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e Balkan Antantı Hakkında kurulmadı 
........ =---:T'7.Jr:iiilUI 

k;;- - - - -::-:-~-- 1 

eri Ş~en alınan ilk haberler oraya giden Balkan hükii- j 
ek ~uı:n ... ssillerinin vazifelerini büyük bir şuurla idrak 1 

. Baı~ha büyük bir meharetle ifa ettiklerini bildirmek- ı 
eyi h an antantı konseyinin elde edeceği müteşebbüs 
a b o7nutlukla karşılıyan bazı yerlerden uçurulan ba-

rler akılırsa, Bulgaristan bu antanta, evvelce verilen ı 
•k e,, yapılan teminata rağmen, büyük bir arzu ile 

0 
nıyetinde değilmiş! 

--~~y~ atılan rivayetlerin ne kadar doğru olacağını 
. 8•çın uzun müddetlerin geçmesini beklemeğe )üzüm 

ol Unu, çok kısa bir zaman zarfında anlamak müm
lcaktır. 

0:.•r .başvekilinin daha bir iki gün önce Balkan antan-
d, eyı hakkında söylediği dostça sözler ortada iken, 
la uçurulan mahut balonların ne kadar müddet sonra 

lrlo~•klarını ve yahut çok kuvvetli motorlarla müceh
da ern tayyareler gibi esans buldukça her zaman ha
Ör uçabileceğini de gene az zaman zarfında öğrenmek 

en ~ek İı:nkan dahiline girecektir. Balkan hükumetle
''' erhangisi bu Balkanlılar anlaşmasından uzaklaşmak 

na d·· ktı uşerse sonunda zararlı çıkacak gene kendisi 
. r. 
aı, bay K·· I. . k' . 
İtt ose vanofun dırayet ve ıyasetınden, sızdırıl-

tnen . 1 • 
İlna Ü . rıvayet erın vakıt ve zamanında tekzibe uğrı-

rrııd etmek istiyoruz. 

SIRRI SANLI ............... , ................................ , ................ . 
eltiz Tayyare Parçalandı 

Şam 21 (Radyo) - Cemil Merdam'ın yeni kabineyı kur
ması çok muhtemeldir. Ancak kendisi fazla yorgun bulun
duğundan istirahat talebi takdirinde Rerisidumhurun, H~
muz Mazhar paşa Rashani 'yi davet eylemesi ihtimal dah:-

v -• lindedir . 

--~--
BİR AMERİKA 

Mebusu Neler Söyledi ? 

• 
• 

... 

Ne\ry 
Otk 

l'JÖlld~ f 22 (Radyo) - Dün yapılan büyük hava manev-
. 1 ec" k e11ı, . 1 azalar olmuş ve sekiz tayyare parçalanmış-

'111 adedi 12 kişidir. 

• . - -
B. ROZVELT 1 

Londra 21 - Jeorji me
busu Stefan Paj milli müda-: 

İSTER GÜL İSTER AÖLA 
• 
insanları Kandıran Makine ! ... 

.. , 11'•da · 
\'eliti k bır ~akiae icad edilmiş, piyango biletlerini kendi satıp kendi paraları alıyor. 

l'tllİJik v endı kendine yapan makineler yeni bir şey değildir. Fakat bu makinede öyle 
ı° tUntde ar~ış ki basacağın bir döğme vasıtasiyle ayın hangi gününün uğurlu olduğunu 
l'orınu1 ! a •nacak piyango biletinden herhalde bir şeyler çıkacağını gösteriyor ve müj-
'k' ... 
d •nenin b 

t L • u keha t' · h ld · h k e Qılet al w ne ıne ınananlar pek az olduğu a e yıne er es onun göstereceği 
lltin ol ınkagı tercih idiy:>rmuş ! 

'•tı·" · ına hiilya · ı b" · 1i•ne: sı e ı : makinenin de peygamberliğine... inanan insanların bu hayal 

~ GQ~ İSTER AÖLA 
.. ~!'"il~ ~~~::'"'l:ii:: ... ~...e.; 

faa kredileri münasebetile 

şunları sö_rlemişti r: 

_ Tataliter devletler Fran 

sa ve İngiltereyi mağllıp e
decek olsalar Amerikanın 
emniyetide tehlikeye düşer. 
Zira bu iki büyük demokra· 
sinin bozgunu Cermen İtal
yan kuvvetleri tarafından İn
giliz Hondrosu ile Fransız 
Güya nının Bahmas, Bermud 
sahillerinin işgalini mümkün 
kılabilir. Almanyanın yarın 

yumruğunu indirerek Ukran
yayı istiyeceğini, sonra Tu
nusun mukadderatı tehlike-
ye düşeceğini zannederim. 

" Bütün Amerikan miikti 
yarın Kanadanın müdafaa
sına yardım vaad eden Roz
veldin noktai naza ını tasvip 

etmektedir.,, 

-::-:-• .. --
Vilayetin ya
pacağı istikraz 

Emlak bankası; vilayete 
ikraz edeceği ikiyüz bin Ji
raya mukabil teminat olarak 
gösterilen hususi idareye 
aid akaratın kıymetlerini 

tesbit etmeğe başlamıştır. 
Bu muamele sona erdik

t e:ı so- ra vilayete ikraz edi
le : ek p ualar hakkındaki 
mukaY !.!, vilayetle banka 
arasında ~kdolunacak ve pa
ralar tediye edilecektir. 

Vilayet Umumi meclisi J 
dün öğleden sonra Vali B. 
Fazlı Güleçin riyasetinde 
toplanmıştır. Evvela eski mü
zakere zaptı sonra da vila
yetin 1937 senesi kat'i he
sabına aid büdçe encüme
ninden gelen mazbata okun
muş, kabul edilmiştir. 

Mazbata arazi, bina, ver
gilerinin tahsilat nisbetleri
nin umumi şekilde yüzde 53 

olması düşük görüldüğü, fa
kat maliyenin tahsilat zama-
niyle şimdiki arasında muha
sebe lehine fark bulunduğu 
anlaşılmıştır. 

Meclis reisliğine gelmiş 
o!an bazı evrah ve takrirler 
de okunarak aid oldukları 
encümenlere havale edildik
ten sonra cuma günü topla
nılmak üzere celseye son 
verilmiştir. 

--:re.::--

Tüt-ün Mese:esinde Bir Yol
suzluk Daha 

Amerlkahların Bu Sene Memleketlmlzden 
. Niçin Tütün Aln1adıkları Anlaşlldı 
lstanbul, 22 ( Husbsi ) - Alakadar mahafl b 1-

Buradaki büyük müe ssese- suzluk .. .. d 
1
;\ u .t0 

]erden birinin; Kanadalı bir 
1 1 

huzun en merı a-
firma ile mutab ık kalarak 1 arın u sene memleketi-

' mizden t·T· l d ki takas usulü haricinde c u un a ma ı arını 
Kanada yolile 250 bin kilo haber vermişlerdir. 
tütün sevketmesi meselesi 
etrafındaki tahkikata devam 
olunur, İktisat Vekaleti, bu 
yolsuzluğa kimlerin alet ol
duğunu anlamak için bütün 
tedbirleri almıştır. 

·······~······ 
Kobilay 
İntifali 

-..:..--......... ~-

Mısırda 
Tayyare 
Manevraları 

Kahire 21 (Radyo) _ Bu 
gün, Kahirenin cenubunda 
88 lngiliz tayyaresi manev
ralar yapmış ve hedef için 

Kobilay ve şehit arkadaş- inşa edilmiş olan köyü, \lir 
larının hatırası için her se- kaç dakika zarfında bir ha .. 
ne yapılan ihtifal, bu sene 
23 martta olacaktır. Tören rabe haline koymuştur. Bu 
için Parti başkanlığınca bu bomb~r?ımana, yalnız 14tay-
ğünlerde tanzim olunan bir yare ıştırak etmiş, tam mu-
proğram tabedilmek üzere vafakıyet ğöstermiştir. 
matbaaya verilmiştir. Manevraları, Ingilterenin 

Kobilay ihtifaline Manisa Mısır ordusu kumandanı il~ 
ve civar kazalardan da işti- Mısır harbiye nazırı Şükrü 
rak edeceklerdir. (p \} ı) hl.cip eyleui,lerdir. 

~~~----~-~~~-~~~ -~Dl ın uuın - 111111 an•• 

Bulgar takımı Ankarada 

. ~ 

İstanbul, 21 (Hususi) - Bulgar futbol takımı iki maç 
y~pmak üzere Ankaraya gidecektir. Cumartesi günü De
mırspor, pazar günü de Ankara gücü ile karşılaşacaktır. 

.:a:.::;: . .-.....-:=~r:..,.-=....,.• ... "..::'~~mıııor=--
-~,. ~~wııu...-~~ ~ ~qa....-.~~-~-~~~~ 

Halkın Sesi Hakkın~S";;idir 
-.::---~------~-=.;=--=.:=========---=-==:..::.=---

Yanma yan elektirik lambalan 
~-------Tepecik s\!mtinin yavru (i2ıo no.lu) ve kerem (1212 no. 

lu) sokaklarında ikişer elektirik lambası yanmamakt \dır. 
Ufak defek kazalara meydan verilmemesi ve halkımızın 

istirahatini bozan bu elektirik lambalarının sönük kalmama
sını, halkın her dileğinin tercümanı olan gazeteniz vasıta
sile sayın Belediye Reisimizin yüksek himmetinden bekleriz. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
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Timarhanede 

-Blr~Delinin Hatıraları-
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ANLATAN GÖNÜL EMRE 

Sat Anasını Kederlerin... Bir 
Gün Gelen, Elbette Bir Gün 

Gidecektir ••• 
-Ya .. Ben bukadar sıkın

tı çekmiş adamsın.. Fakat 
maşaallah sıhhatin yerinde 
gene .. 

- Demir gibiyim evlad!.. 
Her zaman söylediğim gibi, 
felek çökertti yoksa... Ben 
sana yukarıda demiştim, hani 
şu ölümlü dünyada oturup 
pis pis düşünecek bir zaman 1 

yok... Sat anasını kederlerin ... 
Bir gün gelen, elbette bir 
gün gidecektir... Yalnız ba
zıları delipte geçiyor evlad ... 
Hani bunuda söyliyeyim ki, 
benim büsbütün gamsız bir 
adam olduğumu anlatmak 
istiyorum. 

Hayat budur evlad .. Za
man adamı hazan zıvanadan 
çıkartır, hazan dünyanın en 
akıllı adamı yapar ... Neyse 
sapıttık gene ... 

- Çıkalım mı Kasım ağa .. 
- Hele bir güvercin kanı 

daha iç ... Rakıyı çoktan bı
rakmısaydım, sana onuda 
ısmarlardım evlad ... 

Kasım ağa ile artık iyiden 
iyiye ahbab olmuştuk. Ben
den saklıyacağı bir sırrı kal
mamıştı. Bunu bir gün ken
diside söyledi, dedi ki : 

- Evlad, sana bütün ha
tıralarımı anlattım. Dahada 
anlatacaklarım var.. Doğru
sunu istersen şimdiye kadar 
hiç bir kimseye bukadar 
acımadım. Amma, seni ken
dime çok yakın buldum .. 
Artık sütüne havale ... Hatı
rımda kaldığına göre ben de 
kendisine şu cevabı vermış
tim : 

crnk etır e Knsım 
ağa.. Senin hikayeleri baş
kaları r a a.1latmakla ne ka
zanacağını.. Sonra başından 
geçenler, kimin ne işine ya-
rıyacak ? Yalnız şunu itiraf 
edeyim ki, aradan yıllar 
geçtikten sonra, Kasım ağa
nın hikayeleri ne işe yarardı. 
Çünkü okuyucularıma heye
canlı bir mevzu bulmuş ol
dum. 

Belki okuyucularımdan ba-
zıları içlerinden "ey Gönül 
Emre adım taşıyan zatışerif, 
bize geçenlerde de bundan 
bahsettin .. Şimdi nediye tem· 
cid pilavı gibi bunu tekrar
layıp duruyorsun.. Anladık 

. t 1 ış e .... ,, 
Diyeceklerdir. 
Bunları düşündüğüm ıçın 

ben de peşinen şunları yazı
yor ve cevap veriyorum: 

"Ey adını bilmediğim muh
terem okuyucu, Kasım ağa
ya, hikalerini hiç bir kimse
ye söylemiyeceğime söz ver
diğim halde, onun ba
şından geçenleri gazeteye 
yazdığımı tekrarlayışım, bu 
yazıların belki Kasım ağanın 
eline geçmesi düşüncesinden 
doğuyor ... 

Şayet Kasım ağa, bu sa
tırlarımı okursa içinden: 

"Benim hikayelerimi yazdı 
amma, bana karşıda özür 
dilemesini unutmadı,. diye
cek ve her halde beni affe
decektir. 

Gene şunuda söyliyeyim 
ki, Kasım ağa, benim için 
sırası geldikçe söylediği "fe
na çocuk değilsin amma, 
biraz toyluğun var evlad!..,, 
Sözünüde tekrarlıyacaktır ... 
Kasım ağanın hakkı da 

yok değil.. . Hala onun bildi 
gı toyluk üzerimizdedir. 
Neyse... Bütün bu tafsilatı, 
Kasım ağaya sorduğum şu 

sual için yazdım. Çünkü bir 
gün ona dedim ki : 

- Kusura bakma, Kasım 
ağa amma, sana bir şey so
racağım. .Şu delilik ne mene 
bir nesnedir ? Yani insan 
delirince neler duyuyor, ne
ler görüyor ? 

- - Devam edceek -

Yirminci Asırdaki 
Harplar 

Bundan 35 sene evvel 8 
Şubatta Rus - Japon harbi 
başlamıştı. Yirminci asrın 
ilk harbi sayılan bu muhare
den sonra bu seneye kadar 
dünya birçok kavgalar gör
müş bulunuyor: 

1912 de Balkan harbi, 1914 
te Umumi harp, 1920 de 
Rus - Leh harbi, 1921 de 
Türk - Yunan harbi, 1933 te 
Şako harbi, nahayet son se
nelerde Çin - Jakon - Ha
beşistan - lspanyt? harpleri. 

Bu suretle son 38 sene 
içinde ona yakın muharebe 
olmnştur. 

~·m1m:11 ........ sm••smsmmBE*~·~-----------wn ........ 

Bu2ünELHAMRA da 
Umumi harbin henüz bilinmiyen safhalarını tasvir 
eden müthiş - muazzam - heyecanlı sahnelerle 

dolu harikulade Fransız filmi 

HARP ESiRLERİ 
Fransızca sözlü 

Baş rollerde : . 
JEAN GABIN-DITA PARLO-ERıH FON STROHEIM 

Sayın halkımızın dikkat nazarına : 
Amerikalı rejisörlerin iki sene evvel memleketimize 

gelerek ilerleyiş ve inkilapl.:ırımızı, Atatürk'ün hususi 
hayatlarına dair tarihi ve ebedi kıymetli sahneler en 
selahiyetJi bilgilerle filme alıp Amerika cumhurreisine 

takdim ettikleri 

yeni Türkive Türkçe sözlü 
Filmi Amerikada Türkçe sözlü olarak yapılmış ve 

(HALKIN SESi) 

Faydalı 
Bilgiler 

(• EDEBi SOTUN 1!_.!Jı.L!! 
--- ....... Tansiyon 

O " B Hangi karanlık· pall i 
••••••••O··--- '' • ye dengini tutan muvaıeat 

Ayda insan var mı? Derinden.: gelen- bir ses duyuldu. O sese kulak verdim. tiyim, ben de bilmedi 
B l b. t f tarafa dogw ru sallanınal( .,. iz ya nız ayın ... ır ara ını Bu ses uzaklardan bulutların beyaz tülleri. denizin ışıltıları 

g örüyoruz, öbür tarafını gör- · l d k' l · d · l'kl · d l' kusile titrerken Fransıt •, ve mavı su arın arasın a ı zerre erın erın ı erın en ge ı- rinin bir sözünü hatır 
müyoruz. Fakat .. ayın ne yordu. O seste melenkolik bir ruh .. O seste onunla bera- Bilhassa tansiyon ölçe 
bizim gördüğümüz tarafında her gelen bir sevinç"sembolü vardı. Halk arasında alaka 
ve ne de öteki tarafında Ben, onu, muhayyelemin inzivaya çekildiği zaman ha- dıran sağlık kay:gularJ'-
insan olmadığı muhakkaktır. tırlarım. biri de tansiyon. iş, gilÇ 
Ayda insan yaşayamaz. Çün- Şimdi loş oda da uzanmış olduğum yumuşak tüylü ka- bibi bir adamdan k• 
kü onda ne hava ve ne de nepenin üzerinde gözlerimi denize dikmiş, gökte sıralanm~Ş yüzlü, güçlü kuvvetli • 
su vardır. yıldızların akislerini, bunların üzerinde adeta oya işliyen kadar herkes manomet~ 
Güvercinler yolla~ını ay'ı görüyordum. nesinin göstereceği de 
. nasal bulurlar? Bu oyalarda onun bana, bir ilkbahar günü yapraklar, öğrenmek için tansiyoıı 
Güvercini nereden bırakır- çıplak dalgaları r süslerken, binbir göz nuru ile işlemiş oldu- tinin bazubendini k 

sanız bırakınız. Döner, dola- ğu ipekli mendildeki oyaları hatırıma getiriyor. iki göz ya- takıyor. · 
Şır evı.nı· bulur. Bazı kapalı h d · w · d' l d 1 d B Bil rsiniz ki, etler• şım onun e iye Tettıgı men ı e am ıyor u. en sonra onu h kao 
bir kafese koyar, uzak yer- k kl h .. .. d .. ~ .. k k . . . . t ı hücre:lerimize ayatı -' 

0 uyor, onun ergun sur ugu o uyu ıçıyor, ıçıyor a. şıyor; vücudümüzü bet' 
lere götürürler. Sonra ora· ciğerlerimin en hücra köşelerini onunla doldurmağa çalışı- şeyler hep kan içinde 
dan bırakınca yine yuvasının yordum.' Bu dakikaların ne bahtiyar . anlarımdı. K d k" b b si 

ı nuyor. an a ı u e 
bulunduğu evi bulur. Ahi. O, günler ... Şimdi onu hatırlıyor ve yanıyorum. elemanları vücudümüıde 

Bunun için güvercini 'posta O, bir bahardı,. Sonra yaz .. Ve bir günde son bahar oldu. karız, külleri kalır. O ~ 
işinde kullanırlar, şimdi bü- CAHİT ULUCENK ri de kara kan daıı> 
tün ordularda vardır. GECE alır götürür. Arkası.• 

Siz diyeceksiniz ki güver- kesilmiyen bu alış verıt 
cin nasıl oluyor da evini ve Mehtaplı bir gecenin tatlı _hatırasile; yağmurlu, karan- vücudümüzde altı, yedi. 
yuvasını bulabiliyor? lık gecelerin acı hatırasını tatmamış -acaba hangi aşık var? kan bulunuyor. Yüre 

Bir alim şöyle cevap veri- onvnla leylakların altında," ateş böceklerinin arasında geçir- durmadan işli yen nıot 
yor: diğim mehtaplı geceler benim unutulmaz en tatlı rüyala- bir tulumba işini görür· 

Bu hayvanın kuvvetli göz- rımdır. içi boş et parçası, her 51 

leri vardır. Yükseğe uçar, O gecelerimin; yıldırım sür'atile geçen gecelerimin so- tıkça damarlarımıza 20 
çevresını gözden geçırır, nu gelmiyecek sanıyordum. Ne yazık ki yanılmışım. Bana kap santimetre kan 'i. 

1 b k l dakikada bir litreden ıı sonra tanıdığı şey ere a a- yanıldığımı bu gece; bu kimsesiz kaldığım gece an attı. b' 
rak yolunu bulur. .<.::üphesiz d d b k k "b l y eksersiz yaparken, ça 

'&./ Rüzgar akşamdan beri ışar a ir öpe gı i u uyor. ağ- ken. tek sözle, etlerimiı 
güvercının gördüğü şeyleri mur damlaları saatlerden beri penceremin camlarında oy-

b·1 · h t l randıman verirken çok ) tanıya ı mesı onu a ır ama- naşıyorlar. Gece kalbimin içi kadar karanlık. 
siyle mümkündür. Onun~için Geceler artık ruhuma gıda olacak; varsın olsun. Istırap cek ister, oburlaşır. D~ 
güvercinlerin çok kuvvetli çekmiyen insanlar yaşamı yanlardır. Kalplerin acı ile burkul- lar genişler' içlerine ıı 
bir hafızası olduğu keşfedil- ması fena mı? Hayatın esası bundan ibaret değil mi?.. kan dolar. Yürek dah;,ı t 

miştir. Oh! küf kokan odam ne hoş!.. Kalbim petrol lambası- vetli, daha hızlı ~tar. l 
Ru a ü ' t gw in boşluğu g~nış.le.r. 

1 zgarın s r a 1 nın duvarda yaptığı gölgemle daima baş başa kalmak isti- o 
H b l l · d k giren kanı atmak ıçın ava üten erın e o u- yor. Gölge geceleri yalnız geçen aşıkların sevgilisi ve ar- d 

d d d' }' "R'" ziyade sıkışır; atması yor, ra yo a ın ıyoruz. uz- kadaşıdtr. Bundan sonraki gecelerde gölgem bana sevgili- kada SO i, 
90 

ı, hatta 
gar saniyede şu kadar sür- den daha yakın eş olacak. Ben ona bütün dertlerimi ağlı- d ,,5 

b h bulur, her sıkılışın a " atle esmiştir,, u metre e- ya ağlıya anlatacağım. mikap santimetre kaPI 
sabını, hususi ilet olmadan Nejat Gökçül k · · 

b l b. ma ıçın ... herkes aşağı yukarı U a l• IDDDUlllTll'Cllllımm11111D .. IM 1111D 1111ınıD1ıtm1111111111.lllllUlltDllllll 111111 llIDJ llllll llllll IWll lllll llllD llf111111~ nnn 111111 

1 
d il = d 35 t d Yüregw in her sıkışması, lir. Mesela, yaprak kımıldassa 12 metr~ye, küçük a ar ~ ~ me re en sonrası var 

bu sür'at saniyede 6 metreye kırılırsa 15 metreye, kalın kı, bunun adı da derece lumbanm her basışı bir 
sür'ati saniyede bir metre- d il k rılırsa 25 metreye derece kasırga, tayfun filan yik yapar. Bu tazyiki V' 
dir. İnce dallar kımıldarsa a ar 

1 
diye değişiyor. ve Paşon ölçülerile öl~ 

bu sür'at saniyede 65 met- çıkar. Hiç esmez, bunalırız. Çok ruz. Bu tazyik umuını) 
reye; dallar iğilirse 8 metre- Bir metre ile 25 metre eser, yerden yere çarpar. 12 ile 14 arasında bulııll 
ye; kalın dallar kımıldarsa arasında, yoktan fırtınaya 11Yok"u da fena "çok,,u da. - devam edecek .,1 

9 metreye; yapraklar koparsa kadar yükselen rüzgarın, bir 1 ıı:-ımaııııuıuıııııııınıııııuıııınnnaıııwnnnııu111111n11111Dmıım --mmı!lllllllmmn,_ınım_;ı-W:umm:-

1111111111111111DDD-:ıııaıı1111111aaıa11111111ıuıııııumm1a111mmımmı111111mımtım11ıumımıııııruıııı!lllllllllllDlmımıııuım:ıııııııwıııu11111t11ımı Jzmir Şehir Ve Havalısı lııJ 
Ankara Radyosunun ( BugünkU Pr ğramı ) 1 . • Ş 

Türkiye Radyodifüzyon Dalga uzunluğu Ve inşa Türk Anonım 
Postaları 1639 m. 183 Kcs./120KW. k t• d 

Türkiye radyosu T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20KW. e in en : 
Ankara radyosu T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20KW. 1 Şirketin hissedarlar umumi heyeti senelik adi içtim•• 
12.30 Proğram Mart 1938 Salı günü saat on dörtte lzmirde Se!anik 

l kası üstünde 1 numarada kain şirket yazıhanesınde 1 
12.35 Türk müziği P · lacaktır. Toplantıya iştirak etme isti yen hissedarların 
13.00 Memleket saat ayarı ajans, meteoroloji haberleri. l k d h' el 

la .. tı gününden en aşağı on g.ün evve i~e a ar ~ss 
13.10-14 Riyaseti cumhur bandosu ıstanbulda Selanik Bankasile lzmirde şırket me~~ezıne d 

Doyçe Orient Bankasına tevdi ederek mukabılınde 
18.30 
18.35 
19.15 
20.00 
20.15 
21.00 
21,00 
2J.?O 
21.30 
23.00 
23.45.24 

Proğram 
Müzik (Cazband-Çigan) 
Türk müzigi (fasıl heyeti) 
Ajans, meteoroloji haberleri ziraat borsası (fiyat) 
Türk müzigi 
Memleket saat ayarı 
Konuşma (saz şairleri) 
Esham, tahvilat, kambiyo- nukut borsası (fiyat) 
Temsil (Molla beyin hanımları) komedi 
Müzik (Cazband) 
Son a ;ans haberleri ve yarınki proğram. 

~ 

Bugün muvaffakiyetle devam ediyor 

Yeni Sınema0A 
1 - M oto Es~a;::ıgiz 

112 -ölüm gölgesi 

liye kartı almaları lazımdır. 

Konuşulacak İşler : 
1 - İdare heyeti raporu ile murakip raporunun 

ve tasvibi. 
2 - 1938 Birinci Kanun nihayetinde biten hesap I' 

sine ait bilanço ve kar zarar hesabatı ile mevcudat 
sinin okunması ve idare heyetinin ibrası. . 

3 - Müddeti biten idare heyeti azasından ikisi içı1' 
tihap yapılması. 

4 - Murakip intihabı. 
5 - İdare mecfüi azaları hakkı husuriye murakip 

tinin tayini. 
6 - ıdare meclisi azalarının şirketle muamele ya~3) mezun kılınması hususunda bir karar verilmesi. (5 

İzmir şehri ve havalisi imat 
' inşa Türk anonim şirketin~ , 

Şirketin hissedarlar umumi hey'eti fevkalad; içtıOJj 
Mart 1939 salı günü saat on dört buçukta lzmırde 5e 
bankası üstünde 1 numarada kain şirket yazıhanesind~ 
pılacaktır. Toplantıya iştirak etmek istiyen hissed~ 
toplantı gününden en aşağı on gün evveline kadar. hl 
rini ıstanbulda Selanik bankasile şirket merkezıneb 
Doyçe Orient banka tevdi ederek mukabilinde dıJ 
kartı almaları lazımdır. 

Konuşulacak işler : 
1 - Şirketin fesih ve tasfiyesi: 

lmemleketimize getirilmiş ve proğramımıza ileve edilmiştir. 
SEANSL R d l Türkçe Kültür illmi 

A : 2,30 5,3~ a-t 8,30 a eH ""' . ·----

2 - Şirketin fesih ve tasfiyesine karar 
de tasfiye memurunun intihabı. 

"ld' ~ . tı-lı verı ıgı 

(264) 
FOKS Jurnal 



~~::-F-E-3;._ _________________________________ ~(H~~==LKl.::::N~S=E=S~~:.._ __________ ~----------------------------------22 ..... şu_e_t_T __ · 
'"de Ya ı ına alt Pkı acak kız enstltUsU 1 inci kısım in- ~ 
• apah eksiltme Hanı: (+J 

, .!r Vilayeti Nafia Müdür
aod tinden: 
ene failtıneye k 1 • 

onu an ış· 
eııı • 
ak' .t~f bedeli: sım inşaatı. 

İzmir kız enstitüsü 1 ıncı kı-

psıt ışe ait (33000) liradır. 
tır~Unl d Şartname ve evar ır· 
er) · A-kapalı eksiltme şartnamesi 

B-Mukavele projesi. a~ 

oJJ 

C- Bayındırlık işleri genel 
şartnamesi. 

D- Yapı işleri umumi, fenni 
şartnamesi 

Hususi fenni şartname. 

}(O' 

E- Keşif silsilei fiad cetveli; 
metraj cetveli. 

ril,tkliler: 
k80 

F- Projeler. 

Bu şartname ve evrakı lzmir 
Ankara, Istanbul Nafia mü
dürlüklerinde görüp inceli
yebilirler. 

ı>esl 
e b·h 

l'ts'} eslt ı tıne: 
11 mart 939 cumartesi günü 
saat onda Izmir vilayeti Na
fia müdürlüğünde müteşek
kil komisyonda kapalı zarf 
usulü ile yapılacaktır. 

de 
~ ~ 

lr 

' 

ıçın: 

tk)if 
nıcktupları : 

(2475) lira 

Taliplerin bizzat mühendis 
veya mimar olması veya bu 
selahiyette kimselerle teşriki 
mesai eyliyeceğine dair no
terlikten lastikli teahhütna
me ibraz etmesi bu gibi iş
leri muvaffakiyetle başardı
ğına dair nafia müdürlüğün
den alınacak ehliyet vesi-
kası ve ticaret : odası vesi
kalarının gösterilmesi lazım
dır. 

İsteklilerin 2490 sayılı ya
sanın 31, 32, 33 ve 34 üncü 
maddelerine göre tanzim 
edecekleri teklif mektupla
rını yukarda yazılı 5 İnci 
maddede tayin olunan saat
tan bir saat . evvel makbuz 
mukabilinde eksiltme komis
yonu reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mek
tupların muayyen olan saata 
kadar gel ı.iş olması ve dış 

zarfı mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması şarttır. 

Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (500) 

.~~ .... ~~ ~..-m::~~p ......... ~ ~,...---.....-.~ ..... ~-~ 

lznıir Yün Mensucatı ::ı 
Türk A. Şirketinin • 

• Mliaı~apınar kumaş fabrikasının S C\'sım dolayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar : 

"ilam Zarif Ve Ücuzdur 
İtiııc· SATIŞ YERLERİ +ı 
illl._: l<ordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. 't' 

~emaleddin caddesinde Fahri Kandemir oğlu ./ +. 
~~- ......... ~,,.~-...:=-•.,......P..,...., ...-.-..... ~~....::" ~·...:" ~w..,;:F'",....--... 

ı-~~~~~~~1111 
l~ ~~ir viliyeti Nafıa müdür-
t~llnden: 

t~'İscı.~a?\'ası Sivil Tayyare meydanına isale edilecek su 
~k~S) 1~nşatı müdürlükte mevcut keşif ve projesi dahilinde 
k'· Sıltıtı ıra (65) kuruş bedel ile ve 15 gün müddetle açık 
d~tllJ,ti'Ye konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasa hü-
9 Utlüğıı11e göre hazırlıyacakları teminatları ve Nafıa Mü
k 39 Ctı ilden alacakları ehliyet vesikasiyle birlikte 3 Mart 

OJlliay lba günü saat 11 de Nafıa müdürlüğünde müteşekkil 
ona baş vurmaları. (457) 

.~ıı ı J;;::t.;;&---------· Tavvare Sineması 
T l: L E F O N: 3646 

Siııe BU GÜN 
lllacılık aleminde şimdiye kadar emsaline ender 

J\sai"aBfATnAİKaÜANELER 
I)• Oynıyanlar 

•ta Parlo - Albert Prejant 
• 

AYRı Inkijinoff 
CA: EKLER jl.JRNAL son hadisat ve 

Se RONTKEN Kültür film 
•nslar hergün : 1,30 - 4 -6,30 ve 9 da 

Şen Yazılar Eo•• d 1 t
1 

§ unya a ne er~ Terzi Kazım Şengüd er 
Sarı saçh şirin kız 

Ağlattın yaktın beni 
Gezmedik yalnız yalnız. 
Haram ettin puseni 
Sarı saçlı şirin kız. 

Beni dilenci sanma 
Aşkının genci sanma 
Sevdim diye aldanma 
Sarı saçlı şirin kız. 

Benim sevgim geçici 
Gönlüm ise içici 
Terzi gibi biçici 
Sarı saçlı şirin kız. 

B. Ş. Şen 

Fıkra 

Bir büyük mağazaya tez
gahtar aranıyordu. Mağaza 

sahibi müracaat edenlerden 
birine sordu: 

- Tezgahtarlık bilirmisiniz? 
- Bilirim. 
- Bu meslekte çok kere 

yalan söylemek icap eder, 
yalan söylemeği de becere
bilir misiniz ? 

- Hiç merak etmeyin, 
herkesten fazla söylerim. 

- Ingilizce bilir misiniz ? 
- Kendi dilimi nasıl bili-

yorsam, lngilizceyi de o ka
dar bilirim. 

- Öyleyse sizi mağazama 
alıyorum. 

Yeni tezgahtar ertesi gün 
işe başlamıştı. Mağ~zaya ilk 
gelen müşteri bir Ingilizdi. 
İngilizce hitap etti. Yeni tez
gahtar bir şey anlamamıştı. 
İngiliz derdini anlatamayınca 
hiddetlendi, mağazadan çık
tı. Mağaza sahibi yeni tez
gahtarın yanına geldii 

- Siz, hani İngilizce bil
diğinizi söylemiştiniz, yalan 
söylediniz ha 1 

- Olabilir, daha evvel 
siz bana; yalan söylemeyi 
becerip beceremiyeceğimi de 
sormamışmıydınız? Ben de 
size herkesten fazla söyle
rim, dememiş miydim? 

011111 lllWll~llllllllımlllllllUUlll•lllllll ııumrnııuı llll!HltlllftllllUIWllll 

Müjde 
Karşıyaka Ferah Eczanesi So. 

( S. Zeki) 
T erzanesinde yelekli takım 

11 yeleksiz 9 lira tek ceket 
7,50 pantolon 125 kuruş 
dikilir. Fırsatı kaçırmayın. 

mm mm-mm 

Fethiye 
Kömürü 
Ucuz, kuru temiz Fethiye 

kömürünü istiyenlerin: Irgat 
pazarında 77 numaralı şube
mize müracaatları ... 

oluyor? .... 
::::::ı:::::;:i::::::::::::: 

Yaman bir tiryaki 
Yer yüzünün en tiryaki 

adamı geçenlerde d\)ksan 
sekiz yaşında ölenj Hollan
dalı Van tKlesdir. Bu zat 
ömrü müddetince tdört ton 
tütün içmiştir. , ._ .... 
--B~atın -;a$iyetna;e$i def 
r gö-rülm~~i~ bird vasiyetname 
lidi. ~ 

- Cenazeme gelecek olan-
lara iki pipo ile elli dirhem 
tütün dağıtılacaktır. Tabutu
mu takip edenler ta evim
den kiliseye, kiliseden me
zara kadar durmadan pipo 
içeceklerdir. 

Ölünün vasiyeti yerine ge-
tirilmiştir. 

Cenazede bulunanlardan 
biri diyor ki: 

--=-- Hepimiz pipolarımızı 
can _.ve gönüld;.i çekiyorduk. 

rBinlerce kişi idik. Etrafa 
·öyle bir :duman yayıldı ~i: 
nihayet sis ortasında gıbı 
birbirimizi görmez olduk !.. 
---Gine- ile sterling 

İngilterede iki nevi altın
para vardır biri Gine, öteki 
Sterling. 

İlk altınlar İngiliz tacirle-
rinin İngiltere müstemlekesi 
Gineden getirdikleri altın
lardan basıldığı için Gine 
adını aldılar. 

Sterling altınları da, Edim
burg civarında Sterling şa
tosunda basılmıştır. 
Resim sergisi açan 

garson 
19 Yaşlarında eski bir 

garson Londrada bir resi.m 
sergisi açmıştır. Adı Erık 
Frayfeld olan ressam, Rus
yada doğmuştur. Natüralize 
olmuş bir Kanadalıdır. B.eş 
yaşında iken Kanadaya g t
miş. i!i.i sene - evvel de mek
tepten çıkmıştır. Edmonton
da bir Çin lokantasında bu
laşıkçılık ederken, bir sergi 
vücude getirmiştır. Bu arada 
sinemalarda bilet dağıtmış
tır. Bir müddet sonra da 
Kanadadan · Montreal'a geç
miş ve kapılandığı bir çift
likte, sürüden kaybolan hay
vanları arayıp bulmuştur. 
Orada da dikiş tutturmıya

rak, canlı hayvan taşıyan 

bir vapurla Atlas Okyanu-
~sunu geçmi~tir. Bula~ıkçı ~~~ 
tistin sergide teşhır ettıgı 
~rlerin çoğu sulub~y~r~~ 
~~ ............ ...::.~...;:!!:: ..... ~ .......... _ ..... ___ .......... 

8;1~ıtarda "tB5,, No,da 
Pertev susopun Çiftlik 

andra süt evinden en nefis m ... 
tere yağını, kaşar peynırını 

yoğurt ve saireyi tedarik e-

diniz. 

ZAFER ... ZAFER... ÜSTÜNE 

Sinemasında 
Telefon 3t51 

Kültürpark 
İki haftadan beri İzmirde bütün hasılat . rek.?~ . 
larını kıran sinemamız müşterilerin~ hır şu -

. b" "k 2 fılm sunar. ran borcu olarak eşsız ve en uyu 

1 - DUnyanın en kUçUk fakat. sanatı 
en bUyUk artisti .• 

ŞİRLEY TE_M~~E ~-i~ .. 
Şimdiye kadar yaptığı fılmlerının en buyugu 

KIR CICEGI 
2 - Cennet Perisi . 

TÜRKÇE RÖZLÜ DOLEREZ ?EL RIY~. . 
Haiti adalarının korkunç yanar chtglarının mutkış 

veranı arasında çekilmiş aşk ve " (güzeşt filmi .. 
Seanslar: KIR ÇİÇEG i . . ?, 15 5,20 

CENNET Pt:.R!Sl 4 7,30 
Cumartesi pazar 12,30 da cennet perisi ile başlar. 

.... 

ızmir: Yeni Kavaflar çarşısı 
- .... 35 no. 
Avrupanın •yüksek terzi mek
--binden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent subayla
rın ve sivillerin mizaçlarına 
göre taksiti~ her türlü elbise 
Diker. 

~~~ııııını~~~~~li::.tiil[~~ 

ÜROLOG OPERATÖR 
DOKTOR 

Fuat Soyer 
Böbrek, mesane, prostat, 

idrar yolu hastalıklarını te
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 nci Beyler Numanzade No. 5 

F ..... .:::....:; ~ ~~ ..... ~ ~~ı:;.-. ~ ~ ~ ...::' 

Or. l'5mail Hakkı Bllğeer 
Dervişoğlu 

Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 
saat 11-14 ıkiçeşmelikte 

3-7 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 3760 

Dr. Fahri Işık 

Aşçıbaşı Mark 
Makarnaları 

1937 - 1938 Selanik sergi
sinden birincilik madalyasını 
kazanmıştır. 

~~TOR~ 
Salıh Sonad 

Cilt, Saç ve Zührevi has
talıklar mütehassısı 

2 nci Beyler sokak No. 81 
Her gün öğleden sonra 

Telefon: 3315 
~~~ •li::.tiil[~ 

ızmir Memleket Hastan -si 
Rontken Mütehassısı 
Rontken Ve 

Elektrik tedr.ıvisi yaprlır 

ıkinci Beyler So. No. 29 :;: 
TELEFON 2542 I 

~~~_:-- ~-:s:~~ 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt Tenasül hastalıkları 
elektirk tedavisi 

İzmir - Birinci beyler So. 
No. : 55 Telefon : 3479 

Yün, ipek, Pamuk, Keten, 
Floş ve karışık her cins ku~ 

l maşı kolayca ve emniyeti 
-boyar. Telefon: 3882 

9 EYLuL BAHARAT 
DEPOSU 

Bavramdan Once Ve 
Bayramdan Sonra 

Kabadayı, Yüksel ve Kordon rakıları içenlere · daima bir 
bayram neş'e ve sevinci verir. ,1 

............................................... 
S. F E R ı T E C Z A C 1 B A Şii 

ALTIN DAMLASI 
Kolonya 'le yağsız Kremi 

DEPO 

t .... 
şfFA ECZANESİ 



• • :ŞEHIR;j 
~t~H ABERJ~ ERi ; 
"j "='"- -~- -- - - ... _ .. 

Gelenler 
Gidenler 
Çanakkale mebusu B. Mus

tafa Bengisın Ödemişten, 
Manisa mebusu B. Turgut 
Türkoğlu Kemalpaşadan , 
Kırklareli emniyet müfettişi 
B. Zeki, Ziraat bankası mü
fettişi B. Muammer, iktisat 
vekaleti teşkilat kontrolörü 
B. Şakir Nazmi ve Anadolu 
ajansı muharrirlerinden B. 
İhsan fstanbuldan şehrimize 
gelmişlerdir. 

Maliye dairesi 
genişliyor 

iV aliye dairesinin; teşki
latı istiap etmiyecek dere
cede darlaştığı ve bu daire 
binasının bir kat daha ilave 
edilmek suretile genişletil
mesi takarrür etmiş ve ma
liye vekaletinden gelen em
re göre yakında inşaata 

başlanması tesbit olunmuş
tur. 

Zezele oldu 
Dün şehrimizde sabahleyin 

hafif bir sarsıntı hissedil
miştir. 
Milli Emlak MUdUrlUğU 

Vekaleti 
Mil!i Emlak müdürlüğü ve

kaletine defterdarlık muha
kemat şubesi müdürü B. Ul
vi tayin edilmiştir. 

Kanalizasyon 
Ve Kaldırımlar 

Şehir dahilinde yapılacak 
kanalizasyon ve kaldırım 
inşaatı, dün Belediye Reisi 
Dr. B. Behçet Uz'un riyase
tinde toplanan Relediye .m
cümeninde taliplerine ihale 
edilmiştir. 

Paı.ar günü 
c 39 Bisiklet şampiyo

nası başh or 
1939 Sentsi bisiklt:t s~lİ 

yarışl:ırı hal·kı'1da Ba~veka
let beden terbiyesi genel 
direktörlüğünden fzmir böl
gesine talimat proğramı gel
miştir. 

25 Kilometrelik koşnunu 
pazar günü stadyum - Ke
malpaşa arasında yapıla
cağından iştirak edecek ko
şucuların ayni gün sabahı 
saat 8de Alsancak stadyu
mu önünde toplanmaları bi
siklet ajanlığından bildiri!
mektedir. 

Bir kamyon 
Otobüse çarptı 

Dün akşam saat on sekiz
de Göztepede Vali konağı 
önündeki durak mahallinde 
durmakta olan şoför Celalin 
idaresinde 536 numaralı oto-
büse .karşıdan gelmekte olan 
şoför İsmetin idaresindeki 
bir kamyon çaı parak otobü-
sün ön kısımlarını harap et
miştir. Otobüste bulunanlar 
çok büyük bir tehlike geçir
mişlerdir, Kazaya sebep kam 
yonun tramvayla yarış etmek 
ve önüne geçmek isterken 
uirajda bu kaza vuku bul-
muştur. Tahkikat devam edi
yor. 

• 
Balkan Konseyi ikinci Toplantısını 

Dün Yaptı 
Bükreş 21 (Radyo) - Balkan Antantı Konseyi bugün sabahleyin ikinci toplantısını 

yapmıştır. 

Bükreş, 21 (A.A) - Hariciye Vekiline refakat eden Anadolu Ajansının hususi muha- ' 
birinden: 

Balkan matbuatı konferansı bu gün saat 12 de Ticaret odası salonlarında açılmıştır. 
Celseye matbuat ve propaganda müsteşarı B. Jorj Titeanu nutkunda Ebedi Şefimiz A

tatürk' e taalluk eden kısımlarda bütün konferans tarafından ayakta ve büyük bir ihti-
ramla dinlenmiştir. · 

Bükreş, 21 (Radyo) - Balkan antantına dahil devletler, general Franko hükumetini 
hukuken tanımağa karar vermişlerdir. Yalnız Romanya hükumeti, bu hususta diğer müt
tefiklerden bir kaç gün geri kalacaktır. 

lstanbul 22 (Hususi) - Bükreşte dün ikinci toplantısını yapan balkan antantı konseyi
nin müzakereleri ve söylenen nutuklar bütün balkanlar siyasi mebafillerile ~gazetelerinde 
iyi akisler hasıl etmiştir. 

En mühim kararlar son toplantıda verilecek ve bunlar resmi bir tebliğ şeklinde neşr ve 
ilan olunacaktır. 

Milli Şef 
s inci derecedeki me
murlar şerefine çay 
ziyafet verecekler 
Ankara 22 (Telefonla) -

Cumhurreisimiz İsmet İnönü 
ve Bn. İnönü, bu akşam saat 
17 de Çankayada Riyaseti
cumhur köşkünde beşinci 
derecedeki memurlar şere- 1 
fine bir çay ziyafeti verecek
lerdir. Çay ziyafetini, bir 
resmi kabul takip edecektir. 

, Tekrar Fra~J 
ya Döneni 

1 tınlar 

Beclen Terbi
yesi Heyeti 
Toplandı 

Ankara 22 ( Hususi ) -
Beden terbiyesi heyeti dün 
saat dokuz buçukta Başve
kil Refik Saydam 'ın riyaseti 
altında hava kurumunda top
lanarak Başvekilimizin spor 
işlerini gayet bilgili şekilde 
aydınlatacağı mühim nutku 
ile mesaisine başlamıştır. 

1 Paris (Radyo) - f 
Maliye Nazırı Paul Re 
"Daily Telegraph,, ~ .... 
sinde Fransanın kalkJ 
hakkında ehemmiyetli 
etüt neşretmektedir. 

Az önce radyo ile 
dilen bir nutkunda 
olduğu gibi, nazır sı 

fiyatlar, kredi ve iş re 
rini, para vaziyeti 
vaziyetini, işsızliği: · 
artmasını gözden geçi 
te ve sözlerini şu fo 
tebarüz ettirmektedir. 

22 Son kanunda "'at 
larıma, üç aydanberi f . 
ya dönen altınlarla, ha 
ültra modern 5000 ta 
alabileceğimizi şöyliyo 
Bugün, 6000 tayyare 
bilirim. 

Kalpazan) Kız ve erkek talebe icin yeni bir kasket 
tipi hazırlanıyor 

Ankara 22 (Telefonla) - Kız ve erkek talebe için yeni bir kasket tipi tesbit edilmesi, 
Maarif vekaletince karar altına alınmıştır. Maarif vekili B. Hasan Ali Yücel, bu hususta 
şunları söylemiştir: 

Bir buçuk met-
\ re kar 

Bahkeslr piyasa• 
da kalp para sUrlll 

Kalp para imal ediP 
yasaya sürmek için tefe 
eden ve zabıtaca yaka r 
rak adliyeye verilen k 
zanların, balıkesirde de 
para sürdükleri, dün 
kesirden şr hrimiz zabıt 
gelen malumattan ao 

- Yeni tip kasket için talebemizin hoşlanacakları bir şekil bulmağa çalışıyoruz. Bunun 
için, Garp memleketlerindeki talebenin kullandıkları kasketleri de tetkik edeceğiz ve mu
vafık bir tip bulacağız.,, 

• 
Mebusluk Istiyenlerin Haki~:i Adedi 

Ankara, (Hususi) - Mebus namzedliği için vaki müracaatların 8 bini bulduğu hakkında 
ki haberlerin asılsız olduğunu, Parti genel sekreterliğinden bildirilmiştir. Mebus için mü
racaat edenlerin, ancak bin beşyüz kadar olduğu anlaşılmıştır. 

Ş. Karahisar, - Dünden
beri devam eden kar yağışı 
sonunda kasabaya 20 san
tim, Eğribel mıntakasına da 
bir metre kırk santim kar 
düşmüştür. Bu yüzden Ka
rahisar - Giresun yolu ka
panmıştır. 

Vekiller heyeti 
Trablu~garba. asker ve mühimmat 2önderildi Toplandı 

Londra 21 (Radyo) - ltalya hükumeti Trablusgarptaki kuvvetlerini takviye etmek için Ankara, 21 ( Hususi ) 
dün yedi vapurla Trablusgarba yeniden otuz bin asker ve mühimmat göndermiştir, Vekiller heyeti, bugün Baş-

SiJahla nma için 3 senede 1 milyar 200 vekil .B. Refik Saydamın ri-
yasetınde toplanmış ve uzun 

~ilyon lira sarf ~dildi 
Londra 22 (Radyo) - lngiltere silanma için 3 sene zarfında 1 milyar 200 milyon lngi

liz lirası sarfetmiştir. Beş sene zarfında bir buçuk milyar tahsisat konulduğuadan bu para 
bu sene içinde bitecek ve yeeiden tahsisat istenecektir. 

Ecnebiler Çalışmıyacak 
Beyrut 21 (Radyo) - Nazırlar meclisinin verdiği bugünkü kararında badema İsviçrede 

hududları dahilinde hiç bir ecnebinin çalışmamasına karar verilmiştir. 
• 

Fransa - Iran Münasebatı Başladı 
Paris 21 (Radyo) - Fransa ile İran arasında siyasi münasebat yP.,iden tesis edilmiştir. 

FRANKO MES!IE ES. DE 
Fransa İ giltereyi Takip Etmiyecek 

Pnris 21 ( Radyo ) - Gazeteler general Frankoyu ta.nımak hususunda İngilterenin 
muhtar olduğunu ve Fransanın bu hususta İngiltereyi takip etmek mecburiyetinde bulun
madığın. yazmaktadırlar. 

Ankaraya geliyor Suriyed n bir heyet 
lstanbul 22 (Hususi) - Şamdan bildiriliyor: 
Suriyenin elim vaziyeti Suriyelilerin dileklerıni 

da Ankaraya gelecektir. 
bildirmek üzere bir Suriye heyeti yakın-

Roma-Berlin mihveri in siyasi bir mağlôbiyeti 
(La Yustur) gazetesine göre bu gazete yazıyor: 
"İtalya-Almanya propağandasını Yuğoslavyadaki uğraşmayı göz önünde tutarak Stoya

dinoviç hükumetinin istifası, totaliter hükfım ?tler için ağır bir darbedir. 
İşte ayni zamanda Macaristan hükumetinin reisi B. İmredi istifasını vermiş bulunuyor. 

Ontisemil ve nnsyonal sosyalist fi drlerinin nüfuzu altında olan bu başvekilin istifası bir
çok meselelerin de düzeltmesine j n··adığı nı görüyorü~. Mantılca göre istifa eden başvekile 

halef olarak antisemit ve Yahu lilere işkence vermek politikası güdecek birisinin 
geçecek zaman olmıy->rdu, fakat bilakis yen hiikümet reisi Kont Telekinin de bir politi
kaya devam vaziyette bulunmadığını gLı Ü) o· uz. 

Telraf ve Radyo Hulasaları: 
İktisat Vekaleti sigorta tarifelerini tetkik ettirmektedir. Alınacak neticelere göre tari-· 

feler ya nisbi tadilatta ibka veya tenzil olunacaktır. 
§ Yugoslavya Başvekili B. Zvet Koviç dün Münihten Belgrata fdönmüştür. 
§ Yeni Belçika kabinesini B. Pıyerlo teşkil etmiştir. 
§ İngiliz Parlamento müsteşarı Hu ' sun Mart sonlarında diğer şimali memleketleri hü

kumet merkezlerini ve bu arada Moskovaya da gidecektir. 
§ Eskişehirin İsmetpaşa mahallesinde oturan Ali on gün evvel evlendiği karısı 18 ya

şında Esmayı kazaen öldürmüştür. 
§ Parise gitmiş olan Leh Başvekili Varşovaya dönmüştür. 
§ Yeni Asır arkadaşımızın İsta11 bul dan aldığı bir telgraf haberine göre tütün işlerinde 

yapıldığı söylenen yolsuzlukları tetkik eden selahiyettar bir heyetin tahkikatı neticesinde 
taksi suiistimaline tesadüf edilmemiştir. Amerikalıların bir kilo bile tütün almadıkları rıva
yette doğru değildir. 

~ General Franko dün 80 bin kişilik bir ordu ile 4()0 tayyareyi teftiş etmiştir. 

müddet müzakerelerde bu
lunmuştur. 

Bir kız tramvay 
Albnda parçalandı 
İstanbul, 21 ( Hususi ) -

Bu sabah Klera adında bir 
kız çocuğu Sirkecide tram
vay altında kalmış ve feci 
surette parçalanarak ölmüş
tür. 

Yeni Ayn·yai: 
Talimatnamesi 

Maliye Vekaletinin bir ha
zıran 939 tarihinden itibaren 
tatbik mevkiine konmak üze 
re tanzim ettiği ayniyat ta
limatnamesi dün vilayete gel
miştir. eski ayniyat talimat
namesi bu sene mayısın so
nuncu günü hükfımden dü
şecek v~ bütün tediyat ye.
ni talimatnameye göre yapı
lacaktır. 

Zabıta 
-----

Keçeciler caddesinde Bey 
tullahın üzerinde bir bıçak 
bulunarak alınmıştır. 

§ Karantinada İngiliz bah
çesınde Ahmet Cemil oğlu 
Hakkı, Abdülgani oğlu Ka
mil, Şaban oğlu Mustafa oğ
lu Hüseyin ve Ömer oğlu 
Kenanın toplu bir halde es
rar iı;tikleri görülerek yaka
lanmış ve 40 santi gramda 
esrar bulunmuş ve hakların
da muamele yapılmıştır. 

§ Alsancak Şehitler mev
kiin de Cafer oğlu Veysel iş 
meselesinden demirle başın
dan hafif surette yaraladı

ğından yakalanmıştır. 

~ Kemer Kahramanlar da 

mıştır. 

Kalpazanların, Balıkt 
ve, Çanakkalede 7 "'e 
nisada 15 kalp elli kur 
sürdükleri meydana çı) 
ve bu paralar elde 
miştir. 

§ Istanbula gönderileli 
navut Halimin üzerinde 
71 kalp elli kuruşluk b 
duğu tesbit edilmiştir. ~J 

Çanakkalede kalp l"'l 
sürerken yakalanan ~ 
met de, dün şehrimize f l rilmiştir. 

ı Muafiyet rult 
1 salnamesi 

verilecek 
Ankara, 21 (A.A) - 1~ 

sat vekaletinden: 
1055 sayılı teşviki sa 

kanunun atideki hususat 
kadarlara tebliğ olunur. 

Çeltik, kiremit ve t 
sanayii ile ikiden ziyade 
kikli tezgahlarda imal edi 
fantazi ikekli kumaş, mak 
na ve şehriye, mensucat 
yacılığı, kanaviçe ve ç 
sanayiinde yeniden vüc 
getirilecek tesisat veyab 
tevsilere 13-2-939 tarihind 
itibaren altı ay müdde 
vekaletçe tesis ve muafi 
ruhsatnamesi verilecektir· 

Borsa 
Haberleri 

Çuval 
?.04 
190 

23 
34B. 

Cinsi 
Üzüm 
Çavdar 
Nohut 
Pamuk 

Fiat ~ 
14,50, 111 

3,785 
5, 75 

42.50,50 
wııııaım--nıımı--aıııı- 1 

Meh.net Ali kızı 19 yaşıO ( 
Cemilenin evine taaruzla et' 
de misafir bulunan Eıni? ti 
Hanifeye bıçak çekti~• t' 
dövdüğ \ şikayet edilmıf 

suçlular yakalanmıştır. İ 
~ İkiçeşmelik Kestelli c~. 

desinde Kadri oğlu Mull bl' 
tazır Celal oğlu Ahmede ; 
\:ak çektiğinden yakala 
mıştır. 

zengin oımak pı.yango 
lstereenlz Biletlerinizi Mutlaka SAADET Kişesinden Alınız 
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