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imtiyaz ıahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Başmuharrir ve umumt neşriyat mUdürU: 

ı;---~HAKKIOCAKOGLU 
_ ABONE ŞERA1T1 

1 

DEVAM MODDETI Türkiye için Hariç içm 

Senelik • • • • , • • 1300 2800 1 
Altı aylık • • • • • • 700 1300 

il T E L E F O N : 2697 .:;;....... 

Fiati (5) k~ttur 

• 
Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserininitı B ekçisi, Sabahlan Çıkar Siyasi Gazetedir 

- l- - -

SO'>(,~) 
ı Bir tren faciası 
1 

1 Kalktita, 17 (ô.R) - B ugün bir tren f4cltm 
olmuş, lokomotifle iiç vagon ·müthiş bir sademe, 
ile devrilmiştir. Yiizdcn Jazla ölü vardır. 250 

1 

kadar yarıılı hasıanclcre kabul edilm41ir. 

YENi ASIR Matbaaunda budlnlfbr. 
1 

Fuar Güzel Bir Eser 

. . -.ü.ill 
,.~""-"'""'-""°s"'"'ay""ı';" lkt~;~ V~kili ve rekatlerindeki zevat Fuar ~azinosıı .. önünde 

IKTISA T VEKiLiMiZ 
Limanda yapılan bir top~ 

lantıya riyaset etti 

Bağ potasaları 
Elli seneden beri bağcılar ta· 

rafından tercihan kullanılmak
ta olan LEDERER potasalan bu 
sene dahi getirilmiştir. Bu seneki 
potasalar 100 dcrcceliktir. 

DEPOSU 
Kemeralb c:amii kart•mda Sabri 

Siileymanoyjç. 

1 = .... ..1ROM'i.ANDA"iiYAiiYOR1 ...... . . . . . . . . . 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

Türk inkılibı 
içinde bir anahtardır • • • • . 

• (Modern Türkiyenin temeli olan Kema~ 
Uizm ne yalnız politik ve Sosyal bir sistetrd 
i ve ne de sadece bir hayat felsefesidir. s 
5 O bunlardan daha fazla bir şeydir) i 
• Loncı,/da çıkan ve İngiliz matbuat; 

içinde ciddiyeti ile tanınan c:The Speo
tator> mecmuasında, inkılabımız hak
kında cidden değerli bir tetkik yazısı 
çıkmıştır. Diyebiliriz k i KEMLlZM 

ruhunu ve Türk inkılabını bu kadar 
içinden görmüş, nüfuz etmiş bir imza
)'a ecnebi muharrirler arasında tesa
düf edilmemıştir. «Kemalizm ruhu> 

seılcvhasi~lc çıkan bu değerli makale
nin muharriri B. Rom Landau'dur. Bu 
yazıyı ehemmiyetine binaen aynen SÜ· 

tunlunmızn geçinyoruz: 
«KC'mal Atatürkün memkketi için 

H 

Müsademede altı Ermeni öldü. Uç 
Arap polisi yaralıdır 

Çek· istila etti 

Yeni kabineyi tekrar Mi
lô:n Hodza teşkil edecek 
istifanın 

I>r. B. Bneı 

sebebi mali işlerdir 
Rom::ı, 17 (Ö.R) - Milfuı Hodza ka

binesi istüa etmiş, kabine reisi bu sabah 
istifasını Dr. Bencşc vermiştir. Ka
binenin istifasına sebep çiftçiler parti
siyle lıükümet arasında parlamcntQda 
cereyan eden bir münakaşadır. Çiftçi 
partisinin çiftçilere 100.000 kuronluk 
avans verilmesi hakkındaki teklif ini 
maliye nazınnın reddetmesi buhran do
ğurmuştur. Kabineyi tekrar B . Milan 
Hodz.a kuracaktır. 

Prag, 17 (A.A) - Bu sabah sayfiye
den avdet etmiş olan reisicümhur B. 

- Sonu üçiincii aalai/ed• -



Sahife 2 

Hayatı 

ucuzlatmak .. -. 
lstihsalatın maliye-
tini indirmek refah 
seviyesini yükselt-
mek demektir 

-BA~TARAFI BtRJNCl SAHiFEDE-· 

sık takip ve kontrol etmek mevki ve 

salahiyetinde bulunan müessese
ler tabiidir ki belediyelerdir. 

Binaenaleyh bu mesele bir be-
lediye işidir •• Bunu yapmıyan ve ya

pamıynn belediyeleri haıekete ge
tirmek, onlara maddi imkanlar bah
§eylemek, davanın .ruhunu teşkil 
eder.. Dahiliye vekaleti gayri tabii 

bahalılık acbcplerini tespit eyledik

ten ıonra bu vazifeyi imkanlarla 

birlikte belediyelere verirse mese

leyi en kestirme yoldan ve muvaf

fakıyetle halletmi~ olur. 
-- HAKKI OCAKOC.LU 

•• • • 
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1 nyalı amele 

PAZAR 18 TEMMUZ 

24 saatte 
Sarhosluk vak' ast . 

D ün izmi~e beş sarhoşlu~~; 
disesi tespit edilmiş ve suÇ ı.ı e
hakkmdn cürmü meşhut ın~~~e
lesi yapılarak, mahkemeye go rd 11 
rilmişlerdir .• Fakat bu hadisel~ ~\ 
üç danesi yalnız sarhoşluk d'!k. 
sarhoşluk neticesi çakı, bıçn~ ç 
mek gibi cürümlerle birleşiktır •..• 

Bunlardan ikisi aidiyet karn~~i 
le, asliye ceza mahkemesine te~ 
edilmiştir .. Biz enteresan buldu~ 

Kazanç vergisi Hüviue i meç ul adamlar tarafından h'.~~nı ~:.;;:~~~inin muhakeın•" 
V k" l 1 J Uız Ali R iza, dün kör kütük s;1b 

e a et sua e cevap sarho ı•ldı• hoş olmuş, Kemeraltında Ştıdı.ı· 
verdi esrar a sokağındn o duvar senin bu'*'' 

2395 numaralı kazanç vergisi knnu- c::ı----~-1mı-... -=--111111_.ım::m1CC1nmı._.-ıı:m:ıı .. aı:m:::m1-- var benim yıkıla yıkıla terzi ) 1• 
• rın dükkanına devrilmiş •• Elinde tı.ı. 

nunun 
51 

nci maddesinde resen ve lk- Ger_ 1akıta kadar hadisenin ıç yüzü anlaşılamadı tuğu bir çakı ile müştekiye hitabe" 
mnlen yapılan vergi tarhlyntında ver- ~ 
gilerin tahsil suretini gösteren lstis- Bucadan gazetemize haber ve- kahve içiyor, bu güzel manzarayı Ayni adam, kendilerine kahve - Terzi Yaşar sen misin? 
nal bUkmün kanunun 42 nci maddesi rildiğine göre dün hüviyetleri meç- da seyrediyoruz •• Gelin size de bir içirenlerden birinin Mustafa oğlu --- Benim.. . ~· 
mucibince beyanname tetkik neticesin- hul üç kişi Konyalı iki delika~lıyı iğ- kahve içirelim.. Ali olduğunu söylemektedir. -- Yaşarsın ha .• Ben de sen• ) 
de yapılan tarhiyat il.fivcsine de tesmili fol ederek esrarla s rhoş etmışlerdir. saf gençler bu sözlere kanmış- Hadisenin cereyanına göre, bu şatmam 1 •• 
icnp edip etmi •. Mali V kA: . Hadisenin iç y'izü şimdilik anlaşıla- lar beraberce Kançeşme civanndaki saf delikanlılar esrarlı sigara ve kah- Demiştir.. ı.. 

yecegı )'e e wctin- akl be be ak' d K k l lard A · ' 'l k l 1 k H" t d v b ada n teı• den sorulm tu marn a r-.. r v a şu ur: on- yamaca uru muş ır.. teş ya- ve ıçm me suretiy e uyutu ara so- ıç anıma ıgı u mı • (ti 
Velmlct b~ h. .. . • . yanın Bozkurt köyünden Osman oğ- kılınış. kahveler içilmiş ara sıra yulmak istenildikleri ihtimali kuv- dit kılıklı laflarından korkan teiif" 

Nüfus müdürü . ususta gonderdığı bır ı ıu Osman\ ~ arkadaşı çalışmak üze- kendilerine sigaralar ikram olun- vetli görülmektedir.. Yaşar, hemen karakola giderek c 
tamımde kanunun tahsilAta 't • b d edil ·· h 

G ıd• b 1 d .. . . . u aı umwnı j re şehrimize gelmi~ler ve ura a ka- muştur Güzel manzara seyr · - Eğlendik sözleri kendilerinin iç- mu meş ut yaptırmıştır.. ~ı e 1 ve işe aş a 1 hilkumlerının istisn te§kil d .. ıı ... ... . nsını s · e en 1 zandıklan paraları biriktirdikten miştir.. tikleri esrarlı kahvenin tesiriyle dal- H akir.1 bay Ömer Kaya, knr§15 

Tokat nUfus müdürlUğUne naklen ,5 incı maddede yazılı tahsil usulUniln sonra memleketlerine dönmeğe ka- Lakin biraz sonra memleketle- gaya düştüklerini göstermektedir •• dikilen s uçluya sormuştur : 
tayin edilen viJiyet nüfus mUdürU B. mükelleflerin, kanun! mecburiyetlere ı' rar vermişlerdir.. rine dönmekte olan Konyalılar uyu- iki Konyalı eczaneden kara- -- Maksadın ne idi}.. 1' 
Mustafa bugün Tokata hareket edecek- riayet etmemelerinden veya bir kısım Yirmi nltı yaşlannda olan bu iki yup kalmışlardır. . kola götürülmüşler ise de akşam geç --- Eümdeki çakı ile salatalık 50 

tiı'. kazanclarmı gWemclerinden dolayı genç dün yaya olarak memleketle- {)yuyan iki gencin vaziyetini şiip- vakite kadar kendilerine geleme- maktı l.. ile 

V
• ,,~ 

1
_:_ üf" " dUrl::r.:ı... h_ 43 UncU madde mucibince resen ve 1 rine dönmek ve yahut biraz gezin- heli gören bekçi bunları alarak Bu- diklerinden ifadeleri alınamamıştır. . -- Senin b:r çok defalar çak1,~f 

wayetuu.u; n us mil "'6~e ~ 76 k .. B · ·· · d ki · ' · B Y 1 d k b 1 b ııv ncı maddenin birinci ve ikinci fık- me uzere uca şosesı uzerın en caya na ettırmıştır.. uca ecza- a mz birisinin üzerin e se iz, di- öy e sabık.alann var, nl'~ir ıı 
yin edilen Tokat nüfus müdur<l B. Ah- raları mucibince de ikmalen yapılan 1 giderlerken Kançeşme mevkiinde nesinde kendilerine ilaç verilmis ol- ğerinin iizerinde de yirmi lira çık- -- Ayık iken, böyle şeyler akı:: 
dullah da şehrimize gelmiş işe başla- tnrhiyata münhnsır olduğu bildirilmiş-lbunlarm önüne iki kişi çıkmış, ken- masına rağmen hir türlü kendileri- mışbr.. Üzerlerinde para bulunma- dan biJe geçmez .• Sarhoşken ne> 
mıştır. tir. dilerine yakınlık gösterdikten son- ne gelememişlerdir.. sı soyulma teşebbüsünü şüpheye dü- tığımı bilemiyorum.. laf" 

ra şu teklifi yapmışbr : Osman oğlu Osman sayıklamak- şürmektedir •. Bu adamların ne mak- Hakim suçlunun eski sabık~ ,e 
Sulh ceza mahkemesinde - ~e~.'e~rilerl •. Siz bizim mem- ta : satla bu hale getirildikleri anlaşıla- mn çıkarılmasına karar verını~ııf' 

leketlı ır.ısmız .• Bakın buranın mau- Eğlt:nmek, öyle eğlendik ki mamıştır .. Buca zabıtası ehemmi- cürmün mahiyetine göre suç! 

Dün dikkate ş 
him bi ha 

zarası ne kadar güzel.. Biz burada olur şey değil, demektedir.. yetle tah!:ikata devam eylemektedir. derhal tevkif ey1 "'Diştir.. ,,,• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
U... Bir mahkum ı 1055 Numaralı kanuna aittefsir Cereyan veren ... 

Muhakemesinin yeni- • • s • imtiyazlı. şirketlerde ro 
d .. -ı ... t J: e vı ayı anu un- teahhıt muameles 

a 
• 
ıse o .. en goru mesrnı ıs e ı yap da maz ıll' 

ıv1 h k •• Scforihisann C 'ıanlı köyünde Baki • d lıntiyaz.lı elektrik şirketleri ta. ~. '"'' 
a emeye rapor go deren bı•r oğlu Mahmut ayıu köyde Süleymanın e e e.n ,..-kızını kaçırırken karşısına çıkan ve - dmı 2395 numaralı kazruıç vcı-gtsı dıı' 

1 f 
nununun 8 inci maddesinde yazılı -" 

Suç Un Un Vazı• eSJ• b d 1 knçırmnsıruı mtini olan Silleymanı <.ıl- re>-
3ŞJ n a ça ış- dUrmil§ ve bundan dolayı şehrimiz ağır- M .. . 1 h . ı 1 d . ire ve müesseselere verilen ce cdi-

• cezasında devam eden muluıkemcsi ne- uessese er angı şart ar a evır bedelinden taahlıüt bedelleri gibi t ti? 
tıg"' 1 tespıt edildi ye sırasında vergi kesilmesi ıazırııgc w 

ticesindc 24 sene ağır hapse mahkum kend:Jerı·ne or ak alabı· ı·rıer gelmiyeceğindc tereddüt edildiği aıı 
Dün ikinci sulh ceza mahkemesinde. I edilmişti. Mahmut hakkındaki hüküm Ve Ya " 

§imdiye kadar rastlanmıynn ve alakadar- kat'iyet kesbetlnlştl. M.nhkum Malı- şılmıştır. tt 
Dün Maliye Vek.Uletinden "uruoe 

ların şiddetle nazarı dikkatini celbeden mut dün müddeiumumiliğe bir istida Teşviki sanayi kanununun mu- lektif veya hususi bir şirket teşkil gelen bir tamimde kazanç vergisi ~ 
hukuki bir hadise ortayn çıktı. Ve hakim vererek vaktiyle suç delillerinin top- addel yirmi altıncı maddesinin tef- etmesi halinde bu şirket kanunun t "' 
tarafından incelendi... Meseleyi ba~ın- lanmadığını ve bu yUzden mcıhldlm ol- siri hak.kandaki Büyük Millet Mec- yirmi altıncı maddesinde yazılı ka- nununun 8 

inci maddesinde yazı 
1 

~ 
dan nihayetine kadar anlatalım :: duğunu bildirmiş ve Mdisenin birçok lisi karan vilayete tebliğ edilmiştir. l yıf ve şartlara tabi olmnksızın mua- ahhüt muhtelif umumi tebliğlerle ~ 

Bucada oturnn Bay Şerafeddin adın- yeni şahitlerini göstermiştir. Ayrıca Maliye vekaletinden vi- fiyet ruhsatnamesinden istifade olunduğu üzere mezkitr maddede }ı!1' 
da bir zat, kendisine htıkarette bulundu- Bunun ilzerinc ağırceza mahkemesi lfı.yete gelen bir tamimde bu tefsir edecek, fakat anonim, limited, ko- zılı daire ve müesseselere karşı .bir dC" 
ğunu iddia ederek, yine 8ucada oturan bir naip tayin ederek iadei muhnkeme münasebetiyle yapılacak muamele operatif (?ibi müesseseyi şahsa mu- met ifası veya bir mal tcsliminiil iııY 
ve Alsnncakta Devlet Derniryollan çu- • ... için tahkikata başlanmıştır. hakkında şu izahat verilmiştir : zaf olmaktan kaldıracak şirketler ruhtc edilmesi demek olduğu ve. cC' 
'\'al dairesi "efi bulunnn 8. Nccmeddin t p - 105.5 ma al t 'k" · k t kT f 1 A .. • tiyaı.lı şirketlerce verilen elektrik. jll ,. · 1 amuk t fk •k[ • nu r ı eşvı ı sanayı a- eş ı ı sure ıy e sınaı muessesenın reyanı fiatlerinin Nnfrn VckfJc~_, .. 
aleyhine bir dava açıyor.. . . e l erı nununun J .543 numaralı kanun ile m ezkur şirketlere devri halinde mü- 15" 

Bu davanın duruşması dün yapılacak- Denız.lıde pamuk hastalıkları Uzc- tadil edilen yirmi altıncı maddesi essesenin muafiyetten istifade ede- tetkik ve tasdik ettiği bir tarife)'~ ae-
tı. Fakat suçlu Necmcddin gdmemiş, rinde tetkikler yapan zirant müdürü l hakkındaki tefsir knrarı Meclisten biltnesi için yirmi altıncı maddede nat etmekte ve müesseselerin l' C" 

meçhul bir şahısla mahkemeye bir istida B. ~adir Uysal yarın şehrimize döne- çıkmıştır .• Bu madde mucibince sı- yazılı mecburiyetin ifası lazım gele- rini serbestçe tayin ve tesbit ~;ti 
ve istidayn bağlı bir rapor göndererek ccktır. B. Nadir, tetkikleri hakkındn nai bir müessesenin basknsma clev- cektir... dikleri gibi müstchliklerle aktctti {if 

luıstnlığı dolnyısile muhnkeme&inin ba~ ~ir rapor hazırla_s"tlrak Ziraat Vcktıle- , ri halinde devrnlanları~ bu muafi- Teşviki sanayi kanunu mucibin- aboncman mukavelenameleri de ~J 
ka bir güne talik edilmesini istemiştir. tıne gönderecektir. yetten istifade edebilmeleri için lce kazanç vergisinden istifde eden tehliklerin tayin ettiği şartların ~ı: 

Doktor B. Ziya tarafından verilen ve vene yı}tıldığı ve baygınlık lisan göster- devir hadises_i~i devir tarihinden iti- mükelleflerin ruhsat tezkeresi harç- yazılı dairelere karşı elektrik tc O' 
hastanın bir ay istirahate muhtaç olup _ diği görüldü. Kaldırılarak müfettişin hare;° alb ~y ..1çmde !ktısat vekaletine l lanndan muaf bulunmadıkları, ev- 8 inci maddesinde yazılı daire '~ 
mahkemeye gelemiyeccğine dair olan 1 S lh hakimi B. Naci Erel odasına getin1di. Ve dedi ki : ~hr!ren. ~ıl.dı_nnelerı ve ruhsatname- velce tebliğ edilmişti. Bu tebligat esseselere elektrik cereyanı ,,c iJ# 
bu raporn kartı müşteki vekili avukat B. sana~ ~~~mi dairesine almıştır. Bu 81_ I - Beni en mutahnssıs doktorlara nın tadılını ıstemeleri mecburi bu- üzerine şimdiye kadar alınmamı taahhüt addedilmiycceği ve bu ~ t1 
Kiırnil demiştir ki • 1 h • d m11'"' • eb"l" · · B h 1 k b lunm~tadır.. Bö. "yle" bı'r ı"hbar vakı' olan tezkere harçlarının ı._nununş şartların müstehliklercc kabuli.ill ..• ıı . · rnda şahitler müvace csın e vaziyet ......,ene ettir ı arsınız. u asta ı en· _ ~ W.şY 

. -- ~denız avukatım. Mılhkemenin tesbit edilıriştir. de mevcuttur. o~~~dı~. takdırde .ruhsatnamenin 85 inci maddesi hükmüne göre ce- uımmun etmekte olduğundan un ~ 
bır euz u sayılırım. Adaletin faŞmaz ve j Hukim suçluya sormuştur : Ha.kim cevap verdi : hu kumsuz sayılması ıcap etmektedir • zalı olarak tahsiline teşebbüs edil- şirketlerce kazanç vergisi kanU~~c~ 
emniyet verir bir suretto iılcdiğini gör- - Bu raporu siz mi gönderdiniz) - Bu hn.stalık mahkemeye gelmenize Sınai bir müessese sahibinin va- diği anlaşılmıştır.. elektrik şirketlerinin tayin ~p 
mele idealimizdir. Hasta olmadığı hal- - Evet... mani midir> nına ortak alması veya bir şirket Maliye vekaletinden -hr' • - seselcrc imtiyazlı şirketler tncd u# 
de lıstal - 1- • 'rah ı D 1 k"l · h il ,..- ımız verilen elektrik cereyan b e eti' 

• tK ve ısti at rapor arını getir- - Haatn mmnız) - eği dir... teş ı etme~n a erin" d · · l d k' l~'- d 1 l b _,_ . ın e yırmı a - e ı a a&a ar ara ge en ir emirde den tediye sırasında vergı' kesflıtl 
me&; yüzünden bazı davalarda ttı.raflann - Kalpten rahatsızım... - O halde bu rapor ne oluyor) tı.n. cı .. madd~e.kı _devir tabirinin müessese sahiplerinden Aimdiye ka-
Lir veya iki" b k t-L!f edil N rcd '\ s· mnhk 1 ~ l k >' si icap ettig~i bildirilrnic:Ur. .~ uçu sene ~ eme- - e e oturuyor sunuzr ır saat sonm, emeye ge ccegini şumu une gmp gırmiyeceği ha - dar hiç bir suretle ahnmamıc:ı olan Unh,.. lıtltir .. 
dıgı·-· ~ hl k d. B d ·· ı· _, b f d k d k b 1 ,.. Bu şirketlerin m asıran •r;,~ goru me te ır.. - ucn a... soy ıyen suy.ıunun u i a esi de tesbit ın a vu u u an tereddüt üzerine tezk ha b' d f "tı:P'. 

Dnha dün yüksek mahkemenizde b - - Demek bugün Bucadan vnzif«'ye edilerek avdet edildi. Büyük Millet Mec!i:ıince ittihaz olu- er;ak -~cının ır e alaya kmtahah- mevzuu teşkil eden işlerine .mu ı._,1' 
lalan ve 499 numaraya ~yıtlı davamız geldiniz, hnsta ndnmın vazifede ne i§i j Aradan iki snnt geçti. Mubaşir bağır- f . k sus o uzere cezasız o ra - olup imtiynz mevzuu haricinde {ıı# 
da böylece. raporlarla bır buçuk sene- var) da. Suçlunun yine gelmedı'g~ı· nnla•ıldı. nahn te sır farlannda müesseseyi sili bildirilmiştir.. bazı işlerle de iştigal ettikleri cr.C .At!' 

y şa sa muza 0 ~aktan kaldırmıya- ·- ' ' 11
'' binalar dahilinde elektrik tcsiSDtı ı-:·ı 

dcnbcri aGrüklenmektedir. - işimiz çoktu dal Hakim, yukarıda yazıldığı veçhile va- cak olan kollektıf veya hususi bir B f l d k1 . . ın'1 ' 
Bu raporlardan bir danesi ayn ayn - Buraya kadar gelen bir kimse: ziyeti tesbit ederek auçlunun lhzaren ve şirket teşkili suretiyle sermaye ve aS lTl an yangın u arı vleya elektrik ~:rıyn: ... ı;o t' 

evlerde oturan bütün auçlulann basta· ahk ı ., derhnl k t mk h'- · ·1 • l U • k l eşya ve evazım satışı ı,..m duJCI"'"..,,( m ·emeye ge emez mır . ya a ana ma Kemeye get•n - ış et mesıne orta a mması amai lkiçeşmelik caddesinde Zühre mağaza ki .. .. ,.. cJ1dılS". 
lığından bııhsediyor. Ve suçlu bir buçuk - Geliri... mesıne ve doktor tarafından verilen rıı- müessesenin başkasına devri mahi- sokağı çıkmazınd tat! ba N . ~çtı ıırı gorulmekte . , 
scnedenbcri, doktor raporlnrile mahke- - Bir sa.ate kadar mıihkemeye •gele- P~rla te~bit edilen zııbıt varakası sureti- yetinde bulunmadığı zikredilmiştir.. rinin 280 numar:lı tatl:c~ma~th u= dan . ımtiyaz mevzuund~ h~rıı; 110ô~ 
meye gelmiyor. bilir misiniz) nın, tabıp edliye gönderilerek fenni mü- Binaenaleyh kendi namına istih- nesinden yangı k . cl . la bu ışlerdcn dolayı ~ekizincı ın fit 

Biz bu davanın suçlusunun bugün va- _ Emrederseniz şimdi bile gidebili- talansının alınması ic;in "dd" k 1 u·w• f t h l 1 n çı mı§ ıse e ıt a- yapmak veya elektnk levazımı ,,? 
zife bnşınn geldiğini görüp bildigwimiz t z.k 1 ı ıa ma ~mına sa ... e ı~ı m~~ ıye r~ satnamesi i e 1 iyenin seri gayreti sayesinde büyü- mak şeklinde t.aııhhüd g· işlikleri ı# 

rim.. e ere yazı masma ve mnhkemenın pa- sınaı bır muessese ışleten bir şah- meğe meydan b k 1 d ba l . .. . e ır . ır'P' 
için bu rnporun hakikate uygun olmadı- - O halde; bu rapor ne oluyor) zartesi gününe talikine karar verildi. sın bir veya bir kaç ortak alarak kol- mı§tır. ıra ı ma an stın - dırde b~ ~utler~den tedır,e .s 
ğından derhal ve mahallinde tesbitini di- _ Bende bu hastalık daimidir. Her · • da vergılerının kesilmesi t.ııbudif· 
liyor ve cezri bir ndalet bekliyoruz. Bu vakit gelir. Hattli istirahatliyim.. M BI 
fa1i, vu dava vcsilcsile ispat mevkiine Hakim bu vaziyeti de znbıt varaka. t& Temmuz 937 
koymnğa muvaffak olursak adalete ve sile tcsbit etti. Ve hemen işletme müdü- CUMADAN 
raporlara dayanan mahkemelere büyük riyetine gitti. ı .. ıetme müdürü n. Tahsin tlb 
bir hizmette bulunacağımıza eminim. " 1 aren AY ARE INEMASI TELEFO 

3151 Ankarnda bulunduğundan vekili harc-
Hakiın B. Naci Erel, bu müdafaa knr- ket müfettişi B. Cemil ile görüştü. 

şısmda de-~al bir karar ittihaz etti. Ve _ B. Necmcddin hakkında, idnreniz 
Muhteram halkımızın tanıdı~ı ve bildiği ve sevdi2-i 

2 MUllTEŞEM Fil"'M 
artistler tarafından temsil olunmu~ 

mahkemeyi tatil ederek; otomobille Al doktoru 8. Ziya tarafından verilen ra· 
sancag .. a, suçlunun memur bulund·ıöu d · · h h b d o por an ve ıstıra atten a er ar mısınız~ 
Devlet Demiryolları çuval dairesine g t· - l-layır. Fakat. rapor verilmiş ve 
ti. Ve karşısına çıkan ceketsiz ve iki kol- istirahate muhtaçtır denilmi~ ise rapor 
lan bileklerine kadar sıvalı bir znta hi- dairemizce mkbul ve muteberdir. 
taben: F k b - a at u zat rapor hilufına ola-
. - Çuval dairesi ııefi B. Necmeddi- rnk, şu dakikada vazife başında bulunu
ni anyoruz, lütfen gösterir misinizr dedi. yor) 
Hakimin karsılaştığı ve sual sorduğu bu - Haberim yok ... 
zat: B "h d u cı et e zapta geçirildi ve imza 

- Aradığınız Necmeddin benim: bir etmesi için B. Cemile teklif edilmiş ise 
işiniz mi var) de, dairenin avukntı ile istişare etmeden 
• Cevabını vermiştir. B. Nccmeddin ha- zapta imza koynmıyncağına söyledi. 

BiRDEN 
1 - A N i j 

IVAN PETROVICH - MARY BELING tarafından temsil edilmiş muzikah, şarkılı büyük operet 

2 - PA 
LIL YAN HARVEY - ARMAN BERNARD gibi iki dahi 

SEANS SAATLARI 
Paı:?"anini 3,30 - 7,15 de 

PaJyaço 5, 15 - 9 da 
Cumartesi, pazar saat 1,30 da Paganioi ile başlar 

1 ı Renkli 
MIK/ 

AÇO 
sanatkarın vücude getirdikleri enfes filim 

/ I ' 
FIATLER 

DUHULiYE 
TALEBE 

20 
10 

KURUŞTUR 
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Avilla 
B~mb;;dıman 

edildi 
it ~Ddra, 17 (Ô.R) - Avil!a 
~ bugün tayyare filoları 
Oı&ı'ından bombardıman e_~ildi. 
le . er, yaralılar çoktur. Olen-
rın ekserisi kadm ve çocuktur. 

Yunanistan da 
lçhi yerine şerbet 

kullanılacak 
latanbul 17 (Hususi) - Yu

~~1 gaıeteleri Yunanistanda 
d bayramlardan ve balolar· 

1 
~n IDaida zamanlarda müski

til lcuUamlmasımn men 'ini is
,/~rlar. Yunnn gttzeteltri 
~Utrıden mukavvi şerbetler ya
•k ~asını, bu suretle hem sağ
) ışlerinin, hem de içtimai 

1 
';•ların. kendiliğinden tedavi 

ı_0 Qoa gıreceğini ileri sürüyor
ttr, 

"'4 lu. mütalealar elkarı umu

ti ~~de ehemmiyetle takip edil-
t.:tedir. 

Bir ihtiyat tedbiri 
, l~tınbul 17 (Hususi) - Yu

k •rıııtan hükümeti Yunan hal
~=ın h~rp :zamanlarmda iaşesi 
8 ~lcsıni tetkik etmektedir. 

Q ,, b' k • k . te d' ır as era omısyona 
ı,~ d edilmiştir. Ordu ambar
lb 11 a hem orduilun, hem de 
d~~l.e~etin başlıca gıda mad • 
1-r tını karşılamak üzere stok-

ıneydana getirilecektir. 

l': ~rzincanda 
:~ı halkevi binası 

it l'lıncan 17 (A.A) - Bugün 
~t 16,30 da ve 17 de yeni 

fe l~evleri binası ile ş·mendi
'~ ıstasyon binasmm temelleri 
().ll:Uşbr. Merasimde vali Fahri 
itlen, ordu müfettişi general 

lırn Orb - . l'ia. ay, .rceaı:ıy1 mPm" -

tair •skcri erkan ve kalabalık 
.. halk kütlesi hat.ar b\llun-

'tlur. · 

L Bu her iki törende ıncmle
•tt• h 
'-

1 aştan başa refaha ka-
ti fturan cürnhuriyet hüküme-
.ı:e karşı halkm minnettarlık 
it Ygularım ifade eden nutuk· 

t aöylcnmiştir. 

lrlandada 
lr~Ublio, 17 (A.A) - · Yeni 
)a bda ana yasası hakkında 
llt:ılan plebisitin kat'i neticesi 
letı rolunrnuştur. 685.103 kişi 
re tc 526.945 kişi de aleyhte 

Fiİi~'ti':· nümayişi 
t.ı kahire 17 (A.A) - Milli 
fı:kır hrkası denilen muhalefet 
"- ası önümüzdeki salı günü 
cS.,1111li bir nümay:ş icrasına 
h.rtl edilmiştir. Bu nümayişte 
~•hPler Filistin meselesinden 

•edecelderdir. 
........... 1 

Kültür lisesi 
Askerlik kampı yaran 
l{ bitiyor 

ke l~~lür lisesi talebesinin as-
i' I" L b' k • l',1 b ".•mpı yarın ıtece br. 

h,rı' eııın askerlik dersi imli
ller '1 Y•~ın kampta değerli ge
le ~ lerımiıin ve askeri erkin 
paı_ llleranın buz.urlannda ya-

takhr. 

v·~ilayet bütçesi 

-:S 

Suriyede kanlı 

YENIASIR 

//; 

=====~~~~~ı 
hadiseler Kardeş Afgan Padişahı 

Salüfr 3 

Vekiller 
Dün Moskovadan 

ayrıldılar 
DUn Volga kanala Uzerlnde 

bir gezinti yaptılar 
-BA.ŞT ARAFJ 'BtRJNCI SAH1FEDE-

Deh hani aşireti Kamış- SaaA dabat paktı mu·· nase- ~~:;t~:;ae~ !;f~~-: ~:~~~y; ~~:~: 
mıserı muavını B. Berm1tn ~arafında.ı 

lıyı ı·hata etmiştir betı·yıe Şefı· t~brı·k ettı• karş~:::;i~~:;dır~imitr~\'dan '~purla 
""' Moskova ıskclcsınc dosru kanal boyun• 

•• - ca gezmi~ler ve yolda 1vankov baraj ... 

M .. J J lt Ermeni öldü. , 'c Atatu··rk, do··rt kardeş ulus nı. elektrik santralım ve bir numaralı USQaemeae a l U 1

1 
arasın• cltluzu tetkik cylemiilcrdir. 

A l • • l d d k• b "J I u • b d ) Dönü te de Yokromadaki tulumba rap po ısı yara ı ır a 1 ag 1 ıga ışaret uyur u ar istasyonunu gezrniıılerdir .• 
lst.anbul, 17 (Tdgraf) - Şamdan bil- menilerdcn tahliyesini istemektedir. -BA <."TARAFI B1R1NC1 SAH1FEDE- Dört kardeş millet arasında mevcut en B BB. Rdu~tuk· Aras ~c Şükrü Kaya Bay 

d. ·ı ı··· .. S . d . • d "'ıraks t b d ·an ~ •i ele almak 'J 1 erman nn analın ın§Mı, faydalan ve ırl c ıgınc goı-c unyc c sıyası u- nı ·n ura a l rc:ı ve leketlerimizin tesanüt ve kardeşliği ve 11ık1 dostluk tabıtalannı teyit ederek ci- • ) . . 
. . .. kili · h"küın ctmekl' B . . .. • . 1§ eme sıstemı hakkında mufassal ma• 

rum hu; le 1) i Lir ct•rcynn takip etme- ınustn en ıcrnyı u ır. u sulhun muhafa:ı.ıuıı ıçın en mucssır hır han sulhunun esaslı desteklerinden biri- J(ı l I d 
tak d ik! taraf arasında kanlı "ar r: ·ı 1 • k .. B C • mat a mış ar ır .• 

mcktcdir. Suriv<! şimdi yeni b ir 'n- mm n a • • • ' ~· - <tmı 0 ncngınn ·nnıım.. u ırs .. ttan 15" sini tqkil eden b ··ı · · ·n t M k 17 (AA) T' k. '--
. t l d • b' l • ' pışınalar olmuş, • müsademelerdc nltı tifadc ederek siz ekselnnsın şahsi saadeti 1 . . . b u ~~ um e~enn mı e.. os ova, . - ur ıye na-

zıyc mr:ıı:sın n u unu:, or. . · ·ıdürül. •. ··şı·· üç A .. • . • • • • erımızın nrışseverlıgı snyesınde gclmış riciyc ı.•ekili bay Rüıtü Aras ve Dahiliye 
. . Ermcnı o mu ur. rnp po- Vt T urkıycnın refoh ve ık balı ıc;ın en ea· , 

Dcrızar, Hasıc ' ve Kamışlı mıntaka-
1 
.. d ğ •aralıdır. olması hepimiz için iftiharı mucip bir ha- vekili B. Şükrü Kaya Odcsa yoluy]c 

1 d V 
.
1 10, • 1 . ısı e a ır )! mimi temennilerimi arzcderim.. d T k h k 

arın a atanı er ı: r.msız. otonle eny- H 1 b'ld. ·ıd·g·'nc göre Dehh ~ . d ' h isedir.. ür iyeye are et etmişler, istasyonda . a cptcn ı ırı ı ı ' anı Afganıstan pa ışa ı . . . .. . . . 
le Erm<'..nılcrc !Gı.rşı cephe almışlardır. aşireti reisi, J.cndisiylc rekabet ve bu- Muhammed Zahir Saadabad paktının mili etlerimize kut· ı Lltvmof, Stomonıa~of, T ~rkıye clçısı ve 
Kamış1ı mıntak. cı , Vata.nılcrin Deh- suml't halinde olan Srunhar aşireti rcisi Afganistan padi,ahı majeste Muhnm- lu olmasını temenni ederken bu hayırlı aefare~ erkanı ''esaır şahsıyetlcr tarafın .. 
h • Cı • l. t· f d ih •~ ~;ıiln · ·tir· ··1d"' k · · alt ti · ı ·ı h" I _'Lh dan u •urlanmı )ardır .. anı ışırc ı nrJ m nn a ... , L'U ll§ • Abdurrnhmanı o unne ıçın ı y zl met Zahir Han vcaı e ı e :zata umayun arının aın at ve 
Aşiret reisi Kam~lı.nın 1"ronsıilarla Er- kişilik bir kuvvetle harekete gççmiştir. KABiL saadetini ve kardeş Afganistanın refah Agv ac,· lanma 

k 
Saadabad misakının imuun münasehe- 'Ve ikbalini yürekten dilemekle bahtiya-

ls p an y o J cesetlerini çig"' ney ere tiyle göndermek )ütfunda bulundukları nm.. . raalı;vetı• 
telgrafı büyük bir memnuniyetle aldım. K. ATA TORK T ~ 'J 

bugün bayram yapacaklarmış 
- K;ırdeş kanı gövdeyi götürijrkcn 

biz na,ıl hayrımı yaparız. • ~nazeler 
çiğnenirse bunn şenlik adı verilebiliT mi? 

Hakkını bilen bir millet asilere karşı 

Roın:ı, 17 (ö.,R) - General Franko 
neşrnttivi hir •· ıni-rnnmc<le isyanın ba§

lnngıç glİ niı olnn 18 temmuz tarihini İs
panyol mıllctinin kurtuluş bayrnmı ola· 
rnk ilan •·tmi. tir 
Vnlensİ} nda , ı'..:m , 1 ı;iler birlıği> ayaklanmıştır. Frnnkonun yıldızı bun-

gıızete i Lunu hıımn· hir hareket olnrnk dan sonra sönecek, her §CY aslına rücu 
karşılı.) or • Bu g 2ı:-t e diyor ki : edecektir .. 

y 

Ame 
tayy 

•• gore nan gazete!erine 
------------------------------• aya si par· ş edilen ı 

hazırlanıyor 
---· ... --·------

Türkiye, 

938 ilkbaharında fotoğ
raf sen?isi açılıyor 

Ankara, 17 (A.Al - Matbuat Umum müdürlüğünden: 
idaremiz tarafından 1936 senesi Şubah sonunda Anlcarada 

açılmış olan Türkiye Tarih, güzellik ve iş memleketi adlı foto 
sergisinin ikincisi, yine Ankarada önümüzdeki 1938 senesi ilk
baharında açı'acakhr. 

Bu sergiye de birincisinde olduğu gibi yurdumuzdaki profes-
yonel ve amatör fotoğrafların da iştiraki arzu edildiğinden 
san'atkarlamnızm yurdumuzu tarih, tabii güzellik ve her husus
taki inkılaplarımız bakımından tamtacak olan artistik resimleri 
haıırlıY.abilmesi için şimdiden keyfiyeti ilana liizum gördlik. 

Sergide Jüri tarafından seçilen birinci, ikinci ve üçilncn foto
graflara idaremiz tarafmdan yine birer şeref diploması verile• 

cektir. 

Sarrısunda zeriyat işleri 

Çek kabinesi istifa etti 

Yeni kabineyi tekrar Mi
lô:n Hodza teşkil edecek 
istifanın sebebi mali işlerdir 

Türkiye - lngiltere arasında 

Çinin Moskova elçisi 

Çindeki vaziyet hakkın
da malômat verdi 

ı~tanbuJ, 17 (Telgraf) - Devlet de
miryollan idaresi memleketin nğaçlan• 
ması için fideleri ve fıdnnları ucuz fiat
Ie nakledecektir. Bunun için yeni ta
rüe hazırlanmıştır. 

- Bir Türk genci 
Hukuk Doktoru 
unvanını aldı 

Con Ruzvelt 
Venedik, 17 (Ö.R)- Ame 

rika cümbur reisinin oğlu ba. 
Cohn Roosevelt buraya geldi 
Bir hafta kadar kalacaktır. 

Asiler zayiata 
uğradı 

Ccbclüttank, 17 (A.A) -- Röyter 
ajansı muhnbirinden : 

Centa T etouan ve Melilladan 
AlgeSirasa mütemadiyen Faslılar 

Moskova, 17 .(A.A) ·- Tas Ajansı letmcğc amade bulunduğunu da gGelmekdtedir.. Rhon~aya vkeed~lradank 
bildiriyor j b"Jd' ekt d' rana a cep eaınc sev ı me • 

ı ı ırm e ır. ed' l B hed h .. k.. 'le 
Ç. ç· b" ··k l · · · t bl'W' t ır er.. u cep e u umctçı -

m büyük elçisi T siang ... Ting· ~n uyu c ç~sı aynı c ıgm . 
Fu dün ha Li · fu · t ed ek Va41:mgton paktını ımzahyan dokuz rm taarr ... zu muvaffakıyetle devam 

T 
• •• k • ı • • • Y tvıno 7.lyare er :<' k l .1 w • t w 

U
• tun ırma iŞ erı ıçın kendisine fi ali Çindeki vaziyet devlete yapılmış olduğundan da bay etme 1 te o up ası er ngır zayıa a ug-

hakk d . . . . . Litvinofu haberdar etmiştir. ramış a r · 
• ın .~. _Çın ~arıcı~c .nezarctının mekte ve bu hareketlerin gerek 9 Filvaki Rondadaki hastaneler 

k •• ı •• • ı • bır teblıgını tevdı etmıştır. devlet anlaşması gerek Pris paktı ağızlarına kadar yaralılarla doluoy uye avans verı ıyor Bu tebliğ, Liukoodzika ansızın ve gerekse Milletler cemiyeti paktı dur .• Ölüler Ronda "e Cordoba ~ 

bin ~ayetirniz yeni yıl bütçesi
tlıe nkarada tetkikinin bitmek 
Btıt' olduğu haber ahnmışhr. 
le ~~ Yakında iade edilecek 
lltca~t~;.k işlere hemen başla· Samsun, 17 (A.A) - Tütün kuma mevsimi girdiğinden ziraat 

---~---------- yapılan tecavüzün ve şimali Çine ile tezat hnlinde bulunduğunu teba- varında açılan çukurlara hep bır 
mühim mikdarda Japon askeri kuv- rüz ettirmektedir. arada gömülmektedir .. Harbin ilk 
vetlerinin duhulünün Çinin tama· Bu tebliğ ayni zamanda Çinin gününü tesit için yarın Algesiras ve 
miyeti mülkiycsinin bariz bir suret- jnponya ile olan anlamazhklannı Lalineada icrası mukarrer ?lan 
te ihlali demek olduğunu bildir- her hangi bir sulhçu vasıta ile hal- boğa güreşlerinden söylenmıyen 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ hlr se~p~n dola~ "~ geçilm~t~ 

Jlı bankası köylüye geniş ınikyasta para dağıtmağa başlamışhr. 
A. azırlıklar bitti Tütün müstahsilleri murabahacılar elinden tamamen kurtulmuş, 

lill Yı~ 22 inci Perşembe günü muamelelerini ziraat bankasiyle görmeğe başlamışlard1r. Faizin 
ı,,:~:n. fakir ve z.aif çocuk- azlığı ve tütün aahşının kolaylaşması noktalarından köylü çok 

'-lak nıı ve dağ havası aldır- sevinmektedir. 
lellli ve kuvvetlenmelerini Karadeniz kaylüsünün mısır ihtiyacını temin için banka şim-
dti 11 etmek için açacağı Boz- diden üç milyon kilodan fazla mısır mübayea ve sevketmiştir. 
'1erla ve Ali ağa nabiyHi Kiİı- Mübayeaya devam edildiği için mısır fiatleri normal şekilde 

'YaaJan açılacakbr. Ha- devam etmekte, hem mllatehlik, hem de mlbtabıil bu vaziyetten 

Spor kampı )i'akir bır ıneınlektı.t Yalnız bu ilganın asilerin son za. 
• manlardn insanca pek çok zayiata 

lst..ınbul, 17 (Telefonla) - Kampa l •anbul, 17 (Hususi) - lngilt.crenin uğramıs olmalarından ileri gclmiı 
istirak edecek lzmirli milli oyuncular knsalnrında mevcut altın stoklan tek· olduğu tahmin edilmektedir •. 
bu sabah sehrimizc geldiler. Saidin ror k. barmışlır. Stok mevcudu Uç bu- Bir kaç zamandan beri Cebelütta• 
mutlaka milli takım saflarında, sağ iç çt•k milyar dolar kıymetindedir. Bu rık havalisinde hiç bir Alman ve
mevkiinde oynatılması etrafında kuv- yekun 929 yılındaki altın mevcudwlUn ya İtalyan harp gemiai görülmemi,. 

laaamea bi~ir. memaua balanmaktadar. ,._~~-"-'....;;;.;;;;._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----
vetli bır cereyan vardır. tam dört mislidir. tir •• 



Salıife 4 
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-BiTMEDi-

makalesi 

aktı 

• 
ır arar verildi 
Pııris 17 ( A.A ) - Petit 

jourQal gazetesi yazıyor: 

Sosyalist kongıesinin gene• 
rat Frankoya muharip hakları· 
nan tanınması hakkındaki ka· 
rarı Fransanın dahili siyasetin· 
de birçok müşkülata sebep ola· 
cıktır. Sosyalist nazırlarının bu 
hakkı tanımaya muvafabt ede
celderi fOphelidir .. 

ispanya ve spany lar 
- Yazan: H. A~SAH -

,, 
a ı az ··sıı 

çok iyi karşılanmıştır 
Moskovn, 17 ( ö .R) - Gazeteler, askeri eıfotiyle i~tirak etmekte)''İ%·' rD' 

memleketin müclafaa kuvvetlerini takvi- Jzvestin gazetesi, cNnm:zet için # 
ye için. Y.~~ılnn _dnhili i~ik~ ile Sov- pngandn !hakkı> bnşlıklı başın~.~!ıiJe" 
yetler bırlıgı yuksek §Urast mtihabatı de, burjuva prlamentolarınn go5 ııc'' 
nizmnameleri L -kk d 1 1 • k 1 .. ı1' '' mı ·ın a uzun yazı ar namzet er ıçin yapılma · ta o ıı.. 0~· 
ynzıyorlnr. . dele şekillerini, intihabatlardnld de~J· 

Moskovn, Lcningrad ve diğer sanayi ratik usullerin sahteliLderini 'e bıJ eJ 'il 
merkezlerinde Savhoz ve Kolkhoz- !erle bekleni1cn tcsirJe .. "İn gösteJil~ ç•' 
lard:ı. dahili i tikra:ı: komisyonu tarafın- takdirde doğrudan d~ğruya ıaı.Y ı?' 
dan kendileri için tespit edilen rakko.m- rderine müracaat cdilcliğ"ni uzun 

ların b~ ild .gu.n. zarfında fazlnsiyle dol- dı yaya.zdıktan sonra iki teınınuz~a ;ıı' 
duruldugu bıldanlmekt.cdir. Bu münnşe- redilen cSovyetlcr B.irli;i •!i şı.ır ~ 
b~~le hütü~ ~abrika. müessese ve teş- intihabat hnkkındalci nizamnıı:11e1: ~,I kilatlardn ıçtımnlar yapılmaktadır. jesini tnhlil etmekte , e bu proJeıı ı1er 
Şimdiye kadar birkaç d:ihill istikra- ka b h~cttiği h kl:ın di.:er ıI' rnk~: eıt 

zın yapılmasında piştnrlık etmiı olan de verilmekte olan hald.:ıra \nt 1 
gl 

Leniııı;rnddaki Orconikidze fabrikası i~ kabili byruı olmad ":rınt \C bu iJll'h µıe 
il . .. ı b" k ık ıı f ç en §oy c ır ·arar ç armışlardır : usuliinün hakiki demokrasi ttsU 

cSo\'.}:etler birliğinin müdafonımı tak- daynndığını tcbarliz cttirınekt dif· Jı1'~ 
• . "k b d • ııt vıye !!:lı Tazı - er ıey en evvel, har- Prıı.vdo.. Sovyetlez Birliği :ora ~' 

bi körükliyen faıistlere, Sovyet halkı- komiserliği ve hubub:::ı t - hoy"·.:ırıllt rıııı' 
nın korkunç bir cevabıdır .. lstı"kraza sa- boz.lan lıalk komLcrliği koınis>'011~ ~"' 

• A • ._,_. 1 70 iJ - · - ·D - • • uıtv ·ıı mımı surette ııtinuue, • m yoruuk ~syond :zcr":iy:at usu!IerinJD ,,ı 

Sovyet hı-Jkı. ne derece müttehit ol- hakkında üçüncü be§> ıllık pro ~e (1 

duk.larıru ,.c nuıl el ele ven:ı~ bulun- tanzim cttiklcr.i proje nşedılJllC'" ili fi 

duk.fartnı bütün cihnna göstermipCJ"dir. bunun etrnfınc!a fikirlerini gazete 
1 

• t 1 

Biz istikraza ihtiyatta 'bulunan ve lii- lanna yazmak üzc:-e zirant rJiınJeS,, 
kin her in ir;in bütün aı1ih1an ile dtiı- nı.at mütahassı,Jnn, Kolkhoılıır 1/C 

ıınanı karııla~ haır Kmlordunun hoz iıçikri daTet edilmr.lttedif' .. 
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:··--············--····················································ı karşısında Manisanın • cehresi • Bir iddia yenı j"""~ROM LANDAU YAZIYOR~ ...... 
....................................................................... : 

Kız enstitüsü binasının Milletler Cemiyeti galip
temelatma ~öreni yapıldı lerin aleti mi olmuş? 

Dün de 

Türk inkılibı 
Manisada Halkevinin 

açım töreni yapılmıştır 
Manı•a. 17 (Hueusi) - Bugün Ma- ikram edilmi.J, temel taıının atılmasını 

• nisa müstesna günlerinden birini ya~a· müteakip inşaatı hitama etmiş olan Hal .. : 1 • d he h d mtştır. . lcevi binası önüne gidilmiıtir.. Burada : çın e ır ana tar ır öğled en sonra bütün halk, intası mü- da içten gelen tczhüratla Hallı:evinin 
S taahh.i.t bay Yahya Granite ihale edil- açılma töreni yaptlmı,tır .. 
: miş buluna Kız en>titüııii bina.aının ya- Manisa halkı bu münasebetle büyük 

5.(M. odern Türkiyenin temeli olan Kema-.· pılacağı arsanın etrafında toplanmıştı .. bir bayram yapmıı ve her iki tön:nde l Askeri bando ile ıehir l.,andosu da bu- aöz alan hatipler vali bay doktor Lütfü 
s ızm ne yalnız politik ve Sos yal bir siste~ roda yer almışlardL! Saat on oc1·izde vali Kırdann değerli ve verimli meaai .. ni te-

s. Ve ne de sadece bir hayat f else( esidir' ~ bay Doktor Lütfü Kırdann bir nutku barüz ettirmişler, Cümhuriyetin bu fe-! 
ile r:ı_ ,.cllİmc başlanmı;, ve Maniaanm en yizli eserlerinden duydukları heyeca.n- f 

: O bunlardan daha fazla bir şeydir) E büyük bir ihtiyacına cevap verecek olan ıa .. ifade ederek rejime kafll otan bağ
a;tş'TAnAF'! BtRtNCt SAYFADA t ini, içtima! mevcudiyetini ve hir ın:ı., kıy metli bir kültür ka~nağının daha lılılı:larını bir kerre daha teyit eylemit-

le KÖreb'lm k nla bilin k · · • · t !mas K l Ata il k 00 l 1 temeli atılmıştır.. Davetlılere ıerbctler !erdir .. 
'l" ı e ve a ya e ıçın "' o ını ema t r e rç u- "'"'"'-~'"- .. _----:7""--- --::-"""-::----,,-..,,,,,...-----...,.-----
lrl~~iy~yi ziyaret etmek şarttır. Ke- dur; elbetteki Tüı-kiyed~ oıı ıın yUksek B t lacak halk şarkıları . . 
tı~ yaşayan nilınuneleri ile kar- tasvibinden geçmeden mühim bir ka- as ırı ıçın 
~J(ı~ca insan düşilnilyor. Acaba is- rar alınmaz. Fakat cahil ecnebUer ken- •• b k •• d d ı• t Jd 
f haıin tarihi AtatürkUn başarılarını disinden diktatör diye bahsettikleri za- musa a a mu e 1 uza l J 
dll§~!Jl v~ya boLjeviz:n:n muhitlerin- man Atatürk haklı bir hiddet ve infial -.:-'.:7-~~------------
\'~ Yarattıkları ınuvaffakıyetlerden üs- gösterir. /ı.nkara 17 (A.A) - Matbuat umum müdürlüğünden: 

Bunu Amerika hariciye nazır 
etmektedir vekili iddia 

Vqington, 17 (ö.R) - Amerikajdünya o zamandan beri bittccrübe aa
bi.rletik devletleri hariciye nuır vekili lamalıydı .. ., 

bay Sumner Veli es, derin akisle re >e- Bundan başka V elles Amerikanın 
bebiyet veren bir nutuk ıöylemiştir... tahakkukuna geni, mikyasta çalııacağJ 
Diplomat bilhaua Avrupa - Am•rika 
te~riki mesaisini an1atmı:,tır. 

büyük 1.,ir proı-ram ha.z:ırlamıt olduğv
nu aöylem~;Jtir.. Bu program dört no\.
tayı ihtiva etmektedir : 

1 - 5erbest ve ihtiyari tek.ilde akde
dilmiş olan muahedelere aadakat, 

j 2 - Cihan ticaretinin bir çok mini· 

1 
alarının orta.dan kaldırılmaeL. 

3 - T e-slıha :rn t hdidi ve ileride ten
kisi .• 
j 4 - Alakadar devletler arasında ilk 
ıık teaıii efltir .. 

1 Mail.im oldu~u üzere Amerika eko

nomik problemlerde beynelmilel iı bir
liği hususunu iltizam etme-ktedir.Bu mak .. 

1 
aatla bir cihan iktısat konferanaı akdi 1~ tutmıyacak mı~ S.wyet Rusya, ih- Ankaradaki parlamentonun mesai- Bastırılacak halk şarkıları için açlığımız müsabakanın müddeti 

hu l~enlı<>ri yirmi S<'ne geçtiği halde, si, Reichstag ve yüksek faşist konseyi Hazirantıı sonu oiar~k tesbit edilmiştir. Ressamlarımızın Mayıs B. Landon 
ı. g"." bile bir muammadır ve yapılan gibi senede bir iki defa toplaruırak dik- ve Haziran .ayları ıçıode açılan sergilere iştirake hazırlanmaları Vellcs Amerikanın yabancı memle-

zımnında V aşingtonda Roosevelt ile 

Belçika Baıvekili van Zeeland arasın• 

a. tıltiUeri bir milletin !ar ihindc r lrmi !atörün politıkasını müzakeresiz ve mü- veyahut imlıbaolarla meşgul olo• aları dolayısile müsabaka müd· ketlerdeki ihtilafların ve zuhuru muh
C. ll•niıı hiçbir şey ifaJe edemiyeceği nakaşasız tasvip etmekten ibaret değil- delinin temdidi hususundaki müracaatları tetkik komisyonunca temel harplerin avakibinden masun ka
ll~abı ile karşılaşıyor. Tilı'klye lnlu- dir. Büyük Millet Meclisi her gün nazarı itibara alınmış ve bu müddeti 1 llkteşrin 1937 tarihine lamıyacağını kaydettikten oonra ıulh mu-
ç· 1 Çok daha yenidir; bu inkılAbı ge- toplanır, münakaşa eder ve kanun çı - kadar uzatmıştır. ahedelerinin Avrupa ahvalinin inki.Jafın- telerinde vaki neşriyat Macar matbuab 
~n lllern!eket çok daha geri, çok daha karır. Fakat Kemalizmin en hüyilk Kıymetli s~oatkirlarımızın evvelce gönderdiğimiz şeraite uy- da oynadığı meium rolleri mevzuuba- tarafından iktib~ olunmu,tur. 

da yapılan müzakerelerde tespit ve ln

giliz bqvekili Chamberlain tarafından 

tasvip cdaen esulara dair lngiliz gazc-

it 'f~ ve disiplinsizdi; huna rağmen demokratik hususiyeti parlamentodan gun şekildekı taslaklarını uzatılan bu müsait zaman içinde ha· his ederek dünyada bugünkü fenalıkların Filistinin üç parçaya taksimi mevzuu 
Lotııalin kurdu""· inkılllbın semereleri, ziyade idare amirliği telakkisinde gö- _zırlıyarak bize yo!lam. a.larıoı rica ederiz. .. f da M b b 
U\l ı._ 5~ kökünü harp ıonundaki hldiaelei'de ara- etra ın acar aoını u planın yalnız 
.ı.ııı ~ kısa bir zaman içinde olsa rülür. 1 velce her ınuvaffakıy~tsızlik. bir tar. Atatürk §&hsan din meselesini mil-, mak llzım geldiğini, umumi harpten Filiatinde değil, ayni zamanda bütün ön 
~ . mazeret göstermek lüzum~u . Atatürk takip edeceği siyasetleri ken-ı lanııı mahsul vermemesı, bir ağa:ın ye- nakaşa etmek istemediği göriililyor. j mağlup çıkan milletlerin maruz bırakıl- Aayada h\lyük bir heyecan buoule gc-

.\ lll.iyecek kadar bariz ve kat1dir. dı kendine kapatıp kararlaştıramaz, bi- mlş vermemesi, bir hastalık hiçbır mu- Bu mevzu hakkında kendisine göster-ı dıklan elim prtlar karJWnda ümit.iz- tirdiiint Büyült Britanyanın gütıüiü ko
tıı.n lat.UrkUn. başarılan 1taly~. ve ".1- !Akis dostlarını ve vekilleri davet ede-1 kavemet gösterilm.eks~~· Türkiye- diğim suallere cevap alamadım. Ken- 1 liie diiftülderini, maddi ve manevi bir loni politikasiyle girift$ bu kuvvet 
lluh_lider!erinklnden daha yüksektır.. rek kendUerly. le b. ir çok. gece sabahla-

1 
deki islA. ınlyet pre.nsıplerınınla tevekkUI disi bir mataryallst o!makla beraber 'ı inhidarna ıürüklendiklerini aöyliyerek 

-._ d ki kadar ı ı ruh il "·- dı. H tecrübeaiıtln ne tcf<il alacağJ hakkında .\•·ı·· şurası unutulmamalı ır ra proıe erini müzakere ve mü- ve fala ızm u e ~,ı nır er halkın ruht ihtiyacını takdir eden ve ıo"·~e d·-'ıın' ·. k""'er devlet adamlan h .. . dU"- ··•- ril 
"'\Irk ist kl nakaşa d y aff k iz!'"' haklı :r• ~~ •"-!< enuz tım · ~ bir hW.üm ve · emiyece-ltit i ıu savaşına giriştiği va- e er. ine bu kabUden olarak muv a ıyets ıs• mazur ve anlılyan bir adamdır. Türk Usanın• il 0 vakit daha ziyade bir nüfuzu nazar 

det lllerrıl.eket harap olmuş, millt vah- ara sıra küçük kasabalara ve köylere gösteren cinşaallah• kelimesi terak- tasfiye etmek ve Türk tarihinin kökle- aahibi bul l I d b .. iha ğini kaydediyor, tabimat planı bal:. 
ıı._ llanuna birşey kalmamış, iktısad.I kadar uzanır ve oralarda yerli köylü- kinin en hUyük mımii ve tenbeller ile ini b lmak h d ki ti 1 ı unmuı 0 aa ar ~ ugun c n kındaki rapor Filistinde üc; resmi dilde 

~ht laınamiyle ecnebilerin eline !erin, mektep muallimlerinin ve iş adam- . eınelsizlerin nat ratı idi. Atatürk r u USUSWl a gayre er ,Yeni Eli.ketlerle tehdit edilmiş olmazdL radyo ile nctir ve ilan edilmi.J, bunu mü· 

h rak1 de gösteriyor ki, o Türkün hayatını sa-,· Haksu: ve yanlıı aulh muahedelerinin k F l f k 
tı.ı. ve hükilmet idaresi hem bo- !arının i~bir tesir altında kalmıyan sa- Anadolunun çorak to;:ı arının or- ten ip i istin ev alade komiseri Sir 
""!in• dece rasyonalize etmek ve garplılaştır- . hiç bir revizyona tabi tutulmamaaiyle 
~ ..., ve hem de zamanın icabatından mimi müta!Aalarını dinler. !§te bu- tasında yeni blr hükilmel merkezi kur- ı Arthur Vanchopc kısa bir hitabe irade-

._ .. .._ . d ki b makla iktifa etmek niyetinde değUd.ir. bu tehlike artmıştır.. Milletler cemi-
)o..,""'li1 YÜZ sene geri kalmış bulunu- nun için ir ' AtatürkUn dilşUnceleri du ve onun yanı aşında her gUn hin- ı . . f derek raporda ıimdi ilin edilew hüküm-

•yıı._ A b 1 d Kemıılizm felsefesinde nasyonalizm yetının aar ettiği gayretler de üç kusurun 
~ tatiirkiln müstakil ve müte- evveta hususi ir mecliste ve daha son- erce vatan aşın ziyaret ettiği bir nil- ı ferin kraliyet tahkik komisyonunun alim 
~ b~ Türkiye yaratması hiç şilp- ra parlamentoda münakaşa edilme- mune çiftliği tesis ettl Burada hayret- mühim bir rol oynamaktadır. Bugilne , tesiri ile akim kalmıştır .. Galipler mağ
~ tariht .~ir başarıdır; fakat bun- den kanun şekline girmez. Dahiliye !er içinde kalan köylU azim ve sebatın hdnr hu nasyonalizm başka eleman- 1 lupları hiç bir vakit kendileriyle mün
dtt ~ mühim olan bir hakikat var- Vekili Şilkrü Kaya bir görilşrneıniz es- bilgi ve çalışmanın çorak çölil nasıl !arın gölgesi altında kalmış ve tehlikeli! vi hak ve bi.kimiyette tanımamlJ, bü-
•..,, O da AtatUrkün TUrk milletine nacınd.. ı,.,.... 9'l;ylc dconi;>Uo lı_nünbit to.orak hnHno .n·"-''"-'-' . bir hal ;>imale ır;n vakit lihıılomnmo.t•r vülcbdevl~tf,.r<\r~ ~--c'':-_,_ n . • -.., b•- l uk Türkiyede karşılaştığım erkes TUrıı: fuÇ ır val<lt muz1<ereiere ııtırıu; etmemış 

ve gayri ıiyaai altı izutnın mufassal es

babı mucibe lô.yih!ıiyle bililhara ikmal 
ı:.diiec•vİqİ bi\di.,,,İ• ve. Filiatin ahaldini 
Hrıtanya nükumeti tarahnaan te~if"" eaı .. 
len bu taksimin betbaht Filistinin ma-"'•· ...- ruh aşılam•• olmasıdır. cSon on dört sene içinde sırasiyle ha.- ınsan. ın. rsır old. u.ğu. ta .. b.ıate nası "" un ı nih M'll ti . . 1. 1 . 

Q.,., -Y _ nasyonalinninin sulhperver mahiyeti; ve ayet ı e er cemıyetı ga ıp erın 
llJıı. hUsus bilhassa bir zamanlar di- riciye, adliye, ve dahiliye vekilliği vazı- vazıyetıne gcçtıgını gorüyor. hakkında heni temine çalıştL Buna bir ileti teklini alarak mağlupların gay- vde çektiği ıabrap ve müşkülatı bal için 
'dl lşpI etmiş olduğu sahada tecelli lerini ifa ettim. BütUn hu mUddet zar-

1 
Ilu pratik buluş fatalist zihniyetler rağmen bana öyle geliyor ki Türk nas- 1 ri kabili tahammül olan maddi ve ma- adilane ve pratik imlı:inlan ihtiva edip 

..{_0~· Çilnkü Kemal, dejenere ola- fında Atatürk bana bir defa bile kat'i üz~rinde pek mühim bir !"k.ılAp tesiri yonalizıninin bu mahiyeti, Türk si- 1 nevi yüklerini ebedileştirmek istemiş- etmdiğini mülahaza ve teemmüle ıla
liıı. b~ takım batıl itikatlar sistemi ha- bir emir vermemiştir. O bazı tavsiye- yapıyor. Bu suretle yenı hır insan, ltıhlannın, TUk maliyesinin ve Türk 

1 
tir .. Halbuki sulhun intikam hisleri üze- vet etmiı ve bu taksim ile yalnız müt-

"' lı Kelen dinin yerine tamamiyle ye- !erde bulunmuştur, bu tavsiyel~ri otu- hayat ve iş mefhumu yaratılmış .. olu- . k I 
'"' lr clir T · ki cd bul d "' dd t sanayiinin ona başka bir mahiyet ve- • nne unı rnayacağını ve milyonlarca kül.ita bir nihayet verilmiı olmakla kal· 
L f ille. fhum koymuş ve bunu yapar- rup müzakere ve münakaşa etmişiz · ; yor. ur Y. e .. · .un Uı;·.•m . mu e h 
"'il ~'- b f da b d hl b reın iyecek müddetçe devam edecek- insan ümitııiz ayatlarının mesaisini ken- mayıp ayni zamanda bu taksimin Yahu-
... erwn o dine 1---ı bag'lılıg'ına zer- fakat hiçbir zaman bana şunu veya u- zar ın enım uzerım e ç ırşey -ne '' ita•- ~~ h tir. dilerinden evvelki neslin sözde işledık- di ve Araplar için yeni bir devrin hare-
h ....,. tecavüz etmem;•tir. Ve yine nu yapmnk emrini vennemiş ve ve- Alman üslubundaki modem as!ane- l 
<lnıı ··--. d Atatilrkün icraatı gösteriyor ki ken- leri hata ve cinayet erin kefaretini öde- ket noktasını teşkil edeceği ümidiıtl izhar 

ta • Yaparken bilfiil yeni bir din ya· killik işime asi! karışmamıştır. Ve- !er , mektep ve hüktimet binaları, ne e 
~~ı zehabına kapılmak gibi bir me- killer Heyetinin bütün diğer &.zaları da mükemmel plfuılı Ankara caddeleri- disine kalırsa Kemalizm idealini nas- meğe icbar etmenin imkansız olduğunu eylemiştir.. .. 

lııı-..ııan; göstermemiştir. !§te onun kendi sahalarında ayni şeyüı vaki ol- hayati şartlarına bu derece uygun ola- yon~lizm hudutlarının ötelerine kadarjl•lll•••••••••••••••••••••••••••••••ı• 
li levazuu kendisinin holşevik ve na- duğunu size temin edebilirler.• rak gö.sterdiğl tahavvül kadar icrayı le~. edecektir. Tiirkiyenin meşburl 
la~tilaJ. reislerinden yüksek olduğunu Benim kanaatimce Kemalizmin en tesir edememiştir. Maamafih Atatürk harıcıye ~ekili bana şöyle demişti: cGe-
~\ etın;şUr, mühim haşarısı, batıl itikatların ve şeyhlerle imamların nüfuzlarını kul- rek '.'-tatürk, gerekse ben öğrendik ki) 

lııaı·0derıı Türkiyenin temeli olan Ke- cehaletin melcei olan köhne ve. yıp- lanınalarına müsaade etmiş ~~ydı hodbinlik bir. ~eti pek . il"'.'iyc ~ötü-ı 
ıı.ı. "rn ne yalnız politik ve sosyal bir ranmış imanın yerine AtatUrkün vaz bu e•~r meydana çıkamazdL Türkiye- re~ez, her milletin saadetı !çın billiln 1 
~ ~.Ve ne de sadece bir hayat fel- etmiş olduğu pratik dindir: İçtimai d~ din Rusyada olduğu gibi yasak edil- mılletler camiasına karşı iyi hisler bes-1 
~ '*İdir. O bundan daha fazla birşey- İıızmet, ammenin saadet ve refahı ve mıyor, Alınanyadakl gibi dilşmanlıkla leme~ şarttır; ve bizim en bUyilk siya
tııı;, lcema!izm Türkiyenin modem gayri şahsi iş birliği mefhumu.. Bütün karş~ıyor. Türk devleti vatanda- setimiz milletlerin katı refahına ve 
~eııı "• terakkiye açılması, yeni sanayi, bunlar Kemalden evvelki Türkiyede hi- şın dini hayat faaliyetine hiçbir mil· anlaşmasına çalışmak ve buna inan
~ . lalısu ve terbiye demektir. Ke- !inmezdi, çilnkü nıemleket soyguncu dahalede bulunmıyor. Fakat Atatürk ma~~ır._• 
~'' ayn; zamanda iş hayatına, ka- ve milrtekip bir memur sınıfı Uc bir din nüfuzunu, hayatta yeri olmıyan RuştU Arasın sözlerinde samiın1 ol-

ı.,, (L· ı halard k' 'til hl hl · t ınnsını ve Tur" k milletinin· AtatUrkiln lııuı., "'' bir milslilman hayatında çok !akım şeyhlerin elinde ka mıştı. "" an ve o ru u şey erm e-
~ bir faktördür) ve kainat içinde A!atürkiln memlekete soktuğu yeni rakkiye mAni kıldıkları faaliyetlerden rehberliği altında hılli geçirmekte ol
~ın lllevkiine yeni bir mAna ver· rasyonalizm Türk vatandaşına ve. ~il: 1'."ld~nn~ştır. Bugün. '.m~ın fan- duğu manevi ihti.IAI ve inkılabın, Tür-

)( · hassa nüfusun büyük bir ekserıyetinı lıyetı . cami duvarları ıçıne inhisar et- kUn ruhunda her türlil tecavüz hissi-
lı h~n üade ve teınsU etmedi- teşkil eden TUrk köylilsüne, bugUne tırılmış ve vatandaşın terbiyevi, mes- nin kökleşmesine mfuıi olacak kadar 
b,,ıı.,~Y varsa 0 da diktatörlüktür. El- kadar yabancı kaldığı kainat içindeki !eki. ve .kanuni hayatına müdahale el- kuvvetli bir ahlAk esası yaratmasını 
• !q tı\odern Türkiye coğrafi vahde- mevkilni _::e kudretini öğretmiştir. Ev- mesıne ıınkan hırakılmam~tır. candan temenni ederim.• 

Birinci 
SINIF SAA TTIR 

T. C. 

idaresinin 

Demiryollan 

kullandığı saat 

zmirde satış yeri : MORENO D. GABA Y Yolbedesteo 

Abaza Hasan şarap bardağını Kadı-ı - Al Yiğidim iç! mikleri yalayıncaya kadar yediler ve dırıp geçen vak'adan haberdar eder-
nın Meta burnuna kadar sokmuştu. H'.'5"'1 birdenbire kızardı. Evvela kendilerini bilmez bir halde sızdılar, ken, Abaza Hasan çadırdan birkaç adım 
Kadı ilk aldığı yağlı et lokmasiyle şa- Kadıre, sonra Kadıya baktı. Bir taraf- kaldılar.. öteye varınca koşmasını bıraktı, ken-
pır şupur çene çalarken sordu: tan bakışlariy!e Kadıdan izin isterken .. .. .... ... .. .. disini bekliyen bir arkadaşının omuz-

- Nedir o? diğer taraftan Abazanın uzattığı bar- Ertesi gilnü sabahın erken vaktinde lannı sıkarak, kıs kıs gillilp: 
- İç le baki dağı aldı. Ve cevap beklemeden bar- çadırın etrafında bir silA!ı sesi helird.i, - Aferin! Tam yerinde oldıL H..ı.1 
- Peki ama, ne olduğunu bilelim? I daktaki Şarabı sonuna kadar içtL Ku- arkasından bir takım gilrUltUler.. bakalım benimle beraber yürü! Bu bl-

!!,:ıtan : Tok Dil Tefrika No: 81 Abaza Hasan, cşarap• deyince Kadı- 1 zuya saldırıp koca bir lokma kopardı. Biraz sonra dört kişinin sızıp birer rinci plin, ikinci işe gelince, biraz son-
nın gözleri fal taşı gibi açıldı, ellerini 1 Onu bu haliyle gören Kadir, Has•nın tarafa çekildiği çadıra bir nöbetçi gir- ra yola çıkacağız. Tabii kadıyı ve deli-

'- N kaldırarak ve sallıyarak ağzındaki bil· dizini Çİnıd.ikledL Fakat Abaza Hasan di. Abaza Hasanın yanına kadar hızla kanlıları kendi atlarına bind.iricek-
...._~) l Deme Allah qkınal.. ıııe gizli gizli konuştıL Birşeyler si!Y~e- yük lokmadan sesi belirsiz bir halde bir bardak daha şarap doldurup Kadı gidip bağırdı: siniz, benimle beraber önde gidecekler 

1 
"-dı .~ e oldu.. dL Birşeyler ve semtler işaret etil Nıce homurdandı: Abdülkadirin lahavle! çekmesine bak- - Ağa! Ağa! Kalltl Kaçtılar, kaçır- ve ... 

''•• ile Ab H ·· .. ..,_, · girdi H ı Haşa dan Dey' kadaş kol • L 
1 "' ~ aza aaanın goruıtuıuen sonra çadıra : . - aşa. ! ma : dılarl ıp ar ının una gırere .. 
~ lt.tllf ırenc; delikanlı pervuızca bi- - Merak etmeyin, herşey halledil- Lokmasını yutarak UAve etti: - Al! be delikanlı sen de iç! Bu acıklı feryatla kendini toparlama- ilerledı, belki yarım saat kadar konUf-
~ Çekilip oturmuşlardı.. içlerin- di, müjdesini verdi. Çadırın bir köşe- - Yahu! Nauzilbil!Ah insan kAfir Diye Kadire bardağı uzatınca Kadir ğa çalışan abaza sordu: lular. 

'1' li.. ıı : sine çekilip bağdaş kurdu. olur. Bunun töbesi de yok! de hiç birşey söylemeden bardağı ho- - Ne var? Ne oldu? Kim kaçtı? Geri dönüp gelen Abaza Hasan ken-
~· l teın; ~ ~nim abmın gümüı kak- Çubuklan çıkardılar, bir saat kadar Abaza Hasan gevrek bir kahkaha sa- şa!ttı. - Ağam, misafirimiz kadı efendinin dine yorgun süsü verdi.. Oflaya, puf-
~~. , l\ı bıle ç.hrdılar .. Dedi.. Ka- dereden tepeden görilştiller, bir saat lıverdi: Bu hal Abaza Hasanın hoşuna gitti. iki yilk sofu Ue kıymetli eşyasını, pa- laya çadıra girdi Elindeki yatağanı otu· 
ıı' i'-t sonra sofralar atıldı. MUkellcf bir kuzu - Ya! öyle mi hocam! Peki! işte hen Kuzu yarılanıncaya kadar beş altı bar- rasını kaçırdılar. racağı minderin ilstüne fırlattı. 
~~•.. 11~ seıtln değil benimkiıtl de kızartması ortaya kondlL içiyorum, lakin dinim de sağfam ha! dak dolup boşaldı. Nihayet Kadı Ah- Kadıda renk kalmamış, küçük dilini - Allah canlarını alsın mel'unlarıa 

>\). 'l<o IÖ . Yanıhaşına da koca bir desti şarap Sanki hu içeri girince din dışarı mı çı- düikadir dayanamadı: yutmuş, sesi çıkmaz bir halde baka kal- fakat ergeç yakalar= Bizimkilerde 
"lltı b' <ü Peki.Jtirdi. Abaza Hasa:ı getirdiler. kacak. Laf o! - Hasan ver şundan bir yudum ba- ınıştı. can yok ki.. Hocam merak etme, bu-'\' oı: .lı•ne~e : Abaza Hasan sofraya sokulup önün- Bardağı boşalttı, et lokmasına sarıl- kalım nicedir. Siz keyflenip durursu- Abaza soruyordu: gün olmazsa yarın malını yine teslim 

... ~ lııı ış değil! fakat siz meraklan- deki bardağa destiden şarap doldura- dı. Birkaç dakika ete saldırmak, çene nuz. Kim kaçırdı? ederim.. 
~~\'ar gece burada istirahat eder- rak Kadıya sundu: şapırdatmakla geçti. Bir yudum islediği şarabı bir bardak - Bilmiyoruz, arkadaşlar arıyorlar. - Ne oldu? 
~~tı:ı al~ &abab hep beraber yola çı- - Buyurun hoca! Abaza Hasan ilçüncü şarap bardağı· dolusu devirdi - Bu nasıl kepazelik! lnsan kaçan - Ne olacak? Heriflerde can var 
~ 'lııı.ıl 0ıkıarını size geri verdiririm. Kadı Abdillkadir, kollannı sıvazlıya- nı doldururken: Artık ahenk belirmiş, bu tek bardak arkadaşını tanımaz mı? Bakın ben na- mı? Hepsi sızmışlar, herifler alacalda
lıu,lt.ı haı.,,ttırun hele, ben bir defa hem rak gözü kızarmış kuzuda: - Hocam! sen içmezsen içme ama, sık sık dolup boşalmağa başlamıştı. sıl anlarım! nnı almışlar, gece yarısında yola çık
~ 1' Ylin, hem de kendi gözUmiln - Buyurduk, siz de buyurun! diye şunlar gençtir, vücuda da faydası var- Birkaç saat sonra da ortada kuzunun Yattığı yerden fırladığı gibi minde- mışlar, ama kim olduklarını öğrendim. 
.\(iıı ç•~ek bazırlattırayım. bir besmele çekip kuzuya saldırdı. dır, onlar içsin. kemikleri kalmış, kadısı da, abazası da, rin kenarındaki ya!ağanı aldı ve dışarı Ne de olsa elime geçerler, biz bir gUa 
.... ~ ~-~ - Hocam! bu kuzu ile şu mUbarek Diye dolu bardağı delikanlıların en delikanlıları da çığırından çıkmışlardı_ koştu. daha burada kalırız. 

"«<Salı dıaanda blrkac adamı siizel eider. ben buna buyunı.ıı. dedim. ııencl olan Hasana uzattaı Körkütük oluncaya kadar içtiler. Ke- Kadı Abdülkadir, delikanlıları uyan- - BiTMEDi -
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Ginger Rogers ve F red Astair'in ye
rine kaim olmak Üzere yenileri seçildi 

Yeni Filimler 
••• 

Sonra .. 
Dönüş Yolu 

Buddy Ebsen'den 
Son zamanlarda, sevimli yıldız 

Ginger Rogers kadar ve hatta on
dan daha üstün bir çok revü yıl
dızlarının meydana çıkması yalnız 
Hollyvoodu değil, bütün dünyada
ki sinema meraklılarını alakalandır
maktadır .• Evvelce sinema dünya
sından yükselen yegane ses, Gin
ger Rogers ve F reel Astairden da
ha üstün dans edebilen bir kimse
nin bir daha Hollyvooda gelemiye
cegı kanaatini doğuruyordu. Hal
buki ıimdi bu kanaat tamamiyle 
sarsılmış bulunmaktadır .• Son za
manlarda Amerikada iki büyük 
yıldız pek fazla nazarı dikkati cel
betmeğe başlamıştır.. Bunlardan 
birisi meşhur şarkıcı Al Colsonun 
karısı Ruby Keeler, diğeri de on
dan daha üstün olan Eleanor Po
vell'dir .. Bu iki kumral ve sevimli 
yıldıza bir de erkek artistlerden 
Buddy Ebseni ilave etmek lazım. 
Buddy Ebsen fevkalade vücudu ve 
orijinalitesiyle zavallı F red Astai
rin pabucunu dama atmıştır ve şüp
hesizdir ki çok kısa bir zamanda 
büyük yıldızlar arasına girecektir. 

1 Kumral yıldız A Elea~or ~.?.veli 
vücudunun fevkalade guzellıgı ve 
danslarının seyredenleri şaşırtacak 

Sonra, dönüş yolu fil minin prima don nası kadar mahirane oluşu az zaman 
aJlimi kitabının fazla beğenildiğini, atkarlarla karşılasmaktayız. zarfında bütün stüdyoların dikkat 
bütün dünya lisanlarına terceme ESARET GEMlSl 

Y. . . F k .. d l nazarlarından kaçmamıştır •. 
edildikten başka büyük bir fiyatla ınnıncı asır o s stu yo arının G ld b "lh b · k b ·· 
sahn alınarak filme de çekildiğini büyük masraflardan çekinmediği .. enç yı ız, ı assa, ır ço l u-

Esa G · · · · d k. fil · · yuk masraflarla meydana ge en 
görünce «Sonra, dönüş yolu» ismin- h« rebt. e~~sı» ısmın e ı mı nı- «Dans için yaratılmış» filminde bir-
de Yen·ı bı'r ••er daha hazırlamıştı. ayet ıtrrll'ıtır. b l b" k b"" ""k 

""" • • ır •• 1 k fil" 1 · den ire par amıf ve ır ço uyu Amerikadan eon gelen sinema mec- Mevsımın en guze aş ı ım erın- kl"fl k d k 1 t 
~HIRI llifp ftllmlwt ere• - ............ --·· .. _ ..... , .. , , . . , , ı "''---- te ı er arşısın a a mış ır. 

mekt.e olduğunu yazmaktadırlar. Baxter, Wallace Beery gitn büyük ~~-vazıyet karfısmu.. ~-tıPl•-
sında bir ,aheaerdlr «So d"" .. I 1938 . tk" I .. kt . F'lm"n retının başkalan tarafından kapıl-nra onuş yo u» senesı- sana ar arı gorme eyız. ı ı k ld w •• il G. 
Sinema merakhlan arasında 1 nin en güzel harp filimlerinden biri mevzuu denizlerde geçmektedir ve ı ma tRa 0 ugdunu gohre za

1
va 1 ın-

cGa h • d · b" '-- ı w •• h k Oy d k aka] ·ı d ı d M ger ogers a eta asta anmıs ve rp cep esın e yem ır şey yoX» o acagına şup e yo tur. un a aş , esaret v arı e o u ur. a- .. . . : •w. 

ismindeki eseri okumıyan ve bu fil- Larry Bloke, Jean Roverol ve Jhon tion Picture sinema mecmuası, bu partoner F~ed Astaır ıle el bırlıgı 
mi gönniyen hemen hemen yok gi- King gibi §İmdiye kadar tanımadığı- eseri seyrederken ağlamamak kabil y~pa~~~ yem parlıya~ f u yıltz~ar 
hidir. Bu eseri hazırlıyan Alman mu- mız yepyeni, fakat çok muktedir san- değildir, diyor. 8 e~ ı~ e ~k~pa~a~.k a~a .. ş a-

•••••siIViB""""""SidDe•y""•••••• .. •m·uıee·sisr·· .... ~:~~5~:~~ ın ~nt~~== 
Eleanor Povell son defa (Metro 

Goldvin Mayer) stüdyoları tarafın-çir kin kraliçe anketinde Pola Neari ~::i· :~ai•b:.t~~i;::~ çevinnek 
~ Şimdi çevirmekte olduğu filim-

ümitle bahsedilmektedir 
zamanlarda Amerikanın en büyük 
şöhret sahibi yıldızlarından Robert 
Taylor refakat etmektedir .• Ayrıca 
yukarıda ismi geçen, kıvrak YÜ
cudu, orijinal ve karakteristik hal· 
leriyle herkesi hayrete düşüren 
Buddy Ebsen gibi bir san' atkarın da 
«Broadvay Mclody 1938 » de rol 
alması, eserin kıymetini bir kat da
ha arttırmıştır •. 

Bunlardan başka Sophie T uc-
ker, Judy Garland ve George Mur
phy gibi daha bir çok yıldızlar da 
oyuncular arasındadır .• 

Önümüzdeki sinema mevsiminde 
sevimli artistleri bu güzel eserde 
neşe ile seyredecek ve bol bol al
kıslıyacağız .. 

Yazın tahammül edilmez sıcak
ları Amerikada bilhassa Hollyvoo
du kasıp kavurmaktadır •. Sıcağa ta· 
hammül edemiyen yıldızların çoğu 
plajlara akın etmeğe başlamışlar• 
dır.. Bu yüzden Hollyvood sokak
larında büyük bir sükunet ve ıssız
lık hüküm sürmektedir .. 

ÇARUS BOYER 
Büyük san' at kar Charles Boyer 

ile R. K. O. stüdyoları yıldızlarından 
Pat Paterson birbirleriyle üç sene
den beri evlidirler .. lki san'atkar si• 
nema diyarındaki diğer bütün evli• 
leri kıskandıracak derecede iyi ge• 
çinmektedirler ve şimdiye kadar bir 
defa bile birbirlerini kırmamışlar· 
dır .. Ho1lyvood'da en fazla altı ay 
süren izdivaçlara mukabil, bu Üç 
senelik mesut yuva adeta misli gö
rülmemiş bir rekor teıkil etmektedir. 

Bu yüzden iki .san'atkara, bütiin 
sinema kumpanyaları müştereken 
mükafat ve madalya vermişlerdir. 

YARALANAN YILD1Z 
Güzel yıldız Silvia Sidney bir oto• 

mobil kazası neticesinde vüzünden 
yaralanmıştır.. Tedavi iÇin der~al 
hastnneye kaldınlan zavallı san at
kar, çirkin kalmak tehlikesine ma
ruz kaldığı için büyük bir üzüntü 
içindedir .. Kendisiyle üç filim çevir
mek üzere büyük bir kontrat yap
mış olan filim kumpanyası dahi te
laş içindedir •• Amerikadan son gelen 
haberlere göre Silvianın yüzünde· 
ki yara hafiflemiştir ve çirkin kal
ma tehlikesi atlatılmıştır .. 

ANNA STEN F d A t • ff k Id ı )erden en güzeli, «Broadvay Melody ve re S aır muva a O U ar 1938» ismindeki §aheserdir .. Bu fil-
min ıimdiye kadar çevrilenlerin Büyük Rus san'atkarı Anna 

k 1 hepsinden üstün olması için kum- S "' ldızlarcla b" Sten ve kocası doktor Eugene Fren· Hollyvoodda 
Holivudda çıkan sinema mecmualan

nın, okuyucuları arasında, sinema yıl
dızları hakkında tilrlU tilrlU anketler 
açmalan son zamanlarda Adeta bir has
talık haline gelmiştir. Sorulan sualler 
oldukça gariptir. cHangi yıldızların çe
nesini beğeniyorsunuz.> 
cKadın yıld!Zlar içinde en güzel yü

riiyen hangis"dir?> cErkekler arasında 
partonerini en derin bir aşkla öpebllen 
snatkfır kimdir?> şeklindeki sualleri 
bunlara birer misal olarak gösterebili
riz. Bu anketlerde en fazla rey kazanan 
yıldıza, anketi yapan mecmua tarafın· 
dan derhal kral veya kraliçe unvanı 
venlmektedır. lşte bu anketler netice
sinde en gilzel bumu olan Chester Mo
ris cburun kralı> unvanını kazanmış
tır. 

Sılvıa S dn y de cccne kraliçesi> ol
m tur Fakat bundan zavallı Silvieyi 
ç ne lan d dıkoducu bir yıldız zan. 
netmemek lazımdır. Kadın yıldızlar 

ıçmde en az konuşanı fakat konuşur

Çllgınca an et er yaptlıyor panya hiç bir masraftan kaçınma- cm.en yı n ır grup ıke Avrupadan Amerikaya gelmiı· 
mııtır.. ısizdir ki 1938 senesinin en güzel,lerdir .. Anna Amerikada yeniden 

Bn. Silvia Siil.ney 

ler de vardı: . . . . • . 1 Amerikadan gelen sinema mec- filimlerinden biri de bu eser olacak- bir kaç büyük filim çevirecek ve 
cFred Astair çırkindir likın yıldız- mualarının da ya:?dığı gibi, ıüphe- hr ... Filimd:: sevimli yıldıza, son kocası da ona rehberlik edecektir •• 

lar içinde bu kaCUar sıcak kanlı ve seın- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
patik bir kimse yoktur .. > Pola Negri s o N 
için de cGüzel olmamakla beraber şüp-
hesiz ki dtinyanııı en büyük sanatkirı-
dır.> deniliyordu. 
Amerikanın en büyük sinema mec

mualarından biri olan Motion Picture, 
son günlerde cDelicesine Aşık olduğu
nuz yıldız kimdir?> şeklinde bir anket 
açmıştır. Neticede binlerce kadından 

gelen mektuplarda birinciliği Robert 
Taylor ve ikinciliği de Clark Gable ka-
zanmıştır. 

"Oçüncü gelen yıldız Shirley Temple
dir. 

Bu aşk anketinde Şirler gibi mını 

mini bir kızın da yer alması belki oku-
1 yucularımızm garibine gidecektir. Fa

kat binlerce ilk mektep talebelerinden 
gelen mektuplarda, yaramaz çocukla
rın Şirleyin aşkıyle yanıp tutuştukları 

Madrid treni 
ispanya harbı hakkın

da bir filim 

okunmuştur. 
ken ın nı tc hir ed~n sanatkarlar ara- ~!'!!!!!!!!!!!!!l!!"''!!"!!""-~~~...,.-~~~~ .... ~ .... ~~!""""""""'!!!!""""!"""""'!'~~~..-'!"-'
smda Sılivia sayılıdır. 

Bu kadar gariplik yeti miyormuş gibi bir Güzel yıidönümü 
s.in m mualarından biri ccn çirkin 

kadın '\: erkek yıldız hangileridir?>'lht• ld t• l B 
:~1~mı :rr Ba;ı:k:tç:;ı7dık~:r~~: ıyar yı iZ ıone ar-
Holıvut bırbirine girmiş, birçok yıldız- • f • • f 
ları buyuk Haş kaplamıştır. Hatta rımore şere ıne zıya et Paramount film kumpanyası ta-
mecmua d rekf"rli.ığüne yıldızlar tara- • • rafından günün en aktüel hadisesi 
fından unu ız tehdit mektupları bile olan ispanya dahili harbı hakkında Dita Parlo'nun çeviTdiği cl\faclam Doktor> filmi Londracla çok beğeııilı ıi§-
ıönder"lmi tir. Lionel kardeılerden san"atkir kadın yıldızların hepsi Lionel Bar- güzel bir filim çevrilmittir. Filinin is-ıtir. Yukanda filimden. bir sahneyi görüyor.unu. 

Mecmuaya gelen cevap arasında en Lionel Barrymore bu yıl altımı rymore' u birer birer öpünce orada mi « Madridden aynlan son tren ı. -----B!!!!!!l!!mm!!!!!!!l!!l!!!!!!!l!!!!!!!l!!!!!!ll!!9!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!--B!l!l!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!!!P""!"!'!!'!!"""'~ 
fazla rey alanlar J'recl Astaire ve Pola yaıına basmı~tır •. Bu münasebetle hazır bulunan meflıur komik Eddie dir. Hazin bir atkın Asi ve cümhuri- ti ifade ebnekted.ir. Hükümetçiler- bir sahneyi görüyorsunuz. Karme• 
Negıidir. Hollyvoodda ihtiyar yıldızın ,ere- Cantor ayağa kalkarak «Ah kişki yet cephelerinde hazırlanan ıürükle- den Rikardo ile siyasi mahkumlar- lita rolünde meıhur sinema sanat• 

Bu suretle iki zavallı yıldız cçirkinler fine büyük bir ziyafet verilmif ve timdi ben de altmıt yapnda olmajı yici aafhalan bu filimde çok güzel dan Ed ardonun rejim kavga)aiının kin Dorothy L.amour, yüzbqı Ri· 
blD unvanmı bıuibJ••. Ntat ae- bir çok yı~ bu ziyafette .._.. ne kadar arzu ecleıdim I» diyerek her anlatıln119m.F'_"~I harp ....._ '-kinde ttakM Ut hisler o rolünde A,ıthony Kin pna--. . 
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Yazan: Mlşel Zeva ·o 
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Açık Teşekkür 
Uzun mUddet devam eden 

göz hastalığı beni tamamen 

rüyetten mahrum bırakmış ve 

bazı dostların tavsiyesiyle Ma· 
nisa memleket hastanesine 

henüz gelmiş olan göz Hekimi 
lGot duvan aşmış Kayın ve Kestane likanlı biraz sık1lınız... Zarar yok ben 

ağaçlarının birbirine kanştığı korulu- !yine iyi yürekli bir kadınım ..• Bu haka- bay lbrabime müracaat ey!e-
~a dal°:1- Tepenin dik Yaın:1~l~rını iner- retinizi unuturum._ d'm. Bilmuayene gayet seri ve 

en, ikiye ayrılmış dört kışının yukarı-! Pardayan dayanamadı kahkahayı sebil ameliyat icra edildi. Hiç 
~ doğru 1.ırmandıltlnrını gördü. Bun- bastı. Knhakahalar sıra ile Dangoleme, lar b:r ızhrnp duymadan gözlerim 

Inanastıra geliyordu. Dört erkeğin Pikvik ile Kruasn sirayet etti. Dört ar-
~tırda ne işi olnbileceğini düşiln- kndaş gi.llüşlerinden iki kadın da alık- kısa bir müddet içinde açıldı. 

U. Önce arkalarına takılmak istedl laştı. Şimdi hiçbir vasıtaya müracaat 
~rıra bu fikirden de vazgeçti. Münase- Bu fırsattan isUföde eden Pardayan etmeksizin memnun ve mesrur 

U olmadığı ndamlnrı, ne için takip söze başladı: 
edecekti?. - Biz bu kadar vahşi adamlar deği- i>larak ev'me dönüyorum. Sa· 

Esasen manastırla da bir alakası kal- liz. 1lk bakıştn hürmete ~:ıynn buldu- yın Doktor bay lbrab'mle ken• 
~tı. Çünkü Viyoletta ölmUştü!. I ğumuz sizin gibi kndınlara saldıracak 
lO ı disine tavs'yede bulunan ze-

ot Yatnacı inerken bu dört kişiden yarntılışta insan mıyız biz? Hayır Ma-
lkisı ile karşılaştı. Şapkasını çıkardı. dam.. Biz.den böyle bir namussuzluk vata alenen teşekkürlerimin bil-
Seıa?1 verdi. ikiden yaşlıcası eliyle I beklemeyiniz. Size fevkalade saygunız dirilmesini dilerim. 
genct de şapkasiyle selfuna mukabele vardır. Ve siz buna IUyıksınız. 
ettiler. Delikanlı celladın Esperans 1 Sör Filormcn salyalarını yutarak bo- Manisa Karaoğlan lı köyünde 
0:eıinde aradığı Viyolcttanm yanına ğuk bir sesle cevnp verdi: Yeni Asır kari'erinden 

1 ızm;~;,~ e.r ... !. ıevdi 
1 

ettiğim paraya mukabil 4784 

numaralı cüzdanı :zayi ettim • 

Yeni sini alacağımdan eskisinin 

hükmil olmadığını ilan ederim. 
LENG._R AHMED 

(2337) 

Kulalc, Boğaz, Burun hasta· 

lıklorı mf\tahassısı 

Doktor Operator 

ami Kuf a~çı 
Muayenehnne : Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 2310 

Evi: Gö2.tepe tramvay cad· 
deai 992 Tef efon 3668 

1-26 (481) 

CôtUrmek üzere hayli arkasından koş-j - Demek nnmussuzcasına bir dil- Müderris MEHMET ZÜHTÜ 
tuğu n ük 1%111ir Birinci icra Memurluğun. 
Ütni , Uk Dangole~ idL Küçilk n·· şünceniz yok hn!.. 1339 dan: 

t 'lie hayaller ıçınde, Pardayanın 1 - Hayır Madam. Tnnr: adına yemin 
~uUnka Viyolettnnın bulunacağı ~o-jcderim böyle bir fikrimiz yok. 37 /7945 
undaki tesirntınm altındn çok neşeli 8 .. t kr . . . kti D'"k Şö" 1 w "aErmnan•• Bey h"'ncısı 1smailin Balçova-idi. M or c ar ıçını çe . u , va ye- .., 1 

d 0nınartcr yokuşunu hiç hissetmc-f nin kulağına fısıldadı: ı ÇEŞME da Perçem Ali veresesinden Ha-
~ çıkıyor. Manastırda Saizomadan _ Bu kadın daha uk1 ktan k tice ''e oğlu fsadan alacağı olan 

ede edilecek malQmat ile Viyolettanm çoc u ·ur- J( J _J f 
ete geçeceğini muhakkak sayıyordu. tulamamış!. ıca arlDlla par&nın temini isti ası zımmın-
ın p d da tahb hac::e alınan Balçova 
""lOt Parisc doğru giderken dört arka- ar nyan: 

1 
• • .. v 

daş tn manastırda duvarlardan bahçeye - Madam. dedi. S!.7.den bırşey og- iki kat ve tek katlı ev'er, Yenikale civarında kfıin 27570 

~lladılnr. Bahçecle çalışmakta olan iki renınek istiyoruz. Arkadaşım bir kalp , banyo sulariy!e birlikte sah· metre mura.bbnı 1000 lira kıyme. 
ihtiyar kadın, Klottruı sonra yine dört

1 
sızısına tutulmuş .. Bir genç kızı sevi-

1 
lıktır. Talip'erin ılıcalarda ti muhammeneli bir lata tarla 

erk~in pervasızca manastıra girdikle-1 yor. Yalnız korkmayınız. Sevdiği kız j ile 22060 metre murabbaı 1500 
tin· bay Hüsameddine mürıtcaat-

ı gördüler . .Biri diğerine seslendi: Sör değildir. O, za":nllı sevgilisini kay- lira kıymeti muhammeneli bir Oh kt ' ları. 1-15 (1302) 
d - maşaalılh.. İş ilerliyor. Artı betti. kıta bağ 20/8/937 tarihine mü-
ordcr dörder gelmeğc başladılar. Bir Sör Filomen kUçük DUke öyle bir il••••••••••••ICll&ıDI aadif cuma günü saat 11 de açık 

~z daha geçerse ordu halinde manastırı. bakış baktı ki eğer Dangolem Şövalye- • J 1 
<g 1 1 arttırma suretiy e ıab ığa çıka-

-. a edecekler.. nin sözü üzerine fikri bir düşnUceye •••••••••-.------Al d H irc Fil ı Ne < o rılacaktır. Bu arthrma aatıt be-
hid m ırma emş omen... dalmamış bulunsaydı muhakkak kıp- TALEBE 
l.ltı dcUeniyorsun? Genç hemşirelerimiz kırmızı kesilecekti. deli muhammen kıymetin yüz. 
"!:'> .. ete siper olmak istiyorlarsa bi.7.e ne?. Sör dnhn da il . 'tt' Vah z de 75 ini bulmadı~ı takdirde en 
~ıtn1uı 

1 
, erı gı ı. c . . • a-

G en c g ir · · .U vallı delikanlı diye mırıldandı. v ı • ı ,.ok arttıran isteklisinin taahhü-
ı., - erçı elimizden blrşcy gelmez • p _ı_ e ı erı·ne dü bakı" kalmak •artiyle &atı• on '1..in erk"'kl · b" l nst ...... 1n aruuyan bunlara bakmıyarak sözü- v v 

erın oy e man ıra ~ - . 1 k 
tnaları b' . . i ""d ta b" hak ne devam etti: beı gün daha uzatı ara ikinci 

ıum ıç n ayıp, u e ır a- • • 
:ettir. Yemin ederim ki hemşirelerimiz - Burada bir çingene karısı var.O- Lise ve orta mektep tefe- arttırması 4/9/937 tarihine 
ısı azıttılar. Çok fenn hareket ediyor- ı nu geçen gUn manastırın kapısına ka- besinden riyaziye dersi bü- mfüıadif cumarteı.i günü saat on 
~a_r. Allah ba.,ımızn taş yağdıracak! .. dar getirmiş buraya bırakmıştım. tşte tünlüğüno (ikmaline) kalmış birde \raoılacsktırı Bu arttır· 
ll de J dınız. Şimdiye kadar bana söz bu çingene karısını bulmak için bize talebelere tt"crübeli bir öğ- mada dahi satış bedeli muham-

ntan bir erkeğe rastlamadun. Onlar ki- yardım edebilir mbiniz? Buraya ginne- retmen hususi ders vermek· men kıymetin yÜzde 75 ini bul-
nı; çatacaklarıru bilirler. mizdcn maksat ta hudur. tedı'r. madıP.ı takdirde satış 2280 nu· 

.d ll'!sirc- M ri b .. 'T' di.F' lo a u soze gu umsc ı- Şimdiye kndnr aırz.ını hic açmanı~ maralı kanuna göre l cil oluna-
tnen alrlırnuynrak devnm etti: bulunan Sör Mnri Anj atıldı: Adres r Karşıyaka Yemiş-

• - Ne gUlUyorsun. Evvelce bövle d~ .. . ci pasıı oka2'ı numııra 5 ce.ktır. hbu ge.yri :mt:nlcul üze-
Cildi a B k · d b k l k • .. ı 1 - Aradığınız kadını ben gordilm. rinde her hnngi hir cekilde bak . · er csın e a ı aca goz er , " 
Vücudu, boyu posu vardı... Şarl heyecan içinde iki adım daha talebinde bulunanların İşbu 
.;rakat bunun yanında ciddiyet ve fa- ilerliycrck yalvarmağa başladı: - sınee+•·• nc~ri t":.rihinden itibaren yir-

zı l't t vardı ... Hele bir. erkek bana - Ama11! ... Çok rica ederim ... Şu iç Hasta'ıklnrı mütehassısı mi f!Ün zarfmda ellerindeki ve-
b~ktnak cesaretini göstersin ... Emin ol çingeneyi bana gösteriniz. Bu lütfunu- DOKTOR ıaikle bif]ikte dairemize müra-
'kı en a •ır mukabeleyi görilr. zu asla unuln,ıyncağım. ea"tları l&zımdır. Aksi takdirde 

- İc; dile kalırsa Allah kt'rim.. Sör Fılomcn bir taraftan delikanlının c 1 A 1 ~ h k1 · ·ı·ı b J li e a n a .arı l"'lU SlCI l e ~a İt o mt· 
le eınşire Filomen horoz gibi kabardı. güzelliğini mırıldanırken, diğer taraf- a r 1 va.nlar para!ann paylaşmasın· 
va:n~~ine :öy~nen1 tar;i s:~re b~ıtan da nrkndaki uşnklardan birini göz- ' dan hariç Lırakılacaklardır. ~art· 
dedi ki·rrnege az.ır anır en en ıre 1 den geçiriyordu. r . ak t name 31 /7 /937 tarihinden iti-

. Mari Anj kocaman e ını açar uza • Memleket hastanesi dahili haren lierkese açık bulunduru-
b· "':"" Aınan Allnlum, sakın bu herifler tı. Ve burnundan söylenir gibi dedi ki: 
.. ttun Yanımıza gelmesinler. Gelişleri· _ Hıristiyanlık. şcfkatlı olmayı hem- hastalıkları seririyat şefi ikin· la.caktır. Satış pefİn para ile 
"e hak ı _.J E c· B J k " d 1 b' olup yu"zde iki bucuk dellaliye t ı ırsa tahminimde aldanmıyo- cinslııe yardım etmeyi emr~er. .ğer ı ey er so agın a n ısar· 
unı. elimde patronum Notr d'am de Janj lar tütün sataş deposu karşı· müşteı·iye aittir. Müterakim ver-

Cd - Evet, evet .. Bunlar bize taarruz nnmma bir iki mum dikecek kadar bir sında 65 numarala muayene· ~i ve tanzifiycden olan belediye 
ecekll'r. Haydi kaçalım Sör Filomen! şey bulunsaydı... h · d h k b 1 rüsumu arttırma bedelinden ten· li anesın e astalarmı a u e .1 

t em irc Fılomen çarçabuk eski '-'ır- Dük cebinden kesesini çıkardı. 1hti- b zı olunur. Talipler yüzde yedi 
ık .J aş'amıştır. Telefon 3956 
~ ete ini indirdi. RUzgarın dağıttığı yar kadının avucuna koydu. Kadın çe- buçuk pey akçesini ve milli ban· 
'1 çlarını baş örtüsünün altına topladı. kinmeden kcscııin içindekileri yokladı. Evi : Göztepe apartmanı ka itibar mektubunu hamil hu· 

e nr k dn ma cevap verdi: !Gözleri parladı. Ve koca yanakları şiş- karşısında No. 1018 lunarak birinci icra dairesinin 
td- Dur bakalım. Bi~e de tecnvüz ti: Te fon : 25.45 37 /7945 dosyasına ve icra mü· 

klcr ıni? - Çingene karıswle konuşmak mı d" l> ,J ruı ısine müre.caatleri lüzu:mı 
ı. . at-dayan ile DUk Dangolem lıaki- istıvordunuz? dedı. 'I" «at ,J 

1 an olunur. 2437 (1332) 
dt n ~ iki rahibeye doğru geliyorlar- - Evet, onun için geldik. . 
ttı; _Sör Mari Anj, kısn boylu, kırmızı - Şu ilerideki eski harap köşkleri 
... ~ıu ·· ? tst di •. · kadın aksın ~nn bir kadındı. Filoınen ise görüyor musunuz. e gıruz 
t<>rık e 2aıf, kuru, kemikleri fırlamış, işte or~dadır. Biraz evvel oraya gircr
h ıdi. Hayatından bıkmı~ usruimış, kcn gördiım Haydi Allah yardımcınız 
1)1 ts ~ karşı ınüteneffirdi. Hanılm olsun. 
ı t 0<ıını nnlamamış, tanımamış ceha- Paı·dayanla Şarl fazla bir kelime da-

l> Çınde bunalıp kalmıştı. ha dinlemek istcmiyerek gösterilen köş-
dı ~ek.yan nezaketle şapkasını çıkar- kc doğru koştular. lki hemşire yalnız 
ul z soylC>mck üzere ağzını açmak kalınca · Filomcn kesenin açılm~mı 
g1r:ı~ iken Sör Fılomen kızararak ba- teklif etti. Marı açtı ve d~~ ki: . 

1-ier işte l<ullarıı an 

o GULDAK 
Maden kömürü 

Her cins "ömür perakende suretile rekabet kabul et· 
meı. fiatJer dnhilinde satılmaktadJr. 

Adres: Kestane pazarı Eardakçılar sokak numara 12 
- Hemşirem burada hızım ıçın 3 ay 

; Yaklaşınaymız .. Orada du;unuz! geçinecek kadar para var .. üç ay top
bu ~rd Yan esasen durmuştu. Yalnız rakla boğazlaşmıynrak ibadetle vakıt 
taldı cy ~anlı ihtar karşısında şaşırıp geçirebilecek parayı elde ettık demek- --· 

ş~ ~ 

F. PERPINY AN 

r Dangolcm ise: - Tanrı fozilet ve naınusluluğumu-
- ~ada ı d-.J· 1hr . m... 1..vL zun mükafatını ,ihsan etti. 

nt l, r namu una ~vüz ediliyor- !kisi de çapaları ellcı·inden atarak 
..:_ g bi bir vnziyet alarak: manastıra girdiler. Bu ild kadın adeta 

t>uk··l3 a hitap etme~ iniz! diyerek ortaktılar. Ne kazanırlarsa aralarında 
un ..... 

~tl >Zlinü kesti. taksim ederlerdi. Yatak odalarına gi-
tekrarlndı· rince lıemcıı yere çömeldiler. Keseyi 

: ~: ı t Mad.:m!.. bogaltnr;:ık titriye, titriye sayınıya ko-
~'Yo ' • · tıyorsunuz.. Bizden ne ümit yuldul:ır. 
ZU 0 rslUn :ı:. Sizin neler düşündüğünü- Mari dalın açık göz ve biraz oyunu 

.. oz ~i . d 
~'-'l'Ul nız en anlıyorum. Kalbinizde seven bir kadın olduğu için Filomene 
'!:' Çal olınıynn bir nezaketi gösterme- hisse vermemek çarelerini düşünilyor-
14n : ıyorsunuz. Hey .. Bana bakınız. du. 
!lıuha( U!nusuınu son dereceye kadar Filomcn daha saf ve bu gibi işlere 
iyisi <lZaya karar vermiş biriyim.. En pek alışık olmadığından mütemadiyen 

- ·~aka biraz evvel gördükleri yabancıları dil-
~l\ d. _ı Mndam" Yemin eder.im ki şünüyor, teessür duyuyordu. Bir nra
)'o~ UŞundUklerinizln hiç birisi bizde lık kendi, kendine söyleniyormuş gibi 

- ~l homurdandı. Ve Mariye dedi ki: 
e ise haydi çekilip &idiniz.De- - Bitmedi -

Ala ehir Üzüm Müstahsilleri Kooperatifinden : 
Tasfiye halinde. ~laşehir ~:zü~ nıtlstahsilleri kooperatifinden : 
25 • 5 • 937 tarıhıode tasfıyesıne karar verilen kooperatifin 

ticaret kanununun maddei mahsusasına tevfikan muamelatına 
tasfiye komisyonunca vaıı'yet ~dilerek kooperat fin genel duru· 
mu hakkında tanzim kılınan bılanço heyeti umumiyenin nazarı 
ıttılaına arı edileceğinden umumi heyetin 17 • 8 • 937 salı günü 
saat onbeşte Alaşehir halkevinde toplantıya çağırılmasıoa karar 
verilmiş olduğundan mezkur gün ve aatte ortakların balkevine 
gelmeleri ili:n olunur. 

Tasfiye halinde Alaşehir Üzüm Müstahsilleri 
Kooperatifi imza okunamadı 

Ruznamei müzakerat ; 
1 - Bilinçonun tetkik ye tasdiki. 
2 - Eski idare heyeti tarafından verilen cezaların 

tetkik ve bu hususta karar itası. 
3 - 25 - S • 937 tarihli umumi 

hatla vapdaa a•lapnanın taıdilri. 
beyet karın mucibince itti-

2430 (1336) 

Otel SADIK KSE~ -. 1 
Til (ilikte Telef on 3206 

Yeni te 

mefruşat 

Banyo 

Bol I1a\'a 

Ucuz· iat 
/:mirin en havadar yerinde ile denize karşı levkal.iule latif m 

zaralı çok temiz ve emniyetli yegane oteldir. 

DEttEl\TİR -KELVİNATOA Ud defa daha az lfledlEf 
halde aını randöman elde edilen yqlne soluk hava dolapl 

18 Ay Veresiye ~ bş 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

IZMIR - Saman iskelesi ( Büyük Kardiçalı Han ) 

AYDINDA : Mehmet Gürer - ÖDEMiŞTE : H. Avni Güle . 

MUGLADA : Ahmet Sabri Acarsoy 

Kurşunlu Banyoları 

Şifa hassaları muhitinıizd~ tecrübe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faallyettedlr 

Her türlü istirbat mevcuttur. Mükemmel otel, lokanta ga
zino bülasa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyolarcla 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo dairesinin hususi otom ô 
bili Sal hli istasyonunda emre amadedir. Her aileye müsta· 
idi oda verilir. 

Fiatler: Banyo dahil olmak üzere insan başma otelde k<t• • 

yola 100· 75 dığer lusımlarda gene insan başma yataksız 
1 inci 50, ikinci 40, üçiincü 30 kuruştur. 

Müsteciri : KEMAHLI Al-ıMET HAMDI VE ALI BALCt 

f 'f_. t .. ,. -~ ,..,..., 1(. t. .....· .• ·!'-;\. : 7, ~""'- " . . ·~ ~ .• .,,.. 
.• : --· - ..... tı 1 ; ( ...... ·. • ... - .. ._.,, ......... · ~ . 

iZ Mi R 
J 

Anonim Şirketi 
Şitketin Merkez ~e Fabrikas1 : l:ımirde Halkapmardadır. 

Yerli Parruğundcn At, Tayycre, l'öpc bar, 
DeiJlrmen, Gel·lk ve Leylak markalarını havi hera:e" ı 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Av, upanın aynı t :-> 
mensucatm'a fa•ktir. 

'felefon No. 2211 v .. 3067 
Telgrat adresi : Bayrak Jzmir 

1 



Sahife 8 

lzmir Belediye•inden: 
1 - Temizlik itleri hayvan

larının bir senelik ihtiyacı ıçın 
alınacak yüz elli bin kilo saman 
beher kilosu yetmiş paradan iki 
bin altı yüz yirmi beş lira bedeli 
muhammenle ha• katiplikteki 
tartname veçhile 3/8/937 salı gü
nü saat on altıda açık ekdltme 
ile ihale edilecektir. iştirak için 
yüz doksan yedi liralık muvakkat 
kat teminat makbuzu veya te
minat mektubu ile aöylenen gün 
ve ıaatte encümene gelinir. 

2 - Kartıyaka tramvay hay
vanlarının bir senelik ihtiyacı için 
alınacak yirmi beş bin kilo sa
man beher kilosu yetmiş paradan 
dört yüz otuz yedi buçuk lira 
bedeli muhammenle haf katip
likteki fartname Yeçhile 3/8/937 
ıalı günü saat on altıda açık ek
siltme ile ihale edilecektir. İş
tirak için otuz üç liralık muvak
kat teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelinir. 

3 - Karşıyaka temizlik İfle
ri hayvanlarının bir senelik ih
tiyacı İçin almacak on beş bin 
kilo saman beher kilosu yetmit 
paradan iki yüz altmış iki buçuk 
lira bedeli muhammenle b~ 
kitiplikteki fartname veçhiyle 
3/8/937 ıalı günü saat on altıda 
açık eksiltme ile ihale edilecek- /zm"r B. · · l M ı v · ı · ak · · · · ı· lık ı ırıncı cra emur ugun-
tır. ştır ıçın yırmı ıra ~u- dan: 
vakkat teminat makbuzu ıle 
söylenen gün ve saatte encümene .. 8:Y hancısı ls~ailin Balç~va 

1• • koyunde Derbetlı Maksut oglu sre ınır. 
4 - Altı yüz elli bir lira otuz ?aman ve karısı F atmada alaca· 

iki kuruş bedeli kefifli Bayraklı ~1 olan hin yüz liranın temini is
ıabil caddesinde ve deniz kena· tıf ası zımnında tahtı hacizde bu
rında mevcut muhafaza duva- lunan Balçova ılıca altı mevki
rının tamiri 3/8/937 salı gunu inde kain tahminen 1000 metre 
saat on altıda açık eksiltme ile murabbaında 400 lira kıymeti 
ihale edilecektir. Keşif ve şart· muhammeneli bir kıta bostan 
namesini görmek üzere baş mü- tarlasiyle Balçova dere yol mev
hendisliğe İştirak için de kırk kii namı diğeri köy önü mevki
dokuz liralık muvakkat teminat inde kain 3800 metre murabba.-
makbuzu ile söylenen gün ve sa- d 400 ı·ra k y t" h .. ı· . ın a ı ı me ı mu am-atte encumene ge ınır. . v • 

18-21- 24-28 2441 ( 1335) meneli hır kıta bag Zıraat ban-
kasıne. olan İpotek fazlasına şa-

IZMIR SICILI TiCARET mil olmak üzere 20/8/937 tari-
MEMURLUGUNDAN: hine müsadif cuma günü saat on-

Tescil edilmiş oran Anado'u 
petrol Türk limitet şirketinin 
esas mukavelenamesine ilave 
edilen "4,, maddeyi havi layiha 
ticaret kanunu hükü:ıı'erine 
göre icilin 2038 numara,ma 
kayıt ve tescil edildiği ilan 
olunur. 

lzmir sicili ticaret memurluğu 
resmi mührü ve F.Teoik imzası 

1: Layiha 
"KARAR 3 

" 20 Mayıs 937 tarihinde bis-
ıedarlardan Erncst Olivier na• 
mına bilvekale Nuri Sıtkı Er
boy ve Carlo Sperco şirket 
merkezinde toplanarak atideki 
kararı ittihaz etmişlerdir. 

Şirket kredi ile mal satmak 
ve işlerini ancak bu şekilde 
tedvir etmek mecburiyetinde 
gördüğünden esas mukavele
namesine aşağıdaki maddeleri 
ilave etmiştir. 

ilave madde 1 - Şirket 
kredi ile maJ satacağından ala· 
cakJarını temin için kendisine 
verilecek rehinleri alacak ve 
borçlarını ödemiyen veya leab
hütlerini ifa etmiyenlerin re
hinlerini kanun çerçevesi dahi
linde satabilecektir. 

llive madde 2 - Şirket 
muamelabnın tedviri maksadile 
emvali gayri menkule satın ala· 
bileceği gibi icabında bunları 
satabilecektir. 

ilave madde 3 - Şiıket ala
caklarını temin için 1'endis'ne 
veriJecek olan bilumum ipotek· 
leri ahr ve vaktinde borçlarım 
ödemiyen veyahut ıirkete karşı 
olan teahbütlerini ifa etmiyen· 
)erin ipotekli gayri menİiulle
rini kanun çerçevesi dahilinde 
sattırabilir. 

ilave madde 4 - Şirket ica
bında liendi üzerinde bulunan 
gayri menkulleri ahara veya 
aharlara ipotek ederek istikra· 
zatta bu:unabiJir. 

Ruznamede müzakere edi'e· 
cek başka birşey olmadı~mdan 
içtimaa nihayet verilmiştir. 

Ernest O .ivier namına 
bil ve kale 

Nuri S.Erboy imzası 
Carlo Sperco ımzası 

Genel sayı 4691 
Özel sayı 11180 

da açık arttırma suretiyle satılığa 
çıkarılacaktır. Bu arttırmada sa
tış bedeli kıymeti muhammene
sinin yüzde 75 ini bulmadığı tak-
dirde en çok arttıran taliplisinin 
taahhüdü be.ki kalmak üzere sa-

tış 15 gün daha uzatılarak ikinci 
arttırması 4/9/937 tarihine mü
sadif cumartesi günü saat 10 da 
yapılacaktır. Bu arttırmada da
hi sahf bedeli muhammen kıy-

metin yüzde 75 ini bulmadığı tak
dirde satış 2280 numaralı kanu
na tevfikan tecil olunacaktır. İş
bu gayri menkul üzerinde her 
hangi bir tekilde hak talebinde 
bulunanların isbu ilanın netri 
tarihinden itibaren 20 gÜn zar-
fındaki ellerindeki vesaikle bir
likte dairemize müracaatleri la
zımdır. Aksi takdirde hakları 
tapu sicilile sabit olmıyanlar pa-
raların pay]aşmasından hariç bı
rakılacaklardır. Şartname 31/ 
7 /937 tarihinden itibaren herke
se açık bulundurulacaktır. Sa-
lıt peşin para ile olup yüzde iki 
buçuk dellaliye müşteriye aittir. 
Müterakim vergi ve tanzifiyeden 
olan belediye rüsumu arttırma 

bedelinden tenzil olunur. Ta
liplerin yüzde yedi buçuk pey 
akçesini veya milli banka itibar 
mektubunu hamil bulunarak bi-
rinci icra dairesinin 937 /10205 
dosyasına ve icra münadisine 
müracaatleri lüzumu ilan olu-
nur. 2436 (1334) 
mıt.ı<F 1 

mizce 16-11·936tarihinde 12124 
No. ile tHdik edilen ° ANA
DOLU TÜRK LIMITD ŞiR
KETi,, ne ait karar defterinde 
yazıla 3 karar No.h aslına ve 
dosyamızda alıkonulan nüsha
sına uygun olduğu tasdik kı
lındı. Bin dokuz yüz otuz yedi 
senesi Mayıs ayının yirmi bi
riııci Cuma günü. 

21 Mayıs 1937 
lzmir ikinci noterliği resmi 
mührü ve E. Erener imzası 

Anedolu Petrol T f rk Limi· 
ted şirketinin esas mukavele
namesine ilave edilen 4 maddeyi 
havi işbu layiha tetkik edile· 
rek muvafık görülmüş olmakla 
Ticaret kanununun 514 üncü 
maddesine tevfikan tasdik o!u-
nur. 

VERIASIR 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni b:mir eczanesi TELEFON : 2067 ... ~ ... ____ ,_iiıı· 

' 
~~-1atmazden evvel PERL,OOENT dit 

macununu kullanmak suretile aöızınııı 

yıkamayı kendfnıze bir vazife blllnlı. ı 

PERLODENT k yas kabut •tmeı bit) 

.muzaddı taaffOndOr. 

-·-i~~ .. ve ~kiJ:. ~.r'eHt·tli/ "'~ ~ ~"' 
~ of'~ tJe 4~ ~ ,,A;t/a~ .(a4ı ~""-4. 

TURAN Fabrikaları mamulAtıdır. Aynı zamanda ·Turan 
tuvalet sabunlarını, traı tabunu ve kremi ile gOzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde sablmaktadır. Yalnız toplan ıa
tıılar için lımirde Gaıi Bulva11nda 25 numar da umum acon• ,. 

Bir Grlpin almadan eYvel 

lsbraban ve ağrının en 
ıiddettiıini en kolay, en 
çabuk ve en ucuz geçir• 
menin çaresi bir kaıe 

GRıPıN almaktar, mideyi 

bozmaz, böbr~kleri kalbi 

yormaz. 
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Aldıktan bet dakika aoura 
.--··· ·--- ---- ···- --·-... -····· 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 

BEYOOLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL l 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin mwıecirİ 
TDrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik lt'c.riibeli id•· 
reaile bfitiln Eğe halkına keli"' 
diıfni sevdirmiştir. 

Otellerinde mlaafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahab bu
lurlar. 

Birçok huEuıiyetJeriııe iJlv~te 
fiıtlar mtithit ucuzdur. 

komutanlığından: . 
Hava okulları talimatının 86 ıncı maddesinde yazılı şartları h•' 

istekliler: 
Dilek kağıdr ve vesi.ka!arı ile Temmuz başlangıcından Ağusfo 

sonuna kadar okula başvururlar. Okulun bulunduğu yeric dışın 
da bulunanlar dilek kağıtları ile vesikal arını posta ile okula göıı 
derirler ve alacakları karşılığa göre hareket ederler. • 

Madde 86 - Hava okulu gedikli kısmına girme şartları şl!ıı 
Jarcfır: 

A - Türk olacak. 
B - Orta mektep ''Lise sekizinci sınıfu tahsilini bitirJJJİŞ eıı 

az 17 ve en çok 20 yaşında olmak. "' 
C :--: Sıbh~ vazıye~i uçuculukta ve uçuş işlerinde kullanı1ıı:ı:ıe 

elverışh olduguna daıt mütehassısları tamam olan bir hastaı:ı 
sıhhat heyeti raporu olmak. Boy 1,65 ten aşağı oJmıyacaktır· 

Dışarıda bulunanlar: t 

Bulundukları yerin askerlik ~ubesine miiracaalla muayerıe~ıs 
gönderilirler. Tam teşki'at!ı sıbbi heyet bulunan yerlerde o ye'' 
en büyük kumandanına nıüracaatla muayeneye gönderilirl~t· \'e 

D - Ahi akı sağlam olduğuna ve hiç bir ıureltc suçlll ıs' 
mahkum olmadığına dair bu?uııduğu yerin Emniyet müdürHiğU 
den veya polis amirliğinden tasdikli vesika göstermek. ıs' 

E - Mektebe ahnaca k okuyucular, gedikli erbaşlar bak1'1Jı, 
daki 2505 sayılı kanun mucibince mueımele göreceklerini, sııe ~ 
tebi bitirdikleribdc 12 yıl müddetf e bava gedikli erbaş ol•'' 
vazife göreceklerini taa hhüd etmek. 

F - Mektepçe yapllacak seçme imtihanda kazanmak. c11ı 
H - istekli adedi çok veya imtihanını kaıananlar abıı• ~· 

miktardan fazla olursa bunların içinden riyaziye bilgileri d• 11 .. 

iyi ve yabancı dil bilenler ycnlenir: Hava mektepleri okuY~;,p 
ları askert liseler okuyucuıan gibi yedirilir ve giydirilir. J(ı 
ve diğer ders iç"n Iaz1m olanlar parasız verilir. ,f' 

V - Hava oku 1larına kabul edilenlerden birinci sınıfı ırıı1\' Jıİ" 
fakıyetle bitirenler arasından, kabiliyetlerine göre, uçucu, sıı;s6,, 
nisit, telsiz, fotografçı, atış ve bombardımancılığa ayrılırlar. ''4 

14-18--23~27 2331 (1297) 

Tabiatın Şifa Membaları 
Seferihisarın ıenelerdenberi herkes tarafından taoırısıııŞ 

t f · ıı· v • 'I .. 1 d · • tte ak9
" e ra mın yeşı ıgı ı e guze manzarası ve aımı sure , 

berrak sularile şöhret alan ( Karakoç ) ılı~alan on baıirs:, 
dan itibaren açılmışbr. Müzmin romali1ma ve kum ba~tlİ' 
Jıklarına şifası tecrfibe edilmiş bu şifa yurduna gitmek ~5 ,r 
yenler Birinci Kordonda eski ( Ford garajında) Seferi~ı.s 
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Fratelli Sperco 1 N. V. Olivier Ve Şü. 
Vapuru Acntası ~'. F. il. Van i)er LıMITET 

Zec & Co. Vapur acentası 
ROy AlE NEERLANDAIS DEUTSCHE LEVANTE LtNtE 

F 
KUMPANYASI HAMBURG BİRlNCI KORDON REES 

ratelli BiNASI TEL. 2443 
lRıTON CH10S vapuru 2 temmuzda bek- Lllerman Lines Ltd. 

lip Bur vapuru 9 te~uzda g~- leniyor •• Hamburg ve Bremen li-
nı gu • V ama - Koatence lı- manlanndan yük çıkaracaktır. OPORTO vapuru on temmuzda 
anları için yük alacaktır. AMERICAN EXPORT LINES Liverpool ve Svanıeadan gelip yük 
8VENSKA ORIENT LINIEN The Exı>t>rt Ste:mıahip corporation çıkaracaktır. 
BIRKAı.ANo motörü 5 tem- EXCHANGE vapmu 20 temmuz- POLO vapuru on temmu~a 

~~beklenmekte olup Rotterdam da bekleniyor. Nevyork ve Baltimor Loyük' ndr~~~ulcakl ve AnTer~ten gelidp 
İi~urg - Gdynia ve ıkanr.linavya limanlftfl için yük kabul eder. Londçuuıra H 11 . ':e a!k 1 ~an a 
~~ için yük atacaktır. EXECl!TIVE vepuru ~ ~emm~~- THE rGikRAisfEAMa~A vİ. 

Cl.UGA POLSKA A.B. da beklenıyor •• Nevyork ıçm yuk GATION LTD. 

1 .... Kumpanyui ala~~ERICAN EXPORT LINES ADJUT ANT vapuru haziran ao-
... ,~~HlST AN vapuru 21 tem- Th E rt St h. at• nunda gelip Londra için yük alacak-... ~ beki _,,.....__ 1 An e xpo eams ıp corpor ıon 
,.. 1 enm~u: o up ven- p· Akt S . S f l br .• 
'IQv...:_ D . limanl . . ıre armaaı eyrı e er er DELOS 11 t zd 
"'-:ClllQ ve antzıg an ıçm EXCAMBlON va uru 2 tem- '\apuru emmu a 
"""' alacaktır. . p Hamburg, Brem en ve Anverıten 
SEıtvtcE MARtTIME ROUMAIN ?1.uzda Pıreden Bos!on ve Nevyork gelip yük çıkaracaktır. 
su~ A IÇm hareket edecektır. , ' • 

da 'rr...ff. VA vapuru 14 temmuz- EXCHODRA vapuru 16 tem- NOT : yoru! tarıh erı, va-
Maıta - Cenova ve Manilya li- muzda Pireden Nevyork için hareket purların ııımlerı ve navlun ilc-

~lan için yük alacaktır. edecektir. retlerinin değitikliklerinden me· 

lzmir Asliye Mahkemesi 
ikinci HuL uk daiTesi 

Sayı 

937/1343 E. 
.. I 1432 K. 

lzmirde hacı Mahmut mahal
lesi hacı.. imamlar sokak 12 
No. fu evde oturan kitapçı 
Ahmet Etiman ~arafmdan 
Mahkemeye veri en arzuhalde 
oğlu lzmirin Kubramanlar ma· 
hailesi hane 496, cilt 182, sa· 
hife t 24 de kayıtlı 931 do
ğumlu Halil lbrahimin adının 
Altan olarak değiştirilmesine 
karar verilm~sini istemiş ve 
icra kılman muhakemesi sonun· 
da Halil lbrabim 'in adınm 
ALT AN olarak değiştirilmesine 
karar verilmis olduğu M. K. 

26 ıncı maddesi hükmüne tev· 

fıkan ilin olunur. 

2435 (1333) 
Yolcu kabul eder. SEYAHAT MODDETI ıullyet kabul edilmez. 

~ llindaki hareket tarihleriyle ilan- P~re - Boston 16 G~n •wı:-eııww .. sc•ilCllN&•lil!l1IWIDl'll.sJ_lllm_-.ıu,.._-..u.---r;:ı•11•m•~11m1· ---•m)=• 
,.daki değişikliklerden acenta mes- Pıre - Nevyork 18 Gun 

'1uyet kabul etmez. SERViCi MARtTlM ROUMAIN 
Daha f la 1" t lmak · • Bucarest 

~ta • az ma uma a 1~ DUROSTOR va uru 31 tem-
telli Sperco vapur acentuına mu- d • P •• • 't edilin · • 1 muz a beklenıyor •• Köstence, Suli-

eaı rıca o unur. G 1 G ' , l'tu:FON / na, a atz ve a J\tz aktarması T u.'18 
.,, : 4142 I 4221 2663 limanları icin yiik alacakttr. 

~-- - • JOHSTON V ARREN UNES Ltd. 

D• H k• • Livepool 
iŞ e lffil DROMORE vaouru tA temmuz· 

1 LJulla~ Nac·ı ~:~~~$~~~~·~;;:~2'v~ RUU lbraıl lırnanlanna yük alacakttr. 
SOC. ROYALE ıwo11to.t"Qnt 1:: 

Danube Maritim 
R ORTA ÇSU DUNA vapuru 1 O temmuzda bek-

~astalarını Birinci Beyler ,,..,:"o .... Re• ...... ..:ı.No'"" .. .:ı. R1 ~ .. ~te 
•odas:ak 36 numarada kabul Brl".t;~lava. Unz ve Viyana llman-
e er. 'arı icin vük n11lcakttr. 

Sabah 9 -12 D~N NllRSKE MIDDELl-fAV~ 
Öğleden sonra 3,30 • 6 IJNGE OSLO 
Randevü için telefon ediniz RAAl.BFI( mo•~m ?~ temmw•da 

TELEFON 2946 bekl,.Tlivor. p;re, l);i.,k .. "" ve Nor-
~~---~---~-~. VP" t:"""'"'.-" ;,.:n vii1< placakt•r. 

:······································································ . . . . 
• • 
E Taze Temiz Ucuz ilaç ~ . . . . . . . . 
= Hamdi Nüzhet Çançar : 

Sıhhat ecza • 
Si 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

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

I<arada, havada yaşa
Yan ve insanlara hastalık 
ttı'k b 1 robu aşıhyan ne kadar 
ti~Şarat varsa yumurtala· 
tde beraber hepsini imha 
Rib·n; Ankara ve lstanbul 
h 1 büyük şehirlerdeki 
k:st~ne, hapishane, fabri
di-' kışla ve mekteplerde 
k \er markalara tercihan .. W ul edilen yegane ilaç 
o, .. Hız " markalı flittir. 
I Jınal ambalajları: K. ~. 
d~ 4 litrelik kutular, için
lit 11 ~eşmeli ve sifonlu (20) 
ı,;;tık hususi demir varil
i> e ve döküm halinde 
';~ende ve toptan satılır. 

ku HIZ} yüzde yüz imha 

lar~v\!lini haizdir. Hastalık- ff 2 M ( n(N El'I rtMl'./ 
le. an korunmak ve grce- J3AHA~Aı· DE:l'O./UDUR 
t/' rahat uyumak için evi· 
~~<de <WHIZ) bulttndurunuz fiatler her keseye uygundur. Yerli 
Re sağlam tu!umbaların envaı vardır. Son posta naftalin geldi. 

....,:en seneden daha ucuzdur. Telefon: 3882 
4s-
-- R a FHMEi "'' • +ama CM_ 

S. Ferit Eczacıbaşı 

ŞiF A ECZANESi 
Fenni gözlük 

Sıhhi korsa 
Tuvalet çeşitleri 

Tıbbi müstah1arlar 
1' Dereceler 

&ıhb;rr~o~Jer. Amerikan. Duş lastikleri. Hulasa 
te d . ıhtıyaçlann hepsi her yerrlen çok ucuz 

aınıa mevcuttur. 

Vebolid su tasfiye cıhazlarJnııı 
lzmir mün1essilidir. 

Fenni Gözlük için 

HİLAL ECZANESi 

Şık güneş, p!aj, spor ve tayyare gözlükleri altın, nike1, bağa 
çerçevelerle ltristal canılar, her yerden çok ucuzdur .•• 

Al N 
Mas~ ue cep vantilatorları 

\9~.-~ 
~~ ~~'~ 
~)I 

En son icat edilen bu vantilatorlar yazın boğucu sıcak· 
larıadan kur!arır. Masa vantilatorları üc pil ile çalışır kark 
iki saat devam eder. Saatta ancak bir kuruş sarfiyata vardır. 

CEP VANTILATORLARI : Küçük bir pil ile çalışır mü
temadiyen yedi saat devam eder. Bilhassa bayanların el 
çantalarında ve ceplerde taşınabilir. Gayet şıktır tavsiye 
ederiz. 

Deposu Sulu han cıvan No. 9 - 28 Hüsnü 

lzmir inhisarlar Başmüdürlüğünden: 
Alsancakta bakım evlerimizde mevcut 55 adet müstamel ton· 

ga makinası 17 - 7 - 37 den itibaren bir ay zarfında müteferrik 

surette pazarlıkla sahlacakhr. Bunlar üç kısımdan ibaret olup 

beherinin muhammen fiat 10, 15, 20 liradır. Makineler depola

rımızda görülebilir. isteklilerin bu müddet içinde her gün saat 

15 de baş müdürlüğümüzdeki komisyona gelmeleri. 
18-22 (1330) 2426 

Kulağınıza küpe 

EN MÜt>Hi$ 
\sTi~APTAH 
c:.oNılA · ·· _ ~ 

olsun! 

Kullanmakla kabildir ! 

EVROZiN 
••••••~••••••e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bır homlcde nezle ve gripi geçirir. Harareti sür'atle : 
düşürür. Boş, diş, sinir, mafsal, adale ağrıları ancak : 

NEYROZIN almak suretile çarçabuk defedilebilir. ~ 

························ K t'~ T . ······· = a ı esır ················· 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Doktor 
' J 

mı 
Nasır 
iLACI 

m • 
OZAR.. 

w 

DOKTOR jEMSiH 
En eski 11aıırları bile pek kııa bir zamanda tamamen v' 

kökünden çıkanr. 
Umumi depoıu: logiliı: Kanıuk ecıonesi her eczanede bulunur. 

Ciddi ve müessir birnaıır ilicıdır. . 
<!!llll!f .. Q .,. -Açık eksilt.me ilanı 

Tire belediye reisliğinden: 

5 • 

1 - Aşağıda muhammen bedellerile c·ns ve müfredatı yazıla 
itfaiye mttlzemesi 2.7.937 tarihinden 27.7 937 tarıhine kadar 
yirmi altı gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Açık eksiltme ·e konulan malzemenin: 
Muhammen bedeli cins ve müfredatı % 7.5 muvak· 

kat teminat 
Lira nkçesi L.K. 
1450 650 metre 52 milimlik keten hortum 108 75 

ve beş kalem iltisak parçaları 
3 - isteklilerin 2~-7-1937 t~rihine rasthyan Sah günü saat 

16 da muvakkat temınat akçesı ve 1937 yılı Ticaretodası kayıt 
vesikalarile birlikte belediyemiz daimi encümenine müracaatları 
şarttır. 

4 - Şartnameleri görmek ve i1abat almak istiyenlerin her 
gün çalışma saatları içinde belediyemiz muhasebesine müracaat· 
lan ve istiyenleı e şartnamelerin birer kopyasmm bedelsiz olarak 
verilebileceği ilan olunur. 9-18 2233 (1267) 

C!!!!!! • 

lzmir Vilayeti uhasebei Husu-
siye Müdürlüğünden: 

Şehitler caddesinde 81 sayılı arsa tahrir lrnmisyonunca Rük
nettin namına yazı1mış ve 800 lira kıymet konmuştur. lbbarna
mesi tebliğ edilemeyen sahibinin tarihi ilandan itibaren bir ay 
zarfında itiraz etmesi ilan olunur. 2404 (1331) 



Sahife 10 YENi ASIR 

Solda: Sayın İktıS:)t Vekilimiz dUn Kültürpru-ka gi
derek 937 Fuarının ~on hazırlıklarını gözden geçirmiş
lerdir. Sağdaki fotograf Vekilimizin Ticaret Odaları 
pavyonunu ziyaretini gösteriyor. Altta: lktısat Ve
kilimiz, kerimelcriyle llkkurşun tıbidesi önünde ve 
Nazillide verilen ziyafette .• 

• -
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APILAN · TEŞEBBÜS ÜZERiNE 
Amerika Japonya ile Çinin Limanda yapılan bir to 
arasını telife çalışıyor lantıya riyaset etti 

.. 

Hiç birinin ezilmesine meydan verilemez Vapur navlunları işi tetkik edildi 

indeki ecnebi tebaalı/arı himaye Öğleden sonraF uar sahasında tetkik~ 
·çi tedbir alınıyor ler yapıldı, noksanlar tespit edi/Jı 

Pe 

Vaşington, 17 {A.A) - B. Hull Ja
pon ve Çin mümessilleriyle yapmış ol
duğu temnst.nn sonra beyanatta bulun
muştur. Mumaileyh bu beyanatında ez
cümle şöyle demektedir: 

- Biz milli beynelmilel sahalarda 
her milletin kendi ihtiyatlariyle zaptı 

nefsetmesini iltizam ediyoruz. Ayni z.,
manda bUtiln milletlerın siyasetl<'rini 
takip ederek kuvvete müracaat ctm -
melerini, di w er milletlerin dahili işleri

ne müdahalede bulunmaktan çekinme
lerini iltizam ediyoruz. 

B. Hull, Çin ve Japonyayı tasrih et
meksizin sözlerine şu suretle devam et
miştir: 

- Dünyanın hiçbir tarafında Bir
leşik Amerikanın menfaatlerini, hak
larını ve vecibelerini şu veya bu su
retle haleldar ve müteessir edecek cid
"di muhasemat zuhuru ihtimali yoktur. 

B. Hull Birleşik Amerikanın silfıh
ları bırakma arzusundan bahsetmiş an
cak Amerikanın diğer milletlerin silah
lannı nrttırmnları veya cksiltmeleri 
nisbetinde teslihatmı orttırıp eksiltme
ğe tabi olduğunu ilave eylemiştir. 

lktısadi meselelerden bahseden B. 
Hu11 gümrük m5.nialarının azaltılma l'· 

na ve her millete l~arşı müsavi muame-

- Baştaralı birinci •ahilede -
ne gelen lş bankası umum müdürü 
B. Muammer Eriş ve Ziraat bankası 
umum müdürü B. Kemal Zaim de bu 
toplantıya iştirnk etmişlerdir. Vekili
miz öğle üzcrı otomobille Karşıyakaya 
giderek bir arkadaşının evinde öğle 
yemeğini yemiş, Karşıyakada bir ge
zinti yapm~lnr ve Bucaya gitmişlerdir. 
Bucada bir saat kadar Evliya oğlu B. 

ı Nejndın evinde kalmışlar, koşu hayvan-
larını görmüşler, aldıkları izahattan çok 

1 
mütehassis olmuşlardır. 
Akşrun üzeri de lzmir Enternasyonal 

Fuarı hazırlıklarını görmek üzere Fu
ar sahasına gelmişlerdir. Fuar saha-
sınn geldikleri zaman refakatlerinde B. 
Hamdi Aksoy, siy ast müsteşar B. Ali 
Türel, Vali B. Fazlı Güleç, belediye 
reisi B. doktor Behçet Uz ve 1ş banka-' Nazillide ı·crilen ziyafetten bir intiba 
sı umum müdürü B. Muammer Eriş bilhassa aydınlık olması temin edile- zırlanmadığı cevabını alınca: ııı" 

lktısat vekili evvela İzmir vilayet ve fından yapılacakbr. miyet verilmeli ve planı çok ınuıte 1 

bulunuyorlardı. cck, dekorasyon işleri bir heyet tara- - Sergi sarayı binasına çok eh! 111" 

• • • • 1 İzmir ticaret odası povyonlarını gezerek tktısat Vekili, dekorasyon işine fev- mel olmalıdır, dediler. bet 
Çin büyük eTkanıharbıyesını idare eden üç general 1 belediye reisi doktor B. Behçet Uz ta- kalade ehemmiyet verilmesi hususuna BütUn Fuar sahasını gezen ve ıtı 

Bu mülakattan sonra Çin büyük elçi-J Bir suale verdiği cevapta Japonyanın rafından verilen izahatı dinlemiş ve işaret etmiş ve: şeyi tetkik eden muhterem vck~ıı:>J 
si Havas ajansına şu beyanatta bulun-, Çindc yeni topraklar ele geçirmek is- 1 sonra Fuarın umumi manzarasını gör- - Sergi sarayı çok miihim bir me- belediye reisi, Kültürparkın e .,-e 

t d·-· hakk d B H 11 t · tta k F · çevreleyen, atlı, otomobil, bisikl~t.t t muştur: eme ıgı -ın a . u a emına me üzere uar g<ızınosunun trasına seledir, yeri neresidir? Diye sormuş ve W"ı 
c:Çin hükümeti büyük .devl.etle.re bil-1 bulunduğunu söylemiştir. ı çıkmışlardır. Orada da belediye rei- Ankaradnki beynelmilel köınür sergi- yaya yollanna dair kendilerine çı• 

dirmiştir ki Japonların şımalı Çın ma- Paris, 17 (A.A) - Pekinden gelen sinden izahat aldılar. Vekile Fuar sa- sının muvaffakıyetlerinden birinin vermiştir. Vekil, Fuar saha~ndrJl 
bir habere göre Fransız maslahatgü- basındaki gilmrük binası yerinde inşa sergi binası olduğunu söylemişlerdir. karken demiştir ki: }'lctl-
zarı Japon elçiliğine müracaat ederek 1 edilecek olan havacılık kulübü ve in· Bursa kaplıcaları hakkında yapıla- - Teşebbüs çok mühimdir. 
şehirde karışıklıklar çıkması ihtimali- j şnatı devam etmekte olan paraşüt ka- ce de çok mühimdir. J3. 1 cak bir propaganda köşesi için verilen dcJl 
ne binaen Fransız tebaasının Jnpon lesi ile sağlık müzesi, yeni haVU2, pa- Buradan 'Ozüm kurumuna gı c1'' 

ı izahatı dinleyen 1ktısat Vekilimiz, Ya- dıt 
kıtaatı tarafından himayesini istemiş-ı tinaj yeri, Türkiye ticaret odalnrı pav- CelaJ Bayar orada üzüm kuruın_u . Ad 

lova için de böyle bir köşeye ihtiyaç d net l)l>' 
tir: yonu gösterilmiştir. Belediye reisi, {u. törü B.tsmail Hakkı Veral ile ıg tıW 
Şanghny, 17 (A.A)- Çin hükümeti 

1 
ar sahasının şark cihetinde bir sun'.i bulunduğunu söylemiş ve nlakadarla- al"kadarlnrdan satış kooperatifleri ,

8 

T k d 1 k lan h b. k ı u d tiril rm nazarı dikkntini cclbetı'ni.,tir. ı--' eıı~ o yo a top anaca o ar ıye on- gö v cu a ge eceğini, onun arkasın- ·-y lik teşkilatı ve üzüm ihraç iş CJ• 0~ gresinc iştirakten imtina eylemiştir. j da bir hayvanat bahçesi yapıLıcağını Manisa pavyonunda üzüm mahsu- {ında uzun uzadıya iz.abat almıştır· _,,9 
ky 7 (A.A) B d ali nn1 F lilmüzün temiz olarak istihsal edilic::inı" ıerv To o, 1 - ura a şim atınış ve uar gazinosunun alacnğı -r dan Şehir gazinosuna giderek f(llf· 

Çinin vnziyeti dolnyısiy1e hissedilmek- yeni şekil planı iizerinden malfünat ve- gösteren bir ekspozisyon yapılacağını edilen beyaz gecede bulunınuşla bıl' 
te olan endişel.er bir nebze zail olmuş- rilmiştir. Vekil, Türkiye ticaret oda- öğrenen vekil bilhassa incir için böyle Vekil ve refakatlerindeki zevat t' 
tur. Japon devlet adamları muhase- lnrı pavyonunWl içini gezmiş, yüksek- bir şeye ihtiyaç olduğuna işaret etmiş- gün sabahleyin otomobille Çcştney; 1$' 
mat zuhuru takdirinde bu muhasema- llği, genişliği ve dekorasyon işleri et- lerdir. decckler, yann şehrimize dönere ede' 
tın şimali Çine hasredilmesinin kolay rafında da izahat almıştır. Bu pav- Sergi sarayı planının hazırlanıp ha- mir vapuriyle 1stanbula hareket 

• olacağı mütalaasında bulunmaktadır-' yonun yüksekliği 13 metre olacak ve zırlanmadığını sorm\l§lar, henüz ha- ceklerdir. ••'''' 
lnr. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• •••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• •••••••• •••••• 

Dostane bir hal sureti elde etmek 
için ciddi mesai sarf edilmekte olduğu 

Ticari işler Filistin • • 
ışı etrafında 

Berlin, 17 (A.A) - Almanya ------------
ile Bcfçika ve Lükseoburg it ı kt • J Pekin üzerinde dola§<m Japon bombardıman tayyareleri zannedilmektedir. Bu bapta yeni ta-

le yapılmasına taraftar olduğunu beyan kamatına cebren kabul ettirecekleri r limat hazırlanmıştır. 
tm . .,... h" bir l tasvip etm"ıy kt" Tokyo, 17 (A.A) - istihbar edil-e ııı.ır. ıç an aşmayı ece ır. 

Vaşington, 17 (A.A) - B. Hull ha- Çin hükümeti Japonların Çin hukuk ! diğine göre Şimali Çindeki Japon baş 
riciye nezaretinde Çin sefiri Vang ve hüktimranisine ve tamamiyeti rnülki-ı'kumandanı Hopei ve Tchachar eynlet
Japon sefareti müsteşnrı Maksuma ile yesinc karşı her vasıta ile mukavemete leri siyasi meclisi reisi Sung • Chen - Yu
yapmış olduğu mtilakattan sonra bil- karar vermiştir. an ile derhal görüşmek ve Çin hükümeti 

arasında e konomik münasebet- a ya no aı naza n 
Jeri inkişaf ettirmek için bir 

.=i ..... tc t-eşe-kkiı!ll'm' I -etm-iştir_. - toplantıda anlatacak ıt 
memi§ olduğu tanih edilmektedir. 

Tokyo, 17 (AA) - Hariciye, bah
riye, harbiye, dahiliye ve maliye nazır· 

ları vaziyeti tetkik etmişlerdir .. Bu top
lantının sonundu hükümet namına söz 
söylemeğe salahiyettar bir zat beş na· 
zınn §İmali Çinde tatbikine girişilmiş 
olan usulün fazla beklemeğe tahammü
lü olmadığı neticesinde karar kılmış 
olduklarını ve binnetice hükümetin hali 
hazırda tatbik edilmekte olan tedbirleri 

hassn uzak şarkta sulhun muhafazası Conton, 17 (A.A) -Tsingtas Hankov- kuvvetlerinin şimnle doğru gönderilme-
lüzumunda ısrar etmiştir. dan bildirildiğine göre buralarda Ja- sini Nankin hükümeti nezdinde protea-

Siyasi mahafil sulh veya harp ihti- ponlar aleyhinde harbcüyane tcmayü- to etmek jçin talimat almıştır .. 
mnllerinden hangisinin galip olduğun- lün şiddeti gittikçe artmaktadır. Pekin, 1 7 (AA) - Çin siyasi ma
da tereddüt mevcut olduğu mütalfıasın- Vaşington, 17 (A.A) - Çin büyük, hafili Japon devlet adamlarının Kvan
da bulunmakta ve <Kargaşalık zuhur elçisi Vang hariciye nazırı Hullu ziya- tundnki Japon ordusunun kabule şa
etmiş mıntakalara> müteallik mukavele- ret ederek şimali Çin vaziyeti hakkın- yan olmıyncnk bir tnkım metalip der-
nameler ahkamına riayet edilmesi lü- da hüktimctin noktai nazarını bildiren t . ~ . 1 b"l v• d meyan e mcsıne manı o a ı ecegın en 
zumunu ileri sü.rmeğe veya sürmemeğe ve diğer devletlerin yardımını isteyen .. h tın kt d" 

şup e e e e ır .. 
karar vermeden evvel vaziyetin inki- bir muhtıra tevdi etmiştir. tacile matuf kararlan ittihaza karar ver· 
şafına intizar etmek Üızınıgelmekte ol- Diğer taraftan Japon maslahatgUza- Umumi intiba 29 uncu Çin ordusu- miş bulunduğunu beyan etmiştir .. 
duğu kanaatini beslemektedir. rı Suma da B. Hullu ziyaret etmiştir. nun zeliliınc bir tesviye sureti kabul et· Bu tedbirlerin mahiyeti hakkında he-

Parls, 17 (A.A) - Hariciye nazın B. Suma hariciye nazırı ile mülakatın- meleri takdirinde ısimali Çin liderlerini nüz bir şey söylenmemektedir. 
Delbos Çin büyük elçisini kabul ede- dan sonra gazetecilere beyanatta bulu-, devirmeğc hazır olduğu merkezindedir. Loukoutchino hadiselerinin hal ve 
rek kendisi ile şiınall Çın h5diseleri narnk şimall Çindc Japonyanın nzimle Nankin, 17 (A.A) - Çinin henüz fasledilmesi ümidi pek ziyade zayıfln-

lan ,. i ·· · · Vaşington muahcdenamesini ileri sür- mı§ olduğunu kaydetmek muvafık olur. 

• - • - • • c1eo 
Roma 17 (A.A) - Actiooe Coloniale, Filistinin taksiın10 

bahsederek diyor ki: · 
Bu mühim meselede ltalya da noktai nazarını bildirece1'l:: 

Hususile ki bu toprak Milletler cemiyetine mensup bütü~ d:ro 
Jetlerin hukuku bükümranisi altındadır. Filistin tnksim edılaıedıtO 
lta lyanın askeri ve sevküfceyş münakalat menafiine yakıll 
temas eden meseleler ortaya çıkabilir. 1 .. 

Bu gaıele eaki Napoli krallarına ait olup §İmdi ltalya 1'~0 .. 
larıoa geçen hakları hatırlattıktan ıonra Filistin ıılahatıuıP 10 
tün Akdeniz devletlerini a lakadar ettiğini ve katolik JtalY:;

1
, 

da bu bapta söyJiyecek sözU bulunduğunu ehemmiyetle ka.Y 


