava oteller, 
1 yenesini gerek denizden ve gerek kara-leşmişse yük5ek dereceden maa11 alsın bedava lokantalar açmak , fodlalar 
· dan gelsin yol üzerinde ~raptıklarını söy-malıiliyet maaşı alsın. Ve bundan devlet vermek ve memleketi dolaştırmak,mem· 
ı 1 leyebilirim. hazinesi mutazarrır olsun. Adalet te- leketimizin güze liğini göstermek, yap· 

il Bazı memleketler vardır ki bu işler ce i etmesi için her halde onların da mu- tığımız inkılapları kendilerine öğretmek 
1 

1 
k k daha güç ve daha geç oluyor. Ve taki-ayene ~ri ldzım gelir. için haki aten ço İyi olurdu. Fnknt 

M 1 k · ı· F Av ) 1 bat daha "'akınclan yapıldığı halde hiç-a ıye ve ı ı uat gra ı : bugün buna ma i vaziyetimiz müsait .; 
n· .. 1 1 k' k .. 1 b bir turist oralara gı"tmekten kendini - ız oy c an ıyoruz ·ı anunun go· olmadığı gİ i idari vaziyetimiz de müsait 

zettiği fark arzeıtiğim csbaptan dolayı- l değildir. Ecnebi tabirinden memleketi ınenedemiyor. Çünkii ihtiyacını ona gö-
dır Bunun k · ·· ı· d b J J v k re tesbit etmiştir. Ve orada turizm için · a sı muta ua a u unut arsa gezmek, ögrenıne • için gelenler anlaşılır 
bu hususta b

0 

t kl"f' k ·d b ) L •• • d ecnebiler jçin '"'apılan kanunlar turizm ır e ı ı anunı e u un- ki humara turıst enir. Bunlar mevzuu .; 

I b . . . h'I de vinç içınde bulunmakta idi.Türkiye bnş-- Baı tara ı ırıncı •!' ı e . -.-1 .. . . · · k"l" 
Burada yapılan ziyaretlerm hususı bır vekili lsmt't tnonu ıle harıcıye ;~ ~ ı 

Brüksel 17 (Ö.R) - Başve
kil Van Zeeland Birleşik Ame· 

rika devletlerini ziyaret proje
sinin esası bir Amerika üniver-

sitesi tarafından fahri doktor 
diploması verilmek üzere ken-

malan daha muvafık olur. ı bahis kanunun haricindedirler. Bir de aleyhindedir diye memlekette propagan-
Bu iz~~atı. ~üteakip. )'İne Ag~ne~al Ku-

1 
gelip benimle beraber bu memlekette da yapılmaz kanunlarda olur ki her 

zım Sevutekının asken emlakın ınşa ve yaşıyan. oturan, kazanan bir kısım ec· vakit arzettiğiın gibi bazı ileri atılmış 

ehemmiyeti haiz olduğu alakndarlarca Dr. Arasın Sarnybosnada knbullerı ıçm 
tebarüz ettirilmektedir. Başvekilimiz ge- istihznrat on gtinilenberi büyük bir ha
neral lnönü, beraberlerinde Hariciye ve- rnretle yapılmakta idi.Bu sebepten Türk 
kilimiz ve Yugoslavya Harbiye nazırı de\']et ndnmlarının Saraybosnndan gc
olduğu halde civardaki nskeri kar rgiı.hı çişleri esnru;ındaki tezahürata muazzam 
ve askeri müesseseleri ziyaretle uzun bir halk kütlesinin iştirak edeceği dah:ı 
müddet meşgul olmuştur. Karargah ku- evvelden malum bulunuyordu. Dahıı 
mandanı bu gece, Bokakotovskanın en dünden itibaren bütün şehir Türk VC' 

büyük otelinde Türk ricali şerefine bir Yugoslav bayrakları ile süslenmışti. Bu 
ziyafet vermiştir. Şu saatte ziyafet de- ~balı havanın fona olmasına ve ince bir 
vam etmekte ve samimi hasbihaller ya- yağmurun yağmasına ragmen saat ~cdi-

disine yapılan davettir. Eğer 
başvekil bu seyahati yapmak 

için Haziran ayını intihap et
mişse bunun sebebi şudur ki 

o vakıta kadar dünyanın eko· 
nomik vaziyetini ıslah imkanları 
hakkında Avrupa devletleri 
nezdinde ekonomik tahkikatını 
bitirmiş olacaktır. Bu netice 
elde edilince B. Van Zeeland 

tamın ıçın 2283/2425 numaralı ka-
1 
nebi vardır ki benim verdiğim vergiyi adımlar veyahut tercddüdii mucip ola-

nunlar il everelinge 1 vermemektedir. Jıte bu kan vergisine cnk hükümler ve cümleler bulunabilir. 
nunlar ile verilen tahsisat ile neler ya- mukabil kendilerinden ufacık bir vergi Her kanun gibi B. M. Meclisi ihtiyacına 
pıldığını ve Cümhuriyet hükümetimizin 

1 

almak istiyoruz. Bunu her memleket nl- en muvafık ve menfaatine en mutabık 
baş şehri olan Ankarada bir kışla inşası 1 maktadır. İsviçre dahi almaktadır. Ora· şekilde tadil eder. Bu kanun hakikaten 
hakkında bir teşebbüs olup olmadığı i dan gelen ıırkadaşlarımız oteJlerde ec• iktisad encümenini de alakadar edebilir. 
hakkındaki l'akririne karşı da Milli Mü-· nebilerin bir gün için yemek paralarına Arkadaşımın teklifini kabul ede
dafaa bakanlığı müsteşarı Necip Ali Kü- ilave edilerek alınan vergiyi pek ala hi- rek ikt.h;ad encümenine gitmesine 
çüka demiştir ki : lirler. Ecnebi getirtme propagandası için, ben de taraftarım. Gider, görüşülür, tek-

pılmaktadır. den itibaren Sara) bosnn ahalisi sokak· 
SOFYA ZiYARETi )ara dökülmüştü. Tiirk devlet ndamla-

tabii olarak bu teşebbüslerinin 
son hedefi olan beynelmilel 

ekonomik konferansa Bi"rleşik 
Amerika devletlerinin de işti
rakini temin için reis Roose-

velt ile ve Amerika devld 
adamlariyle ~örüşmek istiyceK

tir. Esasen Belçika baş\•ekilinin 
üzerine aldığı vazifeyi kolay· 

laştıracak bir sebebi de şudur 
ki yapnftlkta olduğu ekonomik 

tahkikatın hedefi Amerika 

Cumhurreisi tarafından takip 
ediJen gayeye tamamiyle uy· 

rundur ve gümrük maniaları
nın azaltılmasa suretiyle dün· 

Yada ekonomik faaliye.tin art

lbası hedefini takip etmektedir. 

B. Van Zeefand diğer. taraf

tan Belçikanın Ko.ugo ıömür
ıesini de ziyaret edecek ve 
bu · 

- Sayın snylav general Kazım Sevü- turizm propagandası için, kürsüye çıkan rar gelir. Zaten biz de bütün' encüınen
tekinin sormuş olduğu sual iki kanun ~arkadaşımız polislerin memleket otelJe- !erden geçirerek huzurunuza tam bir 
mevzuuna taalluk etmektedir.Birisi 3383 ~rine gelen ecnebilerin peşlerinden ko~- kanun olarak getirmekle mükellefiz Bi
numarnlı diğeri de 242 5 numaralı ka-1 tuğu, bunları ürküttüğü kanaatini ızhnr zlın getirdiğimiz kanunlardaki noksan
nun mevzularıdır. Birinci kanun mevzu· tetmi~tir. ları büyük meclis ikmal eder ve en mu
unu~ _t~alluk etti~i hü.kümler ııunla~dır : l T~rk polisi adli ve milli vaz.ifelerini vnfık şekli verir. 

Bırısı Konya ıle Sılle arasındnkı de- kendi usulleri ve kanunu dairesinde ya- Bu izahati müteakip layihanın bir de-
ko~I hat~ı~ın tesviyeaiyle bunun altın-1 par.Hiçbir kimsenin hayatı hususiyesine fa da ekonomi encümenince tetkik edil
da~ı arazı~ı~ alınması. Konyada öteden karışmaz. Cürüm jşleınedikçe hiç kim- ınesi hakkındaki tak'rir okunarak kabul 
berı asken ışgal altında bulunan niimu-1 · h ts t ş·· h ı· k" le 1• edilmı"ştır· . . .. . 1 seyı ra a 1z e mez. up e ı ımse r . 
ne ~s~ahaneı;ının tcferr~atıyle v~ m.~ıı- 1 her medeni memlekette olduğu gibi po- Kamutay pazartesi günü toplnnacnk-
tenıılatıyle beraber yanı oradakı duk- ı· il · d · · d t ki d tır 1 ıs usu erı aıresın e a p e er. . 
k3.nlnr ve saireler le beraber satın alın- 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••• 

~a~~. ve halen K~nyadak~ ordu ~iifet·!Sovyetler ve Yakalanan 
tışlıgı tarafından ı:şgal edılen hınanın 

satın alınması için ı 10 bin liranın kon· Birleşik Amerika kaçakçılar 
ma~ı ve sonra Menifondaki Amerikan Ankara, 17 (A.A) - Geçen 
kolleji Bovard müessesesini kırk bin - Baı taralı birinci •ahilede - bir hafta içinde . gümrük mu
liraya satın almaktır. Oçüncüsü Ankara• sinin inkişafı meselesini müna-
da muhafız alayı için yetmiş bin liralık kaşa ettikleri hakkındaki ha· bafaza örğütü biri yaralı 50 
bir kı~la inşası hususudur. herler tekıip etmektedir. kaçakçı. 440 kilo gümrük ka· 

Bunlardan bizincisi tamamiyle . yapıl- L. d 
8 17 ( AA ) _ Sir çağı, 1167 defter sigara ka-y . M ·r d k ' B d . OD r ' • 

mıştır. anı erzı on a ı ovar mu- Samuel Hoare dün akşam söy• ğıdı, iki bin çakmak taşı 9 
essesesine ait olan kısım tamamen alın-

ledigv i bir nutukta denir dev- buçuk kilo esrar, 49 gram mı tır. Konyadaki mesele Konya bele-
diyesi ile Müdafaai milltye vekaleli ara- Jetlerini hudutsuz deniz inşaatı eroin 77 Türk lirası 3 silah 

•u mak imkanı bulunmamı ve müsabakasına terketmeğe da- 14 mermi ile 15 kaçakçı hay-

BELCRAD, 17 (Hususi muhabiri- rmın geçecekleri yollardaki halk 01.\ü 

mizden) - Stcf ani ajansının neşrettiği binden fazla tnhmin olunuyordu. Bıı 
bir habere göre Türkiye Başvekili ge· halk arasında scnelcrdenberi şehre gel· 
neral ismet lnönü, beraberlerinde Hari- mcmiş ihtiyarlur da vardı. 
ciye Vekili Dr. Aras olduğu halde Yu- Hususi trenin vasıl olncağı müze bi· 
goslavya seyahatlerinden avdetlerinde nası önünde muzikası ve sancağı ik 
Sofyada birkaç saat kalarak Bulgar Baş- bir ihtiram bölüğii yer almıştır. Dost ve 
vekilinin vereceği öğle ziyafetinde hnzır müttefik Türkiyenin başvekili ile ha
bulunacaklardır. riciye vekilini bekliyenler arasH1dn 

Sofya temaslarını müteakip bir teb- münakru(ıt nnzırı B. Spaho, vali Lubiç, 
liğ neşredilmesi muhtemeldir. belediye meclisi reisi He bütün medis 

iSTANBUL, 17 (Telefonla) - Bul- Azaları, Saraybosna Metrcpolidi, istinaf, 
gar gazeteleri, Sofyada Başvelülimizin temyiz ve diğer mahkemeler reisleri ile 
yapacağı temaslara büyük ehemmiyet Saraybosna kUltüreJ, milli, insani ve 
veriyorlar. Bagvekilimiz, Büyük Şefimi- ekonomik bütün cemiyetlerinin mümes· 
zin Sofya ataşemiliteri iken ikamet ettik- silleri ve kadın cemiyetleri heyetleri de 
leri evi ziyaret edeceklerdir.. bulunuyordu. 

Böylece harbın daha 19 3 3 aonhaha- Muhterem Türk misafirlerini getireo 
rında Düçe ve general De Bono tara· hususi tren saat tam 9 da Müze civarın· 
fından tasarlandığı tarihi olarak sabit daki İstasyona girmiş ve Ba~vekil ismeı 
oluyor. O vakitten itibaren hazırlık ve 1nönü ile Hariciye ·vekili Dr. Aras va.· 
sefer te!enüatını general De Bono e1e gondan inerken dinmiyen heyecanlı al· 
aldı. kışlar ve tarif kabul etmez tezahi.irat ile 

İşe başından başlamıştı. Mosaua lima- selamlapmıştır. 
nının ıslahı, yolların yapılması, köprü- Dr. Spaho .misafirleri karııılamış, valı 
ler kurulması, limandan Asmaraya ka- Lubiç• onıda bulunan zevntı takdim et
dar olan yolun asfaltlanması la21mdı... mi~ ve bunu müteakip belediye reısı 
Eritredeki askerlerin mikdarını 4000den söz alarak dost ve müttefik Türkiye 
65 bine çıkarmak ve ltalyadan her nevi Cümhuriyetinin Ba§vekiline • Hoo gel· 
harp malzemesi göndermek icap cdi- dinin demİ§tir. 
yordu. Saat 13 te' vali muhterem Türk mi· 

SARAY BOSNADA 
Belgrad, 16 ( A.A ) - Sabahın ilk 

saatlerinden ,itibaren büfün Saraybosna 

ısafirleri ~erefine bir öğle ziyafeti vermi: 
ve bu büyük ziyafette Saraybosna ·ileri 
gelenlerinden birçok zevat ta hazır bu-
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Beşiktas Ankarada galip geldi 

Üçokspor takın .. ı, güzel bir oyun çı
karmasına rağmen -4 mağliip oldu 

Romanyada 
Belediye lntlhabatmda 
demoıtrat partiler 

kazandı 

Filomuz hararetle karşılanacak 

Sahil mıntakası halkı 
filomuzu bekliyorlar 

-Baştaralı birinci •ahilede
takım tarafında tecelli ettiren 

· Güneş kalecisi B. Cihat, çok 
güzel oyunuyle tribünlerden 
alkış toplamaya muvaffak ol
muştur. Buna mukabil lzmirin 
Üçok spor takımı da, sene
nin . en güzel oyunlarından 
birini çıkarmış, bir saniye bile 
ezilmemiş, bazen hakimiyet 
kurarak derin eşapelerle Gü
neş kalesini sıkıştırmış, forvert· 
lerin en müsait vaziyellerde 
çektikleri şutları Güneş kaleci
si şayanı takdir bir şekilde 
kurtarmıştır. 
Takım halinde, her iki ta

rafta mükemmel birer oyun 
oynamışlardır.Güneş takımında 
kaleci iki müdafi, orta haf, 
aol açık müstesna olmak üzere 
a'orvert hattı muvaffak olmuş
tur. Üçok takımı, sol iç ve 
orta muhacimden madası mü
kemmeldi. Bilhassa Sait ve 
Adil günün kahramanları idiler. 

Şimdi oyunu takip edebiliriz: 
Milli küme karşdaşmalarm

dan Gü~eş Üçok maçı dün 
yapıldı. Sabada kalabalık bir 
meraklı kütlesi vardı. 

Hakem Ankaradan lbrabim 
idi. 
Güneş takımı: 
Cıhat, Faruk, Reşat, lsmail, 

Riza, Yusuf, Rebii, lbrabim, 
Necdet Salihettin, Abdürrah· 
mao. 

ÜÇOK TAKiMi 
Nejat, Ziya, Ali, Şükrü, En

ver, Adil, Namık, Basri, llyas, 
Suat, Saim. 

Oyuna, Güneşin avutla neti
celenen bir akınıyla başlandı. 

Mukabil bir akın yapan Üçok 
Suadın ayağından bir fırsat 
kaçırdı. 

Üçok bugün güzel oynuyor 
ve hücuma hücumla mukabele 
ediyordu. 

6 mcı dakikada Sait geri
den aldığı topla Güneş kalesi· 
ne kadar sokuldu. Ve llyasa 
güzel bir pas verdi. llyas bu 
fırsatı kaçsrdı. 

Bir dakika sonra da Saidin 
sıkı bir şutu halkın abhh nida
larile kale direğinin çok yakı
nından dışarı gitti. 

Üçok güzel oyrıamasma de· 
va:n ediyor ve Güneşi hafif 
bir surette tazyik ediyordu. 
Mamafi bundan birtürlü istifade 
edilemiyordu. Mubacimlerimiz 
ele geçirdikleri fsrsatlan ayak· 
larmda öldürmekte adeta bir
birlerile yarış yapıyorlar. 

25 nci dakikada Namıktan 
giizel bir pas nlaıı Sait kale-
'= 

Güneşin oyunu lzmiri tatmin etti 
Belgra&, 17 (A.A) - Bütün 

Yugoslav gazeteleri dost ve 
müttefik Türkiyenin Başvekili 
ismet lnönü ile Hariciye Ve
kili Dr. Arasın seyahatleri 
tafsilatını verirken heryerde 
kendileı ine karşı gösterilen 
heyecanlı bfümü kabulü teba
rüz ettirmekte ve sahil mınta-

tedirler. Halk Türk harp gc· 
milerini samimi surette karşı .. 
lamağa hazırlanmaktadıf. Yu· 
goslav harp filosuna mensup 
birkaç gemi Türk gemilerini 
açıkta karşıleyacak ve Yugos· 
lav tayyarel~ri de bu iki dost 
filo üzerin:le uçuşlar yapıcaktır. 
Kattaro boğazında civar ba· 
taryalar dost ve müttefik Tür· 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nin çok yakınanda olma~ına 

rağmen fena bir vuruşla topu 
dışarı atarak muhakkak gol 
fırsatını kaçırdı. 

Dakika 31. Güneş hücumda. 
Sağ içlerinin tehlikeli bir va
ziyette çektiği şutu Nejat 
kurtardı. Bir dakika sonra 
Üçok forları sfıineş kalesi ön
lerinde. Top Saitte. Snidio gü-
zel bir pasını Basri tnmamlıya
rak sıkı -bir şut çekti. Cihat 
bu tehlikeyi topu kornere ata
rak güçlükle savuşturdu. Kor-
ner çekilişinden istifade edi
lemedi. 

Dakika 35. Güneş kafesi 
karmakarışık. Top uzaklaşhrı
lamıyor. Fakat Üçok forları 
da topu bir türlü güneş kale
sine sokamadılar. isabetsiz ola-
rak üstüste atılan topları Ci
hat kurtardı. 

Devrenin 40 ıncı dakikasına 
kadar hakim oynıyan Üçok 
elde edilen fırsatları iyi kul-
lanamadı. Ve herkes devrenin 
sıfır s~fır biteceğini beklerken 
Güneş forları faaliyete geçti
ler. 41 inci dakikada Salahet
tinin sıkı bir şutu korner oldu. 

Dakika 43. Necdet sol hafm 
uzaktan Üçok kalesine attığı 
ve direğe çarpup geri gelen 
topu isabetli bir vuruşla Gü .. 
neşin ilk sayısmı kaydetti. 

Dakika 44, Güneş gene hü
cumda. Ve Rebiinin görerek 
çektiği top ikinci defa olarak 
Üçok kalesine girdi. Ve devre 
O - 2 lzmirin aleyhine bitti. 

iKiNCi DEVRE 
Güneş takımı ufak bir tadi

lat yapmış, sol açık Rebii sol 
iç lbrahimlc yerlerini değiştir

mişler. Oyun başlar başlamaz 

Üçok hücuma geçti. Sağdan 
inkişaf eden bu hücum netice· 
sinde ele geçirilen bir fırsat 
gene kaçırıldı. 

Altıncı dakikada Güneş for
larının ofsaytdan aldığı top az 
kalsın gollP. neticeleniyordu. 
Necdetin çektiği şut kalenin 
yakınından dışarı gitti. 

17 nci dakikada Güneş ka· 
lesi iki muhakkak gollük teh· 

lüke atlattı. Saim ve llyasın 

şutları kaleye girmedi. 
20 nci" dakikada Üçok takı

mda tadilat yaptı. Adil san· 
trafora llyas sağ hafa geçtiler. 

21 inci dakikada Güneşin 

tehlükeli bir akınında Nejat 
güzel bir atılışla · muhakkak 
bir gol kurtardı. lırnir hakim 
oymyor. Fakat forlar bir türlü 
gol yapamıyorlardı. 

Dakika 32. Adil Saide güzel 
bir pas verdi. Sait Güneş mü
dafilerini atlatıp gol yapacağı 
bir sırada Reşat s~ide arka
dan çel91e attı. Ve hakem 
penaltı verdi. Sait lzmirin 
biricik goiünil isabetle bir vu
ruşla kaydetmeğe muvaffak 
oldu. 

Üçok hakimiyeti devam et
tiriyorsa da bütün fırsatlar 
kaçmlıyordu. 

35 nci dakikada gür.eş sağ· 
dan hücuma geçti. Sağ açık 
nerede ise gol yapacak bir 
vaziyette idi. AH Abdurrah· 
manın ayaklarına fedakarane 
bir surette keodini atarak bir 
gole mini oldu. 

Dakika 37. Üçokun hakim 
oynadığı bir sıra müdafilerinin 
fazla ileri açıldıklannı gören 
Rebii yerden d~rin bir vuruşla 
topu Üçok kalesine doğru 
attı. Topa yetişen Necdet gü
neşin üçüncü golünü de kay
detti. 

Üçok forlan müteaddit fır
satları kaçırırlarken güneş 
forlan ele geçen fırsatlardan 
şutlan sayesinde istifade et
mesini biliyorlardı. Dakika 41. 
6tıe böyle bir fırsatta Sa

Jah ddin Güneşin 4 ncü ve son 
golünü de atti. 

Bir dakika sonra Sait gene 
bir fırsat kaçırdı. Ve Maç 1-4 
Güneşin galibiyetile bitti. 

Bu devrenin 20 nci dakika
halka karşı yaptığı hareketi 
bir sporctJya yakıştıramadığımı 
kaydetmek mecburiyetindeyim. 

Hakem oyunu bitarafane 
idare etmiş ve ilk devrede al
kışlanmışhr. 

Romanva kıalt ve veliaht 
Bükreş, 17 (Ö.R) - Bele

di ·e meclisinin tecdidi ıçın 
yapılan intihabat neticesinde 
demokrat parti!er reyler n 
üçte ikisinden fazlasını ka
zanmışlardır. Hükümet ba-
şındaki liberal partisi reylerin 
yüzde 36 smı, millt köylü par
tisi yüzde 25 buçuğunu, radi-
kal köylü partisi yüzde 9 unu 
toplamışlardır. Müfrit sağ cenah 
partileri son derece şiddetli 
bir propagandaya rağmen rey
lerin ancak yüzde 32 buçuğunu 
elde etmişlerdir. Muhafazakar 
parti yüzde 16 buçuk, mHJi 
hıristiyanlar yüzde 8, ayrışık 
liberaller yüıde 7,5 ve muhte-
lif namzetler yüzde yarım nis
betinde rey toplamışlardır. 

ltalyada havacılık 
Roma, 17 (A.A) - Burei 

Rossaldi tarafından idare edil
mekte olan bin beş yüz beygir 
kuvvetinde Machhi 94 tipinde 
iki motörlü bir nakliye tayya· 
resi dün bin kiloluk bir hamule 
ile Varese tayyare meydanın
dan havalanarak 6,432 metre 
kadar yükselmeğe muvaffak 
olmuş ve bu sınıfa mensup tay
yareler için bin kilo yük ile 
tesis edilmiş olan beynemilel 
rekoru kırmıştır. 

Bundan evvelki rekor 5982 
metre yükselmiş olan Ameri-
kan tayyareleri tarafından tesis 
edilmiş idi. _,.._ 

Peynirden 
Bir ev halkı zehirlendi 

Dün Karantinada bir zehir· 
lenme vak'ası olmuş ve bir ev 
halkı tamamen zehirlenerek 

kası halkının Türk harp filo
suna nensup bazı gemilerinin 
Yugoslav sularıoa gelişi habe
rini büyük bir memnuniyetle 
almış olduğunu kaydeylemek-

Paris - Nevyork 
Hava müsabakası 

terkedilmdie ? 
Paris, 17 ( Ö.R ) - Hava 

Bakanlığı tebliğ ediyor: Paris· 
Nevyork hava müsabakasının 
terkedildiği bakkmda bazı ha
berler çıkarılmıştır. Hakikat 
şudur: Hava Bakam Amerika 
Milli Havacılık cemiyetinin ba
zı itirazlarını tetkik etmektedir. 
Bn cemiyetin şimali Atlantik 
hava şartları hakkındaki tet
kiklerini hesaba katmak zaru
reti vardsr. Diğer taraftan is
panyada ademi mlldahale kon· 
troluna iştirak zarureti yarışın 
emniyetle idaresi için kafi de
recede hizmet imkanmı bırak
mamaktadır. Nazsr, yakında 
bütün menfaatleri korumak kay
gusiyle kararını verecektir. Her 
halde yarışın terki değil, ancak 
teahhürü mevzuubabs olabile· 
cektir. 

R. Lanshury 
Berlin'de 

Londra, 17 ( Ô.R ) - işçi 
Partisi eski lideri B. Lansburv 

Berline hareket etmiştir. Ora

da B. Hitler'le ehemmiyet ve
rilen bir mülakatta bulunacak
br. 

Mussolini 
Hltlerden izahat 
lstlyecekmlş 

Paris, 17 (Ö.R) - "France 
de Bordeau,, gazetesinin yaz
dığına göre Alman hükümeti 

kiyenin harp gemilerini top 
atarak seJamlıyacak ve askeri 
makamlar Türk donanmasının 
muvasalitı şerefine büyük bir 
ziyafet verecektir. 

Zabıta haberleri: 
Enginar çalmış 

Kemer çatal çeşme mevkiin .. 
de Mehmet oğlu Satılmış ile 
lsmail oğlu Yaşar, Veli oğla 
Süleymanın bahçesinden 200 
adet enginarı koparıp çaldı• 

ğından yakalanmıştır. 
Ustasını yaraladı 

Keçecilerde Mustafa oğlu 
Mustafa sarhoş olduğu halde 
evvelce çalıştığı Alston tütün 
kumpanyasına kabul edilmedi· 
ginden ustabaşı Rizaya tecavüz 
ve jiletle hafif surette yarala
dığmdan yakalanmıştır. 

Hakaret etmişler 
lkiçeşmelik ikinci sakarya 

sokağında Arif karısı Düriye 
ve oğlu Kazın, ev tabliyesi 
meselesinden belediye zabıta 

memuru Eşref ve karısı G~zi
deye hakaret ve tehdit ettik .. 
lerinden yakalanmışlardır. 

Poşu sarmış 

lkiçeşmelik caddesinde f b .. 
rahim oğlu Hüseyin, şapka 

kanununa aykırı olarak başına 
poşu sardığından yakalanmıştır. 

Davinln kabahati ne?. 
Keçeciler Şekerciler çarşı

sında Haydar oğlu Mehmet, 

Davi oğlu lsraili sağ baldmn
dan hafif surette yaraladığm· 
dan yakalanmıştır. 

Bayanlar arasında 
Alsancak Mes'udiye cadde· 

sinde Mustafa kızı Sueda, lb .. 
rahim karısı Haticeyi dövdü· 
ğünden yakalanmıştır. . ....... . 

lsveç krah Parlste 

G • O B k 1 hastaneye kaldırılmışlardır. şimdi ita!yanın askeri kıymetine 
Ankara üciı ' eşi taş TürkoS?lu sokağmda oturan pek fazla inan beslemediğinden 

Paris 17 (Ö.R)- lsveç krah 
V Güstav Akdeniz sahilinden 
dün akşam Parise gelmiştir. 
Cümhur reisi bugün Elize sa· 
rayında kralın şerefine bir zi
yafet vermiştir. Hükümdar 2) 
Nisana kadar Pariste kalacak· 

Bekir oğlu Nusret, Başdurak· siyasetini ona göre tadil et-

Beşı• ktaş gu••zel bı•r oyun- tan aldığı peyniri evine götü- mektedir. Yakında yapılacak 
rerP.k akşam yemişlerdir. Bir olan Mussolini • Hitler müla-

d ı• ld• müddet sonra peyniri yeyen- katında Düçe Führerden izahat 

an So ra ga ip ge ı ferden Esma, Şevket ve Tür- isliyecektir. Bu mülakat Şan-
kanla Aytende zehirlenme 

b sölye Şuşnigin Roma ziyaretini tır. 
Ankara' 17 ( Yen'ı Asır • Telefonla ) - Milli küme maçları arazı aş~östermiş, derhal im- 7 (ÖR) F 

d d hh takip edecektir. Bundan an- Paris 1 . - ransa, 
için Ankara Gücü ile Beşiktaş takımı bugün karşılaşmıştır. Ha- a ı sı i ile hastaneye gö- . 
vanın yağmurlu olmasma rağmen sahada epi kalabalık vardı. türülmüşlerdir. laşıhyor ki Alman - ltalyan Almanya arasında Turizme aıt 

k b B 1 h t d 'd l · münasebetlerinde Avusturya teknik ve ekonomik şartlar Maç çok heyecanlı olmuş ve i i tarafta güzel ir oyun gös· un ar, as ane e mı e erı 
termiştir. Oyun O- 1 Beşiktaşın galibiyetiyle neticelenmiştir. yıkandıktan sonra iyi olarak meselesi daima en mühim rolü hakkında bir anlaşma imza 

Beşiktaş, golünü ilk devrenin 33 ncü dakikasındl\ atmıştır. evlerine dönmüşlerdir. oynamaktadır. edilmiştir. 
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Tefrika No. t 1 nuştuklarını duyunca öğrendim, da· -!nandır.:ıbilmek için büyük içtima- - Hnyır başefendi! aşk her şeyden evveli bir kuvvetli UnaJI 
yanamadım.. Senin şerefin, Türklüğün : ınızda aldığınız kararların bir müsved· - Peki o halde silahın sesinin bu Uı- kaynağından dogardı. Kendisine inandı-

• 

benim egoist hislerime kurban gide- 1 desini vereyim de oktL. raf tan geldiğine emin misin.. ğı kadar dişisine de inanmak . . . İşte o-
cekti. ÇünkU şüpheleri üzerinden si-1 Diğer bir kuğıt tomarını ona uzattı. - Bu taraftan geldiğini zannediyo - nun için aşk bu idi •.. O halde bu kndıP1 

Icmczdin .. Bilmiyorum nasıl ellerim si- Acele bakışlarla gözleri kağıtlarda do-
1
rum. nasıl seviyordu?. 

laha sa.rıldı. l !aşan yüzbaşı ~u genç kadının kudre-1 - Ne yapalım, şimdL. Odaya gire • Dimağının aradığı kadın bütün bU-
Bu acı itiraf odanın sükı1nu içinde tine hayret cttı. Ve sözlerine yarı ina- ' lim mi? ceyrelerine kakim olarak ilerledi.Esrnct' 

akisler yaratıyordu. Esmer kadın ih- f nıyordu artık. 1 - Vallahi bilmem başefendi .. Yüzba- lcrinaine hakim olarak ilerledi. Esrncr 
tiraslı ve ıstırnplı geçen ömrünün yli· 1 Döndü genç kadına ve sert bir sesle şının emri: Buraya yalnız kendisiyle Al- kadının yaş bugusiyle parıldayan göı-
kü altında ağlıyordtL Bu göz yaşların- ' haykırdı: nuın zabitinin girebileceğidir. !erini kendi bakışlarına çevirdi: 

. . • VEDAT A UZUNDOST da ölümden korkan bir his değil, yor- - Seni tevkif ediyorum .. Leman! - Ne zaman geleceğini bilmez misin? - Leman beni seviyorsun değil ıni! 
..... ı.~l\~l.ı~~~.~~.~ •• ~!!~J?~~ .. ~~~J? .. ". ............................ ; •••••••••••••••••• gun bir asap bozukluğu vardı. Mırıl- Genç kadın ce..,ap verdi: - Belli olmaz ki bakarsın şimdi gelir - Yalnız seni sevdim ve seveceğim··· 
telijcns Servis benim tarafımdan alda- dum.Çünkü bir defa onların bana inan- dandı: - Çok güzel sevgilim .. Yeter ki bir Bakarsın hiç gelmez.. Genç yüzbnşı bu cevaba acı bir tevclc-
tddığını hissetmiş gibi idi. Son bir tec- mnsı çok 15.zımdı. Benim (Yılanlı rak- - Artık bana inandın mı Hasan? ki9 gün sonra zaferi Türkler kazansın. - Bekliyelim... külle tabi oldu. 
rübc dnhn yapmak i5tiyordu. Aldığım sım) raporlarımdı: Hareketlerimle Hasan elleri arasına başını alarak Tabancasını erkeğine uzattı. - Sen bilirsin başefendi. . . - Al şu kagıdı, yavrum ... Yaz· (J:{ı-
bir emirde GCitül:'ınmınre tnaruzuna Servis adamlarına uydurma haberleri- kendinden geçmiş düşünüyordu. Bu ARADICI KADIN Gelen adam salonu terkctti. zıl şeytanın son eseri) 
ait pHlnlar isteniyordu. Bu beni sev- mi bildirirdim. Onlar bunları kaydede- vak'alardan bir netice çıkaramıyacak Tam bu sırada salonun kapısına doğ- Bu geçen muhavere esnasında odada- Genç kadın ses çıkarmadan veriJcıı 
diğim erkeğin dimağında yerleşen şüp- rek diğer tarafa gön_derirlcrdL B~ ~e- kadar muzttıripti. Doğruldu. Ve elin- ru yaklaşan ndım sesleri işittiler. kilerde hiçbir hareket olmamıştı.Yüzba- emri yapıyor, önündeki kfı~da Hnsanıı• 
hclnrden kurtarmak için güzel bir fır- fa yanlış planlarla bızzat oraya gıttim. de büyük bir tomar kağıdı uzatan ka- l Bir an bakışları mütereddit kalan 

1 şı lüksün yanında duruyordu. Leman istediği cümleyi yazıyordu. 
sattı. Ve hayntımı artık manasız bir Onlan kandırdım. Ve tekrar Bağdada dına baktı. Onları nldı. Lüks lfunba al- t genç zabitin helecanla hareketleri birbi- 1 onun gözlerine bakıyordu. Hasan bu kağıdı, kad~nın verdiği tn
yük gibi telfikki ederek düşmanlara döndüm. Meçhul kalacak olan bu işi tında birer birer gözden geçiriyordu. 'rinc karıştı. Parmakları lüks lambasına l - Gittiler Leman .. Beni bekliyecekleı'. banca namlusuna geçirerek yerele ynt.ııı1 
son cbrbeyi indir~ektim. Bunun için kimseye söylemiycccktim. Fakat ar- Henüz sönmemiş olan şüpheleri altın-' doğru gitti. Ortada henüz cesedi soC,ru-l - Ne yapacaksın .. Hasan?. Sen çık ölünün üzerine koydu. 
hareket projemi bizzat hazırladım. tık benim için hayat bitmişti. Herkes da kadına doğru ilerledi. 1 mayan ölü siyah bir örtü altına gömülür git ve beni tevkif etti .. Ne diyeyim... - Haydi .. Leman .. şu yandaki odnY9 

Hasan cüretle doğruldu: nazarında vatansız bir kız sayılıyor- - Doğru mu söylüyorsun Leman? ken odanın diger bütün canlı hareket· Hasan ; Gürültü etmekten çekinen geçelim. Oradan bahçeye bir kapı \'ıır 
- Nasıl? durn. Sevdi{,rim erkeğimi bir daha gö- Bana, güzel yurdumuza hiyanct etmi- leri sessiz kalmıştı. 1 adımlarla öl~ün yanında bir aşağı bir dışarı çıkalım.. . 
- Ben çok evvel sizin içtima ede- rebilmek için buraya gelmiştim. Sa- yorsun değil mi? l Hasan yanındaki kadına eğildi: yukarı dolaşıyordu.. Mevcudiyetlerini hissettirmeden giı· 

c<t'inizi haber almıştım. O gün tebdili dece seninle birkaç saat yaşamak is- - H:ı:1~. ina~mıyor musun :ıa~n? İ - Sus .. Hiç bir hareket yapma.. ~ Yüzündeki gergin hatlarla loş ziya rUltüsüz adımlarla omdan çıktılar "~ 
kıynfeile içtima mahalline gittim. Ya- tiyordum. - Duşun ki yavrum, ufak bir hare- Salonu geçmiş olan adımlar oda ka- odada bir heyula yaratıyordu. ikinci dar mcrdiv('Jlden bahçeye geÇti 
nınızdaki odadan her şeyi dinledim. Sonra buradan uzaklaşarak haya- ketin binlerce Türk kardeşini mahve- f pısına kadnr gelrni§lerdi. Kapıya vurul· Bu kadinı mazisinde ihtiras ve zeva- ler. Çöl gccclerinin en güzel bir gcec" 
Her şeyi öf;rcndim. Bu öğrendiklerimi tının nihayet verecektim. Paul beni ta- decek.. Doğru söylüyorsun değil mi? 1 duğu işitiliyordu .. Israrlı vuruşlara rağ- hire göre hiyanct, yalan, riya, cinayet siydi. Parlak yıldızlar altında etraf nŞ1' 
yanlış bir plana bağlayarak bizuıt ateş kip etmiş. Senin ona hiynnet ettiğini Kadın dalgın nazarlarını ölünün üze- men odadan bir cevab aksetmedi. bulunan bu kadını niçin öldürtemiyor- fısıltıları yaratıyordu. 
hattından gedp oraya vermek istiyor- uınnC'tmiş. V<' tevkife ı:elmiş.. Ko- rinde ı?ezdirdi· , j - Yilı.b:ıs.ı vplmlc: i AH~ 
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Baldvin 
Tehlikeden kork
rnıyan memleket 

kalmadı 
"Fakat ben bedbin deöl· 

llm,, diyor Orduılıuzun motörleştirilmesi 

.lmanyada 
Hububat stokları 

tükeniyor 

londra 17 (Ô.R)- lmpar•
torluğun en yüksek şahsiyet
leri tarafından 11öylenecek nu
lııldar sensını açmak üzere 
h•ı,ekil B. Baldvin hafta so
ııu tatilini geçirmek üzere git
tiği hususi evinden radyo ile 
Yayılan bir nutuk söylemiştir. 
Başvekil imparatorluğun mes'u
Uyetlerinden bahsetmiş ve bun
ların en yükseklerinden birinin 
dünyanın mukaddes idaresini 
leınin etmek olduğunu temin 
etıniştir. B. Baldvin demiştir ki: 
··Etrafımıza bak;ırak dünya va
ziyetini tetkik ederken her 
tarafta bir silahlanmadır görü
Yoruz. Güçlükleri olmıyan ve
Ya bir tehlikeden korkmıyan 
hiç bir memleket kalmamıştır. 
Bununla beraber ben bedbin 
değilim. imparatorluğun ve 
dünyanın suliı ve bayındırhğı
ııı kurtaracağımıza emın;m, 
Şüphesiz takip edilecek yol 
Uzun ve çok manialarla dolu 
olacaktır. 

Is tan bula donanmayı teftişe giden Milli Müdafaa 
vekili, motörlü vasıtaların çoğaltılacağını söyledi 

Paris, 17 ( Ö.R) - Alman 
gazetf'lerinin son zamanlarda 
mutedil bir lisan kullanmaları
nın bir sebebi de Almanyada
ki ekonomik vaziyettir. Alman 
ziraat nezaretinin istatistikleri
ne göre buğday mevcudu bir 
milyon ve çavdar mevcudu 2 
milyon tondur. Halbuki ayda 
500 bin ton buğdaya ve 750 bin 
ton çavdara ihtiyaç vardır. Üç 
ay geçmeden Almanyanın hu
bubat stokları tükenecektir. 
Arpa ve patates gibi madde· 
ler de ekmek yapmakta kulla· 
nılıyorsa da b'r çok Almanlar 
bu ekmeği yememekte ve basta 
olmaktadırlar. Esasen bildirilen 
stokların bir kısmı köylülerin 
e:lindedir ve bugün bala mevcut 
olup olmadığı malüm değildir. 
Mevcut olsa bile köylülerden 
ancak kuvvet istimalile alına

bilir. Zira şimdiye kadar kul
lanılan bütün diğer vasıtalar 

netice vermemiştir. Bu sebeple 
bir kaç haftadan beri Almanya 
hariçten külliyetli mübayaalar 
yapmıştır. Ancak gelecek re
kolteye kadar noksan kalan 
4 - 5 milyon ton toplanmış ol
maktan uzaktır. Şaht'ın 

Paris seyahati 
Paris, 17 (Ô.R) - Alman 

ekonomi bakanı doktor Şabtın 
Parise gelmesi ihtimalinden 
bahseden uHumanite" komü
ııist gazetesi bu seyahati teh
likeli görüyor ve bundan iyi 
hiç bir netice beklemiyor. Ma
kalenin muharriri B. Gabriel 
Perry yazıyor ki : 

"F'ransanıo hu kaba manev
raya kapıldığını bir an için 
farzedelim. Kambiyo istikrarını 
İade etmek ve beynelmilel 
llıübadeleleri ve ekonomiyi 
normal bir şekle sokmak vesi· 
lesiyle, mübbem bazı teminat 
ınukabilinde Almanyaya ödünç 
Para verilecektir. Hitler bu 
Para ile milletine tere yağı 
teınin edeceğini bize vadede
cek, fakat bunun yerine yeni
den toplar yapacaktır. Hitlerci 
dev dişlerine kadar silahlanın· 
ca biz artık taahhütlerine ria
Yet etmesini istiye duralım! O 
hunu hesaba katmadığını bil
direcek ve biz de kendi elimizle 
.~oyumuzu kazmış olacağız." 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 

Satılık aile evi 
hissesi 

Milli mücadeleye iştirak eden eski tekaütlerin hakları düşünülüyor 
lstanbul, 17 (Yeni Asır Te- iştirak etmek üzere lngil~ereye sivil bütün yurttaşları alakadar tekaütlükleri yapılanlar hakkın· 

lefonla) - Dün şehrimize ge- gidecek Kocatepe torpıdosu· edecek mühim kanun layihaları da hazırlanan 1 ayibalarda 
len Milli müdafaa vekili Gene- nun hazırlıklarını gözden geçi- olup bir bava kumandanlığı yeni teklifler vardır. 
ral Kazım Özalp, Çarşamba receğim. teşkili hakkındaki layiha da Askeri şüraoın aldığı karar· 
veya Perşembeye kadar şeb- Bundan sonra hükümetin ya- mevcuttur. lar arasında bilhassa ordumu-
rimizde kalacaktır. kın günlerde Kamuta!.a · y~ni Malüllerin terfii ve milli mil- zun motörlü vasıtalarını çoğalt-

Bugün kendisiyle goruşen kıınun projeleri vKerecegınÔ sor- cadeleye iştirak edipte eski mak için bazı hayırlı teşebbüs-
leyen general azım za p k k k ler ve kararlar bulunmaktadır. gazetecilere şu beyanatta bu- sözüne devam ederek şunları te aüt anunuoa göre te a-

lunmuştur: söylemiştir: üt edilenler hakkında da Vekil Bunları kuvveden file çıkar-
- Burada bulunduğum müd- _ Askeri şüranın bu defaki şunları söylemiştir : mak için çalışacağız. Gölcük 

detçe donanmayı teftiş ede- toplantısı bir ay kadar devam Harp malülleri için mü- tersane planları da bazırlanmış-
cegım ve lngiltere kralının etmiş ve ehemmiyetli işler çı- bim tetkikler yaptırdık. Milli tır. inşaat ıçın baıı mües-
taç geyme 'merasimi dolayısile karmıştır. Bunların içinde Ka- miicadeleye iştirak edip te seselerle görüşmelere devam 
yapılacak deniz şenliklerine mutaya verilecek ve askeri, eski tekaüt kanununa göre olunmaktadır. 

........................ v;1;~i1~·~ .. ··h·i;·<l~· .. t·;şk'ii·~1 .. ··k·~·;J~i'~;·· ........................ F.~~i'·bi·;·k;;·~ .. ~i~i'~ 

Halkı Türkiye aleyhine tahrik etmek 
istiyorlar. Köy isimleri değiştiriliyor 

Halep hapishanesindeki 25 genç müdhiş zulüm görmektedir 
ISTANBUL. 17 (Yeni Aoır • Tele-, Vataniler, bu teşkilatlan yapaı:ken Şamdan gelen haberlere göre, Antak-

fonla) - Suriyede vataniler, propagan- halk kendilerine her tarafta hoşnutauz- yada Milli dava yüzünden tevkif olunan 
da işine fazla ehemmiyet vermektedir. luklarını bildirmekte ve Türkiyeye karşı yirmi beş genç Halep hapishanesinde zu

Bu cümleden olmak üzere, yeni bir ıeşki- sempati hisleri be•lemcktedir. lüın görmektedir. Bunlar, gayet bir dar 
lô.t kurulmll§tur. Bu tefkilat yalnız pro· tSTANBUL, 17 (Yeni Asır -Telefon- odada tutulmakta ve hava almak için 
paganda işiyle mcıgu) olacak ve Antalc- bile dışarıya çıkarılmamaktadır. Bu za-

la) - Hamadan bildiriliyor : 
yanın her tarafında şubeleri bulunacak- Vataniler, Antalcyada adlan Türkçe vallı dindaşlarımıza yaptlan eza bugün 
tır. medeni memleketlerde idam mahkllm-

Bu teşkiliibn ıimdilik Halep, Hama, olan bütün köy iaimlerini değiştirmeğe !arına bile yapılmamaktadır. 
karar vermişler ve kaymakamlarla be· Humuo ve Kürt dağında şubeleri açılmış

tır. Bu teşkilat resmen i~ başlamıştır. 
Son günlerde bunlara yapılan gayri 

lediye reislerine bu hususta emirler ver- insani muameleler Halep Fransız Jan-

ınişlerdir. darına kumandanının emriyle olmakta
Yüzlerce köyün iaimleri Arapçaya dır. 

Bu kurumun bütün Antakyada yapa· 
cağı vazife halkı Türkiye aleyhine tah· 
riktir. çevrilmektedir. Utdu cüeil 

... E~~fii~i·;·i~·i;·i .... lıi·;~·Y·~ ... ~t~·~·k· ···içi~ ... i ..... c·~~~·b·i··Af ;i·k·~ ..... 
iş sahiplerine bedava 
arsalar bile verilecek 

Vilayet 
tesilat 

ve Beledtyelerden 
göreceklerdir 

lstanbul, 
yeni bir hız 
yapılmakta 

geçilecektir, 

17 (Yeni Asır - Telefonla) - Endüstri işlerimize 
vermek üzere lktısat vekaletince proje üzerinde 

olan tetkikat bitmiştir. Yakında tatbikata 

Bu projede endüstrimizi alakadar eden mühim maddeler 
bulunmaktadır. Buna göre yeni endüstri müesseseleri ku: acaklara 
bu müesseseleri on beş sene işletmek şartiyle bedava arsalar 
verilecektir. 

ve lngiltere 
Loodra, 17 (Ö.R) - Kap'tan 

gelen bir telgrafa. göre lngiliz 
kralının taç geyme merasimi 
için lngiltereye hareketinden 
önce cenubi Afrika birliği baş
vekili general Herzog millete 
hitaben bir beyanname neşret· 
miş ve cenubi Afrika birliği 
namına krala taç geydirme 
merasiminin derin manasını 
kaydetmiştir. 

Otobüs hat boyuna 
yuvarlandı 23 yarallvar 

lstanbul, 17 (Yeni Asır • T e
lefonla) - Bugün Bostancıda 

feci bir otobüs kazuı olmuş
tur. 

Kaza; arkadan gelen bir 
otobüsün gitmekte olan lıir 

otobüse çarpmasından vu
kua gelmiş ve öndeki oto
büs hat boyuna yuvarlanmıştır. 

Bu kaza neticesinde yirmi üç 
kişi yaralanmıştır. Bunlardan 
bazılarının yaralan ağırdır. 

Kaza hakkında tahkikata 
devam olunmaktadır. 

Mensucat konferansı 
Vaşington 16 (A.A)- Men

sucat konferansı bfitün dünya· 
da gümrük manialarının kal
dırılması hakkındaki teklif ile 

mensucat endüstrisinde istih
sal ve fiyatları tetkik için bey
nelmilel bir komisyon kurulma
sının derpişine dair olan Ame
rikan teklifini kabul etmiştir. 

istiklali tanındı -
Belgrad, 17 (Ô.R) - lstan

bul Rum patirikhanesi, Arna
vutlı:k Ortodoks kilisesinim 
istiklalini tanımıştır. 
Alman Sefiri Vatlkanda 

Vatikan, 17 ( Ö.R ) - Al
manya Sefiri B. Bergu Papa
lık Hariciye Müsteşarı Kardi
nal Pocelli tarafından kabul 
edilerek bir saat kadar ken
disile görüşmüştür. 

Kiralık Ev 
Gayet havadar güzel man

zaralı Göztepe vapur iskelesi
ne dört dakika mesafede kul
lanışlı ve kirası elverişli iki ew 
kiralıktır. Göztepede Abdül'e
zel paşa yokuşunda bakkal B. 
Bedriye veya telefonla 2256 
numaraya müracaat. 

S. 6 H. 2 (398) 

Birinci sınıf saattır 
•••••••••••••••••• 

T. C. 
Devlet Demir 

Yolları 
idaresinin kul
landığı saat 
•••••••••••••••••• 

' 

Karataş, Tramvay caddı.sin
de 134-136 numaralı bay Riza 
aile evinin sekizde iki hissesi 
satılıktır. Talip olanların Şap
hane sokak 20 numaraya mü
racaatları. 

S-5 H-3 113 (687) 

Yurdun iş sahalarında kurulacak müesseseler !ıimaye göre
cektir. Bu müesseselerin kurulduğu mahaller vilayet ve beledi
yeleri de bu müesseselere teshilat ı?ôstereceklerdir. 

Başvekil diyor ki: Böylece 
Cenubi Afrika lngiliz impara
torluğunun İçine, diğer müstakil 
devletlerle tam bir müsavat 
dahilinde girecektir. Millet ve 
memleket bu vesile ile Cenubi 
Afrikanın milli hürriyetinin 
bütün dünya karşısında taçlan
dığını göreceklerdir. 

lzmirde satış yeri : MORENO D. 

• 
GABA Y, Y olbedesten 59 
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, YAZAN : ADNAN BILGET 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nedim büyük bir vicdan azabı içinde ı caktın. 
Çırpınıp duruyordu. Şimdi ne yapacak, Nedimin çehresini kızıl bir renk sar· 

\oo,;p;iyeti nasıl idare edeccktL Aıkadll§ı• mıştı: 
~;ı karıı kabul ediverdiği bu açık ihanet - Cevat, diyordu. Yaptığım hare -

t.kJini kafasına istihale ettiremiyordu. ketin insanlıkla anlatılaınıyacağını tak • 
\! a.z.iyetin Cevattan gizlenmesine imkan dir ederim. Bunu yapmamahydun, ka .. 

RÖrıniyordu. En eyisi her eyi açıkça an- pılmamalıydım ona .. • 
1•tınası ve arkada~ının vereceği karara Nedim ağlıyordu.•• 
lıl'tna.sı olacaktı. Cevat, elini arkadaşının omuzuna koy 

O gün mektepte Ccvadın yanına yak
l~tı. Arkadaıı onun h....,.s dakikalannı 
tt:iz.lerinden anlardL Nedimi görünce o "'
da bir fevkaladelik olduğunu anlamıştı: 

- Bir ıey söylemek istiyorsun Ne .. 
d' •nı, diyordu. 

O da tereddüt içindeydi: 
.. - Biliyorum, hepsini biliyorum. Hiç 
ıı.,iilme Nedim.,. Narin her ıeyi bir mck 
~Pla bildirdi. Senin ne kadar temiz ve 
•"Ylesiz bir inaan olduğunu bilirim. Na
tiıı Yumaaaydı da bana her ıeyi anlata-

muştu: 

- Hiç bir ıey acıma gitmedi, Ne -
diın ... Narini derinden derine arzuladı

ğunı ve sevdiğimi bilirsin •.• Kafasında 
yer alan her orijinalliğe özenen Narin , 
biç değil•e bunu bana haber venniye -

cek:ti. Bunu senin ağzından dinlemek da· 
ha iyi olacaktı. Bununla beraber Nari • 
nin iyi bir kız olduğunu, onun ll§kını ka

bul etmeni yalvarıyorum. Hiç değilse, 

bu vcaileyle onun haberini acnden ala • 
bilirim. Benimkisi biraz da aııJc: tiryaki -

liği oldu amma, ne yapalun, kader böy.. nedir? 

1 
mi.ı gibiyim. Bunun1A beraber sizinle ta-

l eymiş.·· 1 - Hiç bir şey... nışm un. benimçin yeniden dünyaya ge-
Ve Cevat, arkadaşına döndü : - Doğru konuş Nedim, bak ben ne liş gibi bir şey ... Evvelce çok ümitsiz -

- Boşuna göz yaşlannı sarfetmc , kadar vazihiın . .. Doğru konuşmak. ho- ' dim. Hayata karşı bağlantı yerlerim za
Nedim ..• Onlar bir gün, daha lüzumlu şuma gider. Hamdolsun ki aramızda giz .. ifti Sonra •.• 

zamanında sana lazım olurlar. Göz yaş- . !i, k~paklı bir nokta yok ... Sana Narin' - ı - Din~iyorum:. Nedim.··.. . .. 
ları daima bir acının, ıstırabın ifadesi de .. l •n hır mektubunu getirdim, al... r ..... - Benım, ben~ açamadıgım hır du
ğilmidirler} Hoı, biz, ikimiz de ağlamak j Mektup hakikaten Narindendi. Nedim gum var ... Hayalcı olmakla beraber, her 
için yaratılmış insanlar değilmiyiz. 1 tereddüt ediyordu: ,. ıeyi maddi ölçüsüyle almak istiyorum. 

· k • . Al N . Anlamak istiyorum. Neden beni •evdi • Nedım yalnız aldıgı zaman bahçerun ! - edım, rica ederim al bunu... . d' 
yalnız bir köoesinc çekilerek taze otların Postacı getirmişti. Müdiriyet odasının j nızC ıye .. f. d d'I b' .. 
.. . .. . 1 cvat e a e ı me ır çocuktu, sızı 
uzerıne yattı. Gozlerınde kalan Yaf bu-

1 
kapısında gördüm. Ben kendim için bir lçıld · · d h"I" d b" 1 d' 

d • d . ırasıye scvıyor u, a a a oy e ır. 
!utları arasın a a eta mevhum bır ruya• ı mektup bekliyordum seninkini görünce So b . il---L ih d'I k ' j nra, enun sev ~ tere e ı ece 
nın izlerini okuyordu. Sanki Narin ya· sevinçle aldım . ı tar fım ş k b eh h t a ne... u a a. aapa ç re a -
nındaymış gibi .. , Bu •ırada tekrar Ce • . .. *** !arımdan baıka, size verilecek bir teYim 
vat'ı yanında buldu. Büyük bir muhab- Nann buyük heyecanla konuşuyordu: 

1 

k s· . 'b' . .. ı b'r kızın 
yo • . • ızın gı ı ınce ve guze ı . 

betle kendisini kucaklıyordu; - Bilmez.sin, ne kadar heyecan için· Narin, büyük bir hayretle onu dinli -
- Alışacaksın Nedim, diyordu. Her deydim ... Ya reddederse diye ... Sizinle , yordu: 

ıeye alışacaksın... Ben anasız, babasız tanışmak, konuşmak benim için yenilmez _ Bilmiyorum, diyordu. Bunu ben 

büyümüş bir in•anım. Kendimi anladı- 1 bir arzuydu. Size belki de tuhaf geldi... de bilmiyorum. Pek çabuk hoşuma git
ğım zaman yalnızdım, en müşkül daki· Kim bilir bakk.ımda neler dü~ündünüz... tiniz ... Ben de bunu tahlil edemiyorum, 

~~anmı yalnız geçir~~· Bu köhne ve ı Sokaklarda a§k anyan bir kız gibi ha_ neyinizi seviyorum diye ... 
ıçı boş hayatı yaln:z iktihama çalışıyo • reket etmem cidden tuhaf... Bunu tak- Sevgiyi tarif etmek mümkün mü, Ne
rum. Bugün çok acı konuşuyorum, değil ! dir ederim. Ben, bu noktada baıkalann· dim.. Onu en kuvvetlilerimiz bile tah
mi? Bu, acınmamdan değildir. Seni hır-· dan ayrılıyorum. Arzuladığım §eyler için lil imkAnın1 bulamadılar. Ney~ sevi
palamak istiyorum, belki de çok, çok önümde mani tanımıyorum. Bu, belkide yorum.. Çehrenizi mi, değil .. Fakat öy-
sevdiğim için... aldığım terbiyenin neticcai... le bir şey ki bu .. Sizden fazla birşey bek-

Cevat şimdi gülüyordu: Nedim kızararak cevap veriyordu: !emiyorum .. Çehrenizdeki bir hat, an-
- Bu kadar acı konuştuktan sonra - Her şey iyi amma, Narin ... Hila ı !atılmaz bir nokta, beni size kuvvetle 

sana bir de müjdem var ... Söyle Nedim, !kendimi bu vaziyete alı~tıramadım. A • bağlanınıya sevkctti Sizi susarken de
şu dakikada senin için en büyük müjde deta en sevdiğim arkadaşıma ihanet et-1 ğil, konuşurken daha çok sevdiğimi his-

-
scdiyorum.. O zaman daha fazla hare
ketli ve manalı oluyorsunuz. Hele mek· 
tuplarınız, beni size bağlıyan onlar de
ğil midir? 

Geç kız, yanı başında yürümekte olan 
erkeğe hitap etti: 

- İster misin Nedim, dedi. lleride g<;. 
rünen koruluğa gidelim .. Orada insan 

yoktur, biz bize kalır, kuşların ve tabi
atın sesini içimize sindire sindire dinle
riz. 

Yavaş yavaş koruluğa yürümüşlerdi. 

Genç bir ağacın altına oturdular .. İkisi 

de konuşnuyorlardı. Nedim açılmıya, 

endişelerini meydana vurmağa başla
mıştı: 

- Bilmezsin Narin, diyordu. İçerim
de büyük bir korku var .. Öyle müphem 

ve anlatılmaz bir korku ki .. Sanki seni 

kaybedecekmişim gibi geliyor. Ben öte
denheri makO.s t.aliimin, beni sevindiren 
hAdiselere bigilne kaldığını tecrübe et

tim. Şu dakikada beni heyecandan he
yecana sevkeden güzel vücudun bir gün 
bir başkası tarafından istismarından 
korkuyorum. 

Narin hafifçe gülümsemişti: 
- Daha açık ol, Nedim .. Yani ben· 

den şüphe mi ediyorsun .. 

- Bitmedi -
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Valter Disney kimdi ? .......................................... ____________________________________________ __ 

'' Mickey Mouse,, canlı karikatürler 
G. Garbonun hususiyeti filimleri sayesinde 

Tay lor her gördüğüne aşık olur 
Lupe Velez dedikoducudur 

milyonlar kazanan adamın hayatı 

Lorel'de ipek mendil çalmak merakı var 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Her ins:ın gibi, sinema yıldızlarının kadar kat'iyyen görmek istemez ve stüd
da çok garip huyları vardır. Onlan bu yo haricinde onunla bir tek kelime gö
fcna huylarından vazgeçirmek imkan rüşmez. Defterlerine büyük yıldızların 
h aricindedir. Bu yüzden r ejisörlerle yıl- imuılarını attırmak için, Holivuda akın 
dızlar arasında kavga gürültü eksik ol- eden binlerce meraklı vardır. Bunların 
maz. Fakat onlar yine bildikler ini okur- clefterlerinde bütün artistlerin imza]a
lar? İşte size en büyük sanatkarların • rına tesadüf edebilirsiniz. Fakat Gre-
garip taraflarını yazıyoruz: tanın imzasına asla .. 

Bunlardan başka, schhar yıldızın oto
mobil kullandığı, otobüse veya tayyare
ye bindiği hiç görülmemiştir. Dondur
madan nefret eder. Şimdiye kadar, ar
kadaşlarının birçok ısrarlarına rağmen 

ağzımı bir kasık bile dondurma koyma
mıştır. 

PARTôNERJNE AŞIK OLAN YILDIZ 
Robert Taylor çevirdiği !ilimlerdeki 

partönerinc muhakkak fışık olur. Bu 
yüzden bütün erkek yıldızlarla arası 

açıktır. Rejisörlerin ve kumpanya di
rektörlerinin ihtarlarına ra~men, se
vimli sanatkar, bir türlü bu huyundnn 
vazgeçmcınistir. Robertin diğer bir hu
yu da her gördüğü güzel şeyi derhal 
satın almak nrzusuna kapılmasıdır. Evi
nin içi bu şekilde satın alınmış binlerce 
lüzumsuz e~yalarla dolu bir müzeyi an
dırır. 

DEDJ-KODUCU YILDu: 

ken gizlice evin her tarafını aramış ve 
bir çamaşır dolabından 347 adet ipek 
mendil meydnna çıkarmıştır. Mendiller 
ortaya döküldüğü zaman misafirler kah
kahadan kırılıyorlardı. Fakat bizim kü
çük hiç istifini bozmadan, kabahati şiş
manın üzerine atmaz mı? Bu yüzden 
bir müddet küs bile durdular. 

Eskiden sinemalarda, asıl filimden 
başka ikişer perd elik kısa komediler oy
natırlard ı . Bugün bu komedilerin yerini 
meşhur cMickey Mouse> ve onun ben
zeri canlı karikatürler doldurmuştur. Si
nemacılık aleminde yepyeni bir çığır 
olan ve Hollyvood"a milyonlar kazan
dıran bu canlı karikatürleri ilk defa Walt 
Oisney isminde bir ressam icat etmiştir .. 

SF.SS1Z FtuM ZAMANINDA 
Bu orijinal fikir, Walt Disneyin. aklı

na sessiz filim zamanında geldi. O vakit 
biraz varlıklı olan san' atkar, varını yo-, 
ğunu sarfedip b irkaç filim hazırlamış 

ve Amerikanın en büyük sinema kum
panyalarına takdim etmişti. Fakat, za
vallının bin müşkilatla ve özene, özene 
meydana getirdiği bu filimler, pek saç
ma ve mantıksız bulunarak derhal iade 
edilmiş ve hatta kendisi de kapı dı§arı 
atılmıştı. Canlı karikatürleri, bugün bü
yük Lir zevkle seyredenler pek ala bilir
ler ki, filimde en büyük rolü karikatür
lerin hareketleriyle ahenk peyda eden 
müzik oynar. 

işte \Valt Disney yaptığı ilk fi-
limler, sessiz sinema zamanına tesadüf 
ettrği için, hiç zevki okşıyamamış ve rağ
bet görmemişti. 

DiSNEY AÇ KALMIŞTI 
Bu vaziyet karşısında bütün ümit ve 

hayallerinin sönüp gittiğini gören za
vallı san°atkura, Hollyvood'dan uzak
laşmak düşmüştü. 

Di:mey yıllarca , sefalef ve açlıkla mü
cadele ederek şehir şehir dolaştı. 

C ONON BiRiNDE 

cMişel Strogob u çevirdikten sonfll 
kısa bir zaman içinde Avrupada büyillı: 
şöhret kazanan sanatkar Anton Wal• 
brook, Amerikodaki büyült kumpanyjll 
lardan birine müracaat ederek birkaç fi" 
lim çevirmek üzere Holivuda gelmek i5" 
tediğini bildirmiştir. Antonun bu arz~ 
su reddedilmiştir. Scrccn - Land sinC" 
ma mecmuası bu meseleden bahseder
ken Anton Walbrook kuvvetli ve tipi!' 
bir sanatkar değildir. Onu niçin yıldıı Yorgunluğunu tavukla

da un tur ... 
duğunu yazmaktadır. yapmışlar şaşıyoruz, diyor. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Stnema yıldızlaflndan Makkı n~ 

r n ya ı 

Sylvia Sidney de çiçeklere aşıktır 
Çiçeksiz yerde duramaz ... . 

Sarışın yıldız Marian Marsh köpekl~- ·ı il~ ;er~r. Hasta oldukları zaman büyük 
re bayılır. Geçen sene hayvanat aergı- hır ıhtımamla bakar ve hatta odasına 
sinde 1000 dolnra Corky isminde se• bile götürür. 
vimli ve çok zeki bir köpek sahn aldı. Geçenlerde güzel ve mağrur bir Ro-
0 gündcnbcri Corky"yl yanından hiç deisland horozu hastalanarak öldü. Bu 
ayırmamıştır.Nereye giderse gitsin mut• yüzden sevimli yıldız bir kaç gün yemek 
laka bembcrdirler.Marian Marsh'ın son bile yemedi. cMotion Picture~ sinema 
çevirdiği cHnngi gün doğdunuzh is· mecmuasının mizah muharrıri, Karolun 
mindeki filimde, bu köpeğin de mühim tavuklara karşı olan bu derin aşkından 
bir rol aldığını görmekteyiz. bahsederken : 

ARSLAN YAVRUSUNA cBu vaz.iyet karşısında insanın tavuk 
MERAKLI olacağı geliyor!..> diyor. 

Universn] stüdyolarının en genç yıldı- ÇiÇEKLERE AŞIK 
zı Betty Jane'ın bütün merakı arslan Sylvin Sidney çiçek meraklısıdır.Hol-
yavrularındadır. Boş zamanlarını evin- lyvooddaki evinin büyük bahçesi dünya
deki dört nrslan yavrusuyle meşgul ol- nın en nadide çiçekleriyle doludur. Sun
makla geçirir. Bugün bu küçük ve sevim- ]arı yetiştirmek için üç tnne mütnhnssıs 
li çocuklann güzel Betty"ye belki bir za- bahçevnn geceli gündüzlü çalışırlar. Syl
ran dokunmıyabilir. Fnknt dördü de bü- via boş zamanlarını bahçesinin bin bir 
yüyüp birer vahşi hayvan oldukları za- renkli güzel çiçekleri arasında geçirir.E-
man, bakalım genç kız ne yapacak jl vinin içi de bnhçesinden farksızdır.Her 

T AVUKLARoAN TESELU adım başında nadide çiçeklerle dolu bir 
BULAN YILDIZ vazo vardır. 

Karo! Lombardın en büyük tesellisi 
tavuklarıdır. Stüdyodnlti yorguluğunu ta
vukları yanında unutur. 

Evinin bahçesinde son sistem kümes
ler içinde 200 den fazla cins tavuk ve 
horoz vardır. Onların yemlerini, sularını, 
kimseye itimat edemediği için , kendi eli 

Sylvin nerede yemek yerse y~in, ma
s da tabiatın bu güzel nebatlarından ol
mnsn boğazından bir lokma bile geçmez. 

Sevimli yıldız çiçekleri bu kadar çok 
niçin seviyor acaba il. Hnlbuki bütün gü
zelliklerile kendisinin onla rdan farkı var 
mıdır '? Liscttc Lanvin c.Elıemmiyetsiz bir kadın~ /ilminde 
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• re ısı • 
Bunlar çıktıktan ve kapı tekrar ka- ı rültü ne?. Alkışlar ne için? Kimin yor-

pandıktan sonra kadınları mahmuz tusu acaba?. 
darbelerinden kana boyanmış on beş Sert ses cevap verdi: İki devri mukayese ederek bugün-
atın üzerinde on beş cellat ta bu kapı- - Senpartelmi yortusu .. 
ya gelmişti. Damovil Morever ile mai- Başını sallıyarak elOnini biçmeye ha,_ 1914 ten evvele leri benzetmiş 

Sahife-, 

intikal devresinin devam 
nıüddeti muallaktadır 

Konferansta nikbinlik havası esiyor 
Montrö kapitülasyonlar konferansı 

1 
yeti kaçanları kovalıyorlardı. Kapı lıyan köylünün yanından şimdi More-
muhafızlarına bağırdılar: ver geçiyordu. Bu cevabı da o vermişti. 

anla S d P d 1 ak Erich Ludendrof ikamet ettiği T unzing - Açınız. Kapıyı açınız. Kaç r ırtının üstün e ar ayan o ar 
dinsizlerdir. atından yere atladı. Monmoransi de onu malikanesinde dün orduya. girişinin elli 

b · · yıld .. u··mu·· Berlinden "!.tlen·n takip etti. Mon'tlart.er sırtıntn üstündeki eııncı on r 

:işte kü~Ük kilisenin yanında idiler. Güneş tebriklerini getirmek üzere tayyare ile 
ufukta son lstk!arını ak<;ettirerek kayb- gelen harbiye bakanı Mareşal FON 

BERLIN, 16 ( A.A ) - General 

Zabit cevap verdi: 
- Onlar kralın postacılarıdır. 

emir. 

kiinsızdır. Fakat mert muhasımlarımız 
Alman ordusunun kahramanlığını tak
dir edegelmişlerdir. Bu kahramanlar biz
de yaıamak azmini. milliyetperverliği 

ve ırkçılığı yaratmışlardır. işte bu genç 
Alman ordusunun temeli olmuştur. 

Paris, 17 (Ö.R) - Montrö 
konferansı bugün re5mi faali· 
yetini tııtil etmiştir. Komisyon· 
lar Pazartesi veya Salı günü 
tekrar toplanacaklardır. Fakat 
hazırlanan metinleri tamamla· 
mak üzere eksperler mesaile
rine devam edeceklerdir. Kon· 
feransın bu ilk haftası bilhassa 
muhtelif delegasyonlar arasında 
temas tesis:ne tahsis edilmiştir. 
Bu suretle kapitülasyonlardan 
istifade eden devletlerin delege· 
!eri tarafın Mısır müddeiyatınin 
sempati ve anlayışla karşılan

dığı anlaşılmıştır. Kapitülas· 
yonların ilgası esasının ittifakla 

kabul t!dılmesi konferansda 
temsil edilen devletlerin Kahi-

nihayet büsbütün zail olacak
tır. Bu noktada Mısır dele· 
gasyooun itirazda bulunaıamış 
ise de intikal devresinin de
vam müddeti meselesi kat'i 
olarak halledilinceye kadar bu 
mesele muallakda bırakılmıştır. 
Montrö'de bu ilk hafta müza
kareleri neticesinde samimi bir 
nikbinlik havası esmektedir. 

. • BLOMBERG, kara orduları kumandam 
oluyor, Parıs ayaklarının altında bulu-ı 1 f F ik h d k 

. .. .. . genera on r c , onanma uman-
- Aç diyorum sana .. Yoksa hazretij nuyordu. Etrafı suzduler. Parıse baktı-. d A . 

1 
R d 1 c·· . . 

• ant mıra ea er ve genera oııngı 
!sanın başı için.. !ar. Oradan bağrışmalar, tarakalar, kl- sil d h ı K · h 

Damovil atıldı: General Ludendrof bugünkü vaziyeti 
umumi harpten evvelki vaziyetiyle mu
kayese ederek demiştir ki : Montrö, 17 (A.A) - Muh

telit mahkemelerle Mısır mah
kemelerinin salahiyetlerini ayır· 
mağa memur olan Politisin 
riyasetindeki tali hukuk komi· 
tesi bir itilaf zemini bulmuş· 
tur. Bu mahkemeler arasında 
müsavat prensibini temin eden 
bir metin hazırlanmıştır. Metn 
salı günü konferansın umumi 
encümenine tevdi edilecektir. 

tem en e ava genera ı ampıso a~ 
Zabit şiddetle mukabele etti: vılcunlar fı.şkırıyordu. 1 ld • hald k ti 

zır o ugu e resm.en u amışbr .. 
- Askerler nişan alınız.. 1 Kendilerinin hiçbir kimse tarafından Mare~al Fon Bloroberg söylediği nu-
Damovil geri çekildi. Morever elin- talOp edilmediğine emin olduktan sonra 

de bir kağıt tutarak ileri fırladı: 1 arabanın kapısını açtılar. Luiz aşağı in- tukta Ludendrofun umumi harpte gös-
tenJiği askeri meziyetleri. tcba~ etti· - Ben kraliçenin postaclSlyım. Ka- di, Jan yerinde kaldı. 

f rerek demi~tir ki : pıyı açınız.. , Zavallı Jan hala uyuyor. Gülümsiyor, 
Zabit kllğıdı okuduktan sonra cevap ' cereyan eden hadiselerden hiç birşey Umumi harbin askerleri olan bizler 

verdi: 1 bilmiyordtL general Ludendrofun n".. derece ~üksek 
- PekMa! yalnız siz çıkabilirsiniz. 1$övalye babasının koluna girerek onu bir idareci, ~ir te~ v~ agır :eoulıye~eri 

Fakat diğerleri geri çekilsin. Morever ihtimamla indirdi Bir çimenlik üzerine ta,ımasını bılen bır ınsan, ır • kelıme 
kapıyı geçti. Damovil yumruklarını f yatırdı. 1 ile yüksek bir k~n~an oldugunu ~a: 
havaya kaldırarak küfürler savurdtL 1$övalye onun yalnız bacağından ya- zan hata eden tarihçilerden daha ıyı 
Olduğu yere yıkıldı kaldL ralı olduğunu sanıyordu. Halbuki zaval- I biliriz. 

••• , lının çehresi barıttan sinlSiyah, vücudu- Gen~ral Ludendrof teşekkürlerinin 
Morever yalan söylememişti. Kate-'' nun her tarafı ezik bir halde idi. Hitlere iblağını ziyare~ilerinde rica et-

rin Dömidiçiııin h.iz.ıııetinde idi. Parda- Büyük Pardayan akluu kaybetmişti. mi~ ve sözlerine şöyle devam etmiştir ; 
yanlan bulabileceğini umduğu yerleri Oğluna baktı. Acı acı gülümsedi Göz- Böyle bir günde eski Alman ordusu-
d~laştıktan sonra Luvr sarayına dön-, lcrini kap~dı. . nun habrasmı yadetmek benim İçin bir 

du. Çok muteessır olan Şövalye csu, su• vazifedir. O ordu faik düşman kuvvet-
Hemen kraliçenin dua ettiği odaya 1 diye bağırdl. Biraz ötede kaynıyan bir !erine karşı J\lmanyanın hudutlarını mü

alındı. Katerin 1sanın heykeli önünde su sırtın eteğindeki Granj Batelyer ha- dafaa etmi' ve Alman milletini onu ez. 
diz çökmüş bir vaziyette idi. takhğına bakıyordtL mek istiyenlerden vikaye eylemİ§tir. 

Katerin ayal?a kalktı: " b Vakıa bu büyük işin bütün ehemmiye-.. ..,övalye u menbaı görerek hemen o-
- Görüyorsunuzya.. Bugün ölenle- tini ve şumulünü daha. şimdi tespit im-

rin ruhuna dua ediyorum. 
Morever herşeyi hattı insanlık icap

larını unutarak: 

raya koştu. 

Bu dakikada sık bir çalılığın arasın
dan bir adam belirdi. Bu Moreverdi. 

- Madam bunun için de dua ediniz. Morever çayırlar üzerinde sıçnyan 
Diyerek m•sanın Osttine Kolininin Köpeğin, Piponun izini takip ederek bu-

başını koydu. raya gelmişti. 
Katerin titremedi bile.. Yüzü sarar- Daha arabaya üç yüz adun bir uzak-

rnadı. Cad1 gibi bakıyordu. Cesurdu: lıkta iken Morever atından inmiş, onu 
_ Bem nerede? ormana bağlamış ve yer1erde sürünerek 

_ öldü. ilerlemisti. Çok ynkınlara kadar sokul-
- Morcver! Bu kafayı Romaya g&- muştu. 1$övalyenin babasını arabadan 

tür. Burada ~·aptıklarımızın hepsini j indirdiğini görmüştü. Onu gözlerinden 

anlat! uzaklaştıramıyordu. Sırası gelmi~tL Tam 

Sosyalist partisi 
Paris, 17 ( Ö.R) - Yarın 

Püto şehrinde Sosyalist parti
sinin Milli konseyi toplanacak 
ve parti içinde kendini göste
ren ve disipline muvafık gö
rülmeyen bazı cereyanlarla 
meşgul olacaktır. 

Bugün geçirmekte olduğumuz devir 
birçok bakımlardan umumi harpten ev
velki devre benzemektedir. Eğer be· 
nim ordumuzu tamamlamak ve mecbu

ri umumi hizmeti tahakkuk ettirmek yo

]undaki gayretlerim o zamanlar bo§a 
çıkmamıı olsaydı, eğer o zamanki hü
kümet vaziyetin zaruretlerini anlamış ol

saydı Alman milleti o zamanlar henüz 
maskeler düşmemiı olan nasyonaliatlik 
aleyhdarlarının infisah ettirici faaliyetle
rine mukavemet göstermek üzere müt
tehit bir halde kalırdı. 

Bugün Hitlerin kıyaseti sayesinde Al
manya tekrar silahlanmıştır. Silahlı 

müttehit ve top yekU.n harp için te,ki

latlandırılmıı olan Alman milleti Avru
pa eulhunun bir garantisidir. Öyle yapı
nız ki maddi ve manevi kuvvetli Al
man ordusunun gerisinde manen kuvvet-
1i. müttehit ve milli karakteri müdrik bir 
millet buluruıun. 

Benim ...,rimden bahsettiniz. Bu be
nim değil, Alman milletinindir. Devle
te, millete, orduya iyi bakın. 

Bir tevkif 
Paris, 17 (Ö.R)- Beyruttan 

bildirildiğine göre Irak hükü· 

metinin talebi üzerine 

hükümeti lrak'ıo eski 
Lübnan 

Beyrut 
konsolosu Abdül'aziz bin 

zafferi tevkif etmiştir. 

Mu· 

- Hemen gid.iyorum... . 1 suya eğilirken onu arkasından vuracak-
- O halde ışte murur teskeresı. I tı . Atıldı. Yeti<;emedi. Şövalye ayağa 

İ!jte Altın. Koşunuz ve uçunuz. Kayb- kalkınca yüryüze geldiler. HERKULES 
edilecek bir dakika yoktur. Bunu da 1$övalye sililhsızdı. Moreverin elinde 
alınız. hançer vardı. 

Son olarak uzatılan küçük bir han- Vahşiyane bağırch: 
çerdi. Morever büyük hançerini göste
rerek cevap verdi: 

- Sili\hım var. Buna lüzum yok. 
- Evet ama .. Bu hiç 1lman vermez. 

llemen öldürür .. 

- Artık gebereceksin. Yüzüme vur
duğun kırbacın cevabı budur. 

Bir kadının müthiş feryadı duyuldu. 
Hançer yukarı kalktı. Şövalyenin ü-

Morever titredi. Kraliçenin elinden zerine inmek üzere iken Luiz ileriye 
.silahı kaptı. Bu, müthiş zehirler yapan atıldı. Pardayana saplanmak üzere inen 

illin Rojiyerinin dolabından çıkan han- hançer Luizin göğsüne saplandı. Kızca-
çerdi. ğız Şövalyenin kolları arasına düştü. 

llforever derhal yola çıktı. Kolininin Bu defa birkaç saniye sürmedi Mo-
kafas.nı eğerinın arkasına bağlarruştı. rever geri sıçradı. Hayvana doğru kaçtı. 
Romada zengin olacağını, sonra Fran- Pardayan Luizi yere yatırarak kızgınlı
saya dönerek zehirli hançerle Parda- ğından kudurmuş bir halde sırttan aşa
yanları öldüreceğini düşünüyordu. gıya doğru yıldırım süratiyle kostu. Ne 

Sen nehrini geçti. Grcnel kapısına çare ki Morever atına atlamış d~lu diz
do,ıru ilerlerken ~ 3nından bir takım si-. gin kaçıyord G'' d ı ... bolı k .. 
'"Ll k 1 . ·-· . .. .. ' u. oz en «ay na uze-
uın ı as er erın geçtigını gordu. Bunlar re iken kaf . . • 
D . _ asını gerıye çevırerek bagır-
amovılın ka~an askerleri idiler. Hep- ru: 

sini tanıdı. B· dalı 
. . - ır a görüşeceğiz.Senin de sıran 

Damovıl, Monmoransı, Pardayan.. gelecek ş· d'k' gilin' d hrum 
,, .. . . · ımıı sev en ına 

İ~te bu uç lSlm kafasının içınden bır kaldın Ist b d be 
t• , .. k . k rd · ıra ın an ge r. 
ur u çı ınıyor, ona ış ence veriyo u. lşte 0 vakıt ş·· al aln dan 1 

G.. ·· ·· ·· ·· d nlan U ov ye ın ece ter-
ozunun onun e ca an haya er !eri dökıneg· b 1 d D' 1 · b' b. · h · k 1 da c aşa ı. ışen ır ırıne 

ep geçmış va ıa ara yanıyordu.Mon- çarpıyordu M · il L · · 
. . k • · onmoransı e uızın ya-

moransının ·onagına hücum ediliyor. nına dönmek · t di D k ilmiş 
Muvafak olunanuyor. Konağın infilak adım atmak !· ısdree t: kalmermanı esK di 

· · k ı .. .. ,u ı amıştı. en 
netıcesı yı ı ması gozunde canlanıyor. kendine söylendi. 
Babasını ankaz içinden omuzlıyarak çı- _ Öldü Belhl .. .. 
karan Pardayanı görü or. Hulasa bü- . de oldu. Ben de bu-
lun.. k · kaf '. . d .. 

1 
. . rada onun yanında öleceğim. va avı asının ıçın e1 goz erının M 

·· ·· d ·. . onmoransi uzaktan bağırdı:. onun e hır kerre dolaşıyor, ilerhyor.. K * * * - orlona 1$övalye. Korkma. Birşey 
P yok. Küçük bir sıyrılt 

GÜBRE HULASASI 

Tütün 
Çiftlik 

Bağ 
Bahçe.. 

Bostan 
Limonluk 

Ağaç 
Çiçek 

Sahiplerile meraklılarının 
hayretle istifade 

edecekleri bir gübredir. 
" Herkules ,, 

larca çiftçileri 
gübre hüla~ası Avrupa ve Amerikanın milyon· 

tarafından seoelerdenberi kullanılmaktadır. 

Yazan: 

Toptan satış yeri : ikinci Belediye caddesinde 

Kartal makarna fabrikasının satış deposunda 

5-10 (597) H 3 

Tok Dil Tefrika No: 10 

ardayan Paristen çıktıktan sonra 1• 

atını hızla ileı·i sürdü. Araba kendisini .Aynı zamanda Luiz de ayağa kalkmış ak h il gı·diyorsun! f !adı, çubugun-u yaktı, müftu·· ve ag"alar 
t k' . Şovalyeye bakıyor ve gülü rd - F at oea sen . eri 1 
a ıp ediyordu. Bir ovadan geçtiler. Bir yo u. Onların bize karşı hücum ettiklerini gözüne bakıyorlardL Ağzından çıkacak 
sırta çıktılar. Burası kestane ve kayın Hakikaten hançer kızcağızın göğsünü yanlarına mı bırakacağız! Dedi. sözil, kalpleri çarparak haleeanla bek-
örtülü idi. Tarlalara dalıp çıktılar. Elin- b.iraz çizmiş el.bise~erine saplanmış, göğ- _ Evlilt! İşte yine sözünden döndün. liyorlardı. Katırc10ğlu arkasuu ağaca 
deki tırpana dayanan bir adam bir tar- sunde ehemmıyetli sayılacak bir yara _ Neden? vererek çubuktan bol bir duman çektL 

lanın ortasından yanıp kavrulan Parisi açmamıştı. Allah onu korumuştu. Şi>- _ Neden olacak, 0 adamlar emir ku- - Böyle hal gördU!er mi imdada koş-
seyrcdiyordu. valye büyük bir ümitsizlikten kurtulup 

1 

lu değil mi? Emir kulu olan bir adam sunlar ... 
Pana dayanan bir adam bir tarlanın or- böyle sevinçli bir netice ile karşılaşınca ne istenilirse, ne emredilirse yapmaz - Bu da fila! Sen kendin istediğin 
tasından yanıp kavrulan Parisi seyredi- kendisini Luizin kolları arasına atıver- mı? kadar tenbih ettikten sonra şu sözlerini 

).'ordu. mişti. Hayır! Haksız olan işte durmalı yerine getirmek için 111.zungelen bütün 
Fakat ne Şi.ivalye ne de Monmoransi Boğazındaki çizik yeri muayene etti. idiler .. Cinayete, fesada alet olmamalı işi ve sözil de ben uhdeme alıyorum ev-

tarla, köylü, ekin, hiç. hiç birşey görmi- Yara çok ehemmiyetsizdi. Birkaç saat idiler.. lilt! Anladın mı? 
~·orlardı. içinde kapanacaktı. - Evlat böyle söyleme! Onlar dur- Hadi şimdi, şu keseleri al! Sonra şu 

Köylü bağırdı Şövalye Luizi babasına bırakarak dular ını canlarından, mallarından mesire ne kadar hoş ve güzel. Senin yü-
- Hey baylar Şehırde neler oluyor. kendi babasının yanına koştu. lhtiyar olurlardı. Anlayabildin mi ne demek zilnü görüp, arslanhğına gözgöre hayran 

Bu bağırış, bu çan gürültüsü, bu ateş Pardayan son dakikalarını yaşıyor, can istediğimi? Yerin kulağı var, fazla söy- olduğum için şurada sana ve efelerine 
ne?· Yoksa büyük bir bayram mı var?. çekişiyordu.· Bu dakikada dünyada Lui- lemiyeyim, sen onlara acı da salıver! ben bugün bir ziyafet vermeğe karar 

Pardayanla Monmoransi geçmişlerdi. zin bulunduğunu bile unutacak bir tees- Katırcıoğlu çubuğuna tütün basarak, verdim şimdi. Bana müsaade et, hatta 
C..vap vermediler. Belki köylünün söz- sür içinde kalmıştı. 1$övalyenin babasına kavuğunu koyduğu çakmak taşının ke- ben gelinceye kadar kimseyi de salma! 
!erini işıtmemışlerdi bile.. 1 karşı olan sevgisi ölçü kabul etmiyecek narına belinden çıkardığı hançerin sır- Burada ziyafet esnasında beraberce 

köylü söylenıneğe devam etti: kadar kuvvetli idi. tını vurarak düşünmeğe vardı. Bu ha- kendilerine nasihat edelim, kulağınla 
. • d !. 

re hükümeti:ıe karşı dostluk 
ve takdir hislerinin en parlak 
bir delili olmuştur. Mısır, en 

ıiyade iftiharını mucip olabile
cek bir şekilde, tam ve kat'i 
hükümraniyet hak.aıının esas 

itibariyle tasdik edildiğini gör
müştür. Bir cok delegeler ka· 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Çıkan eserle.ı: 
•••••••••••••••••••••••• 
Yazan: Tahir Olgun 
Geçenlerde; " Edebiyat tari

himiıde araştırmalar .. serisinin 
Fuzuli'ye ait ilk eserini veren 
B. Tahir Olgun'un bu mevzua 
dair ikinci kıymetli kitabı neş· 
redildi. 

pitülasyonların artık tamamiyle Türk edebiyatı tarihinde 
geçmiş bir maziye ait olduğu kıymetli şahsiyetleri nisyandan 
kanaatini beyan etmişlerd : r. koruyan ve munis ifadesile, 

bir defa kapılan gözleri derin 
Devler umumi komisyonunda bir alaka ile takip ettiren mu-

bu esası beynelmilel safhacla harririn bu kitabı tetkike şa-
da teyit hususunda ittifak et- yandır. 
miş1erdir. Kapitülasyonların Nev'inin • yaşadığı devri 
ilgası prensibi bir defa böylece yaşatan - kudreti; hayatında 
kabul edilince, iki komisyon ve eserlerindeki şah~iyeti • 
k k d k misal olarak seç1·1,en - Şüriye apitülasyon!arı ta ip e ece 
intıkal devresi ve muhtelit kasidesinin izah ve şerhinden 

çok güzel anlaşılıyor. 
mahkemelerin bu müddet zar· 

Bay Tahir Olgun'dan bu • 
fında devam edecek sa'a!ıiyeti tabii ve şekılden ziyade • ruh 
üzerinde müzakerderde hu ve kıymet itibarile değerli 
lunmuşlardır. Şimdi bu müza· eserlerinin tevalisini bekleriz. 
kereler de bitmek üzeredir. •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
Ve herşey kapitülasyonların Ev sahibi olmak 
yakında fılen ilga edilmiş ola-
cağını göstermektedir. Gelecek İstİyenlere müjde 
hafta Mısır mübadele projesi- Alsancakta, intikam sokağın-
nin ilk kıraatine devam edile· daki 9 numaralı hane taksitle 
rek büyük meseleler t:ım bir veya mübadele yapılmak sure-
şekilde halledilecektir. Muhte- tile satılıktır. Evin içindekilere 
lit mahkemelerin salahiyeti müracaat, 
üç devreye taksim edilerek S. 7 1-2 (686) Pa. ve Per. 

~ . ' 
Bağcılar!. Tütüncüler!. 

Ötedenberi erişilmez ün kazanmış kimyevi Avrupa güb
re!erimizin geldiğini sayın alıcılarımıza bildiririz. 

' Hacıdavut zade 
R AH Mi K A ll A 1) A V U 1· 

Sun'i gübreler 
Yemiş 

Anadolu Merkez Deposu 
çarşısı, Cezair Han 

iZ MIR 
Tclgrcf adresi KARADAVUT Telefon aeog 

~~ 
Diye müftü ayaklandı, Katırcıo~lu yen efelerine dönüp: 

oturduğu yerden kımıldamadan, güle-ı - Peki! Siz o adamları bırakın, h<> 
rek: canın arkasından gitsinler, arkadat.:1ara 

_ lhtiyar! Sen hakikaten co~gun bir da haber verin, bu akşam, Aksehir 
adamsın! Var git! S('13.mctlc! Bize ziya· t müftüsünün Subaşı nıesiresinde 1.iya· 

fet lazım değil! Dedi. fcti var, hazırlaru>ınlar, hadi' 
- Yoook! Bu benim isteğim, canıın- Dedi, müftüye dönüp, gülerek: 

dan vazgeçerim, bundan vazgeçmem. - Gönlün hoş oldu mu hocam• 
Diyince, Katırcıoğlu yerinden kalktı. - Olmadı! 

Elini ağzına sokup bir ıslık çaldı, ne - Neden? 
olacağını bekliyen müftü ve ağalar - Keseleri almadınız' 
ayakta bir iki saniye beklerlerken iki - Ha! Bırak onlan şu karşıdaki Ce-
efe belirdi, Katırcıoğlu: viz ağacının dibine ... Bakalım sen dö-

- cÇay> da yakaladığımız haydutla- 'ı nüp gelince onu da düşünürüz. 
rın hepsini şu hocanın arkasına takıp sa- Diyen Katıı:ıoğlu , müftüyü yol• ka-
lıverin, siz de hazırlanın, atları da ha- dar arkadaşlarıyle beraber çıkardı. 

zırlayın, yola.~ ·· •· · · · · · · ·· · · · ··· .......... . 
Diye bağırdı. Fakat müftü Katırcıoğ- · ........................ . 

!unun üstüne atılıp ağzını kapadı. Akşamın kızıllığı ortalığa hakim olu-
- Şu ihtiyar halime merhamet et! yordu. Akşchirin bu, yeşil cSubaşı>me-

Birşey söylediysem bana hakaret etmek 1 siresi, her tarafından elma• gibi parl~k 
mi gerekti! Diye efenin kollarına sarıl- çakıl taşlarının altından kaynıyan serın 

dı. pınarları, çığışdayıp, şırlıyarak ileride 
- lhtiyar• sana ne hakaret ettik ki? birbirlerini kucaklıya kucaklıya kabarıp 

Sözünü tutup hepsini affediyorum, <alı-ı büyümeleriyle adetA ta kın ve coşgun 
verdinı işte' bir çay oluyorlar, böyl<-cc toplaşıp Ak-

- Öyle değil ki ev!at! Demek: Sen şchirin içine, dı.şına hayatın zevkini ve
benim bir lokma ekmeğimi kursağına! rerek aklyorlardı. Etraflarındaki Söğüt, 
alıp götürmeğe tenezzül edemiyorsun,! Ceviz, İğde ağaçları, toprağın üstünde 
hakaretin büyüğü işte bu ... , ı taze ve yeşil çimenler bu mesireyi iide-

Dedi. ta cercm bagına> benzetiyordu. 

Katırcıoğlu bu hiıdi.>e !izerine hekli- - Bitmedi -



Sabite a YENi ASIR 

llktısadi ~------·----------------------------~mml!I--~ 

Kalkınma için 
- Baı taralı birinci ıahilede -
susunda anlaşmışlardır. Bu da 
geçen eylulda Fransız frangı· 
oın dolar ve lngifiz Jirası sevi
yesine indirilmesi sırasında 

yapılan üç taraflı para beya
natına muvafıktır. Birçok lngi· 

inhisar 

SOFRA TUZU 
Piyasaya 

ı.o •••• • • ~ • ': :. "' • ~ ; • - • • 

liz Nazırlarının ve bHhassa 
Ticaret Nazırı B. Runci
manın Amerikaya yaptıkları 

seyahatten Bomet'nin Fran· ı 
.sanın Vaşington sefirliğine 
tayininden sonra B. Van 
ZeeJandın da Vaşingtona git
meğe baurlanması para me
selelerinin halledileceğini, belki 

DAillA 
iNUE 

• 

Toptan Fiatler • • 
Mutfak tuzları : 50 ki-
]oluk çuvalda kilosu : 
4 KURUŞ SB 
SANTiM 
Sofra tuzları : 64 kilo-de harp borçlan mesele

sinin tasfiye · olunacağını ve 
herhalde dünyanın ekonomik 
kalkınması için büyük bir gay-
ret sarfedileceğioi göstermek
tedir. B. Van Zeeland para 
meselelerinde büyük bir oto· 
rite sahibidir. Vaşington seya· 
halinde dolar, İngiliz lirası ve 
Fransız frangının istikrarı belki 
de bu paralar işinde Dr. Şahtın 
telkin ettiği gibi bir parite 
mukavelesi yapılması görüşü
lecektir. B. Van Zeeland eko
nomik tahkikatına sükunetle 
devam etmektedir. Muhtelif 
Avrupa memleketlerile ve bil
hassa Fransa ve Jngiltere hü
kümetlerile temas halindedir. 
Bunların haricind~ B. Van 
Zeelaud gayretini kendisi için 
meçhul olan iki memlekete, 
Almanya ve Ar::erika}'a tahsisi 

niyetindedir. Belçika Başvekili
nin Vaşington seyahati beynel-

milel bir ekonomi konferansı 
için oldukça müsait ihtimalJer 
açmaktadır. 

Zagreb'dekl h3diseler 
Belgrad, 17 (A.A) - Evvel

ki gün talebeler arasında vu· 
kubulan arbedeler yüz.ünden 
Zagreb üniversitesi muvakka
ten kapanmıştır. Polis tahki
kat yapmaktadır. 

Montrö görüşmeleri 
Paris, 17 (Ô.R) - Montrö 

Fransız delegasyonu reisi B. 
de T essan başvekalette müs
teşarlık vaıifesi dolayısile Pa
rise hareket etmiştir. sa·ı günü 
yine Fransız delegasyonunun 
başına dönecektir. 

Sincına habfı.rleri 

ANNA BELLA AMERIKAYA 
ÇACIRILIYOR 

UZ1m müddettenbeTi A v n tpada mu
vafjakıyetli eserler viicuda getiren se1ı
haf' yıldız Aırna Bclla, Anıerıkada faz
la nazaTı dikkati celbctmeğc başlanıış
tır.Bımıı nazarı dıkkate alan biıyiık bir 
kum panya, Anna'vı Amcrikaya davet 
etmis bıılmıııyor. Bakalım genç kız bu
na ne cevap vcTccek? 

CENNETTEKi ADAM 
Sarışın yıldız Jean Harlow ile Ro

bcrt Taylor cCenncttekı Adam> ismin
de çok güzel bir filim çevirmektedirler. 
lki sevimli snııatkfır bu eserde ümidin 
:fevkinde bir muavffokıyct göstermiş

fordir. cCennetteki Adam> Jean Harlow 
ile Robcrt Taylorun beraber çevirdikleri 
ilk filimdir. 

SEVMEK YA$AMAKTJR 
c Yirminci asır Fox> stüdyolarının 

nwydana getirdiği cScvmek yaşamaktır> 

TOPT~\N SATIŞ 
YER i: 

IJiriııci 

sarlar 
Kordon lnhi-

baş müdürlüğü 

anı harı 

luk sandıkta · (1 ve 1-2 
kiloluk paket halinde) 
kilosu 9 KURUŞ 
02 SANrflM 

DAiiflA 
KlJBU 

, ...... ..-. •• m:maa-.-..m ... ._ ...... ._ısm._ __ • .. ,_· .. ~ '"" ..•. '..' ., ··~~ • . >·. ·. ;'\ .• -,., ·- .. '>: 

", ........ am?&ımma•am-.--.-.. ..................................... , 
Haraççı Kardeşler 

Mobilyelerin : En modern ve en zarif çeşitleriDi 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çocuk arabaıarının: En lüks Avrupa mamulatı ve en dayamklılarını 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hasır takımlarının : En sağlam ve en ucuzlar,m 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Karyolaların : En lüks, beyaz ve sarı nikeJaşlı modellerini 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Haraççı Kardeşl rin l Z M 1 R v~ A N K A R A 
mağazalarından tenıin edebilirsiniz. 

••••••••••••••••••ıııııııııııııııııaıısıııı:ıııc •••• ~ ••••••••••••• 

YENİ EV YAP ANLAR, YENİ EVLENENLER 
Mobilyelerini muhakkak bu müesseseden temin etmelidirler. 

~ ............. mı:ı ... ıı:m ........... .a ........................... . 

• • • 1 • • • .. • ~ ' ·-.. •••• .. • • • ~·,. .... ~ 1 ••. ;:: ... rı· ··~· ·• . . :ı·. ... . ; ~ .. .. , ~. . 

Satılk ve kiralık 
Dükkan: lzmir ikinci bele-

diye caddesi numara 1. 
Mağaza: Kızlarağası 

numara 31. 
hanı 

Bağ : Bozyaka karakol 

karşısında. 

Yukarıda yerleri ve cinsleti 
yazılı olan emlak ve arazi acele 

satılıktır. 

Doktor, avukat ve komisyon
cu yazıhanesi olmağa elverişli 

iki oda kirnlıktır. Taliplerin 

Gazi bulvarında 8 numarada 
diş tabibi Az.raya müracaatları. 

1-3 

ôöKrOR' 

HANDAN 

Kurumu 
• 

1 

l 
Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

ismindeki büyük filim, Amcrikada bü- K. SARACOGLU Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

yük bir rağbet kazanmıştır. Derin ve Doğum ve kadın hastalıkları 
si.irükleyici aşk sahneleriyle dolu olan Mütahassısı 
bu eser, ayni zamanda insanı kahkahala- Muayenehane: ikinci Bey-
ra boğmaktadır. Çevirenler Loretta Jer sokağı 65. Tel. 3956 
Young, Tyronc Powcr ve Don Amache Evi: Köprü tapur iskelesi 
gibi kıymetli sanatkfırlardır. 

KAYBOLAN UFUKLAR Berat apartmanı No. 6 
Telefon No. 2545 

Universal stüdyolarının uzun müd- ------------· 
dettcnberi çevirmekte olduğu cK.aybo-

lan Ufuklar> :ismindeki filim bitmiştir. 

Baştanbaşa aşk ve muzikle dolu olan 

bu güzel eserde, baş rolü kumral yıldız 

Jane Wyatt oynamaktadır. 

CAROLE'UN SON ESERi 
CaTole Lombard ve Fred Mac MtıTTay 

cSwing High, Swing Low> isminde gü

.ıel bir opcret vücııcla getirmişlerdir. 

Amerikan sinema mecmualan ıan§ın , . 
111ldız Carol Lombard için, en giizcl ese-

lzmlr Beledlyeslnden: 
Elektrik tesisat işlerinde 

serbest ve müstakil olarak ça
lışmak istiyenlere Nafıa Veki· 
Jeti Yüksek Makamınca veri· 

lecek ehliyetnameler hakkın· 

daki talimatname Belediye ilan 
tahtasına asılıdır. Alikadarfara 
bildirilir. 

Tilkilik yeni Iımir eczanesi TELEFON : 2067 
1.1 - . 

. (. ., - . • r. -:"" ı ~ 

Limitet 
Şehitler 

Posta Kutusu tz& lzmlr 
Tek ve müteaddit katJı pamuk iplikler, boyanır, 

katlanır kırmızı ve mavi boyaların Çeşitleri • 
FIA TLERIMIZI iSTEYiNiZ 

) . H. 1. 

kast er· 

1 

ıe Nisan ıw3T 

ÇÜnkü ASPİRİN seneferdenberi 

her türlü soğukargınrıklarına ve ağ-. . 
rılara karşı tesiri şaşmaz bir_ ilaç · - • • 

olduğunu isbat etmiştir.,, . 

• • 
AS P 1 R 1 N in tesirinden emin olmak için 

lütfen markasına dikkat ediniz. 

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkatına 
Hayvanlarınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız . 

Turan fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkarılmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha· 
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarınıza ( Öküz başı ) markalı Turan mamu)~b 
küspe yedirerek. onl~rın .şa~anı .h~~ret de~~~e~~. semız· 
Jeyip kuvvetlendığinı ve ıne.derımzın verdıgı sulun fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma
mulatı lzmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazıh 

ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 
Gazi bulvar No.25 

Posta kutusu No. 224 
Telefon • Iımir 3465 

.. '·:. .. • : • . "1 ·.- . .... •' .. ~. .. ..c. ,,. • . • .,. 

:2 

Halka müjde 
Yeni çeşitlerimiz mağazamıza 

gelnıiştir 
Rali ve Vitler bisikletleri ve küçük çocuklar için 3 ya

şından 15 yaşına kadar muhtelif bisikletler. Zündap, Dia
mont, DürkoJ> motorslkletleri. 

Mişlen iç, dış lastikleri. Petromaks lüks lambaları. 
Umum lzmlr ve Ege mıntakası acentası 

Herşey taksitle verilir 
N. Sadık Damlapınar 
. . . . ..; . 

Bütün dünya POKER traş bıçaklarını kullanıyor 
Almakta hiç tereddüt etmeyiniz. Yalnız makasına 



•• > 

18 Nisan t937 

Fratelli Sprco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
STURNUS vapuru elyevm !imam· 

mızda olup Amaıerdam, Rotterdam ve 

Hamburg limanlan için yülr. alcalr.tır. 

TIUTON vapuru 18 nioanda limanı

mıza ııelip yülr.ünü tahliyeden aonra 

Burgu varna ve Köıtence limanları için 

yük alacalr.tır. 

Svemlra Orient Linein kampanyua 

GUNBORG vapuru 26 nisanda Rotter

dam, Hamburg, Gdynia ve Skandinav

ya limanlan için yük alacalr.tır. 

SERVtCl MARlTlME ROUMAtN 

ALBA JUUA vapuru 2 l nisanda 

gelip Pire, Malta ve Marsilya limanlan 

İçin yük alacalr.tır. 

SUÇEA VA vapuru 19 mayısta gelip 

Malta, Cenova ve Maraily limanlan için 

yük alacaktır. 

Yolcu ve yülr. kabul eder. 

ilandaki hareket tarihleriyle navlun

lardaki değişilr.liklerden acenta meauli

yet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikinci kor

donda T ahınil ve Tahliye binası arka

tabğına müracaat edilmesi rica olu

nur. 

aında FRA TELU SPERCO vapur acen

TELEFON : 4142 / 4221 / 2663 

F,l-~D~O~K~TOR~ 

·sami Kula~çı 
Kulak, Boğaz, Burun hasta

lıkları birinci sınıf 
mütahassısı 

Muayenehane : Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cad· 
desi 992 Telefon 3668 

1-26 (481) 
CZ7"""...L7T"OJZ27776TJ(/d/'Y77~ 

Doktor 

Cems'in 
• 

Nasır 
iLACI 

' 

N. V. 
W. F. il. Van i)er 

Zee & (:o. 
DEUTSCHE LEV ANTE UNIE 

HAMBURG 

X vopuru 12 mayısta bek· 
leoilmektedir. Rolterdam,Ham
barg ve Bremeo için yük ka· 
bul eder. 
AMERiKAN EXPORT UNES 

Tbe eıq>ort ııteamsbip corporation 
EXCANGE vapuru 1 7 nisanda bekle

nilmelr.tedir. Nevyorlr. için yülr. lr.abul 
eder. 

EXMTNISTER vapuru 26 ni· 
sanda beklenilmektedir. Nev
york için yük kabul eder. 

PiRE AKTARMASI Amerilr.a seri 
Seferler 

EXETER vapuru 23 nisanda 
Pireden Nevyork ve Bostona 
hareket edecektir. 

Seyahat müddeti 
Pire .. Boston 16 gündür 
Pire • Nevyork 18 gÜndür 

Service Maritim Roumain - Bucarest 
DUROSTOR vapuru 2 mayısta bek

lenilmektedil'. Köatence, Sıılina, Galats 
n bütün Tıma limanlan içinyülr. kabul 
eder. 

JOHNSTON Warren lines LTD 
LIVERPOOL 

JESSMORE vapuru 9 Ma
yıs'ta beklenilmektedir. Liver· 
pool ve Anversten yük geti· 
recektir. Burgas, Varna, Kös
tence, Sullna Kalas ve lbrail 
limanları için yük kabul eder. 
Societc Royale Hongroise Maritirne 

SZEGED vapuru 19 niaanda bekle
nilmektedir. Belgrad, No...U.d, Buda· 
pefle, Bratidan Linz ve Viyana liman· 
lan için yülr. kabul eder. 

· Den Norake Middelhavslinje -OSLO 
BOSPHORUS npuru 19 nisanda 

beldenilmektedir •• Ayni gÜn Hayfa, 
Dieyep ve umum Norveç limanlan için 
yülr. kabul eder. 

SARDINlA vapuru 22 mayısta bek
lenilmektedi. Pire, lskendriye, Diyep, 
ve umum NOl"l'eç limanları için yülr. ka
bul eder. 

DOKTOR JEMSiH 
En eski nıı.rları bile pek kısa bir zamanda tamamen ve 

kökünden çıkarır. 
Umumi depoıu: lngiliı Kanzuk eczanesi her eczanede bulunur. 

Ciddi ve müessir birnasır ilacıdır. 

, 
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= Taze Temiz Ucuz ilaç § 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Baş durak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

• 

• • • • . 
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Olivier_ Ve Şii. 
LıMITET 

Vap_ur acenta sı 
iRiNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

LESBIAN vapuru 19 martta 
Londra, Hull ve Aoversteo ge· 
lip yük çıkaracak ve ayni za
manda Londra ve - t'lull için 
yilk alacaktır. 

GRODNO vapuru 8 nisanda 
Loodra, Hull ve Aoversten 
gelip yük çıkaracak ve ayni 
zamanda Londra, Hull için yük 
alacaktır. 

OPORTO vapuru limanı
mızda olup Liverpool ve Svan· 
seadan yükünü tabliye ediyor. 
Ayni zamanda Liverpool ve 
Glugov için yük alacaktır. 

FLAMINIAN vapuru 5 ni
sanda Liverpool ve Svansea
dan gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Liverpool ve 
Glasgov için yük alacaktır. 

The General Steam 
Navigation Co. Ltd 

ADJUTANT ~·apuru nisan 
nihayetinde gelip Londra için 
yük alacaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me
suliyet kabul edilmez. 

HORTAÇSU 
Muayenehanesini Birinci 

Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiftİr.Hastalarını müs
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. TELEFON 2946 

1-26 [2101) 

• • :SC>~C> 
Mübadil ve gayri mübadil 

bonoları bilumum banka ve 
şirket hisse senetleri Ergani 
Sivas ve yüzde beş ve iki 
faizli ve eski istikrazı dahili 
tahvilleri ve buna mümasil 
her nevi esham sabo alır. 

Adres : lzmir Kemeraltı 
Hacı Hasan oteli No. 60 

C AV 1 T 
Telefon 3903 

(771 S.7 b.3 

Sigara da içseniz 

Diş macunu kullanıyorsanız, dişlerinizin daima temiz, daima 
beyaz, daima sağlam kalacağına emin olabilirsiniz 

R 
A 
D 
y 
o 
L 
1 
N 

Diş macun
larının en 

tesirli ve en 
nefisidir 

R 
A 
D 
y 
o 
L 
1 
N 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' . 
Almakla derhal izale edilebilir 

. ~ 

GRIPIN 

Bütün ağrı, sızı ve ıstırapların panzehiridir. GRıPIN varken 
diş, baş, ve romatizma ağrılan çekilmez. Gripin nezle ve gribi 
geçirir : Har11reti düşürür, hastalıkların önüne geçer. 

icabında günde üç kaşe alınabilir. 

GRIPIN 
Artık Balık yağı içilemez 

Ferit Kuvvet Şurubu 
Balık yağından lıat kat kuv

vetlidir. Kansız, iştahsız, kud
retsiz, romatizmalı ve vereme 
istidadı olanlara 

Kuvvet, Can, Kan 
iştah verir. 

DEPO: 

S. Ferit Eczacıbaşı 
ŞiFA eczanesidir. 

Ankara istasyonu için 
musabakası 

• 
resım 

1) Ankarada yenı ınşa 

şılıklı iki yan duvarlarında 
ka açılmıştır. 

edilen istasyon binası yolcu holünün kar
yapılacak' yağlı boya resimler için bir müsaba-

2) Müsabakaya girecek resimler; tuval üzerine yağlı boya, eskis halinde 
1/ 10 mikyasında olacaktır. 

3) Müsabakaya girecek resimler Nafia Vckfiletin.in tayin edeceği bir juri 
heyetince tetkik edilecektir . 

4) Müsabakaya girecek resimlerin nihayet 20/ 2 ı 937 tarihine .kadar An
karada Devlet Demiryollan Umumi müdürlüğüne makbuz mukabili tes
lim edilmiş olması şarttır. Bu tarihten sonra gelecek resimler müsabakaya 

Daima R AD Y Ü L J Nı~~>~H~~ altına sana~_tarafın~ h~ rumuz konacak ve ayrıca mü-

-• ..-------~:;-===="'=-:-==~=-'--:--:=======-- hurtu hır zarfla nımuz sahibının adresı ve ısmi yazılarak gönderilecektir. • E K ı Ak 6) İdarece verilen plan üzerinde hertakım eserin mahalline vaz'ı sıras• 
ezacı ema taş gösterildiği gibi ayni numaralar takımıteşkil eden resimler üzerinede konula-

H ı E 
caktır. i al ezan esinde 7) Müsabakayı ~:1: ~~~=eserden sırasiyle 

Bir şaheser yaph 

Zümrüt Damlası kolonyası 
( Erkek ) 

Mas kulen 

( Dişi ) 
Feminen 

iki cins koku 

Erkek koku be
nim çok hoşuma 
gitti. 

Acaba erkekle· 
rin de Dişi koku 
mu hoşlarına gidi
yor. 

Galiba?! 

1 LAN 
İl Daimi Encümeninden: 

(2397) lira (50) kuruş muhammen bedeli 10,5, 12,8 tonluk 
Şivarstkop markalı silindirler için alınacak makina parçaları 15 
gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 
sayılı yasaya göre hazırlıyacakları teminatlariyle birlikte 3 • Ma· 
yıs • 937 Pazartesi günü saat 11 de ıI Daimi Encümeoioe baş 
vurmalan. 1211 1283\ 

ikinciye 750 lira 
üçüncüye 500 lira 

mükafat verilecektir. 
8) İstekliler müsabakaya gönderilecek resimlerin evsafı, mevzuu ve saire

si hakkındakl şartname ile bu resimlerin yolcu binasında konulacak mahal
line ait plAnları Haydarpaşa birinci, Sirkeci dokuzuncu, lzınirde sekizinci 
lşletıne müdürlüklerinden ve Ankarad a D. D. Yolları Yol dairesinden parasız 

olarak alabilirler. 
9) Fazla tafsilat almak ve yapılacak eserlerin konulacak mahallerini ye

rinde görmek isteyenlerin An.karada Devlet Deıniiyollan U. Müdürlüğüne 
müracaatleri. 4-4-10-14-19 592 ( 1019 ) 

, HüSEYIN K A YıN l 
Mobilye mağazası Şekerciler No.26 

Bir defa geiip görünüz 
Modern, temiz malzeme 

Birinci sınıf işçilik sipariş kabul eder 

lzmir, Liman işletme müdürlüğün
den: 

Mendirek üzerinde bulunan depolardan bir numaralı kömür 
deposu 1 Mayıs 937 tarihinden itibaren bir yıl müddetle kiraya 
verilecektir. Muvakkat teminat yetmiş beş liradır. 28 Nisan 937 
Çarşamba günü saat 16 da Şefler encümeninde açık artırma ile 
ihalesi yapılacaktır. izahat almak istiyenlerin levazım şefliğine 
müracaatları ilan olunur. 18-24 1170 1285) 




