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İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BiLGİN 
Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 

HAKKI OCAKOGLU 
~----

A. .e<>1'T":S:: ŞE::Ft..A.İT:i: 

Devam mUddetllTürkıye iç in,Hariç için 
Senellk . . . . . . . 1300 2800 
Altı avlık . . .-. -. -. 700 - 1300-

TELEFON : 2697 

No. 953t KIRK iKiNCi SEN~ CUMA 23 HISAN t937 

• SO')t,~, 
(soo.ooo) frank teberru 

ediyorlar 
londıa, 22 ( A.A) - 5ıngapuıdan bılditiJ· 

diğine göre, Bü;•iik Britanl'a siltihlanmasına 

bir vaıdı11l olmak iize1e 500 bin Jıangın /nq-ü
teıeye hedrye fdılmesi için Mebusan Meclisıne 

bir tek/i/te hulunulacakfır. 
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SEKİZ YÜZ ISP ANYOL ASİSİ 

Madridde Türk sefaretine sığındı 
Karad'eniz · vapuru bunları 

-Zarar etmlyecek, icap 
eden tedbirler ahndı 

Ankara, 22 ( A.A ) - Kleringli 
memleketlere devalüasyondan ev
vel mal sevketmi.ş olup matli\plnn 

Kocatepe, pazar günü Loodraya hareket 
ediyor. Şükür Okan herabt1 rinde gidecek 

lıtanbul, 22 ( Tele/onla ) - lngilterede Sa majeste lngiliz. 
kralı Altıncı Corç'un taç giyme töreni münasebetiyle yapılacak 
fenliklerde Türkiyeyi temsil edecek olan Kocatepe torpidomu- 1\ 

zan ha%ırlıkları tamamdır. Yüksek askeri erkan tarafından tel
tiıinde iyi netice alınmıştır. Kocatepe, pazar günü Londraya 
müteveccihen hareket edecektir. 

T ~ giyme törenine iftirak edecek olan Orgeneral Kazımla 
donanma komutanı Amiral Şükür Ohanın da Kocatepe ile git
meleıi muhtemeldir. 

&qvekilimizin Londra ziyaretleri ~ok yakındıt. Bu ziyarete 
.iyasi mahalilde ehemmiyet veriliyor. Bafvekilimizin Londra
dan avdetlerinde baz.ı Avrupa fehirlerine uğramaları muhtemel 
görülüyor. Bir habere göre lımet lnönü Londra dönüşü Pariıe 
uğrayarak Franıız başvekiliyle görüşecektir. Bu haberi teyit 
eden bQfkaca maliimat alınamamı,tır. 
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Asi askeıleutetı bil g111p 

23Nisan 
·-· 

Türk milletinin 
iman bayramıdır 
J 920 senesinin 23 nisanmda Anka

rada ilk top1antımu yapan Büyük Millet 
Meclisi, hakimiyet tacını tefessüh ebnİf 
bir hanedanın ba§mdan a1mı,, onu ulu
wn tükenmek ve eğilmek bilmiyen var
lığına nuJ eylemiştir. 

ürk çocuklım bu mesut günü kendi
lerinin bayramlanna baılangıç yap11Uf
lardı.r. 

23 nisan Milli Hakimiyet bayramıdır. 
23 nisan Çocuk bayramıdır. 
Fakat bu iki klişenin albnda öyle bü

yük bir sır ve derin bir mana vardır ki 
onun değerini ölçebilmek için gözlerimi
zi on yedi sene vveline çevirmeğe, 

hafızamızda on yedi sene evvelki hadise
leri canlandırmağa mecburuz. 

Umumi savaıtan sonra İmparatorluk 
bir enkaz yığını haline gelmiıti. İstanbul
da muzaffer devletlerin süngüleri altında 

padişah, korkak ve imansız elemanlar -
dan kurduğu bir hükümetle yalnız tahb· 
nı korumak ve kurtarmak encli§esine ka· 
pıl.mıştı. Manda altında yaıamak bile ı.

tanbw hükümeti için bir nimet sayılıyor
du. 

Gençlik bugün 
istiklal mahkemesince 

büyük tören 
Yapacak 

Hudut harici edilen Suat 
Remzi hak ın a 

Kamutayda Dahiliye vekilimiz çok 
mühim beyanatta bulundu 

nlan Suat Remzinin Türk vatandaşlığı
na kabulünün muvafık olup olmıyacağı· 
na dair bir karar verilmesi hakkındaki 
Başvekalet teskeresi ve ndliye, dahiliye 
encümenleri mazbatalarının müzakeresi 
esnasında söz alan hatipler tarafından 
ileri sürülen mütalaalara karşı iç işleri 
Bakanı ve Parti genel sekreteri Şükrü 
Kaya şu beyanatta bulunmuıJtur : 

- Bir saattenberi büyük meclisi iş· 
gal eden muhtelif nazariyelerin tesadü
mü göstermiştir ki Dahiliye vekfılctinin 
bu işteki hassasiyeti tamamiyle haklı
dır. (Bravo sesleri) 

- - .. .,.~,,..,..~----

Çocuklar • • 
ıçın 

SAYE 
Tertip ettik 

Çocuk sayfamıza her 
hafta dev am edeceğiz 

Türkiyeye 
taşıyacak 
Mülteciler~n 

Arızaya uğramal rına 
müsaade edllmiyecek •• 

Ankara, 22 ( A.A ) - istih
baratımıza nazaran hariciye 
vekaletiyle ispanya hükümeti 
arasında cereyan eden mü
zakerat neticesinde Madrid
deki Türk elçilik binasına ıı
ğınmıf olan takriben 700-800 
kadar general Franko taraf
tarı İspanyolun tahliyesi te
killeri tekarrür etmit ve bu 

Sonu dördüncü ıaylada 

ilfihare devalüe kur Uzcrinden ta
hakk~ etmiş olan ihracatçılarm za
rarlarının telafisi tetkikatına esas 
olmak üzere alakadarların aşağıda 
ki vesikaları 29 nisan perşembe ak-
7amına kadar Merkez bankası mer
kez ve şubelerine tevdi etmeleri lfi
zımdır. 

A - Gümrük ihracat bcyannam 
>i sureti, 

B - Satış, mukavele, 
vassut etmiş olan bankaların bu hu

C - Mal bedelinin tahsiline 
;ı,staki mektuplan. 

Bu mektuplarda vcsaikin hangi 
para üzerinden tanz.im edilmiş bu
h.ınduklnrı, A vrupadaki tahsil ta
rihleri ve paranın karşı memlekette
ki klering hesabına yatırıldığı tarih 
kaydedilmiş bulunacaktır. 

D - Şubelerimize klcring kana 
iyle gelen havalelerin miktarı. 
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Cenevuden bir göıünüş 

llatay komitesi toplandı 

Fransa bu toplantıda 
kozunu oynıyacak 

Tezimiz kabul edilecek 
Cenevre, 22 ( Hususi )- Hatay ana

yasasını tanzim eden komiteye iştirak 

siyasi temasların başlamasına amil ol· 
muştur. 

Anadoluda Kamil Atatürk, ulusun is
tiklru, hayat ve ıerc:ini kurtarmak için 

Binaenaleyh Dahiliye vekaleti mese
leyi başından sonuna kadnr ~ütalaa ve 
tetkik ederek bu işi B. M. Meclisine 
sevketmesi ne tesadüfi ve ne de eseri 
zühuldür. Doğrudan doğruya vazifesini 

$ edecek olan Türk heyeti başkanı B. 
Numnn Menemencioğlu şehrimize gel
miş ve derhal temaslarına başlamıştır. 
Mcnemcncioğlunun Cenevrcye gelişi 

Bu sabah muhtelif temaslar yapan 
B. Mencmencioğlu alakadar delegeler· 
le görüşmüş ve komite konuşmaları 

- Sonu dördüncü sahifede -
Türk milletinin tükenmez hayatiyetine iyi ifa r.tmesi dikkatli ve bilhn,.sa mec· 
dayanarak bütün bir dünya husumetinin lisin büyük kanunlarına , yüksek karar· 
önünde duracak ordular kurmağa uğra- . .. Jarına ve bahusus yüksek hassasiyetine 

flyord~. • • ANKARA?·~qk('A5:)'a_ Kamutay tamamiyle mutabık olarak çnlııJması için· 
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Şimal memleketleri Ha. nazırları 
-------------------------------------------Helsenki deki toplantıla-

Vazıyet gaye! ~~ıkb. İkıye ayrılan~· dün H ilmi Uranın başkanlığında top- dir. Biz daima kararlarımızı ittihaz eder
parato~l~~~n bmsı muzaffer de;letle~ j landı. Kamutay ruznamesinde bulunan ken Büyük meclisin kanunlarını ve kn• 
ku':"et~ o~unde merham~t ~enıyor, eli- ve ltalyan tabiiyetine girdiğinden d o- nunlariyle beraber sizin yüksek kararla• 
ğen milletıne güvenerek utildil ve ıeref ı layı Konya istik1· 1 hk · k · l rınızı ve bu kararların yanında yine 
da ··d·· d h .. 1.. a ma emesı ararıy e 

vası cu uyor u; ya ayat, ya 0 um, ailesiyle birlikt ·11· h d d k Yazısı 2 el sayfada d . d e mı 1 u ut ışına çı a- - Sonu dördüncü ıaylada -
ıyor u. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• rında devam ettiler Umumi harbın muzafferleri Türk top-

raklarmı nüfuz mmtakalanna ayırmak 

için aralannda verdikleri kararların tat· 

bikatına geçtiler. Parlamentoyu dağıttı
lar. İ§te o zaman ulusun tamamen bapız 

ve hükümetsiz kaldığını gören Büyük Şef 
Millet Vekillerini Ankaraya çağırdı.23 
nisanda toplanan Büyük Millet Meclisi 
milletin kurtulu§unu milli iradeye ve mil
li orduya tevdi eyledi. 

Knmfilizmin en büyük vash milli ira
deyi bir nokta etrafında toplamak, b irlik 
ve bütünlük .içinde, hedefe yılmadan 

korkmadan feragat ve fedakarlıkla yü
rümektir. 

Bu rejimin ilk temel taşı 23 nisanda 
ntılm•ştır. 

23 nisanda toplanan Büyük Millet 
Meclisi ya haynt veya ölüm karannı ver
rni~tir. Bu imnnla mücadeleye atılan 
Türk milleti bütün cihana örnek olacak 
2'.ı:.ferler ynrabnış, yepyeni b ir varlık or
taya koymuştur. 

23 nfann İman kaynaVıdır. 21 nhın 
tınan kuvvetinin sembolüdür.Bundan do
layıdır iri yannı kuracak ve yaşatncak 

~ ..A. V' ..A. L ..A. Et :O ..A. 

Türkkuşu çocukları büyük bir 
Başarı 

Gösterdiler 

Holşti'nin 
kabulde 

tertip ettiği 
nutuklar irat 

H ELSE.NKl, 2 1 ( AA ) - Şimal 

memleketlerinin hariciye nnzuları kon
feransı Milletler Cemiyeti, İspanyol sula· 
rında serisefain himayesi, silahlanma
masrnflarının mütekabilen bildirilmesi, 
Oalo mukavelesi, harp levazımı itası, 

silah ticaretinin kontrolü, Mısırın Millet-Vali dün gençleri 
teftiş etti 

ler Ce_'lliyetine girmesi meseleleriyle Ha· 
- beıJ i:ıini tetkik eylemiştir. 

Türkkuşu üyeleri üç haftaya yakın lyi malumat alan mnhnfilde söylendi-
hir zamnndanberi Halkapınnrdaki talim ğine göre lngiltere ile yapılmakta olan 
yerinde antrenmanlarına başlamış bulu- deniz konuşmaları da görüşülmüştür. 
nuyorlar. D . k h . . Munck 

anımar a arıcıye nnzırı 

Gençlerin üç haftalık faaliyetleri dün 
vnli bay Fazlı Güleç tarafından mahal
linde teftiş edilmiştir. Vali bay Fazlı 

Güleçe belediye reisi bay doktor Behçet 
Uz, vilayet daimi encümeni azasından 
bny Mehmet Aldemir , avukat bay Ek
rem, Nafıa mü<Jürü bay Turhan, bele
diye baş mühendisi bay Cahit, Türk 

bindiği vapur sis yüzünden geç kaldı
ğından dün gece Holşti' nin İskandinav· 
ya devlet adanılan şerefine tertip ettiği 
resmi kabulde bulunamamıştır. 

Bu resmi kabul münasebetiyle Holşti 
ve Koht teati ettikleri çok samimi nu~ 
tuklardn §İmal d~vletlcri arasındaki teş• 
riki mesainin ehemmiyetini kaydeyle-

• 
resmı 

edildi 



SahHe 2 

23Nisan .. -.. 
Türk milletinin 
iman bayramıdır 

- Btı1 taralı birinci NhileJc -
oWa ~- ... brilıi keaclilerine bay
ram .oılanılr bW e,la \lerdir. 

T'"urk topraktan 23 nİAll imamle esa
retten lrurtulinuJ kelinıenin tam ve kamil 
manasiyle istikWe UYllflDUfl1D'. Bu top
raklar üstiinde bGtün dünya mı11etleri 
ile ıeref Ye haysiyet bahSinde boy ölçü
tecek bir varlık kunllmıqtur. Yine bu i
.--.., Geaç Türki,.e Cümbmiyeti ciba
... takdirleriai iizıerine çeken inlaliplar 
ailaileıi yarabnlfbr. Fakat Türkiye inkı
labı bitmemiJtir. Bitmi,.ecektir de. 

Onu denm etıirec:ek, büyük ülkiiye 
al&§tıracak olanlar bugünün çocukları· 
dır. 

23 nisan nesilden neSile geçecek bir 
iman kaynağıdır. Her karar önünde 23 
aisanm İman kuvvetinden gelecek nesil
ler im alacakla.rd.r. 

Ne muti o insaalara ki 23 n.İaanı ya

ratan bir millete mensubiyetle aöğiis
lerini bbartabiJiyodar. 

Ne mutlu o çoa:ı!dara ki 23 oianm 
ayduJattıiı bir yolua yolcusa buluma. 
yarlar. 

HAKKIOCAKOeLU 

Fuar tenzi'latı 
Devlet Demiryo1Jarı idaresi 

tarafından enternasyonal lımir 
fuarı için yapılacak tenzilatlı 
tarife hakkında bazı yeni ha
berler almmışhr. Alınan ha
berlere göre Devlet Oemiryol
Jarı lzmir enternasyonal fuan 
münasebetiyle geçen sene tat
bik ettiği tenzilitlı tarifeyi bu 
sene de aynen tatbik edeceği 
gibi icap ederse trenlerin ade
dini de tezyit edecektir. 

Ayrıca on beş günlük halk 
ticaret biletlerinden başka bir 
aylık Halk biletleri için de 
yüzde elli tenzilat yapacaktır. 

-······ p Ziraat memurları 
Adanaya giden ziraat me

murları haşaratla mücadele 
kursunu bitirerek dönmüşlerdir. 
Kursa vilayetimizden sekiz kaza 
ziraat memuru iştirak etmişti. 

"' .. . . . . . . 

•• •• .. 
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Soy 
Adı almayanlar 
2525 numaralı kanunun 7 nci 

maddesinin soy adı almak için 
tayin ettiği müddet 2 - 7 - 937 
tarihinde sona ereceği ve kanu
nun 1 ve 2 nci maddeleri mu· 
cibince her Türk öz adından 
başka soy adını da taşımağa 
mecbur bulunduğu cihetle söy
leyişte, yazılışta ve imzada bu
na riayet edilmesi icab ederken 
elan bazı muhabcrelerde ve 
bir çok yarı metinlerinde soy 
adı kuJJanılmadığı görülmüştür. 

Bilhassa resmi mubaberel~r
de buna çok dikkat edilmesi 
D .. lıiliye vekaletinden vilayete 
bi .!irilmiştir. ............ 

Tatil 
Resmi dairclerJe mP.ktepler 

dün öğleden sonra tatil olmuş
tur. Yann sabah memurJar 
vazifeleri başına geleceklerdir. 
Mektepler talebesi Pazartesi 
günü sabahına kadar mektep-
lerine gitmiyeceklerdir. 

Şarbon aşısı 
Yeni keşfedilen şarbon aşı

sını tatbik etmek üzere lımire 
gelmiş olan Ziraat Vekaleti 
baytara Hıfzıssıhha saksyon 
şefi B. Muzafferle refakatinde
ki zevat Pazartesi günü Mene-
mene giderek oradaki hayva
nata da yeni aşıyı tatbik ede-
ceklerdir. 

11 1 • 1 •• ., 

Yörüklerin hayvanları 
Konferans Yörüklerin Kütahyadaki Mu-

raddağına göçme zamanları 
Çocuk bastalıklan mütabas- yaklaştığı için bunların bayvan-

sııcı Bay Doktor Ali Agah ta- ları müşahede altına alınacak-
rafmdao dün saat 17 de Halk tar. 21 gün müşahede esnasında 
evi salonunda spor ve çocuk hastalık görülmediği takdirde 
mevzulu mühim bir konferans göçmelerine müsaade edile· 
veriJmiştir. Konferansta yüzler- cektir. Baytarlardan ruhsat 
ce samiio bulunmuı ve çok is- tezkeresi olmıyan yörükler gö-
tifadeli olmuştur. çemiyecekJerdir. ___;;;,__ ________ ....,~ ....... --~~---

Nazilli pamuk ekme makinaları 

Gelen pamuk tohumları 
da yerlerine gönderiliyor 

ikinci parti olarak vilayeti
mize gelecek olan yirmi ton 

Pamuk çekirdeğinin daha on 
iki tonu gelmiştir. Evvelce ya-

pılan taksim listesi üzerine bu 
tohumlar yerlerine gönderilme
ğe başlanmışbr. 

Mütebaki sekiz tonun da 
yolda olduğu alakadarlara ge

len haberden anlaşılmıştır. Se
kiz ton da geldikten sonra 
vilayetimize verilmesi tekarrür 
eden 150 ton akala pamuk 

1 
tohumu tamamlanmış olacaktır. 
Gelecek sene başka yerlere 
de vilayetimizden pamuk çekir-
deği verilmesi mümkün olacağı 
2annedilmektedir. 

Nazilli bölgesine gitmek üzere 
lzmire çıkarılmış olan iki yüz 
pamuk ekim makinasından 80 
adedi Ziraat bankası müdürlü-
ğünce, vekaletin muvafakatiyle 
alınmıştı. Beherinin bede'i 145 
lira olan bu Amerikan malı 
makinalann satışına Ziraat ban
kasınca başlanmıştır. 

Eil!LEUBLE --

5 O O, O O O Lira sarfiyle 

Modern bir tütün 
deposu inşa ediliyor ____________ ,.. ............. __, ____ ~----~ 
Planlar Nafıa veka1etince tasdik 

inşaata başlanıyor edildi, 
Iobisarlar idaresi tarafından 

Alsancak cihetinde ve e9ki kız 
lisesi binaSt arka.sında inşası 
tekarırür eden lbüyük tütün 
deposunun pli.olan Nafıa Ve
kiletince tasdik edilmiştir. 

lnlıisarlar Umum müdürlü
ğünden şehrimizdeki alakadar
lara telefonla verilen bir ha· 
bcrde yakında mimarlar şeb-

rimize gelecek ve 500 bin liraya 
çıkacak o'an büyük ve modern 
binanın inşasına başlanacaktır. 

Bina müteaddit işli salonla· 
nnı, depo kısımtannı, iş ka
dmlar1n çocukları i~in munta
zam bir kreşi, sıllhi yemek 
salonlannı ve duş mahalleri ile 
istirahat rerlerini mUlıte•i ola· 
caktır. 

HAVALARDA 
Türkkuşu çocukları büyük 

bir başarı gösterdiler 

Çocuklar upış lccıübe/erindc 
- Ba, taralı birinci •ahilede _ Talebeye tedrisle meşgul muallimlerin 
Hava kurumu lzmir müdürü bay Şevki ikisi Anknradan gelmiş ve üçü de geçen 
Demir, liürfc bava kurumundan bay Falı- sene burada ilmızı munffakıyet ettik
ri refakat ediyorlardı. ten sonra 1nönü kampına giderek orası· 

Gençler vali ile refokntinde bulunan nı dn muvaffakıyetle bitiren İzmir ço
zcvatm lıuzurlannda talimlerine devam cuklandır. 
etmişlerdir. Bay Failı Güleç mesailerin· Türk.kuşunun ikinci tedria devresine 
den dolayı ltendilerini tebrik ve teşci ba~lamq bulunan kırk bir genç bir tem· 
etrniŞ!erdir. muza lkadıı.r lz:mirde talimlerine devam 

edecekler ve muvaff k olaııl r Lir tem· 
Halen Halka.pınarda müvazcnc tıı-

1. J • _,_ l tal b • d d" muzda fnönü kampına gönderilecekler· 
ım en yapmcuı;ta o an e cıun a e ı d" 

ır. 

bık bir kişidir. Bwdann dokuzu San' ııt r_ __ cn e t - •· '- b".:-
~ ne nonu .ı;ampını ı .... en 

mektebi aon mmf talebesindendir. An· ~•emn· •1z d • ..._ A k d ır. .• , geuor e aynı tannte n ar a 1:A1 

c:alt Wtzıda ilCi gÜn antrenmanlara de- Mesuttaki motörlü tayyare mektebine 

Yam edeLilecdderdir. Diğerleri Ler gün gideceklerdiT. Motörlü tayyare mekte· 
öğleden sonra mevcut üç planörle üç bini bitiren gençlere 11por brövesi veri· 
posta Lallnde talimlerine devam etmek- lecektir. 

tedider. Talebenin altısı bayandır. Ba- Celece1c ~e lEmi.rde de bir motörlü 
yanlar içinde ilk mektep okullannda öğ- tayyere mektebi nçılmasa kuvvetle mtih· 
retmen olanlar da vardır. temddir. 

-· •• 1 •••• • 
Paris 

Sergisine iştirak edenler 
Ankara Türkofis merkezin

den lzmir şubesine gelen bir 
yazıda 937 beynelmilel Paris 
sergisine- iştirak edecek vatan
daşlarımııd1ı1n uzun ikamet ha-
linde yalnız on franklık ve 15 
günü geçmiyen bir ikamet için 
de yalnız beş franklık, tenzi
latlı pasaport vize barcı alma
cağı Fransanın Ankara !'efa· 
ret nden alınan malumata at
fen bildirilmiştir. 

B. Lundman 
lzmir telefon şirketi sabık 

fen müdürü B. Kari GUstav 
Lundman Meksikada yeni bir 
memuriyete tayin «!dilmiştir. 
Kendilerine İyi yolculuklar te
menni ederiz. ...... -

Kaza 
Aydma gitmekte olan sabah 

treni Seydiköy, Bozyaka mev
kii ve Sekizyol geçidinde seki& 
sığır hayvanına çarpmış ve bir 
kaçını öldUrmils; bazılarının da 
ayaklarına kesmiştir. 

23 Nisan Milli bayram şerefine , 

TAYYARE SiNEMASINDA 
1 - T u·- R K 1 N K 1 L A B 1 nda Terakki hamleleri 

. Türkçe sözlil milli filim 
30 senelik canlı bir tarih " Meşrutiyet, 31 mart facıası, Hareket ordusu - ittihadü terakki, Beşinci Mehmet, Balkan harbı, 

Umumi harp, Çanakkale, Ecnebi işgali, Sevr paçavrası, istiklal savaşı, LOZAN, Abdülmecit - Türk zaferi - Izmirin istirdadı, 
Yurdun kurtuluşu, Cümi,.,riyet ve feyizleri. 

2-KANGISTERLER ARASINDA 
Eddie Cantor'un en güzel, en heyecanlı ve insanı kahkahalara boğan, akılJara durgunluk veren harikulade filmi 

Ayrıca Paramunt Dünya havadisleri filmi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANS SAATLARI 
Cuma, cumartesi ve Pazar günleri 11 - 2,15 - 5,45 - 9,15 seanslarında .. Gangısterler arasınaa ., 1 - 4,30 - 8 

seanslarında " Türk inkılabı ,, filimleri österilecektir Fiatlerde %am yoktur. 30 - 40 - 50 kuruştur. 
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AERO 
Kulüp inşa 

ediliyor 

ES 

Kültürparkta Türk Hava ku
rumu tarafından yapılması te
karrür eden (Aero) kulüp bi
nasının planlara Türk Hava ku
rumu başkanlığı tarafından tas
dik edilerek iade o!tmmuştur. 
Tasdik edilen plana göre bina 
paraşüt kulesi yamnda inşa 
edilecek. afta atelye, üzeri mü
teaddit salonlan soyunmaa ve 

istirahat malıal'erini, lokanta 
ve büfe kısımlarmı muhtevi 
olacaktır. ~ulüp binasınm ka· 
lorifer tesisatı da dahil olmak 
üzere yirmi bin liraya çıkacağı 
tahmin edilmektedir. 

inşaata pek yakında başla

nacak ve Fuar zamanına kadar 
ikmal olunacaktır. .. ..... . 

Gençlik 
Bugün büyük 
tören yapacak 
Bugün Milli Hakimiyet ve 

çocuk bayramları münasebetile 
gençlik. muhtelif yerlerde tören 
yapacaktır. Saat onda Gazi 

meı•danında yapılacak gençlik 
resmi geçidi, inkılapçı S?ençli
ğjn Cümburiyete ve yurda iııa· 
nını haykıracaktır. 

Çocuk, Cümhariyet rejimi
nin büyük bir itimat ve ümit 

ile üzerinde durduğu için her yıl 
tes'it edilmek üzere bir Ço~uk 
Bayramı ihdas edilmiştir. Milli 

hakimiyeti koruyacak olan ya· 
rmın gençliği, bugünün Cüm
hariyet çocukJanndan teşek

kül edecektir. 
Yeni Astr, çocuk Layramınıo 

devam ettiği hafta içinde ço• 

cuklan alakalandıracak birçok 
yenilikler yapacak ve çocukla
rın eğlenceleriyle, neş' eleriyle 

alikadar olacak, bunlan fotoğ· 
raflarla tespit edecektir. Bu .. 
gün 6 ncı sahifemiz çocuklara 
tahsis edilmiştir. 

Bundan sonra her haftanın 
Cuma günleri çocuklar için 

sayfa1ar bazırlayacağıL Ba say· 
fada birçok çocuk eğlenceleri, 

müsabakalar, hikayeler, masal
Jar, faydab bilgiler bulunacak
tır. 

Rozet günü 
Bir Mayıs Bahar bayramı 

gilnll Tilrk maarif cemiyetinin 
ı ozet günü olarak kabul edil
ıaiştir. Rozet tevzi edilecektir. 

Gazetemiz 
~ 

Ankarada satış teş-
kilatı yapınıştır 
" Yeni Asır " An karada 

aşağıdaki yerlerde ıahla
cakhr : 

Akba Kitap evi 
Karaollanda AH 

Saman pazarında Dur 
All 

Yenlfahlrde bayi 
Muıatafa 

TUtUncU AH Ekber 
Ahmet Enver bakka

llyesl tutun gişesi. 
Taşhanda gazeteci 

Yakup 
TUtUncU karde,ıer 

pazarı 

Pc stacıda gazeteci 
Umar 
"*ik~.2ZZZT'~0"".4':ı 

Bir kültür 
meselesi 

-16-
«Kız talebenin okul haricinde 

öz kardeşinden maada hiçbir er· 
keğe ıelcim vermesi bile caiz de· 
ğilidr.» 

«Umumi yerlerde, herkeıin ge
lip geçtiği ıokak ortaıında genç 
erkeklerle konuımayı adet edi· 
nen bir kız ttilebenin, bunu te
ceısü.U tetkik cJenler üzerincle 
yapacağı menli tesiri heıaba kat 
manın lüzumuna ifaret elliyo· 
ram.» 

Maksadım f11 veya bu mÜeBBe
se ve ıahsa tariz olmadığı irin 
'Yllharıdaki ıatular hakkında dii· 
şündüklerimi anfatarak ıöze baş· 
lıyonan. 

liyle tahmin ederim ki yuka· 
rulaki .atırları )'azdıran amil ve 
Jla hadi.ıe üzerinde bir zihniyet 
ve telakki larkı hakim olayOT. 
Kız mekteplerini ıılıı bir şekilde 
disiplin altında f,ulunclaran cum· 
huriyer maarifinin nizam ve li· 
cipi.in ntiieyyüleleıini anlama
mak r>eya yanlı., anlamaktan ile-
ri gelen bir hata, ortaya bir zih· 
niyet meıelesi çıluzrm11tır .. 

Yeni Türk cemiyaine faziletli, 
kültürlü, ~nliğini yapmlf, va· 
karını miiJrik cumhuriyet hız
ları veren Tür'k maarilinin, mün· 
lerit bir oak' a yiiziinJen lHiyii}ı 
bir cemiyet ve nizam 'PJ"oblemini 
yeni ba.,tan tel.kik mevzuu ya
pacağına ihtimal verilemez.. 

Daha mektep sualarında iken 
cemiyetle üllet etmiş, hayalı ta· 
nımış genç lu.z yetiştirmeği ülkü 
bilen bir müesseıeden cılız ila· 
deler çıkacağını aanmak , şüp
he.. edüem~.z ki yanlış bir düşün· 
ce olur. Bence bu İşin içinde an· 
laşılmıyan veya yanlıf anlaşılan 
bir nokta varJ,ır. Bunun tashihi 
cihetine gidilmesine intizar el· 
mek liızungeliyor. 

NERlMA.N GtJRSA 

AT 
Koşuları programı 

Pazar günü yapılacak olan 
at koşularının programı haıır
lanmıştır. Birinci koşunun me
safesi 1400 metre ve ikrami
yesi 645 Jiradır. 

Bu koşuya üç yaşındaki yerli, 
yarrm kan erkek Ye dişi tay1ar 
iştirak edeceklerdir. 

ikinci koşu handikaplar. Me
safesi 2600 metre ve ikrami• 
yesi 255 lira olan bu koşu, 
d5rt ve daha yukarı yaştaki 
yerli yarımkan arap ve baliskan 
arap at ve kısraklarma mah
sustur. 

Üçüncü koşu "Güzel lzmir" 
koşusu olup senenin en büyük 
koşusudur. Mesafesi 2'100, 
ikramiyesi 1148 liradır. 

Bu koşuya 4 ve daha yukan 
yaştaki lıalis İkan lngiliı at ve 
kırakları iıtirak edecektir • 

Dördllncll kotu; mesafesi 
2400 metre, ikramiyesi 395 
liradır. 

Bu koşuya 4 ve daha yukarı 
yaştaki yerli yarım kan lngiliz 
at ve kısraklara gireceklerdir. 

Beşinci koşu: Mesafesi 1200 
metro ikramiyesi 320 liradır. 
Bu koşuya 3 yaşmdaki yerli 
yarım kan Arap ve hAliskan 
Arap erkek ve dişi tayları 
gireceklerdir. ............... 

Vilayet encümeni 
Viliyet daimi encümeni dün 

öğleden evvel Vali B. Faılı 
Gnleçin başkanlığı altında top
lan mışbr. 

•••••••••••• 

Galatasaraylılar 
Evvelki akşam, iki maç yap· 

mak üzere şehrimize gelmif 
olan Galatasaraylalar dün öğ-
Jeden sonra Cümhuriyet mey
damna gelerek Atatürk bey 
keline bir çelenk koymuşlardır 
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F ratelli Sprco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
SlURNUS Yapuru dyevm limaru

rnızda olup Amsterdam, Rotterdam ve 
Hamhurg limanlan için yük alcalı:tır. 

TRITON vapuru 18 nisanda limaru
nuza ıclip yükünü tahliyeden aonra 
Burgu varna ve Köstence limanlan için 
yük alacalı:tır. 
s......ıu. Orient ı..mein 1ı:wnpan,, ... 

GUNBORG vapuru 26 nisanda Rotter
dam, Hamburg, Gdynia ve Slı:andinav
ya limanlan için yük alacalı:tır. 

SERViCi MARtTIME ROUMAtN 
AlBA JUUA vapuru 21 nisanda 

gelip Pire, Malta ve Marailya limanlan 
için yiilı: alacalı:br. 

SUÇEA VA vapuru 19 mayısta gelip 
Malta, Cenova ve Marsily limanlan için 
yük alacakbr. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

N. V. 
W. F. H. Van Oer 

Zee & Co. 
DEl.TI'SCHE LEV ANTE UNIE 

HAMBURG 
X vopuru ı2 mayısta bek· 

lenilmektedir. Rolterdam,Ham· 
barg ve Bremen için yük ka· 
bul eder. 
AMERtKAN EXPORT UNES 

The aport atewmahip corporation 
EXCANCE vapuru 1 7 nisanda belde

nilmektedir. Nevyorlı: için yük kabul 
eder. 

EXMINISTER vapuru 26 ni· 
sanda beklenilmektedir. Nev· 
york için yük kabul eder. 
PiRE AKTARMASI Amerika seri 

Seferler 
EXETER vapuru 23 nisanda 

Pireden Nevyork ve Bostona 
hareket edecektir. 

Seyahat müddeti 
Pire • Boston 16 gündür 
Pire - Nevyork 1 6 gündür 

ilandaki hareket tarihleriyle navlun- Service Maritim Roumain • Bucarest 
lardalr.i değişildiklerden acenta mesuli- DUROSTOR vapuru 2 mayısta bek-
yet kabul etmez. lenilmektedir. Kö.tence, Sulina, Galata 

Daha fazla tafsilat için ikinci kor- ve bütün Tuna limanlan içinyük kabul 
donda Tahmil ve Tahliye binası arka- eder. 
t 1- ·· 1 d"I · . 1 JOHNSTON Warren lines LTD a ıgına muracaa e ı mesı rıca o u· 

LIVERPOOL 
nur. 
aında FRATELU SPERCO vapur acen- JESSMORE vapuru 9 Ma• 

yıs'ta beklenilmektedir. Liver• 
TELEFON: 41421422112663 pool ve Anversten yük geti· 

recekti~. Burgas, Varna, Kös· 
DOKTOR tence, Sulina Kalas ve lbrail 

' limanları İçin yük kabul eder. 

Sami. Kulatçı ~ s;;~y:~::n:;o~;:ti.=ıe-
~ nilmektedir. Belcrad, Noviaad, Buda· : r=t~~:~:·::..~::.e Viyana liman-

Kulak, Boğaz, Burun basta• 
lıkları birinci sınıf 

mütahassısı 
Muayenehane : Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 23ıO 

Evi: Göztepe tramvay cad· 
desi 992 Telefon 3668 

1-26 (481) 
emır:zz:.zızz z:2 ZZ'7A=~n:gıp:;;ı::;ı:zz:;:ız.ı:ıı 

Den Noralı:e Middelhavalinje -OSLO 
' BOSPHORUS vapuru 19 nisanda 
, beklenilmektedir.. Ayni gün Hayfa, 
~ Dieyep ve umum Norveç lirnanlan için 

yük kabul eder. 
:-.. SARDINIA vapuru 22 mayısta bek
~ lenilmektedi. Pire, tskendriye, Diyep, 
~ ve umum Norveç limanlan için yük ka
\ bul eder. 

Devlet Demiryollarından: 
Muhammen bedeli 9700 lira olan 230,000 iane Maısilya hiçi· 

mi kiremitle 10,000 tane aynı cins mahyelik kiremit 3 • 5 • 937 
Pazartesi günü saat ıs,ı5-de kapalı zarf usuliyle Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 727.50 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları resmi gazetenin 7-S-936 gün 
ve 3297 No. lu nushasında intişar etmiş olan talimatname daire· 
sinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı giiu saat 14,15-e kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden Eskişehir ve lzmir· 
de idare mağazalarından dağıtılmaktadır. 

ı7-19-21-23 ıı40 (673) 
Muhammen bedeli 9.000 lira olan 20 ton tasfiye edilmiş pa· 

mukyağı 3-S-937 pazartesi günü saat ıs te kapalı zarf usulile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 675 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları resmi gazetenin 7 • 5 • 936 G. ve 
3297 numaralı nüsbasında intişar etmiş olan talimatname daire· 
sinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat ı 4 e kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara malzeme dairesinden, Hay• 
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden, lzmirde Alsancak mağa· 
zasından, Adanada 6 ıncı işletme müdürlüğünden dağıtılmaktadır. 

17-ı9-21-23 (674) 

1 ! ' ıt . .-..,, :: • - ~ 

IZMiR 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerll Pamufiundan At, Tayyare, Köpekbaş, 

Değirmen, Geyik ve Leylak markalarını havi hercevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avrupanın ayni tip 
mensucabna faıktir. 

Telefon No. 2211 v~ 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

• 
Kemalpaşa Ziraat Bankasından: 
Kemalpaşa Ziraat Bankasına borçlu Kemalpasanın Çınar 

köyünden kara Hüseyin oğlu lsnıailin borcu 2280 sayılı kanun 
mucibince beş seneye bağlanmış ve birinci taksidi tı!bliğ olunan 
ihbarname ıııüddeti dahi geçtiği halde elyevm bugüue kadar 
borcunu ödemediğinden bankamıza ipotek bulunan Kemalpa'lanın 
dağ mevkiinde kazan pınarında şark Laz Halil ağa veresesi garp 
kazan pınarı ş mal kazan pınarı cenup tarık ile çevrili bir hektar 
3783 M. M. bahçe yeri ı697 sayılı kanun mucibince kırk beşa 
gün müddetle açık artırmaya ~ıkarılmıştır. 

ihalesi 7-6-937 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 de 
başlıyarak saat 16 da isteklisine son ihalesi yapılacağından istek· 
!ilerin yüzde 7,5 pey akçesile ismi geçen günde Kemalpaşa 
Ziraat bankasına mijracaat etmeleri daha fazla malümat almak 
istiyenlerin her gün Ziraat Bankasına müracaat arı ilan olunur. 

ı2S9 (711) 

Olivier Ve Şii. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
İRİNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

VENi ASIR 

LESBIAN vapuru 19 martta 
Londra, Hull ve Anversten ge· 
lip yük çıkaracak ve ayni za· 
manda Londra ve Hull için 
yük alacaktır. 

GRODNO vapuru 8 nisanda 
Londra, Hull •e Anversten 
gelip yük çıkaracak ve ayni 
umanda Londra, Hull için yük 
alacakhr. 

Yazı makineleri için toz tut• 
mıyan, ve makineleri daima te• 
miz tutan en elverişli yağ 

"UNIC" markalı makine ya· 
ğıdır. 

OPORTO vapuru limanı· 
mızda olup Liverpool ve Svan· 
seadan yükünü tahliye ediyor. 
Ayni zamanda Liverpool ve 
Gla~gov için yük alacaktır. 

Yegine deposu Gazi Bulva· 
nnda Küçük Kardiçah banda 7 
numarada yazı ve hesap ma· 
kineleri tamirhanesi sahibi 
KALOMENI de bulunur 

·- M Diş Hekimi 
FLAMINIAN vapuru S ni· 

sanda Liverpool ve Svansea
dan gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Liverpool ve 
Glasgov için yük alacakhr. A~~ulla~ Naci 

The General Steam 
Navigation Co. Ltd HORTAÇSU 

AD JUT ANT vapuru nisan 
nihayetinde gelip Londra için 
yük alacaktır. 

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

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir.Hastalarını müs· 
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. TELEFON 2946 

..... 1-26 (2101) 

Sigara da içseniz 
. . . 

RAD:YOliN · 
,., . . " . : . . ~ .• . - ı~ 

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 

Daima RADYOLIN 
- ...... ~:}. :t-";- .• :t~ ... .,. • . ' ~ 

~alka müjde 
Yeni çeşitlerimiz mağazamıza 

gelmiştir 

.. 

Rali ve Vitler bisikletleri ve kiiçük çocuklar için 3 ya· 
şından ıs yaşına kadar muhtelif bisikletler. Zllndap, Dia· 
mont, Dürkoµ motorsikletleri. 

Mişlen iç, dış lastikleri. Petromakı lükı lambalan. 
Umum ızmlr ve Ege mıntakaaı acentaaı 

Herşey taksitle verilir 
N. Sadık Damlcopınar Balcılar No: 156 

. ·-. ... ~ • 
Turgutlu belediyesinden: 

1 - Şehrin su geçmiyen yerlerinde tesisat yapılması için aşa· 
ğıda miktar ve evsafı yazılı malzeme kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Her biri üç metre uzunluğunda ve 70 milimetre kutrun· 
da 3000 metre font boru ve ıo adet vana ve teferruatı ve 9 
adet dirsektir. 

3 - Malzemenin bedeli keşfi ı299S liradır. 
4 - iştirak için: _ 
A - Bu gibi işleri yaptığına dair vesika: 
B - Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair vesika: 
C - Teklif mektupları ihale saatından bir saat evveline ka· 

dar belediye encümenine verilmesi: 
S - ihale günii 7 Mayıs 937 Cuma gÜl\Ü saat 16 dadır. 
6 - Kapalı zarfla eksiltmeye iştirak için yüzde yedi buçuk· 

tan 975 liralık teminat veya Banka mektubu vermesi şarttır. Bu 
işe ait fenni şartname keşifoame plan ve eksiltme şartnamesi ile 
mukavele projesini Turgutlu Belediyesinde görebilirler. 

7 - Taliplerin tayin olunan gün ve saatte Belediye encüme· 
nine müracaatları ilao olunur. 23-27-ı-s ı2S6 (710) 

Sah e & 

ANSIZIN Y AKALIY AN AGRILAR 
~Y~'iiii~··bi;····k·i·ş~··GRIP"iN 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Almakla derhal izale edilebilir 

GRIPIN 

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

icabında günde üç kaşe alınabilir. 

GRIPIN 
Artık Balık yağı içilemez 

Ferit .Kuvvet Şurubu 
Balık yağındau kat kat kuv· 

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

Kuvvet, Can, Kan 
iştah verir. 

DEPO: 

S. Ferit Eczacıbaşı 
ŞiF A eczanf>sidir. 

, HüSEYIN KAYIN l 
Mobil ye mağazası Şekerciler No.26 

Bir defa gelip görünüz 
Modern, temiz malzeme 

Birinci ıınıf işçilik sipariş kabul eder 

Eczacı Kemal Aktaş 

Hilal Eczanesinde 
Bir şaheser yaptı 

Zümrüt Damlası kolonyası 
( Erkek ) 

Maakulen 

( Diıi ) 
Feoıinen 

iki cinı koku 

Erkek koku be· 
nim çok hoıuma 
gitti • 

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

Galiba?! 

;a;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~---------------~-------.:=- ~ 
ı~mir Vilayeti Defterdarlığından: 

Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için Hasan boca ma• 
hallesinde saraçlar çarşısında kiin 17 sayılı dükkan tahsili em· 
val kanununa tevfikan haczedilmiş ve tarihi ilandan . itibaren 21 
gün müddetle müz.ayedeye çıkarılmış o!duğundıın müzayede 
şart'arını öğrenmek istiycnlerin Defterdarlık Tahsilat kalemine 
gelmeleri. 
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sarure to YENi ASIR 
e }! 

Taç giyme mera•imine yapılmakta olan hazırlıklar için lngi
liz hazinesinin nelu •ar/ettiğini Amerikan gazeteleri he•ap 
edip duruyor. Bütün manalın altı milyon •terlini bulacağı id
dia edilmektedir. 

lngiliz.lerin «Koroneyşin» dedikleri taç giyme töreninin ha
zırlıkları tamamlanm11 gibidir. Londrada, merasimin yapılaca
ğı mevkilerde tören tecrübeleri yapılmlf ve halk bu tecrübede 
büyük bir disiplin ruhuyle hareket etmiştir. 

Samajeste lngilizler kralı Altıncı Corcun giyeceği elbiselu 
hazırlanmış, tacı son temizlik ameliyesinden geçmiştir. Krali
çenin elbiseleri de tamamdır. Ancak, taç giyme merasiminden 
•onra verilecek büyük kral balosunda kraliçenin giyeceği man
to henüz bitmemiştir. Bu mantonun hazırlanmasında 1000 kü
•ur teknisiyen, işçi, mühendis, banker, altın mütahassısı çalış

mıştır. Manto tamamen altından yapılmıştır. Ozerindeki işle

meler çok kıymetlidir. Bunun eşi henüz dünyada mevcut değil- ' 
dir. Bu manto, merasimden ıonra kraliyet müzeıinde muhafa
za edilecektir. 

Taç giyme töreninde bulunmak ü:z.ue daha ıimdiden dünya .. 
nın muhtelif yerlerinden heyetler gelmeğe başlamıştır. Londra 
otelleri~ bilhassa büyük oteller, ıaraylar, fatolar mi•alirler için 
hazırlanmııtır. Miıalir devlet reiılerine lngili:z kralı taralından 

ni1anlar tevcih edilmesi muhtemeldir. 
( Kılişemiz kraliçe ile veliaht prense• Eli:z.abeti ve taç giyme tö

reni için hazırlanan muhteşem tuvaletlerini prova eden lngili~ 
prense•lerini gösteriyor.) 

............................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Goering'in gizli vazifesi Şansölye Şuşnig Duçe 

M ı· · · H. l 
1 

v •• 

1
A Venedik mülikatı, Italya-Avusturya 

tarafından karşılandı 

usso ınının. . ıt. er e y~pacagı m~ a- siyasetindeki rahatsızlığı teyit nıi, 
katın tarıhını tesbıt etmekbr · yoksa izale mi edecektir? 

Macar harbiye nazırı Berlinde bulunuyor 

B. Mussoliniye yaptığı ziyareti 
Düçe henüz iade etmemiştir. 

Rivayet edildiğine göre B. 
Hitler Italya başvekilinden iki 
memleketin ispanya ve Lo
karno meselelerinde takibe 
larar verdikleri müşterek siya
set hakkında şahsi izahat elde 
etmek arzusundadır. Bu müla· 
katta mekezi Avrupa mesele- . 
leri de müzakere edilecektir. 

Diğer taraftan Almanya iş· 
leri hakkında umumiyetle iyi 
haber alan Danzig nasyonal 
sosyalist gazetesinin istihbarına 
göre Avusturya dahiliye nazı

rının Berline }'apmakta olduğu 
seyahat da çok mühimdir ve 
Berlinde ehemmiyetli siyasi mu
haverelere vesile olmuştur. Bu 

görüşmelerde Avusturya - Al
manya münasebetlerinden başka 

Tuna konfederasyonu gibi daha 
umumi mesel~lere de temas 
edilmiştir. 

Nıhayet Macar Harbiye Na
zırı Berlinde bulunmaktadır. 

Alman Ordusu Başkumandanı 
General Friç ve Harbiye Na-
zın General Von Blumberg ile 
diğer bazı şahıslarla görüş
müştür. 

Berlin, 22 (A.A) - Göring 
ile refikası şimendıferle Cafri
ye hareket etmişlerdir. Salahi
yettar mahfeller General Gö
ringin Romaya yaptığı bu zi
yaretin tamamile hususi bir 
mahiyetle olduğunu beyan et
mektedirler. 

Roma, 22 (Ö.R) - General 
'Herman Göring ve bayanı saat 
11,25 de Romaya gelmişler ve 
harici e nezareti müste arı ile 

Ooe11n~ ve M ııssolıni bir arada 
Alman sefiri tve diğer bazı ze- suçlu İçin 15 sene kürek ce-
vat tarafından selamlanmışlar· zası ile 10 sene medeni hak· 
dır. lardan mabrumiyet kararı iste· 

Paris, 22 (Ö.R) - Alman miştir. 
hükümeti ile katolik kilisesi Berlin, 22 ( A.A ) - Siyasi 
arasında mücadele şiddetli mahafil Romaya hareket etmiş 
bir şekil almaktadır. Dört olan General Göringin yakın-
katolik papasının ıhanet su- da yapılacak olan Mussolini • 
çuyle mahkemeye verildikleri Hitler mülakatının tarih ve te-
malfımdur. Bugün halk mah- ferruatını tesbite memur oldu· 
kemesi müddeiumumisi başlıca ğtınu beyan etmektedir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yeni vergiler 
Borsaca aksi tesir yapb 

Londra, 22 (A.A) - Yeni 
projede derpiş edilen milli 
müdafaa vergilerini maliye 
mahafilinde yaptığı fena tesir
ler Londra borsasında endüstri 
eshamları üzerirıde keadisini 
göstermiş ve bilhassa silah en
düstrisi eshamı düşmüştür. 

Dail Herald bu sukut neti
cesinde hasıl olan ziyanı iki
iki yüz milyon lngiliz lirası 

tahmin etmektedir. 

Frank düşüyor 
Paris, 22 (A.A) - Dün Pa

ris borsasında frangın yeniden . 
düşmesi beynelmilel eshamın 

mahsus derecede tereffüüne 
sebebiyet vermiştir. · Fransız 
eshamı düşmüş ve ~u düşme 

bazen çok mühim olmuştur. 

lngiliz lirası 111 de kapanmış
tır. Evvelki gün 110-45 idi. Bu 
sabah frank gene düşmüş ola
rak 111,18 üzerinden açılmıştır. 

Mülakat, Roma protokolları kadrosu dahilinde olacak 
Roma, 22 (Ö.R) - Duçe üç diğe hareket ederken şansölye ve Akdenizdeki kaygıları ıc• 

motörlü bir tayyare ile Vene- Şuşnig Stefanı ajansına şu be· bebiyle zaif düşmüş olmasın· 
diğe muvasalat ederek Şan· yaoatta bulunmuştur. dan korkarak Avusturya hü-
söJye Şuşnigi karşılamak üzere kümeti Almanyadan da muka· 
Santa Luçya istasyonuna git- bil teminatı elde etmek iste• 
miştir. Avusturya başvekilini miş ve bu maksatla bir 
hamil olan tren saat tam 10,55 Avusturya - Alman anlaşması 
de istasyona girmiştir. Kont yapılmıştır. Ayni senenin son 
Ciano ile matbuat nazırı B. baharında B. Mus.solioi şao· 
Alfieri de Duçenin yanında şöly~ Şuşnige ayni şekilde 
idiler. Trenrten ilk önce şan- mukabele ederek Italya • Al-
sölye Şuşnig, arkasından bari- manya arasında bir nevi ittifak 
ciye nazırı B. Gido Şmidt ile tesis etmiştir. Bunun bir neti· 
matbuat direktörü B. Adam cesi de Almanyanın Avllstur· 
inmişler ve Italyan nazırlarile yadaki faaliyetini ltalyanın bir 
musafaha etmişlerdir. Halk iki derece müsamaha ile kar• 
hükümet nazırlarını alkışlıyordu. şılamağa mecbur kalması 
intizar salonunda bir müddet olmuştur. O vakitten beri 
istirahatten sonra şansölye Şuş· ltalya - Avusturya münasebet· 
nig ve maiyeti otellerine, leri üzerinde bir emniyetsizlik 
Duçe de öğle yemeğini yemeğe hissedilmektedir. Bahusus ki, 

Şuşning 
gitmiştir. ltalya hükümet reisiyle ya- Şansölye Şuşnig ltalyan - Al-

"Tribuna,, gazetesi Vene- k d man anlaşmasından Avusturya pacağım müli at üç sene en 
dikte B. Mussolini ile şansölye beri tesiri tecrübe edilmiş olan zararına çıkabilecek neticeleri 
Şuşnig arasındaki mülakatının Roma protokolları esasına mu· karşılamak için Avusturya ha-
Roma protokolü kadrosundaki vafık olacaktır. ltalya, Avus- rici siyasetine Çekoslovakyaya, 
mukannen temaslardan oldu- turya arasındaki münasebet- hatta lngiltere ve Fransaya 
ğunu ve 1936 senesinde Roka ler ahenklidir. Zira menfaatle- daha ziyade mütemayil bir 
del Fanyente de yapılan te- rimiz müşterektir. Diğer taraf- istikamet vermiştir. 
mastan sonra bu yeni mülika- tan Roma protokolunu imza Şimdi öğrenilmek istenilen 
tın faydalı olacağını kaydedi· etmiş olan üç devlet diğer dev- netice şudur : Venedik müli· 
yor. Zira o vakitten beri bir Jetlerle münasebetlerini idare katı Italya - Avusturya müna• 
çok hadiseler olmuştur. Hyesınde tam ıerbestiye ma- ıebetlerindeki rahatsızlığı te· 

liktirler. Bu protokollardan biri k • ı · d k Bunların en mühimleri geçen yit mi, yo sa ıza e mı e ece • ticari mübadelelerimiz yüzde 
sene 11 temmuzda yapılan 50 artmıştır. tir? yani şansölye Şuşnig ha· 
Avusturya • Almanya paktı, Paris, 22 ( ô.R) _ Fransız reket serbestisini geri mi ala-
Roma .. Berlin mihverinin tak- mahafili Venedikte BB. Mus· cak, yoksa B. Mussolini mu· 
viyesi, ltalya ile lngiltere ara- ,alini ve Şusnig arasında baş- hatabına Almanyaya karşı da-
sında bir gantlemen's Agre- hyan görüşmeleri derin bir ha fazla bir müzaharet vad 
ment akdi ve nihayet ltaıya - alaka ile takip ediyorlar ve bu ederek onun dostluğunu mu-
Yugoslavya paktının imzasıdır. mülakatların manasını öğren- hafaza etmek mi i.itiyecektir. 

Avusturya ve ltalya hükÜmet meğe çalışıyorlar. Şu takdirde ltalyanın Al-
reisleri arasında şimdi yapılan Diplomasi mahafilinin ka- manya ile dostluğunu bir 
mülakatın gayesi vaziyetin ay- naatince Venedik mülakat- der~ceye kadar feda etmesi 
dınlahlmasıdır. Roma - Berlin larını neticelendirecek olan lazımgelecektir. Bu mülakat es-
mihverinin Avrupa sulhu için resmi tebliğ şimdiden hazırdır nasında şansölye ŞuşnigA iman· 
en esaslı bir kıymeti vardır ve ve Avusturya - ltalya dostlu- Avusturya dostluğu olursaAvus• 
Avusturya siyaseti de bunu ğunun gürültülü bir şekilde turyamn neden feda edildiğini 
k b 1 t . t• D'V t ft teyidi mahiyetinde olacaktır. ögv renecek, yahut ta Avustur-

a u e mış ır. ıger ara an Hakikatte öyle tahmin edi-
ltalyan-Yugos]av paktının im- liyor ki bu mülakatlarda büyük yanın ltalyan-Alman siyasetine 
zası bugün Avusturyaya Yu· menfaatler bahis mevzuu ola- iştiraki istenecektir. işte muha· 
goslavya ile barışmak imkanını cakbr. Malumdur ki 1936 se- verelerin r~smi cephesi arka· 
vermektedi~. Bu ise daha geniş nesi iptidalarında ltalya Avus- sında ve neşredilecek tebliğle-
bir Tuna iş birliğinin mukad- turyanın hamisi ve biricik ha· ria haricinde bu mülakatın 
demesi olabilir. · misi mevkiinde idı. Fakat 936 hatıra getirdiği meseleler şun-
. Viyana 22 .(Ö.R) - Vene- Temmuzunda ltlyanın Afrikada lardır. 
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Acaip istismar 
vasıtaları 

Şık, zinde, kelli lelli üç dört 
genç adam, ellerinde takvim, cep 
de/teri gibi ıeyler mağaza ma
iaza, daire daire, ev ev dolaşı
yorlarmış. 

Rumen Çiftçiler partisi 
lideri orduyu mürteci fi
kirler beslemekle 

Doatumun da ticarethanesine itham etti 
uğramtşlar: 

- Sağır, dilsizler ve körler mü- BUDAPEŞTE, 22 (A.A) Kü-
eueıeleri menfaatine ne arzu 

çük çiftçiler partisi lideri Ecktard buyurursanız .. 
• Demisler. Dostum; Türkiyede mebusan meclisi maliye enciime-
bir tek 

0

sağır, dilsizler ve körler ninde ordu aleyhindeki hücumlan-

YENi ABIR 

Eksperler komitesi 
Biri lngiliz, diğeri Holanda delegesi· 
nin riyesetinde iki komite teşkil eyledi 

........ 
Daladier 

••• 
Nazırları 

•• •• •• 
lngiliz 

ile goruşuyor 
Mancesterde şerefine 

bir ziyafet verildi 

müessesesi · oıduğunu biliyor ve nı tekrarlıyarnk, orduyu mürteci Mu··zakelerin su··ratle ı'>lerlemesı· . . tedbı.rler alındı 
bu müessesenin de devlet bütçe· fikirler beslemekle itham etmiş Ye 1 ÇI rl 

Londra, 22 (Ö.R) - Fransız 
Milli Müdafaa Nazırı B. Dala
dier dün akşam Fransız sefa
rdbanesinde şerefine verilen 
ziyafette hazır bulunmuştur. 
Davetliler arasında lngiliz Milll 
Müdafaa Nazın Sir Thomas 
İnskip, Harbiye Naztrı B. Co
oper, Lord Halifaks, Hava 
Müsteşarı, lngiliz Ordusu Er
kanıharbiye Reisi, Hariciye 
MüsteşarJ Sir Robert Vansit
tand ve birçok Mebuslar bulu
nuyordu. B. Daladier B. Eden 
tarafından verilen büyük bir 
ziyafette hazır bulunmuş ve 
diğer lngiliz Nazırlarile görüş
müştür. Akşam saat 16 da 

ıinden idare edildiğine vakıf.... Macaristanda bir ihtilal havası es- lST ANBUL, 22 (Yeni Asır-T e- le üzerinde umumi şekilde fikir tanzimi ile meşgul olacak, ikincisi 
Hayret etmif ve müessese mü- 1 f 1 ) C d b0 ld' ·ı· t t' • d b I t · 
dürlügvünden aormu•: N t' d b 1 l l · 

tiğini söylemiştir. e ona - enevre en ı ırı ıyor ea ısın e u unmuş ur. Iktısad ve mali teknik kısımlan üze-, 
\" Kont Betlen de hükümet gaze- Hatayın am:ıyasasını hazırlıya- e ıce e azı esas 1 mese e enn rinde uğraşacaktır. 

- Acaba ıağır dilsizler cemi· 1 . . l d' 1 h 1 t ... tkiki için Türk - Fransız dc1egele-te erının ya ıu ı a ey tnr ıg~ ı ve ir~ k I k 1 r komı0tesı· b ·· ... · Bu komiteler birer rapor hazırlı-yeti olmasın demişler oradan... . A • • • ca 0 an e sper e ugun rinin de iştirakiyle iki tali komite 
Ve bu şekil iatismarın masebkını tıcakar neşrıyatı netıcesınde çok öğleden sonra ilk toplanhsını yap- teşkil olunmuştur. yarak -eksperler komitesine verecek-
'de biliyorlarmış: sıkıntılı bir h?v? mevcut olduğunu mıstır. Bu komitelerin biri lngiliz mü- tir • 

..... Hariçte sağır dilsiz mües- beyan eylemıştır. Komite, anayasanın hazırlanması, messi1inin riyasetinde , diğeri Hol- Eksperler komitesi yarın sabah 
ıeıesi namına dolafıyor. Takip Başvekil Daranyi bu ithamları müzakerelerin sür'atle ilerlemesi ve landa mümessilinin riyasetindedir. ve öğleden sonra olmak üzere iki 
edilince (Dilsizler cemiyeti) ve· şiddetle reddetmiştir. bir neticeye varılması için, mese- Komitelerden biri anayasanın celse akdedecek~r. 

ıikaıını göst;t;armı,... ·M~·;j"~k-~tt~ ... A.bdÜfh"~k··H·~;·it ... g ... Ü~·ij···ı·· ................ M~~t;Ö·····k~·~f~;·~~~·~~d~····· .. ··· .... . . Mancestere hareket etmiştir. 

Bu ve buna benzer ne kötü, ne 

~=:~,f~7i.'.2::::.;~:~::"::; Her tarafta ihtifaller ya- lngiliz ve Portekiz 
::!: <tt::z:~i;;~:e i~"i;': pıldı. Hatıraları anlatıldı Delegelerinin talebi 

Orada şerefine yapılacak ka
bul resminde hazır buluna

. caktır. 
Londra 22 (Ô.R)- B. Eden 

tarafından Fransız milli müda
faa nazırı B. Daladier şerefine 
verilen ziyafette maliye nazırı 
B. Chamber1ain, hava, bahriye 
nazırları, eski maliye num 
Sir Robert Horo, kara ve ha· 
va erkambarbiye reisler~ hazır 
bulunmuşlardır. 

ler nakletti: 
ismi ve firması i.tiımara mü- BURDUR. 22 (A.A) - Dün gece kalabalık törende hazır bulundu. 

ıait olan teşekküller; %'1hmet- ~alkevinde büyü~ şair Hamit için bir ih- j SAMSUN. 22 (A.A) - · Bütün mü
ten, öteye beriye koşmaktan kur- tıfal yapıldı. Hntıpler 1 'alkevinin geniş nevverlerin iştirakiyle dün ak§<lm Hal-

' 
l k • · d l ı· k d. il · salonunu dolduran yas ılara derin bir kevinde yapılan toplantıda büyük Hami-U ma ıçın ev e ın en ı e erı- .. . .. • . . 1 

d . - · (T k · · t sukun v sukunet ıçındc Lüyük fiümidin din h aynt ve eserleri şiirleri okunmuş ne ver ıgı a vım ve ıaıre sa • . . ı · ' 
k t . l t l b' t) hayatı, eserlcrını anlattılar. Şiirlerinden 1 ve hatıraları taziz olunmuştur. Halke-ma aure ıy e a e ı muavene 1 

·· d · · 'k · · ·· •• ·· il pnrçnlar okudular. vinde yer bulamıyanlar hoparlörler musaa esını ı ıncı uçunca e ere DJ'l 
d d . l Ad t b• ·· AY '"· 22 (AA) - Büyiık TürkiönündegecegeçvakitekadarHamitge-evre ıyor ar ve a e a ır mu· •.. Abd"lh k H· .d. ..1.. .. .. . . . . . 

d l l.k. • şaın u a amı ın o umu munase- cesını takıp etmışlerdır. zaye e yapıyor armıı. ıncı . 
1 

d.. k 
·· •• ·· il ı· betıy e un a ş, m l-lalkevinde bir ih- ZONGULDAK 22 (AA) - Alt-
a~uncu e er ırmaya muayyen . Jd s 1 - ' 
b . . l h . . tıfal yapı 1• a on tamamen dolmuş ve mış be~ gün evvel Himidin 86 ıncı yıl-
ır para verıyor ar, ru aatıyeyı k , b 1 . 

l . k d ki - 'b · oturaca ) er u nmıyanlar nıerasımin so- dönümünü edebiyat gecesi olarak kut-
cep erıne . oy u ~ı . gı. ıA acar nuna kadar saatlerce ayakta durarak lamış olan Halkcvimiz onun ölümü mü
ue yırtık bırkaç kışıyı vılayetlere jhtifale iştirnk etmişlerdir. nasebctiyle dün de yaslı bir ihtifale sah

ıaldırıyorlarmış ... Artık ne kopa- Merasimde Humidin eserleri, edebi ne oldu. Halkevi baı;kanı evin kederli 
rırlarsa kar... kudreti izah edilmi~, temsil kolu eşber- çocuklarına Hamide ait hatıralarını, di- ı *** den bir sahneyi muvaffakıyetle oynamış- ğer hatipler de büyük şfıirin hayatını ve 

Hayrın, muavenetin.. l.teme tır. eserlerini anlattılar .. 
ue verme ıeklinin bu derece İ•· Büyük şairi bir kene daha anmak fır- Zonguldak caddelerinden birine Ah-
fiımarının önüne geçmek lazım. satını bulan Halkevi ç~cuklan bu vesile dülhnk Hamit adı verilmesi ve bütün 

. "'!_ir .hayır ce'!1iycti adı~a ver- ile biıtün halkn milli edebiyatın yüksek escrlajnin toplnnnrak yeniden tabetti
Jıgımız be\ er ·- :..n dort hu· değerini bir kerrc dahn teoarüz ettirdi~ rilmcsi Ye bunLmn ecnebi dillere ter
TUfU, ta/eyi~ İnıan yeti,tireh bir. !er. Hfımidi kaybeden gençlik onun sev- cüme olunmasının Kültür Bakanlığından 
•ermaye oluyor demektir. gisini gönüllerde. ı<İirlerini fiillerde )aşat- temenni edilmesi teklifi alkışlarln ka-

K. ERGONES makla mütese1li olacaklardır. bul edildi. 
---------- ADAPAZARI, 22 (A.A) - Büyük Bundan sonra E.şbe.rcİen bir parça 

General Dirik Türk şfüri Hamit için Hnlkevinin hazır- temsil edilmiştir. Tören üç saat sürmüş

Turlng kulUp mUessfs 
azası oldu 

lslanbul 22 (Hususi muhabi
rimizden)- Trakya umumi mü· 
fettişi general Kazım Dirikin 
lımirde ve Trakyada turizm 
inkişafı için gösterdiği yararlık
lar heyeti umumiyece takdirle 
karşılanmış ve kendisine (mü
essis aza) sıfatı verilmiş ve 
aşağıdaki tak\.lir:ıame kendisi
ne gönderilmiştir : 

"Cemiyetimizin gerek lzmir· 
de gerek Edirnede ihya ve 
tesis ettiğiniz varlıkları ve 
memleketimize turiımin inkişafı 
için gösterdiğiniz yararlrkları 
nazarı dikkate alan umumi 
heyetimizce yiiksek şahsiyeti· 
n:ze (müessis aza) sıfatı veril
miştir. 

Size medyun bulunduğumuz 
şükranları ifadeye vesile olmak 
üzere bu sıfatm lütfen kabu-
lünü istirham ile derin saygıla
rımızı sunanz. 

Türkiye Turing ve otomobil 
kulübü başkanı 
Re•lt Saffet 

Murahhas aza ve müdürü 
ŞUkrU Ali 

Edirne'de 
Hamid gecesi 

Edirne, 22 (Hususi Muhabi
rimizden) - Büyük şair Ab
dülhak Himidin ölümü c!olayı
aile dün akşam 21 de Halke
vinde bir tören yapılmıştır. 

Törene şehir bandosunun 
çaldığı istiklal marşı ile başlan· 
rnış, büyük şairin bayat ve 
şahsiyeti hakkında kız öğret
nıen okulu edebiyat öğretmeni 
bayan Cavide bir konuşma 
Y•pmııhr. 

ladığı tören dün Cümhuriyel alanında tür. Salon hınca hınç dolu idi. Halkevi 
yapıldı. Hiimidin hususi hayatı ve yap- edebiyat şubesi ev kütüphanesinde Ha

t'.ğ~ hususi hiz~etle.rle Türk edebiyat ta- ı mit köşesi açarak b~yük ölünün eserleri
rıhıne ı::rçen şıırlerı okundu. Havanın ni burada toplamagn ve fotoğraflannı 
yagmurlu olmasına rağmen büyük bir asmağa karar verdi. 

········ ·ı»;;·f ;··g~·~~ı·~ı;,·;i ... ~~···s~rk~~ı~;··· .. ·· 
ltalyan - Yugoslav paktı 
Viyana, Peştede akisleri 

Paris, 22 (A.A) - Merkezi 
Avrupada ve Balkanlardaki si
yasi faaliyetler bugünkü gazc· 

·teleri meşgul etmektedir. Eko 
Dö Paris diyor ki: 

Almanya ile ltalya arasında 
Avusturyaya dair bugünlerde 
müşkilat çıkması beklenemez. 
Vakıa Avusturya - Alman an
laşması bugün hükümsü1. addo-
lunabilir. Fakat Hıtler propa
gandası ltalyaoın Avusturya
daki faaliyet ni oldukça dur
durmuştur. ltalya Habsburg
ların tekrar tabta çıkar1lması 
mesr.lesinde yüzgeri etmiş ol
makla beraber ltalvanın Avus
turya istiklali hakkındaki si
yaseti değişmiş değildir. Al
manya ve ltalya zihni bir an
Jaşma ile aralarında .ihtilaf çı
karmaktan çekiniyorlar. Bu 
•••••••••••••••••••ııııııı•ııııeıııı•w•ıı• 

din küçük ve büyük kıtadaki 
fotoğrafları Umumi Müfettişli
ğin projtksiyonu ile gösteril
miştir. Lise edebiyat öğretmeni 
Ziya Somar de Himidin edebi-

' yat sahasındaki yüksek varh-
ğını teb.arüı ettirdikten sonra 
Lise, · kız ve erkek öğretmen 
okulları He sanat ve orta okul
lardan birer öğrenci tarafından 
şiirler okuiımuı ve tören ban
donun çaldığı · matem havalı 

ayni zimm anlaşmadır ki Yu· 
goslavyada ve bugün de Ro
manyada kendini hissettirmek· 
tedir. ltalyan - Alman anlaş
ması Küçük Antantm parça
lanmasını istihdaf ettiği müd
detçe devam eyliyecektir. 

Excelsior, Roma anlaşmala· 
rımn nazari o~arak Küçük An· 
tanta da teşmil olunabileceii 
düşünülürse de tatbikatta mes· 
ele daha ziyade güçleşir. Bel· 
grad anlaşması Viyanada ol-
duğu gibi Büdapeşte de pek 
o kadar hararetle karşılanma
mıştır. Esasen Italya Almanya
nıo müzaharetine de nail bu· 
lunsa Yugoslavya yine Millet· 
Jer cemiyetinden ayrılmamak 

hususunda Çekoslovakya ve 
Romanyadan geri kalmamak
ta<iır. Binaenaleyh bilhassa 
merkezi ve Tuna Avrupa1mın 
"aziyeti hakkında teblıği res
milerin ketum dav:anması bek
lenebilir. 

Peuple, Mussolini Hitler ile 
sıkı teşriki mesaisini idame et
tirmek için bir nüfuz minlakası 
tefriki işine girişmiştir, Alman
ya merkezi ve Tuna Avrupa· 
sını almak ve Italyada Belgrad 
anlaşmasiyte arkasını emniyete 
aldıktan sonra gözlerini Akde-
nize çevirmiştir. Binaenaleyh 
Venedik konuımalarmdan cid· 

· Mısır tarafından şiddetle reddedildi 
Montrö, 21 ( A.A ) - Mısır 

heyeti mwahhasası lngiliz, 
Fransız, Yunan ve ltalyan hey· 
etlerinin müşterek kararları 

üzerine hukuku şahsiye mese
lelerinde konsoloshanelerin 
hakkı kazasının ipkasını kabul 
etmiştir. 

Ecnebileri beynelmilel hu· 
l<uk prensiplerine riayet etmek 
şarti!e ticaret idare Ye vergi 
sabalar;nda Mısır kanunlarına 
tabi tutan iki~ci madde hak· 

.kındak.i lngiliz ve Portekiz 
heyeti murabhasaları ecnebilerin 
asla farklı bir muameleye tabi 
totulmıyacaklarına dair mezkur ...... ··················-················ Deniz yollarında 
Değl,lkllk haberi doğru 

değlldlr 

Ankara, 22 (A.A) - Nisan 
tarihli bir akşam gazetesinde 
deniz yollar1 idaresinde bazı 
değişiklikler yapılacağı ve mü
dür B. Sadettin'in başka bir 
vazifeye tayin edileceği ilah. 
hakkında bir haber intişar. et
tiği görülmüştür. Bu haberin 
asılsız olduğunu Anadolu Aj~n· 
~ beyana mezundu~ 

Soğu~ hava 
depoları 

Ankara, ~2 (A.A) -:--Türko
fisten bildiriliyor: 

lzmirden başlıyarak mem· 
leketin muhtelif yerlerinde 
tesisine karar verilen soğuk 
hava depolan hakkında alaka
darların tek if yapmaları için 
30 nisan 1937 tarihine kadar 
iktisat vekaleti tarafından ve· 
rilmiş olan mühlet 15 mayısa 
kadar temdit edilmiştir. 

Üç devlet 
para anlaşması 
Londra, 22 (Ô.R) - Belçika 

başvekili B. Van Zeelandıo 
Amerikaya yapacağı ziyaret 
lugiJiz ve Amerika mabafilinde 
derin bir alaka uyandırmıştır. 
Görünüşte seyahatin sebebi 
Belçika Başvekiline fahri 
doktor unvanının verilme· 
si ise de B. Van Zeeland 
bündan istifade ederek Fransa 
ve lngiltere tarafından me
mur edildiği ekonomik vazi
fenin muvaffakıyeti ihtimallerini 
Amerika hükümetile tetkik 
edecektir. Amerikan mahafili
nin kanaatince lngiliz - Fran-
sız • Amerikan para anlaıması 
mübadeleler sahasına da iııti· 
kal etmezse tesirini kaybet-

maddede bir tadil yapdmasmı 

teklif etmişlerdir. Mısır murah
ha Rları buna karşı şiddetle 
itiraz ederek böyle devamlı 
bir taahhüde giremiyeceklerini 
ve maamafih bunun intikal dev-
resinden sonra ecnebilerin 
farklı bir muameleye tabi tutu
lacaklarınıo ifade olmadığını 
beyan etmişlerdir. 

Mısır heyeti murahbasasının 
bu baptaki şiddetli beyanatı 
kuvvetli bir tesir yapmıştır. Mı
·aar hükümeti hukuku hüküm
ranisinin yeniden tahdit edil
mesine asla muvafakat etmiye· 
ceğini göstermiştir. 

Paris, 22 (Ö.R) - Montröde 
Mısırın müstakbel adli tesviye 
rejiminin tetkikine memur ko· 
misyon mesaisinde memnuni· 
veti mucip bir terakki kaydet· 
miştir. Mısır Adliye Nazırı 
Mohami Paşa beyanatta bulu
narak ecnebi sermayesinin ala
kadar olduğu şirketlere muh
telit mahkemelerden istifade 
hakkını reddetmek fikrinde 
olmadığmı söylemiştir. 

-·- . ITALYADA 
lfçl Ucretlerl arllrılacak 

Roma 22 (Ô.R) - B.Musso
Jininin resmi gazetesi sayılan 
0 Popolo d'ltalia,, ltalyada işçi 
ücretlerinin yakında yükselti-
leceğini yazmakta ve sebeple
rini şöylece izah etmektedir: 

Faşist rejimi fiatlerie gayr, 
meıru bir şekilde yükselmemesi 
mücadelede bulunmuştur. Baz 
zaruri ihtiyaç maddeleri içiı 
muvaffak olmuşsa da Et, Zey 
tinyağı, Tereyağı, giyecek eşy. 
ve mobilye fiatlerinin yüksel
mesine mani olamamıştır. Bu 
yUzden hayat fiatı artmıştır. 
Bununla mütenasip bir şekilde 
amele ücretlerine yapılacak 
zam meselesi 30 Mayısta top· 
lauacak m~ezi korporasyon
lar komisyonuna bırakılmıştır. 
Esasen geçen sene de ltalyada 
işçı iicretle ri yüzde 9-1 O dere· 
cesinde artırılmıştı. 

,-----------------------------0 ALLARDAN SESLER: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Büyük fehirlerde inıan kalabalığını bir nizam altında barın· 
dırabilmek için belediyeler tarafından nakil vaaıtaları, umumi 
yollar, parklar için birçok inzibati tedbirler alınmıftır. 

Alınan tedbirlere aykırı hareketlerin önüne geçmek için be
lediyenin yine birçok yasakları ve cezaları vardır. 

Sinemalarda ıigara içmek; yollara tükürmek, ıokak köfele· 
rini hela haline getirmek, ıüprüntü atmak; yiyecek içeceğe hilff 
karı,tırmak ve ıaire gibi. 

Bütün bu ya.aklara, cezalara rağmen goruruz ki yerlere tÜ· 

lmrülür, ainemalarda loaur loıar ıigara içilir, duvar dipleri 
umumi hela haline getirilir; kapının önüne aüprüntü atılır, ıüde 
ıu tereyağına patate• lıarlftuılır. Bunlar neden böyle oluyor? 
Yalnız belediye zabıta memurlarının kontrol iıinde gevfek dav· 
ranmalarından değil, biraz da bizim Jehirlilik terbiyemizin 

1 noluanlığından .• Geçenlerde Almanyadan dönen bir arkadQfun anlatıyordu. 

Parkta gezerken dokuz, on ytlflarında ıeuimli bir kız çocuiu· 
nun ağladığını görmÜf. Sebebini aormuı. Parmağıyle parkın 
çimlerini göıtererek: 

- Oraya topum kaçtı. 
Demiı. Arkadaı: 
- Neden ağlıyorıun. Gidip alıana. 
Deyince küçük kız fU cevabı 11ermi': 
- Naııl giderim. Oraya baamak yaıak. 

lıte oralarda ·,ehirlilik icaplarının belediye auçları halinden 
çıkıp örl ve adet hükmüne girmeainin canlı misali. 

in.anların kötülüklerine, hakaazlıklarına mani olmanın l>i· 
rinci ftlrlı naııl lranunların lıiikiimlaini bila kaydü ıart hakim 
kıbnakaa bir ıehrin temizliğini, orada nizam ve nezaletle ba
rınıp kaynaımanın önde gelen ıartı da belediye emirlerinin 
halkta bir itiyat, memleketle bir adet haline gelmeıini temindir. 

Bu da, ancalı. belediye kontrolünün uzan müddet laallaıız, 

akıakıız, hatta mahametaiz bir ıekilde yapılmaaından doio
caktır. 

A. MURAT ÇINAR 



lstiklcil mahkemesince ı · • • • ? 
Huduthariciedilen Suatlpı Fakırı ne yapacaktır. 

Hatay ---
Komitesi toplandı 

- Baş taralı birinci ıahilede -
haklaıda Fransız murahhaslarını is
knndil etmiştir. 

Burada beyan edildiğine göre komi
te, Türk projesini kabul etmek suretiy
le, konseyin bu hususta malUm olan 
mukarreratını kuvveden fiile çıkara

caktır. Fransız murahhas heyeti bu 

1 -------------------------

Remzi hakkında 1 Emri altında 40 bin askeri varmış. 
Kamutayda Dahiliye vekilimiz çok Me.sele bir kadın yüzünden çıkmış 

mühim beyanatta bulundu 

~-t6 ~w· toplantılarda son kozunu oynayacaktır. -Baştaralı birinci ıahilede
Suriye heyetiyle Fransız hUkümeti sizin bu gibi iş]erdeki yüksek hasaasi
arasındaki müteaddit temasların, bu yetini nazarı itibara a1ırız. Bunda da isa
toplantılara müessir olmıyacağı tah-1 bet etmişizd ir ki bu işi leh veya aleyhte 
min ediliyor. Fransa, teferruata ait halletmiş olsaydık bu hassasiyet bunun 
meselelerde Türkiyeyi gücendinnck ar- b~ misli, on misli olarak böyle tekrar 
zusunda değildir. tezahür ederdi. Ve onun haksız olarak 

Istanbul, 22 ( Telefonla ) _ Hatay eczasını biz çekerdik. Müsaade buyuru
anayasasmı tanz.im için teşekkill eden nuz. Kendimizi bu hassasiyette devam 
komite bugün toplantlanna başlamış- ettirelim. Bu davanın esası ıudur ı 
tır. Türk mahafilinde, Hatay davasının İDARi KARAR 
bu defa en kat'i şekilde halledileceği Bir vatandaşı tabiiyetten is-
kanaali vardır. Hadisat ta şimdilik bu- kat etmek kararı idaridir. Hü· 
nu teyit etmektedir. kümete verilmiş bir karardır. 

Ancak Hataydaki son vaziyet hak- Eski kanun böyle idi. Bugün 
kında Ccnevreye gelen haberler kas- dahi böyledir. Heyeti vekile 
vet uyandırmıştır.Antakyada sırf Tilrk toplanır, bu, şu ve bu esbap 
dilşmanlanndan mürekkep bir jandar-
ma bölüğü faaliyet göstermeğe baş- tan dolayı bir vatandaşı tabii· 
lam.ıştır. Şapka giymek. bu kafasız a- yelten iskat edebilir. istiklal 
damlann fikrince en büyük cinayetmiş. mahkemeleri B. M. Meclisinin 
Medeni ülkelerden gelen bu irtica kuv- bütün salahiyetini haiz olarak 
vetlcrinin Türk halkı üzerinde yap- teşekkül etmiş bir teşekkül 
tiklan tesir hiç mesabesindedir. Jan- idiler. Memleketin sıkı ve dar 
darına bölüğü Türk halkına işkenceler zamanlarında bu memleketi 
hazırlamakla muvnu.aftır. lrnrtaracKk bir çok kararlar 
Kınkhan jandarma komutanı köy- aldılar. Ve bir çok kararlar 

leri dolaşarak tahrikittta bulunmakta- tatbik ettiler. Ve birçok karar· 
dır. laran tatbikini de kendileri hü-

Paris, 22 ( ö.R ) - Hariciye nazırı kümele bıraktılar. Eğer biz bu 
B. Delbos dün akşam Türkiye sefiri gün 0 ağır ve dar ve sıkıntılı 
B. Suadı kabul etmiştir. Bu mülAkatm günlerin kararlarının safahatına 
Hatay meselesiyle al!kadar olnuısı 
muhtemeldir. mubaf aza etmiyecek olursak 

Cenevre Iskenderun ve Antakya hu- bütün tarihin macerasını tekrar 
sust rejimini teferruatiyle tesbit etme- [önümüze sermek gibi müıkül 
ğe memur Milletler Cemiyeti komitesi bir vaıife ile karşılaşan:ı. 
bugün -uzun bir tatil devresinden son- (Bravo sesleri) 
ra- yeniden toplanmıştır.Meselenin va- BiZi KURTARANLAR 
zlyeti geçen lçtimaın son celsesinde ol
du{tu gıôldir. 

800 lspanyol asisi 
- Sonu dördii.ncii .aylada -

mültecilerin hiçbir arızaya uğ 
ramadan ıahile nakillerine 
Vatanı' da bulunan lapan yol 
cumhuriyet hükümeti muva
fakat eylemittir. 

Bu lapanyolları Türkiyeye 
nakletmek üzere Karadeniz 
vapuru ispanyaya hareket 
etmittir. 

Dalmaçya 
••••• 

Sularında yakalanan 
komünistler 

BELCRAD, 22 (A.A) Geçen 
gün ispanyaya gitmekte olan f ran
aız Cores vapurunda Dalmaçya sula
rında yakalanan Yugoslav komü
nist lideri Muck ile diğer bir çok 
arkadaşlannm alınan ifadeleri üze
rine diğer birçok komünistler da
ha tevkif olunmuştur. Bunlann ara
sında Belgradın en tanınmış avu
katlarından gazeteciler birliği reisi 
Kristanoviç ile muharrir Pronda
neviç de vardır. 

Bu hadise burada hayretle kar
şılanmıştır. 

* Aşk ve mncera Romıt.nı 

Biz bu memleketi istilidan 
kurtaranlaıın ve bu memleketin 
istiklalini, cümhuriyetini yapan• 
Jann her türlü harikasını ya• 
şadıkça onları takdir ettir
mekle ve takdis etmekle ken• 
dimizi mükellef tutmahyız. 

(Bravo sesleri, alkışlar) 
O günkü kararlara hangi 

mevzuatı kanuniyeye veya na· 

ıariyatı hukukiyeye muvafık 
mıdır değil midir? Karşımızda 
gördüğümüz tek bir abide 

vardır. O günkü kötü ve fena 
halden çıkarılmış önümüzde 
bnyük bir Türkiye abidesi 

vardır. Biz o fena, O güç an· 
ların böyle büyük bir abideye 
inkilap etmesini o günkü istik
lal mahkemelerinin aldıklan 
kararlara medyunuz. Bu borcu 
hayatımızda tercihe karşı her 
vesile ile her gün ödemeğe 
mecburuz. (Daima sesleri) 

Böyle bir karara karşı ufak 
nazariyab hukukiye ile itiraz 
etmeğe Dahiliye Vekaleti ve 
Hükümetimiz nefsinde salahi· 
yet görmedi. 

KARAR iSTiYORUZ 
(Bra9o sesleri) 

Adamın huj:?'ünkü vaz'ü ah· 

Tefrika No. 14 

••• }.~,.i.1.İ?i';~.~!'.~ •. ~~!'P.~~ •• !~~!! •• = ................ Y.~P.~!.~.!!~Qt'!!?Q~! 
çabuk geçerdi. Yeter ki Hasan onu unut- dattan 1skenderuna lıtadar aerbeatçe K• 

masın ve sevsin ... Not defterini çıkararak yahat edebilir. Bu kağıt hüviyet cüzdanı 
Hasanın söylediği büyük randevu saatı· yerine kaimdir ... 
nı yazdı. Rakkase Binti Leman da artık yok ol-

Hasan, nefer Ali ile İçeriye girmi~ti. muştu. Nüveyre erkeğini seven temiz, 
Ali bu genç kadının bir caıus olamı}i aca- masum bir kadındı. Hasan: 
ğına inanmıştı. Vazifesinm büyüklüğünii - Benim Nüveyrem olacaksın yalnız 
ve zabitine en büyük iyiliği yapacağını değil mi) 
takdir ederek seyahat hazırlığına batla- BACDADIN SON SABAHI 
mıştı. 

Hasan tekrar salona gelmifti: 
- işte böyle Leman .. Yarın sabah 

ayrılacağız .. Ben de bu planlarla cepheye 
gideceğim .. 

Cenç kadın Haaanm uzatbğı san ki-
jıdı aldı. Cöz gezdirdi: 

lami: Nüveyre 
Baba iami: Hasan 
Tabiiyeti: Türk ... 
Yukarıda hüviyeti yazılı Nüve}'re Bağ-

En önde nefer Ali dışan çıktı. Kapı
nın eşiğinde birbirlerine aarılan Hasanla 
Nüveyre öpüşüyorlardı. 

Hasan hınçkmklarını tutamıyarak 

genç kadına teselli vermeğe çalı,ıyordu. 

- Ozülme yavrum .. Belki daha Av
rupaya gitmeden harp biter ve biz daha 
evvel randevumuza gideriz.. Unutma .. 
ölüm olmaz.aa muhakkak ben oradayun. 
Son nefesime kadar seni unutmıyacağım. 

·-13u aynlış bana öliimdt'!n beter geliyor 

lakı mevzuubahis değildir. Ce· 
zalar ve hapisler ıslahı nefsiç:n 
yapılmış terbiyevi müesseseler• 
dir. Belki o gün bunun bak· 
kında verilmiş olan bu kararın 
eski vatandaşın ısliihı nefsine 
büyük bir yardımı olmuş ve o 
vatandaş ıslahı nefsetmiştir. 
Belki cürmunun kaldırılması 
için esbabı maneviye ve ahli
kiye vardır. Fakat biz hu ce· 
zayı kaldıracak salahiyeti hü
kümette, kendimizde görme• 
dik. Evveli Dahiliye Vekaleti 
görmedi. Alakadar bütün veki· 
Jetlerin fikrini sorduk. Onlar 
da böyle bir salahiyeti 

kendilerinde- görmediler. Hü· 
kümet heyet halinde toplandı. 
Ve bu karan ancak o karan 
veren mahkemeyi kuran verir 
dedi. 

Biz tefsire gelmedik. Büyük 
Millet meclisinin kendisine ait 
bir hakkı kullanması için doğ· 
rudan doğruya ona gelmiş bu
lunuyoruz. Kitaplarda, nazari
yelerde. tarihlerde eserine te
sadüf edilmeyen bu gibi 9akıai 
ıiyasiyede bizim hattı hareke· 
timizin esası doğrudan doğruya 
B. M. Meclisinin kararına da· 
yanmaktadır. Biz bütün varlı· 
ğımııı ıizio karanoıza bağla
mış1z.dır. Bu, bugün böyle ol· 
duğu gibi yarın da böyle ola· 
caktır. Ve behemehal o böyle 
olacakbr. Bllyük meclis kendi-
sinin haiz olduğu bOtün sall
hiyeti kullanır. Şu veya bu 
yolda kararım verir. Bize ka• 
rar halinde tebliğ eder. Hü· 
kümetiniz ancak onu ifa ile 
mükelleftir. O zamanda gayet 

hassas olarak huzurunuza ge

tirdiği mesele için verdiğiniz 
kararı aldığı zamandan itiba
ren hassasiyetini bir tarafa bı
rakarak bUtün kudretini ve 
kuvvetini sizin kararınızı tat· 
bike hasreder. 

Bu karar bu suretle gelmiı· 
tir. Meseleyi ister o yönden is
ter bu yönden tetkik ediniz. 
Her halde kararınıza vabeste
dir. B.M.Meclisinio daima ve 
her zaman gösterdiği müsa• 
maba ilemuamele ederseniz onu 
aynen tatbik ederiz. Ve yahut 
mahkemenin kararı ~abıkında 
ısrar edersiniz. Onu da aynen 
salahiyetle tatbik ederiz. Bü
tün meselenin mahiyeti bundan 
ibarettir. (Alkışlar) 

iç işleri bakanı ileri sürülen 
bir diğer noktai nazara karşı 
da şunlan söylemiştir: 

PRENSiP KARARI 
Arkadaşlar, hadise bir şahıs 

' ; 

ı, 

LONDRA, 22 (ö.R) - İngiliz par-Jgüzel kızı, ipi fakiri adı verilen bir müs-r - lpi fakiri ne yapacak ) 
lamentosu Hindistan hadiseleriyle ya- lüman prensiyle evlenmişti. Bu izdivaç Filvaki bu sua1 çok mühimdir. Onun 
kından alakadar olmağa ba~lamıştır. • tamamen gizli tutulmuştu. Evlenme me- hakiki hedefi henüz anlaşılamamıştır .• 
Hindistan nazırına muhalefet 8andalye- ruimi Jandola köylerinden birinde ya· Mandater devleti alet ittihaz ederek 
!erinden sorulan sualler (Vaziyetin fev- pılmıştı. müslümanları Hintlilerin üzerine saldır• 
kaladeliği dolayısiylc) cevapsız kalmış- İzdivaç mesdesi ~ayi olunca ipi fa. mak fikrindedir. Yine iddiaya göre ipi 
tır. ltalyan menbaları Veziri.atan hadi- fakirinin emrinde mandater hiikümet ta-

kiri adını alan Müslüman prensine Hint 
selerinin yalnız bir lpi Fakiri meselesi rafından tealih edilmit 40 bin Laskar 
1 d v h b · 1 J • f ki halkı arasında büyük bir dü•manlık baı-o ma ıgını a er verıyor ar. pı a ri ~ -silihlı uker- mevcutmuş .. 

· d l k ·· 1.. l lamıştı. Ancak ona fenalık etmek kim-i camı cami o apra mus uman arı cı· Nisan ayının baııncla Mahsud kasa• 
hadı mukaddese davet ediyormu~. senin hatırından geçmiyordu. Çünkü basında cereyan eden ve yedi lngiliz ne-

Hindiatan hadiseleri, bilhassa Jando- mukaddes Hintli kızla evlenenin de ferinin ölümüyle neticelenen hadise, ta• 
lada 9 36 yılının nisan ayında başlıyor.. mukaddes kabul edilmesi adetti. mamen Hintlilere isnat edilmek isten
Filvaki bu tıırihte, Hindistanın mukad- lngiliz gazeteleri ,imdi ıorup duru- mittir. Bu hadisenin henüz aydınlanma-
deı saydığı ailelerden birinin genç ve yorlar : dığı anlaııdıyor. ...... 8.~ .... Ş ..... ~ş .... ~i·g .... ;·i~ .. b;;y· .. ·;~·;1; ...... T .... Hiiif ~·~~·;;;~~r ... 

lzmirde Hilal eczanesinin on 
VIY ANA, 22 (AA) - B. Şuınig 

Venedik' e hareketinden evvel Conea 
Pondance Politigue gazetesi vasıtasiyle 

beyanatta bulunmu,tur. 
Avusturya Baıvekili, B. • Mussolini

nin Avu.turyaya birçok defalar yardım 
etmit olduğunu hatırlatmıştır. 

B. Şuşnig sözüne devamla demiıtir ki: 
Avusturyanın istiklali bütün Avrupa· 

nın menfaati namına beynelmilel siye.si 
bir ikide o]muştur. 

B. Şuınig herkesin İştirak edebilece-
ği Roma protokollıınnın esas itibariyle 
aulhcuyane olan ruhuna iıJaret etmiıı ve 
demiştir ki: 
Bu protokoJlar Avusturya aleyhine her 

hangi bir rekabet celbetmebizin ona 
emniyetli de dostluklar kazandmnııtır. 
Şu halde Venediltte de yeni siyasi gaye
ler çizmek ve yeni yollar aratbrmak için 
hiçbir sebep yoktur. 

Avusturya Başvekili ltalya ile Yu
goslavya arasında geçenlerde akdedilmiı 
olan itilaf dolayısiyle memnuniyetini ız

har etmiı ve şöyle demiıtir : 
Benim Düçe ile yapacağım mülakat 

üç senedenberi Roma, Viyana ve Buda-
peşte tarafından takip edilmekte olan 
ve her türlil ilhamdan ari bulunan ta
mamiyle vazih siyasi hattı hareketi teyi· 
de medar olacaktır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
üzerindedir. Vereceğiniz karar l veya eııcümenlere havale bu-
ister müsbet ister menfi olsun. yurursanız hakikaten mesele 
Ancak şahıs üzerinde maksur gerek nazari gerek bizim bün-
olur. Aksi takdirde kaide pren· yemiz itibarile teseyyün ve le· 
sip üzerinde verilecek karara bellür eder. Ve huzuru ilinize 
hükümet iştirak etmiyecektir. daha olgun olarak gelir. O va-
Her hangi bir idari karar su- kıt hükmünüzü daha geniş 
retiyle tabiiyetten iskat edilen- vermiş olursunur. (Muvafık ses-
ler affı umumiden istifade ede- leri) 
mezler, ettirilmemişlerdir. Ve Bundan sonra ruznamede 
zaten affı umumi kanununda da mevcut diğer maddelerin mü-
böyle bir sarahat yoktur. zakeresine geçilerek bunlar-
Bu dava ondan sonra huzuru dan arazi tahriri hakkındaki 
alinize gelmiştir. Gerek mah- kanuna ek kanun layihası ile 
kemeden ve gerek hükümetten kamutay memurları teşkilat ve 
verilmiş ol~un. lskRt tabiiyet vazifelerine, sahn alman Şark 
kararma ugramış olanlar bu af damiry'llları imtiyazı ile Şirkete 
kanunundan istifade ederek ait malların tesellüm ve işlet-
buraya tekrar avdet ede- me muamelelerine ait kanun 

mezle!. Binaenaleyh I:'la~an layihalarının birinci müzakere-
F ebmı arkadaşımın fıkrme teri yapılmış ve içtimaa niha-
iştirak ederek bu cihetin yet verilmiştir. 
aydınlanması için meclisi ili Kamutay pazartesi günü top-
kabul buyurursa müştereken Janacaktır: 

•~neden beri bir iddiası hüküm 
sürmektedir. Ecuct Kemal 

Aktaşm kolonya iddiası .•. Hilil 
eczanesi sahibinin on sene 
evvel bir sözü vardı, benim 

Kemal Kim il mark ah (Bahar 
çiçeği) kolonyam ayarında ko-

lonya yapıJmasına maddi ve 
manevi imkan bırakmadım ve 
bırakmayacağım di)·ordu. ilmin, 

fennin bütün icaplarını yapa
cağım, kolonya denilince Ke-

mal Kamili hatırlatacağım, ko
lonya işini eczacılığım gibi bir 

şetef işi yap~ım, lzmiri ko!on
yasile de meşhur edeceğim de
mişti, şimdi Kemal Kamil Ak
taş Baharc;içeği, Zümrütdamlası, 

Gönül, Fulya, Leylak, Yasemin, 
Sonhatıra kokularımla iddiamı 

kazanmış bulunuyorum diyor. 
Kolon)·alanmın adına benzi-

yenleri çoktur, fakat aslına ben
ziyenleri asla ..• Mutfakıyet ile 

asli .• Yoktur ve olamaz de
mekte, kokuculuğun zevk işi 

olduğunu, taklit kabul edeme
diğini, hangi kolonya elinize 

geçerse lütfen Kemal Kamil 
markala koku ile derhal karşı-

laşbrmız iddiama kabul edecek 
ve Hilal eczanesini alkışhyan-

lar grubuna karışacaksınız de-
mektedir. S. 3 

s 
sevgilim .. Nedir benim bu tiliim.. Beni çük kızı çılgınca bir muhabbetle sevdi-( - Ne yaptınız.. Firariyi buldunuz 

1 
1ÇT1MA 

daima ıev Hasan.. Ben de seni daiına 1 ğini şimdi anlıyordu. mu? Erkanıharbiyenin toplandığı binada-
düıü~~eğim:· K~ndini cephede koru... Camın buğulu .. Yüzüne başını daya- j Tilrk askeri avını ya~amadığından ' yız.Ayni salon~~· .. ayni masnnın baş~
Verdıııım plana ınan ... Muvaffak ola· mıştı. Bu tefekkür, bu ruhi çarpışma müteessirdi. Cevap verdı: ı da oturanları goruyoruz. On on beş ki· 
cak, Türkün ·~lamını zafere kavu§tura- dakikası çok sürecekti. Halkalanan ha- j _ Hayır yüzbaşun!. Bütün şehri alt- şiden mürekkep bir topluluk nrasmda 
cakaın.. . tıra dizileri göz pınarlarını sıkarak ona fui ettik!. Yalnız sabaha yakın şehir 1 muhtelif rütbeden biiyük zabitler var. 

Bu dakika Hasan için yeni bir haya- benliğini unutturuyordu. İsteksiz adım- 1 kapısında birisi kadın diğ~ri erkek ol-i Masanın sağında saçlarına kır düş· 
tın acı bir başlangıcı idi. Onlar gittiler.·· larla küçük hücreye geçti... Karyolası- 1 mnk üzere iki yolcu gördük. Hallerin- müş bir asker görüyoruz. Bu Türk gc
Hasan baı~ı önüne aldı. dütünceli adım· na uzandı. 1 den arap oldukları anlaşılıyordu. On-1 neralı söz söylemek üzere hnzırlanıyor 
larla merdıvenlerden yukarıya çıktı. Geniş alnı ve sabit bakışlan ile hey- ' ları yakaladık.. Fakat ellerinde eser~ 1 Yanında yüzbaşı Hasan var. Paşanın 

DtJŞVNDtJREN DAKtKALAR betli duran erkek başını elleri arasına 1 bcst seyahab kağıdı vardı. Kadının is-I söyliycceği sözlerdeki ehemmiyeti ora· 
Hasan onları gönderdikten sonra vü- alarak düşünceye daldı. ı mi Nüveyre idi. Şüpheyi de davet ede- dakilcrin hepsi d~ha önceden anlaml!J 

cudunda uzun bir yoldan yaya dönmüş Hayalini dolduran kadın onu seviyor cek hiçbir harekette bulunmadılar.. gibi soluklarını bıle yavaş alıyorlar .. 
bir insanın yorgunluğunu duyuyordu. muydu? 1 - Şehirden çıkıyorlar mıydı? Sert bir nsker sesinin dinliyenlcri tıt· 
Dar merdiven basamaklarına doğru Tam bu sırada yorgun dimağında bir - Evet yiizha§ım.. reten ahengi duyuluyor: 
ilerletti. şimşek çaktı. Kulaklarında bu ses uğul- - Ne yapalım çavuş .. Harp günle- - Arkadaşlar!. Geçen içitinuıımızda 

tile ışıklarla toı.lanın!J gibi duran ha- dadı: """ rinde böyle şeyler olur! .. Ondan daha 1 a~~ığ~ız mühim 1:1r:1rlardan son~a bu· 
samaklan ağır ağır tınnandı. Sevdiği - 48 saat sonra İngilizler hücuma mühimmi var ... Sen karargaha koş ... Er- ı gunku f:vkaHide ıçtıınaıı~~z~a bır ~
kadının bıraktığı Leyl~k kokulariyle başlıyacak!.. 1 kanıharbiyede ( .... ) beyi bul... Bugün i kıın )'enı noktalan daha goriişrneğe ih· 
dolu olan büyük salon, vücudundaki Vazife duygusu herşeye galebe ede- fevkalade bir içtima yapılmasına ihti-1 tiyaç hasıl olmuştur. istihbaratın v-: 
rehaveti artırdı.. Gözleri yaşla doldu. rek yerinden fırladı ... Küçük masa üs-t yaç olduğunu ve ( .... ) paşayı görmeğc yüksek Erktınıharbiyemiı.in isabetli gö-
cSeven bir erkek ancak sessiz ağlar!> tünde duran kağıtları karıştırdı. sonra 1 gideceğimi haber ver ... Mesele çok mü- rüşlerine göre tngiliz.ler ilk hücun' 
diyen Fransız şAiri Bodler acaba haklı elindeki tomarı çantasına yerleştirdi. 1 him ve aceledir oğlum. hamlelerini Gütulammareden ynpacnk· 
mıdır?. Vaziyetine bir çekidüzen verdi. Hızlı - Baş üstüne yüzbaşım!.. lardı.r. Karşımızdnki faik düşman kuv· 

O başka bir günde yine böyle ağla- adımlarla salondan çıktı. Sokak kapı- - Ben de oraya geliyorum.. Devri- vetlerine mukabelemiz bir kahraman· 
mıştı. cKızıl Şeytanın> habersizce Bağ- sına geldiği zaman çavuşla karşılaştı: yeler vazifelerinde sık1 davransınlar lık işi olabilir. Ancak dtişmaıun çal< 
dattan firan onu hayal sukutu içinde - Yüzbaşım.. çünkü vaziyet çok naziktir. kuvveUi olduğunu bilmek lazımdır. 

teessüre sevketınişti. Fakat bu ikincisi Hasan dalgın dalgın ona baktı: - Baş üstüne yüzbaşım.. Bunu kuvvei maneviyeyi kınnak 
büsbütün başka idi Zira sevdiği kadı- - Ne var çavuş?. - Haydi oğlum göreyim seni.. için söylemiyorum. Karşımızda azı diş· 
nın vatanını, milletini seven temiz bir Sonra birdenbire vaziyeti hatırlıya- Çavuş ve yüzbaşı Hasan ayrı iki yol- !erini gösteren bir düşman olmakla bc-
kadın olduğuna inanmıştı. Esmer kü- rak sordu: dan uzaklaştılar.. - BitmeJi -
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lspa n yol Cümhuriyet ordular! 

Ankara da 
oldu. Bundan 
kabul etti 

Izmitte halkla hasbihalde bulundu, aldığı cevaplardan memnun oldu 

T ervelde ehemmiyetli 
~ 

bir zafer kazandılar 
Asilerden • 

yenı mevziler ald!lar 
tazam bir şekilde devam edeı • 
ken diğer taraftan düşmanın 
hareket serbestisini herglln 
biraz daha kaybettiği intibaı 

hisıl olmaktadır. Temin edil
diğine göre, düşman birkaç 
cihetten daha şimdiden çevril
mek tehlikesine maruz bulun
maktadır. 

1 f nl ) Y 1 Yaven. ve hususi kalem direktörü, Bal- mı üzerinde başta muzika olduğu hal- - Nasılsınz, iyi misiniz, mahsul va-Ankara, 22 ( Te e o a - ugos av- dır 

Madrid, 22 (Ô.R) - Mnda
faa komitesinin saat 22 de 
neşredilen tebliği : Merkezde 
muhtelif mevkilerde neticesiz 
piyade ve topçu ateşi, düşman 
top1arı Madridi bombardıman 
etmeğe devam etoıişlerdir. Ha
sıırat ve oufusça zayiat vardır. 
T ervel cephesinde cümhuriyet
çiler geçen gün ıabtettikleri 
mevkileri takviye etmişlerdir. 

istikşaf hareketi neticesinde 
yeni mevziler işgal etmişlerdir. 
Bu mevkiler Salero'nun ilii kilo• 
metre garbıodadır. Düşmandan 
7,5 luk bir top, 2 bava müda· 
faa mitralyözü, 16 mitralyöz, 
400 silah, 500 bin fişeok, 12 
kamyon ve yüzden fazla esir 
alınmıştır. 

Madrid, 22 (A.A) - Bu sa· 
bab Cümhuriyet topçuları ye· 
niden Toledoyu bombardıman 

etti. Beş barut ve üç mühim
mat deposuyle bir silah fabri
kasının havaya uçtuğu bildiril
mektedir. Hastane de hıısara 

uğramıştır. 

Ya başbakanı ve dış ış· leri bakanı, Dr. kan antantı ve küçük antant elçileri de muhafız alayına mensup bir ihtiram ziyeti nasıl ? 
1 .. fre · ki Demişlerdir. Başvekil lnönü, aldığı Stoyadinoviçin hükümet merkezimize ve kor diplomatiğin diğer bir kısım kıt'ası ile bir po is mu zesı mev 

k., üste k'I lııuş di cevaplardan memnun kalmışlardır. yapmış olduğu ziyareti iade maksadiy- Qzaları, başve .... et m · şarı, ve " et- a i · 
1 d d hazır bulunan Ankara, 22 ( A.A ) - Bugün şeh-le dost ve müttefik memlekete yap- !er siyasi müsteşarları, siviller ve as- Tren urur urmaz -

tıklan seyahatten sonra dönüşlerinde keri erkan, Ankara valisi ve belediye ların alkışları arasında vagondan inen rimize dönmüş olan başbakan Ismet 
de komşu Bulgaristanı ziyaret etmiş reisi, vekaletler ileri gelenleri, Ankara başbakan kendisini karşılamağa ge- lnönü başkanlığında ve başvekilimizin 

olan başbakan Ismet lnönil ile refika- mevki ve merkez kumandanları, em- !enlerin ayrı ayn ellerini sıkmış ve Çankayadaki köşklerinde Kamutay 
!arı ve dış işleri bakanımız Tevfik Rüş- niyet müdürü ve kalabalık bir halk resmi ihtiramı ifa eden askeri teftiş ey- başkanı Abdülhalik Rendanın da iş
tü Aras bugün saat 11/ 30 da Ankaraya kütlesi başbakanımızla dış işleri ha- !emiştir. tirak ettiği bir vekiller heyeti toplan-
gelmişlerdir. kanımızı sel11mlamak için istasyonda "'··bakan Ismet Inönü ve refikası is- tısı yapılmıştır. 

Andujar, 22 (A.Al - Kadiks 
üssü bahrisine mensup üç bah
riye silaheodazı kaçmışlar ve 
Guiiviri yüzerek geçmişlerdir. 
Silabendazlar Kadikse 50000 
ltlyan askerinin çıkmış olduğu· 
nu teyit etmişlerdir. Bunlar 
aynı zamanda bir çok ltalyan 
yaralılarının ltalyaya gitmek 
üzere hastane gemilerine bin· 
diklerini de görmüşlerdir. 

başk Abdülha- ._, ki Çanka Başta Kamutay anı bulunuyorlardı. tasyondan doğruca köşklerine gitmiş- Bu toplantıyı mütea 'p ya 
lik Renda olduğu halde başvekalet ve- köşkünde At. .ürk tarafından kabul Andaluz cephesinde mevki· 

!erimiz islab edilmiştir. Biskaya 
cephesinde asiler ağır zayiata 
uğratılarak hir bnı:umları red
dedilmiştir. Tayyarelerimiz asi 
mevzilerini bombardıman etmiş· 
!er ve bir tayyarelerini düşür
müşlerdir. Astürya cephesinde 
düşman mevzileri ve tahşidatı 
muvaffakıyetle bombardıman 
edilmiştir. 

kili sağlık ve sosyal yardım bakanı Re- Milli renklerle süslenmiş olan istas- Ie~aşv· · ekil, Izmitten geçerken halkla eclilmiş olan b. ~bakan Ismet Inönü cwn-
fik Saydam iç işleri bakanı ve parti ge- yonda başbakan Ismet lnönü ile refa- . . . . f - ___ , ta b 

1 '. .. .. di" katinde bulıınanlan getirmekte olan hasbıhalde bulunmuşlar ve kendilerı- bur reısıne m cı """"-' maruzat u un-nel sekrelen Şükrü Kaya, ger ve-
kili b 1 · ı· umh baş- hususi trenin duracağı istasyon rıhtı- ne: muştur. 

er, me us ar, rıyase ıc ur ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ···siliii"Siii8Dilla··· .. k·ö·nreransı Diçle, Fırat 

Almanya askeri masrafları bildirmez
se şüphe beslenmesine sebep olacak 

Suları yükseldi 
Tahran, 22 (A.A) - Dicle 

ve Fırat nehirleri sularının 
yükselmesi vahim feyezanlara 
ve mezruatın mühim surette 
hasara uğramasına sebebiyet 
vermiştir. Parlamanter memleketlerde masrafların kontrolü kolaydır 

Dicle üzerinde 300 metrelik 
bir beod çökmüşse de hemen 
tamir edilmiştir. 

PARIS. 22 (ö.R) - Silahsızlanma ı ıenmesi~e bi~ sebe·p· olacaktır. ~l".'~n-
" f b" gelece" ı'çtimaı yanın boyle hır teklıfi kabul etmesı aıli.h-

yı yavaşlatacak bir nusur olabilir. Silah
sızlanma büroıunun gelecek İçtimaında 
böyle bir teklif yapılması lngiltere ve 
Fransanın da arzulanna mutabık olacak-

&.On eransa urosunun "-
haldunda bazı heberler verilmektedir.. !arın tahdidi sahasında küçük bir terakki 
Fransa bir ay evvel büronun altı ma- olacak ve memnuniyetle karşJanacak
yısta içtimaını istemişti. Fakat İngiliz tır. Şüphesiz askeri masrafların ilanı had
kralının taç geymc merasimi ve Montrö dı zatında silahların ne tenkisi, ne tah

konfcransının uzaması sebebiyle bu ta... didi, ne de hatta kontrolü demek değil
rihin daha geç bırakılması muhtemeldir. dir. Fakat her devlet komşusunun as
.Şimdi içtimaın otuz mayasta olması ihti- keri vaziyetini' bilmek alaka uyandıran 
malindcn bahsedilmektedir. bir şeydir. Silah yarııı kom~udan kor-

tıt. 

Fransa hariciye nazırı B. Delbos son 
Karkaso nutkunda F ransanın silah yarı
Ş\nı durdurmak anusunu hatlrlattıktan 

sonra bu yoldaki güçlükleri gösternıit 

ve demişti ki ! 

Rumen 
Hava bakanı Parlsten 

gel dl 
Bükref, 22 (Ö.R) - Roman

ya bava bakanı B. lnolesko 
Paristen gelmiş ve gazetelere 
beyanatta bulunarak Fransa 
seyahatinin bilhassa Rumen 
harh malzemesi siparişlerinin 
tesliminde, Fransadaki Rosyal 
kanunlar sebebi!e, teahhür vu
kuu endişesi olduğunu söyle· 
dikten so:ıra şu izahatı ver
miştir : 

F ak.at alaka uyandıran clhet içtima ı kuya dayandığı için askeri masrafların 

tarihi değildir. Bazı delegasyonlara ve açıkça ild.nı bu korkuyu azaltarak yanşı 
ezcümle tsk.andinavya delegasyonlarına da hafifletebilir. Diğer taraftan her han

gi bir devletin çok fazla askeri masraflar 
itiraf etmesi kendisini şüpheli bir mev

kie koyacağından bu bakımdan da askeri 

bütçelerin neşri mecburiyeti silahlanma .. 

- Bu yoldaki bir gayrete neden ae
keri mnsraflann neşri ve kontrolü hak.
kında vaktiyle ortaya ablmış olan fikrin 
tekrar ele alınmaaiyle baelanmasın) 

Bu da gösterir ki İskandinav memle

ketlerine atfedilen teşebbüs Fransanın 

ıiyesetine uygun olacaktır. 

.atfedilen niyete göre bunlar bütün mem
leketlerin aakeri bütçelerine ait rakkam
ları neşretmelerini istiyeceklerdir. Bu 
davet tabii yalnız Milletler Cemiyeti aza• 
sı olan memleketlere değildir. Zira bun
lar esasen askeri bütçelerini ilin etmek .. 

tedirler ve parlimenter memleketlerde 
bunların kontrolü çok kolaydır. 
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Londrada siyasi, mali konuşmalar 

Fakat 1Jlilletler Cemiyeti azası olmı
yan Japonya ve Almanya gibi devlet .. 
lere de ayni davet yapılacaktır. Almanya 
üç sencdenberi askeri bütçesi hakkında 
hiçbir rakkam neşretmemiştir. Esasen hiç 
bütçe de neşretmemiştir. Böyle bir tek

lif bu hükümetin sulh ve beynelmilel iş 

birliği Jehindeki hissiyatını tecrübeye ya
rıyacakbr. Eğer Almanya askeri mas
raflannı tafsilitiyle neşre razı olursa Al-

Bir lngiliz firması loko
motif fabrikası kuracak 

Fransız hükümeti Rumen si
lah siparişlerinin tt>sliminde hiç 
bir teahbür olmıyacağıoı ve 
hatta bazı siparişlerin vadeden 
evvel teslim edilebileceğini bil
dirmiştir. 

Istanbul, 22 (Yeni Asır - Telefonla)- iliz grubu da hükümetimize müracaat 
Aldığım malılmata göre başvekil ıs-1 ederek bir lokomotif fabrikası inşasuu 
met lnönü, Ingiliz kralının taç giyme teklif etmiştir. Bu grubun teklifi tet
merasiminden sonra bir müddet Lon- kik olunmaktadır. 

B. lnolesko Romaoyaoın ha
kiki bir dostu cliye tavsif etti
ği Fransız bava nazın B. Pier
re Cotu metih etmiş, yalnız 
söıle değil, filen de bu dost u
ğun icabettirdiği şekilde çalış· 
tığını söylemiştir. 

drada kalacaklardır. Istanbul, 22 ( Telefonla )- Iktısat 
man teslihabnı saran esrarın azalmasına 
hizmet edecektir. Ve anlaşılacaktır ki da· 
ha mutedil bir siyaset taraftar1an AJ .. 
manyada fikirlerini kabul ettirebilmişler
dir. F akaı bu teklifi Beri in hükümeti red 
ederse sulh teminatı hakkında ıüphe bes-

Başvekil Londrada kalacağı müd- Vekili B. Celal Bayar, lokomotif fabri
det zarfında bazı siyasi ve mali temaıı- kası inşası için hükümetimize müraca
larda bulunacaktır. Son günlerde in- at eden sermayedar Ingiliz grubu mil
giliz maU finnalan mernleketinıizle iş messiline bir ziyafet vermiştir. 
yapmak i~in müracaatler yapmaktadır. Ziyafette Maliye Vekili B. Fuat Ag
Son defa sermayedar mühim bir Ingi- ralı ve Karabük çelik fabrikasuu kur-
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makta olan grubun mümessili de ha
zır bulunmuştur. Ziyafet çok samimi 
geçmiştir. 

Yazan : Tok Dil Tefrika No: 14 

mur kaplanı huzura çıkardı. Kösem ı havada sallıyan bir oturuşla, tahta otur· 
sultan ka tanın - dan birçok acı muı, onun yanı baıında da. perdesinden 

1 d p d "fkagzınl di dayanamadı çıkan Kösem Sultan, başında yeşil bir 
şey er uy u, o e en , , akl 
M - ba" Y&§ID a murassa elbisesi üstünde tahta urat agaya gırıp : b b' k ı • 

A • ı koş habe 1 b"t '" ulema enzer ır o tuga oturmuttu. - ga . r ver. u un 
vüzera huzura gelsinler, lalamız olacak Herkes tamam olup, yerli yerince a -
Sofu Mehmr t paşa da beraber! yakta hazır olunca, Kösem Sultan, Dör-

Dcdi. Odaian hepsini savdu, tonınu düncü Mehmedin gözüne bakb, bu bir 
dördüncü Iv' ehmedi kucağına alarak işarett~ Dördüncü Küçük Mehmed sıy
tahta oturdu. Ona tenha tenha birçok rdıp tahttan indi, yerlerde sürünen kı _ 

klar lıncın başını tutup, vezir Sofu Mehmed sözler ezberletti, yapaca mı öğretti.. 

Bir iki saat sonra taht odasına, davet 
edilen vüzera ve şeyhisl11mla bazı ule
ma dolmuş, divana durmuşlardı. ön 
safta vezir Sofu Mehmet paşanın ya -
nında Yeniçeri ağası ayakta duruyor
lardı. 

Dördüncü Sultan Mehmed, tuğlarını 

taluruş, kılıncını kuşanmı~. sırmalı impa
ratorluk libasına bürünmÜ'!I bir çocuk ola 

a iliai ayaklarını 

paşaya gözünü dikti: 

- Lala! dedi! Şöyle çık! 
Sofu Melımed paşa bir iki adım atar

ken Mchmedi ~tekleyip yerden temen· 
nalar çaktı. elini gögsüne bağladı. 

Dördüncü çocuk Mebmed devam etti: 

- Lala f Sen idaresiz bir adamsın f 

Bak t Tim ur kaptan senden imdat istemiı 
vermemi~in, mağlüp olmuşlar JGirit hali 
berbat oluyormuı. imdat eylememipinl 
isyanlar çıkmıı kulağına girmemi.. ne 

denin} Dördüncü Mehmed mührü eline alın-
Zavallı vezir bu an.sızın ve umulmaz ca evirdi, çevirdi, baktı. galiba bir teYe 

tekdirlerle karıdaıınca, benzebnemİf olacakb ki, büyük valide-
- Vallahi aultarum, boynum kddan sine baktı, Kösem sultan derhal kaşını 

incedir. Ben donanmaya yardım edebi- çattı. 

leccğim kadar ettim, her hu.sus ve umur- ı Dördüncü Mehmed bunu görünce, 
da elimden geleni geri bırakmadım. El- dönüp : 
hamdülillah h!ç bir tarihte bu kadar aa-ı1 - Var imdi gitl 
yü ihtimam olunmamııtır ve böyl~ m~- . Diye Sofu Mehmed papya haykınp, 
kemmcl çıkanlmamışbr. illaki maglubı-, yıne elinde mührü çevirmeğe koyuldu. 
yetleri kendi hatalarıdır. Sofu Mehmet pap, etrahna melal dolu 

Dedi. Dördüncü Mehmed bunlan din· nazarlarla bakıp, etraftan kendisinin af
lemiyordu, kaşlanru çatrmşb. Son söz ve- fına §efaat edecek söz duya.mayınca , 
zirin ağzından dökülürken, bir adım atb: başını eğip, çıktı, gitti. 

- Sen vüzera! adamı değilsin ... Ge- T ahı odasında bir kaç dakika sükut 
tir mührü veri hüküm ferma oldu. Ayakta dura.n Dör-

Diye bağırdı. Sofu Mehmed paşa • düncü Mehmed bir avucundaki mühre 
hiç ummadığı bu emir kaqısında evvdi. bakıyor, evirip. çeviriyor, bir büyük ana
sultanın gözüne baktı, sonra bir tuhaf ama bakıyor, bir de elleri gögiialerinde 

oldu, etrahna baktı. Küscm sultana bak- bekliyen ağalara. erkana bakıyordu. Ni
tı. hepsi de ona ba.layorlardL Şaşırdı, ce sonra gözünü Kara Murat ağaya dik.-
döndü : ti : 

- Şeyi Sultanım, mühür mü? Beli 
Nerede aceb? 

Şaşkınlığile elini koynuna attı. boy -
nuna bir ipclt iple ubğı kesenin içinden 
sadaret mührünü çıkanp, ağlamalı bir 
bakııla mühre bakaak, elleri titreye tit
reye Dördüncü Mehmede uzattı, zavallı 
kan ter içinde kaIDUf, alnından sızan ter
ler ııakalına f1Pır. ppır dökülmeğe baı
Jıunqta. 

- Gel ağa hele 1 
Söylendi, Murat ağa yerden kandilli 

selamlarla ilerleyip Dördüncü Mehme
din eteğini öperek karı.sına d.ilcildi. 

Dördüncü Mehmed, mührü uzatarak: 
- Al ağa mührü, seni vezir ettim. 

Göreyim seni nice hizmet ederainf 

Diye mührü Yeniçeri ağuı Murat a
ğaya teslim etti, Murat ağa eğilip padi
phm elini öperek mührü kemali ihıi • 

Paris, 22 ( Ô.R ) - Madrid 
müdafaa komitesinin öğleyin 

neşredilen tebliği şudur: Asi
ler ağır toplarla Madridi bom
bardıman etmeğe devam et
mişlerdir. Sivil ahaliden kur· 
baıılar çoktur. Askeri bakım· 
dan Madrid cephelerinde mü
him bir hareket olmamıştır. 

Madrid, 22 (A.A) - Havas 
Ajansı muhabirinden : 

Tahkiki mümkün olmamış 

bulunmakla beraber Cümliıırİ· 
yet kıtaatının Toledoya üç ki

lometre mesafede olduğu temin 
edilmektedir. Ba:r.ı noktalarda 

cümhuriyetçi ön müfrezeler 
şehrin ilk evlerine girmiş bu
lunuyorlar. Bu cephede hare

kat çok ihtiyatlı ve tamamen 
mahrem bir surette idare edil· 
mekte olmakla beraber tekmil 
haberlerden çıkarılan netice 
bu lıareketin müsait bir şekilde 
cereyan ettiği merkezindedir. 
Topçu ateşi ile hırpalanan asi
ler bergün biraz daha arazi 
terkine mecbur kalmaktadır· 
lar. 

Dün cümhuriyetçi kıtaat 
şiddetli bir topçu ateşinden 
sonra birkaç sıper daha alma
&a muvaffak olmuşlardır. Düş
man ümitsiz bir mukavemetten 
sonra çekilmeğe mecbur kal· 
mıştır. Bir taraftan cümburi· 
yetçilerin ileri hareketi mun· 

Seville, 22 (A.A) - Radyo 
ile neşredilen bir tebliğde pa • 
zartesi günü Bilbaoya karşı 

yapılmış olan taarruzun hava
nın fena olması münasebetile 
ancak birkaç saat devam et· 
miştir. Bununia beraber Fran· 
kist kuvvetler Duraogo mınta· 
kasında birçok hedefleri ele 
geçirmişlerdir. Cenup cephe
sinde hükümetin milis kuvvet
lerinin Penarroya mıntakasında 
Calatraveoe geçidine karşı 

yapmış oldukları taarruz püs
kürtülmüştür. 

Amerikan 
Bütçesinde açık var 
VAŞİNGTON, 22 (A.A) - Re

isicumhur Ruzvelt mebusan mecli
sinde 1936-37 bütçesinin iki mil· 
yon 5 5 7 bin dolar açık vermekte ol
duğunu ve tasarruflar yapmak ve 
maMafları en muvafık şekilde tev
zin etmek sureti!e bu açığı azaltma· 
ğa çalıştığını bildirrnistir. 

işsizler 
Beledlyeyl işgal etti 
Varşova, 22 (A.A) - Ra· 

dona da çok mühim hadiseler 
olmuş, 300 işsiz belediye dai· 
resini işgal eylemiştir. işsiz

lerden mürekkep bir takım 
gruplar müstahdemin idareha
nesi önünde nümayiş yapmış· 
!ar, bu binanın bütün camlarını 
kırmış'ar ve polisi taşa tut
muşlardır. 

Polis silah islimaline mecbur 
olmuş ve ııeticede nümayişçi· 
!erden biri ölmüştür. 

ramla aldı, öptü, başına götürdü, ondan bakıp: 
sonra koynuna soktu. il - Oğlum bazı nesne ferman ettikçe. 

Artık Murat ağa sadrazam . olmuı , k.~m öğre~ti b~.nu ~n~ canım derler, pa
padiphın lıilası olmllf, birdenbıre de pa- dıfllhlar ile boyfe ıstihza olur mu (? 1) 
şa olmuştu. ! talim olunsa ne lazım geÜrl 

Dördüncü Mehmedin rolü burada bit- Kadıaıılier Aziz efendi evvela kızar-
ti, dönüp büyük valdesine: mış, sonra sa.ranruf, aouk. souk terler dok 

- Nasıl tamam mı> meğe başJamıştL Ortalıkta korkunç bir 
Der gibi baktık.tan sonra tırmanıp sükilt vardı, nerede ise Kösem sultan: 

tahta çıkb, bacaklarını sallıyarak oturdu. , - Alın ıunu 1 
Bu eırada Kösem sultan ağzını açmlJ· Diye b~ını aldırmayı ima eden fer .. 

tı, evvela Murat ağaya - ki Murat paşal .. ' man verecek sandılar. Fakat Kar.em ıul· 
olmuştu. 1 tan bir kaç saniye durduk.tan sonra: 

- Uğurlu, kademli olsun, hak mü - - Şimdi bütün maslahatlar hal v• 
harele etsin pa.şal Var hayır ve seJametle mü küller izale olunmuştur. Murat paşa. 
devletin umurunu gör. 1 nın yerine Kara Çavuş Yeniçeri ağa.sa 

Dedi ve ortaya söylenircesine devam 1 olmak gerektir. Dedi ayağa kalktı. Bu 
etti : hareketi 

- Bu güne gelinceyedek hunca ka- - Artık gidin 1 
Tl§ıklık oldu, bunca canlara kıyıldı. Bun- ı Demekti. Evvelemirde Murat PBf'I 

1 
ca mallar alındı, encamında maslahat bu , - Murat ağa - yürüyüp et~k öptü, geri ge-
şekil üzere görüldü. Z.aman olduki beni ri ta kapıya kadar tersine gitti, oradak.i

öldürmelr.: sevdasına dütenler oldu, bi- lerin hepsi de Murat ağa gibi birer birer 
harndillah ben dört devlet gÖrmİişüm ( 1 ) etek öpüp arka arka yürüyerek çıktılar, 
bunca zamandır devlet aürrnü~üm, hen. gittiler ... 
ölmekle ne alem mamur olur, ne de yı .. 1 • , ••••••• 

it.ılır... Bunda ısrar cdenJer ne yaptık .. ı ........ . 
!arını bameyip ortalığın ke~ekeşine Sadrazam olan Murat ağanın ilk iti. 
meydan verirler. eski vezir Sofu Mehmed pa,ayı çağırt~ 

Encamı da işte böyle hayra müncer mak oldu. Aksakallı biçareyı karşısıH 
olmaz. r alan Murat ağa, dini böğrüne vererek: 

Orada bulunan Abdülaziz efendiye - BlTMEDl -
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l ÇOCUKLAR 
Bayram;~;z kutlu 
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• 
ır 

Yeni Asır 
geliniz, 

-. 

• • • 
mısınız ••• 
matbaasına kadar 

gösterelim ... • 
sıze 

Bayramınız kutlu olsun küçük okuyu
cular. Bugün yine fenıiniz. iyi elbiseleri
nizi geymiş eğleniyorsunuz. Sizleri gör
dükçe biz büyükler öyle imreniyoruz ki .• 

.:Ah biz de çocuk olsa.in diyoruz. 
Belki içinizden : «Siz de çocuk oldu

nuz. Bugün yine mi çocuk olmak isti
yonunuz ?» Diyeceksiniz. 

Evet biz çocuk olduk amma bizim 
zamanımızda çocuk bayramı yoktu ki .. 
Hem şimdi ne güzel oyunlannız var ... 
Parklarda oyuncaklannız var. Sizin için 
bedava tramvaylnr, vapurlar, sinemalar 
var. Bizi sevindinnck için, eğlendirmek 
için o zaman ıimdi size yapılan teylerin 
hiç birini yapmadılar. Ne olur bizim de 
bir çocuk bayramımız olsaydı. Biz de 
okullarda sınıflıırımızı süslcscydik. Ev
lerimizin misafir odalarmı çiçekler dol
dursaydık. Ne çare ki geçti. Artık kosko
cn insan olduk. Şimdi sizleri severek sey
rediyoruz. 

Belki birinizin nklma gelir. Acaba ne
den o :roman çocuk bayrrunı yoktu diye 
sorarsınız. Onu da söyliyeyim : 

Es..1'iden Türkleri padif8hlar ido.re 
edı?rlerdi. Onlar ne çocuhlan, ne büyük
leri, ne de ıchirleri düıünınezlerdi. Büi
yorsunuz ki nihayet düşman yurda girdi. 
Pad0:.ah düşmrullarla ortak oldu. Bunu 
herkc3ten evvel Atatürk anladı. Türlı
lüğü kurtannak için her yerden mebus
ları Ankaraya çağırdı. 1920 senesi 23 
nisanın da Anlmrada ilk Büyük Millet 
Meclisini açtı. Aman o günü bir görsey
diniz, ne güzel olmuıtu. 

Vatanımızı artık biz idare edecektik. 
Muzikıılar çalıyordu. Herkes bayramlık 
elb~elerini geymiılerdi. Atatürk, ismet 
İnönü ve bütün büyüklerimiz Ankar~da 
toplanm~lardı. Herkes sevincinden ağ
lıyordu. f ıte bu ıenlikli gÜnden sonra 
pek büyük ıeyler oldu. Düımanlar vata
nımızdan kovuldu. Padi§ah ta düıman
larla beraber kaçtı. Bunun üzerine Cüm-

Keloğlanın marifetleri 
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Azgın Derebeyini 
nasıl uslandırdı ? 1 .. 

Çocuklar •• Gazi bulvarında Yeni Asır gibi kağıt üzerine yazılarımızı yazarız.. huriyet ilan edildi. Atatürk bütün mem
matbaasmı gördünüz mü? Görıniyenle • Daha bir iki ay evveline kadar bu yazı- leketleri gezmiıti. Padişalılann fenalık
rin.iz vana ben tarif edeyim. Gazi Bulva- lan mürettiplere verirdik. Onlar bütün !arından kurtulan millet Atatürke dert
rmda Postane önünden kıvnlınca yürü- gece ayak üzerinde çalıprak, her barfı lerini döktü. 

-·-·-·· 
Bu masaldır : Dinleyin eski bir 

anlatayım, • 
sıze yünüz. Etrafınız ne güzel ağaçlıktır, de- tek tek bularak yan yana getirirlerdi.Bu Atatürk Cümhurreisi olunca milleti 

iil mi? Bir az daha yürüyünüz. ismet tekilde evvela kelimeler, sonra satırlar ilerlehnek için var kuvvetiyle çalqmağa 
Pa ... bulvanndan ıreçince aaa tarafa ba- d b••ladı. ... ~•- Tur-kler uy•nnu•tı. Mem- Evvel zaman içinde kalbur zaman 

r- • mey ana gelirdi. Bu bem zordu, hem de -s- .t't.flUL -........ kli b 
kmız. Burada •Yeni Asın matbaa11 ve mürettiplere azaptı. leketiınWn her tarafında bir canldık var- içinde bir şehrin çok katı yüre . il' 
idarehanesi vardır. içeri girince sağınıza dı. lzmirde elektrikli tramvaylar yapd- derebeyi vardı. Bu bey herkesin ma-

tki ay evvel Amerikadan yeni makina- k1 · · h .. :_· 
gelen merdivenlerden yukarıya çıkınu. dı. Büyük fabrikalar İ.§lemeğe bqladı .• 1ını zorla alır, istedi erını apse.\.Uır-

lar getirttik. Biraz masraflı oldu amma d k k rd B' Sizi kartılıyacağu, matbaamın sez- Yollar yapıldı. yangın yerlerinde gü- · Bütün halk bu bey en or a L ır 

dir_.,;;;,. son sistem olduguw için tercih ettik. l•e ·· '-- · b'" ük" ~ı a gı"tmış' ti ....... ...,_ " zel güzel caddeler açıldL Babribaba par- gun ucyın uy og u pazar · 
isterseniz size IXllltbaanm nasıl çalqb- bafladık. Şimdi bpkı daktilo makinaJa- kı ve Kültürpark yapıldL Atatürk heykeli O gün çok fakir olan Keloğlan da evin

ğuu, gazetenin ruuıl çıktığını anlatayun. rı gibi müsveddeleri bu makinadan ge- dikildi. lzmir güzelleımiJti. de beslediği bir kazı satmak için paza-
Cazetemiz her gÜn çıkar .. Yirmi dört çiriyoruz. Elektrik kuvvetiyle harfler Büyüklerimiz 23 nisanda açılan Bü- rm yolunu tutmuştu. Pazar yeri çok 
aaal içinde yurdumuzda ve dünyada olan kendiliğinden dökülüyor. yük Millet Meclisi gününün çok iyi bir kalabalıktı. Başka köylerden şehirler-
havadisleri telgrafla, telefonla, radyo Harfler döküldükten sonra İJ ko- gün olduğunu herkese anlatmak istedi- den gelen birçok satıcılar bağırışıyor-
ile a1m:z. Bazı yerlerde de yarduncı ar- laylaftı demektir. Sahife kalıplarını Ro- ler. Bugün bir bayram yapalım,dediler, du. Keloğlan kucağına kazı almış: 
kadBflanmız var. Onlar duydukları,gör- tatif dediğimiz makineye koyuyoruz.Bu karar verdiler. Ne kadar iyi değil mi?.. - Besleme kaz bir liraya, diye bağı-
dükleri hadiseleri bize bildirirler biz de makine bir saat içinde bize binlerce nüı- Küçük okuyucularımız •• Size Türkün rıyordu. 
yazarız. ha Yeni Asır gazetesi basıyor. Biz de en büyük gününü bayram olarak seçti- Bir aralık derebeyin oğlu yanından 

Yalnız bu kadnr değil.. Şehir içinde beJ kurut vererek her sabah rahat rahat ler. Gülünüz .. Oynayımz •• Sevinin, bay· 'ı geçiyordu. Keloğlana seslendi: 
d-. pni tzmirde dolnfan arkadaılanmu: okuyoruz. ı ranı yapmak hakkınızdır. Fakat hiç bir - Keloğlan! Elindeki kazı kaça sa-
Ym. Onlar her gördükleri,duyduklan ha- Yukanda söylemeğe unutınuıtum .. vakit Atatürkü ve onun yarattığı bu bay- tıyorsun? 
berleri bize ıretirirler. Biz onları seçeriz. Gazete yazılarını tertip eden makinaya ramın büyüklüğünü unutmayınız. - Bir liraya beyim. 

1 

!ıe yanyan hadiseleri ıazeteye yazarız. (Linotip), tertip eden adama cOpera- Yapsın 23 nisan.. Y qasm Atatürk.. - Yok canım sende bir liraya biç 
Gazeteye yazanz dedim amma, ıa- tön gazeteyi basan makinaya da (Ro- Yap.sın Atatürk çocukları.. knz nıı olur? 

seleye yazılar elle yazılmaz. Biz de sizin tatif) adı verilir. Hepsi bu kadar.. ÇOCUK DOSTU - Kaç para verirsin. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dev çocuğun lıayatı ... 
Dünyanın en uzun boylu adan.ı 

olan Robert~i s · ze tanıtalım ... 
Küçük okurlar, bu resme dikkatle ba

kın .• Bu dünyanın en uzun boylu adamı 
olan Robert Bradlov·un resmidir. Ame
rikanın Alton ~hrindc doğmuştur. He
nüz on dokuz yaşındadır. Boyu iki met
re 55 santimetre, ağırlığı 212 kilodur .. 
Orta boylu bir adamın bir kostüm için 
en çok üç metre kumaşa ihtiyacı oldu
ğu halde Dradlovun terzisi ona bir elbi
se yapmak için tamam sekiz metre ku
maş kullanmaktadır. Ellerinin uzunluğu 
30 santimetredir. Burnu altı santimetre 
:genişliğindedir. 

metre 98 santimetreyi bulmu~tu. 
Ne de olsa Robert sizin gibi çoculduk

tnn daha çıkmamı§lı. O da oyuncaklar
dan zevk alıyordu. Babası ona uygun 
bir oyuncak olsun diye eski bir vagon 
satın almıştı. 

Robertin boyu senede 8/ I O santimet
re biiyümekte devam etti. Annesi ve ba
bası onu öpmek istedikleri zaman is

kemle üzerine çıkmağn mecbur oluyor
lardı. Hemşirelerine gelince bacaklarının 
dibinde dolaşıyorlar , onn koskoca bir 
adama bakar gibi bakıyorlardı. 

Dev çocuğun boyu büyüdükçe acıla
rı, kederleri de büyüdü. Artık otomobil 

ile bisikletle gezemez oldu. Mevcut bi
sikletler onun dnğ gibi ağırlığı altında 
çatır çntır parçnlanıyorlardı. Yüzme ha
vuzlanna o girdi mi sular taşıyordu.Ro
bert artık bir delikanlıdır. 

çocuklar .•. 
- Bir kuruş veririm .. 
- öyle ise bu kazi sana satıyorum. 
Diye Keloğlan kazı beyin oğluna 

verdi. Bu pazarlığı işitenler Keloğla
na acıdılar. 

Koskoca bir liralık kaz hiç bir ku-
ruşa verilir mi? Ne yapsın zavallı bel
ki satmasa beyin oğlu kızar. Onu hap
se attırır. Diye söyleştiler. 

Keloğlan hemen pazardan uzaklaştı. 
Derebeyin konağı önüne geldi. Büyük 
bir kömilr parçasiyle duvara şunu yaz

dı: 

Ey bir liralık kazı bir kuruşa alan 
bey oğlu alacağın olsun .. 

Bey oğlu pazardan dönünce bu ya
zıyı gördü. Adamlarına cHemE::n Kel
oğlanı arayıp bulun bana getirin> diye 
emir verdi. Keloğlan beyin bahçesin
deki ağaçların arasına saklanmışb. O 

zamanın zaptiyeleri aradılar, taradılar 
Keloğlanı bulamadılar. Akşam olmuş
tu. Her tarafı karanlık bastı. Keloğlan 
ağaçların arasından yavaş yavaş yü
rüyerek konağın pcnçerlerinden biri

nin altına geleli. Dikkatle pençereye 
tırmandı. Konağın içerisinde mumlar 
yanıyor. Her tarafta altın ve güm~ 

şamdanlar, halılar, mücevherler görü
nüyordu. Bu sırada o pcnçere önüne 
doğru beyin oğlu gelmeğe başladı. Kel 
oğlanın korkudan rengi uçtu. Ne ya
pacağını şaşırdı. Hemen oracığa bü-

züştü. Bereket versin hava çok karan
lıktı. Keloğlanı kimse görmedi. Bey 
oğlu annesiyle görüşüyordu. 

- Anne bugün aldığım kazı yarın 

sabah kestir. Güzelce pişsin. Öğle üze
ri tam saat 12 de ben zaptiye gönderi
rim. Yemekleri ona verin.. Dedi. 
Keloğlan pençereden yavaşça indi. 

Bahçe duvarlarından atlayarak tanıdı-

ğı bir zaptiycnin evme gitti. Onun el
biselerini aldı. Ertesi gün saat tam on 
ikiye üç knla polis kılığı ile konağın 

ı kapısını çaldı: 
- Bey oğlunun yemeğini almağa 

geldim. dedi. 
Altın tnbalclar ve tepsiler içine kon

muş olan yemeği aldı. Doğru evine gi~ 

ti. Annesiyle beraber yemeği yedikten 
sonra altın tabakları sakladı. Saat tam 
on ikide 'Qey oğlunun gönderdiği asıl 
zaptiye geldi. Ve yemekleri istedi. Ye-

mc.klerin daha evvel alındığını ogre
nen bey oğlu çok kızdı. Adamlarına: 

- Bunu muhakkak ·Keloğlan yaır 

mıştır. Bana bu adamı çabuk bulunuz. 
lpc çekilecektir. Dedi. 
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Güzel yazı 
Müsabakamıza 
iştirak ediniz ... 
Bir- çok hediyeler 

vereceğiz 

Çocuklar .. Bugün 23 Nisan, ya· 
ni aizin bayramınu:dır. Elbetteki 
eğlenecek, güleceksiniz. Biz bu 
gününüzde aize bir yazı miiıaba· 
kası tertibini düşündük. Hatırı· 
mıza fU geldi. 

Açtığımız yazı müsabakasına 
bütün ilk okul öğrencileri girebi· 
lir. Bu müsabaka sizi daha iyi ya· 
zı ya.zmıya alıştıracaktır. Sizi sık· 
mamak için mevzu vermiyoruz. 
lateraeniz yazınızı yazmadan eo
vel bir dela da öğretmeninize da· 
nıfın. Onun da fikrini alın. Size 
aelJe seve yardım edecektir ... 

Göndereceğiniz cevapları bir 
zarfın içine koyar ve Ü.zerine 
(Yeni Asır gazetesi yazı müsaba
ka memuruna) cümlesini yazar· 
sınız. Biz, yazıları gözden geçi· 
rerek kusursuz veya az kusurlu 
olanları aizin adınızla, okul nu· 
maranı.zla çocuk sayfamızda 
neşredeceğiz. Y a.zılarınız bir ka
ğıttan fazla olmamalıdır. 

Bizim çocuk aaylamız her hal
ta Cuma günleri çıkacaktır. Bu 
sayfada çıkacak yazıların sahip· 
lerine birer ulak hediye vermeyi 
düşünüyoruz. Güzel yazı müsa· 
bakasında: 

Birinciye 
ikinciye -

cüzdanı) 

Bir dolma kalem. 
Bir portföy {Para 

Oçüncüye - Sedef çakı veya al
büm .. 

Bundan baıka •onuncuya ka
dar münaaip hediyeler, ayrıca 
kırk kişiye Tayyare ainemcuın
da bir lilim •eyretmek için birer 
ainema bileti vereceğiz. Daha 
bitmedi. Ellinciden yuzuncüye 
kadar da birer kart poıtal hediye 
edeceğiz. Müsabakamıza gelen 
ilk cevapları gözden geçırın. 
Belki de bunlar ai.ze bir likir de 
verir. 
Müıabakamı.za iştirak için gön

derilen ;~i yazıyı nepediyoruz: 

23 Nisan 
23 Nisan Kamutayın ilk açıldığı gün

dür. mu önderimiz onu bize armağan 
etti. Onun için hepimiz neşeli olarak 
oynayalım. Çünkü bizimdir bugün ... 
Bugünü kutlayalım.. Bugün temiz el
biselerimizi, cici ayakkaplarımızı giye
rek temiz temiz gezeceğiz.. Bugün ço
çocukların en büyük bayramıdır.23 Ni
san gelince çocuklar sevinirler. Hep 
bir ağızdan şu şarkıyı söylerler: 
c23 Nisan gelince dü§tilk büyük se

vince> 
c011na11alun ko§alım hep birden §akı

yalım> 

Sınıf - 3 - 402 AYHANOK 
Hakimiyeti Milliye 

23 Nisan 
Atatürk bu bayramı bize armağan 

ettiği için, güleceğiz, eğleneceğiz; oy
nayacağız, şarkılar söyliyeceğiz. Bu 
bayram çocukların bayramı olduğun
dan cici ve temiz elbiselerimizi giye
ceğiz.Saçlarımızı daha güzel, daha düz

gün tarayacal,rız. Bedava tramvaylara, 
otobüse, vapurlara bineceğiz; şenlene

ceğiz. Ynşnsın 23 Nisan, yaşasın Ata
türk, yaşasın Türk milleti, yaşasın 

Türkiye ... 
Büyük Millet Meclisini kuran bü

yük Atatürkün şerefine üç defa bin 
defa şak şak şak. ... 

Hakimiyeti Milliye ilk o1.."1Llu sınıf-3 

321 HALiT 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lcketin bütün büyükleri beyin oğluyla 
toplanmışlar Keloğlanı nasıl tutacakla
rını d~ünüyorlardı. Keloğlan bunla
rın hepsini duyuyordu. Içlerinden bi
risi: 

- Keloğlan parayı görünce dayana
maz. Ortaya çıkar. Bana kalırsa şeh

rin sokak bnşlarınn birer çuval altın 

ynyalım. Başına birer nöbetçi dikelim. 

Keloğlan nlmnğa gelirse tutulur. 
Bu fikir herkes tarafından beğenil

di. Keloğlan altınlnrdan bir kısmını 

aşırmak için diişündü. Tnşındı, bir ça
resini buldu. 

Ertesi günü iki su tenekesi aldı. Alt
larına zift sürdü. Evlere para ile su tn
şımağa basladı. Altınların yanlarına 

gelince yorulmuş gibi tenekclerı al
tınların iizerine doğru bırakıyor, zap
tiye ile şakalaşıyor; onlara sigara ve

Robert doğduğu zaman bütün bebe
ler gibi normal bir boyu vardı. Ağırlığı 
4 kilo idi. Fakat bir yaşına girince işin 
şekli değişti. Zir çocuğun ağırlığı şaıı

lacak kadar arttı. Boyu hiç görülmemiş 
şekilde büyüdu. O 1 İr yasında :iken altı 
yasında bir çocuktJn daha boylu ve da
ha a ~ırdı. Asıl hürika bir yasından son
ra ba ladı. Rol>crt Bradlov nltı yasında 
çocuk! rn hiç benzemiyordu. Boyu en 
uzun nd m boyunu geçerek bir metre 82 
aantimctrtyi, n!?ırlıvı 178 kiloyu bulmu:ı
tu. Aruk Qnn çocuk elbi e i veya kısa 
pt.ıntol geydirmek kabil değildi. Genç 
kızlar onu gördi.ıklcri znman ko koca bir 
del'kanlı snnıyorlardı. Hnlbuki bu dev 
çocı.;k daha henüz mektebe ba~lama
mıştı. 

Robert on bir yaşında dünyanın en 
meşhur boksörü Karnernyı boyca ve 
Slkletçe geçmişti. Kameranın boyu bir 

Keloğlan yine konağın bahçesine riyor, biraz sonra tenekeleri alıp ora
sal<lnnmıştı. Bütün şehri aradılar, alt- 1 dan uzaklaşıyordu. Tenekelerin nltı
üst ettiler. Fakat kimse konağın çok na epiycc altın yapışmıştı. Keloğlan bu 
büyük olan bahçesini aramağı düşün.: l altınları sakladı. Akşam olunca altın
medi. Bu suretle Keloğlan yine bulu- lar sayıldı. Bir de ne görsünler 116 al
ruunadı. Gece olunca yine Keloğlan ko- tın noksan.. Hemen tahkikat ladı. 
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Buğday piyasası normaldir-Pamuk 
işlerinde inkişaf meyli vardır-Zey·tin 

yağı piyasası hala durgundur 
Şe.hrimız ticaret ve zahire borsası ta- Nevı batva az çok ruştan muamele görmüştür. 

rafından 14-20/4/937 tarihleri İçinde Puse I cı lıazır 308 42,00 43.00 Çekirdek piyasasında oldukça hararet 
neşredilmiş olan gündelik sa~ listeleri- ,. 2 nci ,. 664 38.oo 42.00 müşahede edilmekte ve piyasaya çıkan-
ne göre mezkur tarihlerin teşkil eylediği ,. 3 cü ,. 18 39 00 39.00 lan mallar derhal müşteri bulmaktadır. 
oon hafta içinde borsada alınıp satılmış ,. 4 cfi ,. 58 27.00 27.00 Fiatlere sağlam gözüyle bakılıyor. 
olan zehair, hububat ve sair ticaret eı· ,. sarı mal /ıazır 28 27.oo 2Too ZEYTINYAeı 
yasının nevi, miktar ve haftalık asgari Kaba ikıncı 2 40.oo 40.oo Piyasadaki durgunluk elan devam et· 
ve azami fiyatları atagıdaki ıekilde icmal Vekıln 1078 1 mektedir. Borsa bülteninde görülen oa-
olunabilir : Pamuk piyasası bu hafta da aşağı yu- tışlar eski satış kaydiledir: Bunlarda ki-

Eşya isimleri milıları zaı/ı Jiafi karı geçen haftaki seyrini takip etmiş gi- !osu 45 kuruştan 2100 kilo aabunluk ve 
az çok bidir. hlerde inkişaf meyli mevcut olup 44.5 • 49,75 kuruıtan 96200 kilo olarak 

Malı. buğday 2505 çu. 6.00 6.375 son hafta içinde lzmir mensucat fahri· gösterilmistir. 
Bakla 15 ,. 4.25 4,25 kalan da piyasadan mal tedarik etmiı· Geçen hafta borsa bülteninde zeytin 
f<.ıımrJarı 115 ,. 4.00 5.00 !erdir. yağı aatışına rastlanmamıt ve geçen yılın 
Susam 145 ,. 14.50 14. 75 Pamuk piyasası hafta nihayetlerinde bu haftasındaki bültende ıu kayıt gö • 
Pamuk mıılıltli}l077 bal. 21.00 43.00 hararetlenmeğe başlamıştır. Bilha•sa rülmüştür : 

.. cekitdeıtı 128 ç. 3 25 3.25 20/ 41937 tarihinde teessüs eden akt· Nevi kilo az çok 

l\Jatbuat konferan
sında sorulanlar 
Vaşington, 21 (A.A) - Mat

buat konferansında gazeteciler 

Hitler - Lansbury mülakatı hak

kında birçok ııualler sormuş
lardır. 

Gazeteciler, bizzat Ruzvel
tin de Lansbury ile vaktile ne 

goruşmüş olduğunu anlamak 
istemişlerdir. 

Ruzvelt cevabında mezkür 

mülakattan beri vaziyetin mü
him surette değişmiş olduğunu 
ve Lansbury ile bir eko

nomi, silahsızlanma konferansı 

meselesini görüşmemiş olduğu
nu beyan etmiştir. 

Ruzvelt böyle bir konferan
sın akdini b:r sene evvel der• 
piş etmiş ise de bugün bunun 
teşebbüsünü üzerine alamıya• 
cağını aöylemiştir. 

Fransız • lngillz 
beyannamesi 

Londra 21 (A.A) - Ingiliz 
siyasi mahafilinde beyan olun· 
duğuna göre Belçikanın bey
nelmilel taahhütleri hakkındaki 
Fransız • lngiliz beyannameleri 
Edenin 25 nisanda Brüksele Palamut 2721ken.200.00 480.00 !erde fiat 43,5 kuruı ve hararetli olarak Sua mallat /ıazır /6000 40.oo 41.0fl 

Zevtinyaifı 98300 ki, 45.00 49.75 bulunmuş ve bu münasebetle hafta k.a- Yemekük ,. 1800 44.50 44.5 yapacağı ziyaretten evvel neş• 
Çek11deksiz üz. 1998 ça. 5.00 19.00 panış fiati de keza 43,5 kuruş ve sağlam Vekiln 17800 rolunacaktır. 

Haftalık borsa satışlarını bu suretle telakki edilmekte bulunmuştur. ihracatçılar tarafından piyaandan mal Eden 27 nisan sah günü 
icmal eyledikten sonra bu eıyanın nevi Fiatlerin tereffüü bir ihracat firması· mübayaa edilmediği ciheıle işler geçen Londraya dönecektir. 
üzerinden satış miktar ve fiyatlarile pi .. nın kuvvetli denebilecek miktarda mü- neşriyatımızda da işaretlediğimiz gibi •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

yasa vaziyetleri hakkında alakadarların- bayaat yapmaktan ve ayni firmanın ge- perakende mahiyetindedir. Jstanbu ( radyosu 
dan yaphğımız tahkikat netayicini ayn çen hafta sonlarında yine bu şekilde i.h.. Bugün için piyasa durgunluğunu mu-

ayrı a,ağıda gösteriyoruz : racatta bulunmuı olmasından neşet ey .. hafaza etmektedir. 
BUCDAY !emekte olduğu söyleniyor. ÇEKtRDEKSIZ OZOM 

Son hafta içinde borsada satJan huğ- Bugün vaziyeti hazıra noktasından pa- Hafta içinde gündelik. olarak borsada 
dayların nevi. miktar ve fiatleri ,öyledir: muk. piyasası sıcak ve sağlam olarak mü· satılmış çekirdek.siz üzümlerin mikdar \re 
Nrvi çuval az (Ok talaa edilmektedir. fiatleri borsa neşriyatından alınarak ay. 
Uşak yumuşak 1570 6.00 6,375 BAKLA nen aıağıda gösterilmiştir : 

,, sert 249 6.00 6.25 Haftalık aabt 9 çuvaldan ibaret olup Safış miktarı satılan az 
,. fıarışık 556 6.00 6.1875 kilosu 4,25 kuruştan muamele görmüş· mıkfaf 
., Çavdarlı 130 6.3125 6.3125 tür. Geçen hafta muamele olmamıı ve çuval 

Yekun 2505 geçen yılın bu haftasında da vuiyet ayni 14-4-937 253 9 oo 17.oo 
Son hafta buğday piyasasında bu haf· merkezde bulnmuıtur. 15 ·• 285 8,25 16,75 

taya nisbetle hafif bir tenezzül hissedil- Yalnız yaptığımız tahkikat neticesin· 
16 

" 
54

5 
7

-
50 

17,oo 
miştir. Tenezzül miktarı da 0,25 santim den anlatıldığına göre bakla alivre sa • ~~ :: iti z-~; ~~:~~ 
olarak kabul edilebilir. Fiatlerin hafta b~lanna geçen sene bu sıralarda baılan- 2o ,, 2()8 5.oo 18 00 

çok 

SAAT 
1 2 30-14 araşında Türk musikisi, hava

dis, muhtelif plillt netriyab. 
Plakla dana musikisi 16 30 

19 

19 20 

20 

20 30 

20 45 

Çocuk esirgeme kurumu namına 
konferans 
Spor müsahabeleri, Bay qref 
Şefik tarafından 

Türk mwıiki heyeti tarafından 

musiki ve halk tarkdan 
Bay Ömer Riza tarafından Arap· 
ça havadis 
Bayan Vedia Riza ve arkadao
ları tarafından Türle musikisi, 
Halk şarkılan 

içinde gösterdiği bir tebeddül son gün· mıttır. Hatta bu cümleden olmak üzere Yektın 1998 2 l 
\erde azdır. Fazlaca mal gelmit olmuın• borsa bültenlerinde 4,375 kuruı fiatlc Bu suretle mevsim bqından son ta- 22 

15 
15 
30 

Stüdyo salon orkestrası 
Ajans ve borsa haberleri 
Plakla müntehap parçalar dan ve bu vaziyet karıısında ellerinde vadeli olarak 6 74 çuval baklanın sa~ rihe kadar borsada satılmış olan çekir- 22 

kafi miktarda mal bulundurmakta olan edilmit olduğu da görülmüıtiit. deksiz üzüm miktarının 429070 çuval 
uncuların mubayaa hususunda nisbeten Yalnız havaların pek muhalif gitmekte I ve 19 2 O torbaya baliğ olduğu hesaplai· 
i.&tiğna gÖ'ttermelerindcn neşet eylediği olması ha.sebile bilhassa iktısadi mınta· mı~tır. 

Ankara radyosu 
12 30 • 13 30· arasında plilltla Türk 

eöyleniyo.Maamafih buğday piyasası va· kamıı: bakla mahsulü üzerine alivre mu- Geçen "ene satışlan şöyle idi : 
ziyeti normal olarak görülmektedir. amelelere girişmek cesareti henüz belir- 14·4-936 120 lo.oo 12.25 

KUMDARI miş olmamakla beraber belki önümüz 15 ,. 115 9.25 13.oo 
Mevsimi olmamakla beraber kumdan deki hafta içinde vadeli bakla satışlarına 16 ,. 151 9. 75 12.50 

piyasasında hafif bir hareket var. gibi· t<Sadüf edileceği tahmin ediliyor. 17 ,, 5o5 8. 75 12.50 
dir. Kumdan nevilerinde mevcut müte· PALAMlIT 18 " 440 8.50 lo,5o 
nevvi fiat hususunda da kendini göster- Borsa neşriyatı muhteviyatının tasnifi 20 ., /(13 8,25 /2.5o 
mekte ve bu itibarla malın kalitesine gö· neticesinden son hafta palamut satışla- Vekı)tı 1434 
re fiat takdir edilmektedir. rının nevi Üzerinden miktar ve fiatleri Ve yine bu suretle 1935 mahsulünden 

Piyasada mal azdır. Alıcı vardır. Ge- fU şekilde taayyün etmiştir : geçen senenin hu tarihine kadar borsada 

çen hafta muamele olmamı~tı. lvevı kental az rok satılmış olan çekirdeksiz üzüm miktarı .. 
SISAM Tırnok 1324 385.oo 48.oo nın 505 129 çuval ve 4330 torba olduğu 

Y k d 1 1 • h f " engitı 48 350. 370.00 anla•ılmı•tır. u an a görü mÜ'f o acagı üzere a .. /( b · · v '1 · 

f d b d 1 ik a a 1110 250. 385. So h f 1996 

ınuıikisi, dahili, harict haberler. 
Muhtelif plak neıriyaıı 
lngilizce ders 

16 30 
16 45 
19 Türk musikisi ve halk şarkdan 
19 30 Arapça havadis. 
19 45 Bay Hikmet Riza ve arkadaıla-

20 15 
20 30 
20 45 

n tarafından Türk musikisi,halk 
ş.arktları. 

Konferans 
Plakla dans musikisi 

Çocuk bayramı münasebetiyle 
konferans 

2 1 Ajans haberleri 
2 1 1 5 Stüdyo salon orkestrası ta zar ın a orsa a sah an sısam m· ta.. Ro.'ÖZ 140 260_ 265_ n a tanın çuval aallşına mu· 

rı 145 çuval olup bu milc.tann beher ki.. ,. en~zn 65 23o. 23o, kabil geçen hafta içinde &atılmış olan •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

!osu 14,S • 14,75 kuruştan muamele gör f<..ap(lk 34 200. 210. çekirdeksiz üzüm miktarı 1909 çuval .-------------....,. 
müştür. Stoklar azalmış ve fatler de bir Yekıltı 2721 bulunmuş ve fiatleri kalitesine göre 6,5- r B o R s A 1 
ay evvelisine nisbetle fazlaca düşmüştür. Palamut piyasası son hafta içinde de 17 kuruş arasında dolaşmıştı. 7 / 4 / 937 
Şimdilik piyasada iştihalı ve kümeli mal 1 g~çen _hafta ve daha evvelki haftalarda- 1 tarihinde tesbit edilmiı olan üzüm fiat· 
alıc ısı bulunmadığından işlerde durgun- kı vazıyetı olduğu gibi saklamıştır. Fiat .. leri 18 4 937 tarihine kadar ayni şe .. 
luk mahsüstür. Bir hafta evvel borsada lerinde de kalite farklarının icabatından kilde devam etmiı ve 19 tarihinde fiat· 
•1sam üzerine muamele olmamıştı. başka yazılmağa değer bir şeyler yok- 1 ler bir miktar daha yüksclmiotir. 

PAMUK tur. Fiat tereffüünün miktarı hakkında bir 
Yukarıda hafta satışı olarak gösteri· PAMUK ÇEKtRDE(;l fikir vermiş olmak için ayni kalitedeki 

len ( 1077) balye pamuğun nevi üzerin· Son hafta İçinde borsada satılan pa· ü2iimlerin 7 ve 19/ 4 / 937 t>rihlerinde 
de~ ~i~tar ve fiyatl:.ın şu suretl e ta snı J muk çekirdeğinin y~klınu 1 _28 ton olarak tesbit edilmiş olan piyasa fiatlerini ayn 
edilebılır : toplanmış ve heyeh umumıyesi 3.25 ku- ayrı apğıda gösteriyoruz : 

•••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••
11111

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• No. 7·4-Q37 fiatleıi /9.7-36 fialltıi 
oğlu ~ok kızmıştı. BütliJl zaptiyelere 1 - İki saat bu odaya kimse girmiye- az (Ok oz (Ok 

dayak attırdı. Bu paraları siz çaldınız, cek Ben kızı ilaçladım. Bırakınız l<>r· 7 ı 25 ı o. lo,75 ıo.5 11.oo 
dedi, 1 lesin. DedL 8 il il 7 K 

1 1 
.oo - 5 11.5 12.oo 

Zaptiyeler ağ-ladılM. Yemin ettiler. _ e oğ an sandığı arabaya_ tekrar ko- 9 12.oo 12.75 12.25 /3.oO 
Kimse inanmadı. Fakat beyin oğlu bu ~arak oradan uzaklaştı. Ikı saat sonra /o 15.oo 16.oo 15.oo /6.oo 
işi de Keloğlanın yaptığını biliyordu. odayı açtılar. Bir de ne görsünler. Kız il 18.oo /9,oo 18.oo 19.oo 

O günlerde derebeyin kızı çok hasta yok .. Eyvah!.. Kızı çaldılar, diye anne- Şu rakkamlara göre 7,6 ve 9 numaralı 
idi. Şehrin doktorları gece gündüz has- si .bağırmağa başladı. Bütün memleke- üzüm fiaılerinde 0,25 • 0,50 kuruı ara· 

=~:,eı.a:ıJ.~r~:~;~!~0!'.;'ahte:~lük~e~ ;k::ı~~~: ::,zıg~:ı:~:ı: de~~~:~ :ı~::r~:~~:e~~ t:~:ıld;~~~~m1a~~~ır.11 
gırdı: G b h f taktı. Eline bir çanta aldı. Bir doktor J eçen ve u a ta satışlan noktasın· 

g
'b ' .. " • b I d K • .. .. - Ey ahali! Bey oğlunun altın ta- dan piyaaada bir tahavvül yok ;.., de fi-
ı ı yurumPge aş a ı. onagın onune 

li 1 
haklarını ve 116 altınını çalan ve be- aılerde az olmakla beraber görülen te• 

UzUm 
Çu. Alıcı 
148 K. Kaner 

106 Alyoli bi. 
30 S. Ergin 

20 Şınlak oğ. 
20 P. Paci 

10 J. Taragan 
334 

Fiat 

11 25 15 

12 25 13 50 
12 25 14 
10 12 50 
12 325 12 325 

2 50 10 50 

429308~ 
429642~ 

Eıki yekün 
Umum yekun 

incir 
Çu. Alıcı 
88 Alyoti bi. 
12 İnhisar 

110 

Fi at 

4 50 
4 50 

182235 Eski yekftn 
182345 Yeni yekun 

Zahire ge nce· 

1 

yin kızını kaçıran kimse meydana çık· reffü iti için ümitler uyanmasını intaç 
- D"ktor var. Hastaları, halta ölü- . . . . - Çu. Cinsi Fiat 

1 
. b'l . . d . . • . sın. Kendısıne hıçbır ceza verilrniye- etmİJ ve satıcılar tedbirli harekete baı· 

erı ı e ıyı c crım. Dıye bagınnaga ı kt' 1 D d k d dk d 1 d B 651 Bug" day 5 8125 6 _ 1 ce ır. uy u uyma ı emeyin!!! amışlar ır. ilhassa bazı mıntaka. bağ-
başladı. Dercbeyın karısı bu sesi duy· . 146 Arpa 4 75 4 25 
d P d 1 di 

Bunu duyan Keloglan hemen bir lannda görüldüğü anlaşılmakta olan hal 
u. ençere en ses en : ı 46 Ç d 4 75 4 75 zaptiye elbisesi giydL Ve bey oğlunun er kartısında bu ıene mahsulü hakkında av ar 
- Bay doktor!.. Bay doktor.. Bize karşısına çıktı. iJidilen rivayetler ve ortaya atılan mü- 3 K. Darı 5 5 

geliniz!.. 1 Ben Keloğlanı bulup getireceğim. talaalar satıcıları ihtiyatlı davranmağa 57 Akdarı 3 4 125 
Kelojllnnı içeri aldılar. Kızın yathg" ı sevketmiştir. 426 B. Pamuk 40 42 · Dedi. Yalnız ceza vermiycceğinize da-

odaya götürdüler. Keloğlan kızı mu- Mamafi halen piyasada dolaşan riva· 
ayene etti ve dedi ki: ir bir kağıt veriniz. Bey oğlu hemen bir yellerin kaydi ihtiyati ile telakki edilmesi 316 kan. palamut 200 400 

. k5ğıt yazdı verdL Keloğlan başında ı ı ... •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
- Benlm alctlerlın yanımda değil.. ol •-kına la k d aznnge ccegı kanaatını ızhar eden ala- rinde mahıüa bir ıükünet vardır. 

c · . . an LJ sar rı çı ar ı: kad• 1 d d ..,ımdı hır araba ile getireyim. Hemen 1 ... ..r ar a var ır. Geçen senelerde de işler bu mevsimde 
. , 

1

. - işte benim, dedL Ay nihayetlerine doğru gidilmekte ol- ayni tekilde olmuıtu. 1 

çarşıya gıdip kocaman bir sandık aldı. Beyin oğlu ayag· a kalktı: h b 'l f t1 d ı 
Arabaya koydu, konağa gcldLHastanm Aferin K 1 • ı d di S - ff t ması ase ı e ia er e önümüzdeki haf- Yeni mahsullerin idrak ve piyuaya 1 

- e og an, e . enı a e - ta içinde yeni tebeddüller olması da kuv- arzından evvel iılerde tam bir inkişaf 

odasında kimst>yi bırakmadı. Hastayı tim. Bütün altınlar senin olsun. Yal- vetli bir ihtimal dahilinde görülmekte· hasıl olamıyacağı tabiidir. 
sandığa koydu. Yatağın içerisine yas- nız kardeşimi getir. Dedi. d · ki 1 ır. Mamafi alış veriılerin bugünkü ,ekli 
tı ardan insan yalıyormuş gibi kaba- Kelog·lan: UMUMi PtYASA VAZtYETI al lli n~~~b~~M~~~ 
n r. yaptı. Kapının önünde bekliyen - B"'!üstüne, kardeşinizi şimdi ge- Mevsim icabı her nevi hububat, ze. 1 kk' d'I k d' 1 ann<-sıne· t ' • D d. . a ı e ı me te ır. 

· ırecegıın . <' ı ve ornd.'n çıktı. hair ve s•ir mah•ulatı arziye alıt verişle- ABDI SOKULLU 

, ' 
Bağcılar!. Tütüncüler!. 

Ôtedenberi erişilmez ün l<azanmış kimyevi Avrupa güb· 
relerimizin geldiğini sayın alıcılarımıza bilditiriz. 

Hacıdavut zade 
RAHMi KARADAVUT 

Sun'i gübreler Anadolu Merkez Deposu 
Yemiş çarşısı, Cezair Han 

IZMIR 
Telgraf adresi: KARADAVUT Telefon aao9 

'~~~~~11111111! ... ._. .. mamııııı.-ı ... 1 
Milli Emlak Müdürlüğünden: 

No. 
706 

707 

708 

709 

710 

711 

712 

713 

714 

715 
716 

717 

718 

719 

720 

721 

731 

732 

Reşadiye Tramvay caddesi 824 kapı 1168 taj 
numaralı 479,50 M. M. arsa 
Birinci Süleymaniye Tokaydın • Kamilefendi 
sokak 34 kapı numaralı 142,50 M. M. arsa 
Birinci Süleymaniye Tokaydın • Kiimilefendi 
sokak 36 kapı numaralı 128,50M. arsa 
Birinci Süleymaniye Tokaydın Kamilefendi sokak 
38 kapı numaralı 123,50 M. arsa 
Birinci Süleymaniye Tokaydın-Kamilefendi sokak 
40-42 kapı numaralı 172.50 M. arsa 
Birinci Süleymaniye Aars sokak 43 kapı numaralı 
127 M. arsa 
Birinci Süleymaniye Tokaydın Aras sokak .t8 
kapı numaralı 136 M. arsa 
Birinci Karataş 9 Eylül sokak 12 kapı Bayramoğlu 
sokakdan 7 numara ıılan 178.75 M. arsa 
Salhane Giridi ~okağı 6 kapı 16 taj No. ev 
ikinci Karantina Sami sokak 5 taj No. ev 
ikinci Karalaş Halil Rifatpaşa caddesi 276·4 kapı 
244 taj numaralı ev 
Köprü mahallesi Mısırlı caddesi 433.435 kapı 
305 taj numara'ı ev 
Alsancak Karakol sokağı 3 eski 5 taj numaralı 
yıkılmış ev arsası nakit ile 
Birinci Süleymaniye lslahane sokak 2.2-1 kapı 
2.4 taj numaralı ev Aras sokağından 55 taj 
numara alan ev 
Buca Yukarı mahalle Duatepe sokak 3 kapı 
numaralı 122 M. arsa 
Suvari mahallesi Makara sokağı 33 ve 32-1 eski 
25 ve 27 taj numaralı 47.50 M. arsa 
Alsancak ilkbahar sokak 11 taj namaralı ev 
nakit ile 
Buca Eski Karaço Yolu yeni Yıkık Kemer 
Buca caddesi üzerinde 56 eski 1 yeni ııamarala 
919 M. arsa 

Lira 

479 

36 

33 

30 

69 

31 

34 

89 
60 

87 

100 

150 

1405 

80 

30 

275 

725 

25 

K. 

50 

00 

00 

88 

00 

75 

00 

39 
00 

00 

00 

00 

00 

00 

50 

80 

00 

00 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri hizalarında nakit ile yazılı 
olanlardan gayrisinin 2 nci tertip tasfiye vesikası ile ödenmek 
üzere 15 gün müddetle açık artırmıya ko~ulmuştur. ihalesi 
29-4-937 peışembe günü saat 15 dedir. Taliplerin Milli Emlak 

MüdürlOğüoe müracaatleri. 14-23 1163 [661) 

En Parlak 

Kudreti 

Daimon elektrik pilleri dünyada tanınmış piUerdir. Daimon 
pili kullanan biç başka pil kullanmaz . 
Umum deposu : Sulu han cıvarında 28 - 9 Hüsnü Öz 

vdemişli. 

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkatına 
Hayvanlannııa pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 

mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

Turan fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkarılmış panıuk çekirdeğinden nıamul un ha· 

!inde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Haynnlarınıza ( Öküz başı ) markalı Turan mamulatı 
küspe yedirerek onların şayanı hayret derecede semi1:
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma
mulatı lzmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazılı 
ve J. C. Henısiye müracaat ediniz. 

Gazi bulvar No.25 

Posta kutusu No. 224 
Telefon • lzmir 3465 



s;ahHe a 

120,000 amele 
Grev Han etti 

Londra, 22 (A.A) - Mor· 
ning Post gazetP.sinin verdiği 

bir habere göre Kalkütta mül
hakatında 120 bin kadar ke· 
ten endüstri amelesi irnmiinist 
ajanlarının tahrikatı ile grev 
ilan etmiştir. 

C.H.P. Karantina oca
ğından: 
Ocağımız binası büfesi Ma· 

yıs 937 tarihinden itibaren ki· 
raya verileceji'inden isteklilerin 
şeraiti öğrenmek üzere her 
hafta Salı, Perşembe günleri 
saat 21 de ocak idare heye· 
tine müracaatları ilan olunur. 

21-23( 701) 11------· AKLINIZDA OLSUNKI 

~~ 
( ~ ~ ~ - ) 
~ 

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

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

Moda Bert 
Karşıyaka Selimlye 

!:Oka(' 26 
Bayanlar için yazlık model 

şapkaların tam kolleksiyonunun 
geldiğini kesretli müşterilerine 

ve bütün muhterem halka ilan 
eder. 

Her mevsim başında olduğu 
gibi çeşitler mebzul ve her 
zevke muvafıktır. Bir ziyaret 
mutlak elzemdir. 

21 - 23 (700) 

lll!nlV../J/7777///////.///./////J 

Memur aranıyor 
Bir sigorta yazıhanesinde 

altı ay çalışmak üzere Fran
sızca ve daktilografi bilen 
iki Türk memura ihtiyaç 
vardır. lseklilerin 330 numa
ralı posla kutusu adresile 
müracaatleri. 

S-8 3.3 (688) 
IL/JL/../J /./../ Z/J L/L / ///./ L-c'// h 

DOK TÖR 

HANDAN 
K. SARACOGLU 

Doğum ve kadın hastalıkları 
Mütahassısı 

Muayenehane: ikinci Bey· 
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü tapur iskelesi 
Berat apartmanı No. 6 

Telefon No. 2545 

Paris takültcsinden diplomalı 
Diş tabipleri 

Mtnıleket haslarusı dış tabıbi 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan ba~lıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul eder!er. 

T e 1efon : 3921 
.M • •qw 

Adres - Beyler Numan 

Toplantıya çağırış 
Ödemiş incir Tarım Satış Koo

peratifi Üyelerine: 
Kuruluşu Iktısat Vekaletinin tasdikine iktiran eden 11 sayılı 

Ôdemiı İncir Tarım Satış Kooperatifi ilk genel kurulu 8 Mayıs 
937 Cumartesi günü saat 12 de Ödemiş kooperatif inci.r depo
sunda toplanacaktır. 

Ortakların asaleten veya vekaleten veya temsilen hazır bulun
maları rica olunur. 

Ortaklardan 
KEKAL AKYÜZ 

RUZNAME 
1 - l:!are hey'eti seçimi 
2 - Kontrol hey'eti seçimi 
3 - Hakem hey'eti seçimi 
4 - Bir:ik teşkili hakkında müzakere VI! karar. 

1254 (709) 

········~····························································· • . . . . -- Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karşısında 

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

1 

BBISTOL 

111 

• •••••••••••••• 
SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL t 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
TUrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
resile bütün Eğe halkına ken
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu· 
!urlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
füıtlar müthiş ucuzdur. 

. ..... !·· -:.tJ. ·~_.,;;,· . .,,ç.,.· .. -.· \ ., >'.·. -··~,:·.:.~~·,-"!ı:··:·: 

MEYVA 

\( 

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

Haraççı Kardeşler 
MobiJyelerİn : En modern ve en zarif çeşitlerini 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çocuk arabalarının: En lüks- Avrupa mamulatı ve en dayanıklılarını 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hasır takımlarının : En sağlam ve en ucuzlarını 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Karyolaların ~ En lüks, beyaz ve sarı nikelaşlı modellerini 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Haraççı Kardeşlerin 1 Z M 1 R ve A N KAR A 
mağazalarından temin edebilirsiniz. 

··················111111111111111111111111111111 •••••••••••••••••• 

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

"---------------------~~·, , • • l , • . ~ . . • • . . 

lzmir ithalat gümrüğü satış komisyonundan: 
Kapları 

Adedi Nevi Marka 
CZR 

Sıkleti Kıymeti Tespit Cinsi eşya 
No. Kilo gram Lira K. No. 

m.m.2 
ı sandık C O P 1037 37 

48 
58 

900 
300 
300 

243 yün mensucat 200/600 g. kadar 
,, ,, 200 den aşağı 

% 20 ye kadar İpekli yün mensucat 

• 

, 

• 

2 .. l B 3277415 55 

20 
150 
200 
60 189 M. S. ile mürettep gümüş yaldızlı pirinç elektrik 

lambası Ko. 3 adet 
20 koli 1169 

2 sandık A A 1442/3 131 

1 

1 
1 

1 

" 

.. 

.. 

.. 

79 
S D 3304 188 

302 
S ZF 1089 121 
B L S 1640 94 

MS 
GJB A 1 167 

AB 
3 ., F T HM 18973/5 189 

57 demet kırmızı 1271 
2 varil L A 1686/,lı 180 
1 paket manga!ı 410 O 
1 balya 1 F H C 4197 60 
1 sandık H S 11340 146 
1 ., H S C H 2255 666 

1 
1 " 

" 

. J v 
LB 

98 
1208 444 

1 133 
167 2 çuval 

3/15 38 1 adet 
1 " .. 19 
1 Balya M.J.B 111 16 

8 çuval 
7 sandık 
1 paket 
1 sandık 

22 bağ 

79 
5 

26 
M.K 621 
N Y 6929/35 838 

20 
F C 5744/l 336 
T HM 1106 
MH 

5 sandık FOTHM 347/51 456 
17 koli adres 345 
1 sandık H S Z 3243 114 

500 

500 
840 
400 
500 

50 

200 
100 
188 
310 

90 
50 

200 

50 

50 
70 

100 
118 
150 

60 
7 

50 
50 
45 

30 
10 

500 33 
200 150 
500 11 
400 3 

72 
70 
2 

adet 170 
45 

50 
36 

500 50 

271 yere sermeğe mahsus mantarlı muşamba 
m. m.2 

270 yün mensucat 201/600 g. K 
tt ,, " 

119 fasuneli merserize pamuk mensucat 
merseri?e pamuk mensucat 

103 % 20 ipeği havi pamuk mensucat 
101 pamuk şerit 

725 yün mensucat 

175 kundura nalçası 
28-4-937 Çarşanba günü 

153 yassı, yuvarlak dört köşe demir 
108 yaldızlı porselen fincan ve tabak 
107 kullanılmış posta pulu 
496 safi ~eten mensucat 
144 ylizde 20 ipeği havi pamuk mensucat 
140 demir makına aksamı 100/300 

" " " 151100 
137 Demir çatılmış inşaat malzemesi 
133 kurulmuş çit makinası 
173 pirinç ve demir somunlu cıvata 

30-4-937 Cuma 
111 pirinç cilalı karyola 

demir sumya sade 
188 safi yün mensucat 200 g. kadar 

arşı pamuk yün mensucat 200 g. kadar 
yüzde 50 den fazla yünü havi kadife 
safi yiin kumaş 2011600 g. K 

28 kına 
63 somunlu demir cıvata 

kağıt reklam 
245 dolu gramofon pilağı 
195 yassı ve yuvarlak adi demir 

257 adi demir çivi 
194 müstamel hoş çuval 
233 porselt-n izalator 

2-5-937 Pazartesi 
9828 340 2100 

Yukarıda yazılı çeşit eşyalar 28 ve 30-4-37 ve 3-5-37 günlerine raslıyan günde saat 14 de açık 
artırma suretile dahile satılmadığı takdirde de ayni günde ecnebi memlekete götürülmek üzere 
satılacağından işine gelenlerin ithalat gümrüğü satış komisyonuoa müracaatları ilan olunur. 

Izmir ikinci hukuk mahke
mesinden: 

Akşehir Turgudan Harımlar 
köyünde Osman oğlu Ali aley
hine karısı Izmirde oturur lh· 
rahim kızı Zeynep tarafından 
açılan boşanma davası sonunda: 
Tarafların boşanmalarına ve 
kabahat _Alide görüldüğünden 

hüküm tarihinden itibaren ye
niden bir sene müddetle evle-
nememesine ve muhakeme ma· 
sarifi olan 1394 kurıışıın Aliye 
yükletilmesine Temyiz yolu açık 
olmak üzere Alinin gıyabında 
12·4-937 tarihinde karar veril-

13 - 23 1097 (641) 

MİLLi EMLAK MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
No. 
166 Karşıyaka alaybey Rağbet S. 20 No. lu EV 
167 Yol bedesteni büyük Bidayet hanı içinde 83 · 15 

Lira K. 
12 00 

eski No. lu dükkan 18 00 
168 Alsancak Hacıbekir S. 109/2 taj No. lu dükkan 16 00 
169 Tepecik Altay S. 8 No. lu oda ve dükkan 24 00 
170 Birinci kordoıı Balıkhane altında müzayede salonu 160 00 
171 Hisar cami civarında mürııbit çarşısında 

Kızlarağası Hanı ve müştemilatı 1050 00 
Yukarıda yazılı emvalin senelik icarı on beş gün müddetle 

açık artırmaya konulmuştur. ihalesi 29 - 4 - 937 perşembe günü 
saat 15 dedir. Taliplerin Milli Emlak müdürlüğüne müracaatları. 

14-23 1162 (660) 

miş olmakla H. U. M. K. nun J • 1" El kt "k 0 k 
maddei mahsusasına t~vfikan zmır ramvay ve e rı şır e· 
tanzim kılınan ihbarname Ali· tı"nden•. 

zade sokagı Ahenk mat· nin elyevm ikametgahının meç· Şebeke ameliyatı dolayısile cereyanın 24-4-1937 de saat 13 
baa.I Yanında. huliyetine mebni mahkeme di-

1 
dd ı ·ı 

k k 1 d • b ten 17 ye kadar Yusufdede, Deg"irmendağ, MıRır ı ca e erı e Numara:23 En hoı meyva tuz:udur. lnlnbaıı def eder. Mide, bağıraak, vanhanesine tali ı ın ıgı te • 
T 1 f 3434 H k 1 1 )• • k k · 1 k n mu .. cavı·r sokaklarda kesileceg· i sayın abonelerimizce bilinmek e e on : k aracigerden mütevellit rahatau:lıkları _önler. aımı o ay •tlırır. ıg ma amma aım oma zere 
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