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ı Asilerin zayiatı 
1

1 Madrid, 27 (A(A) - Erkfuıı harbiye asilerin I 
payıtahtm garbında uğramış oldukları zayiatın 

1 

yirmi beş bine baliğ olmakta bulunduğunu tah_! 

min etmektedir. j 

ı -
~ _ Fiati (5) kuruştur ~umhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserininin Bekçisi, Sabahları Çı~r Siyasi Gazetedir YENi ASIR Matbaasında bualmııbr. 

Suriyede anlı hAdiseler oldu 
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"'-, Gençlik ordusu kamp sommda yaptıktan geçit resminden. intibalaT 

p Q~,-iz-m--i·n--------.-.-.. -.-.. -.. -.-.. -.~ ... S .. iiRJYEDEN'"''Kôi{F''"iiABiRiER'"l ............ . 
tcı~;~ ~~;~~ ~ ................................................................................... ~ .................. : 
11111azzam plan.. Şam halkı Hükümet konağı 
~1h~rn· biyük - 0··nünde nümayiş yaptı 
ır tehi'" k 

:1::!t~:!~:.t~::!'!.~!- (ekmek isteriz) diye bCığırdılar 
~ 1d'kndişeye düşüren meselelerin ~ 
v~ .ı enlisi olmakta devam ediyor. Panik başlavınca s, ehirde mağazalar kapandı 
~ §b. bir hırsla beslenerek aman- 'J 
~i ır tnahiyet alan bu boğuşma 
~en ispanyanın hakiki çehresini 
İac 

0 
lnesi için yapılıyor .• Hakikatte 

tiler rıu hazırlayan ve organize eden 
~ d~kdeniz statükosunun ve hat
~ C:İd~·nya sulhunup mukadderatı
~ 1Yctle rnevzuubahs ettirecek 
~r .. Atli kolosal bir plan peşindedir-
4'\\>illt rtık bundan şüphe edilemez .• 
tııut:ad bı bu derece geniş olan bir 
~ili& elenin ondan çok uzakta ka
~l t nezdinde bile üzüntülere, en
~İt Cte sebebiyet vermesi pek tabi-
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Zorlu bir 
geçit 

imtihandan 
.resmi yaptı 

minnetlerini 

sonra ayrılırken· 
ve büyük şefe 
arzetti 

G . Rasim'in sözleri 
i eJ'irmİ gün önce •İvil olarak tealim aldığım çocuklarınızı tam. 
:birer aaker olarak tealim ediyorum. Siz de annelerine, babala-: 
!rına ayni ıelıilde tealim ediniz.» S 

lstanbulda 4 Temmuz hadisesini cıkaranlaı 
J 

tecziye edildi. Spor işleri düzelmezse 
kulüpler lağvedilecektir 



Sahife 2 

Şuurlu 
gençlik 

, BA.ŞTARAFI BtRINCl SAYFADA 

YENIASIR 

1, BAZAN :~::.• ___ 1-9..., 
Raf üstünde 
saksağan 

zırland.dar. 
Saat ÖV buçukta Bomovada asker İnsan hazan ~radan yana dar 

usul il trene biıµşleri çok canlı intibalar- yette kalır veya bir p:ye ~ ·' 
la doludur. Yurdun becerikli ve bi).gl- ı • ı • • h kk d p k zusunda bulunursa hemen ellerini 
li bekçileri husust trenle Basınahaneye ncır erımız a ın a amu kanya kaldırarak yarabbi bana f ah 
gelmqler, burada asker usulil indirme bin liracık ver fazla istemem. "i 

ameliyesini beprmışlard.ır. • ı b • k D • 1. b .. 1 • Allahım fU ifimi yap ta biraı 
Gençlik ordusu alay halinde Tilkilik verı en ır arar eDJZ J 0 gesın- pyım. Zira çok sıkıldım diyerek) 

caddesini takiben yolları doldurdu~ varır ya; ben de ırannkl yazııtll h . 
zaman balkın kıskanan gözleri on1an s d de yapılan mevzua temas ettirerek yazayım eli> 
adını adım takip etmiştir. Dinç ordu, oya 1 Kanadada Türk incirlerine karşı düşünürken (Çünkü bWm. ne~riyatSll 
Arasta ve Bafduralı takiben hUkQmet •• • tetkikler dürü öyle her yazıyı beğenmez) 
tioUne gelı:n.if; burada beş dakika kadar rrahsı·ıı· emval ka- musaıt davranıldıg"' 1 anlaşılıyor sıkılmış olacağım ki tramvay istirahat edilmlşt1r. .l j Hastalık bakımından Denizli vilayeU sinden dışarıya doğru ba§ımı çe~ 

Billhara chazır ob ,cUeri!• kuman- fahsı·ı Yilzde (lO) dan fazla kurtlu ve küflU halinin mcn'inl temin hususwıda tali- pamuklarını tetkike giden z.iraat müca-ı Karantina - Göztepe arasındaki 
Oasfyle ytl.rUyUfe devam etmişler ve nuniyle inciri ihtiva eden sevkıyatın bundan mat verilmiştir. dele mUfeUişi Nadir Uysal şehrimize binalarına bakmağa dalmıştım. 
kordonu t1ıkiben çellk adımlarla Cilm- sonra Kanada'ya ithaline müsaade edil- Bu tolerans (% 10) içinde güve ifra- ı dönmüş ve bir ~uharr~ seyahati O. Ne tesadilf! İnsan sıkışınca 
hurlyet meydanına gelmlşlerdir. olunamaz miyeceği hakkında Kanada hUkllıneti zatı bulunan incirlerle güvelerin ölU ve- hakkında şu tafsi.lAtı vermıştir: yetişlrmiş derler ya! tnandım!. ~ ti 

Çümhuriyet meydanında mevki alan U tarafından ithalltçı t.lcirlere 10/6/937 ya kuru bir halde veya faal bir halde Araştırmalarımı Sarayköy, Sığma. k~k bana öy~e bir mevzu teınb' Jı( 
genç ordu. General Rasim, General Re- fnuml hükümlere tarihll bir tam1nı gönderilm.iştlr. (faal haşereyi ilıUva eden incirlerin nls- Şamlı, Tosunlar, Ahmetli, Yenice tarla- ti ki ... Ga~hetıne p.ayan yok··· 

fil ile bmp alay komutanı Yarbay Hu- tabi tutulacaktır Ehemmiyetine binaen bu tamimin beti az ise) olduğu vaziyetlere şamildir. lannda yaptım ve şu neticeye vardım. seıa: Bektaşı babası ile koyu ırocak 
lQsl Atak'm huzurlarında .muvaffald- . . • , metni apltya kaydedilmlşti.r: Son 7.ikredUen her iki vaziyete de nadi- 1.- Maraz ve böcek bakımından hU- hahamJa, 

0~~~ IM':pazmm . 
yetil bir teftlt geçirmişlerdir. GençUk Soyadı kanunu mucıbınce tayın ı dnclrlerin bilhassa incir güvesi t.lbir reı! En 1.y kfunetin mUdahalesiyle kurtanlacak cağa sarılıp opuşmesı kadar acaiP 
ordWlllllun bapnsı, onları çok iyi hazır- olunan para cezasını v~rmiyenler -.l·ı bir evi k 1 beL c L---- de sa- tesadüf olunur: z ade şah.it bl L _ _._,_k .. edim. bundan da daha imkAns•z 

b 
L-L'-nda le L - L cuı en n e e A v ll..J3Uu:u olunan haller güve ifrazatıdır. Bu tole- r ı~wuı gonn · · , ,,l lıyaıı genenllerln gözlerinden okun& i- ncuuu yapılacak muame DUA· 1r haşerenin 5.1-ız olmaslyle bozWnağa UrUk1. 2 T da kilın mlş tarlalaraa zıdlann ıttifakı leVhası •••• Yani 

lirdi. Ortadaki eser askerliği kavrayan kında Dahiliye vekaietinden vilA- i yüz tuttu~ rnalllındur Şeraitin müsait rans ayni zamanda iç ç UğU ve ta- ıo'-~~~ e da~ nl b tünde sak.sağan... gibi! 
Türk milletinin gözünden nasıl kaçar- yete yeni bir emir daha gelmiştir .• b 

1 
d ğu zamanlarda. b . bammllr suretile bozulmuş incirlerle çı 3 16ı varsa ~e ~ 1 ;:; lzmlrin en kibar ve 1iilt sem· 

dı bittabi kaçmadı. Herkes bu başarıyı Bunda hülasatan deniliyor ki : j ~:tund d boızul;;eyv~U-: haricen küf ve ifrazat gösteren incirleri lannı susam ekmekle telifı etmişe · eıı kübik bir binasının balkon 
atk&fladı. 2S25 aayılı eoyadı kanununun ~a7.an da in:::lere tahammür ed::. · ihtiva eder. . . . 3.- Küherçilenin .fazlalığından çorak lup kenarında mavi boncuk, d1'd 

lftlklll maqı çalınırken, hep bir alız.- on ikinci maddesinde (Kanunun t&- j G d tabil dd 1 kanun MUmkUn görUldUğü zaman allkadar olan tarlalarda da yer ~er ~~ ~- evin saçağında eski at nalı!... ...k 
__ ..... ,. e•1A • 1.-1::.. • • 1 a ve ma e er unun \ ti taht da bo uk znııım1c:tır. Bunların da rusbeti yuzde bır l . ·1ıza di 1 .b. ılm olV 

dan mD maqunız eöyl~--· w.- yan ey ~ı zaman ıçınde eoyadmı 4 Unct.l aebiyonunun (d) fıkrası muci- memurların nezarc ın ve z ·--s. . a ıstı e yor ar gı ı as ış 
hara merMim1e AtaWrk beybllne 1e- memurlara bilclinniyenlerden beş b. Bir da dd si kısmen incirlerin imhası şa.rtiyle sevk.iyatın şa- demektir. Sulama programı tatbik edıl- lan yerden sıntıyorlar! ... 

tl lirada L-..- • • ınce c cı ma e 1 veya ~1- ,.ı:x.:~d iki ıl b 1 · 1 · d h hald rad ._... 
~ken pnçlfiin Whhlım n m1ıı.ne e- • • n on uıı::ıw liraya .kadar ve ~u ış tamamen, veya pis ve yahut tefessUh yanı lt_iraz kısmının ayı-~as~a mUsa- wow en Y sonra u yer erın ÇO- ?ın e er . e r_osu1 en~ 
rıni iı.de edm çelenk bınıkalml.JW'. ıçın hiildimete verilecek vazıfcde etmiş hayvani veya nebaU bir maddeyi ade edilecektir. Bu ameliye, ımk.ln de- raklıfı kaybolacaktır. zarif tarzlarda . ımnl ~ ıno 
U. - mufmdllD Bq Namık cid- ihmal~ aörülen muhtarlar ve ihtiyar ihtiva ederse tabiı edilmlş addQlunur. receslnde, dahilen güve ve çlirtlme faa·t . 4.- Tarlanın kumu. f~ olan yerle- alafranga banyoları, en lilks ye~ 

den çok YICla olma nutlamu beyecanla heyeti IZMlndan her birinden ve ve mezkG.r kanunun clO• uncu seksiyo- Jiyctinc maruz ka1ınıf olan ve haricen rındc kuraklıktan müteessır olan yer- sofra takımları, deniz mayoları, 
di.nlefm..,-. ,.-. hatip nutkunda u- belediyelerce memur edilenlerden ıuı da cmalfui bulu.nan gıdal ve tıbbt güve lfraı:.atlyle küf gösteren incirlerle ler dahi mildahalemiz dışındadır. ~okln. frak pbi en kibar ve a1J1 
ker ocııılı-• w aabrl :JObek terbiye- on liradan elli liraya kadar hafif 

1 
maddelerin, bu inaksatlar için Kanada- gUve ve haşerenin faal bulunduğu in- Bu yıl bugüne kadar yaşayan bu mın- bıs~ takınılan. bulunan; deruııund' 

nln .-0 ruhlar o.rmdekl tellrlnl an- para cezuı alınır .. Bu cezalar ma- 'Ja sokuhnamasını Amirdir. cirlerin tefrikinden ibaret olacaktır. takanın ve hususiyle Sarayköy pamuk- değılsc ayda ıkl defa da balo 
latmqbr. C-. çoeuk nutkumm .,.. halli idare heyetleri karariyle veri-! ÇilrUmUş veya tahammUr ebnJt ve Şayanı kabul bir madde temin ede- lan çok gilzeldir. Şimdilik çiçek ve ta- bu kübi~ binanın sakin Teya 
nunda bDılderiD1 yetlftinD ytlbek u- lir ve vali veya lcaYIJl8bmın tudi- yahut incir güvesi ile sair haşerenin bilmek için ithalAtçı kelebeklerin hilcu- rak dökUmU görillmilyor. Daha on güo {bu mavı boncuklu at nalı) nı 
kert erkin& arbdaflarmm -.ıs say- 1_• ·ı '--t'ü • ) O ''- _, . d tahrib ~1_,8 • iri . b kalan ... L__ . mutlak surette alay olsun diye ~ı ı e IUl CJlf.. enıune1tte ıae e atına maruz -....""i ınc er ı.ş u muna maruz ve uuıa.nunUr ve çil- tehlikesiz geçerse bu mmtakanın pamuk . 
gı~anm blJdinnlt, ~ arzet- vermiyenlerdeıı bu para cezaaının kanunun c4• Uncll seksiyonu ve (d) fık- tüme tesirleri görülen incirlerin işlen- mahsulünden basıl.at beklenir. lardırklar. danYoksad w·o,nun ~eramebö~~e 
mişdr. ti tah il ed·ı .. · dair taht da ğ dd 1 · d l tefril<l rinl "hra tç dan dı ın egıl.... Çünkü y ne sure e ı ı ecegıne rası m ma şuş a o unur. mesın en evve e ı ca 1 Çapa nebatı arasında pamuk havanın fo 1 kübik b' 1 · · d tu 

k 
Velimizin, generallerin ve ~kert er- bir kayıt ve earahat mevcut olma-1 Mevaddı gıdaiye \•e tıbbiye kahunu- istem~lidir. Muhtelif sevkiyat Uzerinde ve toprağın yardımiyle birlikte el eme- dar hu h ld ına arın ıçın .e -~-'at' 

8.nm lSnOnde takım kolu halinde yapı- d d I k I bazı infull .:ı;_... laı Y" ıı~ft'-edat .. te · tir ki, ün . b. er a e asnn medeni msaıu . ı 
lan geçit resmi çok muntazam olmU§- ığın an o unh~li~a mku~~ ed ndunl d e ud"'·~Urük":-ı. memur hamm'B, uz- ~h:·mla hgos k.nruşl d w m askıd~ dır ğine muhtaçtır. İyi çalışıp emeğine gü- mak ıazımgelir! .•. Bu takdirde tı61 

yerlerce Da 1 ye ve wetin en ao- e O an ziya e ç veya ttı Ur ı tuna are et o un ugu ta ır e, I nl rı· . k 1 d Bizd . . bo u1' 
tur. Merasim meydanmda toplanan l j etm.if ah t .. . 1.ftM tah l .. d edil tol w değildir vene er pa ıyı _azımmış ar ır. e ınce ve mecfonl kimseler ne ne 
halkımız gençlerin başarısını sürekli al- ru mu§tur.. ·ı· ribau:ae :~:.~~:ı~e = ~re sev: j :: halden ·y1er:;; t::ı taamlil;: 1 pamukçuluk bundan sonra tarla sürü- nalın kerametine inanırlar, ne de b 
k 1 la ka lamışlard Bazı yerlerce de tahsı ı em- "' • ..........,. va en e, 1 1 

• dikka _.J_..;..,_ k kl lan kübik b. bina b- 1 ulu 
ış ar rşı ır. 1 k ·· h il ed·tm • kiyatın gıda maksadiyle Kanada'ya lt.. asgarisini teminden ibaret bir takyittir. mUne, çapasına t eaeuu::re ço r ır ya oy e --~ 
Merasim tonunda General Rasim va- va a~u?una ~re ta. s. ı esı ~ verecektir. Bu işlerde görgüstl noksan takmak garabetini gösterirler. ~ 

limize: yoluna .. gıdıl~ ı~tenm~ştir.. . K•• k d b d olanlara biz bildiğimizi öğretiyoruz. bildiğimiz (Hasan ağa il: Ayşe ın° 
c- Yinnl gün &nce sivil olarak tes- Vekalet tamımınde dıyor kı 2S2S oy anunun a azı e TecrUbeli pamuk~ da istifade et- gibi mutaassıp kimseler ıse zaten blS 

lim aldığım çocuklannw sJze tam birer sayılı soyadı kanun~nda tayin olu- • mclerinl tavsiye ediyoruz.. kübik binalarda ve böyle seınd 
aSker olarak teslim ediyorum. Siz de an- nan cezalan vermıyenler hakkında "" • •ki• 1111 ı 1 k B taka ılsa b ıl hilkfun tin oturmazlar, sıkılırlat! . .-
nclerine, babalarına ayni §ekilde tes- tahs~l.i emval kanu~unun tatbik edi- gışı IK er yapı aca tır ~ ::uk toıı:umun;: mahnım :aı. Temenni ederim ki mütalAala~ t 
lim ediniz.• demiştlr. lecegı hakkında hır kayıt yoktur.. Halbuld oo·ı . -ft1 ... kan ru çıksın, bu mavi boncuk ve eski a 

Soyad ka ·ı ı~ı- l mıştır. genın en ~ ul d 

Tayyare 
ı nunu ı e a «Kası o mıyan .. bey dikka ed b' k lıyle alay ettiklerine kani b un 

2.s.7~ .sayılı 1c_anu~d~i cezaların tah· ı Köylüye yapılan salgınlar azaltılacak v:;:.ve e ı en ır pamu bu bina sahipleri de bu alayı kafi J 
s~.lı ıçın tecvız edıJrnış olan bu. ~~u- 1 •• • w Y rerek, bo.ncuk ve nalı bu hUvlyetl 

Postaları ıun so~adı ~~~r.~na.da t:~mıtı ka- ve muvazenelı esaslara baglanacaktır Bı·r tashı·h ıe daha zıyade maskara yapmaktan 
nuen mumkun gorumıyecegı ve tah-ı geçerek onları oradan kaldırmış 0 

A k b • k sili emval kanunu gibi istisnai ve K.. . . .. - • f • - ' - . . . . . DünkU sayımızın birinci sahifesinde lar!.-
nca ır aç ay hususi hükümlerin ancak kanunun la oy 

1 
__ hızmlıket lveakt~kilat k~as~da -,ver~} t . e ıntikal gihı servfıet ve ırad cBüylik dostlun başlıklı B. Mustafa Eğer mütalanlarımda aldanıY0 

r b l ktır tasrih tf ~. h ld tatbik edilebi- rına ıuuşı o m uzere oy ı a- vergı erı mecmuunun nıs run esas ah . d k f d basar 
SOn a aş tyaca ... e ıg~ a va e relerine salma hakkını veren 2491 tutulacnğı ve salma tevziatmın ikin- Kcntli'nin makalesinin serlevhasında eyv yıne yan 1 crya mı rtJ'd 
C da t .. takarrür ed lecegı ve bmaenaleyh soyadı ceza- sa l k b' . . dd . . . k... . . d larak. bir tertip hatası olrnuıtur .. cBu yakınlaş- yetişiniz laik yurddaşlarım!... JJo 

ha 
uma ovlansın. esısı ·~,ft- en lannda umumi hükümler icabına ybı.kaı anunb~n kınncılımlıklara esının,cı anu~dadyı)ıçı~~ e ycda~ı y• mu- da uh lif bak 1 d .. l . ğınısnndığunıztansmıbunnalvcbOıı 

va posta rı ıstasyonuna a,-ı.ucu• ara- .. L _._ ed.lm . yanı· vali ve- tat ı tta ır ço yan ş a se- ·ayyen mu ete ıum ılecegı, tev- mn m a ım ar an> cum csı . . te 
- ' - 1- h.b. ld bunlar d gore narca;et ı esı, beb' d ... · bilh ha ka · kar 1 lak 1- B kınl da uht lif b k ml şeklıne gıren çocuklari bu seın z.uıuı sa ı ı o uğunu ve ın a ka 1 ___ l tarafından Cüm- ıyet ver ıgı ve assa ş zıat ar arının mut surette ~a- c u ya aşma m e a ı ar- . ~ 
. . 'ıık d·t~,.y,· . l k. ya ymaJUUn ar 1 d d k1 hald 1t·· d f • . ·ı y. .h da lacaktır ôz·· dil . kın yapmışlar dıycrek avazını ç ıstımw c ı """'6ını evve ce yaz.mıştı h • _dd . miliklerine y _ yer er e otur u an e oy sı- rar e terıne geçırı ecegı tasrı an n> o · ur enz. • ' 
Sahi 1. azı in istimlak bed ll d- b unyet mu eıumu a l .. d k' . ı~L· b .. .1 . . kadar bagırırım' .• 

P ı ar n 11 e ort ln zılacak müzekkere üzerine Türk <'e- nır an ıçm e ı arazı ve em aKl u- gosten mıştı.. ·· 
kUsur lira tutmaktadır. ka n dokuz ve yi · lunanlara salınan aalmalarda pek Bu suretle salmalann, mükellef- eder ki planlaştınlım~ köy kallr.ın-

tstirnlAk için Parti, Belediye, Ticaret ~rd .. nu.~unu:d~elerine göre ha";; çok nisbet.izlikler yapıldığı vaki şi- lerin iktısadi bünye ve tediye kabi- masında esas muvaffakıyet, yapıl
Odası ve Hususi Muhasebeden aynlan h:ps:n:hvii'1 yoluna gidilmesi ~- kay~tle~en anla~~ış ve Dahiliye liye~lerine. ~ygun olması v~ ist!hsal ması k.ar8:1"1~ıan işleri iyi ta~m, 
~ralar hazırlanmıştır. Bugünlerde is- zımdır.. ı ve~~.e~ ..... mahallı. ~dareler. um~m Jfaalıyet~erını. s~rsmaması ı~kanla- 1 malzemesını nokaan~ız olar:ık ıhzar 
tımlAk muamelesine başlanacak ve mil- mudurlugunden vilayete hır tamım rı temın edılmış olabilecektır.. l ve zamanında tatbık ve ımeceye 
teakihen ilıalcsl yapılmış olan hangar in- I L A N gönderilmi§tİr.. , 2 - idare amirleriyle köy idare- fazla bir kuvvet vermek suretiyle 
ş~atına başlanacaktır. Tayyare seferle- 1 - Bu işin dah8:. ~ muttaı:~t 1 ıerinin şiı_ndiden bu esaslar dairesin: k~ylünün yük.ünü ~fifletmek im-
rınc iki Uç aydan evvel başlanabllmesi esaslara dayanan hukumlerle yu- de tedbırler almak suretiyle tevalı kanlarını bulabılmektır .. 
mümkün görlllmemektcdlr. Mamafl işe Buhar makinesinin tamiri dol _ ~tülmesi için yeni bir kanun pro- eden şikayetleri önlemeleri ve sal- Bunun için de en kestirme yol 
başlandıktan sonra en kısa bir zaman yııiyle muvakkaten faaliyet' . ~- l ıesi hazırlanmıştır.. ma tevziatı için irad ve servet ver- her §eyden önce örnek köy, tarla ve 
7.nrfında bitirilmesi için azaml gayret til eden fabrikamız 2 ağust ını937 I Bu proje başvekalete tevdi olu.n- g!leri ile yol vergisi defterlerini şim- , bahçclerine önem vermek, köy 
sarfedilecektlr. pazartesinden itibaren çal Ol 1 muştur .. Yeni layihada köy gelır-,dıden hazırlamalan ve köy kanunu- kanununun on yedinci maddesinde 

- , , .. , ' batlayacaktır. Binaenale bf~ay~ j leri, teşkilat ve hizmet masraflarını nun 44 üncü maddesinin beşinci hk- lyazılı gelir kaynaklarını canladım-
'fa[ya- ler"ım"ızle sair vazifedarl Y •Kı 1 karşılıyamadığı takdirde köy balkı 1 rasına göre tevziatta bu esası göz ~ rak v~ kuvvetlendirerek gelirleri 
ı ı arının ea- ·ı k.. d b. · h ka ·· ·· d b 1 d alan h 1 ak kiai gibi o sün aaat yed" d • b j ı e oy e ına, arazı. ayvan, - ıonun e u un urm ve er yer-, arttınn , mesai mükellefiyeti ile 

ikinci altı aylık kon- tında bulunmaları lüz 
1 

e •• .
1 
.. •· zanç, veraset ve intikal vergilerine 

1
de salma . tevziatını bu ay içinde der-ıyapılabilecek iflere para tahsis ve 

ten ian listesi geldi olunur. umu ııf:n tabi cı_n~ali bul?nanlara. hisael~.ri· hal yaparak al~lara yapıla- sarfına. sureti kafiyyede imkan ver-
'J J • p k J ~e .ve ıstıfa~e!erı der~ıne gore 1gelmckte olan tebligatın ay aonu-,dirme~ıp imecenin büyük varlık ve 

Türkiye hal ya ticaret anlaşma- Z m) f d m U ıhtıyar mecılsı kararıyle salma sa-

1 
na kadar arkasına almaları ve tekem- kudretınden itifade etmek ve mü-

sının üçüncü maddesi mucibince M lı~acağı v.~ _sal~~ mikdann!n. tayi· mülünde tahakkukatını der?al sal-jtekabilen bu tedbirli hareketlerle her 
937 yılının ikinci altı ayı için mem- en suca t T. n.ınde koyun vılay~t hususı ıdarc:_- ·n:ıa ve a?"r•ca. kontr_?ı de~erıne ge- yıl muayyen bir prensip üzerinde 
leketimizde tespit edilen konten- sıne vermekte oldugu yol ( Nakdı, fçırtmclerı yennde bır tedbır olacak- salmaya azaltmaktır.. Bu, köy işle-
janlar alakadarlara bildirilmiıtir... Anonim Şirketı• bedeni) Bina,arazivergileriyledev-:tır. . rinde faaliyetin ilk hedefi olmalı-
En mühimlerini aşağıya yazıyoruz : letin köyden aldığı hayvan, kazanç, f 4 - Şunu da ilave etmek icap dır •. 
Eşya ismi.. Liret ! il 

Tavuk yumurtası 3 000 000 
. . ··~ ... . . ~ ·-

Teze balık 3 000 000 
Arpa 3 250 000 
Kuru sebzeler S 000 000 
Zeytin yağı 1 75-0 000 
Ham pamuk 3 500 000 
Kurfun (Maden cev- 1 500 000 
heri) 
Afyon 1 250 000 
Kürk imaline yaramı- 2 000 000 
yan ham deriler.. 1 
Yulaf 1 875 000 , 
Kepek 1 250 000 1 

Kuru üzüm 500 000 ı 
Mısır 875 000 
Yağlı tohumlar 500 000 
Yıkanmıf ve yıkanma- 750 000 
mış yün .• 
Boyalı ve tanenli mad 
deler .. 

Birinci Kordon-
da kain TAYYARE SiNEMASI TELEFON 

3151 
22 temmuz 937 cumadan itibaren muhterem haJkımııa 

1-UÇURUMA DOGRU 
görülmemiş iki filim takdim ediyo:

BlRIGITTE HELM tarafından 
temsil edilmiş Fransızça sözlü 

müe.r;sir aşk hikayesi 
rz7.ZZZ7.727...zr-LZ7.z717.7Z"~Z7".Q7.T'LZ;'.jr7.7..ZZ7ZZZ7.Z:7.ZZ7.Z"/Z7.T.:r.rr,A7:.7Z7Z7..7..7.1 

NÇLIK ARZU ARI MARTHA EGHt~r;: e~~t:.~kılı 
,., z muzikalı operet 
Z:ZZZZ'0'..7Y..71/J27-7J.Z7.71ZZZZZZZZZZJD'ZZ7..7.ZZ722J"'~.L7..A77..7J..ZZ2Z/'.L;"3'.l'ı&r77.7...7...7VJY..T.7"../"./2ZJflll?i!ZZY'JJJJ.:T..z7ZZ7J.Z/.ZLL/L/..zz7.ZZZL 

2-
Hergün : 

SEANS S~A TLARI : Filimlerin lzmirde ilk defa gösterilme-

Uçuruma Doğru 3 - 6,5 - 9,15 de 
Gençlik arzuları 4,45 - 7,SO de 
Cumartesi. 1.40 da Gençlik arzulan ile ba,1ar. 

-E sine rağmen fiatlerde değişiklik yoktur. 
= Duhuliye 20 

Küçük ve talebe 10 kuruıtur. 

Ôlenlerin isim/et' 
Her haf ta sulh malı' 

keme/erine bildi-
rilecektir ~ 

Ölüm vak'alannın her hafta ~ 
sulh hakimlerine bildirilmesi bB 1 
vilayete bir emir gelmiştir. Bun'.# 
22/2934 tarihli ve 2/22-0 sayılı ~~ 
meye bağlı (Kanunu MedetılniO af 
yet, vesayet ve 'miras hukukunB tP JI. 
allik hükümlerinin tatbikı suretiıı' -
ni1.amname) nin birinci madd,ıf 
fıkrasında (adliye ve idare ıneııı&ll .,1 
nın resmi muameleler dolay~yle ~ 
tali olduktan vesayeti müstew:s l 
ri bildirmek hususundaki kan ~t' 

kellefiyetleri baki kalmak. Uzete ~ 
memurlnn, kendilerine haber ~ 
ölilm vak'alannı şimdiden so~ 1, tır' 
da bir defa ölenin ailesi kilnyesı)' .,; 

• i.ııe 
raber mahnllinde!d sulh uaJ<ltıl 
direceklcrdir. ~.;. 

ölen, nüfus itibarile orada ~nu ıc->"ıJı 
değilse nüfus memuru, ölenill ~ 

bulunduğu nüfus idaresini ha '(.~ 
eder ve oradaki nüfus meınurtl• ~ 
yeti mahallindeki sulh hfıkiıniıle 
rir, diye yazılıdır. 'Paf.J 

Evvelce vaki tebliğata rağruC~c ~~~ 
ıncmw·lnrınclan bnzılnrı bu ınnd ııl1"~ 

·· · ti ··ı·· k' 1 rını J1'I .ıır mune rıayc e o um va a a ~te"" 

sulh hakimliğine ihbar etıne.ınc,)~ 
lcr. Nüfus dairelerine haber. ~ 
ölüm vak'nlnrının nizamnanıcn~ iJ!':r
hnti ve Kanunu Medeninin 3 t ~ 
mnddcsinin hükmü dairesinde ~ ,.~ 
ta muntazaman ve knrarnan1cJl ti il" 
tarihi olan 8/3/ 934 tarihindeııbe '
dirilmemiş kalan ölüm vak'~ 
hemen mahalll sulh · 
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~~!91!~~9:! .... ':o-~':9· ...v· F ratelli Sperco ' N. v. Olivier Ve Şü. Kulak, Boğaz, Burun hastalık- ;t · Diş n1acunların1n incisi 

W. F. 11. \'an İ)er LıMİTET ı .... ı rnütehasaıaı 
Vapuru Acntası Zee & <:o. Vapur acentası Doktor Operatör 
ROYALE NEERLANDAIS DEUTSCHE LEVANTE LINIE BiRİNCi KORDON REES s 1 K 1 t 

KUMPANYASI HAMBURC BINASI TEL. 2443 am u a Çt 
Fratelll «CHIOS:ı> vapuru 16 temmuzcl:ı Lllerman Lines Ltd. 1 

lip ~N-vV= ~ ~=a gli~ :k~;:~~~ li~:~ı::"yü~aa::~k~ ELLERMAN LINES L TD. 
111•-'--· • • ..::ı. 1 ·~-
-uuı ıçın 7 .... a acaaur. tır. DRAGO vapuru l O ağustosta 
SVENSKA ORtENT LINIEN «KONYA• vapuru 7 ağustost.'' Llverpool ve Svan.eadan gelip yük 
BlRKALAND motörü 5 tem- bekleniyor. Anvers ve Hamburg lı· kar k 

llıllada beki ekte 1 R erdam manlarından yük çıkaracaktır. çı aca tır. 
J.ı._.- - enm • 0 

up 
0~ AMER1CAN EXPORT LINES LESBIAN vapuru 20 ağustosta 

;,"""IDUrg • Gdyrua ve abndİnayYa L d H 11 A · t ı · ı:_ · -;.-• • · ...::ı. la--•~- The Export Steamahip corporation on ra, u ve nvers en ge ıp 
... lllllllan ıçm 7ua a o;uıour. ük ıka k · d L" ZEGLUGA POLSKA A.B «EXT A VIA>> vapuru 7 ağusto~a y · ç raca ve aynı zaman a ı-

K ' &*- doğru bekleniyor. Newyork ve Bal- verpool ve Glaagov için yük alacalt-
umpany-ı · ı· la · · ~k 1 kb l.ECHJSTAN 21 _ tımor ıman rı ıçın yu a aca r. tır-

ll'ıllzda beklenm~ An!::. Pire Aktarması Seyri Seferler ALGERIAN vapuru 1) ağustosta 
r- , • • • • • «EXCALIBUR» vapuru 30 tem- il · · ··k 1 
"«IYnia ve Dantzig limanları ıçm d p· ed Bo N k gelip Londra ve Hu ıçın yu a a-
l'iilı: alacaktır muz a ır en ston ve ewyor 

Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

Evi: Cö::tepe tramvay cadde-
si 992. Telefon: 3668 

1-26 (481) 

NOT : Vürut tarihleri, Ya· 
pnrlann isimleri ve navlun Oc
ret!erinin doğiıikliklerinden me· 
•uliyet kabul edilmez. 

Stor.. • için hareket edecektir. "-1\VlCE MARtTlME ROUMAIN «EXETER» vapuru 13 ağustosta _________________ ,_ _____ ın:w 

SUÇEA VA vapuru 14 temmuz- Pireden Boston ve Newyork için lıa
Malta - C-Ova ve Manilya li- reket edecektir. 

llıanlan için yük alacaktır. SEYAHAT MODDETI 
Yolcu kabul eder. Pire - Boston 16 gün 

llindaki hareket tarihleriyle ilin- Pire • Newyork 18 gün 
~ deiifildiklerden ac:Cllta mea- «GEORGES MABRO» vapuru 
illiyet kabul etmez. 23 temmuzda lskenderiye ve Port Sa 

Daha fazla malUnıat almak için id limanlarından mal çıkaracak ve 
F'111telli $perco vapur acentuına mü- ayni gün Köstence Galatz ve lbrail 
1lcaat edilmesi rica olunur. limanlarına hareket edecektir. 
ll:ı.E.FON : 4142 / 42Zl I 2663 SERVlCl MARlTIM ROUMAIN 

• 
ı Bucareat 

•-•
1
- • <tDUROSTOR. vapuru 31 tem-

Diş Hekimi muzda bekleniyor. Köstence, Sulin"· 
Galatz ve Galatz aktarması Tuna li-

l~dulla~ Nacl
l inanları için yük alacaktır. 

JOHSTON V ARREN UNF.S l..td. 
Livepool 

«JESSMORE» vapuru 1 ağuat~ 
ta bekleniyor. Liverpol ve Anven 

H ORTA ÇSU limanlarından yük Çlkaracak ve Bur-
Haatalanm Birinci Be,ler gaz, Varna, Köstence, Suliruı. Galatz 

•-L• . 36 n---...11- '--L--• --"-, ve lbrail limanları için yük alacaktır. 
-.-.: .......... ...,... .,...,.. DEN NORSKE MlDDELHAVS-

Sabab 9 - 12 UNGE OSLO 
Öğleden IOIU'& 3,30 - 6 c BAALBEK> motörü 24 tenı· 
~ için telelon ediniz. muzda bekleniyor. lakenderi}e, 

_ TEIEFONı 2946 Dunkerk ve Norvec limanları için 

•----..iiıiiiiiiiiiiiilı----~ yük alacakbr. -
....................................................................... . . 
• • • • s Tau Temiz Ucuz ilaç = 
• . 
• • • • --• • • • .. 
= . 
• • • • • -• • . 
• • • • • 

Hamdi Nüzhet Çan çar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karşısında 

: . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tahta kurusu, 
•inek, sivrisinek, 

Pire, örümcek, ka
rıııca, güve ,yakar· 

tık, akreb ve yılan 
ıtibi akciğeri bu

luıımıyan hayvan

tıkıarı öldürmek 
İçin fennin son bul
duğu kat'i formül 

İiterine hazırlan· 
v'~ Amerikan 

hı:ı: marka ilacın 
her bo,da ambal . , 
1 ~ılı ve dökme ha-
f~llde aslı en ucuz 
'•tlerle d~pomuz
dıı satılır. Toptan
tılara mühim is-

koııto yapılır. Sor

ltlllara hemen ce· 
~llp verfür. 

Te!e'on 3882 .9 EYLÜi. PAHARAT DEPOSU JZMIR. 

. o.'t '.:'~} &ı"t ır:r,· .. i, • • >:: 
• , l ı,,,Tıl . • • · 

iZ Mi R 
Pamuk Mensucatı Türk 
. Anonim Şirketi . 

Şı tketin Merkez ve Fabrikuı : lzmirde Halkapınardadır. 
il 'ferll Parruğundan At, Tayyare, Köpekbaş, 
I< e§ırmen, Geyik ve Leylak markalarını havi he~ı:e.vi 

llbot bezi imal eylemekte olup malları Avıupanın aynı tıp 
llleıısucatına fmktir. 

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

TURAN Fabrikalan mamul&hdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet Hbunlarıoı, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem

lerini kullanınız. Her yerde •atılmaktadır. Yalnız toptın 1&

btlar için lımirde Gaıi Bulvarında 25 numarada umum acen

telık Nef'i Akyaı:ılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. sıı:4 Telefon E4B& 

lzmirde Nasırdan Şikayet ayıpdır? 

Eczacı Kemal Kanıil Aktaşın 

''Nasır] oKemal,9 
NASIR 
Hilal 

iLACI VARDIR 
Eczanesi vardır 

NEKADAR DOGRU ? .... 

l ' 

Onu kullananlara dişlerinin temizlenmesi beyazlanıp pıuiamaaı 

ve kat'iyycn çfirümemeai gibi bütün hayat sürecek bir muafiy1t 

verir. 

Günde iki defa kullanınız. 

Daima Radyolin 

ME·YV'A TUZU 

En boş meyva luı:udur. fııkıbaıı def eder. Mide, bağrıak, 

kara cigc:rdc:n mütevellit rabataıılıkları önler. Hazmı kolaylattırır. 

lnıriliz Kanıuk ecıanesi Beyoırlu - lstanbul 

......... maı ...... ım1ı ..................... r..:. 

Telefon 388Z 

ZAFlYET 

KANSIZLIK 

VEREM 

ISTIDADI 

ROMATlZMA 

VE 
ADEMl 

iktidara 

FEVKALADE 

EYl TESlRt 

VARDIR 

• 



------ - . -- - ··--~- - ..... ~ -~ - -- - -- -. ---- -

Sahife 10 YENIASIR 

lngiliz 

Avam Kamarasında hikim olan ruh 

ngiliz milletinin ruhudur 
parlamentosunda Filistin'in taksimi projesi görüşülürken hatipler çok dikkatli 

· davranılmasını, Arapların himaye edilmesini talep ettiler. 

nüstemlekit nazırı : Filistinde on bin lngiliz mezarı lngiliz 
vard!r. ilistini Cenevreye teslim edemeyiz., dedi 

sini isteriz .. MR. LOtD CORÇ 
E - Almanyada temaslar yap- ihtiyar diplomat Mr. Loit Corç 
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tım.. Filistin için hükümetin takip etti-
A - Kiminle ? ği kandırıcı siyasetin faydasızlığını 
E - Alman ricaliyle.. ima ederek : 
A - Rical kelimesinden ne kas- -Araplar, namuskar insanlardır, 

dedilir ? onları vatanlarından teb'it etmek 
E - Hariciye erkanı.. istiyorsak başka türlü de hareket 
A - Hangi meselelere temas ederdik .. Yahudilere gelince, onlar 

edilmiştir ? için daha iyi bir plan da bulunurdu. 
E - Aradaki muallak işlere.. Demiştir .. 
A - T afsilat rica ediyoruz. . Bunu Mr. Loit Corç, Mr. Ormsby 
E - Ne hususta ? ve Mr. Çörçil arasında bir saat de-
A - Temaslarınız hakkında.. vam eden bir münakaşa takip etmiş-
E - Mazurum.. tir .. 
A - Kamara bu hususta hiç bir 

şey öğrenemez mi ? 
E - Öğrenir.. MünakaşaJann uzayıp gittiğini 
A - Ne zaman? gören müstemlekat nazırı Mr. Orms-
E - Yakın bir istikbald~ . . by - Gore nutkunda şunları söyle-

MOSTEMLEKE NAZIRI 

Ilununla beraber İngiliz hariciye mi~tir : 
nazırları arasında en fazla izahat ve- - Filistin, biz bu topraklan Arap 
ren, münakaşadan kaçınmakla be- halkı menfaatine muhafaza etmek 

.. 111giliz Başvekili ve Jngüiz ha.."inesi evrak muhafızı ı raber en uzun nutuk söyliyen .zat iç'in büyük maddi ve manevi feda-
mudafaayı alakadar eden mesele ı tanya imparatorluğu içinde b ir kı- Mr. Edendir.. Kendisi bu itibarla karlıklar yaptık.. Yalnız Filistinde 
karşısında . Ka~~~a ~sının duru- sım halkı temsil ettiği için krala ka- muhalefet sandalyelerinde bile ek- on bin Büyük Britanyalı mezarı var-
munda hır degışıklık olmaz.. Şu dar akseder ve icabı yapılır.. seriya alkış toplar.. dır .. Bir çok İngilizi de Irakta şehit 
farkla ki ziraatten anlamıyan aza, 1 Muhalefet partisinin karaya be- Kamarada en fazla sevilen ve verdik .. 
milli müdafaa işlerinin hususiyet- yaz diyen itirazları önünde hü~üme- hürmet edilen şahsiyetlerden biri Arap halkı bu memleketi bize 
)erinden ve gizliliklerinden haber- tin pozisyonu da çok şayanı dıkkat- de başvekil Mr. Nevil Chamberlain- medyundurlar .. Şu halde onlar ne 
dar olmıyan kamaralı bu iki mese- tir.. dir .. Onun mali meselelerde göster- istiyorlar .. Belki de habrlanndan ge-
lede kendilerine düşen sözün ehem- HOKOMET GRUBU diği titizlik, lngiliz hazinesinin en çecektir .. Bizim Cenevreye gitme-

. · · d 'k 1 k k b mizi ve : mıyetını mü rı o ara onuşur- Nasıl ki muhalefet partisi siste- üyük servetidir .. 
J E... · k d' 'ht l h · - Buyurunuz, bu kadar yıl mu-ar.. ger ış en ı ı ısas arı arı- matik şekilde itiraz ~derse, hükümet FtUSTtN MESELESi 
cinde ise dinlemeği tercih ederler .. h' b' d . şekilde muhalefet par- hafaz ettiğimiz, maddi ve manevi 
Konuşmak hatırlarında ız 1 e aynı d ed M h 1 f · · · .. rd'"' · varlıklarımızdan bir kısmını hasret-n geçmez. tisinin karşısında arzı en am er. u a e et partısının goste ıgı .... . . F'l' . . . l d 

MUHALEFET PARTısı H .. k.. t namına Kaınarad arzu üzerinde Avam Kamarasında tıgım.ız .. ~ ıstın ıızın o sun mu. e-

Muhalefet partisinin vazifeleri 
çok geniş ve şümullüdür •. Kamara
nın açık bulunduğu zamanlar için 
muntazam bir iş programı tatbik 
edilir .• Muhalefet partisinin katibi 
umumisi hafta içinde Kamarada 
söz söyliyecek azayı tayin eder ve 
kendilerine tebligat yapar .. Kama
raya gelen her iş, muhalefet partisi 
ıçın su götürür yerleri olan iştir .•. 
Muhalefet partisi hatipleri buna 
sistematik şekilde muhalefet ed~r
ler.. Kuvvetli itiraz sesleri yüksel
tirler ve hükümeti darbelemek için 
her vesileyi nimet sayarlar .• 

u unme . a . . . . memızı ıatıyo l 
konll§Bcak şahsiyetlerı Lord San- Fılıstın meselesı hakkında bu hafta M'U l rCcmar... • . • •• 
sellor tayin eder .. Yapılan ist~h- içinde bir münakap açılmıştır.... hd 

1
• et er d' ıy~~mFili'ıcJ:u~ı!1ı 

· •- d-..ı·ı Ş" ı_. d'I k. b ·· ak u emıze tev ı cttıgı atin ıçın lara ve itırazıara, ser cuı en endi upne e ı emez ı u mun aşa- bö I b' . d" .. • Dü 
ve suallere alakadar nazırın doğ- da bütün yük müstemlekeler nazı- .. Ye ı~ )!.1 uşunemkyız.. -
rudan doğruya hedef sayılması rı Mr. Ormsby -Gore'ün omuzların- r.emfızeda 7 dk yo tur.Atap-
usul ittihaz edilmemiştir •• Buna se- da idi .. Münakapya lngiltere saatiy- r Pçır ay sı k a Y0 tura}.. • 
bep bnzan nazırlann, gündelik mü- le saat 12,30 da başlanmıştır.. dTkar b?1ent~ ~~u!md annılan tım
nakaşalarda ketumiyet istilzam Mevzuu : Son Filistin kargaplık- dı .! ır ı:e;ıce ubzenn e topl nmb. a
eden işleri meydana vermelerinden- lanndan sonra Kamaranın karariyle ıgı c:k lı ırk. u H~~b e ıdraz 
dir .• Bu gibi vaziyetlerde kabine ha- bir komisyonun Filistin meselesini ku~ıyaJ 'it emye tirh ·d· ·ı . ldt ... şu 1_~r · · 1 l .. t tk'k ed k f'I' t' · 'd ·hak 1 ngı ere a u ı en o ugu JLa-rıcı nazır ara rnusteşarlar, Lord e ı ere ı ıs ının ı aresı - dar Ara la d .. d' k . 
Şansellorun münasip göreceği me- kında bir rapor hazırlaması talep . Hp ? 8 gudcenAınn1c ı.sbatc-
murlar cevap verirler ediJmi§ti .. Komisyon Filistine gı'de- roıyor.. altta •onun ad rap arak -

·• zı avanı a · .. •· NAZI rek uzun tetkiklerden sonra bir ra- .. r vennC$t c mum un-
RLARA GEUNCE por hazırlamış ve bu raporu Müs- dur •• 

Avam Kamarasında en fazla su- temlekat nezaretine vermişti. Ra- GAZETELERE GöRE 
Suriye matbuatı, Filistinin tak

simi teklifini münakaşa ederken 
Yahudilere ayrılan mıntakanın bü
yük ve mamur olmasına itiraz edi
yor .. 

• 
yeni projeye karşı gayet mutedil bir bulunmuş ve lngilterede merhuf11 
Hs:ı~ kul1anmakt~ ~e Arap m~nfa- Sultan Hüseyin bin Aliye hadsiı 
atinın korunması ıçın mantıkı va- dl t • 1 · 

talarla ıd ıd ..... k d lı vaa er e mış er .. 
sı e en ge ıgı a ar ça - 1 -ı 

cağını bildirmektedir.. Hakikat ıudur ki bugün yanı 
f8 Araplann arblannda bulunan hakim olan istismar mantıkidir.8'1 
bütün lslam alemi ve milletleri bu mantık hiç bir kayda ve vaade baslı 
mesele jlc alakadardırlar .• Çünkü değildir .. lngiliz istismar manbğı da· 

ima böyle mütenakız .faaliyetle• 

B88!8I tJI W1$N 
E8881§ ST~TL 

\lJ\ göstermiştir .. 
~ Fakat istismar zamanı ar.ı:ık geÇ" 

ı ~ miştir .• Hali hazırda bütün milleti~; 
~ · uyanıktırlar ve .aralannda muhte 

,_... ~ münevverler mevcuttur .. Devletlet• 
•;::;::::':"' ~,~ hakkı ga.sbedilen milletlere yardıJtl 
- - - - - HAlfA~ etmeğe hazırdırlar .. Bizim kuvveti" 

...\ ~· miz olsaydı böyle mantıki mün3" 

~r/' 1: ,~~~11~~~~- kaşalara girmezdik •• Çünkü bugii~ rf \)- ;
1 
~ hak yalnız kılınçla elde edilir .. Ze.1 

~ 1~ ,'/~ ise hakkını ispat için yüz bin şahi-
Q> -ı de muhtaçtır .. » 

l . ' f?Z/7/Z77.L7ZL/.T/./.~/Y.Yi&tZfd.. 

~" ~'*;."/ı, ~ Merakla okuyaca-
J ~ ğınız yeni bir 

tefrika 

Irak matbuatına gelince bunlar, 
bir Yahudi hükümetinin her ne şe
kilde olursa olsun Filistinde teşek-

külünü kabul etmemekte ve Alman- ~ı~li~lilil~ll! ya ile Garp memleketlerinden kovu-
lan Yahudilerin binlerce seneden 1 

iki Kızkardeş 
beri Araplara ait olan mıntakada 
yerleşmesine şiddetle hücum etmek
tedir .. 

Mısır matbuatına gelince : Vafd 
hükümet partisine mensup olan ga-

Filistinde modern tesisat: Y ahudi şehri adı verilen Tclüyük elektrik santralı zete; bitaraf bir vaziyet takınmakta 
Hafta içinde parti adına konuşa- aJe hedef ola n Maliye, Hariciye ve pora göre Filistinde uzun zaman- ve muhakeme yürütmekten icti-

cak azalar, hükümetin. münaka- Ticaret nnzırlarıdır .. Dahiliye nazırı dan beri devam eden ahenksizlik göz nap eylemektedir .. Muhalefet parti
§8 edilecek dairenin veya nezare- Kamarada ekseriya hariciye nazırı önünde bulundurularak bir taksim lerine mensup gazeteler proıeye 
tin yardımından istifade ederler.... adına, kabinenin muvafakatiyle projesine lüzum gösteriliyordu ... hücüm etmekte iseler de, bu hü-

izahat verir.. Arap topraklarından en geniq kıs- cumlannın Filistin meselesinden Kendilerine bütün malumat veri- "' Nazırların cevaplan, mahiyet iti- mı Arnp halkına, bir kısmı Musevi- ziyade hükümete muanz bir vazi-
Jir •• Bu işte Kamaranın azami yar- bariyle ölçülür ve kabinenin mu- lere, bu rejimi kontrol edecek ma- yet almak için yapılmakta olduğu 
dımını görür. fakatin' ai · •• Bu ce " · • 

... ıilliil ....... lıfillili 

onlar Filistini zaptetmiş1er ve bin 
üç yüz sene evvel burada hakim ola
rak imar ve umranını temin kılmış
lardır .. 

Gerek orada bulunan milletleri 
gerekse onların bütün varlığını 
adaletle idare eylemişlerdir .• Bura
sını müdafaa için kan dökmüşler
dir .. Nasıl olur da Arapların elle
rinden hakları alınarak buraları 
muhaceretle gelen Y ahudileTe ve-

iki Kızkardeş 
tki kız. knrde~ romanında heyecaııla 

bu suallerin cevaplarını 
bekliyeceksiniz ..• 



Yerı· ma .. lar o • 
sergısı 

Dün lstanbul a lktısat Vekilinin 
kısa bir nutkuyle açılmıştır 

Nazilli fabrikasının ilk kumasları , Yerli Mallaı· 
teshir edilmiştir sergisinde ' . 

~Qhında ilk su11.'i ipek fcıbrikcısı cıçılcıcak, krom made11.i istihscılatı 
3
00,000 to11.a baliğ alcıcak, lsta11.bulcla büyük bir sergi açılaccıktır 

Asiler 
Hc:vaya 
hakimmis , 
RABAT, 2 7 (A.A)- Nasyonalist· 

lerin Tadyo istasyonları dün akşam yap
mış oldukları emisyonlarda Brunette 
<inünde düşmana ağır zayiat verdiril
miış olduğunu temin ve bu mmtakada 
nasyonnlistJerin ynpmı~ oldukları ileri 
hareketin pek mühim olduğunu idd:a 
<;tmektediıler.. Bu fatnsyonlnr nasyona
l:r.tlcrin Madrid cephesinde havaya tn
rnamiylc hiıkim oldul.larını da iddia edi
yorlar .• 

Fransa da ~~bul, 27 (Telefonla) - İstanbul Takdir edersiniz. ki S3dece iptidai 1 demiştir. Bu pavyon çok beğenilmJştir. 
l\ttll Jdaııar Sergisi bugün öğl~den son- maddeler yetiştirmekle iktifa eden Çorapçılar pavyonunda Bay Çeıtıı 
~~' lktisat Vekili Bay Celal Ba- memleketler medeni sahada ciddi suret- Bayar: . . • Bı'r 6--en La"'cı·a· Sl 
'~ından açılmıştır. Güzel bi~ ( te geri kalmışlardır. Sanayi hareketle- . - Bny~ları memn~~ cdinız, sizden : C. I · T j 'larak yükselen İstanbul Yerlı rimiı.i mt..-deni sahada ilerlemede birer şıkayct ediyorlar, demıştir. . •w• PARIS, 27 (ö.R) - Bugün Tulu.z 
' Sergisi Türk sanayi hareketle- hamle addediyor ve milli ekonominin Alakadarlar sun'i ipek gel~efüı;ınden yolunda ·vahim bir otokar 

0ka:zası oldu. 
~a i~ı ~österm~ bakımından icapları~dan sayıyoruz. bu şiküretlere mnkes olundugunu ruıla- :renl: .. çarp;.şan. bir otoknr ikiy~ ~ö-
St kıyetlı bır eserdır. lstanbulun bUylik sanayi merkezi ol- lınca: . ,. . . lunmuştur .. :\ ınnı yolcudan on beşı agır 

'tıi l'gi açılırken Sanayiciler Birliği kft- duğunu kolayca anlıyabiliriz. İstanbul - Yakında ılk sun 1 ıpck. fabn~ı yaralıdll' .. Yapılan tııhkikntn göre şoför 
'~~misi Bny Halit. ~ülcry.ü~~· b.ir bu yolda, son seneler içinde ciddi terak- ~urulncak, faaliyete geçcc~ktır, demış- lr~nden C'\'Ycl .hattı geçebilece~i~ tah-
~tilıı Söyliycrck Sanayıcıler Bırlıgının ki eserleri gösterınişlir.> ~ır. . . .. nun ederek aür atle hareket etmı~ ısc de 
hı lll•ni zamanda onuncu yıluu id- V k· ı b d . "' 1 1 , d b.. Etibank pavyonqncla bır muddet me§gul müsademeye mani olamamı~tır .• 
v: °'"'r.· e ı un an sonra 1stan ıu ua a u- .. . . _r.·kı · • t tk.k 
'~ ''U6ıni, sanayi birliğinin mcmlekc- olan ve her koşcsmı, gruı1 erını e ı -
"'l &:ıı~- yük bir sergi vücuda getirilmesi lüzu- h tl lA B 1 • k L ..... ıayi hareketinde büyük başarılar eden İktisat Vekili verilen .iza a a a a-
~~ getirdiğini izah etmiş, on se- muna işaret etmiş ve bu yolda hükume- kadar olmuştur. 924 scnesınde memle- e çı a 
~el mevcut 341 fabrikanın şimdi tin yardım cdcccgini vadetmiştir. ketin krom istihsa15.tı 3400 ton iken bu 

eıo na baliğ olduğunu ilave etmiştir. Vekil sergiyi ~çarken hayırlı olması- yekun !)3G da 163880 tonn baliğ olmuş- Bankası . statüsü 
lllıdan sonra 1ktısat Vekilimiz şun- nı dilemiş ve kordduyı kesmiştir. tur. Vekil krom istihsnlfıtının pek Y~-
8ö~forniştir: S2rgide saat O!l dokuza kadar kalnn kında 300000 tona iblağ edileceğini bil- tatil edilecektir 
~ )demlekctimizin sanayi politika- ~ekil .Q.1Uht lif p::ıvyonları gezmiş:. hep- dirmiştir. Memleketin bnkır istilısala-

bahsetmeğe lüzum yoktur. Bun- Sılle ayrı .. yrı ıne .. •,ıl olmuştur. Sumcr-jtı da artmal~tadır. BROKSEL. 27 {A.A) - Bir nğus-
~rnutayda nrzetmiştiın. Gerçi bank pa\'yonund:ı Nnzilli l:ombinası 

1 

S2rgi sa::ıt on sekizde hnlka açılmış to:tnn :itibaren Belçika milli bankası-
:: tekrar bahsetmenin de faydan m:;mulf.tını tetkıl, eden Vekıl: ve g ·c~ yarınn:ı kadar on binlerce kişi nın nt:ıtü ü tadil edılecc1 tir .• Bu tndi-

'• · - Burada U!;ta başı yetiştireceğiz,' ziyaret c!m' tir. l.:tın bilh .. usa r-ıa~ıd. 1:i nhknmda yapı-
''•••• 1 v h d •••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••ı••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ı•a•••••••• •••••r•••••••••••••••••••• tıc ~ı ta min olunmal~tn ır : 

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

t········ .. ~ SURİYEDEN KÖTÜ HABERLER ~ .......... .. . . . . . . . . . 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • 

Şam halkı Hükümet konağ!. 
önünde nümayiş yaptı 

(ekmek isteriz) diye bağırdılaı· 

Banbnın müddc-ti'lin 3 1 kilnunu-
cvvcJ 1961 e knd:ır temdidi, bankanın 
vesnikinin ibrazında tediyesini müte-

ahhit bulunduğu mebaliğin asgari yüz
dekırkına müsavi bir altın mevcudu 

veyn knbili tahvil ecnebi dövizleri bu-
1undurulmnsı mecburiyeti, banka zi

mahfclarlan hiç bir ticari ~irketin aza. • 
smdan ol:ımazlar. ( M:ıliye nazm banka
nın muamelatını l:ontrol etmek hilluıa 
maliktir .. 

Harp malzemesi 
• • • • 1 • • ~anı'k b l h . _ı w l k d taşıyorla1·inış 

QŞ ayınca şe lfae magaza ay. apan ! ROMA, 27 (ö.R) - Frankoya men-

IS'}' t. ._, . sup harp gemileri Akdcnizde Jsp!ln· ~ <"\!~BUL, 2 7 (T clefonla) - Bu- hükümet aleyhinde nutuklnr söylemiş- tan bıri mukabele etmiş, kanlı vuruşma· anın kara 
1 

. d b. R 
S :r BU an cıvann a ır us ve \~- Ur.iyeden gelen haberler endişe lerdir .. Nümayişçiler hep bir ağızdan: lar esnasında bir jandarma öldürülmü11. ı b. y 

~~le b b" '- ı_· • 1 . ır unan vapurunu tevkif ederek Is-'< ır mahiyet. t,..ımaktadır. Fran- _ Ekmek ;sterı·z.. Arlıüa razi deg·i- ır ~aç ~ışı yara anmı .. tır.. l 
..,, • :w 

0 Bu ti ·k b,.. l .k. t panyo Fasının Ceuta limanına götür-~t~lldyoları Suriye hakkındaki ha- liz. diye bağırmışlardır.. sure e panı a~ ayınca ı ·ı a· 
~ ~ 1 

en kısa cümlelerle, tefsir et- 1 raf arasında müsadcmeler olmu•tur.... müşlerd_ir.. Bu iki vapurda lspanyol ~t Nümayişçilerden bazılan evve ce te- " h 
ı.ı" Vermi•lerdir .. Buna sebep vata- ~ Şamda bütün dükkanlnr kapanmı<tır. cüm urıyetçileri hcsnbına silah ve harp ~ " darik ettikleri taşları hükümet konagı· ,.. ) 

'!.. ,•tikatının Fransada asabiyetle kar- Hükiimet kuvvetleri nümayişe iştirak • ma zemesi vannı§ .• 
~ '" nın pencerelerine savurarak camları kır- d ~~:'' 1 ve Fransız .mahafilinde mü- e erek hiıkümet otoritesine karşı gelen- ··•~·-·--•--•""'4 ... • .. •"""'4 

~ ~ mışlar ve muhafızları yaralamışlardır. 1 d Er J • J kl 
ı.~r'rıaı .. cdilcmhemf.el~i~ir._ yatanizlle~e ka,:- Bu sırada Suriye erkanından bazı er en k.ırk kişi:i .~e.vkif ~tmi§ler.~ir. . aırneae SıCQ ar 
~,.1 <- ma n ı mm ıtımatBı ıgı a a- Tasrıh edıldıgıne gore numayış-, . 
\..''' k. l h .. k.. l k ~ d b 1 nm"k ·ı 1 k Edırne (1-1 ·) c: ki b··ı·· '1lıt r \i:zerinde hiç te iyi karşılanma- ımse er u ume ·onagm 8 u u .. - çı er aç ı tan ziyade hükümete karşı . • ususı - .... ıca ar u un 

A._ '• ta idi .. Bunlar halkın daha ağır harek~t- hoşnutsuzluklarını ifade için bu nüma- §iddetıyle devam ediyor.. Bu yüzden 
\""till\lcrde Haleple Dürz°ülerin is- !erinden ürkerek ses çı!carmamışlardır. yişi hazırlamışlardır.. • akşam dörde kadar cnddc ve sokaklar-

\ ~~rrnalanndan korkuluyor .. Şam- Hükümct lonağmdaki muhafız jıın- Suriyede iktısadi durumun iyi olma- da görünenler çok o.zdır.. Bu saatten 
•l\lcrce kişi hükümet konağı önün- darmnlar nümayişçileri c:la~ıtmak için dığı, varidat mcnbalarının iyi bir ıe· sonra halk §ehir kenarl:ı.nna akın edi-

"1•1 toı:ılanarak nümayiı yapmışlar Ye havaya nteş etmişlerdir. Bu ateşe halk- 1 kilde istismar edilemediği anlaşılmıştır. I yor .. 

r ·······················································································································••·• ~,.cı~~cı~cı ~*!11.i ~~r 

ayyarecl·ıer Moskovada Trakya, (Hususi muhabirimizden)

~:::~urg~~ar~~~::p~~:J:~:~:: : 
zıdan başka ayni mahalde bulunan di
ğer , Höyükte de kazıya başlanmıştır ..• 
Bu kazıda iki metre derinliğinde Ro
malılara 

() olduğu halde hararetle karşılandı~;:, ~:.:°'::'.:~,7;::.:·;.:~:·:~~~ 
~ 1 daha diplerde bulunması melhuzdur .. 

~aı.-.0va, 27 (A.A) - Tas Ajansı bil- diriyor: 1 riyle parti ve hükumet azası, mnre.~al Çok öne~li bir neticeye vanlacağı bek-
~~ Sovyeller Birliği komünist partisi Egorof, sivil ve askeri hava erkanı, lenmektedır .• 

it fa olarak tarilıt Moskova - Şi- merkez komitesi ile hükumet dün 

1 

Sovyetler Birliği kahramanları ve tay- --4•~•• .. --

\ıı.l'~bu - Şimali Amerika hava sefe- Kremlin sarayında Sovyeller Birliği yarecilerin aileleri, dostları hnnr bulun- yeni Vapurlar 
;._',l>itn tal-:Yarcci Sovyeller Birliği kahramanı tayyareci Çikalof, Baidikof 1 muşlardır. 
~a Ilı Çkalof, Baidukof ve Belikof ve Belinkof şereflerine bir resmi kabul Akademisyen Otto Şmit hazır bulu- Tediye icin ye11.i 
~ovaya donmtislcr ve hararetle tertip etmişlerdir. nnnlar tarafından harareUe alkışlanmış- L "// ' 

l' lfı ışlardır. • Merasimde kutup hnva seferinin terfi- tır. T0,.fflU er Q,.QTllYOT 
ol'd\l el'danuu on binlerce işçi doldu- bine iştirak eden hava cndilstrisi i15-;ile- B. Voroşilof bir nutuk söylemiştir. Liman ve körfez işletme idaresinin 
~ ı..,, • :a. Litvinof ile Posta ve elek- -

1 

Türkiye - Yugoslavya 
'!ki Milli takım Pazar günü Be/. 

grad stadında karşılaşıyor 
- --

Mac;ı11. idcıresi11.e bey11.elmilel Federcısyonca 
bir ltcıl ycı11. hcıkemi tayi11. ':dildi 

Jil ~ 
~ 

},il~ 
. ·_,~{lr t, r: ' 

•""'-.-.. ........ ==-ı;;•-ı;.-:,;~~~&;:. ~ 

Yugoslav Milli takım· 01Jttncıdan 

Önümüzdeki pazar günü Milli takl-ı atletik meziyete malik beş oyuncu tara
mımız Belgrad stadyomunda Yugoslav- fmdan doldurulmuştur. · Bu takımda 
ya milli takımiyle senenin ilk temsili noksan olan şut kabiliyetini haiz oyun
müsabakasını yap3caktır. Türkiye '\'e culardır. 

Yugosfavya sporcuları arasındaki bu · Milli takımımwn kadrosu _belli ol· 

:zorlu imillınnın vcrecegı netice Türki- makla beraber takımda yer alacall 
yenin her yerinde sabırsızlıkla beldeni- oyunculnr haklonda malumat yoktur. 
yor. Bununla beraber hazıilıklı Türkiye on 
Mert ve enerjik bir milletin çocukları birinin Belgrad Stadında Türkiye bay-. 

rağına şeref ve galebe U!nün edeceğin! olan Yugoslav ~rcuları cesareti ve e. 
nerji~·i teknik futbol bilgileriyle telif tahmin edenlerdeniz. Eğer takım teş-

kilinde aklı selim haklın olacaksa şöyl• 
oderek ütcdenberl iyi futbol oyn_arnakla bir takım teşkili düşünüliir: 
tanmmı~lardır. Bu hafta Türk bayrağı Çihat, Liltfi, Faruk, M. Reşat. Hakkı 
ka~lSlndn mertçe müsabaka . yapacak (Beşiktaş), İbrahim, Niyazi, Sait, Rasih, 
ofon Yugoslnvyalı gençleri samimiyet- Rebii, '.Fikret. 
le selamlarız. Takımın cuma günü Belgrada hare· 

Yugoslav milli takımında iki Roman
yalı ve dört Hırvnt oyuncu vardır. Bir 
~histanlı oyuncu ihtiyattır. Takım he
yeti umumiycsi itibariyle genç ve mu
kavim clem::ı.nlardan mütcşekldldir. Mü
dafaa tok kuvveilidir. Forvet hatları 

keti mukarrerdir. Bu oyunun hakem· 
Jiğine beynelmilel fedemsyonea İtalyan 
Barlasina tayin edilmiştir. Şimdiye ka
dar iki milli takım arasında yapılan ilk 
mnçı Yugo~lavlnr, ikincisini biz kazan. 
mı tık. Son ınac berabcredir. 

rakyci manevralarına 
~------... --......................... ____ __ 

Emekli generaller askeri ünifor-
malarile iştirak edecektir -·-·-·-İstanbul, 27 (Telefonla) - Trakyada yapılacak bUyUk askeri manevralara 

hazırlıklar devam ediyor. l\fuafirlcrimiz çok iyi karşılanacak '\'e ağırlaııa- · 
caktır . 

Trakyadnki. nskerl manevralara, Millet Meclisi ftzası ol;ın emekli general
ler askeri ünüonnalariyle iştirak edeceklerdir . 

Kamutay Başkanlığı, Büyük Erkanıharbiyenin daveti üzerine emekli ge
nerallerin listesini Büyük Erkfuııharbiyeye tevdi etmiştir • 

ilmi temizleme ameliyesi 
................. ~ıww~.~,,_ ............... ~ 

Yedi asırhk iki ınedre-
sede tetkika! yapılıyor 

Sivas, 27 (A.A) - Selçuk medeniyeti şaheserlerinden Şifaiye medrese· 
sinde ve Gok medresede ilmi bir temiileme ameliyesine girişilmiştir. Yedi 
aSırdan ·fazla bir znmanın yadig5.rı olan bu yüksek medeniyet eserlerimiz.de 

s::ı.ltannt devrinde askerlikten kurtulmak için medrese tnlebesi ~·aulan tufcy
lileri barındırmak için her kemerin altında kerpiç ve ağaçlardan birer oda 

y;pılarak bu çirkin şeylerle binaların ınim:ırisi ve orijinnl güzellikleri tahrif 
olunmuştur. 

1218 yılında Türkün cihan medeniyetine hediye etmiş olduğu bir htıstah:ı
:ne olan Şifaiye medreseSinae ~meliyat jKrııal caılmiş ve içinden 3221 at tor

bası, topM>.k ve moloz taşınmıştır. Neticede binalnnn mimari zenginliği ve 
'SJValar altında kalmış kıymetli çinileri meydana çıkm!Ştır. Amcliyat Kültür 

Bakanlığı nbidcleri koruma heyeti üye ve mütehassısı mimar Sedad Çetin
taşın çnlışmn ve nezareti nltında cereyan etm.ektedir. Şimdi halk ve Sh·as 
münevverleri binn.rı ziyarete gelmekte ve abidelerimiz üzerinde <lilnkü sal. 

tanat.ın kara zihniyet1 ile bugünkü ci.imhuriyetin şuurlu görüşü arasında va
z.ih bir mukayese mevzuu olan bu teşebbüsü şükran hisleriyle karşıl::ı.rnak-
tadırlıır. ı 

Kırk sekiz saatlık iş haftasının 
tatbikine başlanıyor 

lstanbul, 27 (Hususi muhabirimizden) - İş kanununun üç yılda tatbikini 
emrettiği 48 saatlik i§ haftasının ilk kısmının tatbikine başlanmıştır. Türki
yede gece işçileri sekiz saatten fazla çalışamıy:ıcaktır. l~y.fiyct fabrikalara 
bild~rilmiştir. 

kuvvetleri ··• ... va A J d • · ı • o • körfez için iki yeni vapur sipari§ ettiği-\ıı._,. saı. c ve tnünaknlc komiserHgii man enJZCJ CrJ a ntzıgte 
" ni ve 1.ıuncian başka da 10 bin İngiliz Ii-

'tti ı~ tnlidafaa komiser munvini, en- D k t •• • •• •• h • 
t"Ofl1iseri, Sovyetler Birliği ko- Fı·ıotı·1ıa komutanına rasına 450 kişilik \'C üç sene evvel İn- re ın uzeı·ıne yuruyor, se rı mu-
~li :Partisinin Moskova komünist _ giltere tezgUhlarında imal edilmiş bir ı , , kl 

Japon 

~ı; Sovyetler Birliği kahramanı vapurun da hazır olnrak satın alındığı- hasara ederek tesltm alaca armış 
Q) \1 llnef Blukbuckin, Alekscf ve b • • f t • ı • t • nı yazmıştık. . . .. . Tokyo, 27 (Ö.R) - Şimali Çinde va- Pres muhabirine beynnatında Çin or· 

\ ::d:ıı~~~nrrk~ncdilae.~linarı d~ileO,r"adkaralb>Ua_, ır zıya e verı llilŞ ır Bu vapur bedelının yuzde onu peşın ziyet en had şeklini alrnı~tır. Tiençinde dusunun japon kuvvetlerinin Pekin 
r "• " ,, ... c. ve mütebaki bedeli de eylül sonunda va- ve Pekinde örfi idare ilan edilmiştir. şehrine girmesine kat'iyen müsaade et-
~~~· ·ı DANTZIG, 2 7 (AA) - Almnn tor- Sodacki Alman kumll.ndanı vezabit- pur İzmirde teslim edildiği zaman ve- Roma, 27 (Ö. H) _ Şanghaydan ge- miyeceklerini bu binlerce senelik tarihi 

'=-~ Cı er d d ~ K pil toplnmn filotillasmın Dantzige !eri •ercfine bir ziyafet vcrmicıtir. ile kt• 
:"lll' gaı· an ognıca reın- " .. r ce ır. len haberlere göre japon kuvvetleri Pe- şehri japon istilasından korumak için 
h~ ırıa doğru ilerlemiş \'e yolda yaptığı ziyaret esnasında filotilla ku- Evvelki gün kumandan ve zabitler Dün İktisat Vek!ıletindcn alınan bir kin üzcrme yürümektedir. Japonlar bu Çin tarihinin bugüne kadar kaydettiği 

~l"ce işç· k d.1 · · · k1 l mnndanına Lehı'stanın Mazur «emiııin• Gdynia Leh bahriyesinin misafiri ola- hab--..l bed ı· · öd · 1 h h k 1 kl ı_ 1 
en ı crını çıçe er e c t:.ı:ue vapur e ının · enmesi ıçin şe ri mu asam etme surctiy e teslime mücadelenin en müthişini yapaca an• 

'4ll"dır. de bir akpm ziyafeti verilmiıti .• Müte- yeni bir formül dilşünülmekte olduğu 1 mecbur ettirmek isteyorlar. 37 inci fır- nı, japonların Pekinde Çin mukavemeıo 
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Günü;ı meseleleri: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Avcılık kanununun tatbikatı 

l{omisyonun verdiği karar tan1amen yan· 
Jıştır. l{anuuun güttüğü gayelere aykırı 
diişt>n vaziyeti yeniden mütalaa eylt>ınelidir 

20 bin Japon askeri 

Pekinin hakiki hakiıni 
gibi davranıyor 

teşkilatlanarak kendi 
temine çalışıyorlar 

Avrupalılar 
müdafaalarını 

Bu nota Fransız ve ttalya hükümet- 1 Cemal Turan Galata rıhtımında gö7.
lerini telaşa düşilrdü. Bu işgalin mô.- !eri her inson } üzünde duruyor. Yu
nası şarki Akdenizin anahtarları olan 

1 
nanistana gidecek vapurları acenteden 

boğazların Yunanlılara ve dolayısiyle sordu. Yunanlıların Patris vapurundan 
tngilµlere teslimi demektL Fransa hü- başka hiçbir Yunan gemisi yok. Ona 
kümelinin şiddetle mümanaııtı üzerine I koştu. Merdivenleri atlayarak güver-
Ingilizler de Fransız ve ltalyanlara uy- teye çıktı. T 0 miz R=ıcasiyle vapur Çok sergüzeştçi Amerikan gençlerine «casus gibi görünmekle• 
du ve Yunanhlara red cevabı verildL mürettebatına, kamarotlarına sordu. çok kötü hareket ettikleri hatırlatılıyor. 

Loyd Corç ~· entrikalarına de- Her ağızdan menfi cevap alınca hırçın- Sıcak o kadar müthiştir ki askerler 
vam eyliyor. Ajans vasıtasiyle muga- !aşıyordu. 
.\Ata, l.stilıza ve gururun bir enmllzeci Rıhtıma atladı. Anneciğini gümrük- hemen hemen Clplak gibidirler 
olan tebliğini neşrettiriyordu. te oturttu. Kendisi mütemadiyen ge- Pe'·'n 22 Tem.m••.'l ta · d ki ~ "" ~ atıruş ve yyaı·e ıstasyonun a ~ 

Loyd Corç yeni TUrkiyenin inlıiLlli l zlııiyor, ne yapmak liızımgeldiğini dil- mur alay lan arasında Pekinden •Y" 
hülyalariyle mağrur .. ve. mü.~ şünüyordu. Her gelen otomobild~ ya- Pekinde olup bitenlerle herhangi bir 

edalar savururken Türkün buyük ev- hancı simalar ınıyor. Rumlar,· m•al Avrupa şehrinde olup bitenleri muka- mıştır. ·"'~ ..,., YABANCILAR ARASI""' 
!Adı milletine has temkin ve cellldetini zımanında Türklere karşı taşkınlıkla- 1 yeseye imklln yoktur. Hallt kütleleri ar- . , 
muhafaza ediyor ve son darbeyi indir- nndan, tecavüzlerinden korkarak Pat- · zularına göre hayallerinde o kadar çok Amerika kolonisi ile japonlar n~ 
mele kararını vennif bulunuyordu. 1 ris vapuriyle Yunanistana kaçıyorlar- • "'1· şeylPr uydururlar ki, doğruyu yalan- da daha şimdiden oldukça vahim b~ 

Avrupa ve bahusus Loyd Corç kan 1 dı. · • •; . dan tefrik etmek güçtür. Şimal orduları dise baş gösterdiğinden balısolun 
dökmemek için .vuku~ ~3:"e ve ı G_urup zamanı yaklaş~or. De_nlzin "'· · . _' - kuınandaniyle japon kumandanlığı ara- tkl Amerikalı genç japon s<'faretbSJ!r 
insani milracaati, yeni Türkiyenın zl- sakin, Sarayburnu, tl'sküdar, Kadı-1 Memleketimizde kara avcılığı 2 - Av sahalarının bu suretle sındaki anlaşma burada bedbinlikle kar- sini muhaf~ için yerleştirilen kuııı.~ 
fına ve Ankara hükümetinin taarruz-! köy güneşin ışıklariyle daha uzaklarda, mahdut hükümleri ihtiva eyliyen azaltılması, avcılık sporunun inki- şılanmıştır. Zira mütareke kelimesi balan arkasında neler cereyan ettil,. 
dan hemen bir gün evvel bütün hudut- , adalar muhayyel esatiri güzellikleriyle «Zabıtai Saydiye» nizamnamesiyle §'lfına mani olacak mevcut avcılar- Çinlilere göre zevahiri kurtarmağa ya- görmek istemişlerdir. Amerikalıla'."' JıO' 
1annı cihana kapamasını, Anadoluda gönüllerde ayrılık hissini büsbütün ma- 1 297 senesinden beri idare edil- dan bir çoğunu avcılıktan vaz ge- rayan mücerred bir mefhum olup has- !aylı tebessümleri Japon nefer!erinlll eıı' 
isyan çıktığına hamlederek memnun ve temleştiriyor. mekte idi .. 5 mayıs 937 tarihinde çirecektir.. mın pJanlannı alt üst ettikten sonra el- şuna gitmediğinden kendileriııe ~ 
zehirli gUlilJUyle neticeyi bekliyordu. 1 . Cemal; ne yapacağını şaşırmış güm- Büyük Millet Meclisinde onaylan!ln Verilen karar, kıymetli bir spo- !erini yakmadan ateşteki kestaneleri muamele etmişlerdir. Amerika sef ,; 

Fabt 1922 da 26 Ağustos aabalu ~ 1 rüğe koşuyor; anneciğim gelmediler. 3'603 sayılı kara avcılığı kanunu av- rumuzun memleketimizde inkişa- çekmeyi temin eder. Marco Paulo da hanesi bu hlldiseyi ~iddetle proteSIO ı-Jr 
Anadolu dağlarının tepelerini yaldızla- Acaba başka bir vapurla mı gidiyorlar? cılık sporunun inkişaf ve intizamını fına engel olacak, devletin av mal- ilk .si.Wun patla<l:'ğı günden .beri. halk miştir. Japonlar tarafından yapılaıt ~ 
mata nlclt bulmadan, bu yqil daiJar- Bu alqam yalnız bu vapur hareket ve av nesillerinin korunması ve zemesinden elde ettiği geliri çok yenı başlayan fllcıanın ne gibı neticeler itikat Amerikalıların casusluk Y8~. 
da, bu şen obalarda bdJA baykuş ses- edecek.. Ne yapayım, Tarabyeye yine üretilmesi için kıymetli hükümler azaltacaktır.. ı doğuracağını hissetmekte ve gittikçe bü- istedikleri zehabını uyandıracak_ 
leri öterken (Kocatepe) toplan gilrle-ldöneyim mi? Gibi ıttıratsız sözlerle vazetti.. ı 3 _ Av mıntakalarının azaltıl- y?y~n bir heyec~ lıAdiselerin teakü- de hareket ettiklerini g&tenniştit· 
dL Ancak (14) günlilk bir yürüyüş bü- lizülüyor. Çırpınıyordu. I Avcılığı ter-ik malcsadiyle avcı d d la be t b kıl bünil beklemektedir. Bununla beraber TtENÇtNDE yf\Zl'{(ı . ti . .. l . . 1. .b. masın an o yı ser s ıra an b" . b kl k d ğr d • 'ld' 
tün Yunan ordusunu imha ve başku- Annesi - Yavrum muhakkak gele- cemıye en uye erme hır ıra gı ı takala d 1 k ) . ır mucıze e eme o u egt ır. , . . . . -'" r# mm r a avcı arın sı ve top u- ı J nl h inl inl Tıençın ecncbı mahafili lıAdisel••- . 
ınandanını esir etti. cekler. Acaba bize mi uğradılar. Kq- az bir para mukabilinde tezkere ve- 1 kla cakl 1 h b 1 apo ar arp ets er veya etmes er . iı"tr 

Anafartalar kahramanı Mustafa K<>- ki ben evde kalsaydım. Cemal· •-••-· rilmesi avcı köpeklerinden resim u takalyapclaak. arı a".llar · ~m b~ Çinlilerin yerlerini kendilerine terke!- reyan tarzından çok endişede olup diYll 
• ..,....... • . . mın ar ı av nesı erının ır . . !ar . yazlı mıntakalan korumak ınaJ<sa 

mal Anafartalanla kaidesi ebediyet hacet yok evlldıın. 1 alınmaması av tezkere.ı alan bır • l ) beb' t melerıru lsteyor · Şımal orduları ku- t giJll , • an evve aza masına se ıyc ve- . d nl ğ' 1 Uzak . . . 1 tertibat almaktadırlar Fransız, n 
olan heykeli Dumlupınarda tamamladı. İçimde onları göreceğimiz l1mldi lruv- ferdin memleketimizin her yerinde recek ve hem de birçok kazalar ba• man a ı ıy e m ereye gırışmış 0 

• ttal üfr' ı '. tak · e edilıııİf 
. ha dı in •• 11.L • __ ı. ·ı .. • aları da beyhude kan d"km k e ve yan m eze erı vı)• 

••• vetli; yır r ....,......., işte bWm 1kbal aynı t~ere ı e avlanmasının mum- österebilecektir.. 1 m 0 eme v · · il ecıı"' 
· k.. kıl ıhk g askeri hazırlıklarını ikmale vakit ka- tir. Golf ve polo sahalarında sıv J.sl' 

Büyük zafer yurdun her tarafında geliyor. un ınması, avc sporunu teş- ı 3 - Hele Menemenden Dikili . . . biler şimdi silllh talimleri yapıyor 
coşkun heyecanlarla !rutlulanırken ve Deyince Cemal Turan yerinden fır.. vik için çok faydalı olacağı tabi- etekler"ne kadar uzanan ••hada zanmak ıçındL Şurası muhakkak ki ja- J nlar ı· p . H - da pıefll' 

cel 
1 ğ 'd' 1 ı - ponlar hlldiseler ica ettirdi~i takdirde apo a ge ınce eı o agzın ıı-

Tilrk ordusu daha !stanbula girme~ lamış a e ace e sorma 8 koyulmuştu: 1 ır.. avın yasak edilmesi tamamen yan- . P 15 
. J k r hakiki lıAkinıi 'b' hareket ""' 

ken Cemal T b
. ttal · J lkbal' B' · b 1 A !' · k .. _ - '- ·· t k sılllh kullanacaklardır. Harp makinele- e e ın gı ı . ,;,ı. 

uran ır yan vapurıy e - Ne var · ızım urada oldu- V nes ını 1 OIWIUU< ve urekme hştır .• Buralarını kısım, kısım par-' . kllf d ed ğl·n-••tır V b"' yorlar Büyük japon kuvvetlerinıJl • ...ı 
lstanbula dönüyordu. ğuınuzu nereden anladın kızım. Ça- ve av zaman annı tayin etme gi- r,.)ara ayırarak bu havaliye her va- ~. 1 

er"': e Y~ ~ • ..,. · e .u- mesi futimalinl d"' .. k Warf'ı ~V 
Rıh da •""' )ru ti b' "h' h t • • k r- tün hedef!erıne erışeceklerınden emın- uşunere ·.-tım i..W.. vve erinin ıne- buk söyle! · ı mu ım uausa ıçın arar ver- kit akın etmekte olan avcıların av- 1 • • • , • etmişlerdir. Bugün Pekine bir çok l 

ınurlan artık azamet ve gunırlannı kll'- tkbal Ağ bey· M tm 1 bize • mek üzere kanunun on altıncı mad- 1 dirler. Daha şundiden meş um bır alll- dir (it' 
mışlar, her Türke hilrmetle muamele - 8 

' • ~ • ~e .. '.18· • • • . cılık heveslerine halel getirilmiye- met olarak çelik kanatlı Japon kuşları pon ve çin gazetecileri gelmişler · ııll' 
radı. Tarabyeye gıttiğinizl soyledırn. desıne dayanarak vılayetlerde vah- cek surette tedbir alınabilirdi Hal- . . . . k zeteciler askerlikten tecrit edilen mı 

d' 1 rd . · h k .. .. 1 · • · al d z· Q ·• Pekının mavı semalarını ıapon hayra - )d~· e ıyor a L Çıldırmış gıbı emen te soz soy eme- nın rıyasetı tın a ıraat, rman, buki Bayraklı dağlarından başla- . 1 .. .. !ar kanın b' h takası halinde o 
Cemal Turan bir otomobile atlayarak den otomobile atladı. Tarabyeye gitti- baytar müdürleriyle vali tarafın- D'k'l' t ki . k d llarıy e ortuyor · ;,,,,. bır daarpd mi ın t hlikeli ,,,,.yr 

k U ılık yıll d ·ı k ah il" ) d yıp ı ı ı e e erme a ar uzanan ŞEHRlN KAPILARINDA ,,.~u, ura o ~manın e . ,. 
annesine oştu. zun ayr arı- ler. Ben de arkalarından başka bir . 8!1 seçı ~~ ~ a 1 avcı :ırın an geni§ bir sahada avlanmanın ya- . .. .. labileceğini söylüyorlar. Çinli bir sın!· 
nın acısiyle annesinin kolları arasına otomobile .• Otelde vaziyeti ög"renince ilcı zahn ıştırakıyle av komısyonla- ak d'I . b I d la k Şehrın açık bulunan buyuk kapıların- . tö" .. h '-'ta .t r·•·-ıerı a 

ıl 1ı • "h' 'f 1 'Jd' B' 9 e ı mesı Ura ar a av nma ta da k J !is . . ma Op<"ıa ru areıu< aı ıunu .of' 
at dı. Beyaz saç Tilrk anası göz yaş- siyah elbiselerini değiştirmek üzere rına mu ım vazı e er verı ı.. ı- J T B 1 , as er er ve po ler yerleşmıştır. Bu- • 1 k 1 t V•r 
la da b

. 'k 1 1 . o an uran, ayraklı , Karşıyaka- d • k ,,_ .1 . . k" ınaga ça ışır en yara anmış ır. -i· 
rı arasın ır taııecı yavrusunu o beni bıraktı. Ben buraya koştum.. naena eyh esaslı tetkıkat yapmak d .. 1 ra a arızasız anauze edi mesı un ·ansız d b lt ki t h u" l edil•"" b .. b Se . . a oturan yuz erce avcının bundan ' . .. a una ıcı sıca ar a an1nı. lef 
agrına astı. vinç göz yaşlariyle Cemal annesini kucaklıyarak bağır- suretıyle komısyonların verecekle- I k l . k' olan muazzam bır halk akın.ısının mcd- yecek dereceyi bulduğundan asker 

yüzünü, gözlerini öptü, öptil. dı· iri kararlardan bir fayda temini bsonrka avcıkı yapma arına ım an dücezri müşahede edilir. Büyük bir !e- h ta 1 k d ·ı cck bir jt' 
Zeki Türk 

· ıra mı yaca tır • l ı· k . k ld • hissed k 1 emen mamen çıp a enı e 
. anası: - · Haydi otele anne!... mümkün olabilecek ise de gelişi gü- 5 - A 1'. . .. t k k a etin ya ın o ugunu ere yo - kilde y><nmag·a mecbur kalınış\arJır:: 

C mal D . d I h' b' . . . v nes ını ure me ma sa- 1 d··ı ··ı b t fal t kaf' -,-·· ~ - e yavrum; ıyana ört gün Annesi _ E ı•d Bö' 1 kik ze ve ıç ır esasa ıstınat etmıyen d" I k d'l h I ara o <U en u ıs ırap ve se e ı- __ .;.,_;;,. _______ _. 
1 b 

v d ını.. Y ece me .. .... _ ıy e yasa c ı en av sa a 11rının 
evve uraya gelm;•ti. Geceyi bende d ı t ı- J d h 1 k b -ıa lelerinin manzarası ne kadar acı, ne ka- y .., okuyaca . ız. Biz otele onlar buraya mu a aa arın er a arara ag n- t . . d k ile . be k A 
g-'-''. Atinaya do"nmek '~-~'"'n' , ' ' da d f da . . ayının e te n ısa t yo tur. v- d "th' t' B d üşah' d edil angın .,,....~ -"'"""ıs- bekliyelim beni dinle Yarım saate masın n a ay yerme hır çok 1 1 k . . b'l' 1 k' h ar mu ış ır. ura a m e e en 
söyledi. Ve adresini verdi. Tarabye ' ... h 1 ba .. b'l • . cı o an ar ço ıyı ı ır er ı er yer- karışıklığı anlatmağa imkan yoktur ld 

kadar gelirler ma zur ar ş gostere 1 ecegı mu- d h h d )' · · D h l b tırı ı 
otelinde oturuyordu. Sen otur evlll- . h kk kt I e ve er sa a a av nes ı aynı Toz toprakla beyazlaşmış iki kuvvetli er a as ,ı •• 

C 1 T a a ı.. d d · A · · · 1 P" dım, yorgunsun .. Ben gider onları bu- ema uran çaresiz yine dolaşmağa Haber ld • .. b d erece e yetışemez.. razının vazı-! japon otomobili dün halk arasında p:ır- Mısırlı caddesinde Muhtar lr 
başladı U ktan .. tl ık bl to- a ıgımıza gore un an . . .. . d k' k Sa 

lurum. s . · . za sura e ş r 0 
1 
bir kaç gün evvel ilk toplanhsını ya- ?'etı, arazı .. u.~erın e ı yeyece ve çalanmak ve kana boyanmak tehlikesi san ağa sokağında lzmirli baY. afi' 

Cemal Turan - Hayır anneciğim be- :o~ıl geliyordu. Ansızın araba tam Ce-lpan av komisyonu avcılardan davet ıçecek, . kuçuk yırtıcı ~ayvana~ın 1 geçirmişlerdir.. riye ait 3S sayılı pamuk fab.rıl< ir 
taber g;deriz. Hiç yorgun değilim. Yal- alin yanında durdu. ettiği iki zatın verdiği izahat üze- mevcudıyet veya yoklugu vesaıre ı Çin askerlerı mevkilerini tahliye et- nın pamuk deposunda fabrı1<8 bil 
nız müsaade ediniz de yol elbiselerimi Di_yananm güzel başı uzanarak ses- 1 rine Gülbahçe, Mordoğan, Çetme av nes~ll~rinin ç?.ğ~lm~sı .veya. aza~- I mek. şöyle durs~ Liu - Ku - Şiyao'yu ç~leri tarafından atılan. yanık J"' 
değiştireyim. lendi: yolu, Tatar çeşme, Kazan kaya, ması ıçın en ~u.hı~ amıllerdır .. ~ı- 1 tab~m. etmişle~tr. Japonların ~!ye~ sıgara~an ate§ çıkarak hır kısıJtl ~ 

Cemal Turan ve annesi; otomobille - Cemal! ... Ce'.nal!... Merdivenli kuyu, Bayraklı, Ya- , naenaleyh gelışı guzel av neslının Pekin ıle Tıençın arasında 20 hın kişı- muk ıle çatının beş metre nıurBdbİf 
Tarabye yolunda uçuyorlar ve yolda - Diyana• ... Dıyana!... manlar, Menemenden Dikili sırtla-. azalmış bulunduğu mıntakalarda lik bir kuvvetleri vardır. Bir haftaya yandığı halde itfaiyenin seri te 
konuşuyorlardı: lki otomobil Cemal Turanın evine rına kadar uzanan kilometrelerce avcılığı yasak etmektense, avcılık kadar bu kuvvet elli bini bulacaktır. !eriyle söndürülmüştür.. . ,e' 

- Anneciğim Diyana burada değil- doğru uçtu. tık. 0 '.0".'obild~ Cemalin sahalarda ve daha bir çok yerlerde yasak edildiği takdirde av nesille- Çin zenginlerinden büyük bir kısmı Fabrika ve maki nalan iki bıll jı' 
se; Atinaya gitmiş ise, benim sulhuıı ne- annesi, mösyö Dımılrı ve İkbal... 'avcılığı yasak etmek suretiyle çok rinin artması mümkün ve binaen- Pekinden kaçıyorlar. F.ski harp senyör- kiz yüz liraya Güven Türk B~0İ;ı1 
ticesine kadar Yuıuınistana gitmekliğim lkincisinde Diyana ve Cemal. .. yanlış bir karar ittihaz etmiş bulun· aleyh avcılarımız İçin iyi av yerleri }erinden biri kendisi ve bir düzineyi bu- şirketine sigortalıdır .. Zarar yoı 
mümkün değil, Diyanayı bırakmamış Büyük heyecanların tesiriyle dilleri maktadır ki bu yanlış karar hakkın- olabilecek mıntakalar intihap edip lan metresleri için sekiz tayyare hazır- tahmin olunuyor.. ~-
olaydın ne iyi olacaktL Ah gitmemiş tutuldu. Gönüller konuşuyor. Dlya- da düşündüklerimi yazmağı faydalı buralarda tedbirler almak daha 
olsaJar... nanın başı, Ce~ elleri arasında ay- buldum.. ıisab~tli bir iş olurdu •. 

Otomobil durdu. I rılık acılarının goz Yaşlan birbirine ka- 1 - Yasak edilen mevzuubahis Mem) k t' · d ·ıı · · Holivood haberleri 
C mal "zl · k l e e ımız e av nesı erının 

e Turan Tarabye oteline nasıl rışm~. go orı aparunış aşklarının be- av yerleri zmir vilayet merkezi av- günden güne azalmakta olduğu mu-
girdiğini bilmiyordu. llk rast!adıi!ı gar- yecanıyle sar~oşlar... cılarının av yerlerinin yüzde yetmiş hakkaktır .• Ve bunun için bir an 
sona sordu: Yalnız bahtırr gönüllerini dinliyor- beşinden fazlasını teşkil eylemek- evvel tedbirler almak hususunun Rudolf Valantinonııtı 

Garson: !ardı. . tedir .• Binaenaleyh serbest bırakı- lüzumuna h k "b' b d k · 

madı. Atinaya dönmek için otomobil ile nuştular, konuştular... ların ihtiyacına asla kifayet etmi- haknt' ca beavl n_es. ının haza akmasbınıln dul kalan zevceleri - Onlar şimdi, beş dakika bile ol- Cemalin evinde haşhaşa verdıler, ko-

1 

lan diğer mıntakalar mevcut avcı- İm An k er es t . 1 
en l e anı-

tcliınizd ıldıla b 
di • _ B1TMED1 _ k . 1 ı se p erını araş rm u -

0 · en ayr r. Ceva ını ver · ·-- yece tır.. mak ve oradan işe başlamak icap 
Cemal Turan bu sözleri işitince, yıl- ---· - - . - - ed d e~. 

dırım gibi geriye döndü. Koşuyor u. Ak Jenı'z yolları .. • J F'k Şoföre: cOğlum sana ıaiihim bir bah- aı Uzerınae ı rimce av nesillerinin imhası-
şiş, işte peşin, hemen Galataya rıhtı- nın başlıca sebepleri köylerde yapıl-
ma; zamanından evvel varırsan, bu pa- lı l l B l makta olan hileli avcılıktır •. Subası 

Kocasından ayrılırken 300 bin dolıı; 
alan Ackerin şimdi nıeteliği yo 

ranın birkaç mislini daha alacaksın.• ta yan ar a ear olan yerlerde su içmeğe gelen bir 
dedi. sürü keklik bir tüfenkte öldürül-

Otomobil baş döndürücü bir süratle düğü her vakit görülen hadiselerden-

H ollivood 22 temmuz 

Bir kaç sene evvel J ean Acker cdün
yadaki kadınların en çok gıpta edileni 
idi> Zengindi. Ve dünyanın en namdar 

artisti olan RudoU V alantinonun karısı 
hiçbir tehlikeyi göze almıyarak Gala- adalarında yerleşı•y01.. dir .• Çalıya bürünerek yapılan av· 
taya doğru son süratle ilerliyordu. cılık ta hileli avcılığın başlıca bir 
Anası merakla soruyordu: nümunesidir •. Kafes avı, alacak avı bulunuyordu. Her gün kocasına hayran-

- Cemal oğlum; söyle bakayım git- Adalar halkından 20 bı·n kı"ş•ıJı•k gibi daha nice hileli av usulleri var- !ıklarını bildiren binlerce mektubu o 
mişler mi? dır ki av nesillerimizin imhasının açıyordu. Bizzat kendisi de sanatkar 

- Evet anneciğim. Atina~·a döne- bı•r k k• ı • 1 başlıca amillerini teşkil eyliyorlz.r. olduğundan istikbalin kendisine çok 
cekler .. Hemen camı vurarak, daha sü- UVVet teş ) etmJŞ er Bunlara mevsimsiz yapılan avcılı- parlak bir terakki ufku açacağı z:ınne-
ratli, daha c;.abuk. Göreyim seni; bu ğı da ilave eylersek işin iç yüzü dilmekte idi. 
otomobili sana alacağım arkad~.. Londra, 25 (D. E) - Daily E.-:press'in ya ttalyadan gönderilen bombalar, tay- meydana çıkar .. 

Şoför bu son söz üzerine otoya çılgın Cebelüttarık!aki muhabiri Balear ada- yarelcre karşı toplar ve harp tayy~releri 1 ~hirli avcı.lar u~ara ve av usul-
bir sürat verdi. !arın İt 1 1 t f da tahkim lerın tam 1 t d k ın a yan ar :ıra ın n çıkarılmıştır. İkisi Palma yakınında ve I e amıy e rıaye e ere ve 

Cemal Turanın anneciği endişeler iz- edildiğine dair atideki haberleri aldığı- birisi içeride olmak üzere üç yeni tay- yalnız müsait mevsimlerde ava çı-
har ediyordu: nı bildiriyor: ~york ad.asında ço~ I yare istasyonu kurulmuştur. Mayor-1 k~rlar .• Binaenaleyh bunların tek-

- Aman yavru·ı ne yapıyorsun? İn- tayyarecı olmak uzere 600 ıtalyan zabıt kun şimalinde Pellenza koyunda biri. nilc usullerle ve nihayet haftanın 
giliz polisleri şimdi bizi tevkif ederler. ve askeri vardır. Adanın bütün kon- d . it il . d "" . d . 1 bir gününde yaptıkları avcılık av 
y ı d kal 1 burıl elin . . unl eruza ı gem erı ve ıgerı enız ayya- . . . ... . 

o u.-nuz an ınz. troliu L.1w arınte kileedilg.eçmış20tirb .. ~'-ilarik releri için iki üssülhareke yapılmıştır. nesŞıllehrınıldasla ımha edil e~~z .. k 
- Aman anneciğim; Loyd Corçun yer """"an ş en ın ,.... .. .. . u a e av nesi erunızi oru-

bülyaları İngiltere adalarının sisleri askeri bir kuvvetin tallın ve terbiyesiy- B~ ussulharekeler Minark adasından 4o mak ve üretmek için ilkönce hileli 
içinde boğuldu. Dumlupınarda doğan le meşguldiirler. Mayork ve lbiza ada- mil mesafede olup mezktlr ada İspanyol ve mevsimsiz avlardan işe başla
giinq yarasaların gözlerini kör etti lannda italyan ordusunun ist.ihkfım za- cümhuriyetçilerinin elindedir. CUmbu- mak !Bzımdır •. Bu hususta muvaf
Korkma bir tanecik anacağım. Bizi gö- bitleri büyük sahil bataryaları ve tay- riyetçiler Frankonun isyanından evvel fak olduktan sonra av mmtakalan
:remezler. yarelere karşı topların tesisatını ikmal burada Jı:urdukları deıili ve hava üssül- nın ıslahına geçmek daha isabetli 

Onu bulaına=m harap olurum an- etmişlerdir. Son Uç hafta içinde ademi harekelerini daha tevsi ve tamime~- ve daha faydah bir İf olur .. 

Bugün bu kadın Hollivoodda 350 

frank haftalıkla figüranlık etmektedir. 
4tirak ettiği filimlerde söylediği biricik 
söz cmersi> den ibarettir. 

Jean Acker hayatından şu suretle 
bahsetmL~tir: 

- 1929 da 300 bin dolarlık bir serve-
tim vardı. Amerikada o tarihte b~gös
teren muazzam buhranda bütün serve
timi kaybettim. 300 bin dolarlık bir ser
vetten şimdi 300 franklık bir kazanca 
düşmüş bulunuyorum. Felllketimi mu
cip olan hlldiselerden sonra çok müteva
zi yaşadım. Şimdi biraz para kazanma
ğa çalışıyorwn. 

""""""""""'-------=· ~,ı 
bur siması olan adamın isn1'~1 ~ 
kadına filim müstahsilleri alak

9 
, 

re bilirler mi? ııtJıl 11 
Yine bu münasebetle şunu h:ıel~~ 

biliriz ki, Rudolf Valantino '"
4 

ıı:-ır 
öldüğünden ikinci karısı ~atıı'l -~· ,,. .. 
bova)·a yalnız bir dolar nııras 



HER ŞEYE 

• • 
sını 

··-· 
Asi kuvvetlerin taarruzu tamamen 

erimiş gibidir 

Brunette civar anda yapılan son 
muharebelerden sonra kızıllar ( cüm
huriyetçiler) yeniden taarruza geç
tiler ve püskürllldüler .. Kızılların 
hatlarımız önünde bıraktıkları ölü
ler binlercedir .• Ölüleri gömmek için 
bir teşki'ut yapmağa mecbur olduk. 
Şimdi görülüyor ki kızıllar ( cüm
huriyetçiler) merkez cephesinde 
kafi bir muvaffakıyet kazanmak 
istiyorlar .• Bunun için de çok büyük 
fedakarlık yapıyorlar.. Brunette 
muharebelerinde kızılların zayiatı 
30 - 40 bin arasındadır •• 

Paris, 27 (ö.R) - Madrid hükü
metçiler karargahı mühim muvaf
fakıyetler bildiriyor.. Asilerin Bru
nette cephesi sarsılmıştır .• Cümhu
riyet kuvvetleri bugünkü taarruzla
nnd a hedeflerin büyük kısmını el
de etmişlerdir .. 

Asilerin dünkü muharebelerde 
mevkilerini korumak için verdikle
ri zayiat yirmi beş binden az de~il
dir .. 

Londra, 25 (O. E) - Madrid 
cephesinde askeri vaziyet hakkın
da İngiliz gazeteleri en mevsuk 
kaynaklardan aldıkları şu haberle
ri neşrediyorlar : 

Vi1lanueva della Kanada köyü
nün şarkındaki 660 rakımlı tepe 
sevkülceyş ehemmiyeti hasebiyle 
kanlı muharebelere sahne olmuş, 
iki taraftan taarruzlar ve mütekabil 
taa:-ruzlar birbirini takip etmiştir •..• 

Kanlı 

· · ikümetçiler 660 tepesini iki defa 
~tirdat etmişlerdir.. Cümhuriyet
çiler şimdiye kadar görülmemiŞ bir 
şiddette devam eden boıııbardıman 
ateşi altında kaybettikleri arazinin 
:rnühim '.,ir kısmını istirdada çalışı
yorlar .. Bu gayretlerinde kısmen 
muvaffak olmuşlardır .• 660 tepe
m ıssız toprak haline gelmiştir.F'ran
ko topları ve tayyareleri bu tepeyi 

fasılasız ateşleri altına almışlardır. 1s·ı Ahları FAKATMADR1DBUSADE- 1 a 
MELERE tNA TLA MUKA-

lngiliz muhbrası atideki noktalan 
ihtivn etmektedir : 

1 - İspanyada kontrolün yeniden 
tesisi .• 

2 - Yabancı muhariplerin 1 panya 
topraklanndan geri çekilmesi .. 

3 - General Frankoya muharip 
hakkını tanımak meacleainin müzake
re ve halli .• 

GRANDlNlN CEVABI 

Muhtıranın okunmaaı biter bitmez 

nn:a cevap vermi~tir.. lnsiliz deleg~ 
lngi1terenin teklifleri ile İtalyan proje
si arasında kısmen benzerlik kaydet· 
tikten sonra tertip ırırut bakımından 

ltalyamn noktai nazanna mukahele et• 
miştir .. Fransız murahhua M. Gorbe• 
ltalyan mUhtıraırını reddetmiştir .. Fran· 
ıız delegesi ltalyanın bilhassa kontrol 
meselesini imkansız kılmağa çalıştağaı 
na . i~aret etmiştir •• Sovyet delegesi B. 
Maiski de ademi müdahale komitesinin 
birinci vazifesi lspanya toprağındaki 
yabancı muhariplerin geri çekilmeaioi 
temin olduğunu söylemiş ve bu vaziyet 
aydınlatılmazsa Sovyet delegesinin ko
mitenin mesaisine iştirak cdemiyeceği• 
ni bildirmiştir .. Seans bundan sonra bit 
kat daha hararet peyda etmiş, İtalyan· 
Alman delegeleriyle Fransız ve Sov· 
yet delegeleri arasında münakaşalar ol· 
muştur .. Nihayet Grandi ltalyan hültü· 
metinin noktai nazarını ıu cümle ile lıü 
lasa etmiştir : 

ltalyan başmurahhası Grandi söz ala· GöNOLLOLERt ÇEKEMEZ~ 
rak §Unları söylemiştir : 

- Dünya, dünya olalıdan beri dip· 
lomatik bir muhtıra birinci satırından 
başlar {X) aatınna kadar. ukunur .. Fa
kat (X) satırından birinci satırına doğ
ru okunmaz .. Bu bakınıdan ltalya lngiliz 
muhtırasının tespit ettiği sırayı kabul 

cltalyan hükümeti ispanyadaki gÖ• 

nüllüleri çekmenin imlcAnsaz olduğu ka· 
nantindcdir.. Yalnız bir fCY yapmak lca· 
bildir .. O da bizim aylardan beri iste· 
diğimiz ıcydir .• Yani ispanyaya yaban· 
cı muharipler sevkinin knt"i olarak 
durmasıdır .. Demokrat devletler bunu 

etmiyor .. ftalya komiteye yeni bir muh- yapmalıdırlar .. Marsilya ve Odesada gÖ· 

tun tevdi etmiştir .. Alman ve Portekiz nüllü toplanmasına mcsağ verilmcmeli
mümcssillerinin de tasviplerine mazhar dir .. > 

KARŞILIKLI ITHAMLAR olan bu muhtm:ıda lngiliz tertibi değiş· 
tirilcrek evvela General Frankoyn mu· 
harip fıakkmın tanınması, sonra kontrol Fransız ıre Sovyet murahhasları uzun 

1 · · ·d t · · l d beyanatlannda ispanyaya gönüllü sevki· mese e3ının yenı en esısı ve spanya a-
ki m"bcıriplerin geriye çekilmeleri yatının ltalya ve Almanya tarafından ya· 
mesel~ierin müzakeresi teklif olunmuş· pıldığıru teharüz ettirdikten sonra Mar· 
tur •• 

Lord 

1?'GtLTERENlN CEVABI 

silya ve Odeaada gönüllü kaydı lıak,. 
kandaki iddialan §İddetle reddetmİ§ler· 
dir.. Komite cuma gÜnÜ toplanmak 

Plymouth ltnlyanın itirazla- üzere mesaisine nihayet ver~İştir .. 

Spor işleri hakkında 
il 

aş vekile ühim bir 
rediyor tebliğ ıe 

lstanbulda 4 Temmuz hadisesini cıkaranlar 
' tecziye edildi. Spor işleri düzelmezse 

harp başladı BAŞTARAF! Bl~l:!~~~::AD!Ô~:~~:ı~::e~~İ:dımlar sporu• 
iktidarlarına ve hüsnü niyetle- asıl maksadını temin etmek için· 

l e t • rıne ihtimal verilerek mahdut sa- dir •. Spor terbiyesi partimiz ve hü· es im e mlyen lahiyette bırakılan idmn cemiyetleri kümetimizce esaslı bir terbiyediı 
VEMET ETMEKTEDtR.. 

lahiyettc bırakılan idman cemiyetleri ı ki, bunun doğru istikametten şaşır· 
gelmiş ve bu idare şimdiye kadar tılmasına nsla müsaade ctmiyece-

1 O O Ç • k d • • ıd • iktidarsızlık, hesapsızlık ve anarşi ğiz.. ilk aldığımız tedbirler şunlar-
F akat Salamankanın tebliğleri ın ur şuna iZi 1 içinde memleketi spordan mahrum dır: 

bile Madridi müdafaa eden milis- . tutarak infisah etmiştir.. 1 - 4 temmuz hadisesinin doğ· 
lerin 1936 da Sierrada harp eden Cümhuriyet Halk Partisi Türk rundan doğruya alakadarları tec· 
askerlerden çok farklı olduklanru, Spor kurumunun teşekkülüne de- ziye olunmuştur .• 
harbüdarbe tamamen muktedir olan Japonlar sev külceyş noktaları İşgal ettiler l.alet ettikten sonra sporu eski mü- 2 - Spor ahlakı mazbut olmı· 
bu kuvvetin şimdi Madride karşı tereddit ve anarşik vaziyette tutmak yan ve spor edebiyatını nifakta ve 
tevcih edilen sadmelere müessir bir Roma, 27 (ö.R) - Çindeki va-pemek şöyle dursun işgal mıntaka- Japon makamatı Langfang ya- sevdasından vaz geçmiyen anasırın gençleri zehirlemekte zanneden un .. 
surette mukavemet ettiğini, bilhassa ziyet hakkında gelen haberler çok larını genişletmeğe azmetmişle~dir .• kınındaki Çin kıt'atının hattı hare- bir taraftan spor kurumunu çalış- surları spor sütunlarına kabul et• 
«Thaelmann», «Garibaldi» livalan- vahimdir .• Pekinle Nankin arasında Müsademeler umumileşeceği cıh .. et- ketini hayretle karşılamıştır .. Zira maktan menedecek maddi manevi memeleri için bu beyanatım gazete 
-nın şayanı dikkat bir cesaretle dö- çıkan yeni ihtilafı tesviyeye mukte- ' le Japonyanın resmen harp ila~ı, bu kıt'at Tiyençin belediye reisi tedbirlere, diğer taraftan genç spor- sahiplerine tavsiye olarak yazılmıt· 
Vii~tüklerini kaydediyor.. dir olamıyan Japon hükümeti Nan- gecikmiyecektir.. Şimali Çine mu- olup Japonyaya en ziyade taraftar culan yekdiğeri aleyhine dü~man tır •. 

HOKOMETCILERIN T AAR- kin hükümetine karşı si~ istima- him kuvvetler sevki hararetle ~e- biri olmakla şöhret kazanmış bu- zihniyette tahrik etmeğe koyulduk- 3 - içtimai ve mesleki mevkile· 
RUZ PLANLARI NEDEN line karar vermi~ gibidır .• Jap?n- vam ediyor •. Diğer taraftan Nankın- lunan general Chang Tsou Chou- lan anlaşılmıştır.. rini spor bakımından nifak yolunda 
f BAREITf ~ yanın resmen harp ila~ etmesıne ide heyecan tasavvur edilemiyecek gun kumandası altındaki otuz se- Bazı gazetelerimizin bu kabil kullanmış olan zatların böyle nüfus 

.. .. . . .. dakikadan dakikaya intızar olunu- dereceyi buldu .• Hükümet seferber- kizinci fırkaya mensup bulunmak- menfi spor anasmna ifsad vasıtası kulanamıyacak vaziyette bulun· la~uku~etçıle~ın s?n taarruz P~~- yor •. Dün başlı yan muharebe ~1ala ı lik hazırlıklarını hararetlendirmiş- tadır.. olmaları şüphesiz ki bu gazetelerin durulmaları mercilerine takip etti-
i ı: yme Av~.la ası mahfellerının devam ediyor .• Harp sahası genı~le- 1 tir.. TOKYO, 27 (A.A) _ Hopeid'!n sahiplerini de müteessir edecektir. rilecektir .. 
ı!dıalarına go~e, NavaJcarneroya mi:ı1tir •. Çinlilerin dünkü zayiatları TOKYO 26 (A.A) - Domei gelen ve Japon tebaasını himaye et- Bu zihniyetin tezahüratı fstanbulda 4 - Maarif vekaleti Galatasaray 

dar sarkma.t ve Estremadure 400 den fazla ölü binden fazla ya- A" d ' . k · · p k" · k · · RU ı:ıekı"lde go""rülmüştür : talehesinı"n yanlıı:ı spor zı"hnı"yetinde l'olu · ed k b"" ·· ' ıansın an . rne ıçın gece e ıne gıtme ıstıyen 11' ll' 'S 

h nu ışga ere utun garp cep- ralıdır T" . · · · •w• öre b" Türk Spor kurumu nizamname- bulunmalarına mektep talim ve ida-esindeki asi kuvvetlerini Casa del p k·: h . "t d'l ıyençınden bıldırıldıgıne fil: ır Japon müfrezesi Çin kıt'atının 
Carnpodaki üniversite mahallesin- . ~ 10T. şe rı. ta1 mame1 nf tecrtı le ı f- mühim mikdarda Çin takviye kıt- açmış olduğu ateşe maruz kalmıştır. si lstanhu1da tatbik olunmadı~ın- 1 re heyetinden sebep olanları tahkik 
den haRlıyarak umumi bir ric'at ha- mış~ırb ıye;çın ~ .:e ~ ~n, / gra atının Langfan istikametine yanaş- iki yarbay yaralanmış, iki nefer öl- dan hadiseleri hükümlere raptede- edecek ve tedbir alacaktır .• 
re!<etine~ mecbur etmekti Cümhu- ~u ;..eratı. a k ·~: mıştırkl ap~b: malan üzerine muhasematın umu- miiş ve dört nefer de yaralanmıştır .. cek ve zamanınd~ müdahale ede- 5 -. }ürk Sp?..'". kur~~u n~~m
riyetciler Brunettenin ile;isindn Se- ar I •:>:elnç~~e H ı ~oprÇaa harı 1: ı mileşmesi tehlikesi artmıştır.. LONDRA, 27 (A.A) - Pekin- cek heyetler teş~ı~ oh:nm~~ıştır .. nnmesının emrett_ıgı teşkılatı. sur at· 
~i11a Nuevaya kadar ilerlemişl~ıdi yebar elşmışder ır.. . opteı • "dı"r a a- Tiyençindeki Japon garnizonu den Röyter ajansına bildirildiğine Gl e_nç spo~cula~ad ıyı ~hl lakbnlumune- le ta~akkuk -~~tırece~f vl e .nı~dad"!r.a-
ı· k .. . · sa arın a vazıye aynı •· La f J k . k • ·· J k . ki t kt erı vermıyen ı arecı er u unması menın emrettıgız vazı e erı cı ı v~ a at cumhurıyetçilcr zaptettikleri Şa h d b"ld" ·ıd·~ · ·· ng an apon ta vıye ·ıt atının gore, apon ·ıt atını na e me e .. f l k b" d" b" ak be ed k . 
nı k.l • . ng ay an ı ırı ıgıne gore l l } J .. .. . teessu o unaca ır şey ır.. sert ır surette mur a ece tır. ~v 1 erı organıze etmekle meş- Hopeide çok kanlı vak'alar olmuş- vası 0 muş ve ıemen ~pon rnev- o~an uç ~amyon d~~ ak~ı:n ~e~ı- Efkanumumiyenin bilmesini ar- Anasırın izalesi ve sporun terbi-f1 . oldukları sıra~a asiler mu- tur .• Silahlarını teslim etmek iste- zilerini tehdit eden Çin kıt atına knr- mn garbı suru dahılınde Çınlilerı~ w ederim ki, artık sporun kaldırım yesinin iadesi için bilhassa lstanbuJ. 
t.ı' taarruza geçtıler •• Brunette miyen yüz kadar Çinli kurşuna di- şı mukabil taarruza geçmiş olduk- humbaralarla yapmış oldukları bır kavgası halinde devam etmesine ve da sür'at ve kat'iyyetle hareket et· : k darlaşt~ •. ~adrid kuvvetlerinin zilmişlerdir •. Bu mıntakada Japonlar Iarını bildirmektedir.. taarruza uğramışlardır .. Yirmi ka- muntazam sporun kendi teşri saha- mek lazımdır •• 

k ub av~metı hır kat daha nezaket bazı sevkülceyş noktaları işgal Japon tay3areleri müdahale et- dar Japon askeri ile yirmi polis !arı haricinCle kurulmaması için 6 - Bu tavsiyelere ve alınan ted-
es ettı.. etmişlerdir. Çin kumandanlığı Japon miş ve Çinlileri şiddetle bombar-ımemurunun telef olmuş olduğu çırpıJıniarı zararlı tesirlerine niha- birlere rağmen sayılan bu fenalık· 

BiR KARŞILAŞTIRMA YA- kumandanını haksız olarak işgal dıman etmiştir.. Tayyarelere karşı rivayet edilmektedir.. yet verilecektir.. ların devamı görülürse lculup1ct 
A ~~~RSA.. ettikleri mevkileri terke davet et- Çinliler tarafından atct açılmıı ise PEKiN, 27 (A.A ) - Örfi idare Hazineden yapılan fedakarlıklar lağvedilerek yeni §Calit altında ku-
.-uilerın bu tebliğleriyle hükü- mittir •• Japonlar bu talepleri din- dehi bir hasar vaki o br.. ilin edilin" tir.. H. Partiaiııin aoorculara öe rulacakbr .• 
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rENIASIR 

5,. ................ ~ ONLAR NASIL ÇALIŞIYOR ~ ................ .. 
• • • 

(Günef ildhının oğlu) 
TOKYODAN MEKTUPLAR 

İmparatorun sarayı etrfındnki surlar 
kül rengindedir. Çıplak bir meydan
lık yeri surları şehirden ayırıyor. Bu 
düz ve donuk duvarların hendekleri 
dolduran durgun surlarda akisler yap
tığı görülüyor. Çamların siluetleri, 
siyah çatılı beyaz kuleler bu yumuş~k 
sema altında cazibeden mahrumdurlar. 
Muazzam setlerle çevrilmiş bulunan s:ı
ray parkma binbir tavsiye almadan gi
rilemez... Burada ba:z.an kabul resim-

: 1 ........................................................................................... : 
• • • • • • • • . 

• 

1 
Fransa hava silahlarını devlet/estirirken ... , 

lcri ~ apılır, gardcnpartiler verilir. Ben 

'/16. ·ıı..A •• J L • t • t • imparatoru daha prens Hiro-Hilo iken 
lYll l mUaQTQQ SlS eml garan l serk entcrlnyede verilen bir suvaredc, 

zaril davetliler arasında çekingen 

altına alınmakta' Lakat bu••tçe haliyle görmüştüm. Büyiik sanatkar J- ı Zmabt'lli ve Ayda Boniyi alkışlıyordu. 
O zaman o da başkaları gibi bir insandı. 

gittikçe açılmaktadır Fakat şllndi ... On:~:Tb:~:iz-
re (30), mektepler (23), milli me- tini yüz kilometreye yakın aşmak- lik içinde münzevi hayatının bütiin ih
teoroloji ofisi ( 14), tersane ve mm- tadır.. Bundan başka pen·aneler, tişrun ve azametiyle tahayyül ediyorum. 
takavi atölyeler ( 15 milyon •• ) teshin, radyo elektrik tesisatı ve Artık onu, bınlerce senelik bir saygı-

Muhtelif masraf artışları, rapor- silahlar yani umumiyetle teçhizat nm sıkleti altında başlar eğilmiş ola-
.. ... f d h h ld k d" · · h d · I ! rak görmek kabildir. Japonya <!dala-tor .. ara ın an, er a e ·en ısının us usun n yem tayyare er ço,:. iis-

de arzu ettiği bir sarahatle izah edil- tünlük arzetmektedir.. rının bir ucundan, Hakkaidonun cümu
mi§ değildir .. Raporda deniliyor ki : Çok uzun bir doktrin bocalama- <liyelerinden veya iç deniz.in şirin sahıl-

« Tayyare endüstrisinin devlet leş- lan devresinden sonra hava ordusu ]erinden gelen ziyaretçi kafileler mu
tirilmesinden husule gelen •eni genel kurmayının art;k mantıki ve lmddes surları şehirden ayıran büyi.ık 
büyük reformu bütçe ancak kısmen insicamlı bir doktrine varmıs bu-1 meyclr.nlıkta 1oplanmışlardı. lçlcrm
hesaba katmıştır.. Çünkü ancak 

1 lunduğu söylenilir .. Bir ordunu~ en- den bir çoğu hu ziyareti yapmak için 
şimdi teşekkül etmekte olan bir or- tellektüel yetiştirilmesi, belki de, hayatlarında ilk defo olar~k s.cynhate 
ganizasyon hakkında sarih mallı- teknil: inkisafından daha ehemmi- çıkınışlarrlı. Erkekler garıp bır kıya
mat mevcut olmıyacağmdan vaı:i- yetlidir.. -ı: fct meşheri arzetmckte idiler. Kadın
yetİn başka türlü olmasına imkan Hava ordusu genel kurmayının lar ve çocuklar kimonolarına, tah.ta pa
yoktu .. Bütçenin gecikmiş olmam şimdi en büyük kaygısı, hayanın buçkrına sadık knlmışl:ırdı. Bu '.ptidni 
burada büyük bir mahzur doğur- hakimi olan, sür'attir. Her vazifede insan kafilelerinin jestlerinde ıns:ına 
muş değildir.. Devlet millileştiril- kullanılabilecek büyük tipte hava hürmet telkin C'd n bir terbiye ve neza
miş olan bu şirketlere evvelce sahcı-1 zırhları inşası prensibi artık terke- ket vardı. Ömürlerjnin başından so
larına verdiği parayı ödiyecektir .. dilmiş gibidir .. Vazifeleri tamamen 1' nuna k:-dm.· sürecek olan bir müşteı·ek 
Hatta daha az ödemesi de arzuya ayrılmış üç ayrı nevi tayyare tefrik iman hC'p İI}in vnrlığını ihata ctmi~ti. 
şayandır. Çünkü «Esham sahibi dev- edilmektedir .. Tek kişilik avcı tay- Bu gc ilmesi imkfınsız olan hendekler 
let» hususi şahısların elinde kalacak yareleri, çok kişilik hafif müdafaa ve surlar iJnünde imparatorlarını re
olan karları kendisi alacaktır .. · Fi.i- tayyareleri, seri bombardıman tay- lfönlıyorlardı. Hepsi lrn~m içindeydi
zuli masraflar ortadan kaldırılacak, yareleri .. Biitün tayyareler, kendile- ler. H:.ıyalt birçok kuşları~ uçtukları 
hazine komisyon ve faiz ödemek- rıne bağlanan ümitleri tahakkuk et- yaldızlı duvarlar arasındakı sam~ da 

_ _ 1 fe\ kal beşer bir insan tasavvur <?diyor, 
ona t. pı~ or, ona prestiş ediyorlard . 

ONU NASIL TANIRLAR? 

Z8 TEMMUZ ÇARŞAMBA 19371 
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Tokyoda imparatorun 
sarayı önünde ... 

Huşu içinde yerlere kadar eğilen 
halk imparatoru nasıl tanırlar? 

Mikado, güneşin oğlu ismini nasıl almıı
tır? Japon dininin esası-General Noginin 

hara-kirisi - Siyasi suikastlar 

• 

• 

Hiro-Hito artık tnnıdığımız fani prens 
değildir. Kurulduğu günden bugüne 
kadar nsla değişmemiş olan Suml'mima-
no Mikoto hanedanının şefidir; güneşin Modem kılıklı japon kızı 
oğludur. 25 asırdanberi, Japon l·csmi zenini tcrketmesini ricn etmişler ... Bü- başvekilin odasına hücum ederek ken, 
dini olan Shınto;·a göre de insanlı[tın tün ılfıhlar gibi kaprisci olan güneş ila- disini tabancalariyle tehdit etmişlerdi. 
başlangıcınd<mbcri MiK:oto hanedanı hı dn şıkmamakta inat etmiş... Ulise Bu tecavüzü şayanı hayret bir soğuk 
mevcuttur. ;Bana refakat eden mü- yakı~n bir hileye başvum1ağa lüzum kanlılıkla karşılayan ihtiyar başvekil 
nevvet Japon genci militehz.i bir h.'- görü1mtış. .. tlfıhl:ırdan Udı.umc-no-Mi- odada bulunan ziyaretçilere ve aıle cr-

Eir Framız pilotu Fransa Jlava Nezareti 
Fransanın mali ve teknik kuv- ten kurtulacaktır.» B. Hymansa gö- tirmiş görünmektedir .• Bunların en 

vetlerinin hemen hepsini aakeri tay- re, endüstrinin devletleştirilmesiy- muvaffakıyetlisi avcı tayyareleri
yarccilik üzerinde teksif eylemiş ol- le, bir altın devrine giriyoruz demek- dir .. Son havacılık sergisi, tayyare
masına rağmen, sivil tayyarecilik te tir.. ı Ierimizin ekserisinin mukabil ya
inkipftan geri kalmamıştır.. Bu devletleşme hareketinin, Fran- hancı tayyareleriyle (İngiliz, Ame-

Air - Francc ıirketi Şimali Atlas sız havacılığının geçirmekt: oldu- rikan ve Rus) kıyaslanabilecek bir 
okyanusunu ve Aaor adaları hatlan ğu . bu istihale devresinde, hır reor- vaziy~tte olduğunu göstermiştir ..• 
huıuıuncla İngiliz ve Amerikan ra- ganızasyonu kolaylaştırması ve, Fransız avcı kuvvetleri bilhassa dik-
kiplerine göre geri kalmasından bilhassa, milli emniyet ve müdafaa k . . ... 

· • kl" t ndu""strı"ler· · ate şayan tayyarelere malık gorun-mesul değildir.. ıçın gere ı ayyare c ının kt _ _J• 

O b . k ·1 . . t . t me c:aır .. , mütevazi ütçesinin müsaadesi gayrı mer ezı cşmesını emın e me- F 
Fak h ransanın, Avrupanın umumi 

nisbetindc, materiyellerini yenilqtir- si mümkündür.. at u iş kaça 
mek itine giripniştir.. mal olacsktır) Bunu tecrübe göste- vaziyeti dolayısiyle, mali ve teknik. 

cLö Tan• gazetesinden recektir.. kuvvetlerinin hemen hepsini askeri 
Maliye komisyonu namına B. Raportör, diğer tarahan; «dü- tayyarecilik üzerinde tekaif etme-

Hymanaın tanzim ettiği bir rapor rüıt .• » bir ima.lit yanında, ~Derhal ğe mecbur kalmasına rağmen, he
F ranaanın hava ailihlanmaaı husu- harekete geçmeğe amade yüksek men tamamiyle Air - France şirke
aunda, belki milli emniyet bakımın- bir imal kapasitesine malik bir en- tin~ inhisar eden sivil tayyarecilik 
elan tatmin edici, fakat mali bakım- düstrinin hazırlandığını» gönneği yine inkişaftan hali kalmamıştır.Bu 
.elan endite verici bir inkipfı haber temenni ediyor .. Filhakika, hava o~- tirket, Şimali Atlas Okyanusu ve 
vermektedir.. dusu materyallerinin sür'atle yeni- Asor adaları hatlan hususunda in-

Küçük ve çok açık bir cetvel, 936 lenmesi için bu mutlaka lüzumlu . . . . • 
1937 b .. ı _ • _]_ ı.. c_ ] f 11 bir •• .,+tır Bununla be be b gılız ve Amenkan rakıplerıne na-

ve utçeaerınae oaf ıca ası arı s--' ·· ra r, u · "d kalmasından l 
mukayeseli ıurette göstermektedir. temenni, tayyare fabrikalannda za~~n .gen e .. .. • mesu 

bessümle: koto yarı çıplak dansederken etraftan kanına derhal çekilmelerini emretmiş, 

<Taşradan gelen bu insanlar hala koparılan kahkahalarla Amatarasu- mütecavizlerle konuşmak, maksatlarını 
bu C>fsanclere inanıyorlar.> dedi. nun merakı t.'lhrik edilmiş ve mağara- anlamak istediğini söylemişti. Kısa sil-
.Sürnaturcl olan şeyJeri inkarda çok dan dışarı çıkmnsı temin olunmuş ..• ron muhavere netice vermeyince 1nukai 
ileri giden Japon libr pansörleı-i mil- Diğer ıl!ıhlar Aınatarasuya bir ayna, sert bir eda ile şunları söylemişti: cVc
lctlerin hayatını tanzim ettiği halde ne bir elmas gerdanlık, beyaz mavi ku- rilen izahat yanlış bir yol üzerinde yü· 
ölçülen ne de çekilen manevi unsur- maşlar hediye ederek yer yüzünde ya- rüdiiğünüzü size göstermiyor mu? > 
]ara kıymet vermiyorlnr. Gözlerimi şamağa onu kandırmışlar... Ve ona, Başvekilin tevbihinden teessür duyan 
ona çevirdim. Kısa silueti ve omuzla- evlat ve :ıhfadına ait olmak üzere Al- iki zabit hemen bağırmışlardı: dleri.. 

g··m··1 ·· ·b· A A 1 k Ateş ediniz ... > Bir "Ok el silah atılmıcı rına o umuş gı ı •turan vrupa ı ı- ]ahın bir okuyla vücut bulan Nihonu ~ Y 

af t. ı b k k y • • d b kafa tasından ve yanagy ından ölüm de-Y e ıy e u os oca yıgın ıçın e ir (Japonyayı) vermişler. .. Ayni zaman-
ı t Şk·1 -..l· d M··t · b" recesinde yaralanan başvekil yere yı-teza e 1 ~uyor u. u eva21 ına- da kudret ve asalet nişanesi olarak~ ta, 

1 ınd tl b 1 k ld kılmıştı. Korku ve tel~~n düşen biz-ar yan a azame e aş arını a ı- ayna, gerdanlık ve kılınçtan ibaret olan ~ 
On On l.k. k tI ··k 1 "bl metçiler nA,,ya girdikleri zaman başve-ran • ı a ı go yaran ar gı ..• üç mukaddes emaneti ona vermişler... -r 

B nç · to · 1 kili kanlar içinde görmü.,lerdi. lnukal u ge ırnpara runun ımtiyaz annı Amatarasu bu kılınçla sekiz başlı ej- Y 

edd d k k din. d kendisini kolları arasında kaldıran geli-r e er en en ı yaşa ığımız asra dcrhayı öldürmüş ..• 
la ık b · · l k uh k nine: «Bu çapkınlar nerede? Gelsin-

Y ır O ınsan ° ara m a eme edi- İşte 1868 de resmi japon dini olarak ler.. Onlara daha söyliyeceklerim var. 
yordu. Eintein'i Maetellinck'i, Ber- ilan edilen Sitoizınin esası budur. İm· 

0arv· · k ı Pipomu veriniz. İçmek istiyorum.> de-gsonu, ını o umuştur. nsanla- parator Mutsuhito bu tarihte Şogunsla-
.. 1 b.1 k1 mişti. Derhal yetişen aile doktoru eğil· 

rın gl.ıneşe mensup o a ı ece erine inan rın mütereddi ellerinden saltanatı istir-
nuyor art.ık.·· Hükümdarlarına bağlan- dat edince sarayın aristokratlığını hak
tılarını göstermek için gelen köylülerle 
alay ediyordu. Muhakkak ki burada lı göstennek için Shinto mezhebinin 

doğmalarına dayanarak kendisinin gü· toplanan insanların tapındıkları bir 
adam değildir, bir fikir, bir antitedir. neş ilahının ahfadından olduğunu iddia 

Hepsi bu kadar ... Bu hendekler ve etmiştir. 
Japon halkının büyük ekseriyeti Susedlerden ileri geçemezler. HattA bu 

memimano Mikoto hanedanının iddia et-duvarlar arkasmda imanlarını kendi 
d tiği hakları asla münakaşa etmez. 

üzerin e toplayan şahsı görmemişlerdir 
bile ... Fakat Allah kadar büyük saydık
lan varlığa yaklaşmış olmaktan sevinç, 
saadet duymaktadırlar. Rehberlerinin 
bir işaretiyle bir kelime söylemeden 
dağılıyorlar. 

HONDONUN CENUBUNDA 

YOKOHAMA YOLUNDA 

Yokohama yolunda bütün süratiyle 
giden otomobilden etrafı seyreCliyor
dum. Rehberimiz Tokyoda · bize, ayni 
günde efendilerinin intikamını aldıktan 
sonra intihar eden kırk yedi serseri şö-

valyenin kabirlerini ziyaret ettirmişti. 

Sevimli Japonya bu korkunç ve esatiri 
kıtal<len hayranlıkla dolu hatıralar ta-

mek bilmiyen ihtiyarın kurtulması im· 
kansız olduğunu mil§ahede etmişti 
Gözleri yaşlı olarak büyük babasının 
yanına koşan Mişiko lnukai'ye de : •Bil· 
yük aziz kızını. Taliin açık olsun> diyC4 
bilmişti. 

Çok mütevazı bir hayattan milliyet
perverler partisinin şefliğine kadar yilk· 

selen bu adam Samuraislerin intikamını 
almak isteyen askeri mahfillerin çılgın
ca suikasdına uğradığı zaman 77 yaşın
da idi. Ondan evvel ayni suretle ölen 

japon devlet adamları pek çoktur. 1930 
da ba,vekil Hamaguşi, büyük maliye& 
lerden baron Dan, nazır lnuye, 1936 şu
batında maliye nazırı Takahashi, başve
kil Saito da lnukai gibi suikastlara kur
ban gitmişlerdi. 

SU1KASTCILAR 

J 936 bütçesine konulmuf olan ha- randmanın azaldığı hakkında ae- d~ıldır .• _O. mut.evazı tahsısatı~ı~ 
va tahsisatının yekunu iki milyar natoda yapıl~.ış olan ağır ihtarlara mu~ad~ı nı~t~nde ~ate?'~lerını 
439 milyon frankb, 1937 biitçeai üç pek uygun duşmemektedir.. yenıleştırmek ışıne grrı§mıştır. Fa
milyar 659 milyonu bulmuştur .. Bu 1936 da elde edilmiş olan başlı- kat burada da, yeni tayyareler ima
yekunda en mühim hiue havacılık ca teknik neticeler hakkında rapor- li hususunda yavaşlıklann, Fransız 
materyallerinin yenilenmesine tahsis da umumiyetle oldukça nikbin sivil havacılığı şeflerinin ümitlerini 
edilmiştir .. Bu faslın masrafları gc- mütalaalar serdedilmektedir •. Bay inkisara uğratmasından ve yaban- ağaçlarını ihtiva eden bir park var ... 
çen sene bir milyar 32 milyon fran- Hymans, hava ordusunun yenilen- cı teşebbüslerin bu sahada Fransa- Burası sessfalik içindedir. Çıplak sedr 
ga mal olmuşken, bu sene bir mil- mesı planının gerçekleşmesi husu· yı çok geride bırakmasından kor- ağacından yapılmış monümantal köp
yar 659 milyon frank sarfedilecek- sunda rastlanmış olan güçlüklerin kulabilir.. rüler (toriiler) yine sedr ağacından ya-
tir •. Hava ordusuna geçen sene tah- büyük olduO.unu, fakat bunların ek- •••11••••••••••••••••••••••11••••••• •••••• ılı k d 

Orada, Hondonun cenubunda, eski 
payıtaht olan Naradan pek uzak: olını
yan bir mahalde gökyüzüne baş kal
dırmış muazzam sedr ve kriptomcr şıyor. Krizantemler memleketinde Bu

shido şchidleri denilen bu kırk şövalye
nin akıbetleri kadar hürmet ve heye
canla anılan bir şey daha yoktur. 

Buradan biraz daha ileride bir küçük 
bahçe göze çarpıyor. 1908 senesinde im
parator Hutsu - Hito'nun cenaze res

minden sonra hükümdarını kaybetme-

Gariptir ki, Japonyada suikastları ya• 
panlar ne anarşist, ne komünist, ne de 
Avrupalı manasiyle ihtilfilciler değildir· 
Kendilerini müteceddidler zilmresinden 
farzeden fazla coşkun insanlardır. Par
lamento, sermaye aleyhtarı olan bu gay• 
ri memnunlar şiddetle milliyetçi, rno
narşisttirler. Japonyanın dahili ve ha
rici vaziyetinin anahtarlarından birini 

teşkil eden bu hareketi" anlamak için 
Tokyodan uzaklaşmak, Koytonun pıayı
taht ve Tokyonun Y edo ismini taşıdığı 
zamanlara dönmek lazımdır. O zaman
larda Soguiıslar memleketin bakimi bu
lunuyordu. İmparatorun bütün nüf u5 

ve haşmeti sönmüş gibiydi. Mukaddel 
l'{ikko dağını süsleyen ve mimari bakı'" 
mından Japonyanın en muazzam eser"° 
lerini ihtiva eden o devir ~~ 

'!> p nış ço sa e bir mabede müntchi 
ais edilen 724 milyondu.Bu sene 849 seriyetle önlenmiş olôuğunu söylü- Kı·ralık ev 
milyondur .• Hava meydanı ve istas-- yor. olurlar. Japonyanın en çok takdis et-

] 1 tiği lse mabedi buradadır. Amatara-
yon an masrafı geçen sene iki yüz Prototip tayyare er üzerindeki ğe dayanamıyan General Nogi ve karısı 
L su-mikamı burada saltanat sürer. Ama-
1L.1rk milyonken, bu sene 494 milyo- etüd ve tecrübeler ve 1935 de si- Jkiçefmelik caddesinde camiin burada Hara - kiri yaparak canların;a 
oa çıkarılmı§tır.. Sivil tayyarecilik pariş edilmiş olan seri tayyarelerin yanındaki Şerif Ali sokağında terasu güneş ilahıdrr. Bütün varlık- kıymışlardı. • r 
için geçen sene aarfedilen 193 mil- imali hakkında ciddi kaynaklardan dört büyük odayı muhtevi mamur !arı yaratan dzanagi,. nin sol gözün- Bu memlekette hissiyat her şeye ha
yon da bu sene 234 milyon olacak- alınmış telakki edebileceğimiz en- 8 numaralı ev kiralıktır. içinde den akan bir damla yaştan vücut bul- kim görünür. Başvekil lnukai'nin ö1ü
tır .• Tayyare fabrikalarının devle-t- teresan mallı mat verilmektedir.. daimi Osmanağa ıuyu ve elektrik muştur. J<ıpon ilahlar olimpinin feci mü ile neticelenen suikastı gözlerim 
Jeştirilmesi için bu sene ayrılmış Ba~lıca tiplerin hepsinde mah- tesisatı vardır. Görmek isteyenler ve komik sergüzeştlerle dolu J>ir tarihi önüne getiriyorwn. Başvekil kendi res
olan iki yüz milyon frank, geçen süs terakkiler elde edilmiştir. 1936 kartısandaki 11 numaralı eve ve vardır. . Güneş ilahı olan Amatarasu mi ikametgfilıında ziyaretcilerden biriy-
Bene bütçesinde mevcut olmayan da yapılmış olan prototip ( Model ) kirası hakkında da Pettemalcılar- bir gün tayfunlar ilahı olan kardeşi le neşeli neşeli konuşuyordu. Vakit ak-
Pr yeniliktir.. tayyareler yükselmiş ve uçuş ka- da Akseki Ticaret Bankasında Fi- Sussanoto-ne-rnikotonun tazyikinC.cn şama yaklaşıyordu. lnukai dudakları 

Bundan başka da tali masraflar biliyctlerinin artışiyle temayüz et- libeli Bay Feride ve yahut llriçet- kurtulmak için bir ma{firada saklan- arasında •K.iseru> denilen piposunu tu
N&Sında havai iDf88t ve arqtırma- mişlcrdir •• Mesela 1934 programına melik kahvelerinde emlik aimaarı ~ ve dünya karanlıklara gömWmilf. tuyordu. Tam bu sırada kara ve deniz . .. . . . 

1 enlemak 
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h .. I. Veka~ 1 t• d ·ı ~ ti Tc:cvo. 27 (AA) - Hariciye na-~ Çin makamaunm on bir temmuzda 
Bu düşUnceler Favstayı sararttı, ken- Hapishaneye yaklnşınca Favstanm a J J Ye e ) Il e Il V l a Y e efe ~~ bay Hiro~ . diyetin ye~~§ biri~ci I akdedilmi§ olan itilafname ahk.ô.mını ni-

di kendine söylenmesine devam etti: emriyle, süvarilerden biri cebinden çı-ı h ca tı• b• • •• d •td• açtıma devresının nçılması munasebetıy- hayct tatbik edeceklerini kati ııurette 
- Öyle ise çeksin .. Niçin benim yo- kardığı boruyu Uç defa öttürdü. Birkaç e e ffi ffi l Ye 1 ) r ta ffi) m g 0 0 e rJ l le irndetmi~ olduğu nutukta bilhassa ümit etmekteyim.. Şu halde §im diki 

1unıun Uzerine çıktı. Tanrının bildiri-ı dakika sonra bir takını fener ziyaları 1 . lk1 d lr . l 
ci M" h ik k" ı Devlet Şılrası MU ye a esme ge en tın da bozulmuş gibi telakki edilerek ,şöyle demi§tİr : hadisenin halli annhtan Çinin elinde 
b~~ıfatiylc başlan eğdirir, ~rur ve g~r~eğ: ?aşl~dı. dute arrb laodp- 1 tahkikat evraklarında bir çok usule ait karara raptolunduğu görüldüğiinden, Bizim siyasetimizin gayderindcn bi- bulunmaktadır .. 
--metleri kırar kralları kogar, taht- rülerın zıncırlerı gıcır amağ:ı aş ı. . . "rül' k b lar t 1_ • J ş k" A-. d · ·''--'- ' el·c:iklıkler go ere un ın e 1.em b ld tashih tavzihi dd i · n nponyaya ar ı ,..,..,,,a a ısÜKnı.n te- Sovyet - Mançuri hududunda da bir 
"11'1 bir nefeste devirir; tekmil bir kral- Köpril indirildi. Araba geçti. Knnm- ı ~ . 'lm . . . .L 11. . d d'l. u yo a ve mn e çın 
lığ k bb d <l b. 1 da mul ettirı esı ıçın muııa ıne ıa e c ı - iade edilen cvrnkın vaktinde geri gön= min eden bir devlet vaziyeti temin ve takım hadiseler 'vukun gelmiştir. Bu b: :~~~a karşkaldırırkenkar, şimakdi ~·: Te ~l:~~ ku e en sonra ar ır av u imek mecburiyeti hasıl olduğu ve bu sc- derilmesi dünyada hnkiki bir sulhun tesisine yar- hadiselerin en ciddisine Sovyct kuvvet• 

l.ldlil una çı : c e...,..ır ar- u ar. . . l ğd • dım etmektir .• 
tlk Uert. gitmiyeceksin ml?:t diyecek... Favsta nöbetçi çavuşuna seslendi: 'heple ilgıli vatandaş nrın mn u~yetle- 6 - Korar mazbatalarının usul ve ka- lerinin .Amour nehri üzerinde kain ve 

Pavsta soluyordu. Titreyen elleri _ Kumandan nerede? rinin temadi ettirildiği anlaşıld~gmuan, nun dairesinde tanzim edilınesi ve me- Hükümetimiz Çinde bu memleket Mançuriye o.it olan ndalnrı İşgal etmC4 
Viyolettaya uzanmış kw bir hamlede - Beni takip ederseniz sizi kuınruı- bu gibi usult eksiklikler için nşagıda ya- seli mnmunlar taaddüt eylediği takdir- efkanumumiyesinin vahdetini milli vic- leri sebebiyet vermiştir .. Mesele pek 

boğacak gibl idi. o, kendi nefsin~ .kar- danın yanınn göt~r~bilirim. .. 'zılı .noktalara ehemmiyetle riayet edil- de haklannda karar verilenlerin isimle- danı tahrik etmek suretiyle temi;-eyk- ziyade vchamet kesbetmclt tehlikesini 
§1 l'alan söylemekte olduğunu biliyor- Prenses attan mdı. Arobnyı gostc- ıncsı ve evrakları noksan olarak merci- ri ve her birine isnat edilen suçlar ve melı: gayeeine matuf olarak Japonya göstermipe dcSovyetler bu adalarda 
du. rerek: . ! ine tevdi edenlerle Şılrayı Devlete ek- suçların Ceza kanununun hangi madde- alaeyhindc bir takım hissiyat ve hare- bidayetten mevcut statükoyu iade et• 
. :Sunlnr hep bahane idi. O; Parda· - Burada hır mahbus vardır. Eğer siklikle sevkine sebebiyet verenler hak- lerine temas eylediğinin mutlaka gös- kabn teşçi ve bunlann muttarid su· meği kabul etmi, olduklanndan mU&li· 
)at:ıdan Grev meydanındaki hadiseden kaçırırsanız derhal asılırsınız. Dedi. 1 kında takibata girişilmesi Dahiliye Ve- terilmesl.. r~tte istismar edilmesini derin bir tecs- hane surette halledilmiştir .. 
dol~l'ı nefret etmiyordu. Değirmen Çavuş güldü. Ya~nd~ duran zindan· ı Uletinden ehemmiyetle llbaylığa ta- 7 - Ekseriyetle şi.ktıyetnaınelerde suOe karvılamaktadır.. Jleride hudut hadiseleri vUkuunıı mi-
\'alt ası da onun nazarında hiçti. Onun 

1 

cılara emirler verdı. tkı dakika sonra ! mim edilmlştir. hakl da da edil veya tahkikat Geçen sene Chentu hadisesi üzerine ni olmak için bir takım tedbirler itti-
l'Uh şka b' . d b' . h 1 1 arın va en 

unu sarsan, kıskançlıktan ba ır Viyoletta zın anın ırıne apso unmuş- Riayet edilmesi 13zım gelen noktalnr neticcslnl gösteren fazlaca maznun ola- Japonya bülı::ümeti Çinlileri Japonya- haz etmek zaruridir .. Zira bu mak.sadla 
~ değildi. Mermer yumuşuyordu., tu... ' lard . ak _ıı __ 1 ah t ~-·ı.ı_:kat · ya kartı hatta hareketlerini tadil etme· tahdidi hudut komi.vonlan t~Li} ediJ-
(Un · eli F ı d ·ı · .. 'l · şun ır. r z.uu-o unan ve y u uuuu ın ıcn- -., ~ 
la t:ı kalb iğiliyordu. ~'.m ~v~- b Be go er ı de p:ı~~ın su varı erı ara-,. 1- İtiraz arzuhallerine delailden olan bı olarak maznunun ifadesi alınmış olan ğe ve iki memleket arasındaki münase· mesine hiç bir mahzur görmiyoruz. 
ıtt._ a ınlaşmışlı. MUthi§ ır sevg~ın anın yanın a 

1
• r. . 

1 
d evrala müsbiteler ve karnrlnrın birlik- kimseler haklarında, netice itibariyle betlerin salah bulmıısını samimi olarnlt B. Hirota netice olarak Japonya ile 

-"lCOlbı kendisini boğuyordu. Kendm- Favsta çavuşu takip etti. B r mer i- , .. 
deıı utandı. Elleriyle yilz:Unü kapa- ven çıktılar. Bir koridordan geçtiler. I te gonderllmesi ve ~~ ~.~e~ leh ve nleyhde bir karar verilmek muk- arzu etmekte olduklarını ispat etmeie İngiltereyi birbrine bağlayan an'anevt 
dı. Solu:t•arak: Telaşla koşan bir adam karşılarına çık-. resm1 makama tak~ edildigı ~ün tazi olduğu gibi suçluların taaddildil h~- davet eylcmi§tir .. Bu bapta giri~ilen mü- dostluğu ve Japonya ile Almanya ara-

- Ben; benim d~ilim... Kalbim- tı. Çavuş bunu göstererek: kayıt ve havale tarihlerinln dercedilme- linde de karar mazbatasında da her hır zakerder Çinin hatası yüzünden bir çık- sındaki slkı ve dostane mUnasebctleri 

~ kadınlık hisleri yer bulamıyacaktır. - lş c kumandan! dedi. si. suç için ne karar verildiğlnln gösteril- maza girmiştir.. ehemmiyetle kaydetmiştir. 
~diğim zaman yalan söyleınişim. Bir Bussl Le Klerk Favstanın yüzUne 2 - Şahitlere usulen yemin ettiril- mesL Son hadiselerin Çinin zaruri olan an- Japon hariciye nazın. Japonyanın bü-

~ının hayaünı aşksız ve sevgisiz gc- dik dik baktı ve söylendi: mesi ve yahut şühut ifadatı yukarısına 8 - Mukarreratl muhtevi mazbatala- layı~ı göstermemekte ve Japonya aley- tiln memleketlerin iptidai maddeler el-
~esine imkan bulunmadığını bil- - Boru sesini işittim. Bu boru lşa- 1 yeminle ifadeleri alındığının yazılması. rın resml mühür ile mühürlenmesi ve hindeki hissiyatın eksilmeyip artmıı ol- de etmesi ve beynelmilel ticaret serbes
bıellıi§im. Şimdi en bayağt ve kadın- retinden Mösyö Lö Dük Dö Gizden 1 3 _ Tebliğat muamelelerinin kanu- idare reisi tarafından imza edilmesi ve duğunu İspat etmekte olmasına rağmen tisinden mü.tef it' olması rneielesine at• 
~hislerin esiri bulunuyorum. Ben kıs- başka yalnız bir zatın daha haberi var- nun tayin eylediği usule göre yapılması bazı mahallerde olduğu gibi hukuku Japonya Mançuko ve Çin arasında bir fetmektc olduğu ehemmiyetten bahsey• 

tı.ç olayım ha!.,. Aman Allahım!... dır. 1
1
ve müddei şahsı ve müştekilere bebe- imza ve damga ile kanunen vüsuk ifade uil~ma ve mesai birliği arzusunda bu- Jemiıtir .. 

8 
Bu sı~~~a Viyolet~ uyandı. Ka:şı- - lş.te ~ biris~ ~e benim[ Haydi oda-ımehal men'i muhakeme kararlarının etmeyen eşkalde imzalanmaması.. lunan Japon siyasetini Çinin mümkün TOKYO, 27 (AA) _Harbiye na• 
ltıda yuzilnU eUerıyle kapamış gızli nıza gıdelun. Sızinle orada konuşmak teblig- ettirilmesi ve tebligw tarihinin mut- olduğu kadar yakın bir zamanda anlayıp zın son derecede vahim addedilen vazi-

htr ~Üthiş bir ıstırnbm altında inleyen isterim. d , taka gösterilmesi ve ziri de tebliğ eden- yetin nisabı kanunisi taayyiln edebil- kavnyaeağmı ümit etmekteyiz.. yet müvacdıesinde ittihaz etmek taaav· 
\'e 1 9 - Mazbatalar veya suretlerinde he-

de elikanlı gördü. Zira Fovsta üstün- - Emrinize imadeylm ına am. l t f dan tasdik edilmesi ve mü- İçinde bulunduğumuz ayın yedinci ~runda bulunduğu tedbirleri impara• 
elbiseler ancak böyle bir düşünceye Bussl Prensesin önüne dUştil. Kendi h~: 

1 
ara 

1~ "k t "Lları bulun mek için kararın yukarısında ınilzake- L ulı: haA _ 
:ie:r - öt'"rdil ur enmesı ve ı ame gau ma- rede bıılunanların isimleri yazılmak ve günü o outchiaoda vukua gelen tora arzetmiftir .. 
,_ verebilirdi. Yumuşak ellerini Favs- odasına .. g u . anlar hakkındn da ilinen tebliğat ya- diae dolayıaiyle Japon hükümeti bu N '- R 
"'~a dokundurdu: Ilk soze başlıyan Favsta oldu: Y v . . yahut mnzbata altında heyette bulun- aıdn. 2 7 (A.A) - öyter ajansı 

Pıldıgının tasdıkı ayın on birinde neıretmiı olduğu bir muhabin'nden : 
- Neniz var? dedi. Benim gibi bir - Mösyö; zannederim daha gündUz- · mayanların gösterilmesi ve bulunanlara ~urı.- ,___ s· d ah• . "h' b" 4 - Bazan maznunların ifade ve mü- . ilin tebliğde ihtilafı mahallinde halJetmeie Nanlcin ile Pekin arasındaki telefon 

uan mısınız yoıu;u:... ız e .... den sizinle mu un ır ~ konuşmağa 
1 

alınmadan kara ·ld' · .. ımza ettir' esi.. gayret edecek ve vaziyetin her ne su-
Şu .. U • d f l tt Vi hab 1 dafaa an r verı ığı go- h k l muhaberab dün alı:ıam birden bire in-

son soz onu yerm en ır a ı. • geleceğimi siz:e er vermlş o acaklar- 10 - Bazan idare eyetini teş i retle olursa ol•un vahiınlqme.ine mi- kı w 

~? etta Favstayı tanımıştı. Favsta bin d riildü[:ünden hakkı müdafaa noktasın- eden zevatın, mesela defterdar, m:?ktun- ı ak b b taa ugntınl§tır .• 
b ır. 1 · 'kn l r- ni o ac ir siya.et takip edeceğini e- Pekinde muhaaematın tekrar baıla-

ı:r düşüncelerin altında boğuk bir ses da B M" ·· Lö' dan noksan olan bu ınuame eıun 1 la çu ve emsalinin tahkikata memur e<lile-
Çık - Evet mn m. u gece osyo 11 - yan etmittir.. mı§ olmasından korkulmaktadır .. 

ardı· ı d b' · · 0 unması. r k h kk'k ıf t 'h b su , DükWrn~mm~r~ın~ ~ın e mun ı sa~ı~w u -~~~~~=~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- Geliniz!... .... . . J 5 - Herhangi hir sebeple knnunl fe- 1 ı 1 ih ı ı T d ı ı· b• S [ / f c bazı emirler tebligı ıçın buraya gelecek- ih . d . ·--~ cd b ta ret e rey erini evvc ce . sas ey emiş" - epe e en ı ır a mayo iy e 
ı~. clmek ... Nereye ... Ona ne yapmak 1 h b . 1 di ,.. ıı.k~ hl b' s ve ıa eyı wu.uınmun en maz a - ınal• .. ·ı itibariyle o esinde kanunen ve 
"litı~·o d 1 b erini a er vermış er . .ı..u ın ç ır 1 d • 1 b' l'kte . d 1 ...... k l l " r u. Acaba Viyo ettayı ir azap • . . ~ın osyru;ıy e ır ı ıa e o urun ası . t' k d 1 . . tt'ğ' • f ı • k k ,,., h .. f ~ ~· zaman 0 memurun sızın gıbı şu karan- ı ;arara ış ıra e ememe erı ıcap e ı ı ÇI l a yası oy ere e e,-on 
LUvasına götürecek ve onu öldiirilrkcn 

1 
k _.:ı_ bov k ta v ın ve fesih kararı üzerine yeniden ita edi- halde usulün bu lazimesine riayet cdil-

Gı-..15 • • • ed kti' z ı uuamızı nura gaca , pınaga u· • h / k 
-.,, ına scçıp scyır mı ece . a- • · . . J len mukarreratın tarafeyne yenıden mesi.. Suçsuz oldu~unilan yap rı mı yaca tır 

'allı kız, zangır zangır titreyerek k:a- yık biri olabileccğını asla hatınmdan teblı'ğ olunması, bı'lhassa karar tarı.hl 11 
" 11 - Herhangi bir evrak ve muame- b t b k ld K t 

'~ ile evrakın sevki tarihi anısında uzun lenin teahhürü neticesi olarak tevellüt 1 .-ıya dogvru gnooiledı'. geçirmemiştim. J ser es ıra 1 1 öy iş eri arasına telefon tesisati' 
F' Bussi bıyıklarını biikerek çapkınca Dun'" no"betç•ı tkı'ncı· Sulh Ce•a a ınmamı.. ve tercihan iL~ı ., ...... r"ı 

d avsta Klodine bil~ kapının önün- 'rilm · f k 1 cıı ___ h --.:ı la d tarihl · t b't' ·1 ... :ı: nuı ....u"' " b yaptıgv ı hareketin nasıl bir mukabele znmnn geçı emesı, mn ev WUl: c- ~en mıç r a erın es ı ı ı e suç b k' h b' k J • l k 
d~ ir araba hnzırlnnması emrJni ver- .. v• . kla bekliyordu yetince karar fesholunmaksızın noksa- müddetinin kayden tavzih ve teyit edil- i ıminin uzuruna aorguıu ya- ır ço esası ış er mevcut i en te-

ı. gorccegını mera · . . . . . mesi lazımdır. pılmak üzere bir adam çıkarıldı •• lefon için salma yoluylc köylüden 
13 d d kl bilktil. Hak el nın ıkmalı ıçın ınde kılınan ınukarrera- Ad ? 
~~~~: : ~~uaa~ı H -~••••r•••••••••••~-----~---~~~ - ın. ~ ~~M~~~~b~ 

~ - Şu kızı nl! ... Hazırlanacak araba- ifade eden bir tebessümle gilldü. ı • z • kl b • d • kt •• ı ·• - Yahy~·: Dahiliye vekaletinden uygun gö-
/götür. Sen de beraber bin. Eğer Gayet ciddi bir tavır alarak sordu: ZmJr traat me "' ) Jfe Or U• - Nerelısın? • rülmemi~ ve bunun için bir tamim 
~lda onu kaçıracak olul""..au ba~ırun - Burada hapsedilmiş Forkut adın- d - Tepedelenlı.. gönderilmistir •• 
ParıJacağını unutma.. da iki kız var det;il mi! g" Ü 0 en: - Ne it yaparım 1 B .- .. k b . l 
lı f b kad B u tamıme gore anca u ı~ er 

elgoder titreyerek sordu: Kwnandnn yaptığı illi alın u ar - Cumaovaıında ay Rızanın . . k- h"'k .. ah • l . . 
l d 1 k1a tı· 1.- Okulumuza orta okulu bitirenlerden 16 - 19 yaf arasında ögw - 'ftl'k k~L ıçın oy u mı "' sıyet enne aıt - Araba nereye gidecek? soğuk karşı anmasın an a ı ş · çı ı anyasıyım.. l _._ .. k:ı:- h".k" l . 

::- B~e... - Evet madam! dedi. renci alınacakbr. - Sende bir deste kaçak iskam- o maıc uzcre anun u um enne 
ı!.Qelgoder odaya girdi. Kızı kolun- - Bu kızlar ahalinin adaletine tcs- 2.- Kayıt müddeti 20 Eylüle kadardır. bil kağıdı bulunmuf? müsteniden elde edilen veya umu-
~ Yakaladı. Homurdanarak sürük- liın olunocaklardır değil ml? Girme tartları okul direktörlüğündqı ve Tarım Direktörlükle- - Onlar benim değil, B. Rıza- mi hususi bütçelerden yardım sure-
''ll. Diyordu ki: - Yarın sabah madam!, .. Biz sözü- rinden öğrenilmelidir. i!ffk. 28, 8, 17;25 2401 (1401) nındır. tiyle verilen paralarla, öteden beri 
~ ._ Zannedersem bu sefer Metrklod müzde dururuz. Ahali bunları alarak '~.ıa ··~ Lti&Z - 8186 numaralı bir Yunan ve bir çok masraflar ihtiyar edilerek 

ı:lıyaşlardokccek ... o da bir zaman- herkesin gözü önünde yalmcaktır. inhisarlar umum müdürlüg" ünden: bir de lngiliz mavzeri bulunmuş? kurulmu§ ve köylerin orta mallan 
iti bana ayni yaşlorı döktürınemiş ıni - Bu Forkutlardan biri asılacak - Benim değil, B. Rızanındır. sırasına girmiş olan telefon şcbeke-

ı. ve yakılacak lakin diğeri serbest bıra- 1.- Şartnameleri mucibince 100 • 200 bin tuz, 30000 üzüm çuval, - Yarım kilo toz tütün bulun- lerinin hüsnü muhafazası ve devam 
k l kt pazarlıkla ıatın alınacaktır. mu•? FORKULAR 

~İl-·oletta arabaya bindirildi. Belgo
~ ~e. yanı başında yer ~ldı. Favsta 
Ilı lfu-ıne atlodı. Dört süvari ~aba
~~ e~afını çevirdi. Prenses önde ol
~ Uzere kafile yamacı iniyordu. Bir 
~ra Parise girdiler. 

~ tı.t Antuvan caddesini .. aparak Bas
~oğru ilerliyorlardı. 

ı aca ır. Y • _ b faaliyeti için iyi bakılması bildiril-
- Aman madam b1Syle birşcyin im- 2.- Pazarlık 30/7 /937 tarihine rastlayan cuma günü saat 14 de - Bunları kaynatır, itlenen ta- ıniştir •. 

kanı yoktur. Ahaliye dinsiz1eri teslim Kaha ta., ta. Levazım ve Mübaya.at şuhesinf:).eki Alım Komisyonun- vuklara süreriz.. •• ...................................... .. 
edeceğime söz verdim. Bussl sözün- da yapılacakt,r. - Yaprak tütünler de var? digar vermi~ti •• 
den dönemez. 3.- Şartnameler parasız olarak her gün ıözü geçen şubeden alı- - Onlar da benim değil, B: Rı- Hakim düşündü. Topl~nan de-

- Telaş etmeyin.. Yine sözünüzd<; nabilir. , . . 1 zanındır.. · liller, ıuç1u Yahyanın tevkifine 
durmuş olacak.cıınız! Bunlnnn isimleri 4.- isteklilerin pazarlık için tayın edilen gün ve ıaatte % 7.51, - Texdelenli Ali Patanın rçş· kafi görülmediğinden serbest bı-
ncdir ve yaşları ne kadar? güvenme paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilin mi ne oluyor? · · rakılmasına ve evrakın iddia ma, 

- BlTMEDl - olunur. il!!!! 24, 26, 28 2533 (1377) ,....,. lstımbulda bir arkadaşım ya- kamına iadesine karar verdi. 
E... • ----- ~-~ 

' luruz. Onlar ne semte gitti, şu s~ınte, J lcrınde iğretl duran]ar arasında, ayni Diye balıırdı. Arkasındaki kızanla- cıoğlu dediğin eski bir haramidir. He-
Aksarny tarafında olduğuınuuı göre bu kelimenin mahşeri tekrarlariyle görül- rı at sürerek kaçakların meydanda hı-' riflcri kırıp, yerle yeks.ın edecek, hal
taraf.. · Allah Allah1... ınedik bir panik uyandırdı, mola ver- raktıkları birçok c~Jralanna atlannı 1 buki lbşirin devlete çok hfztnetlcri var-

Birdenbire Akynkalıoğlunun gözüne dikleri yerde bir çok eşyalar bırakıp durdurup baktılar. 'dır. 
bakıp: Pat:1ı; pandıras allarına atladılar, ne Akyakalıoğlu: • Bu ağanın hiddeti birknç vezir si-
- Allah aşkına ben mi şaştım, tersim r, ne emir, ne Abaza HaSanın: - Efem! Tnkip! J rayel etmişti: 
mi döndil, yoksa böyle mi? Bu taraf - Ne oluY.orsunuz? Bire mel'un- Dedi. Kalırcıoğlu atına mahmuz vu-İ - öyledir ... Doğrudur!... · 

Yazan: Tok Dil Yefrlka No: ee istikameti değiştiren nksi bir taraftır. ıa} dönün! rarak: l Divanda münakaşa uzadı, bagınna-
- Ynni 1stanbuln doğru... 1bşirin, şaşkın şaşkın dört taro!ına • - Takip!... 1 Uır, çağınnalar oldu, hatta küfürler bi--

Ve U n ı:ıyet gidenler lstanbula vardı. 

~b·:··· ....... 
l:rin b' . d . dr~ -..... ır go:z esı sa a7.ama: 

~ 1h~ir de Abaza Hasa.na iltihak etti, 
l ~~, l<atırcıoğlunn yazdığı mektupla 
~t ıni kabul ettiremeyince hepimiz, 

l:rcı - ı ~~ og unun elinde mahvoluyoruz, 
~ tı:r, bu ittifakın önUne geçmek la
ıı..~1.~ 0 ksn Katırcıoğl u bizden canlı 
~~liuk bırakmıyncak ... Sizden şefaat 

b, l"o:ruz. 
1
l"e bir h b ı· tir · · ... ncı o er ye ış mışti. 

l\i .......... .. 
~,:tede olduklarını arilamağa giden 
ılıı b·eıoğlunun keşi! kolu bir saat öte
h ırk" '11.1.t oy görerek sormuşlardı. Al-
~ hayret verici haberi Katırcı

' l> getirenler: 
~... Q§aın? Aksaray taraflarında iml-

' ~Yin, bu ne iştir, şu halde Kon-

- öyle imiş ... 
- Elbette lstnnbula doğru nma, ls- s:ıldırıp: Diye bnğırdı ve otıldı, yıldırım asa le belirdi ve nihayet galip gelen bir ta-

tanbuln kadar kaç şehir var, acaba hnn- - Bre durun! Ne var? Ne oldu? kahramanlar otlarını köpiik saçt1rıcı raf vezire: 
- Onlar kaçar biz kovalarken 

şehre, bir köyede mi rastlamadık, 
oldu bu ~ ... Ne sürattir bu? 

bir gi semtte hangi şehirde sığınacaklar? Hnykın~lnrına -kulak venneden: bir hızla yollarm selamını aldılann... - İbşiri Bağdat valisi yapalım) Aba-
ne - Hadi Lakalım, kızanlar sabah nzık- - Geliyorlar! ••• za Hasandruı geri alalım, Katırcıoğlu-

Hayretlere dalan Katırcıoğlu Ak-
yakalıoğlunun omuzlarına vurarak: 

- İhtiyar! Uçtuk mu? Cinlere mi ka
rıştık? Diye kahkahoyı attı. 

- Diz uçmadık ama, herifler knça
mok yol güttüler, guyn kendilerini kay
bedip, tnkipten kurtulmak sevdasına 

düştiller. 

- İyi am.:ı! Onlardan ziyade bu ül
kenin her tarafmı biz karış karış tanır
dık, hele sen! 

- İşle oldu bir iş, hızla, kinle etrafı 
görmedik. Sen onu bırak ta bu lıerü
leri daha takip edecek miyiz? 

- Tabii takip edeceğiz. 

larını yesinler çabuk yola çıkalım... - Geliyorlar! Kubbe altı divonı kurulmuş, tbşirden nu da gücendirmemek şartiyle ken-
Katırcıoğlu çadırına dündü.. Feryatlariyle bir an içinde ortalığı gelen i<;tiındat vezirler nrasında mü- disine verilen tenkil formıınını tehir 
Herkes heybesinden, torbnsmdnn çı- bomboş bıraktılar.. .nakaşaya konulmuştu. Sadrnznm Me- edelim! 

kardığı kurumuş elaneklerle ufak tc- Abaza ve lbşir durur mu? lek Ahmet, bozuk ac:aplı bir fcveranln: Fikrini ileri sfirdü. Bunun üzerin-
fek kuru nevaleleri tıkıştırırken nyni - Arkadaş tek başımıza kaldık! Ha- - Mademki! Diyordu, mademki biz de de bir hnyli münakaşadan sonra: 
zrunanda da hazırlanmışlardı. di biz de! onu Abaza H~n üzerine tenkil ıcın Katırcıoğluna vadedilen Knram~n 

. .... . .. . . . • Diye onlar do allara atlayıp kaçtı- gönderdik; ona ilt•hak edip, Katırcı- eyaleti beylerbcyliğini bol tahsisatla v-
Abaza Hosan ve lhş!rin, Katırcıoğlu- !ar. oğlu paşamıza karşı çıkması bir hiyo-1 cih edip, 1bşire de Bağdadı teklif cde-

nun askerlerinin ne olduğunu öğren- ........... .. .• nettir, devlete, dine isyandır, bu istim- lrek Aba.z.ayı bir müddet yine kendi ha-
mcğe giden adamları, sabahın erken ..... ........ .. dadını kabul gerek değildir. 11 line bırakmalarına ve böylece emirler 
vaktinde Katırcıoğlu ordusunun kay- Katırcıoğlu zaferlerinden mağrur kı- Melek Ahmet paşa önündt'ki kokma- ynzılmnsına knrar verildi. Oracıkta da 
naşmağa, toplanmoğa, hazırlannuığa zanlnriy le iz üzerinden geçtikleri yo- lı kürsüye yumruklar atıp bağırırken, I bu kararları Kntırcıoğluna ve 1bşire ya
başladıklarını görüp bir saat ötede kor- lu seçip, pek te hızlı olmıyan bir yUrU- beri tarafton bir <>ğa, yeniçeri ocağının zıp, ertesi günü göndermek üzere da~ıl
kulu bir mola veren arkadaşlarına so- yüşle, onların molıı verdikleri yere ka- iki taraf olmuş kafilesinden bir ağa bu! dılar .. 
luk soluğa yetiştiler ve bir: dar gclmişlerdi. divana kendi taraf tari vcı.irle beraber j ••• 

- Geliyorlar!... En önde giden Katırcıoğlu ellerini geldiği için, bağdaş kurduğu yerden ba-1 Kubbe altı divanının kararı, Vnldc 
edecek - Geliyorlar!... yukan kaldırıp: ğırdı: l sultanların birbirine gir~ sara) ın 

dır korkusu saldılar, bu ıuursuz - Ohh, oh! Ohhhhh! Burada bir mah- - Paşa! PQ?! lbşir böyle yaptı diye,· tasdikine arzcdilmeden gönderildi. 
- Kah kah kah! Bizi takip 

diye bekliyorlar mı sanırsın? 
le ol bile ririlr. IM"lırmD• ata blku ile · lailmetleıilai wıu Katır-



Sahife 8 
2 

Kızılçulluda sa
tılık bağ ve ev 
Kızılçullu istasyonunda kah· 

veye muttasıl 5 odalı bir ev ve 
7 dönüm bağ 3 dönüm fidan
lık cadde üzerinde bir dönüm 
arsa aatılak ve ldrahktır. istek
lilerin Mimar Kemalettin cad-
desinde Mehmet Ali Mermer
oluk ticarethanesine müraca-
atleri. 1-6 (1367) 

iç Hastalıkları mütehaıaııı 
DOKTOR 

Celal Yar~m 
Memleket hastanesi dahili 

hastalıkları seririyat şefi ikin
ci Beyler sokağında inhisarlar 
tütün satış deposu karşısında 

65 numaralı muayenehanesin
de hastalarını kabule batla
mıttır. Tele fon: 3956 

Evi: Göztepe apartımanı 

kartıaında No. 1018 
Tele fon: 2545 

Otel SADIK AKSEKi 
Tilkilikte Telef on 3206 

Sa hık T evfikpa4:ı Oteli 

Yeni temiz 

mefruşat 

Banyo 

Bol hava 

Ucuz fiat 
lzmirin en havadar yerinde ve denize karşı fevkalade latif man-

zaralı cok temiz ve emniretli ye~cine oteldir. ~ 
E" .. 

lzmir inhisarlar baş müdürlüğün
den: 

Darağaç müskirat deposunda hurda halinde bulunan 582 kilo 
ıikletinde bakır imbik ile Batmüdürlükte mevcut 12 kilo 635 gram 
külçe kur,un pazarlıkla ıatılacaktır. Muhammen fiatları bakırın 
24 kurtunun 15 kurut. Teminatı 21, 24 liradır. "- ....--

isteklilerin 5/8/937 günü saat 15 de Ba,müdürlüğümüzdeki ko-
misyona gelmeleri. 25, 28 2537 ( 1387) 
.. t'•W>Ut4C&4S.tAO ! M WWW ~·z-• 

!ZMlR BELEDtYESllNDEN : fzmir Sulh Hukuk Mahkeme-
1 · - Temizlik itleri hayva~- sinden: 

larının bir senelik ihtiyacı ıçın Devlet Demiryolları vekili avu
alınacak yüz elli bin kilo saman kat Murat Çınar tarafından Ka
beber kilosu yetmiş paradan iki rataşta iskele caddesinde Kütük
bin altı yüz yirmi bet lira bedeli çü Fahri aleyhine açtığı 41 lira 21 
muhammenle bat katiplikteki kurut alacak davasının cari mu
fartname veçhile 3/8/937 aalı gü- bakemesinde müddeaaleyhin ika
nü saat on altıda açık eksiltme t .. hı meçhul kaldığından b _ 
·ı "b 1 d'I k · 1 · ak · · me ga a ı e ı a e e ı ece tır. ttır ıçın h' I k ı davet' ak 

11 e çı arı an ıye var ası 

yüz dok~an yedi liralık muvakkat bili tebliğ iade kılınmıt oldu w n-
kat temınat makbuzu veya te- . . gu 

· t k b .
1 

.. l .. dan ilanen vakı teblığat üzerine 
mına me tu u ı e soy enen gun .. l h hk 
ve saatte encümene gelinir. muddeaa ey ~a emeye gelme-

2 K ak tr h diğinden ve bır vekil de gönder-- artıY a amvay ay- . w. .. .. 

vanlarının bir senelik ihtiyacı için medıgınden muddeı vekilinin va-
almacak yirmi bet bin kilo sa- ki talebi üzeıine gıyap karannın 
man beher kilosu yetmit paradan da ilanen tebliğine karar verilmit 
dört yüz otuz yedi buçuk lira olmakla müddeaaleyh Fahrinin 
bedeli muhammenle bat katip- muhakemenin muallak bulundu
likteki ,artname veçhile 3/8/937 ğu 14/9/937 tarihine müaadif sa
sala günü saat on altıda açık ek- h günü ıaat 1 O da lzmir Sulh Hu
siltme ile ihale edilecektir. it- kuk Mahkemesinde hazır bulun
tirak için otuz üç liralık muvak- maaı vey b" k'I .. d · . . .. a ır ve ı gon ernıesı 
kat temınat makbuzu ıle soylenen lüzumu k · kd' d uh k 
gün ve saatte encümene gelinir. . .ve a sı ta ır e m a e-

3 - Karşıyaka temizlik itle- menın gıyaben icra kılınacağı ilan 
ri hayvanlarının bir senelik ih- olunur. 2571 ( 1396) 
tivacı için alınacak on bet bin 4AJli ...,...,,. 

kilo saman beher kilosu yetmit dokuz liralık muvakkat teminat 
para.dan iki yüz altmıt iki bucuk makbuzu ile söylenen gün ve sa
lira bedeli muhammenle baş atte encümene ı?elinir. 
katiplikteki şnrtnnme veçhiyle 18- 21- 24-28 2441 (1335) 
3/8/937 sah günü saat on altıda 28 temmuz 937 tarihinden iti
açık eksiltme ile ihale edilecek- haren birinci nevi ekmeğin kilo
tir. iştirak için yirmi liralık mu- sunun 20 para tenziliyle 10 kuruş 
vakkat teminat r.ınkbuzu ile on paradan, ikinci nevi ekmeğin 
söylenen gün ve saatte encümene kilosunda 20 para tenziliyle 7.5 
gel'nir. kuruştan satılacağı alakadarlarca 

4 - Altı yüz elli bir lira otuz bilinsin. 2583 ( 1400) 
iki lcuruş bedeli keşifli Bayraklı § Başı boş olarak tutulup te-
sahil caddesinde ve deniz kena- : l'k h ı· d'I b" 
rı d t h f d 

mız ı anına tes ım e ı en ır 
n a mevcu mu a aza uva-

nnın tamiri 3/8/937 salı gunu bat beygirin vesaik ibraziyle sa-
saat on altıda açık eksiltme ile hibi çıkmadığı takdirde 4/8/937 
ihale edilecektir. Keşif ve fart- çarfamba günü hayvan pazarın-
riameıini 1rörmek üzere bat da sablacajı ilin olunur. 

• 

OAtUK·50tUKlUK·EKOHOt1f 
DEt1EUİR 

KELVİNATOR iki defa daha az '•'•diil -
halde aynı randöman elde edilen yeg!no soiuk hava~pları 

18 Ay Veresiye :Satış 

SAHiBiNiN .SESi 
ARTHUR VETTER 

IZMIR - Saman iskelesi ( Büyük Kardiçah Han ) 
AYDINDA : Mehmet Gilrer - ÖDEMiŞTE : H. Avni Güler 

MUCLADA : Ahmet Sabri Acarsoy 

~ . . . ~,, 
·~ .. ·t..~ "\ ...... _.1 ••• 

DAIM O N 
Masa ve vantilatorlar! 

En son icat edilen bu van!ilatorlar yazın boğucu sıcak
laruıdan kurtarır. Mata vantilatorları üç pil ile çalışır kırk 
iki saat devam eder. Saatla ancak bir kuruş sarfiyatı vardır. 

CEP VANTILATORLARI : Kilçtik bir pil ile çalışır mil· 
temadiyen yedi saat devam eder. Bilhassa bayanların el 
çantalarında ve ceplerde taşınabilir. Gayet ııktır tavsiye 
ederiz. 

Deposu Sulu han cıvan No. 9 - 28 Hüsnü Öz Ödemişli 
... : • ., • .,.... • ~ - "" .... 1. \,... • • • m 

Her işte kullanı~an 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretile rekabet kabul et
mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 

Adres; Kestane pazan Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPINYAN 

az 
28 TEMMUZ ÇARŞAMBA ·~ 

_J E 

.. 

Bir Gri pin :.ı 'mauan evve• 

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

GRıPıN ~lmakbr, mideyi 

bozmaz, böbrt:kleri kalbi 
yormaz. 

Aldıktan beş dakika sonra 
···-·················- ·· -··-····-·-··ft.·--···.-...-

Ucuz - Tesirli ~- Zararsız 

GRIPIN 

BE"OGLUNDA 

· Bristol Otel~ 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL t 
tı••············ 

Bu her :k ., ')feı!n mUstecitİ 
TOrkiye11i.'l ~r rJsl--.J otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
llP.111•••······· 

Kırk iki scmelik tecrübeli ld:a· 
ruife bütün Ef}'<! ~a1kır-:..\ :r~~ .. 
diılni ıevdJrmiştir. 

Otellerinde misafir ka)anıar, 
lıendi evlerindekf tahah bu· 
lurlar. 

Birçok l muıiyetlerfne iliv~teo 
fiatlar mtitbiı ucozdm. 

Kapalı zarf eksiltme ilanı 
Tire belediye reisliğinden: 

1 - 29 - 6 - 937 tarihinde yapılan ilk kapalı zarf ekıiltıne7 
sine istekli çıkmayan Belediyemiz ve müessesesinin ;~7 
Mali yılı mevadı müşteile ve istopi ihtiyacatı 14 - 7 • 011 tarihinden 3 - 8 • 937 tarihine l· adar yirmi bir g 
müddetle ikinci defa kapalı eksiltmesine konulmuştur• 

2 - Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan ihtiyacatın: 
Muhammen 

bedeli 
Lira Ku. 
4800 
840 

88 50 
550 
45 

Kilosu 
60000 
4000 
590 

2500 
75 

Nevileri 
Mazot 
3 ve 4 11fır makıno yağı 
Gaz 
Benzin 
lstopi 

6323 50 Yekiın ·f· 
3 - isteklilerin şartnamesine göre tanzim edecekleri tekli t 

namelerjni 3-8-1937 tarihine rastlıyan Sah günü "'11 
14 e kadar belediyemize tevdi etmeleri ve mubaaıoı',t 
bedelin % 7,50 ''isbetiodeki ve 474,26 liradan ib~1, 
m.uvakkat temin~t makbuzu veya Bank mektubu bıl 
Tıc~ret ve sanayı odası 1937 yı?ı kayıt vesikaların• 
tek!ıfnameye leffetmeleri şarttır. ~ 

4 - Eksiltme ve fenni şartnameleri görmek ve iıahat atOJ•., 
istiyenlerin her gün çah,ma saatları içinde belediyedl~ 
müessesesi muhasebesine müracaatları ve şartoamelİJi, 
bedelsiz of arak birer kopyasının verilebileceği ve iıte 111 
lerin 3 - 8 • 937 Salı günü saat 15 de daimi encDOJ' 
müracaatları lüzumu ilin olunur. 

20--28 2428 
ae>wıo -.'ifa& 

MiLLi EMLA.K MODORLOCÜNDEN : 
Tu~lı . 

Dosya Lira t'-
260 Birinci Karataf No. 230/1 dükkan 80 
472 Darağaç Tramvay Cad. No. 23 Depo SO 

71 Bayraklı Bornova Cad. 55 No. lu Ev. 36 d' Ji• 
Yukarıda yazılı yunanlı emvalinin senelik icarlarına had.; ı1 

yıkiyle talip çıkmadığından 22/7 /937 tarihinden itibaren ~~a 
müddetle temdide bırakılmıştır. ihalesi 29/8/937 pazarte•1
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ıaat 15 dedir. Taliplerin Milli Emlak Müdürlüğüne müracaa2!77•1)~ 2569 - (1~ 
ı&..\:nM. ............ ~.; -

Emlak ve Eytam bankasından: 
Esas 

No. Yeri No. su Nev'i 
Ev M2. 

Depozitosu 
T.L. 
60.-410 Karataş Orhaniye sokak 13 

429 Karfıyaka Alaybey Nal
döken tramvay caddesi Ye: 11 /1 Arsa. 324.25 38.9i c;deıt' 

lzaliatı yukarıda yazılı emlak bedelleri petin veya takıitlecJil;,> 
mek üzere 31. 7. 1937 cumartesi günü saat on birde ihale e 
kaydiyle pazarlıkla satılacaktır. A 

istekli olanların b'izalarında yazılı depozito akçesini ve 


