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il F ransada şüpheli bir yangın 
Roma, 24 (ö.R) - Pariıten bildirildiiine 1 

! göre Saint-Nuaire bahri infaat teqiblannda 
I 9"an bir yanpı fÜpbeli ıöründüjünden hü
kümetç~ tahkikata b&flanmıtbr. 
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Kar&kış her tarafta şiddetlidir 
Orhaneli Yolu Kardan Kapandı 

Borsada yedi, Karamürsel 
de iki kişi sou~tan dondular 

Temel, Hisar facıayı anlatıyor 

Romanya 

Yıldızı sönüyor 
övre göre diktatörün 
son jesti harp olacak 

Paris, 24 (ö.R) -r~ 
0euvre pzetesinin dip- .. ·~ 
lomatik muharriri Bn. ,,{,' ,, ' } 

Genevieve Tabo~. ı.t-:1· 
yanın dahili Yazıyeünin ı 
hiç te parlak olmadığını 
kaydetmekte ve fU ma
IUınatı vermektedir: 

1 t• h b t d cHakikat ıudur ki . 0 J 3 3 ) n a n B. Masaolini yı)dmnm 
_.Ç\kan rieticeler ::;;:ie =:~= ~: 

Romanyada ayın yirmisinde" ya- mekten seri kalamaz. 
pılan 'intihabatın kat'i neticesi anla- Haftalardan beri mub· 
şılmıştır. TAT ARESKO kabinesi, telif hariciye neu.retle-
umduğu zaferi elde edemiyerek rine gelen haberler ls-
aka1liyette kalmıştır. Bu netice, Ro- panyadaki İtalyan kuv-

manyanm iç ve dış politikası üzerin- AL/ -M--"""HJR PŞ vetlerinin hiç te mu-
de büyük akisler yapabilecek mahi- A • vaffakı~etıi b.~ mevkide . 
yette olduğundan vaziyetin ne şekil- Tı / b 1 • f .. .. olmadıgmı goıtermekte- 1 ~, 
de inkişaf edeceğini anlamak için in- a e e erın ecavuzu-.ı dir. Son haberlere gÖ- ·" 

t~habattan evvelki günlerde yapılan ne uğradı Ve yara/andı 1 re ispanyada ttalyan " ., ~ 
mu·· caddenin iç yüzünü, belli baslı F z k k 1 . ld <;o z . kıtaatı ile general Fran- ' ~ e ci etin 1-'tı ·ııuu uğıı "'ı eden l>ir manzara , Londra, 24 ( ö.R) - Kııhıreden Roy- l k k d" 

1 1 
' 

partilerin hakiki kuvvet ve temayül- lstanbul, 24 (Hususi) - Hİ$ar vapu- Geminin par~lllana..'l enkazı ile dal- ter ajansına bildiriliyor. Mebusan mec- k onuntl .en 1 ~p-;:o 
leri'nini gözden geçirmek lazımdır. runun Şile önünde ugry adığı feci kaza galara ka .... ı kendine bir siper yaptığını Hsi reisi ve kralın kabine ıefi A_li Ma- gaulvvareb:,_:~m av ~-- ~ ' 

R k l ' l ' . " .,.......uttır azı - SONU DöRDONCO SAHlFEDE -om~~nınen uvvetıparti~~~~~~in~~~~~~~!~~~~~~fu~: ~~p~k~~M~~ırp~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
B. Tatar~konun riyaset ettiği «Li- m1fhr. Faciadan bir tayfa daha kurtarıl- - Aç, çıplak ve yan baygm bir baJ. Vard partiıinin grup balinde yap-
berab partisi i)e Mihaloşun riyaset mıttır. Bu, geminin serdümeni Temel-1 de çok tehlikeli anlar geçirdim. İmdat .• bğı içtimaından Çlkarken iiniversiteli
ettiği.cMi1Ji çiftçi> partiıidir. Bu iki dir. Temel, vapur batarken on metre\ imdat .. Diye s-tlerce bağ.rdan. NiU- terin takl>ih sesleriyle karıdanmıtbr. Ta- j 
partiden baıka eayı11 yirmiyi geçen irtifaında bir kayaya aıimmlJ ve orada 1 yet tahlisiyeciler sesimi duydular, beni lebeler Ahmet Mahir pqanm etrafını 
ıiyaai te§ClckülJer daha vardır. iki gün iki gece kalarak ölümle pençe-\ lrurtıu-dılar. Beş saat ~gm kalmıpm. ~dıklanndan kendisi merdivenden ine.

1

! 

Rüşvet aldığı iddiası ile 

Hapishane başkitibi 
dün tevkif edildi 

Birinci T atareako kabinesinin ia- letmiftW. - SONU üÇUNCO SAHIEEDE - - SONU DöRDONCO SAHiFEDE -
tifuından sonra, Kral, Milli çiftçi 

:t:~:i~:::r:;:;:~~:;~;~:;~ Ko··mu··r buhranına kg. rşı ma1c prtile kabine teşkiline memur g 
etmiıti. «Rumen cephesi» namı al- · Hapiahane bafütibi B. Necati, riit-.etl B. Necati fU cevabı •ermiİ: 
tında faıiıt temayüllü bir partiye ri- aldıfl iddiuı ile dün akpm seç nJüt _ Hayır... Şimdilik Jirmi. lira 

yaaet eden Vaida Voevod, bir za- K • ı A ti d •• h• •kt nöbetçi IOl'IU bikiminirı karan ile tevkif ver. Hepsini verirsen 'bu akpm a.im, 
manlarrnilliçiftçipartisinemensup- omşu vı aye er en mu ım mı ar- edRmİftİr. doinıolmu. 
tu. Bu teklifin yapıldığı günde mi)- Hidise bakkmda aldaimm maJUınata Ve Jİrmİ lirayı alınca .U,enla 
li· çiftçi partisi mensupJan arasında d d k «1• •• • • • • 1 k d • göre mnami evlerden birini idare eden evini terketmİf .. 
n,ıevcut k~naat~ ~öre. Kral, Mihalo- a O un omuru getırı me te Jr Şamh Melek admdaki kadm, hapishane Kap.dan çakarken taharri İnemurlari 
§ un kendı partısme ıhanet edenler- haf Htibi B. Necatiye müracaat ederek, il• kartılatan B. Necati bnlıola ~-
le iıbir)iği yapmıyacağını, buna ra- Kömür itinde lzmir halkı çok tayanı : .. • """""h""""" """"" ........... 

6 
....... """: - HayD'.. katiJden auçlu olarak hapishanede yatan mlfbr. 

zı olduğu gün milli Çiftçi partisinin. dikkat bir vaziyetle kartı karııyadır. He- =Bu ranın se ebi= - Piyasaya kömür geliyor mu? kardeti Alinin, ınemlt:keti olan Kasta- Çünlrii Şamlı Melek daha enel iddia 
parçalanaca~ını hiliy~r~u. ~ihaloşa /men her gün 1zmire kara ve deniz yo- ---•--- - Evet... : mona ceza Hine nakli için kendisi ile makamına miirac:aatle meaele,i ihbar et. 
yapılan tekJıf ondan lStınkaf cevabı luyle, ihtiyacı kartdayacak nİsbette kÖ· 9 milyon 200 bin - Belediye fiatJerİ kontrol ediyor yüz liraya mutabık bJclıimı iddia et• mİf Ye tertibat alınnut , baJunayordu. 
almak İçindi.> . . . mür geldiği halde ihtiyaç, tamamen te- 1 mu? lmektedir. Tme bu kadmm iddiasma ıö- Şamlı Melek bir sün evvel de .,mn1 

Bay Tataresko ıkıncı defa olarak ınin edilemem~ktedir. Fiatler, merkezi ki/oluk kömür ruh- - Belediye, kömür işinde fiatleri re B. Necati Şamlı Meleiin kaz kardeıi renkte kıymetli bir yorıanla ipekli bir 
k_abineyi teşkile memur. edi_Iince in-1 yerlerde baıka, yukan mahallatta çok kontrol edemez. Evvelce böyle bir te-1.Aliyenin evine davet edilmifti. B. Neca- gömleği aynca hapishaneye ıötürerek 
tıhabatta mutlak ekse~ıyetı ~azan- 1 batkadır. Bir ıehirde birkaç cins kömür Safi yesİ Verildiği tebbüae gİriftiğimiz aaman, piyaıada 1 ti, dün gece iki arbd&fı ile birlikte bu bat katibin odasına bıraktığun bildir
masına yardım edecek hır koalısyona piyasası hakimdir. Kömür ihtiyacını halde kömür ima... mevcut kömürler ortadan kallmuıta. 1 eve sitmit, burada yiyip içmİflerdir. Ali- mitti. 
vücut v_~rmeğe _çalıştı. ~ağf baş~u~~ 1 uYevıni cedit, nzkı ced:t» §eklinde te- Bundan çekiniriz. ye bir arabk Necatiye ıunu aormut: ı Karakolda B. Necatinin üzeri anuunJf 

madan once Grıgor Junıan ın koylu min mecburiyetinde olan halkm işçi ve /inde geç kalınma- BUHRANIN SEBEBi - Yüz liranın hepsini vereyim mi? - SONU DöRDONCO SAHlFEDE -
radikal partisi ile Jorj Bratiano'nunlfakir kısmı kömürü ateı pahasına l•akı· 
JiberalJerini elde etmeğe çalıştı. Te-

1 
yor. sıdır. Mütavassıt-

şebbüsünde muvaffak olam~dı. Ni-1 Dün kömürcülerle temas ettik, fiatlc- /ar ha/kın bu en 
hayet son çareye başvurmaga mec- ri ve piyasayı sorduk. Bize verilen cevap 
bur kaldı. Rumen cephesi başkanı 1 ıu old~: 
Vaida Voevdla ehemmiyetsiz bir 1 _ Kömürün piyasası yoktur, piyasayı 
partiye riyaset eden lorganın yar- ihtiyaç doğurur. 
dımlarım temin etti. Şu noktayı bil- Belediyeye başvurarak sorduk: 
hassa kaydetmeliyiz: - Şehirde kömür buhranı var mı? 

cRumen cephesi> c:herşey vatan 

mühim ihtiyacile 
oynıyarak f iatleri 
yükseltiyorlar. 

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

Bu seneki kömür buhranmm sebeple-
1 

ri arqtınhrken, orman idaresinin kafi 
derecede ve vaktü zamanında kömür ke. 
cimi rubaatiyeai vermediji iddia edilmit
tir. 

Kömür İfİnİn tetkikini üzerine alan bir 
arkad8§ırım dün alikadar makamlarla 

- SONU OÇONCO SAHIFEDE -

Cemil Mardam Halepte. 
için» namı altındaki Partiye istihale 

1 
B 

eden cdemir muhafızlara» karşı ku-
1 ruJmuştur. , e 

Milli Çiftçi partisi biT solcenah I 

~~::ısu~~·ey·~;--~·b-a~ş-v~M~~k·*~jBj~•fc~Ö-a.m•~5~~M~e·-mj~~~o-s•*~~-·n-·T-·u····rki-
nrası açık bulunan Maniuya tcrket-

ti. Şahsiyetleri başlı başına bir kuv- • e • d A k d b 1 k 
=~"~!~!~ :~~ ~~r~i:~'i:~~ai!~ ~~~ yeyı zıyaretın e n ara a u unaca 
Ji çiftçi pnrtisinin namzetlerei arasın- istanbı.J, 24 (Hususi) - Suriye baş· 
da yer a)~ıl~r .. A Ge~~r-~l Şi icu · n~:1 I' ekili B. Cf!mil Mar.d~mın, ~ubat ayı 
sarayla hır ıhtılaf yuzunden tekau- içinde ve Fransız hancıye nazırı B. lvon 
de sevkedilmiş bulundui!u hatırlar-1 Delbosun Ankarayı ziyareti 11numda 
dadır. Türkiyeye tekrar gelmesi muhtemeldir. 

Yapılac:lk görüşmelerde pürüzlü bü-
1 n tihaba t mücadelesinin en lıara- 1 tün i~lcrin halledilmesi beklenmeldedir. 

retli günlerinde partiler programla- 1 llu arada Hatay işi de gözden geçirilc-
rını ortaya atmışlardı. 1 cektir . 

. ~ay Ta.t~resk·o· Romany~nı~ da- Parit, 24 (ö.R) - Suriye ba§vekili 
hılı ve harıcı polıtıkasında hıç hır de-

1 
B. Cemil Mardamm Ankara ziyareti et· 

ğ~şi~~i·k· yapmıyacağın~, dahilde ger· l'ahnda buraya gelen haberler siyasi ma· 
gınlıgı ızaleye, dıs polıtkada mevcut I hafilde memnuniyetle kvtılanmlfbr. B. 
dostluklar ve ittifaklara sadık kala-

1 
Cemil Mardam Halepten geçerken et

rak sulhu korumağa çalışacağım ilan rahnı alanlara cSuriyeye büyük Türk 

insan kasabı 
Milyonun metresi bir çok 

şeyler anlatmıştır 

Insan ka.saplan Vaydman 1ıc M l 

Paris, 24 ( ö.R) - Veidrnann'm suç Kadın hakime aon &ekiz aylık bidise-
ortağı Millionun metresi Colette Tricot lerle dolu bayatını anlabruf Ye katledi
bagün ilk defa olarak sorgu büimi ta- len Roger Leblondu ancak Nantua seya· 
rafından dinlenmİftir. Kadm aaat 14 le bati esnasında tanıdığını iddia etmipe 
Lücreainden çakanlarak adliyeye aevke- de Million tarafından yapdan beyanat 
clilınİftİr. Şık bir kadife manto tafıyor, bunu tekzip etmİftİr. 

etmişti. • Şefinin selam ve muhabbetini götüriiyo-
- SONU lKJNCI SAHiFEDE - runı. Türkiye ile aramazda ilatiliflı bir 

ŞEVKET BiLGiN nokta kaJmadıima ~oram.» ........... 

arif bir bere ıöderiae doinı Jniyordu. Veidmann'm 80DClan bir n-velili kw-
8'r .- ••"LJ•1er .,_.,.,.d ...., ... ._ H--. ........... afta....-. 
..... ' !fi ... .. '\ ı I 1 
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ERKEK, KADINI :ANLAR MI? 

ERKEK içiN KADIN 
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i Yeni Anketimiz E 
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Bn. 
Neriman 
Gürıa 

Sualimize 
cevap 

verRen 
iyi 
Ye 

kötü 
erkek 

tiplerini 
de 

tahlil 
ediyor 

Bir Muamma mıdır? 
........................................... 
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ŞEHiR HABERC:ERi , 
•• 

Orta Oğretim okullarında 

lRomanya 
! 
1 lntihabatından 
çıkan neticeler 

- BAŞTARAfl 81RtNct SAHlFEDE -

Vaida Voevod, Kanunuesaside 
otoriter bir rejimin kurulmasını te-

T alebenin muhayyelesini faaliyete :~~i~d~~~e~d:;h::~di~:iı:e~r~~: 
mensup oldukları koalisyon, intiha-

k h • A f 1 ı k batta mll7.affer oluna «müeessesan> 

getirece ta rırı vazı· e er verı· ece -Constituante-meclisinedoğrugide-
bileceğini söyliyoralardı. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• M'll" 'f . . · ı· k al 

Bu hususta 
yopılabileceğini göz önünde bulundu- ı ı çı tçı partısme ge mce, r a 
rulması ve vereceği vazifenin talebenin verdiği bir programda demokratik 

---• diğer derslere çalıımasına engel olmıya- esasların geniş ölçüde tatbikini, dıt 
Kültür baka/ığının cak ve kısa bir zamanda yapılabilecek politikada sulh ve milletler cemiyeti 

limatnameyi aynen yazıyoruz.. bü ük b • h . bir mahiyette olmasına dikkat etmelidir. j mefkuresinden mülh.e~ olarak mev-
1 - Orta öğretim okullannda ders- Y lT aSSQSl· 14 - Vazifenin mevzuu talebenin cud dostluklara ve ıttıfaklara aada-

lerde öğretmenler talebere tahriri vazi- yetle muhtelif nok- bir müddet tetkiklerde bulun~ıuınt icap i kat gösterilmesini, Sovyctlerfe iyi 

Orta okulluda talebeye yaptırılacak 
tahriri vazifeler hakkında Kültür Bakan· 
lığınca huırlanan talimatname gelmiıtir. 
Talebeleri alakadar etmesi itibariyle ta-

feler vermeğe ve bu vazifelrri tashih ettiriyorsa öğretmen, talebenin bu tet• I komşuluk münasebetlerinin idame-
ederelc talebere iade etmcğe azami de· ı taların etüdü sure- kikleri yapmasına zaman ve imkan ver-

1 
s:ni, ltalya ile dostluğu teklif etmiıti. 

\

recede itina edeceklerdir. • / h / d melidir. 
2 - Tahriri vazifelerin nM•; \'e m~- ı tıy e azır a ığı 15 - Bir gecede talebenin birkaç va· Şimdi İntihabattan bambaşka bir 

Etini anlıyan 
erkeklerin de 
bulunduğuna 

inanıyor. 

1 hiyeti. der.ıinc ve her dersin muhtelıf talimatname dün zife birden yııpmağa mecbur olacak bir vaziyet doğmuştur. B. Tatarcsko iı-

1 

b hislerine ve mevzularına göre deği- l Ak d l vaziyete düşmemesi için bir sınıf öğret- birliği yaptığı partilerle birlikte ola-
~~aa_~ şir. Baz.an bir derse müetollik olmak üze- a a a ar ara gel- menlerinin birbirleriyle anlaşarak o sınıf rak reyleirn yüzde kırkını toplamağa 

i
l re birkaç türlü vazife yopılabilir. miştir. talebesinden vıızife alacaklara gijnleri 

1 
muvaffak olamamıştır. Bu muvaf-

K d 
A • Temrin mahiyetinde olan vazife- •••••• ............ ......... ............. ona göre tesbit etmderi lazımdır. 1 f~kı}:etsiz~ik yüzün.den mutl~k ~~se-

a 1010 muammalık taraflarl erkeğin ,ler: Talebenin evvelce öğren~iş oldu~·,birine seviyeleriyle mütenasip vazifeler 16 - Tahriri vazifelerin temizliğine rıyetıt<;mınetmekıçnreylerınyuzde 
ları kaidelerin, kanunların tatbıkotma aıt verilebilir. Bu suretle her seviyede bulu- ve intizamına da dikkat etmek lazım· 1 kırkını alanlara Kanunuesasinin 

aradığı şeyd j r' dj yor temrinleri temin eden vazife.ter. H~p : nan talebeyi biraz daha yükseltmeğe ve dır. Yalnız. öğretmen, tıılebeainin yaz.aca· bahşettiği primden de mahrum kal
vnzifelerinin bir kısmı bu nevındendır. 

1 
ileri götürmeğe imkan verilmiş olur. Za- ğı vazifeyi mutlıık.a muayyen bir kağıda mışttr. B. Tataresko mebusan mecli

B - Müş:ıhede ve tetkike müstenit va- yıf talebe tedricen kuvvetleştikçe, bun- veya muayyen bir deftere yazmağa mec· ı sinde ancak 1 50 mebusa dayancak· 
7ifeler: Talebeyi. okudukları derslerle ların vazifeleri de ona göre yükseltilir. bur tutmamalı, talebenin mali vaz.iyeti· tır. Meclis 390 mebustan teşekkül 
ilgili olmak gartiyle muhitlerinde bul•ı- j 1 O - öğremenin verdiği vazife, ta- nin müıait olduğu kağıda veya deftere 

1 ettiğine göre, muhalefet saflannda 
nan eşya \'C cereyan eden tabii veya iç- , !ebeyi tetkik ve tetebbua ıevkedecek yazmasına müsaade etmelidir. ı 240 mebus bulunacaktır. Bu vazi
timııi hadiseler hakkında müşahedeler 

1 
mahiyette iae talebenin yafı, seviyesi, va- 17 _ Tahriri vaı:ifeleri öğretmenin yet lcar~tsmda, Şu~~a toplan~~~ 

ve tetkikler yapmağa, bu müşahede ve ziyeti. vasıtalan 0 tetkik ve tetebbuu tensibine .,.öre kur..,•n kalem' l olan mebusan meclteınde ya huku· 

Erkefiln evinde yeni blrfey bulamadı§• gUn teıa. 
ketin başladığına kani bulunuyor 

Erkek hakikaten kadını anlar mı, diye düfünüyorum. 
Cemiyet Ye aile bayabnda saadetin anahtarmı teşkil eden ıu· 

alinize bir hamlede cevap vermek için, epice c~ur olmak lazım. 
~lenin ikizli elemanlarını daima yoran ve ihtilafa ıevkeden bu 
anlama Ye anlatılmanın bütün bir bayata bedel olduğu hesap 
edilirte, bu münferit sualin heybeti meydana çıkıyor. 

Bence anlama, herteyden üıtün bir anlaşılmadır. Anlaşılmı
yan insan, anlamıyan inıan, yıpratan insan, üzülen inı;an ve yok 
eden iıuan erkeğin ve kadının bayabnda ailelik vasıflarını tü
keten Ye butünleyen unsurlardır. 

Öyle tahmin edilir ki erkek, bütün vasıfları ve ı,usurlariyle ai
lenin aaadet veya bozgunluk yolunda birinci eleman vazifesini 
c&-ecek memdedir. o, belki de orta çağ devirlerinden artagelen 
bir zihniyetle bili anladığını ve bildiğini anlamamazlıktan gel
mek için, ruhundaki hutuneti bütün inıafaızlığıyle kullanmaıını 
becerir. Temayül«, aruzuyu, inhimaki bütün varlığıyle inkar 
eder. 

Bence böylesi iyi erkek, yüz vermiyen erkektir. 
_ Sonr~ bir batb tip daha vardır. Tahsili epice ilerlemiş olcıa-

11na ragmen rulai vuıflaınnı itlemit değildir. Güzeli ve iyiyi tef
rik haasa11nı kullandığı dakikada tam bir iflasla karsıle.ınr. Ka-
Clını korkutan tip budur. · · 

Daha tonra, bir batka tip daha varrdır ki, bence en iyisi ve en 
ideali budur. Bu tip, kadını daima vasıflariyle araştıran iyi er
kektir. Etine, daima hürmetkar, daima muti ve daima mültefit· 
!lr· Hayatını..n ev .içinde geç~n kuamları daimi bir araştırma için
Cle geçer. Boyle&1 kadını, bır sırlar kaynağı olarak kabul eder, 
dain_ıa yeni bir teY ketfetmek için kendisini yorar ve üzülür. 

ltın sırrı burada toplanıyor. Erkek, evi içinde yeni bir çey bul
maktan ilmidini kestiği gün yuvası için tehlikedir. Bu ıahada iki 
tarafa teveccüh eden vazifelerin daha etraflı anLşılmaı;ı şarttır. 
Kadın, erkeği için muammalık taraflarını bütün nçtkhğıyle mey
dana vurduğu. gün sadece bir kadındır. Hem de iter feyi, bütün 
sırlarını vennıt ve göstermit bir kadm.. Böyle biri, erkeğinden 
elbetteki sadakat, muhabbet, afaka beklemekte haksızdır. 

8,e? • .ualinize topluca bir cevop vermif olmak için fÖyle konu
ıabılırım: 

Erkekler araıındo, aile erkekleri arasında cfİnİ anlayan var
da •. Ve pek ,oktur. ~Daha_ doğru bir anlatışla, e .. ini anlamak i•te
yenın mevcut olJuguna ınanırım. Ancak bu ikfali anlasılmanın 
bir taral içi'! t~min ettiği garantinin, mukabil taraf için de heıa
ba katılmaıı lazımdır. Anlayan erkek, an1ılmağa hak kazano.~ 

k ak 
' "' ·- ıy e veya · k il' k la ak i.k 'd 

tel iklcrin neticelerini yazı ile, r am ve )apmağa müsait bulunmalıdır. mürekkeple yazdırdabileceği gibi. imkan metm .. a a ıye~te ~ r tı ar 
cetvel ile. resim, grafik ve saire va~ıta- j 1 1 - öğretmen talebeyi okul kitap· bulan talebe. yine öğretmenin müaude· mevkunden çekılmesı, yahut ta aa
brla ifade etmeğe sevkedecek vazifeler, lanndan batka her hangi bir esere ve- siyle makine ile de yazabilir. ğa daha fazla meyl ederek yeni 
filozofi. ıoayoloji, fiziki ve tabii ilimler, 1 ya mecmuaya müracaat mecburiyetinde T AHRIRI VAZiFELERiN T ASHlHI yardımlar araması mecburi olacak
> urdbilgisi ve coğrafya ve kompozisyon bulunduracak bir vazife verecekse tale- 16 _ Verilen vaziEelerin talebe tara- tır. Bu sonuncu ihtimal Romanya· 

1 \•azifelerinin bir kısmı bu nevidendir. 1 benin 0 eser veya mecmuayı evinde ve· f ından yapılıp yapdmadığı öğretmenler ~~n. iç. ve dtş politik~mda radi~l de-
C· Talebeyi düşünmeğc ve muhake· ya okulda bulup kolaylıkla istifade ede- tarafından kontrol edilecektir. 1 g~şıklıkler y~ratabılecelc m~ıyettc-

meyc ıevkedecek vozifeler: Türkçe ve 
1 C<>ğine emin olmalıdır. Aksi takdirde 19 _Tahriri vazifelerin mutlaka öğ- , dır. Bu takdırde Kanunuesaaıde ta· 

edebiyat, filozofi ve sosyoloji. hesap, böyle bir vazife vermemelidir. retmen tarafından gözden geçirilmesi ve I dilat yapılmasına teşebbüs edilmesi 
hendese. cchir. fizik, kimya ve tabiiyata ; 12 - öğretmen, her hangi bir eser icap eden yerleri düzeltilerek veya ip- n;ıuht~eldir. Ay~ı ~manda müf
c.it vazifeler bu nevidendir • 1 veya mecmuanın tetkikini icap ettirecek ret edilerek talebeye geri verilmesi fay- nt sagccnah partılerı Romanyanm 

B - Talebenin muhoyyelesini Caaliyete bir vazife verdiği :zaman 0 eserin han· dalıdır. dış politikada kat'i bitaraflığını, mil-
sevkedecek ve bedii zevkini yükseltecek' gi sahifesine ve o mecmuanın hangi aa- 20 _ Talebeler tarafından yapılan letler cemiyetine, Fransa ve Çeltoı
vazifeler. Kompozisyon ve edebiyat yısına müracaat edeceğini talebeye bil· vazifelerde çokça tesadüf edilen önemli lovakyaya kartı siyasetinde bazı ta• 
derslerine ait vazifeler bu nevi dendir. ı dirmelidir. yanlışlar hakkında sınıfta talebenin dik- dilat yapmaaım istemektedirler. 

E • T11lcbenin muhtelif sahalarda me· 
1 

13 - öğretmen, talebesine vereceği kati celp edilecektir. işte sol cenah partilerini en çok 
leke ve maharetlerini arttıracak vazife-

1 
vazife mevzuunu tesbit ederken bir taraf- 2 1 -Talebenin del'9 yılı içinde yapa- endişeye dütüren ihtimal de budur. 

ler. Resim. clişi. laboratuvar işlerinin bir ten talebenin, diğer derslere de çalışmak rak öğretmenin tashihinden geçen bütün Sollar bir rejim değişikliğine muadil 
kısmı, yazı için verilen vazifeler bu ne- 1 mecburiyetinde olduğunu, öte taraftan vazifeler öğretmen, okul direktörü veya saydıkları böyle bir ih(unale kar§İ 
\·idendir. 1 <> vazHenin vasat kabiliyette bir talebe ispekter tarafından istenildikçe göster· durmak istiyeceklerdir. Ayan inti-

3 - Va.ı.ifelcı-, talebenin okudu(:u 
1 
tarafından ne kadar müddet zarfında meğe haxır bulundurulacaktır. habatı ayın yirmi sekizine kadar ne-

der~«I~ yapb~ı mü~hedclcr ve tecrü- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ticeknecekt~. Ro~nya ~ik ~n· 
beterle aıkı bir surette ilgili olmalıdır. z • A kalkınma-- ler yatıyor.Bu dost memleketin yük-

4 - Muayyen bir gayeyi göz önünde 1 r aı sek menfaatlerine en uygun düşen 
lıulundurulmııdan sadece talebeyi i~~al yolu bir an evvel bulmasını ve istik· 
için vazife verilmez. 1 rara kavu~masmı candan dileriz. 

~nsb:-s:~~~~;:;·:irr~n:kcb~ei~~::n~:;:~ı Kaymakamlar toplat şEvKET ecLcıN 
1) azdınlması, bir huritanın mihaniki ola-1 l • pal arda tahribat yapmaktadır. 
1 
rak kopy ettirilmc:ıi gibi mihııniki vazi- d •• • ı k ÇEKiRGE MOCAOELESt 

lfel~a~~~~:C:az.ife verilirken dikkate! sın a gorüşü ece tir Manô,. ,;, •• , mililürii bay Alô dün 

alınma::ıı laımgelen noktalar: .,.. • ·- • -· • ıchrimize gelerek vilayet ziraat müdü· 
• 6 - öğretmen vereceği vazifenin Pazartesi günü öğleden sonra saat edilmektedir. Bu parazitler üretilecektir. tiyle temas ctmiıtir. Haber aldığunıu 
mevzuunu tatebeye vazıh olarak anlat· , t 4 de vilayet salonunda bütün kazalar Efesya haşeresiyle Manisa vilayetinde ve 

1 
göre Eşme ve Kulada çekirgelerin k11 

malı, bu hususta talebeyi tereddüde dü- kaymakamları ve daire müdürleri, vali- Alaşehirde mücadele açılmı~tır. 1 1 mücadelesine baılanmııtır. 
~ürecek nokta bırakmamalıdır. : nin baıkanlığı altında bir İçtima yapa· ZABlOS BöCE.KLERl ZEYflNLlKLER 

7 - Talebeye verilen vazifeler çok cııklardır. B·.ı toplantıda vilayet bütçC!i Bergam~ ve Alaş~hirde ekinlere anz I , __ _ 
j müşl.ül olmamalı ve talebenin ya~ ve bil· 

1 
görüoürülürken bilhas3a iktısadi ve ziari olan ve bırçok tahrıbat yaptığı teabit Vilayetimiz dahilinde yeni zeytinlikleı 

erkektir. 

~i seviyesinden yüksek bulunmamalıdır. 1 işler etrafında kaza kaymakıımlarının edilen zabiüs ha~ereleriyle mücadeleye 
1 

lesis edilmektedir. Urlada Yılanlıllda da 
8 - Gençlerde vazife yapmak itiya- 1 mütalaaları alınacaktır. Ziraat bütçesi başlanmıştır. İzmir ve Manisa ziraat mü-' tevcir edile~ek ve yabani zeytinleri ap-

NERIMAN GORSA dını h&,'.l. ct~ek, ç~lışma zevkini uyaıı- 1 52. 3?? lira olarek tesb:.t ~~i~~i,tir. dürleri zabiüı mücadelesinde elele vere-
1 

lımacaktır. Kadifekalesinc kadar uzayan 

----------~-------~~~~---~~~~---·~rm~~ın o~cl«ıb~wk~Q R~ı Vd~~ m~amL ~0u~n kalkın· uk ~ra~r ç~~m~a ~~am~ardı~ : k~nı dauyt~ ~a~~yk ~ey~~il· 
Satılan f .. fÜ [ K / ı mekle iıe ba !ayıp, talebenin iktidarı ması ve köy gelirinin artma11 için neler 7..ııbiüa ha~resi bilhassa buğday ve ar-

1 
melı:tedir. 

u n er 1 azaen yara amış yükseldikçe tedricen vazifeleri yükselt-. yapılması litzımgeldiğini tetkik etmekte- .................................................... ..............-............ -.............. . 

Tütün aatışlan 30.000.000 kiloya Menemenin Emiralem nahiyesine bağ- mek llızımdır. 1 dir. 9 36 yılı bütçesine bu iıler için tah- ( K 1 z 1 L A y ) : 
yaldaşmııtır. Bu hafta bazı mıntakalar- lı Hasanlar köyünden ( Iüseyin oğlu Hü- 1 9 - Bir •mıf talebesine yaptırılmak llİsat konulecaktır. 5 
da ferdi bazı muameleler olmuştur. Ha- seyin, amca :uıdesi Raşidi, hamil oldu-

1 
üzere ayni vazifeler verileceği gibi, tıı· I EFESY A MOCAOf.LESt E 

riçte büyük bir firmanın önümüzdeki ğu nııgant taklidi bir tabanca ile kazaen 
1 nıfta bulunan talebenin seviye, istidat • E 

hafta İçinde, orta kaliteli tütün müba- sağ bacağından ağır aurette yaralamı§· 've tktidann.a göre güçlük itibariyle bir- 1 Oz.üm mahsulüne arız olan Efeaya ha- Senin luzd renkli göfaende ne duyeular yqarı E 
Yaaat için tütün mıntakalarına gideceği tır. Yaralı lzmire getirilerek Memleket birinden farklı vuifeler de verilebilir. 

1 §ereıini imha için parazitlerinin tekairine lnNDlık ba kaynaktan hız alır, kabarv, tafac... E 
'öğrenilmiotir. Bu firmanın yapacağı mü- hastaeinde tedavi altına alınmıştır. Ya- Mesela bir ııınıftoki talebeyi zayıf, orta tetebbüs ediliyor. Bu iı ilmi surette gar- E 
bayaat, bcı milyon kiloya yakındır. raat ağırdır. Suçlu yakalanmııtır. ve kuvvetli diye üç gruba ayırarak her bt Anadolu haıerat iıtasyonunca tetkik Ul&fll" 1ardunm yurdwnuzun dört bucağına, 5 

Benzer ıefkatin en llalk bir ana kucağına. E 
{(_. ,~..;_, .. ..,. . ' ~ : ~ .~.· ;."• ... • : J' . • ~ • ' •• ! - . :.. ~ . . ' . , . ) : . , . • . . . 

SiNEMASI 
BUGONKO SEANSLARDAN tTtBAREN 

Sinemacılık aleminin fimdiye kadar yap tığı filimlerin en muazzamı \'e en müthiti 

MAHKUMLAR KALESi 
FILMILE HAKiKi ZAFER TACINI GiYECEKTiR. 

Bu filim: Filim deiil bir mucize ... Temsil deiil bir ıanat abidesidir ... 

MiL YONLARCA FRANSIZ FRANGINA MAL OLAN BU FiLiMDE 

BELLA . 
SANAT KUDRET VE KUVVETiNiN FEVKiNE ÇIKMIŞTIR 

Atk ile Yazife araainda mülhit mücadele ... Her ,eyden evvel vatan ve istiklal diye bağaran ... Zulme ... latibdada rağmen 
yılmayan rençlik ... Müıtebit ve mairur bir saltanatın yıkılıtı ... Gibi her bireri birer mevzu tetkil eden bin bir safahat ... 

AYRICA: RENKLi MIKt ve P ARAMOUNT JOURNAL 
SEANSLAR: Her gün 3.15 - 5.50 - 8.25 de... Cumarteıi, Pazar 12.40 da 

Bir yangın ohır etrafı bürür korkunç alevler, 
Tabiat kudurur yıkdır sayı.ıız. evlet'. 

Bazen bir yıgın İnNO coprak birbirine aaldınr, 
Kimi kolsuz, kimi bacaksız, kimi göuüz. kalır. 

Çöker bir yuva önümüzde perifan ve &eısiz, 
Dotaıır bir kaç yavru sefil, aç ve kimseıiz. 

O zaman KLZılaJ'lft duyulur koruyan seıi, 
Bir .na gibi çarpan kalbi, şoluyan nefesi. 

Siliair yiizüındeki kanlt alırabı beşerin, 
Hemen diner çuılayan iniltisi gökle yerin. 

Kmlay! .. Altmtf fddw sinesinde aziz yurdun, 
Şükranla sevgiden örülmüı bir abide kW'dun. 

' 
Vatancfat durma razd, Krzdaya üye ol, 
Yardım toplar, tcfk.t saçar bu kapıya giden yol. 

Ey fChirli bay, er MUlü bayan, ey köylü dayı, 
Unutma acına kopnlan kayumayı Bizim KIZll..A YI 

Çi:tçi M. A. D. 
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Karadeniz hili coşuyor 

Orhaneli yolu· 1 

kardan kapandı 1 

• BAŞT ARAFI BlRlNct SAH!FEDE _ ı 
Temelin babası bir mavnada tayfa- 1 

dır. Oğlunun faciadan kurtulduğunu ken- : 
disine haber veren gaute muharrirleri- ı 

ne sevincinden sandığında biriktinn~ ol-

B i r çok vapurlardan haber alınamadı ~;.~u:~~~·~:,.~~:o:::;,. 
i i tanbul, 24 (Hususi} - Kı~ bütün 

Zonguldakta bir kayıkczyı dalgalar ka1·a ya fırlattı §İ~deti ile ~emlekette ~~~ sünnekte-
• dır. Bun:ı cıvıırında 7 ki§ı soguklan don-

Denizde n kurtulan kayıkçı elektrik cereyanından öldü :~J~::.nC:=:~y~~=~en~:h~~ 
Jstanbul, 21 (Teleionln) - Karadenizde bnşlıyan fırtına Kar tıpisiyle karışık kuvvetli yıldız rüzgarları esiyor. Kö- ye köyü nnumda bir çocukla ihtiyar bir 

dün biraz hafifler gibi olmuştu. Bugün tekrar §iddetlendi mür yükleme ;.ğızlnrı tesisatından bir kısmı hasara uğra- kadın donmU§tur. 
Zonguldaktan bildirildiğine göre Şule ve Sadık zade va- mıştır. DLln gece bir kayıkçı blr elektrik direğine temııs Maraşfa Kubilay 
purlanndan haber yoktur. Limanda fırtınadan bir çok kaza- edcr.?k cereyana kapılıp ölmüştilr. Telgraf ve telefon hatla- • 
lar olmuştur. Da1gn1ar bir kayığı karaya atmıştır. Kayıkçı rında da bozukluklar \•ardır. Fırtınadan mütevellit zayiat förenı 
kendini kuıtanm;k için elektrik direğini tutmak istemiş, fa- ve hasarat heniir. belli değildir Maraş, 24 (A.A) - Saat 19/ 30 dn 
kat cer ey.:na kapılarak ölmüştür. V ARNA VJ<: BURGAZDA başlıyan Kubilay töreni çok pnrlnk bir 

Karamilrsülde bir motör batmı.~tır. Karadeniz ve Mar- şekilde kutlulanmıştır. Kubilfıyın ha-
maranın illğer Umımlarında da mühim kazalar olduğu bil- yatı anlatılmış, Kubilay için yazılan bir 

Jstanbul, 24 (Tell'fonln) - Gelen habe. rlere göre Karade- k ·· l kurunu tu B""t'"'- ı..--1k h dirilmektedir. ço şıır er 0 ş r. u .u~ m.u ep 

Bir çok motörlrr, mavna ve kayıklnr batmıştır. Nufus 
uyiatının mikdnrı henüz belli değildir. Jstanbul limanından 
Karndenizc hiç bir vapur çıkamamaktadır. lilladenizdc se
ferde bulunan 'apurlardan haber alınamamakta, bunların 
Sinop limaruna iltica etmiş olınalan muhtemel görünmekte

dir .. 

nizdeki şiddetli fırlınnlardan Varna ve Burıpz limanlarında bir ağızdan mürtecileri tel'in etmiştir. 
da bir çok knyıkfarın bathğı ve kaznlar olduğu bildinliyor. 

ADALAR DENIZINDE 

Zonguldak, 24 (A.A) - Dün a'k§am deni7.c açılan Şu1e 

ve Sadıkz.ade vapurlarının akibetinden haber yoktur. Bir 
cıok vapurlar F..reğll ve Amasra limanlarına sığınmı~lardır. 

Istanbul, 24 (Tclcfonlrı) - Adalar ve Yunan deııiz.lerinde 
de görülmemiş df're:cede şiddetli fırtınalar hüküm sürdüğü 
bildirilmektedir. Gemiler yollarına güçlükle devnm ediyor-
lar. Bir çok Yunar. limanlarında mühim kazalar olduğu 
haber veriliyor. 

B. T ataresko Romanya 
da vaziyete hakimdir 

Biıkreş, 24 (ö.R) - Neşredılen bir tebliğde yeni mebusnn ve iıyan mec
)isleri huzuruna kabinenin 1 7 ~ubatta çıkacnğı ve 19 38-39 bütçesinin müna· 
•İP vakitte kabine tarafından parll\mcntonun tas\'ibine arzedilcceği bildiril
mektedir. Bundan anlasıldığına gör~ intihnbattan ev"el olduKU gibi şimdi de 
B. Tatare:ıko hükümdarın tam emn?yetini muhafaza etmekte olup icabında 
emirnamelerle memleketi idare etmeğc devnm edecektir. Esasen şubat içti· 
maından sonra parlamentonun mesaisini son bahara kadar talik edeceği \ ' e 

bu sebeple hükümetin icraatında ~crbcst kalacağı tahmin edilmektedir. 

Çankayşek diyor ki: 
Çin Mukavemete azmetmiştir 

Hankeu, 24 (A.A) - Mareşal Çang-Kay-Şek Vusangdaki umumi karar

gôhta O. N. B. Ajansı muhnb irini kabul ederek k <":ndisine şu b eyanatta bu
lunmu§tur: 

- Çin milleti Jııpon salgınınn kar~ı şiddetli muka" emet gÖstermeğe 

umetmio bulunmaktadır. Çin filhakika son z.amanlıırda cephelerde mühim 
uyiat verrni~tir. Fakat millet yeniden muhııre~e kabiliyeti yüksek bir çok 
hrkalar kuracaktır. Harp ne kadar uzun devam ederse Çinin mukavemeti do: 
o derece fazlala~acııktır. Cephelerde lınrptan başka Gcıilla harbı da organize 
edilecektir. Çine silah ve cephane getiıilmesi tahminlere uygun bir t:ırzda 

teceJli edecektir. 

Japonya, Amerikanın 
notasına cevap verdi 
Paris, 24 (ö.R) - Uzak Şarktan bu akşam gelen haberler muharebelere 

ait değil, diplomatik mahiyettedir. Japonya cPaney> hadisesi hakkındaki 
ikinci Amerikan notasına cevabını Bırleşik Devletlerin Tokyo sefirine ver
mittir. Bu ce,•ap hadisenin müessif bir sehvc müstenit olduğu iddiasında ıs

nr etmekte ve Amerikan hükümetinin kat'i tarziye ve tazminat isteyen ve 
bu gibi hadiselerin tekrar vukubu]mıyilcağı hakkında teminat talep eden no
tasınn 14 ilkkanun tarihli Japon notasının kafi bir cevap olduğunu bildirmek
tedir. Bu gibi hadiselerinf 4 ... kerrür etmemesi için Japon ordu ve donanmasına 
kat"i emirler verildiği ve s~~külceyş bakımından mahzuılu olsa bile Ameri· 
kan ve ecnebi menf nntlerine riayet edilmesinin emredildiği bildirilmektedir. 
Diğer taraftan nota Japon hava kuvvetleri baokumandanı general Mak-Mo- · 
honun geri çağırılmış olduğunu ve vazifesinden alınması keyfiyetinin son de
recede ağır bir disiplin cezası teşkil 'ttiğini hatırlatmaktadır. 

Amerika boyuna deniz 
k~vvetlerini artırıyor 
Paris, 24 (ö.R) - Vaşingtondan bildiriliyor: Amerikan donanması ku

mandanı amiral Leheyin reisicümhurla Beyaz evde yaptığı mülakata çol: 
ehemmiyet Yerilmektedir. Gazeteleı in tefairlerine göre bu mülakat Amerika· 
nın 1938 senesi deniz inşaatı programının geni~letilmesiy}e alakadard ır. Her 
ne kadar buna Çin hadiselerinden evvel karar vcrilmi;ı ise de cPaney> ha· 
discsi bu kararın tatbikini tacile bir sebep addedilmektedir. Buna ıöre Ame
rikn yeni yapılacak kruvazörlerin sayuını 3 7 den 5 O ye çıkaracaktır. Diğer 
taraftan zırhlılar için de 35 bin ton hududunu terkederek 45 bin tonluk zuh· 
lılar yaptıracaktır. Nihayet bu zırh!ılnnn miktarını on beşe çıkarmak tasavvur 
ediliyor ki bu mevcut mukavelelere muhalif olacaktır. 

Bahriye nezareti bir fabrikaya 5 milyon 250 bin dolarlık 2 1 deni:z bom
bardıman tayyaresi sipariş etmiştir. Floridn fııbrikalanndan biri de 4 milyon 
500 bin dolnr mukabilinde 37 yeni tayyare yapacaktır. 

ölüm ve esrar kaynayan ÇIN ... Ate, ve hicran fıtkıran ÇIN . .• 

En son hadisattan mülhem olarak yapılan filim 

ÇİN GEÇiDİ 
Kalplerinizi eararına takacak.. Gözlerinizi perdeye çekecek filim 

BEŞ SiLAHLI HAYDUT 
~~ 

ANKARA ANT iÇME TöRENi TORKÇE FILtM 

Bunların hepsi L A· L E ainemasında 

Papanın 
Noel nutku 

Paris, 24 (ö.R) - Papa noel mÜ· 
nasebetiyle söylediği bir nutukta Alman
ynda katolikler aleyhinde tatbik edilen 
zulümlerden bahsetmi~ ve demiştir ki: 

- Bazıları bu zulümlerin mc\•cut ol
ıııadığını söylüyor ve söyletiyorlar. Fa
kat biz biliyoruz ki çoktan beri mi.,li gö
rülmemiş derecede müthis v~ v.:ıhiın bir 
tazyik vardır. Pek az memleketi Alman· 
ya kadar iyi tanıdığımızdan oradaki ka
toliklerin vaziyetiyle müteellim bulunu
) nruz. 

Katolik kilisesini siyaset yapmakla İt· 
hum ediyorlar. Bu doğru değildir. Bi.l 
siynset yapmayız. Ancak lsanın söz.üne 
&adık olarak kollektif \'e sosyal hayatta 
ayni zamanda insanlık hakkı olan Allah 
haklarınn riayet edilmesini isteriz. \, Bu
nun akairti iddia edenler yalan söylemi~ 
olurlar. 

Filistinde 
Suriye hududu 
kapatılıyor 

Paris, 24 ( ö.R). - Kudüsten bildi
rildiğine göre İngiliz kuvvetleriyle mü
se:llü.h Arap haydut çeteleri arasındnki 
çarpı§ma hakiki bir muharebe şeklini al
mı§tır. Snat 14 te asiler tarafından 22 
kişi ölmüştü. Filistin hükümeti Suriye 
hududunu knpamağa karar vermi;ıtir. 

Mısırda siyasi 
güçlükle» 

Kahire, 24 (A.A) - Vnfd partisinin 
parlamento grubu dünkü toplantısında 
iiç muhalif reye karşı ittifakla 11ldığı bir 
karar 'Suretinde milletin ve me~ruti hü
kümetin lideri sıfatiyle Nahas paşaya 
tam itimat beyan etmiş, Nahas paşanın 
bugünkii meşruti hattı hareketini tas
vip eylemiş ve Nnhns paşa kabinesinden 
başka bir kabineye giren ve yahut böy
le bir kabineye müzaheret eden farti 
rızasının Vafd'dan ihraç edlıeccğinı ka
rarlaştırmıştır. 

Kahire, 24 (A.A) - Nahas paşa ve 
Makrem paşa dahil olmadığı halde yeni 
bir Vafd kabinesi teşkilini düşünen Ah-
met Mahir paşa diğer iki arkadaşı ile 
beraber Vafd parlamento grubunun al
dığı ;karar sureti aleyhine rey vermiş
tir. Bazı Vafdçılar toplantı sonunda evi
ne giderken Ahmet Mahir paşaya hü
cum etmişlerdir. Vafd parlamento gru
bunun aldığı karar sureti saraya karşı 
bir nanı hnrp notası mahiyetini haiz te
lakki olunmaktadır. 

Kahire, 2-ı (A.A) - Başvekil Nnhas 
paşa hastalığından beri bugün ilk defa 
olarak evinden çıkmış ve ıSaraya giderek 
başkatip Ali M:!lıir pa~a ile görüşmüş
tür. 

Nahas ~ bundan sonra Vafd par
tisi mebus ve ayan auısının bir içtimaı
na l'iyaset etmiştir. 

Bildirildiğine göre Saray bugünkü si
yasi güçlüklerin halli hususunda yeni 
bazı şartlar ileri sürmüş bulunmaktadır. 
Vnfd partisinin son içtimaı bu şartları 
kabul edilmi~ telakki etmi~tir. 

lngiliz harbiye neza-
retinin yeni müşaviri 

Londra, 24 (ö.R) - Major - General 
Brodry harbiye nezareti askeri müravir
liğine tayin edilmİ§tir. Selefi vikont Got 
imparatorluk erkanı harbiye reisi olmuş
tur. General Brodry Gelibolu, Mısır ve 
Irak cephelerinde çarpı§Jilı§ ve 192 7 den 
19 31 e kadar Şanghayda \•azif e ıörmiiı
tiir. 

lktısat vekaleti-
nin tebliği 

Ankara, 24 (A.A) - Iktısnt vekfılc
ünden: 

2/11/931 tarih ve 21 7569 sayılı karar-
namenin birinci fıkrası hükmüyle 217005 
sayilı kararnamenin 1 sayılı listesine 
n.:.\'C edilmiş olan Malta ve Kıbns ada
larına, 21 756!) sayılı kararnamenin neş-
ri tarihine' kcdar ayrılmış olan kat'i sa
tışlrmn tabi tutulacakları muamele hak-
kında iktısat vekaletine bir çok müra
caatler vaki olmaktadır. Bu kabil mü-
racaat hakkında bir karar alabilmek 
üzere tüccnrın Malta ve Kıbrısa mev
zuubahis kararın neşri tarihi olan 11 
11/ 937 den önce yapılmı olduğu kat'i 
S<ılış mukavelelerinm asıllarını ve bu
ruı müteferr i ihticaca salih vesaiki ka
nunuevvel sonuna kndar iktı~at vekale
ti Türkofıs b:ıc;kanlığına taahhütlil ola
rak gönderm k ri tamim olunur. 

Kzrşehirin 
bayramı 

Kırşehir, 2-1 (A.A) - Ulu önderimi
zin Sivnstan Ankarnya giderlerken Kır-
şchire ilk ayak bastıkları günün on se
kitlnci yıldönümü olan bugün çok canlı 
tezahüratla kutlanmış. Atatürk anıtına 
resmi ve hususi müc~-e-selC'r tarafından 

çelenkler konmuş nutuklar s ylt-nmiş, 
şehir baştan başa donatılmıştıı·. 

Kırşehir gazetesi Büyük Şt-fin o za
man K;ı~ehirde irad buyurdukları ve 
şimdiye · kadar hiç bir yerde intişar et
miyen kıymetli bir hitabeleriylc Kırşe-
hir gençliğine hitaben el yazıları ile yaz
dıkları bir hatıranın fotoğrafisini neş-

retemiştir. 

Hitabedeki cMüstakil yaşamak için 
feyizli vatanın teminine muhtacız. Çiz-
diğimiz bir hudut vardır. Bu hududu 
ecnnibin elinde bırakmıyacağız. Emni-
yctiınız pek ka\•idir) parçaları eşsiz kur
tarıcının ne sarsılmaz, ne aydın bir 
imanla Vlusp.l Savaşa giriştiklerinin 
canlı bir örneğidir. Bugün Türk ulusu 
bu i:lcnlin t:(hakkukunu görmekle bah
liyardır. 

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

Halkevi köşesi 
'-'.f7..zzz7.ZZXZZZZ//..TLLLLL7..7~ 

1 - Dumlupınar, Şehitfadıl, Halilbey 
Karata:ı. Keçeciler okulları ile ceza evin
de hiç okuyup ynz.ma bilmiyenlerle ilk 
tahsilini ynpmıynn yurddaşlarn mahsu!! 
halk dershnneleri, 

2 - Dumlupınar okulunda Almanca, 
l"ransızcn, İngilizce gibi yabancı dil kurs

ları. 

3 - Dumlupınnr okulunda lise tnhııi
lini tnmamlnmıyanlara mahsus riynziye 
l:unları, 

4 -' l lnlkevinde motör kursları 

5 - Halkevinde bayan ve baylara 
mahsuı daktilo ve yalnız bayanlara 
mnh~uıı nakı:i "e dikiş kursları açılmış

tır. 

6 - Halk dershaneleri ile yabancı dil 
kursları ikinci tqrinde batlamı~tır. 

7 - Daktilo, nakış ve dikiş kursları 
da yılbaşında faaliyete geçecektir. 

8 -Motör, daktilo, nakış kursları için 
Halkevinc, riyaziye ve diğer dersler ve 

kurslar için de Dumlupınar baş öğret
menliğine müracaat ediniz. 

SAYIN YURDDAŞLAR 
Halkevinin sizin için hazırladığı bu 

kıymetli fırsatı kaçırmayınız. 

HALKE.VtNDE. KONFERı\NSLAR 

1 - 27/ 12/ 93 7 pn:t.nrtesi günü saat 
16.30 da Kız liseıi edebiyat öğretmeni 
B. Süleyman tarafından Sart harabeleri 
hakkında bir konferan<1 verilecektir. 

2 - 25 / 12 / 93i cumarte.9i günü sa
at 1 7 de evimiz güzel sanatlar komitesi 
loplantıaı vardır. 

3 - 25/12/937 cumartesi E;Ünii ak
pmı ar ıuhcainin eilenti ıeceaidir. 

:>A)'t·~ : 3 - • 

SON HABER . , . .- ~ 

. 

Fransa hükümeti 
Notamıza cevap verdi 

ikinci notamız hazzrlanı yor 
l•tar.bul, 24 (Tele/onla) - Hataydaki son hadiseler hakkın· 

Ja hariciye 1Jekaletimiz tarafından Fransaya 1Jerilmiş olan nota· 
ya Fransa hükümeti cevabını 1Jermiştir. Bu cevaba karşı tarafı. 
mızdan 1Jerilecek ikinci notayı hariciye vekaleti hazırlamaktadır. 

Halep, 24 ( A.A) - Ankara yolu ile Paristcn dönmekte olan 
Suriye başvekili Cemil Mardam bey dün ak,am buraya varmış· 
tır. Cemil MarJam bey Franıa tJe Türkiye vazifemi büyük mik· 
yasta kolaylaştırmıfhr. iki memleket te iatiklô.limiı:i tanımağa v~ 
iıtiklcilimize müzaheret etmeğe hazırdır, demiftir. 

Hasta olan memurlar 
Devlet tarafından tedavi ettirilecek 

Vazifele ri llğvedileoler iki ay maaf alacaklar 
Ankara, 24 (Husuai) - Memurin kanmıunun 54 ve 35 inci maddelerine 

müzeyyel kanun Jayıhası meclisin n.ıznamesine ahnJIUflır. Bu layı.baya göre 
buta memurlar devlet tarafından tedavi ettirilecek, tedavi esnasında vefat 
edenlerin cenaze rnasraflan mensup oldukları dairelerin bütçelerinden tesvi
ye olunacaktır. 

Bir dairenin ilgası dolayısiylc açıkta kalan mcrnurlann maaıları mensup • 
bulundukları .dairenin ilga edildiği ay ile onu takip eden ay zarfında taın 
olarak verilecektir. 

Deniz Bank kanunu 
Mecliste hararetli münakaşalar oldu 

Ankara, 24 (Hususi) - Bugün Büyük Millet Meclisi Denizbank kanun 
lnyıhasını müzakere etti. Mecliste hararetli münakaşalar oldu. Söz alan mc· 
buslar arasında BB. Berç Türker (Afycn), Refik ince (Manisa), Ahmet ih
san (Ordu), Ziya Gevher Etili (Çanakknlt'), Sadri 1aksudi (Giresun) \C 

lsmail Müştak Mayakon vardı. 
B. Sadri Maksudi ( Denizbank) tilbirine itirnz elli: 
- Türk lisanı tebellür etmiş, ,·azilı gramer kaidelerine maliktir. Lisanı· 

rnız dünya lisanları içinde iıılenmiş bir lisandır. Dilimizde hiçbir terkip cDe· 
nizbank>, cSünierbank> şeklinde olııma:z. Teklif ediyorum. Bu müesseseye 
•Denizbank> değil, c:Oeniz banknsı> ismini verelim. Dedi. 

B. lsmnil Mü§tak Mayakon, B. Sadri Maksudinin bu itirazının yerinde 
olmadı~ını söyledi ve~ 

- Bu bir dil garibesi değil .. Dil inceliğidir. Dedi. 
1eticede B. Sadri Maksudinin tel:lifi ıeye ko}-uldu. Ve isim hususund.ı bir 

karar "\'erilmelt üzere lii.yıha encümene ;ade edildi. 
Hatiplerin itirazlarına iktısat vekili B. Şakir Kesebir mühim cevaplar ver

mİ§tir. 

MECLISiN KIŞ TA TiLi 

Ankara, 24 (Hususi) - Büyük Millet Meclisi ikinci kanunun on beşind .: 

kı§ tatili yapacak ve martın birinde tektar toplanacaktır. Martta yeni bütc;e 
ile beraber birçok mühim kRnun layıhnfon verilecektir. 

Kara yollarımızda inşa faaliyeti 
lıtanbul, 24 (Hususi) - Muhtelif) olların \'e bu meyanda lstanbul - Edir· 

ne, Ankara • 1 tanbul yolunun in"J'I fıuıliyetle devam etmektedir. A) nen 

lzmir • Çeşme yolunun Gülbııh ... c mc\ kiindcn , .> rılıp Karaburuna giden kıs· 

mının ~ose inpntı bitirilmi~tir. 

Bomonti'nin ruhsat müddeti bitiyor 
Orman çiftliği ihtiyacı karşılayacak 

lstnnbul, 24 (Telefonla) - Bomonti - Nektar bir:ı fabrikasının ruhsntna· 
mesi önümüzdeki ayın başında bitecektir. Bu suretle memlekette bira arfi. 
yatının boşluğunu doldurmıık için Ankara orman çiftliği bira fabrikası geni let.l· 

miştir. Ayrıca hariçten l, 184,000 bira §işcsi getirilmesi ve resmin indirilmesi 
hakkında baıvekaletin tezkeresi meclisin iktısat encümeninin bugünkü top· 

lııntısında görüşülmü~ ve iktısat vekili B. Şakir Kesebir bu hususta C'ncumt-n 
ezalarına izahat vermiştir. 

ON BiR AY /CiNDE , 
ithalat: 101 

117 
milyon - ihracat 

qıilyondur 
Ankara, 24 (A.A) - istatistik umum müdurlü~ü 11 aylık harici ticard 

İstatistiklerini tamamlamı~br. Alınan neticelere göre ikinciteşrin sonuna ka
dar ithalat. kıymeti 1O1 ve ihracat kıymeti 11 7 milyon liraya baliğ olmuıtur. 
Bu miktar 1936 sene.9inin ayni ayhrına nııznran ihracal fazlası 16 milyon 
liradır. 

, ................................. .-m?R ... 

• Yılbaşı gecesı 
FUAR GAZiNOSU SALONLARINDA 
Senenin beklenen en muhte~em balosu 

Bu balo için Avrupadan bilhassa getirtilen 

Revü heyeti 
Ve Şehir gazinosu a rtist kadrosunun herkess:e beğenilen nu

maraları ... 
Dans, Kotiyen, eğlence, nete. lzmirde hiç görülmemiş dekor 

ve sürprizler... Salonların konforu için her türlü tertibat alın 

... ···v ~ı;;;~ "b~··i~~~'Y~· ·;~h;~~ ' ~;~;;;~i;ffı~;. i<üiiü~-" .. 
park içine girecekler ve gazino önüne kad:ır ge
leceklerdir. 

Saat on ikiden sonra otobüsler dahi temin 
edilmittir. ......................................................... .......... 



ö lü azı e r er 
alınmasıııa muh açtır 

ESKi BiR TORKO 

Boyd boyun yok a herif 
Şamıı.masın şamama 

Ayda bir lıtercc.ik olsun 
Y ollamauın hamama 

Niltahundan 'ben vazgeçtim 
Var git söyle imama 

Akşam dedim bizimkine 
A sümüklü bana bak 

Çdı:emcm kahrını artık 
Benim yakamı bırak 

r.ti kasapta görürüm 
Kavun karpuzu sergide 

İstesem param y9k dersin 
Seni Allah yok ede 

Küfe ile getirirler seni eabah yedide 
Aksam dedim ...... 

BiR MANt 

Keten ~ömlcği ensiT. 

Duramıyorum sensiz 

Yılan giıııin koynuna 

Na.ıl yatanın hcnııiz 

Her •• 

Bu aene nzı Çqmede 
Gitmedim de ondan .• 
Ben de aitmeclim .. 

l 

bir 

göremedim. 

.. ,, 
omur 

MEVLA.NADAN B1R PAR~ 

cBugün, sabah oarabı ile dolu olan 
kadeh elimde, düşüyorum; kalkıyorum 
ve mestoluyorum. 

Adam öldür n 

ki B. Muuolini ıelecek mayıs ayma ka. 
dar ekonomik vaziyeti naal idare ede-

bileceiini endi,. ile dütüamekted.ir. 
Çi.inkü ilk maddeleria uhiı yiizünd-

bir ~k fabribl.. faaliyetlerİRi tatile 
mecbar bbmtlanlır. 

Radyonun 
muzipliği 

YAZAN : Eczacı Kemal Aktaf 
Markonl ölümünden evvel bir nazari· 

ye ortaya ı:ıtmış, §Öyle demişti : Tabiat• 
te nasıl sükunet mutlak, hareket mut· 
lak ise eter· dolgalan da ebeö..idir •• : Fi· 
zik ilmi bize sük<lnetin de hareketin de 
mutlak olduğunu ispat ediyor. Tabiat
te silkılnet içinde duran her şey ebedi 
sükılneünl muhafaza eder. Hareket 
eden her cisim de hareketinde ebedidir. 
Markoninin nazariyesi §U idi : 

Fezayi dolduran eter dalgalan.arak ha· 
rareti, elektriği yaptığı vakit bu dalga· 
lar fezada kalıyorlar. Havayi ne.sim! ete
rin dalgalariyle dalgalanarak radyonun 
hassasiyetini temin ediyor. Şayet Mar
koninin nazariyesi tahakkuk ederse in
sanlık Aleminin başlangıcından bert 
söylenen sözleri fezada duruyor demek
tir. imkan bulunursa AtillAnın ordula
nna nasıl emir verdiğin! radyo ile bı>
lup aynen işiteceğiz. Timurlenk ile Na· 
sarcddin Hocanın muhavere.mü duya• 
cağız. Falın Istanbul kapılannda gilr se
siyle kumanda verirken dinliyeceği%. it 
tarih ile bitmiyecck.. Büyük anneleri
mizin, bilyük babalarımızın seslerini de 
işiteceğiz. Yalan tarihe ait JeSler bid 
çok alAkadar edecektir. 

MeselA seksenlik bir dedenin ylrml 
yaşında iken yaptığı çapkınlıkları öğ

renmek mUmkün olacak ... Aile dediko· 
duları başlıyacnk.., , Herkes her tanıdı
ğının mazisinde ne gibi laflar ettiğini 

anyacak ... Bu hem iyi ve hem fena ne
ticeler verecektir. Ben kendi hesabıma 

bu işin vukuunu düşündükçe düşünU
yonım .. Bizim evden radyoyu ayarlıya
rak benim gençliğime ait bir kaç mükA
lemeyi bulurlarsa, bunun tefsiri, tcbaill 
mümkün olmıyacaktır. Radyonun he
nüz böyle muziplikleri yoktur. Fakat 
fen, ilim durmıyor ki ... Böyle bir şeye 

de im.ktı.n verilirse hemen tann hepimi· 
zi bütün çapkınlan korusun. 

Japonya 
ile ticari 

27 /5/'>37 tarihli mer'i Türk ·Japon 
ticaret anlafması hükümlerine göre: Ja• 
ponyaya ihraç edilecek Türk mallarına 
ait menıe ,ahadctnamderio..in Japon 
gümrülclerince tasdikli cB> nüshasının 

ihracat 
Benim mestliğim ıc:rvi boylu ıevgili· 

min güzelliiindendir. Ondan b&§ka var 
olan birıcy bulunmadığı z.aman ben de 
yok olurum.> 

«Belki de d*tatöriin ea sorı jesti yap
, muı saati relmiftir. Bütün diinyaya bT-

işlerinde bir artma 
vardır 

SAKATLARIN DAC SPORU 

Amerikanın H,255 kadem irtifaında~ 
olan Long Peak dağına kolhık değn ~· 

ile seyy.ahlııt' çıkmaktadır. 
Bu sakat seyyahlar kafilesinin en gen

ci 20 yaşında bir delikanlıdır. Ve dokuz 
yaşındanberi koltuk d~eği ile gezi
yor. Bir diğer, bir ayağını yedi yaşında 
iken kaybeimi~tir. Fakat koltuk değ
neklerini gayet mahi.r.aııe idare etmek 
suretiyle her lınngi sa~lam adam gi -
dağ spoi-tı yapabilınektedirler. 

BiR BiLMECE 

Anlı nnaz bumu kamız .. 
lnııt etmİ§ .. Yayan ~tmez. 

Cevabı: Yann. 
Oünkü hilmecemi~: KEMAN. 

aliat • • _ı _ _ı_L! ik 
fi empery siyuetine UC"'I'.,..._. • Son hafta içinde ihracat muamclele· 
ticf&rSIZlıiau itiraf ekt 1>ö,I bir etm eme • rinde bir artma mii§ahcde edilmektedir. 
)olda ıüriildenmeıi ibtinı.Ji d.ima me"f'• Q37 · ·· ·· '- lt · d · d'ye . ~nesı uz.um rea.o csın en ıım ı 

cuttur.» kadar yapılan ihracat 18000 tona hali~ 
-=-

Kahirede 
olm~tur. incir ihracab iae 23.000 ton· 
dur. Bu yekuna 3000 tonluk hurda ihra• 
catı dalu1dir. 

• BAŞT ARAFI BtRtNCl SAHlFEDE • Ozüm çeken memleketlerin başınd" 
ceii sırada İtqip kakışma esnasında aya- Almanya, ~ki mevkiini elde etmek üze· 
iı kaymış "e yero yuyarlan~t.. Ahmet ı redir "c bu &ene 7000 ton çekirdeksiz 
Mahir Pllf• yaraJaı:rtUJhr •. Vafd P~t~ kuru üz.üm çckmti~tir. İngiltere 5500 
grubu Ahmet Maba- pqa ile dah ik.i tonla ikinci gelmektedir. 

kitinin mubale!eti™: ~arşı ittifakla ~ah.a~ t incir ihracntmda lngiltcrc 5500 tonla 
pqı!ya mffietin reısı olarak emnıyetını en bn~ta gelınelı:tc, Almanya 5 300 ton· 

ı bildinnq ve ba.ıröstcnn anayasa bUh- 1 la ikinciliği almaktadır. lngiltere her iki 
• jranmda aldığı vaziyeti tamamiyle tasvip 

1 
mahsulü de geçen sene daha fazla ııl· 

i 1 eylemittir. Kabul edilen karar ıuretinde 1 mıştı. 
,! buna m if nzİyet ala.cak nya N~ ı incir mahsulü iç.in en ufak bir tehlik• 
· has pqadan baŞkası tarafından yapalack bile mutasavver olmndığını, aliik.adı:ıt 
1 her baııgi bir kabme.yc müzaheret gös- 1 makamlar hildirmckt.cdir. üzüme gelin· 
'terecelc olan parti azalarının derhal par- 1 

ce elde mevcut stoklar ceste ceste lhrat.; 
tiden tlırdedileeeltleri INldirifmddedir. t edilmektedir. 
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Vasil işaret verdi, cellit atıldı .. 
Bir saniye sonra başvekil Bardasın kanlı ve kesik kafası 
imparator üçüncü Mişelin ayakları dibine yuvarlanmıştı 

V uil vaziyeti kendi için, emelleri Artık kurtulmuştu. Bu istemeyİf «velinimet» telekki 
ye plim için tehlikeli gördü. Artık istikbal onundu. ettiği Jama kvçı nankörlüğe düt-

Endi.teye düttü. Bardan, Vasilin önünde.. Vasilin mek korku.ı;undan değil, belki daha 
it bozulmak üzere idi. yolunda büyük engeldi. zamanın gelmediğini idrak etmes~n-
1.mparator, karar verilmit olduğu imparator onun için bir hiçti. dendi. Yolwı Ve.sil r:uhta1:i insllnlar 

halde cellitlara idam emerini .. ölüm Madam ki bu dakikıı.da Bardu ar- için mukaddeJ yeminlerin, ahitlerin, 
ipretini vermekte tereddüt ediyor- tık ölmüttü, bu büyük düşmandan peymanlarm çüknın ve minnet his
du. kurtuhnuttu, arttk Vasil kendisine ferinin ehemmiyet ve kıyn.eti yok-

Vaıil, kq ve gözle üçüncü Mite- Bizansın mutlak hakimi diye baka- b.ı. Ol&ınazdr. 
le: bilirdi. Bizans tarihi bize gösteriye:- ~i bu 

- Haydi .. Ne duruyorsun.. Ne Cellatlar, kanlı vazifelerini gör- kanlı hidset!e", bu ciruıy...:ıten pek 
bekliyorsun •• Cellatlar hazır •• Verile- dükten IO!lra daha başkn bir emir az ıonTa Vasil, velinimeti olan İm· 
cek emri neden venniyorıun.. olup olmadığım &ormak, anlama!: parator üçüncü M~ele de amasına 

Der gibi ipretler, hareketler ya- ve infaz etmek ister gibi V uile bak- hazırladığı ile.beti hazırlarm~, kendi
piyor, fakat bu hareketlerin. bu ip- tılar. sini «hiç.o iken «hep» yapan, seneri
tetlerin tesiri olmıyordu. Vasil bu dakikada eğer istemiş tikten saraya yükseltmit İmparato-

lmparator, V uilin olduğu tarafa olsa idi bir tek işareti ile İmparator ra kar§ı minnet ve şüı~an borcunu 
bile bakmıyordu. O bu dakikada ilı- üçüncü Miıeli de amcası Başvekil ödemek için celladın kanlı satırlarm:ı 
timil amcaauun idamı, öldürülmesi Barduın yanma gönderebilirdi. başvurmu§tur. 
hakkında vennit olduğu karara na- Fakat istemedi. -BlTMEO(-
dim bile olmllfhı belki. --~~~----------------~~-

Belki c1e biraz sonra ölüm emri Dün.yada neler oluyor 
için açılacak duclaldan Bardası ser-
best bırabıak için kımıldıJ:acaktı. 

Vapurla iki günde 
Amerikadan 

Her yere talihli elçi 
tayin eden nazır 

O 7.alllall yalnız bütün yüksek 
emel, gaye ve balyalarına vedi de
ğil. Muhaldrak olarak hayatına da 
vedi etmek mecburivetinde kalacak- Avrupa ya Amerikanın Japonyaya nota ve pro· 
b. ı. madam ki Lu d---'-eye gelmi•- b. 1 .. .. • •• . test.olar ya~dırnıası ınünascbetıyle Anıe-
~ ~ "T Olomo ıl erde bugunku şımsek suratı . . · rd ı H 

ti, bundan ya muzaffer veya mağlup . "' . rıkenm H:ırıcıye nazırı K{) e ul de 
larak -'--1.. lizung li ord onlara verılen «havayı yaraı·• ~ekıltlen günün adamı oldu. 

o M---:;;u-ld v e ': B-~:, .. 1 ileri geliyor. Arabanm üzerini ne kadarı B .. L ti H 1 1 k-"- .J ' k 

düğil takdirde ittikbal onun demek- girinlısız çık~nlmz yaparsanır. o kadıır dilen bir .;;özü hntırfat.nlıın. 
uzaner o ugu, yanı nruu 0 - . • • u munascıuc c u ıa 1.ı:::ınua zt re-1 

tL Eğ b .. ....:& 0 __ .J__ .. 1.. d havanın rnam olına.>ı azalıyor. .k 1 . . ı er ug ... n oaruaa o um en Amcrı .a ıarıcıye nazırı, ıer nereye 
kurtuluna onun yerine kendi.sinin Bunu lokoınolıflerde de tecrübe etti- bir sefir tayin etse, o adama denniş ki: 1 , . 
cellit 8nünde diz -ı:.•·ec~ muhak ter ve bugün Aınerikada bulunan en L d ( p . ) r· l KAYBOLAN DANSÖZ 

~ -~· • - on rava vey.ıı arıs" se ır o -
kaktı. Buna ıüpbe bile etmiyordu. hızlı lokomotif bu şekildedir. duğuııuz içi~ dol:rusu şansınız varmış. Geçen Temmuzun hidayetinde, Aıne-

Mağlübiyet Vuil için manen tol- Şlmdi ayni usulü Okyanosları geçen G 1 d V 1 B ı· t p . 1 . rikadan Şerburga gelen ve rıhtıma ya· 
'..ı..!:... .. .. •• eçen er e ı yam u ı arıs e çı .. . . . . 
uug ... kadar maddeten de olumdu büyük vapurlara da tatbık e tmeyi dü;?ii· t.a . d'ldiw · .:ı 1 .. J naşan buyuk hır trıınsallantıktcn yırnu • ym e ı gı zaman "'a ıa nnzıru;.ın ev- .. . . . 
lmparatonm dalgınlıiından iatifade nliyorlar. Bu hususta bazı nıiihcndisler 1 k .ı· . dort yaşl,ırın Jn, esmer giızelı, ~ık bır • • ve enuısınc : . . . 
ederek elınl beUndeld lalmcma gö- bir model hazııiam~lardır. Bu model- k.adm ındı : Jan do Koven ... 
uı__ıü - P rise elçi olduğum için Uılıhim B 

8
.. l k <l da t . Id 

~wu • de.ki geminin bacası olıuıyacok gemi u uze a ının yanın e}'ZCSı a 
,.!!_:Lo...!_! s!-L_.. d!La.! varmış. değil mi? demiş. ŞcHıa b 1 .. 1 H ' k . • d p 
UOZlıSDll ~yosa lKU: daha ince uzun bir ş~kll alac:ık. • • ynı u unuyoı"u. er ı u ı e a· 
O da vaziyeti anlamtt .. O da Va- Kordel Hul cavap vermi.ş: ıis sergisini :zi~·arete gidıyorlardı. 

Projeye göre bu geıni Avı·upadan A-
sil sibl endifeye düfmü,tü. Vuil, - Uıı! Ben dl! şiırıdi onu siiyliyecek- Jan, san'atkar ı-uhlu, zeki bir kadındı. 

merikaya iki günde gidebilecektir. tı·ın . · lnhncini yan Çekerek cellatlara ba-
ğırdı: CEHENNEM SOR'ATC ı BOYOK BCR ŞEHIRDE YILDA OÇ 

- . Haydi... DIN YANGIN OLUYOR 

Nevyorkla, balet senal'yoları yazıyor, 

dans dersleri veriyordu. Birçok kerre 
sahneye çkırn~ ve nıuvafakıyet kazan· 
mışlı. 

-1-

Kaıap Vaydmanın öldürdüğü kurbanlarının kanlı kapana na
•tl dü,ürüldiiğünü bir Avrupe mecmucuı bütün tal•ilatile yazmıf
tır. Zamanınuzm en korkunç caniıi ve cina}•et tarihinin en tüyler 
örpertici bir sahile.ini teıkil eden bu cinayet .aiıinin iç yüzünü 
gö.teren bu talıilôtı bugünden itibaren okurlarımıza mnuyoruz: 

genç geliyorlar. Yanındaki koltuklara 
~uruyorlar. Madam Şeklaymla kardeş 
.kızı Jan dö Koven.. 

Tiyatro bileti alabilmekte uğradıkları 
ınüşkülatlan bahsediyorlar. Birdenbire 
ynnların<laki oturan delikanlı kalkıyor, 
lngilizce şu sözleri söylfyor: 

1 

- Arzu ederseniz hizmetinizde bu
lunabilirim. Fransızca bndiğim için her 
halde size yardımım olur. 

lki kadın birbirlerine bakısıyorlar. 

Acaba bu, mU~teri avına çıkan bir ti
yatro simsarı mı, yoksa hakikaten ken-

dilerine yardımda bulunmak istiyen bir 
centilmen mi? •• Yahut macera peşinde 
koşnn. genç kızı gözüne kestiren bir ser
seri mi? .. 

Hayır. Delikanlı bir centilmen .. Halt 
ve lavrt kibar. Konuşll§u, söz söyleyişi 
cidden nazik. Bu haliyle evvela genç kı· 
zın, sonra yaşlı teyzesinin hoşuna gidi-

} ..... Bir aralık teyze, yanlanndan ay
rılmak mecburiyetinde kalıyor. Avdetin
de ne görse beğenirsiniz? Iki genç, sanki 
kırk yıldır birbirlerini tanıyorlarml§ gi
bi samimiyetle konuşuyorlar. Glillifil· 
yorlar, şakalaşıyorlar ... 

Teyze, oturdukları otelin kapısından 
girerken genç kııa soruyor: 

- Kim bu adam? 
- Yalnız ismini öğrenebildim. Boby. 

23 Tenunuz Cuma günU buluşmak için 
sözleştik.. 

Yaşlı teyze bunda bir mahzur gömtl
yor. ÇünkU Amerikada genç kızlar, flört 
yaptıkları delikanlılarla dans yerlerine, 
tiyatrolara giderler. Geç vakitlere kadar 
beraber gezerler. Sonra kızın iffelinden, 
ciddiyetinden emin, genç gUzel bir ka
valye buldu. Gezsin, eğlensin. Yabancı 
memleketlerde tesadüf olunan hu gibi 
centiLnenlerin çok faydası da olur .. 

Ertesi gün Jan sergiyi, büyük ınağn· 
zaları dol~ıyor, teyzesiyle saat 18 bu· 
çukta Ambasadôrde buluşacaklar. 

Teyze, biraz geç geliyor. Ve Jnnı bu· 
lamıyor. Küçük Garsonlardan birisi : 

- Matmazel, bir mösyö ile benıbeı 
gitti. 

Diyor. Yaşlı kndın, bunu biı· fenalık 

saymıyor ve bir tanıdığı ile beraber ti· 
yalroya gidiyor. Gece yarısı oteline dö
nüyor. Genç kızın henüz gelmediğini 

o~reniyor. 

Ertesi günü, genç kızın yatağım bo~ 
görlince, telaşa dUşüyor. Otel garsonu
nu çağırıyor, soruyor. Garson: 

- Dün akşam kodak: makinesi aldı. 
ve ~sen Klu'ye gidiyorum• dedi. Çaktı 
giUi. Başka bir şey söylemedi. 

-BITMEDI-
S~tyoa ~ olmak. ~zere iki Sür'at diye bugün hitlm tnnıdrkları- j 

cellit d~ ve 9ımtek gibı laLnçla-ı rnız hirşcy değil, meşhur Alınan tayyar~ Yangın, eskiden [stanbulun en biiyük Kulede eg~ len ti 
nnı çektıler. ·· h d. · H k l r k. · Cellidm • . , • mu en ısı avn .e < ıyor ı. belasıydı. Ş~hrnı büyük yangmlaı la ha-

•• .ıt bdın bird~am~~e .~par~- - Siz, asıl yarını bekleyiniz. Zaman rabclıklere dönıniis ko::a koca lh::ıl.1rc yer yapmışlardı 
Orta Amerikada 

sarsıntısı 

Par'.is onu teshir etmi§ti. Muvasalatı
ıun ilk günlerinde dostlarından birisine 
yazdığı meklupta: 

torun onun e ve ız çokmut vazı- . ..- eParis hayatı beni hayran etli. Sana 
Yette duran n __ _ı_ -- h" tt' gelecek bır t.nyyarc, ~akıka<la on itki hu- ll7. mıdır'! k · ı ı J • T Meksiko, 24 (ö.R) - Son habederc r:vvelkı' "'u··n Ba"mal1anede hı·r yarala· uanmH ucum e ı. k .1 1 d _,_ ço eyı 1auer erıın var. iyatro mülte- ı.:. .. .. 

Bu hücum o derece ini ve seri ol- çu nn t.ate ecı.;JI. F~kat a.-;ri itf:ıiy ~ teşkil:ıtiyfo, l..;l.ınhul ziınl rinden bir kaçını gördüm. Bunlar- göre Meksikoda ve memleketin diğer ma hadisesi olmu!ltu. Mehmet oğlu Ati 
mu•tu ki üçiincü Mi-1 ne menetmek Bu v::ı.ziyetle mesela 511 mil ıne.~afelik nrlık hüyi.ıl: yangın folakeUcrimbı kur- d"ıt bı'n·sı· , fJu· yu··k tı·yalı'Olardan !Jı·rı·nd~ şehirlerinde hissedilen şiddetli yer dep- d d b' bsk 1 k - •• d 

:J" r- 1 • "' - renme inin merkezi Meksikodan 423 8 ın 8 ır genç - ·anç 1 • yuzun en ar· 
i..m· b:. L---'-ette bulnnmaiWa ne de mr yeri dört d cıkıka :.ia katetmek mÜın· l B l b b b' lh k d 1· d lb h. • k d f 1 ·ı ->:. 
·T .. nara&; ~--o Lu muştur. unun a era er ı a33.\ ı· ansclmcmi, bir diğeri b:ıletlerimden ha- kilomclre mcsafodedır. Hareket saat ye- ın aşı · ra ımı un ura a çatası ı e «gir 
ağzını açıp tek kelime IÖylemeğe ka- kün olacaktır. Daha anla~ılahilir hir ta· ş.ın. yangın ni.ıfu.;u çok olan yerler için zılarını göstem1cmi teklif etti. Teyzemle diyi 18 saniye geçe başlamış ve 7 . da- surette yaralamıştır. 
dir olamamıftı. riflc söyliyelim, 205 nıi! rıı safe.den ibare t daimi bir tclılikcdir. beraber küçük ve giizeI bir otelde otu- kika 19. buçuk saniye de\•aın etmiştir. Suçlu hakk1nda tekemmül ettirilen ev· 

Barduın kellesi iki u.niye içinde ola.ıı Londra-Parıs yolu 16 daJtikadı kat.- Istanbulılaki yangınlar lıakkımh eli· ruyonn . .t lçerilerden gelen haberlere göre zelzele rak iddia makıuıuna ve oradan da tevlcU 
İmparatorun ayaklan dibine yuvar- edilecektir. ıniufo bir hesap yok. Fakat, Fran;;ada Di}'Or. çok şiddetli olmuş ve bir çok yerlerde talebi)•le nöbetçi ıorgu hakimliğine gön· 
landı. F k b. 1 1~0 · ı k _ .;ı 1 L · ,ft. t•kt ··~ .ı· w . ..A. hasarat ehemmiyetli olmtı§tur. Nufusça derilmiştir. Burada bir mesele olmUJtur. 

• a al ız >u aatle ,, mı alt:UCll neşro unan rıır ı:....,ı.> ı en ogreıınıgumı.e N 7.ayial ta vardır. Amerikalı bir kadın 
Vücudu cellatların vahşi savletleri tayyareleri ekle etmedeu önce tayyare· göre Parıstc s ne<le üst iiste üç hin yan- Temmuzun 21 inci glinün<leyi7# lfos- korkusundJn ölmüştür. Geç valc.te le.adar nezarethanede bir gen· 

ile parça parça edildi. O derece ki l · ınan caddesinde, büyuk bir otelin, Am- M 1 d cin bulunduğu haber verilmiş ve kendi· lcnn hacimlerini hayli d eğiştiıınck lazım gın o ııyorınuş • 
tarihin kaydına nazaran bilihara ce- basadörün bl.iyük salonunda. Bir çok 3fS) ya a ıine coru1duğu zaman bir hadiseden do· 
__ .ı! defnetmek N-m' bu parça'-- top- geliyor. Arhk o uıınıın ıneseln bugi.inüıı Gene aym bt.ıti .tik bize yangmın en 
acw "T uın müştriler geniş koltuklara oturıntı§lar, lc.yı ihı:arlı bulunduğunu söyliyerelt asıl 
lamak •~--geldıg•w1• zaman oldukça en heyecanlı sür'ati oları csaatte 400 ınilı. tehlıkeli yerlerden zi}'adc pek ihtım l • Ekmekcı·/erı· grevı· h ~ını ya gazeteledııi okuyorlar, ya da girip n iidise}'i ketmetmi~tir. 
uzun bir vakıt sarfedildi. pek tabii bir si.ır'at olacaktır. verilmiyecek yerlere.len çıktığını gostc· çıkanları seyrediyorlardı. p ris, 23 (ö.R) - Marsilya ekmekçi· Duruşmaya ait bütün dosyalıı.r tetkik 

Barduın kafuı vücudundan ay- Ayni sckilde muazzam voku t.ıvyare- riyor. Bu da_vııngın çıkmak ihtimali o- B d ı · · u ı 1 leri grev ilan etmişlerdir. Fakat bazı edllmi•. ihzarlı geldiğini söyliyen Alı'nı'n 
rdıp yere yuvarlandığı zaman Vasi- leri in~o;a ed~rek Atlas <len iz.inde tam bir lan verlerde sıkı tertibat alındığına, pek reli bir delikanlının dalgın dalgın gaze- f ırmlar işlerine devam ediyorlar. Noel hiçbir dosya ile ili§iği görülememiı vo 

. " " 

1 

u meyan a, şı ~ geyınmış g ze Ç"' ı- ., 

lin Ö 1 • d • k ib• lak · · A • • • • • arifesinde Marsilya ahalisinin ekmeksiz g Z ertn e ftmfe g l par bir cmnıyetle sey,ıltat e t.mek ımkanlan bu· thtımal verılıııı)•en yerlerde hu Ledbıdl.!· Le okuı.luğu gorulılyor. kal . I . ti f nl k • crteııi gün sabahleyin gelmesi lüzumu 
-ı --IA. ınaınası ıç n ıs yeu ırı ara as en k d b l 
~ ~~· lunabilir. . rin ihma l edildiğine bir delildir. Iki yabancı kaduı, biri yaşlı, diğeri ameleler temin edilıni§tir. en isine i dirilmiıtir. 

~~~~~~~====z====~~==~~~~~~~R~~~~~~z~çatF~~~~~d•''~~tğ:~A'ııchmws 'G:pd~Asd 1+ +kı.w1s• Ali~w~k~~~~™~~ 
. nu ırpın ı ı "r a e gor u. 1 en gı ıyoruın. ı. ap ı •unı a rızası 

1 

un uuerı o ~ıyor ve a şaın o ına- mış iııe de derhal Bayraklı karakoluna 

HALK MAS ALLAR [ . - Aman hc ııı buradan ku~·.tarın ·.Ne için yaplıın . sını il.det.n sabırsızhkla bekliyordu. Ak- telefon edilerek tekrar mahkemeye ge-
?ryc ayakl~rım~ bağ~adılar.Önumdekı hu .ı Diyerek onlardan ayrıldı. Ver elini şam olunca da bir An önce ()dasına çeki- tirtilmiıtir. 
ınsan keınılderı nedır.. gurbel diyarı diyerek yola çıktı. Az git- • tip kapıyl içeriden kapatıyordu. Makim suçluya ıordu: 

E 1 Z ' Diye bağırıyordu. ti, uz gitti, dere tepe düz gitti nihayet Kız merak etti. - Soyadın > Vve aman '! -· ~ız artık onun aklının başına geldi· başka bir meıiılekete daha geldi. _Her halde bunda bir iş var. Birge- - Şık! 
gmı anlamışlı. Hemen ayağının b.ı.c•\arı- M 1 b K 1 . C! · • a t ğ · t '- Bı'z:: "•n• 

1 

. .. . . . . "' asa u ya.. 11; >u ıneınleketı de ce bu odada saklanayım bakayım ne ola- --vcnın Y P 1 ın •ı e 11
"-·· .... 

1 d 
nı çozdu. Işı anlattı. Tavandakı ıkı kır. da yas içinde buldu. cak.. sorduk. tbrahimi yaraladığını sakladın 

Ç le n e I indiler. Dördi.i hirden ağladılar. S.)nr Sebebini sordu: Diye dlişündi.i. Gündi.ızdcn kızın oda· ve batk.a bir işten ihuırlı olduiunu aör· 
~~~ d d · h k t k ki ı. liyerek mahkemeyi aldattın, niçin bu yo· · a pa ışa ın ızının ar ı n ının "~~ıııa - Buranın hükümtlarınuı bir kızı sına girdi. 

gelmesine sevindiler. lu tuttun) 5 var. Çok güzel bir kı-ı:. Bülbül gibi şa· Odada bir büyücek yük \•armış. Yü- _ Benim böyJe ıeylere aklım ermez. 
- Kulübenin kııpısı dış:ırıdan kilitli itli. kırdı . Gi.iler, oynardı. .küu irine saklandı. Ufak bir budak de-

G b K 1 
H b b 10 Evrak tamamiyle okundu. Oç, b~ı •• '-' • • •ti• ep era er pençreden çıktılar. Dur- Beş on gündür kıza bir hal oldu. Ne liğinden odanın içi gözük'üyordu. 

soy er, ne c gu er. Ağzından tek kelime Giizünii bu deliğe dayıyarak bekleme- nava tarıı.flarında bir kulede eğlenti yap· O egı 1 ı 1 dü de elele \•ererek saraya gittiler. .. 
1 

el 
1 

erkadaı iki kadın tedarik etmifler, Bur-

OıJarın geldjğini görenler lel.'.iş, hay- k k ı - l ı d Ak ı d al F k _ Kotay gelsin nı·necı·ğı·ın, dedı·. N"' s· rd d. k çı armanın im ün ve ihtimali yok .. Pa· ge Ja§ a ı. şanı o unca pa iş ıın kızı mışlar.. a at bu cğlentide Ali ile tbra· ._ - ıze ya ını e ıyor, çı rık ~eviri- ret ve korkuya düştüler. d 
işahın sara~·ı matem içinde.. her vakılki gibi yine odasına girdi. Ka- him arasında kıskanı;lılc baılamıı. suçlu yapıyorsun .. 

- Hiç .. . Kızını ... işte görüyorsun ya. 
yoruın. 

- Eyv.ah bu çıkrık padişahın kızının 
aklıdır. Ben onu hep ters çevirmek su· 
retiyle padişahın kızının aklını başından 
alıyordum, sen onu .şimdi doğru çevinuc
ğe başladın, gürdün mü yaptığın işi. 

Nasıl dli~ınc.<ıınlerdi. Bir kerı-e öldü, Kı7. bunu haber alıncct: pıyı arkasından kilitledı. soylenen bir söze tahammül edemiyerek 
plrçalandı :aııneltiklcr! üç kız d:ı sağ- Bir çare bulurum.. Soyundu, dökündü. Aynanın karşısına cebinden çıkardığı fıı.lçata ile lbrahimi Hem çıkrık çeviriyorum hem kazan kay

natıyorum. Sen ne arıyorsun buralarda! 
- Karnım acıkmı§ll da yiyecek bir 

şey arıyordum . 

dı. Daha sonra bunlar deli kızı da elin- Diye düşündü. Doğruca saraya gitti. geçerek tuvaletini yaptı. Saçlarım dil- ağır surette yaralamııtır. 
den tutarak gnliyorlardı . l-ta·kı·m suçluy~ t•krar ao d ... - Yabancıyım. Garibim.. Kimsesi- z:eltti. Sonra odasının pençeresini açtı . ~ " r u : 

Nihay.et mesele anlaşıldı . Padiph kı- zim. Ne iş olsa görürüm. B eni alır nusı- Pençercnin önüne oturarak !leklemeğe - Ne diyeceksin~ 
- Dur da sana biraz ekmek ve katık - Ya bu kawıı? zının kurtulduğuna, eyi olduğun o k - ııız? başladı. - Ben yaralamıı.dıml 

- Acaip Bu kadıı.r İnsan y lan mı getireyim.. - Kazan da kızın fikri.. <lar çok sevindi ki hemen memlekette Dedi. Saı ayd~ cariye, hizmetçi çoktu. Biraz sonra beyaz bir gövercin gelerek 
KoC!l karı çıkrığın ba~ından kalkıp Bunu duyar duymaz kız ko· a karıyı ~ırk gü~ kırk gece şenlik yapıLna.snu ı Bir kişinin fazlalığının ne ehemmiyeti pençerenin kenarına kondu. 

oracıkta bulunan evine gitti. Kız da yar- , kuzan..t attığı gihi haşlıyarak yaktı Çık- ırade ellı . Onu kurtaran kıza da: olurdu. G.. · · ık· di p l t .b. b. d . overcın sı ın . ır an a gı ı ır e-
dın~ ols~n diye çıkrığın başına oturup rığı da ~yuna sağa ç.ev'.~'iii ... S~~ra ka- - Dil~ ben len ~e dilers:n .. d:'1i. - Gel, dedile'r. Kız arayda yiyip iç- likanlı oldu. Delikanlı elini lazın ağzına 
çevırmege baş~~dı:. ~ .. 1 z~nı d~vıre~ek aleşlerı son~uııdu. ?eri- Fakat kızın kalbınde perı padışahı?In meğe başladı. Bir t.nraftan da padişahm soktu. Dilinin altından ufak bir kağıt 

Koca k~.rı .. dondug~~ z.aı~an kızı çıkrılc sın ~crı delı kızın bulundugu kulu beye 105lu~~n ~ş~ı ~lduğu için ondan lnşka kmnm hareketlerini göz. önünde tutu-ı çıkar<lı. Kağıt çıkar çıkmaz kız güzel 
başında gorunce bagırdı · .. 1 geldı. . .. . . . • ne dılı~ebıllrdı.' r yordu. Kızda delilik falan yoktu. Sad~ce sesi ile bülbül gibi söylemeğe b şlııdı. 

- Aman, ne yapıyor:;un . D t?h kızın kulubesıne gırdığı uımgn - Bıt şzy ısteınem. Hoşça lr..nlın .. dili söylemiyordu. Gülıniyordu. -BIT.MEDI-

ııöylüyor) 

- Yalan y 1 
- Senin bütün i,lerinin soyadın gİ· 

bi şık olduğu anlaşılwor. 
H -disenin mahıyetine ve mevcut de· 

!illere göre uçlunun tc:\ kifine ve evra· 
kın iddia mak mm lt' dun karar ve• 
rilmistir. 



7..z717..~/ZZZZZZZZ7Y'Z7..zT.LZ77...ZZXZ-:LZT..LZZJr27...V'..1<.77.LZ7.z7..77-.ZTJZ7J.L7J".LZZZZZ7ZZZZZZZZZ7~ 

BÜYÜ!( VE TARiHİ MACERA TEFRİKAMIZ ~ 

a 
Y<zan : ERDAL 

........... mll .................. 4\MllKmM*EIWiWll ......... 111111 .. llm!ll:!ll ............ . 

N. 18 

---------------------
Kari Rid bütün hıncı ile bağırdı 

Ben de 
kafan 

içtiğin insan kanlarını 
kırmazsam bana da ... 

Nakleden: . A. öZY AMAN 

- 19 -

ağzuıdan 
Erkek! .. 

A~an Panten sesine ciddi bir eda 

1 

Pon sür Riı1enin ihtiyar ve bütün 
verdı: zevkleri artık dedikodu olan kadınla-
-Eğer sekiz güne kadar gelmez- n kendi ardannda hep bu meseleyi 

aem ve size çalınan plam getirmez- konuıuyorlardı. 
aem bana da aptallann aptalı, bu- - Kom~u, ben neler duydum, 
dalalann kralı desinler. neler öğrendim bir bilsen .. 

vııı d. ? 
ın. 

Neler duydun, neler öğren-

BULUTLAR TOPLANIYOR 
Mülazim Filip yok mu? Hani 

ı;u genç delikanlı .. Binba§ının dama
dı olacak genç .. işte onun kaynatası 

Pon sür Risle sayfiyesi ufacık bir olacak binbaşı ite arası pek eyi de
yerdi. Burada geçen kadiseler pek ğilmiJ .. 
tabiidir ki etrafta çabuk yayıldı. Bu - Sahi mi söyliyorsun? 
hadiselerle alakalı olanların sük\ıt- - Hiç benim yalan söylediğim 
]an bir çok dedikoduların yer bul- var mı? 
ma.sına sebep oldu. Binba§ı Şartre- - Pehi ama neden? 
nin beklenmedik ölümü.. Mülizim 1 - Bak anlatayım .. Ama söyliye-
~ar§ın ka~aya u~aması.. Esrar- ceklerim wahrem .. Dedikodu yapıp 
engız kadın dıye muhıtte anılan «Pa- ta aleme yayma sakın. 
risli kadın» ın birdenbire kayboluşu - Neme lizım. 
bu üç vaka arasında münasebet gö- - Binbaşı, damadı olacak müli-
ren sayfiye halka ara.aında hakikatten zimin Parisli kadınla dalga geçtiğini 
uzak bir ıürü farazivelere kaoı actı. keşfetmic. 

kusturup ayı 
Demesinler 

YAZAN : Vicki Bamn NAKLEDEN : Metin Orba11 

-10-

Hilda sinirli sini ~Ii ağlıyordu 

Nezaket ve itimadı 
suiistimal etmiş 

Melek adında bir bayanla on be§ gün 
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vw•il fı ~ n 1 IZMIR SICIU TICARET ME IZMIR iKiNCi iCRA MEMUR .. 

,,ıe o R s A ı MURLU~UNDAN = LUCUNDAN: 

Y ·ı Fa sta ..,.,. (Ankara anonim Türk sigorta Musta~~Emli~veEytamban-enı en v ANKARA RADYOSU: 'UZUM tirketi lzmir acentalıjı) ticaret un- ~aından öd~ç aldıgı J>8.l'.~!a m'!ka-
öğle neşriyatı: 352 Inhisar idaresi 10. 13.50 vaniyle lzmirde Gazi bulvarında 1 ı bıl -~~ya ı~tek eyledıgı. ~irde 
Saat 295 ü. Kurumu 12.25 15.50 numarada muamele yapan ifbu ıi- Oçuncu Sultanıye mahallesınm ~ 

13.30-13.50 Muhtelif plak neşriyatı 209 M. j. Taranto 13.75 15.25 gorta tirketi acenteainin ticaret un- refpqa aokağmda 169 numaratajh 
..................................... 

13.50-1415 Pl§.k: Türk musikisi ve halle 184 jiro ve şil. 13.62 18.50 Akhi••• tütüncüler bankası haneye kapıdan girilince bir kori4 
kıla 126 A R. '*~ .. .. 13 50 15 25 vanı ve ...... d ld b" tbak wd iki" oda 

Yazan : Mlşel Zevako 

-48- şar rı . uzumcu . . lmıir ıubeaine verilen vekiletname !!!• '..? a ır mu aag a 
14.15-14.30 Dahili ve harici haberler 96 Y. I. Talat 14. 14. .: __ _.kanununun hükümlerine gö- ve Eırefpqa caddeainde 169 numa· 

C!:-- ellml uzatıyorum mosy·· ö Klod ... nından uzaklaştırdı. l5 30 d b M .. _,,_ ö~ trn 89 K T lA 7ıc 15 87 ..-.::;L 
....- . an iti aren U:u.K. gre en . aner '*· " · re ıicilin' • 2124 numaruma ka~t ve rah bir dükkin ve dükkandan ileri 
TTL..I derin derin içini çekti. O sırada gelen bir kaç köylüye birer k b d nakl CUmh b kan 60 M B ·kç· 13 25 13 50 ~ • ..._,.., me te in en en, ur aş - . eşı ı 

13
.·
75 

· t-.. il edildiöi 1·ı~- olwıur. gidilince mutbahm altına gelen la-
- ~ı-.ıı artık kl%llllın saadetinden lira veren Şarl, Klodun cenazesini ci- 1 F IJ'I- "k k tr h tinin k 22 . K h 11 - -o• um 
~ ığı i cu-uıonı or es a eye on· 1433. yl·eLJ\~ en . 1mı· .. ı1e" ili" ti' __ __. mem·-L-~. sımda bir bodrum ve hanenin arka· 

9Q>lnlm • Diye mmldandı. varda bulunan bir kulübeye naklettir- Auıı ıı.;an;L ...-n-.u 
V17oletta : miş, Belgoderin ölüsünü de bulunduğu seri. 181292 resmi mübürü ve F. Tenik ımda ufak bir ana ve heli mevcut· 
_Benim ltltufklr Şarlım, seni takdis yere gömdürmüştü. Akşam neşriyatı: 182725 imzaaı tur. 750 lira kıymetli İfbu maa dük· 

ederim. Aziz pederim .•• Sen de bizim- Jan Forko, kulübede babasının cena- Saat INCffi 1 _ VEKALETNAME kin bir bap hanenin geçen aene ya· 
le beraber mesut olacaksın. zesi başında hfila ağlamakta olan Viyo- 18.30-1835 Plak neşriyatı 150 M. j. Taranto J.50 3.50 VEKALE1NAME pılan ahfı 2280 M}'lh bkanuna gön 

Diye kekeledi lettayı teselliye çalışırken Dük Dango- 18.35-19.10 Çocuklara karagöz (Küçük 19 Ü. Kurumu s. 8. Biz apğıdaki imza sahipleri, mu- geri 0bıraloJdıiı halde irinci ~ 
JClodun yüı:Unde bir tebessüm uçtu. lem de Pardayanı merak etmiş, manas- Ali) 169 YekOn amelit merkezi latanhalda Poataha- taksit borcu muayyen vadeaınde 
Buz glbl bir ter pç1arından apğı sü- tıra yollanmıştı. 19.10-19.35 Türk musikisi ve halk şarkı- 119751 ne brfıımda büyüli Kmacıyan ha- ödenmediğinden bu hüküm ortadan 

.ıth•le blıfledı Iki tarafına aallandı.. Yarı yolda Pardayanla karşılaşlı. ları(Hikmet Rıza Sesgör ve arka~ları) 119920 nında bulunan Ankara Anonim kalkarak maa dükkan evin yeniden 
BbWe dJsı.t u.tüne du,tü. Bqı dön- Şövalye müsterih görünüyordu. 19.35-19.50 Saat ayarı ve arapça neşriyat 

241121937 
!;ekirdeksiı ilzüm orta fiatierl Türk aiıorta tirketi idare mecliai mülkiyeti açık artbrma ıuretiyle ve 

·.:ua Sonra sırt Ustü yere yuvarlandı. Dük Dangolem, kaynak başında ge- 19.50-20.15 Türk musikisi ve halk şarkı- 12 25 844 -----L Em'~'- Eytam L __ 
~u. No. 7 · imamdan Mirat Yenel ve mezkUr nuuuanuı 111& ve uan-
J[ıvranıyor, can havli ile otlan avuçb- çen şeyleri anlattı. ları (Bclma ve arkadaşları) No. 8 13.00 tirket müdüril Kemal Avral lzmir- kuı kanunu mucibince bir defaya 
yordu. Pardayan, b&§ını sallıyarak : 20.15-20.30 Hukuk! konuşma: Hukuk No. 9 13.75 de kiin Akhiıar tütüncüler bankası mahaua olmak prtiyle arttumui 

V17oletta yanına diz çöktü. - Peki monsenyör, dedi. Siz hemen ilmini yayma kurumu üyeleri tarafından 1 15 25 /2/938 • 
Bafmı tutarak : nişan1ınızı alıp doğru Orleana gidiniz. 20.30-21.00 Türk musikisi ve halk !arkı- No. O · lzmir ıubeainin Ankara anonim 28 puartesı günü aaat 14 

le 
d l ) No. 11 17.75 Türk 1;.orta ıirketinin lzmir 'H ha- icra dairemiz içinde yapılmak üzen 

_ Baba .•• Baba ..• diye batırdı- Yüzünüzde sevinç eserinden ne erece lan (Sal8.hittin ve arkadaş an N 12 22 75 - b" ~_ıı_ı_ le ı.::. k ld 
- Merak etme kızım ..• Bu halim de mesut olduğunuzu göri.iyorum. Saadet, 21.00-21.15 Ajans haberleri o. , ZAHiRE · valiai acentahjına na:_ve tayin D' ay muaaet aabuga onu u. 

Jevinclmdendir. öyle bir hayal sarayıdır ki eğer girmek 21.15-21.55 Stüdyo salon orkestrası 
1 2800 Çuval buğday 5_625 6.25 ~er ve tU:~etin ~ m ~ Bu arttırma neticeıinde ıabt 

_ Aman yarabbi. .• !Beti benzi atm1c_ irin acele cdilme1.cıe hemen kaybolur.. 
1 13 1 M. D 4.25 ııne ve diier nızamatına ve kendı- bedeli her ne olursa olıun borcun 

..,,.. r ISTANBUL RADYOSU çuva arı ım.rı de donmUf- Acaba babam ~lU:yor Dediğim gibi, şu biçare adama son hür- : 3 çuval Bulgur ıo. aine -.erilen ve b~ v~ek ödenmeıi tarihi 2280 numarah ka-
mu T met va:ıifesini de yaptıktan sonra hemen Öğle neşriyatı: olan talimata tevfikan ve dairei ve- • t • d.... t 'ht ı çuval Mercimek 10. nunun merıye e gır ıgı arı en 

Klod aon bir gayretle : Viyo1ettayı alıp gidiniz. Saat 132 kental Palamut 260. 470 kileti dahiline münbaaır olmak üze.. aonraya müsadif olması haıebiy-
- OJmek mi .•• Dedi ... Evet ... ölü- - Ya siz aziz dostum? Beraber olma- 12.30 Plakla Türk musikisi ---~aki b uaat irin ıirket nam J in eti b k J - ak ..-ol( 106 balya pamuk 31. 32. re at-IJ.... ua ·y~ e ym ne a ı mıyar en ~ 

prum ... Sevincimden ölüyonam kız.un. dıkça şuradan şuraya kımıldamam. 12.50 Havadis 
0 

ye heıabma vekilet nııiriz, fÖyle arttıranm üzerine ihaleıi yapıl• 
Jfe kadar wıa bir ölllın ... Dünyada da- - Öyle icap ediyor. Siz gideceksiniz. 13.05 PIAkla Türlt musikisi ki : caktır. Sabt 844 numaralı Emlak 
.. MJa memt obnanm tmkAnı yok ... Ve ben burada kalacağım. Her halde 13.30 Muhtelif plAk neşriyak Firari Mehmet y B • • Te Eytam bankası kanunu hi-
~··· Yavt'UIDU, kıymetli had- birbirimizden aynlmaklığunız uzun sür- Akşam ne!iriyatı: yakalandı angın f80ŞI JÇJD kümlerine göre yapılacaitndaa 
wıi ı1ze talim ediyorum. Ikinize de miyecektir. Pariste kendime ait bazı Saat Telılif edilecek YUllDI ıiıorta)a- ikinci artbrma yoktur. Satıt pefill 
eh9cla.. EUnl ver kızım. Bana elini ver. işlerimi gördükten sonra Orleana gelir, JS.30 Plikla dans musikisi Dünkü aayunızda. bir jandarma nefe-

nnı yukanda aözü geçen talimat me- para ile olup müfteriden yalnız VlJolettaııın ellnl tuttu. sizi bulurum. 19.00 Safiye: PiyanQ ve keman refaka- ıinin nezaretinde adliye dairesine götü-
Dadaklanna gatUrdU. Kısa bir münak:ışadan aonra Şarl tile. rülürken kaçbğını haber verdiğimiz Ömer yanında tayin olunan sigorta hatla- yüzde iki buıçuk delliliye maırafi 
G&l1erinl bplıdı. Viyolettayı emin bir yere koymak lü- 19.30 Konferans: Profesör Salih Murat oğlu Mehmet, yapılan takibat neticesin- n dairesinde ve mer'i tarifede muay- alınır. 
0-0 kız : zumuna kail oldu. tarafınd;an (Radyo aleminde yenilikler) de Tepecikteki evine giderken yakalan~ yen fiatlerle kabule ve bu bapta ıi- ipotek sahibi alacakWarla cfii-
- Babam öldü ... Diye hınçkırdı. Pardayanla kucaklaşarak vedalaştılar. 19.55 Bo~ haberleri roı§tır. Ömer oilu Mehmet iki ay sürgün gorta senedi imza ve itasına ve ta- alakadarların ve irtifak .hakkı 1&• 

Vlyoletta yere kapanmış, mantosunun Şarl kulübeye döndü. 20.00 Saai ve arkadaşları tarafından \ürk ,.e altı ay emniyet nezaretinde bulun- karrür eden ıigorta ücretlerini abz hiplerinin gayri menkul üzerinde. 
ucu U. ajzını tılamılf, hınçkıra hınçkıra Jan Forko Viyolettayı hala teselliye musikisi ve halk şarkıları 1 durulacaktır. ve kabze ve talep vukuunda sigor- ki haklarını huauıiyle faiz ve mu-
a1J11ordu. devanı ediyoı·du. 20.30 Hava raporu l laların kısmen veya tamamen fes- rafa dair olan iddialarını it bu ilin 

DUlc Dangolem etrafına bakınarak su Dük Dangoleın o günü Viyoletla için 20.33 ömer Rıza taratındaıı arapçı:ı söy- 81:- hırsız aranıyor hine muvafakate ve icabında bunla- tarihinden itibaren yirmi gün için· 
bJD&lmm kenarına kadar yuvarlanmış bir araba kendisi için de bir at tedlriki Jcv ' Menemenin lsmetpqa mahallesinde nn kıımen veya tamamen feahini de evrakı müıbiteleriyle birlikte 
olan zehir §İfesinl gördil. ile geçirdi. 20.45 Semahat özdenses ve arkadaşları 117 sa>'.'l~ evd~ otu.ran s~hiye me~uru resen if'are ve yangın zuhurunda memuriyetimize bildirmeleri icap 

Titredi. • Ertesi sabah güneşle beraber Metr tarafından türk musikisi ve halk şarkı- B. Fahnnan evınc gıren hır hınız bırçok ıirket hukukunun muhafaza ve vi- eder. 
Kloda derin bir merhametle baktL Klod gömUldü. lan ev eşyası çalmıştır. Hırsız zabıtaca aran- kayeai için mülkiye adliye ve zabı- Akıi halde hakları tapu sicilin-
Onun neden öldüğilnü anlamıJtL Şarl güç bela Viyolett.ayı babasının 2ı. 15 ORKESTRA maktadır. ta memurlarına veaair makamlara ce malum olmadıkça paylatma4 
J'.lildl ıılpnllSl 'bu §işeyi görmesin, mezarının üstünden ayırdı. Arabaya 22.15 Ajans haberleri · •· · · ··· ·· · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · ·• · · ·· · · · ·•· · ·• · · · · ··· müracaate ve ıigorta sahiplerinin dan hariç kalırlar. 17 /2/938 tari-

cellldin son nefesinde göstermiş oldu- bindirdi. . 22.30 P.Iakla sololar, opera ve oper~t par- • YENt NEŞRiYAT: beyanatını ahiz ve iatimaa ye firket- hinden itibaren f&l'hıame herkeH 
gu fedaklrlıl'ıh tesiri zail olt$asın diye Jan Forko da onun yanma binmişti. . çalan ten tal~tı ~ .... ıelince7e ka- açıktır. Talip olanların yüzde Y"' 
fileyi aldı. Kaynata daldırdı. Şifeııin Kendisi de beygire ~tladı. .. 22.50 Son h~berler ye ertesi gi.lnfta pro- Havacılık ve spor dar %arar mikdannın tezayüdüne di buçuk teminat akçeıi • veya mil· 
içi su U dolduktan scın~a battı. Yola çıkmak ilzere ıken Duk Dango- 1 T··_ı_ Ha K f d -'-

., · k' · · d w.a:n.ı unı• va urumu tata ın an çıu- mini olacak ve bilikia tenakuaunu li bir l>anka itibar mektubu ve 
. M lem, ntının yanında ı ttı ·ısının mey a- ~ l ıl (H ık S ) dl d · · 37/15160 _ıı • le lzmir V ıı.. · t r an av•cı.ı ve poı a ı ereının temin edecek ıtedabiri tabaffuzuye-- e1osya numaruıy 
Bu Sllfda.JD&DPbrdan bir knçflk m na çılctıgını gördü. AVRUPA ISTASYONLARIN ZOS • • d .L __ ... Ha ,_ 

ıncı ayısı a Çaa.nuvu.;. va ıı;uru.. -J teveuiile. 2 nci icra memurluiuna müraca· 
::ı~, kQ§ll'lağa hqlaml§tı. Biraz. son- Bunları tanıdı. Pikvik ile Kroastı. SEÇME PARÇALARI 

1 

d.. .. 1 . . d ., r1· .1-· atleri ilin olur 
• . .,~.!"k rnunun ucıınce erını yayan ve c r ı N ki B ... 57• 
.ra Belgoderln bo~lmuş cesedinin 'bu- Pl1\VI • -s- . a ı·yat ranşı . v 

· · ~IF KONSERLER: yazılar taşıyan bu mecmuayı okurlarımı- E J"' k E 
lunduğu yere geldi. Etrnfına şaşkın şaş- - Monsenyör ... Biıi ıterkebneyiniL, m a Ve ytam 

d-.J·ı. 6.45 Paris Klonyal. Plak kons~ri, 7,10 za tavsiye ederiz. • • 
şm bakındı. Nihayet uzakta Şarl Dan· t:u 

golem ile Vlyolettayı gördü. Çılgın adım- Şar1 bu halden müteessir olmuştu. Berlin kısa dalgası. Müsik.ili program, ıçın Bankasından : 
larla o tarafa kO§tu. Sevinçle Vly.oletta- Bugünkü saadetini kısmen Pikvike (8.15 devamı) 9.20 Paris KolonylAC PJAk IZMIR SULH HUKUK MAH- y branfı haklnndaki hukuk 
ya : borçlu değil ıni idi ? 9.30 Berlin kısa dalgası: Bando riıı:rzlka ~EN ~ -.e ~ bia olmalda beeraber 37/15160 icra cloaya numuuiy· 

Oh ·11 ,_ da n~· A-L-'- B b . ı k . ı· ' lzmir Çullu oSlu banmda 24 nu- l l --•--- __ L_ - sevgı ar..a şun.. cuı. ruıı; - era er mı ge mc ıs ıyorsunuz. 10.4:> Paris Kolooyal: Pla!c} 10.45 Berlin manda lamduracı Halil .Wlu Ah· firket tarafından~~ olunan b~- e aa~ an, y~ada ev~ı yazılan 
briolduk. Diye sordu · kısa dalgası. Konser, 13 Faris Kolanyal et ekili vukat Ahmet T mk ta dut Ye tuifeler dairelinde teklif edı- gayrı menkulun alıcısı ıle mutaba-

Ne :bdar çok ıstırap çekmiftik detti Pikvik cevap verdi : Hafif musiki. (14.15 devamı) 1'3.05Bük- ın Y • • e - lecek nakliyat ıisOl'talarinı yalnız kat hiad oluna, bankuna.ca ba 
mi? Sen o korkunç işkenceden nasıl - Evet ... Ve dünyanın öbir u ·ıma 1 reş:. Rornen musiki, ,14,15 Par~s Ko1onya1 lrafmclanumba ~ 1Damlacıkta2 ------'- kunTu_- emvale ait olmak ve gemi tekneıi- aayri menkule konulacak kıyme-
kurtuldun? kadar. IO"ıASaa- numanua 

Vlyoletta gözlerinden ip gibi yaşlar • Bir kaç gümüş para atarak : Konser na~_li'..15: Kc~·. 16.36 BerHn .kısa duracı Hasan açtığı alacak davasın- ne pmil olmamak üzere kabule ve tin nihayet yüzde elliıine kadar 
akıtarak b•.,"' kaldırdı. J'an Forkoyu _öyle ise, dedi şunları alınız. Orle- dalgası: Kuçuk musıkı par$aları, 17.45 d d l H .. d • bu bapta mukavelename imza ve umumi tartlanmız dahilinde ikraz 

-;:-- ., an o an asan namına gon en- • ...:...ı __ .,__ __ıı__ • •• ı b"l" 
tanıdı. ana kadar yol masrafı edersiniz. Orlea- Bertin kJsa dalgası. Eğlenceli musiki, len davetiyenin ikametgihmın meç- 1~ .ve UlllUTUI' CKICll ııgortzuba uc- yapı a ı ır. AAr.Jı (2330) 

Kalkh ve hınçkıra hınçkıra onun kol- na gelince de beni bulur, eğer benden 18.02 Bükreş: Hafif orkestra, 18:5e B1.>r- huliyetine binaen bili tebli; iade retlennın ahz ve kabze, ~ u- ~ 
tarı arasına atıldı. memnun olursanız yanımda kalırsınız. li,n ~ısa dalgası, Eğlenceli muslkiı 19: ed~'---" ~!-'-'-" ekil" . __ Lk runda buarat meaelelennı hal ve 

wucaı ve muuucı v ının acu e· . • • • • ket tarafından .. IZMIR SICIU TICARET ME.. 
- Babam ö1dil.. Iki arkadaş teşekkür ettiler. Moskova: Konser. 19.15 Bükreş: Tan- den taleb" •• • ·•~-- t-LL:-• · teavıyeaı IÇm fll' gon-

ı uzenne lUUJCD au ... - ıc- .. L-!'---L lan ••fet- MURLUAUNDAN •• Diyebildi Viyoletta ve Jan Forkoyu taşıyan ara- din orkestrası: 20 Viyana: No .. l konseri. '---- eriler-'- bu L--"- __ L ~ o memur veya mu u 
ruına .arar v ea .....,- 1111U1- • bul .. b ı_! _ _ı_ v • M--:.ı._..__ __ , __ 

Dük Dangolem, tanunadığı fakat ni- ba hareketlerinin beşinci günü Orleana 20.40 Bükreş: Eğlenceli plik musikisi. k • 
22 

kin . 938 tarih" tife muavenette unmagı ve un- umuue & em uun.WlnlQIU' çar-
şanlısına büyük muhabbeti olduğunu girdi. in Haense und Bretel isinlli ~uk ope- eme:'~if ~~1.. .. • dan maada evvelce tirketin müaaa- ııaında 5 numaralı aobkta manifa
gördliğü bu kızın gelişinden memnun Uç gün sonra da Pikvik ve Kroas Or- 21 Varşova: Karışık orkestra1 kuartet :.:Dllf oldujundan ;.='::ezkiir- deai alınmak §U'lİyle ıirket tarafın- tura ticaretini Kulalı Ahmet Rüttü 
olmUftu. Ieana geldiler. ve şarkılı karışık program, 22,15 Mos- da aaat onda mahkemeye bizzat gel- dan tayin edilen hudut daireainde unvanı altında yapmakta iken bu 

Jan Forkonun kulağına bir şeyler söy- - Zanneders~m, dedi. Artık bizim kova: Koruıer 22.30 Berlin kısa dalgası mediği veya vekil göndermediği hasar tazminatını ıigorta sahipleri- kene Ahmet Riiftü Palandm un-

ledi. 1 için ebedi saadet başlıyor.. Halk musikisi, 23 Peşte: Orkestra, 23.30 takdirde hakkında gıyap kararı taa- nin muvafakatiyle ve yahut ehli Yanını alm11 oldujundan ifbu tİca· 
Kız, Viyolettayı Klodun naşmın ya- - BITMEDI - Viyana: Eğlenceli konser, 23.35 Bükreş dir kıhnacajından davetiye maka- hibrenin tayin ettiği derecede öde- ret unvanı ticaret kanunu hükümle. 

ispanyada Maryse Hils 

C.11 h . .. .
1 

,,. Yeni bir rekor kırdı um urıye&çı er ı er-
1 vele "tamamen ] ' . Paris, 24 (~.R) - Framız tayyueci-
sı Maryse Hıls pazar sabahı saat 6 da-

hakimJirler kika 11 ve saniye 30 da Bourget'den ha
reket ederek perşembe günü saat 6.45 

Paria, 2.f (ö.R) - Barselondan bil· te Saigona varmak suretiyle Fransız pa
dirildiiine göre T ervelde son düpnan yitahbnı Hindiçini payıtahtından ay
mukavemet adaeıldan etrafmda müca· ran 11.350 kilometre mesafeyi 90 saat 

d l d tın kt di B l T 1 31 dakika otuz eaniyede katebnek sureti-e e evam e e e r. ane on erve p . Sa 
. . . ·-· le arıs - ygon arasında evvelce tay-
ıçındc düımanın eon mukavemet ettıgı · J ta af d . ed"l . .. . . . . yarecı appy r ın an tesis ı en re-
merkezlenn de cumhunyetçilenn elıne koru 21 dakika farkla kırmıştır. 
rlüttüiünü bildirmektedir. Eski S.nta-

Romen musikisi. mına kaim olmak üzere ilin olu- meğe, ehli bibre ve üçüncü ehli hib- rine göre ıicilin 2125 numaruma 
OPERALAR, OPERETLER nur. re tayin ve azline, ihtilif vukuunda kayrt 'Ye tescil edildiii ilan olunur. 
19.45 Berlin kısa dalgası, Huınberdick 4527 (2333) ehli bibre tayin veya azlini tirket 4524 (2332) 

in Haensel und Beretel isimli çocuk ope- namına talebe ve indelhace yukan-
rası 20.10 LAypziğ: Vagn;?rin( Tannha- IZMIR OÇONCO MINTAKA daki huauaattan dolaYl Türkiye yed" 
user) operası. TAPU SiCiL MUHAFlZUölN- Cümhuriyeti mehakimi dairesinde ı. Reami mühür ve imza 

ODA MUSiKiSi DAN : ve derecatı mabakimin kiffesinde 12 Tepinie'Yfti 937 
20 Prag: Kuartet musikisi (Noel için Bucaya tibi tahtalı köyünde köy 1 müddei ve müddeialeyh ve ,tahaı aa- y nmiye No. 9974 

Vatikan radyosundan nakil) 23.15 Var- civarında 3 dönüm bir kıt'a bai ae-
1 
lia ve itirazülpyr sıfat ve ıuretle- 51ra No. 238 

şova: Triyo konseri. netaiz olarak Mehmet Ali oğlu Sa-
1 
riyle hazır bulunarak muhakeme ve lfhu ıwetiıı dairede do. uanda 

RESiTALLER lihin mülkü buhmduiu Te bu kerre 1 muhaaamaya, teblii ve tebellüia ve aaldı 12 tepinİeTVel 937 ~ Ye 
12.30 Bilkreş: Noel şarkılan, 15.45 ~~zkUr ga!" menkulün tapuya ~~- her ne~i haciz vaz ve ~e~ ~ 9974/238 numaralı uLna m~ 

Bedin kısa dalgası, Piyano(Haydn)l6.45 cil~ ve teac~~.-:,.nra8da aat!f1 ıçml be ve ılimatı müstahaileyı mevkii oldujunu tudik edıeıim. On iki tet-
Paris Kolonyal: Bayan Andre Marguy müracaat lf • u yerın ae-, icraya vaz ile teriizi amkimmı ta- · · l b" -'-•--- •· otuz __.... eta" tuarruf hk" .. Sa rmıene m uuaıu; yuz ,. ........ 
şarkı söyliyor, 19 Bükreş: SesU filmler n az at aamma ıore - lep 'Ye ifaya mezun olmak üzere ,_ .. __ L_ı L-..:- • • 

Maria mezarlığını da ele geçirmiı olan 
hükümet kuvvetleri T ervel harp aahannı 
teıltil ebnİf olan mıntakaya tamamiyle 
hikim bulunmaktadır. 

lih namına teacili yapılacaimdan bu ALL· tü"'tüncü" ··ı Ban'-- 1 . UUlllUUI --,.ııcı not.i Sami 
den havalar, 20.15 Bükreş Romen şarkı- . • l'UUllMr er Kaal ZIDD' Tekin reun" ülriirü 

Altın kol ••atı çalmıt ları yer hakkında t~ iddiasın~ bu: ıubeaini vekil tayin eyleriz. Puİ ~ 
Göztepede Italyan tebaasından ma- DANS MUSIKISC ~ vana v~aalri ~.f?'elen Ancak mezkUr banka gerek na-

dam Kokininin açık bulunan dolabından ile birlikte en nihayet tarihı ilindan munıza -e __._ !_L_.. he- T. C. lktıaat vekileti ticaret 
16.30 Peşte 18.30 Varşova 21.15 Bük-' !&!L--- - zarfmd 1zm· O ·· " ~ f~ nam ve umum miidürliia.ii reami mÜ· 

Fakat beri taraftan nasyonalistler hü- 56 lira kıymetinde Zenit markalı biri 21 .,0 B 'li k d 1 ' (B' t ~ongun •• a ır ~un- sabına bono, Poliçe veya havalena- --
1• _, . 1 reş, .., er n ısa a gası ır saa cu mmtab tapu aıcıl muhaf--1.::.ına hürü ve okunamıyan bir İmza 

kilmetı,ilerin ervcıi tamamiyle zaptet- adet altın kol saatı ça ınınl§tır. Madam vals) 23,30 Prag. •. • • ~ • meye ve yahut her banci bir teah- G el 
14645 

-k 
medikleri hususunda ısrar ediyorlar. Al- Kokini keyfiyeti zabıtaya haber vermiş, MUHTELll' mun~ ve yahut tahkikat ıçın büdü mütezammin leDedata nz'ı ~~ .. ':;,: =

3157 
...A... 

bay Ray ve kuvvetleri ıehrin yukarı kıs- , l hk.k t r . d ti la mahallınde bulunacak tapu memu- • •~L! ..1~1..C- J. N' 
• al d k ı L • l apı an ta 1 a ne ıcesın e ~aa ça - 16.30 Paris Kolonyal (Şen Noel) isimli nuıa L-- vurmaları ilin olunur ımzaya aa1a111yettar ._..aauaıı · lfbu vekiletname ıuretinin dai-

mını ı§g c evam etme te 0 up natti\ nın Mehmet oğlu Hasan oldugu anlaşıl- k umt • F.ı:-- ye imzalar • .:.:L......... hna .;ı __ 

lb R 1 r ·· d · M·· 1 ıs eç 4517 (2331) ~ remıze muun:z u ve uu.yamız-
a ay ay ıu te gra ı gon ermıı: c us-, mış ve yakalanmıştır. 1..L... umumi vekaletname altında- da -•-•- 1 ·•L __ _!_• • 

"h 1 k ıı T l · d"I AtuU .... onu an mu~m unzuını 
len ° unuz, 121 ar erve e gırme 1 er Suçlu Hasan b dan bir müddet ev- z • d 1 ki ı...ı:.- ve imzalann --Lıı ve hüvi- ha • ·· ha -1..1..::::.... • . • ki . • un t •• •• •• "' •• d ~ !CU' vı nus sına uygun vaa"'ilu tasdik 
ve gırcmıyece erdır.> · 1 11 ır d K k" · · d" d h" t Jraa mu Ur ugun en• l • d . f . lan v~ ma a.ın o ınının nez ın e ızme - • yet erı aıremce maru ve ımza kılmdı. Bin dokuz otuz yedi }'lh ki-

-o-- kardı. lşınden çıkarılınca bu hırsızlığı Vilayet tarafından teaiı edilecek okaliptüs fidanlıiı için Çij- mazbut ve ıirküleri mahfuz Anka- nunuevvel ayınm yirmi üçüncü per-
Kız.ı kaçıranlar yapmıştır. liden lzmire veya Seydiköyünden lzmire kadar olan yerlerden ra Anonim Türk Siaorta ıirketi ida- tembe günü. 

Curnaovaaına hailı Yeni köyden Ha· Dün sorgu hakiminin huzuruna çıka- tren iıtaayonlarına yakın olmak tartiyle iki yüz dekar kadar ara· re meclisi izaaından Mirat Y enel ile 
cı Mahmudun on dört Yaflndaki kızı rılan suçlu, cürmünü itiraf etmiştir. zi pazarlıkla aabn alınacaktır. Bu ıibi arazi aabiplerinin birer mezkiar firket müdürü Kemal Ay- * Ltanbul be,inci noterliiinden 
Bo. Fatmayı, ayni köyden Hü.eyin ve Suçlunun tevkifine ve evrakın iddia yazı ile on bet sün içinde vilayet daimi encümeni bafkanbjma nim olduiunu tuclik ederim. On iki taadikli. 
Etem k~dar. ikisi de aranıyor. makamına tevdiiııe karar verilmiftir. müracaatı.; ilin olUDID'. ~29--2 6 4528 (2334) lıılpini eTTel Wn clolmz Yiiz otuz 1 4618 (2335) 
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Her vakit garanti markasına 
dikkat ediniz. 

iiiiı az v 

Gözlerinizi muhafaza etınek 
için bol ışığa ihtiyacınız var

<lır. Osranı m hu ihtiyaeıııı
zı tatmin eder. A~gari istih

lak temin ettiği cihetle daha. 
bol ışıgın tedarikini teshil 
eder. Gözleriniz dahi ınuha-

faıa edilıııiş olur. 

~ . . . . . . . . . ' . . . . . 

OARA 
fDekalün1en lanıbası asgari hü· istihlak teınin eder. 

öKSORENLERE VE 
Gö~OS NEZLELERiNE KATRAN HAKKI EKREIV' 

IZMIR sıcıu TICARET ME
MURLUOUNDAN : 

(Eliezer Galimidi ve Yusef Ke
dOfİm çorapçılık §irketi) ticaret wı
vaniyle lzmirde Büyük Bidayet ha
nında 5 numarada çorap imal ve 
alım, satımı ve buna ait tüccari mu
amelatı ile uğra§arl işbu §irketin ti
caret unvanı ve tirket mukavelena
mesi ile Aron Politiye verilen temsil 
vekaletnamesi ticaret kanunwıun 
hükümlerine göre sicilin 2113 nu
marasına kayıt ve tescil edildiği ilan 
olunur. 

lzmir sicili tiearet memurluğu 
r~mi mühürü ve F. Tenik 

imzası 

1: MUKAVELE 
2 : VEKALETNAME 
Bugün bin dokuz otuz yedi yılı 

hanunuevvel ayının ikinci perşem
be günüdür. 

Türkiye cümhurluğu yasalarına 
dayanan ve örneği tasdikli aıağıda
ki mühür ve imzasını kullanan iz
mir ikinci Noteri Mehmet Emin 
Erener, Bahçeliler hanındaki dairem
de ve işimin ba§ında iken saat on 
albda yanıma geln, adı ve sanı iz
mirde Kara Osman oğlu hanın~ 
26/10 numarada ticaret eden Ra
beno Politi ve Karantina Tramvay 
caddesinde 632 numaralı evde otu
ran Jak Na~on adlı §ahitlerle belli 
olan lzmirde Karatq tramvay cad
desini:Je 234 rumaralı evde oturan 
Eliezer Galimidi ve Izmirde Keçeci
ler Zühre sokağında 23 numaralı 
evde oturan Yuscf KcdO§İm ha§lan 
a~a~ı tarafımdan yazılmak üzere 
anl~tacakları gibi bir şirket mukave
lesi yapmakbğunı istediler. Yasanın 
aradığı gibi kendilerini ve §ahitleri-

' ni ergin ve olgun gördüm. istekle
rinin 11c olduğunu sordum. 

Benim ·\'e şahitlerin yanında ıöz 
ald1Jnr ve dediler ki : Mevad ve şe
raiti atiye dairesinde mukavele ak
dettiklerini beyan ederler. 

1 - Akitler kolletktif mahiyette 
a«aı•••••-.ıı=•••mam•EIT:ıl'fSfllıiililm•1:EMm~••••nımm:ıı:• •a•••111••a•mua::-1i11EDM!Bl& ım.litoSSllS'!ID2A*illl-D' olrrtak üzere (Eliezer Galimidi ve 

IZMIR BiRiNCi iCRA MEMUR
LUOUNDAN: 

37/1287 
Ziraat bankası lzmir şubesinin 

Mehmet Şükrüden alacağı olan pa
ranın temini istifası zımnında borç
lunun tahtı hacze alınan lzmir is
ti.idil mektebinin ikiçeşmelik cadde-
ıinde kain 77 eski ve 66 yeni tapu 
numaralı ve 385 adada 51 parsel 
sayılı evvelce fırın iken halen taha.n 1 
fabrikası olan gayri m~mkul ile 75/ 
2 eski ve 31 numaralı parsel lehine 
avluda iki pencere ışık haktı ve 57 
panel numaralı 104 metreli boıluk 
avlu pasajı ve ıu kuyusundan İJlİ- ' 
raki daimi tasarruf hakkı mevcut 
bir odadaki yarı hisselerinden 69 ' 
numaralı tahan fabrikasının tamamı 
(1200)2~67 numaralı odalarla mÜ§-
lemilatının tamamı (350) 6 - 67 
numarah odanın tamamı (350) li
ra kıymeti muhammine ile 24-1-938 
tarihine müıadif pazrtesi günü sa
at on birde açık nrtttrma suretiyle 
satılığa çıkarılacaktır. Bu arttırmada 
mahctlf gayri menkul satış bedeli
nin yüzde yetmiş beıini bulmadığı 

takdirde en çok arttıran isteklisinin 
taahhüdü baki kalmak şartiyle s:ıtı§ 
on beı gün daha uzatılarak ikinci 
arttırma 8/2/938 tarihine müsadif 
ıalı günü saat on birde yapılacaktır. 

Bu attırmada dahi satış bedeli 
muhammen kıymetin yüzde yetmiş 

beıini bulmadığı takdirde satışlar en 
çok arttıran isteklilere ihale edile
cektir. 

lıbu gayri menkul üzerinde her 
hangi bir tekilde hak taleebinde bu
lunandan i§bu ilanın tarihi ne§rİn
den itibart:n yirmi gün zarfında el
lerindeld vesaikleriyle birlikte dai
remize münı.caatleri lazımdır. 

Aksi takdirde hakları tapu siciliy
le sabit olmıyanlar paralann paylaı
maaından hariç bırakılacaklardır. 

4/1 /938 tarihinden itibaren ıart
namede açık bulundurulacaktır. 

Yüzde iki buçuk delliıtiye ile mü
ternl:im vergi, tenviriye ve tanzifi-
yeden olan belediye rusumu ve va
kıf icaresi arttırma bedelinden ten
zil olunur. 

2762 numaralı vakıf kanunu mu
cibince tediyesi icap eden taviz be
deli mü~teriye aittir. 

Arttırmaya iştirak etmek iıtyen
lerin yüzde yedi buçuk pey al<çesi 
veya milli banka itibar mektubunu 
himilen 37/1287 dosyaya ve icra 
münadisine müracaat etmeleri ilin 
olunur. 

( 2337 ) 

Radyo nıeraklılartna ınüjde 

Dünyanın en mükemmel ve maruf 
rad yalarından biri olan 

ULT AMAR'IN 
938 modelleri geldi. ilk partisi kısa bir zamanda bitti. ikinci 

parti ıiparişlerimiz geliyor. Parazit için yapılan yeni tertibat 
tayanı hayrettir. Ses temiz, tabii ve tatlıdır. Emsaliyle kıyas 
kabul etmiyccek derecede mükemmel olan bu yeni modelle:-i 
bir defa dinlemeniz kafidir. 

Fırsatı Kaçırmayın 
Anadolu bayilikleri vardır 

Türkiye umum depozit-eri 
ET ABLISSEMNTS EDISON 

TEL ADRESi: SESBES TELEFON: 2517 IZMiR 

No. 3001 F DAIMONA 
El feneri 

DAIMON markalı bu fenerler geceleri gündüz yapan hem elde 
hem velesbitte kullanılan fenerlerin en iyisidir, portatiftir, 

yanı pille ıtık verir. 
Çok dayanır, çok ıailam v~ ,ok ucuulur. 

Bilha11a mahalle araaında misafirlik dönütünde çok iyidir. 
Tavai1e ederiz. 

. Yusef Ke:lo~im çorapçılık §irketi) 
unvanı albnda bir şirket tesis ettik
lerini müttefikan beyan ederler. 

2 - Şirket Çorao imali ve alım 
satunı ve buna müteallik ve müte
ferri her türlü muamelat ile iıti.gal 
ede~e!rtir. 

j 3 - Şirketin merl:ezi lzmir ve 
merkezi muamelatı lzmirde Büyük 
Bidayet hanında 5 numaralı daire
d~ir. 

1 3 - Şirketin ~ennayeıi : Eliezer 
Gali..'\lidi tarafından nakden vazedi
len üç bin «3000» lira, Yusef Kedo
tim tarafından nakden vazedilen va
ıedi]en yüz«.100» lira ile ikitler ara-

• sında tanzim edilen listede yazılı 

1 
ve kıymeti « 1000» bin lira olan ço
rap imaline mahsus makina ve alat 
ve edevatttr. 

\ 4 - Bu suretle !tİ!·ket sermaye
si nakden mevzu «3100» üç bin yüz 
ve ayin olarak mevzu « 1000» bin li
ra ki ceman «4100» dört bin yüz 
liradır. Şeriklerden Yusef Kedo!İm 
bütün mesai ve bilgisini ,irket it
lerine ve imalata haaredecektir. 

5 - Şirketin idaresi ve temsili 
müıtereken iki şerike aittir. Ancak 
iki §erile veya usulen müseccel ve
kil ve mümessillerinin mü,tereken 
vazedecekleri evrak ve vesaik ıir
keti ilzam edebilir. 

6 - Şirketin kir ve zararı müna
ıef eten iki Jerike aittir. Kir ve za
rar her takvim senesi sonunda tak
sim edilecektir. 

7 - Şirket;n müddeti bir ikinci 
teşrin bin dokuz yüz otuz yedi ta
rihinden itibaren bir senedir. Ancak 
akitlerden Eliezcr Galimidi istedeği 
zaman mukaveleyi feshetmek hak
kını haizdir. 

8 - Şirketin tasfiyeıinde, ,erik
lerden Kedoıim tarafından dördün
cü maddede yazılı ,elrilde mevzu 
makina ve alat ve edevat ayni loy
met üzerinden kendisi tarafından 
alınacak ve mütebaki emval ve eJ
ya usulü dairesinde tasfiye oluna
caktır. Tasfiye memurluğu vazifeıi 
iki tarafça şimdiden bay Aron Po
litiye tevdi edilmi§tİr. Mumaileyh 
münferiden tirketın tasfiye mua
melelerini icra edecektir. 

Akitler baıka b;Y diyecekleri ol
madığuu beyan ve ilca\' etmeleri 
üzerine i§bu mukavele resen tanzim 
olunarak hazır olanlar yanında açık
ça okundu. Meal ve münderecatının 
arzularına tamamen uygun olduğu
nu kabul ve ikrar ettikten sonra al
tını hepimiz imza ettik ve mühürle
dik. 

Genel sayı : 13847 
özel sayı : 12/59 
lıbu mukavele suretinin dairede 

aklı 1323 umumi numaralı aslı
na uygun bulunduğu tasdik kılındı. 
Bin dokuz yüz yedi yılı kinunuev
Tel •JUUD on üçüncü pazarteai ,U-

25 iLK.KANUN CUMARTESi 937 
- s ------
Yazın insan 

kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

-
kendini 
üşütür! 

... 
daha 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEvROZIN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmuina 
mini olmakla beraber bütün ıatıraplan da dindirir. 

icabında günde 3 kafe alınabilir 

SATIŞ YERİ: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR 
SAMAN ISKELESJ (Büyük Kardiçalı Han) 

AYDIN: Mehmet Gürer öDEMIŞ: Avni Güler 
SöKE: Süleyman Zeman AKHtSAR Hilmi Faiz 

,l e ' ..... r.... ,·. • .·. ' .,, . 1 
lzmir defterdarlığından: 

Sabt Nu. Lira K. 
1177 Bayraklı Bülbül S. 30 taj Nu. h ev 100 00 
1191 2 nci Karantina Köprü Mııırlı C. 317 taj Nu. lı ev 50 00 
1202 Mersinli Karfıyaka Şoıesi üzerinde metruk Rum 

kiliıesi 1600 . 00 
1201 Bumava Merkez sokak 91 taj Nu. lı 233 M.M. ana 46 60 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 15 gün müddetle açık 

arttırmaya konulmu,tur. lhaleıi 6/1/938 tarihinde pertembe gü
nü saat 15tedir. Taliplerin Milli Emlak müdürlüğüne müracaat-
leri. 4491 (2329) 

nP*A 7 ..... 

nü. retle mütlereken imza etmek fMtİy· 
lzmir ikinci Noteri reımi mü- le firketimizin mevzu muamelatına 
hürü ve E. Erener imzası dahil aleliimum ticari muamelat ve 

Bugün bin dokuz yüz otuz yedi münasebetleri ve umum Jirketi ted-
yılı kanunuevvel ayının üçüncü cu- vir zımnında beni tem.sile ve hal< 
ma günüdür. ve menfaatlerimi muhafaza ve mü· 

Türkiye cümhurluğu yasalarına dafaaya ve bu suretle beni temıilen 
dayanan ve örneği tasdikli aıağıda- diğer ıerikle birlikte vazedeceği im· 
ki mühür ve imzaıını kullanan iz- zaıiyle firketi ilzam ve taahhüt al· 
mir ikinci Noteri Mehmet Emin Ere- tına koyabilecek her türlü ma· 
ner, Bahçeliler hanındaki dairemde hiyetteki muameleleri kabul V& 

ve itimin bqında iken saat on bir- ifa ve her daire ve mecliste 
de yanıma gelen, adı ve sanı lzmir- ve huzuru mahakimde ıirket muka· 
de Asansörde Şehit Nusret sokağın- velenamesinin beşinci maddesi mu· 
da 57 numarada lsrail Şikar ve iz- cibince temsil sıfatını istimale izinli 
mirde Karataıta tramvay caddesin- olmak üzere lzmirde mukim Aron 
de 171 numarada Bensiyon Habip Politiyi vekil tayin ettiğim gibi yi· 
adlı f8}ıitlerle belli olan lzmirde Bü- ne ıahsen tasarrufum ahında bulu· 
yük Bidayet hanında 5 numarada nan ve bundan böyle tasarrufum al, 
kiin (Eliezeı Galimidi ve Yusef Ke- tına geçecek olan bil\ımum arıala· 
do.§im çorapçılık tirketi) unvanı al- rımı münaıip göreceği gibi idareye 
tmda icrayi ticaret eden kollektif Jir- ve mÜ§terisi zuhurunda tensip ede· 
keti ıeriklerinden lzmirde Karala§ta ceği bedelle satmağa, paralarını al
tramvay caddeıinde 234 numaralı mağa ve müfteriler namına tapuda 
evde oturan Eliezer Galim idi bat- tescil ettirmeğe ve ferağ takrirleri
tan aıağı tarafımdan yazılmak üze- ni vermeğe, icap eden kayıt ve si· 
re anlatacakları gibi bir umumi ve- cillere vesair evraka imza etmeğe 
kiletname yapmaklığımı istediler... izinli olmak üzere kezalik yukarıda 
Yasanın aradığı gibi kendilerini ve ismi geçen Aron Politiyi tayin etti· 
tahitlerini ergin ve olgun gördüm.. ğimi beyan ederim. Diye beyan ve 
isteklerinin ne olduğunu sordum. ikrar etmesi üzerine İ§bu vekaletna· 
müttefikan benim ve Jahitlerin ya- me resen tanzim olunarak hazır 
nında söz aldılar ve dediler ki : olanlar yanında açıkça okundu. Me· 

lzmir ikinci noterliğince mu- al ve münderecatının talep ve arzu· 
ıaddak 2/12/937 tarihli ve 13523 larına tamamen uygun olduğunu 
numaralı esas mukavelename mu- ikrar ve kabul ettikten sonra altı· 
cibince Jerikim Yusef Kedo§imle nı hepimiz imza ettik. Ve mühürle· 
birlikte tesis ettiğimiz (Eliezer Ga- dik. 
limidi ve Yusef Kedoıim çorapçılık Genel ıayı : 13846 
9irketi) unvanlı !İrketimizin mev- Özel ıayı : 12/66 
zuu muamelatına dahil bilumum işbu vekaletname suretinin daire-
muamelit ve akitlerde diğer §erikle miz dosyasında saklı 3/12/937 ta· 
birlikte vaz'ı imza etmek auretiyle rihli ve 13546 genel sayılı aslına uy· 
beni temsile, ifayi muameleye ve gun oldafu tasdik kılındı. Bin do· 
tirket muamelatını tedvire, alım kuz yüz otn yedi yılı birinci kinU11 

ve ıatım umurunu ifa, ahzu kabz ve ayının on ü~cü pazartesi günü ... 
sulhu ibraya, her türlü taahbüdat ve lzmir ikinci noteri resmi mühüru 
vecaibi kabul ve iltizama ve bu au· ve E. Erener hmui 



DEUTSCHE LEVAN-' Fratelli Sperco 
Vapur Acentası TE-LINIE 

G. m. b. H. 
HAMBURG 

ROYAL NEERLANDAISE 
KUMPANYASI 

DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE STELLA vapuru Elyevm limanımız-
HAMBURG, A. G. 

~TLAS LEVANTE _ LINIE, A.G. da olup Rottcrdam - Amsterdam ve 
BREMEN Hamburg limanları için yük almaktadır . 

• IONIA vapuru 21 birinci kinunda TELEMON vapw-u 14 I 12 I 937 de 

beklenlyor. Rottcrdam, Hamburg ve beklenmekte olup Rotterdam - Amster-
Bremen içhı yilk alacaktır. 1 dam ve Hamburg limanları için yük 

AMERICAN EXPORT LINES alacaktır. 

The Export Steamship Corporation 1 HERMES vapuru 20 / 12 / 937 de 
EXMOUTH vapuru 11 birinci Unun-

1 
beklenmekte olup yükünü tahliyeden 

da beklenlyor Nevyork için ylik alacak- sonra Burgas - Varna ve Köstenceye 
tır. hareket edecektir. 1 

EXIRIA vapuru 24 birinci kanun- SVENSKA ORIENT LINIEN 
da bekleniyor. Nevyork için yUk ala- GOTLAND nıotörü 14 / 12 / 937 de 
caktır. beklenmekte olup Hamburg - Gdynia

CARLTON vapuru 31 birinci kAnun- Dantzig - Danimark ve Baltık limanla-
da bekleniyor. Nevyork için yU alacak- rı için yük alacaktır. 1 

tır. SERVICE MARITIME ROUMAIN 
STE ROY ALE HONGRISE SUÇEA VA vapuru 29 I 12 ! !)37 de 

DANUBE MARITIME bek1enmektc olup Malta ve Marsilya 

TISZA motörü 13 birinci k~unda limanları için yük alacaktır. 1 
Yolcu ve yük kabul eder. 

bekleniyor. Port - Sait ve Iskenderiye Ilandaki hareket tarihleriyle navlun-

llmanlarına yük alacaktır. lardaki ded-işikliklcrden acenla mesuli- 1 

SERViCE MARITIME ROUMAIN yet kabul :tmez. Daha fazla tafsilat için : 
BUCAREST ikinci Kordonda Fratelli Spcrco vapur 

DUROSTOR vapuru 22 birinci kA- acentalığınn müracaat edilmesi rica 
1 

nunda Köstencc için hareket edecekt!r. olunur. 1 
JOHNSTON VARREN LINF.S LTD. TELEFON : 4111/ 4142/2663/ 4221 • 

LIVERPOOL 
'.A.VIEMORE vapuru Livcıpool ve An- 1 

vers limanlanndan yilk çıkaracak ve 26
1 

blrlncl kAnunda Burgas, Vama ve Kös-' 
tcncc iç.in hareket edecektir. 
DEN NORSKE MIDDELHAVSLINJE I 

BAGBDAD motöril 14 ikinci kAnun
aa bekleniyor. Dleppe ve Norveç umum 1 
limanlanna yU.k alacaktır. 

...... 1151".ÖÖ~K~TO~R!BF.jtmJll~D 

OAHlUYE MOT AHASSISI 

Celil Yar~m 

RADYOLİN 
Güzelliği hem yaratan, 

hem tamamhyan 
bir iksirdir 

Şu güzel çehreyi aydmlatan ıü· 
net, füphesiz, inci ditlerdir. La
kin o ditlere can veren de, füp
hesiz « R A D Y O L l N ,. dir. 

Siz ile ayni giiulliği elde edebi
liuiniz. F alıat bunun için fart 

günde üç dela 

RADYOLİN 

ı ile ıabah, öğle ve akf&lll her 
yemekten sonra günde 3 defa 

ditlerinizi fırçalayınız. 

BRISTOL 
Bey oğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 
o..:?7'?7.7~ 

• 

T.URAN . . 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

lzmir Memleket hastanesi Da
hili Hastalıklar Seririyab Şefi 
Pazardan maada her gün basta
lann1 muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyleı
aokağı No: 65. 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY TURAN rabrikalan mamulltıdır. Aynı zamanda Turan 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Er tuvalet sab'unlarını, traş eabunu ve kremi ile gllzellik krem~ NORBURG vapuru 10 ikinci kanun 

938 de beldenlyor. Anvers ( Doğru ) 
Hamburg ve Bremen lç.ln yük alacak
tır. 

halkına kendisini sevdirmittir. lerini kuUanınıı. Her yerde ıablmaktadır. Yalnız toptan H• 
Otellerinde misafir kalanlar. kendi evlerindeki rahatı bu-

Telefon: 3956 lurlar. tıılar için bmlrde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen .. 
Illndakl hareket tarlhlerlyle nav-1 

lunlardakl değişlkllklerden accnta me
sultyet kabul etmez. 

Evi: Götepe tramvay cadde
si No: 1018. Telefon: 2545. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. tetik Nef'i Akyazılı Ye j. C. Hemıiye mOracaat ediniz. 

- d 

htanbulda biitün Ege ve lzmirliler bu otellerde butu,urlar. Posta Kut. aa• Telefon 34811 . . "--~-----------Daha fazla tafslllt almak l1tln Blrin
cl Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mUra
caat edilmesi rica olunur. 

TELEFON No. 2007 /2008 

Olivi Ve Şüre. 
LıMITET 

Vapur acentası 
B(RJNCl KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 

• • 'W 6'1W'WS:&ar"""22&4WZV 
Kulak, Boğaz, Burun haıtaltk

lan müteha11111 

Doktor Operatör 

Sami Ku a~çı 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cadde-

Lllerman Lines Ltd. si 992. Telefon: 3668 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolony~sı 

Merkezi Kemeraltı caddesi 
Beyler Sokağı köıesi 

Bu•• yu·· k Hı.la"" 1 
TRENTINO vapuru birinci Ununun 1- 26 ( 481) • 

&Onunda Londra, Hull ve Anversten ge- - - J.ll eczaneSJ 
IJp yllk: çıkaracak ve ayni zamanda IZMlR BELEDiYESiNDEN: 1 lzmirden götürülecek 
Londra ve Hull için ytik alacaktır. Beher meh"c murabbaı beş yüz en §ık en ince ve en 

ALGERIAN vapuru 17 ikinci kAnun- kuruştan on üç bin elli sekiz lira akbul bedi . 
aa Londra, Hull ve Anversten gelip 1 yetmit bet kurut bedeli muham- j m ye~IZ. c:c-
Londra ve Hull için yilk alacakbr. menli 38 nci adanın 2611,75 met- zacı Kemal Kamilın 
ı LIVERPOOL HATTI re murabbaındaki 21, 22, 23, 24 Bahar çiçeği 

LESBIAN vapuru 26 birinci Ununda sayılı arsalarının sahtı haf katip-

1

1 

gelip Liverpool için yUk alacaktır. likteki tartnamesi veçhile 4/1/ kolonyası 
FLAMINIAN vapuru 12 ikinci kanun- 938 salı günü saat on altıda 24001 1 kt 1 · d H'l"l · · . . h o aca ır. zmır e ı a eczanesı 

da Lıverpooldan gelip yük çıkaracaktır. , sayılı kanunun mnddeı ma auıa· kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
BRlSTOL ve GLASGOV HATTI aına tevfikan kapah zarf usuliyle b. ·· sese olmuş kokucu"uk 
FEDERtCO vapuru 28 birinci Unun- müzayedeye çıkarıhp ihale edile-1 ... 1

1
r '!11.ues t ş bu' lun kt da · · ı Gl . . • • . • . 1 a emım şasır mı ma a ır. aa gelip Bristo ve asgov ıçın ylik cektir. lftırak ıçın dokuz ytlz yet- 1 Hilal ecza~esini eczacı Kemal 

alacaktır. mi' dokuz lira etli kuruşluk mu- ' 

Kamili işindeki ciddiyeti, kolon
yalarını İzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanma
manız için titeler üzerinde Kemal 
Kimil adını eönneliıiniz. 

DEUTSCHE LEV ANTE - L1NtE vakkat teminat makbuzu veya 1 
CIDOS vapuru ikinci Unwı iptida- banka teminat mektubu ile söyle-1 # ' . . . .; . . . : . . \ . ~· . . 

smda Hamburg, Bremen ve Anversten nen giinde ıaat on beşe kadar 

Tarih ve navlunlardakl değişiklikler- nur. sakınınız! gelip yllk çıkaracak. mektupla encümene kabul olu- Go··zlerı·nı·zı· 
aeo. acenta mesuliyet kabul etmez. 

1 lS-22-25-29 4441 (2270) s hh . . ö l . . . . .h . 
ı atınız ve g z erınız ıçın ı tıyacınız -------------·m---•n olan bol ışıfı dünyanın en tanınmış mar 

Umum Pamuk Fabrikatörlerinin kası olan 

Nazarı dikkatine A 1 R A M 

F abrikuınm Namdar 
Çli\.RIKLARINI ve bilcümle YEDEK. AKSAMINI 

UMUM ACENT ASINDAN bu sene temin edebilirsiniz 
ADRES: 

G. D. GIRAS 
Pcştemalcılar, Evren ıokak No. 3/1 

Singer dikiş makinaları kumpanyaıı kartılında 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 IZMIR 

·~~ liM' .,, ilfM W A w W 

ampullerile temin ediniz, 
· 1500 saat dayanan ve devam .eden 

bu ampulleri hepsine tercih ediniz, 
Bayilerden arayınız 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK. 
Maden kömürü 

Her cins klSmür perakende suretile rekabet kabul et
mez fiatler dahilinde sablmaktad.r. 
Adreı ı Kestane pazarı Bardakçılar ıokak numara 12 

F. PERPINYAN Telefon ı 3937 

KREM BALSAMIN 

Kumral, aarııın, e.mer her tene tevafuk eden yeglne ııbhl 
kremlerdir. Cildi beıler, çil, leke ve ıirilceleri kAmilen izale 
edet. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıklan 
sıhhi güzellik kremleridir. 

Krem Balaamin d6rt tekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balıamin yağb gece için penbe renkli 
2 - Krem Balıamin yağıız gOndOz için beyaz renkli 
3 - Krem balaamin acı badem gece için penbe renkli 

- Krem Balaamin acı badem gllndOz için beyaz renkli 
lnjliliz Kanıuk eczanesi 8eyo21u lıtanbul 

--·--------------------·------
Yılbaşı için alacağınız en gUzel ve en 

makbule geçecek Hediye 

Otomatik GAR Q D Radyo/arıdır 
Dünyanin en büyük ve en muhtetem Tapuru olan NORMANDI 

aalonlarmı da GAROD radyoları tezyin etmektedir. 

SATIŞ 
YERLER/ 

Mimar Kemaleddin caddesi Nu. · 

3S NiHAT KAR 

Jnönü caddesi HAMZA ROSTEM 

Portatif ANTENLER de gelmittir. 

1 - 10 (2303) 



YENi ASIR 25 tLKKANUN CUMARTESl 911 

Sara os şehrinde fBcıalar sahnesi 
lspanyol Milli müdafaa Nazırı intibalarını anlatıyor 

• • u eç 
zaf ef n 

t 
b da • 

arı ki toplantısın· 
ator bulunacak 

Asile tiyatrovari haber ver 
taarruzları yapa ıyaca hal 

• er 
edirler 

apo ya ongkongta lngilizlerle bir 
ihtilafı kolayca göze alamıyacak 

Cümhuriyeı cıskerleri 

Baraelon, 24 ( ö.R) - Tervel zafe· 'yol milletinin başına getirenler ve bun- Miaja Isparıyol ciimlmr:yet ordusu 
rinin bıraktığı intibalar hakkında Hnvas len ıstıraplara !ebep olanlar için vicdan b~ıımandaııı 
~jaruıı muhabirinin sorduğu suallere ce· listirahati mukadder deaildir. muhtelif noktalarda denemeler yapacak 
vap veren milli müdafaa nazın B. Prie- Paris, 24 (ö.R) - General Franko· \e 'bir yerde Lir imkiı.n görürse ısrar 
to demi~r ki: nun genel karargahı Tervelin cümhurİ· • ~tmek isteyec-ktir. Eğe-r muvaffak ıoi-

- Cepheden dönerken Sarngos şeh· yetçiler tarafından zaptını hala bi.lme· \mazsn partiyi kaybetmiştir. Bunu .b.iliyor. 
rinden gelen binlerce kadın ve çocuktan mulikten gelmektedir. Dün akşaml<ı son Biz de bilıyoruz. Ve şunu da bılıyoruz 
mürekkep kafilelere tesadüf ettim. Buza· tebliğinde ~u iddialar vardır: Ten:el k; dnyanac.ağız. 

Tokyo, 24 (Ö.R) - Diyet meclisi fev
kalade celse halinde toplanmıştır. Ya
rından sonra yapılacak yeni bir içtima
da Mikado da hazır bulunacaktır. Şid

detli münakaşalar heklen.'Tlektedir. Zira 
muhteleif partiler dahili ve beynelmilel 
meseleler h:ıkkında hükUmete emniyet
lerini \'C bağhlılarını önceden bildirmiş
l crdır. Müzakere cdileck meseleler ara
sında yeni vergiler tesisi, elektrik istih
sal eden sanayiin Devlet kont.rolü altı

na nlınması. Çindeki askeri hareketle
re müteallik mütemmim bütçe, Hankeu
ya karşı yapılmakta olan taarruz hare
ketinin dev::ımı v. s. vardır. Elektrik 
müessec:elerinin devletleştirilmesi hariç 
tutulursa, hu mescleleroen hiç biri üze
rinde hükümete karşı şiddetli bir mu
hnlefoetin kendini göstermesi melhuz 
değildir. 

Hariciye nazırı B. Hirola ecnebi ga
zetecilere beyanatta bulunarak Yang -
Çc üzcırinde yeni hfıdic;eler çıkmaması 

için icap eden tedbirlerin alındığını ve 

nnJırin bitaraf bir hale konulması gibi 
hususi tedbirleri düşünmeğe lüzum ol
madığını söylemiştir. 

HONG - KONGTA 

vallı insan yığını ıon derece acı bir tesir garnizonu yapılan hücumları püskürtme· tŞimdiki piyndemiz muharebede yoğ- P, .is, 24 (ö.R) - tFigaro, gazetesi 
yapıyordu. Dahili harbın ba~langıcmdan ğe devam ediyor. Bu garnizonun iında- rulmuştur. Tayyarelerimiz hasmınkiler- Uzak - Şark meselesini uzun uzadıya 
beri bu gibi eahnclerle kar~ı karşıyayız. dınn gönderilen kuvvetlerimiz terakki- den üstündür. Tamamiyle lspanyol olan tahlil ettikten .sonrn §U neticeler üzerin
Eğer bu bedbaht iruınnlık kafileleri gözü· )erine devam etmekte ve birçok uirler yepyeni bir personel. Halbuki Franko de durmaktadır : 
mün önünde olmnen kalbimde yalnız ııe· alarak dü~mana binlerce zayiat ta ver- tarafında bütün tayyoreciler tlalyan ve· <Japonlar Hong - Kongta Jngilizlerle 
vince yer olacaktır. Bununla beraber hu dirmektedirler. Kaybedilen arazinin geri yıt Almandır. ihtilaf 'haline gi'rmcği kolay kolay göze 
kafileler kaderlerine boyun cğmitlerdi. alınması gayretı muvaffakıy~t kazanmak· «Tayyareler, hafif toplar yapıyorm:. cldırmıyacaklardır. Zira cenubi Pasifik 
Arada ıırada yalnız annelerini arayan tadır. Aalınnn esirler kızıllardan bir rıla· Ağır toplarımız ve tanklarımız noksan· mcthnlini müdafaa etmek için Ameri
çocuklann acalcri yükseliyordu. Bu, mu· yın tamnmiyle mahvolduğunu bildirmiş- dır. Bunlan tomnmlnmak için Fransız kan filosunun Ingiliz filosuyle birle§ti-
ıtzzam bir utırap alayı idi. )erdir. f!ndüstrisinin iştirakine ihtiyacımız var- ğini görmek istemezler. Çünkü şu tak-

Bununla beraber bu acıklı manzara BEŞ YOZ BiN ASKERLERi VAR dır. Eğer ııatın nlmak serbcstisini tdde dirde Amerikan umumi efkarı Ingilterc 
karewnda benim 'icdnnım müsterihtir. ct!ck zaferi çabuk kr.zanabilirdik. lehinde vaziyet alacak ve atalet vaziye-
Çünkü lıpanyanın çektiği bu müşhiş fc- Paris. 24 (ö.R) - Fransız muhr.r- c- Bunu Fransadn tekrar edebilir tinden çıkacaktır. Vaziyet Japonyayı 
leltette ben her mesuliyetten uzağım. ıirlerinden B. Andre Morizet'ye beyn· miyim, Prieto) büyük bir sergüzeşte sürükliyebilir. On
Onu vaktinde keşfetmiş ve önüne geç- nntta bulunan lspanyol harbiye na:zm <- T ekrnr edebilir miyim de sÖ7. I ]arın şimdilik güvendikleri nokta şu-
mek için her oeyi ynpm~tım. Ancak va- B. Prieto demiştir ki: mü yn~ Durmadan bunu levhalara yazı· dur : Ingiltere Amerikanın müzahereti 
ziyeti anlamak istemiyenlerin mukave· <- Yedi sınıfı seferber vaziyetine nızl Jlan ediniz! olmaksızın Uzak - Şarkta bir harekete 
metine çarptım. koyduk ve bugün tam teçhizatlı beş yÜl: «... Başvekil B. Neı;rin beyanatında geçmek istemiyccektir. Çünkü Londra 

Biz bugün vatanın istiklôli ve milletin bin askerimiz vardır. Daha bir o kada- dnhn kat'i davranmıştır. 

·. 

Japon ordu.mnun başkumandanı 

hükümeti, Amerika haricinde böyle bir l1Jnan ecnebilexin şehri te,rketmel~ lU· 
harekete girişicek ve filosunun mühim zumunu ihtar etmiştir. Japon ileri ha .. 

bir kısmını Uzak - Şarka gönderecek ol- rekctinin hızlılığı sebebiyle bu ihtaJ 
sa Akdenizde 1.aif bir vaziyete düşmek- geç kalmış bile sayılmaktadır. Zira 
ten korkar. Böyle bir zaifliğin neticesi §imdiden Japonlar Hankeuya giden b(l. 

ise Akdenizin bir Italyan göUi halini al- tün yollara hakim ibulunmaktadlJ'lar. 
m:ı.sı olabilir. O vakit bütün Avrupa Hankeudaki ecnebiler ekserisi misyo
müUıiş bir sat.raç oyununa sahne olabi- nerleroen ibaret olmak üzere otuz ka• 
lir. dardır. · 

JAPON NOTASI Tokyo, 24 (Ö.R) - Japon kuvvetleri 

Şanghay, 24 (Ö.R) - Japon konsolos
luğu bir nota neşre<lerek Hankeuda bu-

Şanghaym şimalinde Çe - Kiang viU.. 
yetinde Yang - Çav şehrini tamamlyle 
işgal etmişlerdir. 

hürriyetleri namına harhediyoruz. Ve tını da ııeferber hale koyabiliriz. Fakat «- Silahlanmnk hususunda bize altı 
yalnız kendi milletimizin hürriyetleri için bu lüzumsuzdur. Daha şimdiden yetiş- nylık serbesti vrril,in yeter. Gelecek 
değil, bütün Avrupanın hürriyetini ko- miş ihtiyatlımmız vardır. yaz asilerin hesabını kat"i olarak kesmiş 
ıumak için çnrpışmaktayız. Eğer bu müt- •Asilerin tiyatrovari haber verdikle· oluruz. Yoksa, netice yine ayni olacaktır. 
hiş dahili harbı tahrik edenlerden biri ri halde bir türlü başlıynmıyan taarruz· fakat bunu bir sene, bir buçuk sene, bel
olsnydım. en büyük zafer halinde bile hırını. büyük tannuzlarını bekliyoruz. ki de iki sene beklem,.k icap · edecektir. 
vicdanım mesuliy~t yükü altında ezilmiş I Birçok noktalarda: Almeriada, T ervelde 

1 
ihtiyaç halinde biı: Jaha iki sene süre· 

kalırdı. Böyle muazz.am bir kıtali lspan- Madriddc tahşidat yapmışlardı. Franko ak bir harba hazırız.> 

Parlamento encümeninde 

lngilt re aleyhinde 
B. Delbos seyahatinin neticesi hak

kında iyzahat vermiştir 

ltalyan radyosunun şiddetli neşri
yatı yeniden başlamıştır 

l..ondra, 24 (ö.R) - Muhtelif mem· ı 
lclr.etlerde radyo ile lngiltere aleyhine 
) aptlan propaganda geçen günkü parla- 1 
mcnto içtimaında müzakere edilen mev
:.r.ulaıdan ·biri olmuş ve muhalefet Teisi 

B. Attlee bu propagandanın uyandırdığı I 
~biyete terc..ümen olmuştu. Dün ovam 
kamarasında· amele mebuslarından bir 
c!iğcri tekrar bu mesdeye dönerek Bari 
radyo merkezi. gazeteler ve sinemalar 1 
'asıta.siyle ltolynnın lngiltere aleyhinde· I 
kı propngandalnrını protesto etmiş ve 
hükümetin bir istihbarat servisi t~s et· I 
mek wretiyle bu neşriyatla mücadele el· I 

r :D~!'Jilf.WY'.:Jm:m 

Faris, 24 (Ö.R) - Hariciye nazırı B. 1 
Delbosun son seyahatinin neticelerini 

1 tefsir eden •Populaire> gazetesi şu mü· 

tal5aları yürütmektedir : 

tDelbosun seyahati Fransanın davası

na ve demokrasi davasına hiç bir zarar 

vermemiştir. Milleller cemiyeti davası 

da bu temaslardan dolayı tehlikeye gir-

miş gibi görünmektedir. Bunun aksini 

iddia etmek daha doğrudur. Romanya 

Milletler cemiyeti müessesesine ve pak

tına 5adakatini açıkça bildirmiştir. Yu

goslavyaya gelince, B. Stoyadinoviç ba

zı ihtiraz kayıthırını ileri sürmekle be

raber, ayni suretle hareket etmiştir. Le

iıistanın Milletler cemiyetine karşı va

:z.iyeti daha şüphelidir. B. Bek tarafın-

dan ileri slirülen ihtiraz kayıtları hiç 

1 şüphesiz Yugoslavyanınkifordcn çok 

daha ehemmiyetlidir. Varşovada neşre-
Fransız hariciye nazırının Belg rnd ziyaretinden bir intiba 

bu ziyaretlerinin tam anlnşmalann te- memleketlerden her birinin tabii ola• 
mesini istemiştir. dilen tebliğde Milletler cemiyetinden hiç 

H · · ·· L d zahürüne hizmet ettiğini memnuniyetle rak kendi menfaatlerini düşündüğilnU. 
arıcıye musteşnrı or Kraborn hü- bahsedilmiş olmaması göze çarpmıştır. 

kumetin bu mesele ile me~gul oldu~unu., 1 z h .. 1 .. t k • ı b'r ·çtima halinde i kaydetmiş ve Londra seyahati münnse- fakat Milletler cemiyetine ve FransaY• 
., ta yan u :ume er ·an ı 1 Bununla bernber Lehistan da Almanya 

lspnnyolca ve Portekizce rndyo ncşriyn- betiyle menfaatlerinin tcsanüdiine ve bağlılıklannın büyük olduğunu söyle-
k k 

1 

· J l ht k' danın olursa hükümet icap eden tedbirleri nl-
1 
ve Italyaya uyarak Milletler cemiyetin-

tırıın bazı vechelerini tet i için British umumıyet c a ey e 1 propagan karşılıklı olarak sulha bağlılıklarına ay- miştir. Diğer taraftan nazır her tarafta 
Broadc~stı'n,.. Cy. memurlanndan bazıln- hafiflemesi neticesini verdigvini hatırlat- makta tereddüt etmiyecektir. Fakat in· ı den çekilmek hususunda hiç bir tema-

... o ni derecede emin olan iki hükümet na- Fransa ile ekonomik ve kiiltürel müna· 
r.nı cenubi Amcrikaya gönderdiğir.i ve tıktan sonra demiştir ki: giliz hükümeti ltalya ile diğer devletler· yül göstermemiştir. HUiasa B. Delbosun ..1. 

zırlarının tam bir fikir ayniyeti ve Av- scbetlerin sıl<laştınlması arzusuna a-
ııazırlar arasında yapılan bir komitenin - Fakat şu ııon zamanlarda lngilte- le de olduğu gibi münasebetlerini ger· 

1 

seyahati Milletler cemiyetini melhuz hü-
b ld rupada gerginliğin izalesine ve anlaşma tesadüf ettiğini bildirmiştir. B. Delbol 

)akında raporunu vereceğini i İrmiş- re aleyhindeki propnganda yeniden şid- cinleştirmck istemez ve lngiltere ile ltnl· cumlara karşı korumnğn ve küçük an· 
teessüsüne hizmet hususunda ayni azim muhtelif ;uallere cevap verdikten son· 

tir. det kesbetmişıir. Son üç ayda görülen )a nrnsında mazide daima mevcut olmuş )aşma devletleri grubunu kuvvetlendir-
} lususi ol .. mk italynnın radyo neşri- · 1 ve arzuyu müşahede ettiklerini bildir- ra B. Mistler komisyon namına izaha• 

bu vaziyet üzerine Roma hükümetinin olan emniyetli dostluk vaziyetine avdet meğe yaramıştır. 
)atına gelince nazır lngiliz hükümetinin ] ıniştir. Bundan sonra merkezi Avrupa tından· dolayı kendisine teşekkür etınif 

nazarı dikkati çekilmiştir. Henüz bunun edilmesini ister. Eğer bu münakaşa bu Paris, 24 (ö.R) - Mebusan mcc isi-
bu propaganda dolayısiyle dair:ıa Ro· nin hariciye komısy· onunda Londra ve ziyaretlerinden bahseden nazır bütün ve Fransayı dost milletler nezdinde teın-
mada ııikayette bulunarak İngiliz _ ltal- müessir bir neticesi görülmemiş ise de mevzu üzerinde bütün lngil~ partileri- brik 

b 
merkezi Avrupa seyahatleri hakkında ziyaret ettiği pnyitabUarda Fransaya silde gösterdiği muvaffakıyeü ıe 

yan münasebetleri üzerindeki fena te-I bu teşe hüsün akim kaldığını söylemek nin ayni şekilde düşündüklerini göster· 
l d F. 1 f d k 1 k izahat veren hnriciyc nazın B. Delbos dostluk teınlnatı aldığım bildirmiş, bu eylemiştir. ir erini ihtar etti~ini ve bu şjkuyctlerirı mevsimsiz ir. .ğer bunun aksi sabit mi§ o ursa ny nsız ·n mıyaca tır. 


