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lnıtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Başmuharrir ve um:.~mı neşriyat mü<!ilrll: 

HAKKI OCAKOCLU 
--""-".~---------____,, 

ABONE SERAITt 
DEVAM MODDE'TI Türkiye için Hariç lçırı 

Senelik... .. .... . .. 1400 2900 
Alta aylık •..•... .. ...... 750 1650 

• \s~~., 
Prens Bernard 

LONDRA, 9 (ö.R) - llolJanda veliahdı 
prenses Juliananın zevci prens Bernard de 
Lippe kardeşiyle birlikte bir kaç giln kalmak 
üzere Londraya gel~r. 

Projeleri Mecliste 
" 

iz mirin Sayım 
. 

ilk 'AT t' '' M" . ı•e ıce - usaıt ,, • • 
vergıst kaldırılıyor 

dilekleri 
4nkarada müz~
heret görecektir 

----0-.,---

Dokuz 
•• yoz 

aylık tahsilit 
milyonu aştı 

iki Romada Lord Perth ve 
arasında 
vaki oldu 

K. Ciano 
ilk temas 

d. ATATORK'ün senelik nutkun
~·larahatle ifade buyurulan şehir
J k~ iınar ve tezyini hakkındaki di- Resmi ve hususi memurların maaşlarından muhtelif 

ROMAN, 9 ( ö.R) - lngiltere
nin Roma sefiri Lord Perth ile hal
yan hariciye nazırı kont Ciano ara
sında ilk görüşme ve temas dün 
vuku bulmuştur. Bunun müsait bir 
hava içinde olduğu temin edilmek
tedir. ihzari bir fikir müdavelcsi ya
pılmış ve yapılacak görüşmelerin 
programı tesbit edilmiştir. Neıredi
len bir tebliğ bu ilk teması teyit et
melde ve görüşmelere bay Bekin 
Roma ziyaretinin resmen nihayet 
bulmasından ıonra devam olunaca

~ ~-

t hflerini layık olduğu ehemmi
Yttlc na 1 h. . ~ ''la zara a an §C ır ve umumı 
~· Yet meclislerimiz bu sene şehri

navılarla kesilmekte olan vergiler birleştirilecek 
~ ~ Ve vilayetimiz için cok hayırlı ANKARA, 9 (Yeni Aaır muha
~lar vermiıletdir. Belediyemiz birinden) - Vergilerde yapılacak 
~ ~Hık bir imar planı hazırlc.mış tenzilat projeleri bugünlerde Büyük 
~ unun tahakkuku için d~ mali Millet Meclisine verilecekti.f. HaZır-

l>roje yapmııtır. lanan projelere göre resmi ve hususi 
r Şehir meclisinin kararları vilaye- memurların ıvaaılanndan muhte!if 
i~ la~iki ile kat'iyyet ke3beyledi- namlarla l:eıilen vergiler birleıtirile
trı ile gorc bu formalite tamamlan- cektir. 

ıştır. lJ Söylendiğine göre beygir, katır 
~ ınumi vilayet meclisi bütçe ni- ve merkeplerden alınan sayım ver· 
~rnna . l ·1~ l' 
fa] la mesıy e vuayet yo ı<ırının as- giıi t:.mamcn kaldırılacaldır. 
~· nması, Ağamemnun, lnciralb Koyun vergisi on, tiftik keçi ver-
ti~ hem halkın sıhhati ve hem de giai de beş kuru§ tenzil edilecektir. 
h ncesi ile alakadar ~erlerin ıs1a-
lıı ~ri ve medeni tesisata sahip kı- . ANKARA, 9 {Yeni Asır muha-
b~aı için istikraz akdi salahiyeti- birinden) - Bütçemizde varidat 

1 \tila k • • fazlalığı mali yıl baıından itibaren Jl Yet ma amma vermıştir. 
k°)L ~husustaki kararlar da icra Ve- devamlı ıurette inkiıaf ediyor. Şu-
~· ıcrı Heyetinin tasdiki ile kat'iyyet bat ayındaki tahıilitımızla 1937 
Csbtyliyecektir. mali ıeneainin dokuz aylık tahsilatı 

1 1<ararJarın tekemmül etmiş bu- iki yüz milyon yüz be! bin yetmİ§ 
urmıaaı kafi değildir. 1 sekiz lira'! bulm~ttur. ~u mikdar 
~"ı p • 1 · h kk k geçen malı aenenm aynı ayına 1-.a-

Maliye Vekili B. Ağrala 
dar olan tahsilattan yirmi milyon 
yedi yüz altmıf altı bin üç yüz on 
yedi lira fazladır. 

~ ro)e erın ta a u u, ve 
trı . ra~ temini için hül:ümctin M , r · , · B t 
iı ~hcret~tiyaç vardır. Hatta . U<1ID mer ·LflŞ 10 ey ana I 
'trıttilt_raz rnevzuunda belki de hükü-
Ytttı~ ~efaletinin temini i~p eyli- ' ' 

tıttır. 
1~i • d • h' ı k" . lngiltere bizden daha 

fazla mal satın alabilir,, 
bij .. rı me enı şe ır er ·ısvesınc 

~ı.ıtuyccek olan bu ileri hamleleri 
iti ""eden fiile çıkaracak enerjik 

<lfe adamlarımız vardır. 
da Al'ATORK'ün büyük irşadına 
ItrYanaralC atılmak istenilen hamle
ler c de hükümetin .müzaheret gös
b tteği muhakkaktır. Çünkü Celal 
~Yar h""k·· . .. «l\i .. u umetı mesaı programını 

te:~. Millet Meclisinde izah eder
olarak uyük Şefin direktiflerini esas 

a· ele almıştır. 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Londra- etmektedir. Bu gazete diyor ki: 
da intiıar eden •İngiltere ve Şark• mec- «Son seneler içinde Türkiye - tngilte
muası, milli banka müdürlerinin Londra re yakınlatması iki millet arasında elki
seyahati hakkında tafsilat verirken Türk den beri mevcut olan dostJuğwı takviye
lngiliz iktısadi İf birliğinin bundan sonra sini ve aradaki yakmlatmanın adeta bir 
daha mesut neticeler vereceğine İ§aret -SONU 1KtNC1 SAHtFEDE -

-- - -·---

Sulama 
işleri bu sene 

bitecek 
Cedi:ı ve Menderes nehirleriyle 

BPı:rçayın sularından istifade edil
mel< suretiyle bu istikametteki ara
Zinin sulama itleri etrafında yapdan 
tetllikler artık son safbadadD'. Ha-
urlanıp tudik için Anka.raya ıön
denlen projelerden bir kısma tudik 
~ıtir. Tetkiki İcap eden lmun
l*da tatbik itleri de sona ermek 
iiaredir. 

ğını bildirmektedir. 
ROMA, 9 (ö.R) - Saat 18.SO 

de Lord Perth, refakatinde Forayno
fis cenubi Avrupa iıleri §efi B. Mor· 
rison olduğu halde Chigi sarayına 
gelerek derhal kont Cianonun yanı-
na ithal edilmiştir. İngiliz diploma- Ingiltnenin Roma sefiri Lord Pert 
tile mümcsailleriyle Jtalyan hariciye 
nazırı iki memleket arasındaki mü- tere ve İtalya arasında bir mukare· 
%akerelerin ne tekilde yapılacağı net ihtimalinin belirdiği §U sıralarda 
hakkında mutabık kalmışlar ve mat- matbuat münaka~larının havayİ 

' buata nasıl malumat verileceği me- zehirlememesi lüzumu her iki ta .. 
Menemen, Manisa ve Berpma · selesiyle meşgul olmu§lardır. Jngil- rafça takdir edilmi§tir. 

ovalarının ıulama itleri önümibde
ki mevıimde ikmal edilecektir. Pro
jeler üzerine hazırlanmakta olan ke
~ler yakanda eluiltme,.e ko
-~tır. 1ntaa&a yu mevsiminde 
b.tlanacaiı ve bir aenecle ilama) 

edilf5eği anlatılmaktadır. 

' 

Çağa/oğlunda bir 

Skopçina Meclisi Toplantısında 

Dr. Stoyadinoviç,Fransa 
dostluğunu izah etti 

eV yandı Paris, 9 (ö.R) - Belgraddan bildiriliyor : Bu sabah Skopçina meclisindt 
IST ANBUL, 9 (Yeni Asır mu- Yugoslavyanın harlct siyaseti hakkında izahat veren başvekil ve hariciye na

habirinden) - Bugün ıaat on iki· zırı B. Stoyadlnovlç Fransa hakkında §U beyanatta bulunmuştur : 
de Çağaloğlunda Himayeietfal ao- c - Mazide m~aatll oJduğu görWen dostluklarımızın muhafaza ve inkişafı 

kağnıda Bakırköy belediye doktoru •---
bay Necibe ait büyük kirgİr evin barlct aiyasetiınizin bir prensibidir. Bu lavya ve Fransa arasında akdedilmif 
sandık odasından çıkan ateı &mızın 1 ananevi dostluklardan Fransa ile dost- olan dostlUk paktının daha be~ sen~ 
teveaaii ederek bütün bina yamnıı-1 luğwnuz deği~ikliksizdir. Geçen sene ilk müddetle temdidi hakkındaki vesikaya 
- SONU 6 iNCi SAHtFEDE _I te§rin ayında Parise yaptığım resmt zl- Yugoslavya namına imza koymakla bil-

yaret esnasında 1927 senesinde Yugos- - SONU DöRDONCO SAH1FEDE -

'1.1() ınaenaleyh istediklerimiz doğ
İllk ~n doğruya şeflerin işaretlerine 

1
1Yadın ifadesidir. 

ftıaktnir gibi Anadolunun kilidi ol
i8t l le Türkiyenin belli huşlı ihraç 

Almanya Dış Bakanı 
~~~~~:::e~~:;i:!t~~~~~; Londrada karşılandı. Aleyhte hazır-
ttıas,~8·~de ön safta nazara alınma· 

1 
•• • 

1 d•~i'~~;;;~:.~;·~~-ıünTürkyur- anan numayış er menedildi 
~lı>l:rckı t~s!rini göstermiş, bütün Londra, 9 (ö.R) _ AJmanya bari-
klt. mıllı heyecanı yaratmış, . v R.bb tr d"" ak 11 ltni2:. .. . . cıye nazın on ı en op wı pm 
""- ı. 1 kurtuluş mucadelesının 8 1. d larak b ·· Lo d ı ""'lluo Ü l er m en ayn ugun n raya ge -

Y'llrdu 
0 muştur. .. .. nüıtir. Von Ribbentropun Londrada ika-

"a•~ d n her karışına karşı butun t "'dd t" k 1 cakt B _. __ , be -qt\ a l . . me mu e ı ısa o a ır. unwua -
'tv . § arın kalbınde sönmez ·hır b .. Riibb 

~ı ate · d f k I . . b" raber u muddet zarfında Von en-
tot ı.._, §ı var ır. a at zmırm ır tr harici. Lo d Hal"f '- b 1 ııt V<Ut.ı l . op ye nazırı r ı a11s ve aı· 
ttirı d rn ardan taşıdığı hususıyet- k"l s· N ·11 Ch b 1 · ı -"--'-e ve ı ır evı e am er aın e ~e-
~. ınevcudiyeti gizlenemez. 1 d b 1 cakt 
,,.C\sıl A re er e u una ır. 

'anın ~karanın, lstanbulun, Bur- Alman hariciye naiırınm Londra ziya• 
ti) ' turıst"k h . t" ltıar k ı e emmıye ı naz.ıra ret.ini protesto etmek için bazı gruplar-
\>jtıdir~ Yapılan yardımlar bizi se- ca tasarlanan nümayiı hükümet tarafm-
iatdı:oi~a lzmire karşı uzanacak dan mtnedilmittir. . . 
'tvj ... l c ı de yurdun her tarafında ı · h b al ı ..:r mahafili" Alma • •ç e k l yı a er an n5 uaz n 
l Y ttcr k?~şı anacaktır. l .. hariciye nazınnm Londraya gelmesinin 
~t h ı ıstenen yardım arın mus- . .. 
\>c 8a alara sa f w • , • • h İngiltere ve Almanya arasında müzake-

nCsbit ol b•tl~nacagı I) ıce ıza relerin ha,ıangıç noktası olmasına pek 
Q' ı.ı tnak U~a ısın.. . . ihtimal vermemektedirler. Bu bedbinlik 

1l'c . ~~ a da valımız ve Bele- B. Hitler tarafından yapılan son beya-
tay teısımız b ·· J d A k · jel a. gide kl ugun er e n a- nala ve bunu takiben mare~al Göringin 

Ctın ce er, hazırlanan pro- yap•ığı beyanata istinat etmektedir Di-
~~l ana hatl · h d • . 
81 Ctdir B' arını ıza e e- ğer taraftan Von Ribbentrop Vilhems· 
.~ davaİ~r ızce me~elenin esa- traueye geçince Almanyanın diğer dev
İti tıı.ı Yarat e~rafında ınan d~~gu- letlcı:;:! her hangi bir müzzmere esnasın
~·~ alt t ına tır. Bu elde edılınce da Avusturya meselesinin konuşma mev-
ıtıın nrafı kola l )' 1· l ,) t~ "'L • Y nşır. a .. ın ma- zuu olmasını reddedeceğini ihsas etmi~-

•ıa le l ruuelcrı b"" ··k d l k"1>. Yemek ' uyu ava arı tir. Almanya Avu&turyaya ait meselele-

ı ılil'etj • ~ususundaki kudret ve rin diğer devletlerin müdahalesi baricin-
!İ · rnızı ortay k t olq ·~ın d a oymuş ur. de kendurde Avusturya arasında müza-

li ~~C\tdır. Bi enler .. imanları . za~f keresi11i e:U tutmaktadır. lngiltere ile 
.._·~lele · 2:. l2:.mırm atmak ıstedı- müzakerelerde yalnız müstemldı:eJer me-
l \a·~bl.tltın -!\nkarada sıcak bir el . . . ... w· . ümk" •• d". Al 
~'t ue t v t wnın goruı mesı m ım ur ve • 

ı}qtlac<>~ e yakın bir alaka ile manya ancak bunu kabul etmektedir. Fa
... gına e .. 
fi mınız. kat tngilizlerin Alman sörütleriae bu ka- lngiliz - Italyan müzakerelerinde büyürlayinle beraber 

AK M • embe1c bir Tol dı ı bildirilen Mr•. em-

Mı.nr kralı, kraliyet balkonunda 

Mısır Kralı Faruk 
Askeri mahiyetteki bütün cemi
yetleri lesheden bir kararname 
ımza etti, Cemiyetler dağıldı 

LONDRA, 9 (ö.R) - Röyter ajansı 
bildiriyor : 

Balkan liderlerinin Ankara konuşma
larından sonra Türkiye hariciye vekili 
Dr. B. Tevfik Rüştü Aras Kahireyi zi
yaret etmeyi faydalı bulmuştur. Dok
tor Ar:ıs Kahire seyahntiy]e iki kıymet
li maksat istihdaf etmektedir. 

l - Türkiye iJc Mısır kraliyeti ara
sında mün'akit dostluk muahedesinin 
teatisi .. 

2 - Türkiye, Irak, Iran ve AfganiS'
tan arasında akit ve jmza edilen Saada
bit paktına Mısırın da i§tirakl. 

Avukatlar ka-
nunu meclise 

verildi 
ANKARA, 9 {Yeni Asır) -

Avukatlar kanunu projesi Bü
yük Millet Meclisine verilmiş-
tir. . 

Projede mühim kayıtlar var
dır. 



A 
N 
A 
L 
1 
K 

YENİ ANKETİMİZ 

AŞKA 
Zarar verir mi ? 

Anahk qka zarar verir mi? 
.l\fk Analığın rakibi midir 1 
Bu aual asırlar içinde biç laymetini laıybetmiyen bir ehemmiyet 

tqır. Her devir analığı takdi.a etmif bütün sevgilerin ve bütün ıerefle
rin üıtüne çıkarmıatır. Böyle iken gençliğin yaman kaprisleri zaman 
zaman kafa1arcla bU koakoca istifhamı yaratml§hr: 

Analık qka zarar verir mi? 
F"ılhakika bu istifham, analıkla birlikte aşkın heyC!:Anlan 11önmeÇe 

mal lôam old~ kuruntusundan doimuıtur. HOdbin bir düşüncenm 
esiri olarak 8fkla analığı birbirina rakip sayar.far vardır. 

Madam ki nüfus siyaseti, milletlerin varlık siya~eti olmu§tur, me.
dam ki en büyük zenginlik ve en büyük emniyet nııtası nüfustur .. 
Şu halde bu boclHn düfünce ile mücadele etmek, analığın qka aıli 
arar vennediiini anlabnak ta bir vazifedir. 

Anneler için W..i bayabn tam devrini tqkil eden koca ve çocuk 
uumda bir tendcNt noktası mevcut olamaz. Sevgilerinden ne bı
darmı lmc:alanDa. ne bdamu çocuklanna ayırabilirler? 

H• oJcmı bdaı fU cevalx verir: 
. - Ddli de badi payuu aLr. ikisi de bütün qkımı ala. 

Ortaya b,duiumuz bu aoa,.J mevzuun her cepheden ayn ayn 
•~imalı zayıf karakterli veva tecıübesiz bir çok İnsanların ku
nmtularmı tedaTiye yanlmı edehilir. Bu bakımdan münevver olcurla
nmnm anlrptjmb:e ittirak ederek fikirlerini bildirmelerini bekleriz. .. 

Dr. O. K. nın enteresan 
bir cevabını okuyacaksınız Yarın: 

Mısır Kralı Faruk 
Askeri mahiyetteki bütün cemi
yetleri fesheden bir kararname 
imza etti, Cemiyetler dağıldı 

ŞEHi HABERLERi 
Ağır Cezada Enteresan Bir Dava 

Jiletle, çehresin eki güzelliği kaybe
den kız n davasına Ağırcezada 

nakzen devam ediliyor 
Mahkeme heyeti Şazimendin çehıesindeki yaranın 

Muammer rış ın 

Beyanatı 

" /ngiltere 
daha fazla 

bizden 
mal 

satın alabilir ,, 

.BAŞT ARAf1 llNctsAHI~~: 
muahed~net ıeklini almuını . tesnP' bel 
miştir. Bu iki millet fertlerinm bile p• 
sahada daha kolayca antapnalanoa 
dar dayanmtfbr. . 

fngiliz İf adamlan. ikinci beı ,erı~~ 
Türk aanayi planında ingifü: it ~ ~ 

• !-•-~-• • kt diri n.::..te bil yem wuumıar ısteme e er. --:'' jjtleri· 
zamanda Türk milli banka mud 
nin Londrayı ziyaret edifleri, cidclcn klf• 

sabit bir iz bırakıp bırakmıyacağını tahkik ediyor m~~:eb~i:.::~ miidiirÜ s. 
Muammer Eriı, ba lneifiz ıuetesd ..,.. 

Şehrimiz Ağırceza mahkemesinde çok şayanı dik-ı ~v.allı ktzm. çehreai dikiliyor, fakat ~ .. eh~e esk~ g~lli- ğtdaki beyanatta bulunmuttur: , 
kat bir davaya. bakı~maktadır. pava mcvzll:u. şudur : gını kaybedıywor. Ve hum_ın ~-tabu b~r ~tıcc:st ola- _ cBu ziyaretimiz. &'eçetı sene ıoıı· 

Kemerde, Sürmelı sok--!ctakı evlerden bırınde çalı- rak ta, çalıştıgt yerde eskı husnu kabulu goremıyor. . • damlannın memleke • • .-.-0 
şarak malşet temin eden Bn. Şazif!lent isminde bir kız iş, ~ırceza mahkemesine aksedince adliye doktoru •·: " a • • • • • • ~· 
vardır. Bn. Şaziment, ken~i tabirıyle <Çaünahsız i~- zavallı ~ız~ağızın çehresini muayene ederek şu rapo- uya~etleruu aade ıçm i!'üyar ~ 
sanların sokağında> çalı m~en başına hıç yoktan hır ru vermıştar : Aynı zamanda bendenl%, lt .• ~tr 
şeyler gelmiş, tecavÜ7.e ugnyarak. yaralanmııt.ır. c: ....... > eskiden yüzüne bakıldığı zaman, iki taraf- Londrada bir tube açması İçİıl t~ 

Yar?, Sü~meli s.?ka~ın en n~şelı v_e cerbezeh ~~ızının ça müsavi olan tenasüp ve tenazürü sayesinde kazan- rimi tamamlayacaiızn. 
çehresındedır. Meger Bn. Sazımenclin evvelce uç ay dıoı takdire bundan sonra pek noksan bir "ekilde maz- s· d biliy" ı..! T"-'-:ye - Jıliil· 
k d k d 1 k .. d. - . M t f . . d b. ... ~ ız e ocwnm: .. , unu 

a ar wya m ost u s;.?oster 1~1• usa a.,ısmu~ e ır har olacaktır. insanlara yalnız fizyolojik olan kuvvet, · • iktuad" "~de 
tan~dıgı var!'"ış. Bu Mustafa bır gece Sürmelı sokak- hareket gibi kabiliyetlerle kıymet verilmez. Hüsnü te- tere ~ .ve ~ m~ inkipf ~ 
takı evKe gedlıyor. B b d k l ~ nasüp te, bilhassa bir kadına taalluk edince şahsi kıy- ~ &eneedilmi~~e mahsüsiki &--~ır • __ r,.;ıcf' 

- ız, ıyor. u gece ura a . a acagım. l d" ba l d 1. B 'h ucue ıtır. uuın ta ayın ~...& 
Mustafa bu sözleri odada, Şazımentlc yalnız bu- met. en ıren .. .ş 'CD: anas~r ara~ın a ge ır. u Cl etten müteiıeffi olmaktadır. Benim ba ..,,,,_• 

l d w d so" )'yor Şaz"ıment tela""lı O C7ece bu vd:ı olan muhım zıya, bızce hır uzvun tamamen zıyaı . . ____..,. 
un ugu tnra a Y ı • ·.. ... k d h · l'd' bazı müphedelenm. nnlır ki ~ 

knkta pey e insan balunuyordu. Bu sokag~ m ne- a ar e emmıyet 1 ır.» 
so e c . Mah1- l . 1 1 M f b .. zen duyanm. şeli kızı Mustafaya u c::vabı verıyor : ~eme ıeyetı evve ce suçu usta ayı, u cur- A ...!iNii 

_ İmkanı yok.. m~r:den dolayt iki yıl ve dört ay hapae mahkum et- Tahmin edilir ki, Tirkiyo - 'as-;.. 
- Neden).. mıştı. ticui münasebetlerinde daha ~ 
- Bu gece çok işim var.. Temyiz mahkemesi bu karan bozması üzerine dün dem yakında batllJKÜtır. ŞUoc1iô ..... 
M?sta.fa büyük bir hid~ete kapı~ak cebinde salda- bunun te~rar ~uruş~asına deyam ~ilmi~ir. M~hk:- de tnıiltere Türkiyedea, ea 1u7_,,.ı 

dığt ıiletı ~ı~rarak sert bır ~aml :: .. ıle zavallı kızın su- !'le ~eyetı, Şazı~e~dınv~~hr!":8.ındek~ yaı:~ının sahıt bır ibracat maddelerimiz mumda .......... 
ratına indırıyor ve sağ yanagının ust kısmından başlı- ız mı, yoksa daimı degı,ıklı~ mucıp hır yara mı ol- . . .. ~ İlll" 
yarak gırtlağına ka~ar parçalamak suretiyle kesiyor. duğu'!U:" lat~nbul_ t!~' adli müessesesinden soruJ.. ~~ .~ ~~ • • f"' 

Polis, imdadı aahhı otosu, hastane, amelıyat. derken ması ıçın talik edılmıştır. drlerimw, nef'as tütüalenmm ~· 
dık ihracatımıs lnıiltereye ~ati 

Alsancak takım! S f Kazadan Bizim iktuadi •İ)'aMIİmİzİn 
l ma sonra dtalmım alandan mibayaa ~· 

Dün ekspresle İstan- Şoför serbest :,e0;:;e8;:;!'!=7!::;:,: 
bula gitti Mücadelesine herkes bırakıldı bir çok maddeler, daha çok otara1c ~ 

Mersinli ile Salhane aras;ndaki alabilir. Bu İmkiD nrdır ve bu ~ 
lzmir ikincisi Alsancak takımı ı"ştı·rak e ..Jecek dan !~~-.1 _.J!I • &-•-~'-.!-..1. 1'...-. aı otomobil kazası tahkikatına dün ad- . a:;~.ue cıuumea wa~ - __. 

öğle üzeri Bandırma ekspresiyle Is· iki günden beri şehrin her sem- liyece devam edilmiştir. Kazaya uğ- ye, ihtiya.çlannd~ daha ~ ~ 
tanbufa hareket etmiştir. Sporcalar, tinde sıtm~ mücadelesine başlan- rıyan ve hadise esnasında beyni par- ~t~en temm edeedıc ...,:..Z,. 
a~kedad·aı şl~rlı rdta~afından hararetle teş- mıştır. Belediye zabıta teşkilatı, sıt- çala.nacak. hayata gözlerini yuman Jir. yam faydalanma karfılık& 
yı ı mış e ır. . ma mücadelesinin daha yaz mevsl- Ali, büyük. bir tedbirsizlik göstere- dD".Jt 

Alsancak takımı ılk maçını cu- mi girmeden tesirini kontrol etmek rek Ani surette yolun üzerine çık- --o- l 
martesi günü Fenerbahçe ile o~m- üzere vazife almışlardır. Belediye mıştı. Şoför Hüseyin oğlu Mustafa- Yerlere tüküren er 
yacak, pazar günü Güneş takımıyle memurları grup grup dolaşarak ma- nm hadise anında göaterdiği dik.kate Son iki gün içinde ,dırin nı_uh~~ 
karşılaşacaktlr. zot dökme işini dikkatle takip edi- rağmen'kazanın önüne geçilememiş- lif yerlerinde yerlere tükürdu~ 

B~günk~~şıktaş 1. takımb '·ıd Ankara- yorlar. tir. Şoför Mustafa, serbest bırakıl- görülen 76 ki~ tecziye edi)ıni~ıf'·u· 
ya gıtme uz.ere stan u .:ın ayrı- Sivri sineklerin ve diğer böcekle- mıştır. Yerlere tükürenlerle ~iddetle fl'I 

-BAŞT ARAFI 1 INCl SAHtFEDE-ı Mısır, şark ile garp arasında bir illi- lncaktır. rin tekessürüne meydan vermemek --=-- cadele edilecektir. 
Tahmin edilir ki Mısır bu paktı bü- sak noktası ve bütiın Arap aleminde --=-- üzere her türlü sıhhi tedbirlere baş Bir dava -o--

yük blr kolaylıkla imzaya hazır olduğu- Garp kiıltürünün merkezi olduğundan vurulmu!ltur. Dün sabahtan akşa- Kültür mecmuası ıA· 
nu bildirecektir. HaUA Suudi Arabista- bütün partiler Mısırın istiklül ve hfiki- Vıa/ı'nı'n Ankara ma kad r Alsancak, Cüzelyalı ve ihtilas maddesinden suçlu Kemal- . __ 1eSi o-

6 Çambeı k h M h Izmirin en kıymetli fikir ri.scu ft"ı• nt bile bu paktı hm.aya hnzır olduğu- miyetini korum=ığa kıskançlıkla me<:- Eşrefpaşa semtlerindeki evlere 8 1 paşanın öyü mu tarı e - CP 

nu btr vesileyle beyan etmişti. burdurlar. Bunun içindir ki son zaman- se vahatı' kilo mazot tevzi edilmistir. met Erdoğanın, bu ihtilasa ait dela- Klülultülr, aKI~~nışö~okuzuncuksalyı.5~:ı çs· 
1 rd ln "lte ltal d s·· T S .. del . .lz . h . "}' .. . . l d f 1 h ' f d'l zı ç u oy i>ret.mcn o u u.t -·1C" Kahire 9 (A.A) _ Mısır hUkümcti a a gı re ve ya arasın a u- ıtma muca esme mır şe rı ı ı curmıyesı o an e ter e ta rı e ı -

1 1 
h . . . T siye ev 

bı tebli~ tmişti B t bl'ğd B" vcyş kan.ılının müdafaası etrafında mü- Vali bay Fazlı Güleç.le Belecl"ye içindeki her ev ve her kes iştirak miş makbuzları, hadisinin tahkik ışına arına ta sıs etmıştır. av 
r 6 neşre r. u e ı ' e u- . . D B Beh U A ka · riz. 

yUk Britan arun Ingiltere _ Mısır mu- zakereler başladığı haberi duyulunca rcısı r. · çet zun n.- r:1'Y~ mecburiyetindedir. Belediyenin tan- edilmekte olduğu Kemalpa~ sorgu 

ı ed siy ahkA 'b' 1 'ite hükümet bütün dıkkatini Mısır h kları- 1 yapacaklan seyahat, yakın bLr ıht.ı- zim ettiği mücadele üaulü sayesin- dairesinden alması ayn hır dava ~ ~ , 
a ı ename amı mucı ınce ngı - ı il .... d.. V 'lA b'" l B 'k ' •ela 1 LJ /k • k '' t 
re hUkilmetinin son lngiliz - Italyan mil- nın ve Mısırın beynelmilel mevkiinin rma_ e pazabelrd~un~ ul~~A 1 ayelikt ut- de ~~ir halakkı~~·k büyük istifade er me.vzucezaduolmuşbatukır.lacaku 1 mcı vaya rı a evı oşes 

k ıerind M f"ini üte- korunmasına tahsis etmiştir. çesı ve e ıyenın ~ sene · me- temını muh ıuı tır. aslıye a · tır. 
za ere e ısırın mcna ı m • bcd"l k ed" y ı· 

. d k hi bir af ka Hükün· .. •Un bu mesai inde milli he- saı programı ta ı me ·t ır. a ı - --=-- _ .. n 
cssır c ece ç şeye muv a t et- 1 F 1 C"l · ı· b" . . ----- • h [ k 1 - 11 /3/938 cuma giinÜ 1>4e .. " miyeceği ve Mısıra müteallik hususatta defe vaı gını bildirmekle bahtiyarım. h?y ·az 1 u eç. .~ı .. ayet •. utçesını c· ıı· Bır ırsız ı tıJ1 ,. 
evvela Mısır hükUmeU ile ist:sarcde bu- Mısırın beynelmilel m vkiini müd<ı- bızzat Ankaraya goturecektır. l Il . .. .. 18 de erkek lisesi felsefe öğre ııJlı 

-ıı 1 Seydıkoyunde Atıf bey mahalle- bay Kazım Cürpunar tarafı 
lunacağı hakkında Mısıra teminat ver- faa için yapılacak şeyler bundan ibaret --o-- Ü J sinde bay Hasanın bakkal dükkanı- «Gayri tabii ruhi hallerin başlıcB ., 
nıiş olduğu beyan edilmektedir. değildir. Ayni z.nmanda gayretlerimizi C" k • • S 30ffilY0f . h'. . . h l b' h b' Jco•· 

Yr-'-•-- 9 (A. ) - Kr l kask iki katına çıkarmak ve milli faaliyeti- r uar omıtesl na gıren uvıyetı meç u ır ırsız hepleri hakl:ında> mevzulu ır 
~. A a Faru c- . . . b·ıd· d"ğ' hat.1 • • k Sab k 11 <l C- Ar el"" .. 1 bir çuval çiğ kahve, sekiz lira, iki ferans verilecek.tir ·J!B 

rt mahiyetteki bütün cemiyetlerin mem- ~~zı sıze 1 ır 1 ım w ara erı tirmc Fuar komitesi dün öğleden sonra 1
• adı ar len 10

._ 
1 ofrt !~un evve kilo rakı, ve iki kilo çay çalmıştır.. 2 _Ünlü Türk komutanı AtJ 

• açın dev adımlar almaga mecburuz. .. > • d k B Beh t U ba k eeı:a cvın en c;;ı ar çıı>.mnz, acı ıyete geç~ H 
nulyetine ait olan kararnameyi imza- Muhammed Mahmut paşanın nutku Mı-1 rle;s do ~o~ . d çek fzun hş an- ıniş. bazı kimselerin canını yakmı~trr. ırsı?: aranıyor. nın büyük bir resmi sayı1! Sa 
lıım.Şır. Bu karar yeşil ve mavi göm- .. _ .. . • 1 ıgın a ıçtıma e ere uar sa ('sın- --o-- la Celal .~ 

sırda yapılması dıı.,unulen d hıl kalk k Kısa boylu, brpık gözlü, esmeT, •ey- nı.mız ve say vımlZ .. b 
!ekliler te§kilAtla.nnm ilga ediı...:N ol- . """: 

1
• •• ·.ın-lda meydana getirilece müessesder " A M h t E · · .. d · · Her guıı 

.... ~ ma işi hakkında bır çok vaaUcrı ıhtı a tandan faıksız ol n bu adam. hapisha- Yl e ffi e vımıze gon e•ı:n.ıttır. d-; .lıır 
Cuııe.ıı.l.Cdır neden çıktıktan sonra. S:ılhanede, A n- u un duğu ve bu te§kilAtlara ait üniforma, •--~- . v 

1 
hakkında kararlar almıştır. leden sonr,.dan ıtıL-ren yur ~ 

nıcıJ!ln ve silahların müsadere edil .... .nM • ~ .. 'nd b. . . d ır.ı DUn tevltlf edlldl go··-•erı'lecektır' h 't -~ ""'-"6• sör uzerı e ar eve gırmt . san ı an ;M. • !)> 

manasına gelmektedir. D C C" t boşaltmış, bir takım elbise alarak kaç- /\.yı Mehmet.. Bir vuruşta en tetik 3 - Evimiz salonunda her t •i 
Kahire 9 (0.R) - Başvekil Muhammet Dog., um r. . r ua mıştır. Derhal harekete geçen zabıta bu adamın cebinden paraları a,ıran bir aa- pertembe günü akfanlları ş88 ~ 

Mahmut paşa intihabat münasebetiyle Ankara.da yüksek Sıhhat Şurası hırsızlığın Cin Ali tararından yapıldığı- bıkalıdır. Manitacılık, arpacılık, mantar- mide Karagöz oyunu OY?.~ ,_!_. _ıek.._,_ _:..r • .-,· abonman p l b botun 
rnillt kualisyonun programını izah eı-. ~ cı uıa t"""""' i toplantılarına iştirak eden Kızılay na kanaat getirmiştir. Cin Ali Tirede ya- ctlı.kla tanınan bu adam dün trene bi· arasız o an . ':1 oyuna 
rnlştir. Mahmut paşa harici siyaset hak- tefi Bay Mehmet Ymafun düa bir 'c.emiyeti reisi ve f.trefpaşa hastane- kalanmış, yattığı yataiın albnda esrar nerlten, araştırma memurları tarafından da~lar davetlıdır. ıı-f 
ikında şunları söylemqUr : kız çocuğa dün,.e.ya gelmİftir. Ba- l si baş hekimi Dr. bay Cevdet Fuat, da bulunmu~ur. Bu haraız ilk aorguaun- tevkif edilmi~tir. Suç.tunun. ls~nbulda v~ .~ - ~vi~~. aalonunda :;;e i 

1 - Beynelmilel vu.iyetimiz bizim ba olaa Ba,. Mehmet Yuaulu ve •- J Ankaraclan avdet etmiştir. Sıhhat da bütün 90ygunculuklanm anlatm(fbr. Anadolunun muhtelıf §ehırlerınde faalı· cumarteıı gunu saat on ~tı 
her zamandan ziyade tetik ve uyanık )'lll refika.anı tebrik eder, yavruya Şurası, muhtelif mevzuları tetkik Gösterdiği mahallerden eşyalar alın- yctte bulunduğu hakkında müteaddit okullara Karagöz oyunu 0 

. 

olmamızı icap ettiriyor. mmı Ye mesut ömür dileriz. ı ederek kararlar almıştır. tezkereler alınm1ştı. maktadır. be giı11 
rY'~7./.7.L77//!/J.LZJ aD'JI - Babacığım .. Ben seni çok seve· S - 10/3/938 per§er:n yşf'. 

BUGONKO SEANSLARDAN 
tTtBAREN TAYYARE 

HARiKA ITLAKINA SEZA CiDDEN 
iKi FIUM CöROLECEKTIR. 

CESUR 

Sinemasında 
NEFiS 

SEZON BAŞINDA SJNEMAMIZDA GöROLEN KOÇOK LORD 
FILMUNt BIHAKKIN YARATAN 12 YAŞINDA 

SEVIMLt VE COZEL ARTtST 

FREDDIE . BARTHOLOMEW 
1LE DONYANIN EN BOYOK SANATKARLARI 

SPENCER TRACY - LIONEL BARIMOOR - MELYN DOOGLAS TARAFINDAN FEVKALADE SURETTE TEMSiL 
EDiLEN V AZIFE - AŞK VE HEYCAN FiLMi 

-AYRICA-

MiL TON GENÇ KIZLAR MEKTEBiNDE 
Sevimli Fran11z artisti GEORGES MILTON'un en son ve en güzel komedisi ••• Cazip kadınlar .. Neıeli tarkılar .• Çılgmca danalar .. 

iLAVETEN PARAMOUNT JOURNAL 
SEANSLAR: MfLTON 3.15 - 7.10 da.. CESUR KAPTAN 4.55 - 8.10 da.. CUMARTESi, PAZAR saat 1 de CESUR 

riml saat 16.30 da kitapsaraY ":c;ycli 
Diyerek tanımadığı bir adama göiils komiteıi ve saat on altıda t 

91 
v" 

veren ve parasını aşıran bu adamın mu• i komitesinin haftalık toplan 
1 

hakemesine yakında başlanacaktır. (dır. 

EDEBi flKRA : 

Bahar geliyor... .. laf'?' 
Dün, penceremin önünde otwmuı düıünüyordum. Gu!_'eftüfiito' ... 

yağmurımdan yıkanmlf bir yüz gibi gülümsiyordu ... Rü~ 
yor, olquyo~u. Her yerde bir canhbk vardı; kendim de ·•• ~ 

Bahar geliyor.. ~ . 
Baharın yan.bet eli, bayat'uı arluıdafulD'. Tann, ~ ek~ 

bulutlu kıtın paslandırdağı kırmızı; Yetil bir süngerle t~leJll 
yarabnQtır. 

Bu temizlik nıhun cilitı, ~ köpüğüdür. 
1 

_ _ L-I~ 1-Z: 
Bahar geliyor .• Suda. toprakta. kuşta ve insanda~ il bit 

tarak. .• Bahar geliyor .• Aaı1l ıu.radı kı,m kederlerini yeın:Pf bd 
tüyle kapatarak... ~ ..... 

Ben, dün bir pencere önünde duyup, bir masa bat~ Y batır~ &J 
satırlan, kendi kendime okurken, terceme bir hikiyeyı • rııe~ 
Ömer Rıza'nın Prandello'dan çevirdiği bu güzel hiki.yenın ~..ıtfl 
hahamı insan ruhunda yarathğı caaiıitiı anlatıyordu. r b" fasJ'P"~r 

«Bir rüzgir esintisi• adını lafıyan bu hikaye, inme d;daıit' P""' 

açık kalan bir kaptdan giren bir rüzgir esintisine kal'!• . 
4

, ._ıt 
retin ifadesile töyle bitiyordu : 8~ 
~eyde bir batkabk vardı.. Bit- teY olmtlflu •• Evet. 

eLni tı .. • iP 



SAYFA .;~ 
' 1 

Vekiller 1 
Heyeti toplandı 

. . 

ASON HABE.R 

938 varidat bütçesi 
Geçen sene varidatından on yedi 
milyon f azlasile 248 milyon liradır 

Ahkara, 9 (Telefonla) - lcra Vekil
lcn Heyeti bugün Büyük Millet Mecli
si binasında •nühim bir toplantı yap
mıştır. 

Toplantı geç vakit kadar clevam et
m~ştir. 

Denizbank 
toplantısı 

Ankara, 9 (Hususi - Telefonla) '-De-
-------------- - --------- - - --- nizbank umum müdürü b:ıy Yusuf Zi-: KARA, 9 (Husust Muhabirimizden - Telefonla) - 938 vergisinden 530.000 lira, damga resmind~n 935.000 lira, buğ- ~ a öniş bugün şehrimize geldi. Deniz

rnl yılı bü~sinin varidat kısmı 248 milyon 320 bin lira dayı koruma vergisinden 350.000 lira, emlak satış bcdelin-
o atak h ı t y · b"t · 'd t k 937 1 den 360.000 lı'radır. bank meclisi idaresinin iştirakiyle, sa-nı nzır anmış ır. cm u çenın varı a ısmı, yı ı 
uhanunenatından 17.300.000 lira fazladır. Bundan maada muhtelif kaynaklnrdnn varidat fazlası yın başvekil bay Celal Bayarın riyase-
Aradaki fazlalık şu membalardan geliyor : 3 .165.000 Jira olarak tahmin edilmiştir. Lindc yapılacak içtıma bugünlerde ola-

~~ M~amele vergisinden beş milyon, gümrük varidatından Yeni sene bütçesi esbabı mucibe Iayihn51 da hazırlarunış- 1 cakhr. 
'"'i ~yon, muhtelif maddeler istihlak resminden iki milson, tır. Hükümetimiz, esbabı mucib~ Ulylhasında, varidattakl 1 f111sarlar varidatından iki milyon, kazanç vergisinden artmanın sebeplerini çok vazih hır ş~kildc izah etmekte ve 
·480.00~ lira, iktısadi buhran vergisinden 671.-000 lira, mil- halkın ödeme kabiliyetinin artm..,iyle variJ:ılın da kendili

\'atenc vergisinden 440.000 lira, hava kuvvetlerine yaı·dım ğinden arttığını belirtmektedir. 

Fransız Başvekili 
•• gorur-•• '' Parlamentodan müzaheret 

Güreş 
Milli takımı 

Ankara, 9 (Telefonla) - Güreş milli 
takımı Istanbulda ha,zırlıklarına devam 
ediyor. Fe<lerasyon başkanı bay Vehbi 
ayın yirmisinde Jstanbula gelerek milli 
güreş t:ıkımının hıu:ırlıklarını görecek-
tir. 

sem memlekette mali vaziyeti 
düzeltecegv imi vadedebilirim ,, diyor Dünya 

Zarafet birincileri 

Güre~ milli takıınunız:ı Ankara ve 
l zmirdcn de yeni elemanlar alınııcııktır. 

Paris, 9 (ö.R) - Başvekil B. Chau- hiyet veremiyeceklerini bildirecekler<lir. 
~ps gazetecileri kabul ederek tasav- Bu şartlar dahilinde hükümetin her şe
\rurları hnkkıııda uzun beyanatta bu- ye rağmen meclis h uzuruna çıkıp çık
lunınuş ve netice olarak demiştir ki : mıyacağı, yahul bütün tehlikeleri göze 
;Eter mali, ekonomik ve sosyal mesele- aldırarak ~imdiden istifa mı edeceği so
er hakkında parlamentodan istediğim ruşturulmaktadır. 
itimad ı ve müzahereti elde edersem Paris, !) (Ö.R) - Hükümclin par1a
ınenıfoketlıi mali ve ekonomik vaziye- mentodan ekonomik, mali ve sosyal 
lini düzeltebileceğime kat'iyyen emi- meseleler hakkında tam salahiyet isti
tıinı.-. yeccğini bildiren kab ine tebliğinin neş-

lşte bu itimat ve müzaheretin Yerilip rinden sonra başvekil B. Chautemps 
"erilrniyeceğini görUşmek Uzere parla.- sosyalist partisi lideri B. Blumla parti
?rıentonun muhtelif grupları, sol cenah- nin parlamento grubu reisi B. Serolu 
tan sosyalistler ve komünistler, sağ ce- kabul etmiştir. B. Blum \ ' C arkadaşları 
~hta.n demokrat birliği ve diğer grup- başvekilin yanından çıkarken beyanat-
ar İçtima halindedirler. Halk toplantı- ta bulunmak istememişlerdir. Yalnız B. 

81 komitesiyle sollar delegasyonu da Blum tam salahiyet talebinin sosyalist 
toıılıı.nınıştır. partisinde pek şevkli bir makes bulma-

l.Jınumiyetlc iahmin edıldiğinc gorc dığını bildir111iştir. B . Chautcmps bun
~~·nlistler kendi mümessillerinin bu- dan sonra merkez liderlerinden B. Rey
Unnıadığı hiç bir h ükümete tam sala- nnud ile komünist partisi genel sekreteri 

B. Duclos'yu kabul etmiş ve ayni mese
le hakkında görüşmüştür. Bu akşam bu 1 
müzakerelere devam edilecektir. Hükii- I 
metin teklifini tetkik etmek ü:r.ere sos- 1 
ya1ist partisi grubu içlimaa davet edil- , 
miştir. Diğer taraftan sollar ae1egnsyo

nu da toplanarak vnziyeti tetkik cde- ı I 
cektir. 

Paris, 9 (ö.R) - Maliye nazırı bay 
Marchandeau beyanatta bulun:ırak ' 
Fransa bankasının hiiktimetc avans yap
madığının doğru olmadığını, son kanun 

1 
ve şubat aylarında bankadan üc mılyar 
152 milyon frank nvans alındığını, gt>-: 
çen sene ayni mUddet içinde alınan 

avansın bir milyar 592 milyon olduğu
nu, fakat milli müdafaa istikrazı yapı
lırsa milli müdafaa için alınan bu avan
sın iade edileceğini ve memleketin ınil~ 
1i müdafaası için elzem paranın da te
minat altına gireceğini söylemiştir. 

Roma da verilen ziyafette 
Lehistan Ha. nazırı Italya kralını Ha
beşistan imparatoru sıf atile selimladı 
~ noMA, 9 (A.A.) - Kont. Cianonun tarafından filen tasdiki mahiyetinde te-
~lfetinde mareşal Pilsudski tarafın- {j';z.~ 1 U\kki edilmektedir. 
'ıa so~ yirmi sene zarfında Polonyanın { .·~.Z'- Varşova, 9 (ö.R) - Romada BB. Bek 
) llleti için vücuda getirilen eseri Hal- ~1 ve Ciano arasında yapılan görüşmeler 
ı::;ın takdirle takip cttigini söyliyen Leh gazetelerinde müsait akisler bul-
~ Yn hariciye nazırının nutkuna bay ~ 
d elt bir nutukla cevap \ererek ezcümle ~ &ı:/v\lfl.'I'?! 
~i§tir ki : ... 

bt- tBurada söylediğim sözlerin derin 
~ nkis bırakacağından eminim. Italya 
~lı ve Habeşistan imparntonı ile kra
l.! Ve imparatoriçe ve Son ekselans 
~~~0linin.in şerefine ve Faşist Italya
%- azamet ve inkişafına kadehimi ka1-

1Yorum. 

l..atin k"Jt · .. · .. ı~ _,_ b;ı u urum.ı2.un muşı.dCJ\. m<'n-
,1 ~ ~illeUerirnizin müteknbil anlaşma
~Sın bir zaman teşkil etmekte ve dai
tı-ıu SUlhun lehine olarak beynelmiJel 
tı:ı~~<lSebetlerin inkişafı için iki hükü
bı~· n 1cşriki m saisini mümkün kıl
"<Uttadır 

l!. Bek· ~ !ll ın bu nutku Roma~ ı :dyaret 
h~ bazı hariciye nazırlarının ve bil
~ad· a 4tonya hariciye nazırı ile Sto
hir ınovfçin kullandıkları formüle uygun 
tqll.ı Şekılde Babe~istanın istılasının bilfiil 
İlıt ~ası şerefin tefsir edilmektedir .. 
ili aı·~ırna keyfiyetinin garp devletleri
,e~li~· adar eden beş tarnflı bir nkt 
~ıab·ı 1 

alabilecek bir itilfıf ın icabından Italya kralı hafidiylc birlikte 
1 ecegı· ·· l k ed' ti k b h k d ~o soy enme t ır. ki dos u tan a setti ten sonra ka e-

h~ rı llla, 9 (Ö.R) - Dün akşam harici- hini cltalya ve Hab~istan> imparatonı
ll. :a:~aretin~e Lehistan hariciye nazırı nun sıhhatine kaldırarak içmiş olduğun
'ôı ııı §crefıne verilen ziya!ette B. Bek dan bu hadise Italyan mahafilince Ha-

~~;~;:;; ::;..=::za!e~~;ı;*~;:an 
KANUN HARiCi 

Her zaman etsiz filimler yapan 
Daima harikalar yaratan 

LEVJS TON 
Ceıe En heyecanlı eseri.. 

ceh günlerde naııl harp olacağını görmek iıteyenlere İfle 

ÇELiK KALE 
~Renkli MiKt - Türkçe FOKS JURNAL 

Hepıi bugün L A L E .inemaıınJa 
.. ••• •rw•a •••••nn+Mi as•wptf&f#Z 

maktadır. Gazeteler Romada yapılan 

merasimde Leh - Italynn dostluğunun 

samimiyetine deliller buluyorlar. -cKur
rier Pozanni~ Italyan hükümet reisi ta-

rafından gösterilen dostluğun iki me.ın

lckct arasındaki münasebetlerin iyiliği-

ne şehadet ettiğini kaydetmekte ve bay 
Bekin dtalya kralı ve Hnbeşistım im-

parntoru> hakkındaki söz.lerini knyde
derck böylece IUılyan imparatorluğu-• 

nun Lehistan tarafından tasdiki işinin J 
resmi bir mahiyet aldığını ve çoktanbe- J 

ri Habeş işini kapanmış telakki ettiğini 1 
bildirerek diğer devletlerden evvel zec
ri tedbirleri terkcden Lehistanın realist 

bir siyaset takip etiğini l azmaktadır. 

Yarı resmi «Gazeta Polska> da tasdi
kin realist bir siyasetten ilham aldığı
nı kaydetmektedir. 

I 
Paris, 9 (ö.R) - Romadan öğrenil-

diğine göre Bek - Ciano konuşmaları 

Italya ve Lehistan arasında iki taraflı 

bir anlaşma şeklini almıştır. Lehistan bu 

anlaşma ile Tuna havzası me!!elelcrinc 
alitkadar olmakta, fakat dörtler paktına 
muhalif bulunmaktadır. 

[) ' e., D ı K "n' 

)1adanı Ağahan 

Paris, 9 (ö.R) - Parisin en büyük 
terzilerinden müteşekkil bir jüri heyetı 
düşes D iik Vindsoru dünyanın en zarif 
kadını olarak illı.n etmiştir. J iiri, dünya 
zarafet ikinciliğini di.işes Kente, üçün
cülüğü madam Ağahana, dördüncülüğü 
Lady Muntbattene vermiştir. 

Sovyetler hükümeti, Irandaki 
bütün konsolosluklarını ilga ediyor 

Moskova, 9 (A.A) - Tas ajansının bildirdiğine göre Sovyet
ler birliği hükümeti ile fran hükümeti pehlevi konsolosluğu ha
riç olmak üzere Sovyetler birliğindeki bütün Iran konsolosluk
larının 1 Nisan tarihinden itibaren kapatılması hususunda bir 
anla,maya varmıtlardır. 

Sovyetler birliği hükümeti ile Letonya ve lsveç hükümetleri 
arasında da Letonya ve fsveçin Leningrad konsolosluklarının pek 
yakında kapatılması hususunda mÜtabih anlafmalara varılmıt
tır. 

'·· . . .. . , . -. . ,... . ) . 

Büyük bir gaıp 

Türkkuşu ailesi dün bir 
elemanını kaybetti 

Ankara, 9 (Telefonla ) - Türkku~u a ilesi, dün acıklı bir kaza 
ile müteellim olmuftur. Türkkufu sahasında yapılan uçuş tecrü
beleri esnasında, Türkkuşunun yetittirdiği değerli gençlerden B. 
Musa bir kaza neticesinde ağır ıurette yaralanmıftır. Yarah genç 
derhal hastaneye kaldırılmıtsa da, maalesef ki arkada,larının 
göz yaşları arasında hayata gözlerini ebediyyen yummuttur. 

Türkku,u ailesi ve Türk bava gençliği bu elim hadise kar.fısın
da derin teessür içinde kalmış ve matem haberi derhal yayılmış
tır. Büyük bava kahramanı Musanın cenaze merıuimi yarın ya· 
pılacakbr. 

Ankara, 9 (A.A) - Türkkutu motörlü tayyare kampında ça· 
· lıtarak geçen sene turizm brövesi almış olan öğretmen namzet
lerinden B. Musa Gürsel bugün Etimesut tayyare meyaanında 
bir pervane çarpmasiyle yaralanmıf ve nümune hastanesinde te· 
davisi yapılırken hayata gözlerini yummuftur. 

Türkku,unun uyanık, çalıtkan ve değerli bir unsuru olan Gür
seli bir yer kazasiyle kaybetmemiz çok teessür uyandırmıfhr. Bu 
vazife kurbanının cenazesi yarın merasimle kaldırılacaktır. 

B. M. M. toplantısında 
bazı kararlar alındı 

Ankara, 9 (A.A) - B. M. Meclisi bugün Refet Canıtezin baf" 
kanlığında yaptığı toplantıda 1937 Haziran, Ağustos raporuna 
ait divanı muhasebat encümeni mazbatası ile B. M. Meclisi 1937 
yılı Birincikanun ve 1938 yılı fkincikanun ayları hesapları hak
kındaki meclis hesapları tetkik encümeni mazbatasını tasvip ey
lemiştir. 

Yine bu toplantıda memurin kanununun 84 ve 85 inci madde· 
lerine yeni hükümler konulmasına ait kanun layıhasının ikinci 
müzakeresi kabul edilmittir. 

Meclis cuma günü toplanacaktır. 

Tanınmış bir plinörcü 
Ankarada karşılandı 

Ankara, 9 ( Hususi muhabirimizden) - Beynelmilel planör
cülüğün tanınmış simalarmdan B. Volf bugün mesa i arkadaşla .. 
riyle b irlikte şehrimize geldi. İstasyonda Hava Kurumu ve Türk
kutu tetkilatı tefleri tarafından karfılandı. B. Volf beyanatında, 
Türkiyede sivil tayyareciliğin yeni çalı~malarından, Ankarada 

· verilecek konferanslardan bahsetti. 

Bir proie hazırlanıyor 

Gayri mübadil bonoları 
kıymetlendirilecek 

Ankara, 9 (Hususi - Telefonle.) - Maliye Vekaleti, mübadil 
bonolarının kıymetlendirilmesine , mübadil i ş lerinin tasfiyesine 
dair mühim bir proje hazırlamaktadır. Tetkikat neticelenmek 
üzeredir. Bu proje, bir layıha halinde önümüzdeki günlerde Mil· 
Jet Meclisine arzedilecektir. 

Proje, gayri mübadil iflerinin sureti kat' iycde tasfiyesini amir· 
d ir. 

Devlet mahallesinde 
Dün yeni posta ve telgraf mer
kezinin açılma töreni _yapıldı 

Ankara, 9 (Telefonla j - Bu sabah saat 10.30 da şehrimizde, 
Devlet mahallesinde inşa edilen yeni posta ve telgraf merkezinin 
açılma töreni b izzat Nafıa Vekilimiz B. Ali Çe tinkaya tarafından 
yapıldı . Merasimde Nafıa Vekaleti erkanı , saylavlar, posta ve 
telgraf umum müdürlüğü memurları hazır bulundular. 

Posta ve telgraf umum müdür vekili bu münasebetle söylediği 
nutukta, yakında yeni radyo istasyonunun açılacağını tebşir et• 
mi,tir. Nafıa Vekili cevabında Türkiyede posta ve telgraf İfleri· 
nin intizamından, memurların feragatlerindcn bahsetmiştir. 

Alman Ha. nazırının 
Londraya gelişi iyi 
karşılanmış değildir 

Londra, 9 (A.A) - Alman hariciye nazırı Fon Ribbentropun 
Londraya geldiği bugün Taymis gazetesi Alman hükümeti tara
fından siyasi ve dini muarızlarına karşı tatbik ettiği fena mua
meleleri protesto eden bir takım mektuplar neşretmektedir. Bu 
mektuplardan birisi Lord Sesilindir. ikincisi profesör Derileyin
dir. Ve eğer İngilizlerin Almanlarla olan münnsebetlerinde sos
yal dütünceleri bir tara!!..ı bırakmaları isteniyorsa Almanların da 
ayni suretle hareket etmeleri lazımgeldiği tebarüz ettiriliyor. 

Nihayet üçüncüsü Ah,1an - lngiliz mukareneti taraftarlarından 
Lord Allenindir. Bu da tecemmü kamplarındaki mevkuflara ya
pılan zulümleri protesto eylemekte ve bu mezalime misal olarak 

kampta Dr. Hanı Litteni göstermektedir. 



alkan Antantının kararı Holivu lier a 1 a e 
ltalyada çok müsait tesirler bıraktı Muhteşem villaları harap olan 

gazeteler bu hususta neşriyat yapıy~r yıldızlar şimdi çadırlarda yatıyorlar 
Yugoslav ya başvekilınin Sof yada UT RO gazetesinin 
baş muharririne yaptığı be yan at çok enteresandır 

LONDRA 5 MART Oranj, River Side, Samiferdino ve Ven- çarken balçığa saplanan otoroob!ll: 
turadır. Yıldızlar şehri olan Starland içinde mahsur kalIDJ§lardır. Bunlar 

Su baskınından yıkılan evlerin sayısı felaketten en çok müteessir olmuştur.. müşkUlatla kurtarılmışlardır. Yıl~ 
bin beş yüzü bulmuştur. Santa Monika p!Ajına yakın villasında kendileri için hazırlanan çadırlazda §iııY 

ITALYAN BASINiı beraber ç.alı;maların devam edeceğine 

inanıyorum. 

Tam 24 saat Los Angelesin, Hollyvoo- oturan Madlen Karo\ bütün bir geceyi di yanyana yatıyorlar. 
dun ve Santa Monikanın garp bölgeleri sularla mahsur olarak geçirmiştir. Vil- Fransız yıldızlarından Anna BeJJAııll' 
sularla dünyadan ayrılmış bir halde kal- !Anın en fut katına ç~tı. Telefon villbı bir tepede olduğundan biç blı 
mıştır. Ne trenler, ne telgraf ve tele- muhaberesi kesildiğinden istimdat için tehlike geçlnnemlştlr. 

Bütiln gazeteler Balkan Antanh kon
acyinin içtimalan aonunda netrettiği ko .. 
milnikeyi ilk sahifelerine aynen koymut
lardır. Bunlar arumda 1 Mart 19 38 ta• 
rihli Populo d' ltalia gazeteoi komünike 
ıonunda ıu mü tali.ayı ili ve etmektedir: 

Başvekilin beyanatından sonra Yu
goslav ınümeuillerinden diğerleriyle de 
temasa ba~ladık. Dr. Stoyadinoviçin An
karadan diğer devlet mümessillerinden 
önce döndüğü hakkında Sofyadaki Yu
goslav e1çiliği bir komünike neıretmiş ve 
Dr. Stoyadinoviçin avdet tarihinin pek 
çok zaman evvel tesbit edilmit bulun· 
duğunu bildirmiştir. Bizi mevzuu bahse• 
den bir Yugoslav mümeııili bize şunları 
söyledi: 

fonlar ne de radyolar çalışmamıştır. Sel- bir elektrik llmbasiyle yeis\i işaretler Danlel Darrlyo ve kocuı da n!Jbtldl 
!erin hUcurnuna uğrıyan evlerde karan- veriyordu. suların hücumundan muun p]ıDIŞlıl" 
lıkta halk mü1h4 saatler geçirıni§lerdir. Jackl Cogan ve karısı Betty Grable, dır. Simone Simon ve Mirey Baruo: 
Fe!Aketzedelerle ilk muhabere edebi- Joan Barrymor, Myma Loy ayn! suret- Santa Monlkada bulunan vtıaiarı 
len şahıs bir tayyareei olmuştur. Tayya- le villAlarından kaçmağa mecbur ol- baskıru ile harap olmuşlardır. cGerek Balkan Antantı ceplı .. inde, 

gerek diğer bütün Avrupa ve Avrupa ha
rici devletler nezdinde, ltalya, Habqis
tandaki h.lkimiyetimizin tanınması için 
ayrıca teoebbüsatıa bulunmamayı kendi
il• umumi bir prensip ittihaz etmiıti. ltal
yan imparatorluğu tecavüz 1'.abul etmez 
bir tarihi hakikattir ve ayni zamanda ltal
yan milletinin na.kabili itiraz bir hakkıdır. 
Yugoslav - Rumen - Yunan ve Türk 
Antantı tarafından Ankarada yapılan 

beyanat, bu devletlerin bizzat kendi ar
zularını gösteren gayri mülhem bir ha

reketi ifade eder. 

reci gördüğü facianın dehşetinden tirk- muşlardır. Myma Loy otomobille sel- Siınone Siınon bir kıllnlkt• tedavidt 
müştü. Yıkılan evlerin enkazı ile ağaç- !erden geçmek imkfuunı bulamayınca bulunduğundan sey\Apla karşıla§l"aııııt' 
lan seller götürüyordu. Sokaklar ça- otomobilin çatısına ç~ ve istimdada tır. Greta Garbonun evini sular k: 
mur deryası içinde idi. Sapsarı .seller başlamıştır. Bu feryadı i§itenler kendi- lamıştır. Garbo Avrupada seyahatte d 
~ayvanları sürükliyordu. Fe!Aketten en sini kurtarmışlardır. lunduğundan fellkete şahit o\ın~ e' - Başvekil Stoyadinoviç Ankarada 

cereyan eden müzakerelerin ve yapılan 
toplanblann hepsinde hazır bulunmuş.

tur. lttlhaz edilen mukarreratto parafe 
ve imza edilmesi kalmıştl ve son günü
müz buna tahsis edilmişti. Ayni gün zar

fında Baraja gidilecelc ve protokol mu~ 
cibince bazı ziyaretler yapılacaktı. Hal
buki ba,vekilimizin Belgradda pek çok 
j,.j vardı. Senato kendisini bekliyordu. 
Senatoda bütçe, mecliste de dıt politika 
hakklnda izabat verecıekti. Bir gün kay
betmesi mi.nasız olacağından protokol-

çok zarar görmüş olan Los Angeles, Jan Cravford ve kocası ... ylAptan ka- ğildir. 

Avrupanın aiyaaal vaziyeti nazarı dilc:

lcate alındığı takdirde Balkan Antantının 
resmi beyanatı: ltalyanın hukuk ve ha-
kimiyetinin tarunmuı ve Akdenizde ol
tun, Avrupa kıt'umda olıun, bütün tq
riki mesailerin ltalyaeız: mümkün olamı
yacağının tasdik edilmesi mahiyetinde
dir. Balkan Antantı devletleri bir müsa-

B. Stoyadinoviç 

ya karşı alınan vaziyet dolayısiyle teba· 
rüz ettirildiği zannolunmaktadır. Çtinkü 
Yahudi meselesi, Romanyanın münhaiı-

ran İç işlerini ilgilendiren bir mesde ic;li. 

Dr. Stoyadinoviç yakında Sofyayı re•· 
men ziyaret edecektir": 

Gıızctcnin başmuharriri Cospodin St. 
D. Tanrf, bu başlık altında Yugoslav 

Almanyada arpa 
kıtlığı var 

Berlin, 9 (A.A) - Almanyada arpa 
kıtlığı dolayısiyle dahil! !stihllk için 
kuvvetli bira imali 6 marttan itibaren 
yasak edilmiştir. -Radyo iptilası 

lan imza etmek iizere yerine Bay Smil- Berlin, 8 (A.A) - Almanyada radyo 
yaniçi bırakarak ayrıldı. aboneleri sayısı 1 martta dokuz buçuk 

milyon: olmuşto:r. Bu mikdar bir ~ubat
- Ankara konseyinde enteresan ka-

ta dokıu milyon 360 bin idi Demek ki 
rarlar alındı mı} deme ve muhalefet politikası takip et

mek niyetinde değildirler ve İngiltere. 
1talya ve Fransa gibi başhca sahil dev· 
tetleri ile sulh ve müsalemeti idameye 
çalışıyorlar. Gerek Yugoslavya, Roman-

Başvekili Dr. ~toyadinoviçin Ankaradan - Bu kararlan en geç yann okU.muo bir ayda 140 bin artmıştır. 

avdetinde 5ofya g""!-ınd.ı Bulgar gazete- olacaksınız. Entcre5an olan kararİardari --=--

ya, Yunanistan ve Türkiye için, aerek 
büyijk küçük Avrupalı veya Avrupa hari
ci bir çok devletler için Habeşistap me-

cileriyle yaptıi(ı bir konu~mayı neşret- biri, pakta dahil devletlerin ltalyan im-
1 
Ribbentrop londrada 

mektcdir. Yazıyı aynen alıyoruz: paratorluğunu ve HabeŞ; Jfhalcını taryı-

1 
Londra, 9 (A.A) _Fon Ribbentrop 

- Güzide dostum Or. Köse lvanofu ması kararıdır. Bundan maada General cuma günü öğle yemeğini başvekalette 
tekrar gördügu"''mdcn dolayı bahtiy~rım. F a k d t b' 11· t r n onun a anınma!!ı ve ır eBre ç b 1 ·ı b' J'kte ecekt'r 
B bah b ,.. em er ayn ı e ır ı yey ı . 

u sa eynclmilcl durumun ur\,lkları- ajanı gönderilmesi kararlaşhrılmı~tır. Bu 
na atfınazar etmek İçin le.Afi derecede · 1 k 1 selesi, gayri mevcut bir mesele halini al- a1an at ayni zam!!.ndn diplomati iş eri 
vaktimiz vardı. Ayni zamanda, bunun, d ki d B 1 k 1 1 mıştır. Nerede lıalyan istikrarı parlak e görece er ir. un ar, tıp ı ngi tore-

--=-
Kolera salgını 

Bulgaristanı ziyaret tel.illi edilmemesi- · d d'" 1 b ı k B l muzafferiyetlerle tetevvüç eder ve ita\- nın ~ön er ıı;ıi ajan ar r:i i o aca tır. a - Hankov, 9 (A.A) - Sangthunan'da 
yan kanunu hüküm ıürerse orada ihtilaf nô de ke.ndisinden rica ettim. Sofyayı kanlarda tam bir birlik mevcllt bulun· kolera salgını çıkmıştır. Şanghaydan 
1 y 1 1 · • · J 1 k. 1 resmen zıyaret etmeye karar vcrmİ$ bu- duğunu anlatmak içit\ Ankara koh.s~yi, 

1 
oraya gide11 Mit_ Jetler cemiyetinin sıhb\ 0 mHaz:L u~os avya e çhısını .. tla :a.n, ra \ lunuyorum. Bu ziyaretin kılı'i tarihini 

'Ve ...,..-q ımparatoru azret crının nez· .. _ B~~k1'.n Jj"\\tınıi. girmemiş hu1unm~ıha I heyeti bütün halka aşılar yapmağ.a baş-
d . b ile. f I .. d . . R teıbıt ed.ceı:iz. Bu ıesbit işind~ hiç bir · B '- d b k I d 
ıne u ı ıı ata gon ermı§tır. oman- raf{men, uv.;-arıstanı a u arar 3.!' ah 1 ıamtştır. Son bir iki ·gün ~rfında 44 

.. . • . .... . c, n elJe karşıla~mıyacag"' ımıza da emin h b d · 1 1 ·ı F k • · Ya lcomu ked t d ld ' ı a er ar etme:vı ve ta ya ı e nn o ış- vak'a tesbı't edCTmi•ti•. Muhacirler akı-• nı e ıtare e ı •il veçnı e 1 bil. . . B I b 1 .,, • 
R . b' I . .. d k o a lr!unıx. u !!At a.8ınının dostane be- 1 · h ı.ı. d k' k 1 o J • • k l • 1 omanya yenı ır e çı gon ermeye a- b erı a.,.,..n a 1 arar ara .,u garıstanın nı ve sıhhl teşkilatın mii emme o,ma-

ra erliı'.;e gösterdiği il~iye te~ekkür ede- d · · k · kl f d b J 1 rar vermi~tir. Yunanistan ve Türkiye dit- a ı,tıra etmesı te ~in e u unmayı ması dolayısiyle salg1run geniş1emesin-
r_im. Ilul~:ar YC Yun:osl'\v ba""ıf'lnr• al'a- h k 1 B h B 1 b 1 hi, bildirildiği veçhile Habeşistan ·meC t• tı arara a mı~11<. u ci et u gar, ü- den korkuluyor. 
sındaki i)ıı d?-ıt:ı.~e mlin" b:!tlertn ve k" · 1 

ıeleainde tarzı hareketlerini, ltalyaya --=:--------:-------'..;1 m;,;~;:.tı:n;.;e:...:,re:,•:;,m:;,e:;n::...;:y,:a,:z:;,• m:;,:••:,:.ı;.:ır.:,. _....;....;:..,__ 
karıı olan dostane vaziyetlerini uygun Skopc, İna Meclisi 24 cocuklu baba bir ıekade teyit edeceklerdir. 

Her •ey tunu bariz bir surette mey- Toplantısında 
C:lana koyuyor ki Ankara müzakerelerin- -BAŞT ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE
de hakim olan nokta, Roma ile olan hassa memnun olmu,lum 
münasebetler meselesi olmuştur. > ' · 

• Bunu müteak:p Fransa hariciye na-
BULGAR BASINI: zm B. Ivon Delbosun geçenlerde Bel
Balkan Antantı ltalyan İmparatorlu- grada şeref veren ziyareti de bütün Yu-

iunu tanıyor: goslavya milletinin Fransaya karşı dost-
Belgrad -28 Şubat- Telefonla bildiri- luk hislerinin tezahürüne bir vesile ol

liyor: Balkan Antantının, lıalyanın Ha- muştur. Bu ziyaret esnasında fikir tea
be,Utan zaferini tanımuına dair neıret- tilerine ve daima çok faydalı olan şah
tiği komÜnike, bura politik mahafilinde si temaslara bir daha imkiln bulmuş ol
büyük bir alika uyandırmııtır. Çünkü: duk. Fransa ile dostluk ve iş birliği 
Romanya ve Yugoslavyanın hatta Tür- Yugoslav harici siyasetinin ana hatla
kiye ve Yunaniıtarun İtalyan imparator- rından biridir. 
luğunu tanımalan hak.kında böyle celi.- Bu beyanat bütün ıneclis taralından 
detk&rane hir karar vermeleri beklen- bilhassa şiddetle alh~lanmış ve mebus
memekte idi. Franko nezdine diploma· far ayağa kalkarak Fransayı alkışlamış
tik ajanların gönderilmesi kararı da bü- !ardır. 
yük bir alaka uyandırmııtır. BELGRAD, 9 (A.A) - Dubrovnik 

Komünikenin, Balkan Antantı devlet- seyrisefain kumpanyası yolcu nakline 
!erinin Akvam Cemiyetine kartı olan du- tahsis edilmek üzere lngiltereye on bin 
rurnlanru taorih eden ciheti de allka ile tonluk yeni bir vapur ısmarlam~tır. 
I..ar,Janmııtır. Çünkü: bu hususta cemi- BELGRAD, 9 (A.A) - 17 birinci
yeti akvam &z.11 olan devletlerin iç iş- kanun 1936 da Yugoslavya ile Macaris
lerinin iatikli.line riayet edilmesi arzusu tan arasında imza edilmiş olan ticaret 

ızhar olunmaktadır. Bunun Cenevrede 1 anlaşmasının müddeti 31 birincikiinun 
Yahudi meoeleoinden dolayı Romanya- 1938 e kadar uzatılmıştır. 

BiR TORKO 

Kara sandtlc. açamadırn. 
Çenberimi seçemedim 

Yazık olmu§ ~ençli~ime 
Bir genç ile kaçamadım 

Saçımı üçe böldüler 
Bölük bölük le ördüler 
Y8.rdan muradım almadan 
Kolum kanadım kırdılar 

Ba~ndaki poou mudur~ 

O da Antep i~i midıri' 
Yanağını dişlcmişler 
O da sarho, işi midir? 

Eznıe ile aüzıne ile 

ALMANYA • 
Dış bakanı londrada Ordu (Hususi) - Ulubağın Diken
-BAŞTARAFl l iNCi SAHiFEDE-iiice ~öyünde Külcil oğlu lbrahim.in 2"4 

1 çocugu vardır. Çocukların hepsı oag
dar tavizde bulunmalan imkiımz oldu- d 
ğundan bu fAlllar içinde lngiliz - Alman 
göriianıelerinin bqlama11 pek güç telak
ki edilmektedir. 

Londra, 9 ( ö.R) - cTime .. ırazete
ıine ıröre Von Ribbcntropun Londrada 
bllfvekil ve hariciye nuıriyle temaslan 

ır. 

Karşı yakada 
Ev soyan bir hırsız 

yakalandı 

Lord Halifalam Bertin ziyareti eınasm- Karşıyakada, Soğukkuyuda Meoerret 
da başlamıf olan görüımelerin devarm sokağında oturan kösele tüccan B. Hü· 
mahiyetinde olacaktır. cDaily Tele- seyinin evi ooyulmuıtur. 
graph• pzetesine göre bu temaı lngil- Hırsızlık hadisesi fU suretle vukubul-
tere ve Almanya araauıda e1a1h müza- muştur: 

kerelerin açılmasına imkin olup olma- Evde kimse yok iken, meçhul bir hır-
dığıru gösterecektir. ıız kapıdan girmiş, kilidi kırmıı birçok 

Londra, 9 (A.A) - lnıriltere hükü- eşyalar çalmııtır. Bu hırsızlıkla derhal 
metinin harici siyasetini ve Von Ribben .. ali.kadar olan zabıta ... hiditcnin •eyyar 
trop ile yapdan müzakereleri protesto elektrikçi Asım tarafından yapıldığını 
etmek W:cre tezahüratta bulunan bir kaç öğrenmiştir. Asım yakalanl1ll§, ilk ıorgu
bin nümayİtçi Pikadilli Sirkus'de aeyrü- sunda hadiseyi itiraf etmiıtir. 
aeferi inkıtaa uğralllllflardır. 1 Asım, taharri memurlan ile birlikte, 

Londra, 9 ( ö.R) - Bllfvekille ırö- çaldığı ve sattığı mahalleri ıröstermi~tir. 

rüımezden evvel V on Ribbentrop yarın 1 Ça.l.ınan. cfyalar bir esrıu kaçakç~~ı~a 
oaat 11 de hariciye nuın Lord Halifala- ve koftecı Mehmede oatılmııtır. Butun 
la ıröriifecektir. Müzakerelerin güç ola-! eşyalar, birer birer elde edilmektedir. 
caj1 anlqdıyor. 1 Aıım tevkif edilrniıtir. 

MANiLER 
Saçlarını aöltünce 
Omuzuna dökünce 
Sandım gül tomurcuiu 
Dudağını bükünce 

Sandığın\ dedim açıldı 

inci merca.n eaçıldı 
Annesine göz aydın 
Kızın bahtı açıldı 

Sandığı •ızaladım 

Defteri karaladım 
Seni ben adam eandım 
Kendimi paraladım 

' 

Yir bulunmaz gezme ile 
Mezarımı kızlar kaz.'l ın 

Ahın gümü~ kazına ile 
Ne o .. Bu şişedeki farap ekıilmiş .. 

Sandık üstünde nar var 

Artık demem yi.rim var 
Kalbim öyle kırık ki 
Bundan sonra se·n yalvar 

BiR ATA SöZO 

Ne alta gittim diye erin 

Benimle beraber siz de içi,yoraunuz da ondan elendim .. 

MEVLANADAN BiR PARÇA ınuniyetle çırpınmağa başlar. 
· Senin şeker glbi dudaiında günah İm· 

tSenin güzel olan sevgin kan dökmek j kônını bulup ta perhiz eden kimse 
1

k.8.'fir 
;;tcdiQ..i zaman. ca.n. tco. kafcai..nde mem- olmaz da ne olur/.> 

BiR' BiLMECE 
Usıü yeşil düğın'eli 
Pilim dilim yemeli 

Cevabı: Yarın. 

Dünkü bilmee_emiz: Böcek .. . 

Japon Başvekili 
• 

Japonyada rejimin değiştirilmes• 
hakkında fikirlerini izah ediyor 

Tokyo, 9 (A.A) - Mebusan meclisi seferberlik encümeni bat' 
vekil Prens Konoyeden kendi idaresi altında yeni bir ıiyaai parti 
kurulacağı hakkındaki tayialar etrafında izahat iıtemittir. t 

Başvekil buna doğrudan doğruya cevap vennemit ve faka 
ıiyaıi partilerin bugünkü Japon ana yaıasına bağlı kalmaları :ı:•• 
ruretini bir kere daha teyit eylemittir. . t 

Başvekilden bugünkü rejimin değittirilmeıini ve bu kapitalı• 
rejimin yerine daha adaletli bir sosyal rejim ikamesini dütün«P 
dütünmediği ıorulmuf, batvekil de buna fU cevabı vermittir: 

1 - Evet bunu yapmak istiyorum. Fakat münhasıran JapoD •· 
ra has bir battı hareket takip ederek .. 

Malfun olduğu üzere bundan bir müddet evvel hükümetin fa• 
tistlik temayülü göstermeğe batladığı rivayetleri ortada 'dolat' 

mıftı. d 
Hankov, 9 (A.A) - Japon kıt'alari topçu kuvvetlerinin t! • 

detli bir mania ateıinin himayesinde Sengıovun timali garbitiJlt· 
' b' ~ den Sarı nehri geçmeğe muvaffak olmutlardır. Sarı ne rın 

tarafından ilerleyen Japon kuvvetlerinin ba,lıca hedefi sd~ 
sovdur. Japonlar Sarı nehri Sengsove takriben 40 kiloµJetr 
mesafede kain Zeshuiden geçmitlerdir. 9C)O 

Hankov, 9 (A.A) - Sarı nehri geçen Japon kuvvetleriniD • 
kitiden ibaret olduğu bildirilmelrtedir. Bunlar 20 tank taraf:, 
dan himaye edilmekte idiler. Nehrin cenup sahilinde bulun 

11 
Çin kıt'aları bendleri berhava etmif olduklarından Japonlar• 
karaya çıktığı sahayı sular istila etmittir. _,,,..,,,,. 

---
KISA DlŞ HABEllLER: ........................ 

Londra, 9 (A.A) - Eden tatil devresini geçirmek üzere fraJI" 
sanın cenubuna gitmittir. • 

* Berlin, 9 (ö.R) - Führer - Şansölye Romanyanın eıkl.~ 
lin sefiri olan ve hariciye nezaretine tayin edilecek olan harıc:ı:r
müste,arı B. Komeni kabul etmittir. • a• * Bükref, 9 (ö.R) - Resmi gazetede netredilen bir ~DJ~il
meye göre Brüksel aefiri B. Şubat Berlin sefirliğine tayın 

mittir. •r * Lizbon, 9 (ö.R) - cAbruzziaıt ltalyan kruvazöriiode ba• 
rilen ziyafette bahriye nazırı ve yüksek bahriye memurları 
zır bulunmutlardır. lı" 

* Berlin, 9 (ö.R) - Leipzig aergialni ziyaret etmek ij%er:,,,w 
tün kor diplomatik erkanı hususi trenle Leipzige hareket e 
terdir. 

1
,,. 

*Brüksel, 9 (ö.R) - Tuarruf sandıkları direk.törlüğüll~-lat 
pılan tayin aebebiyle mebusan meclisinde hararetli müna!''"";r 
olmuftur. Batvekil itimat meselesini ileri aümıüttür. venteıı 
yin neticesi yarın anlatılacaktır. -c~ 

HAYATTAN BlR YAPRAK: 

SAÇLAR , 
Bir çift iri il gözün tahibinin bqındaki dalırah kumral ~ 

ve yine bir ~~ve rengi iri gözlerin tahibindeki ıiyah aa~tıırıll~ 
lepçesine kollarını bağlatan gönüller bence mücrim değildır· ~ 
binbir rengi ve her bir teli için halıkın gösterdiği büyük itina~· 
titizlik bu gibi gönülleri günahsız yapmağa kafi birer sebep o 1d,i• 

Saçlann fU füaunlu kudreti onu diğer uzuvlarımwlan a~ doı.Jır 
ne hususiyettir: Saçı olqıyanlar, onu koklayanlar göğüslennı let 
ran ılık hava ile içlerinde bir ferahlama ve genifleme biatedeJ' 

1 
~ 

Sayıaız, hesapsız tellerile insan ruhu için bir muamma olnı~ ~ 
gelen saçın bu umulmıyan busuı onun gönül yuvuı olınaa ndi Y1)•,_,ı 
ri gelir, nasıl ki her mahliikuıı en rahat ve en emin yeri ke G"ıılill"~ 
ise gönül İçin de en muvafık ve en mutena yer aaçlardır. 0 

bir lru§ ise saç onun en çok dinlendiği bir yerdir. • . u•~' 
Büklümlü parlak saçlar sevdalı gönüller için en cazıp bj Jıı dı~ 

Muhakkak ki. tabiat inaan aaçıru sevdah gönüllere yu~~f~ 1'!"'ıi 
yaratmıflır. Nasıl ki Jru, yavruları ilk kanad çırpma taıİm',lk bafelıe 
lannda yaparsa gönül de ilk talimlerini saçlarda yapar ve ı 
sacların çelik vavb tellerinden alır. ,t 

Bence, aaç kalbin kolu, göz kalbin yoludur. • ıı" ~ , 
Göz kalbe gitmek istiyen sevginin en emin volu olın~ga ağa 1' 

layık ise; saç ta kalbin kendisine çekmek istediği sevgiyt ııarıll 1'f 
ravan ve bu ite livık yegane koludur. laf ~o O' 

Sac denilen kolların sardığı gönül dü§tüğü kucaktan ko ae"ııı ,1 , 
kurtulamaz. Sacın kıvnmları ve hesapsız savm içine dü•!ıı ın~' 
)unu "8,ırbm, cıkml\za saplanan bir insan ıtibi bucala~~:;';'rü•iİ"e lııl' 
dur. Kurtulına~a cabalavan gönül bir büklümden .,ıkıp o u a !ıllP1 

!arak vine volıınu kaybeder. Kıvrımlı ıaclann da:lıı;ııl.arın Jı 
gönül Bahrimuhitlerde fırtınaya tutulan bir ıremi yıbı~~· arııı tı!ı•ı:f• 

Bir ıremi güvertesinde veva bir dair tepl!sfod,. hafif "!zg ,.Jile elt •G' 
parm,kla•ile dalgalanan saçlar .. Sert ve •iı-irli bir rüzgttrın ,.J,.,,al' •fi-' 
savrulan kıztl bir alev dalgast kadar tehlikelidit. 13?ylı:.da~l!'l• bir lt~jl 
ll\tdaki ~önül dalgalandtra'l kuvveti ö)c,.bilın,.k icın ruz'j;;r dııO f 
d" etrafa saldıran yangınm kızıl dilindeki yakıcılığa ya " 
olmak lizundır. ANnl'löı\f'I 

SAKIR C '-"' 



. .nya Hapisanelerinde 
l"8··gı~:;~~·i T E T K 1 K L E R 

................................... : 

Entelicens Servis 
Memurları lngilterede bir genç Alman 

kadınından özür dilediler 

ANKARA RADYOSU: 

öğle ne§l'iyatı: 

Saat 12.30 da muhtelif pli.it nejriyat& 
12.50 de Plak: Türk musikisi ve halk 
şarkıları, 13.15 te dahili ve harici haber
ler. Londra, ( (P. S.) - ~~'!l!"".O"!" b - 4 - Londra zabıtası . diln g{I- t ~· . 'i 

~omanyanın ''D ft h . . zelvekumralblr kadın,,,~~ 
Alqaın netriyatı: 

o ana,, apısanesı =~~~~n:~~i~0:~.~~-· 

hakikaten korkunç bir cehennemdir ::~.;~!':~ıı: 
Saat 18,30 da plAkla dans musikisı. 

19.15 te Tü.rk: musikiai ve halk şarkılan 
(Hibnet Riza ve arbdaşlan), 20.0 de 
saat ayan ve arapça neşriyat, 21.00 de 
fotografçılı.k hakkında bir konupııu 
Safder, 21.15 te Stüdyo aaloa. Ol'keltrasL 
22.00 de ajans haberleri, 22.15 te yarın· 
ki program. 

Burada, yeraltı "Mezar odalarında,, havasız yaşıyan 
lnahkumların tek bir feryadı duyulur: - Beni öldürün!. 

biri, yanmda sivil polis
ler olduğu halde bir 
apartmanda oturan genç 
bir Alman kadını Marga 
Vobrokwı dairesine git-

ISTANBUL RADYOSU: 

miş, içerisini araştıraca-
öğle neşriya• ı: 

ğını söy~Ur. Saat 12.30 da plAlda türk mu.sikislı 

HenUz. lngiltereye ge- 12.SO de havadis, 13.0S te pllkla tUrll 
~ 1 J.eli pek az olan genç ka- musikisi, 13.SO da muhtelif plak nqrl.4 

dın şaşırmış ve sormuş- yatı. 

tur : Alqıun neşriyatı: 

- Hangi suç için evi- Saat 18.30 da Çocuk tiyatrosu (Güle 
mi arıyacaksuuz! güle acrçecik), 19.00 da Radife ve arb-

- Casusluk suçu için. f daflan tarafından türk rnUllld.ti ve halk 
Kadın her ne kadaT f şarkıları, 19.30 da spor musahabelerh 

b<iyle bir şeyden haberi f, F.şref Şefik, 19.55 le borsa baberie.d, 
olniadığıru snylemişse de 20.00 de Cemfil Kfunil ve arkadaşları ta-

l tesiri olmamış, memurlar rafından tilrk musiki.si ve halk şarblan. 

1 
evin içini nllUst etmi.ş.. 20.30 da hava raporu, 20.33 te ömer 
lerdir. Riza tarafmdan arapça söylev, 20.45 te 

Sıra kadının üzerinin nrarunasına • madığı için F..nleliccns servis memuru Bimen Şen ve arkadafları tarafmdm 
gelmiştir. Kadınlar hapi.shanesinden ça- ile sivil pollc;ler kadından ar dileyerek 'l'Ur:k musiJdal ve halk pıblan (aut 
ğmlaıı bir kadın gardiyan huzurunda gitmişlerdir. Casusluk şüphesi, Ingil- ayan) !l.15 Tahsin ve arkadaflan tara-

~ •• • • • M&l'ga Vobrok çırılçıplak soyulmuş ve terenin deniz inşaat plAnlarınm kop- fmdan tUdt m.uslkill ve halk prkılan. 
""..... ~ eflike ~ çek- ~ b~ küfürle ku~ V ~ bu kü-ı ·· ~.rtesi. ~ ~. bç yuz kİfİııİı! aranmışlu. Bütiln bu arama ve araştır- yal arının çalınmış olması lhümali Uze. 2Uı8 Bedriye 'l'UzUıı Şan orke*'a ~· 
......, ~-· lıriia Doftaao ya. bu fürlerin arda •&11 kesilmede. auruldedikleri zıncw ve ayak ıe.len rnalar neucesinde hiç bir şey buluna- rine dolmuştur. bt11te, 22.30 da orlresra. 22.45 tıe .,..,. 
~ •-+ .... , bu Rumen ma- Ayaja kalkmak iatedi. ile uyandım. _ ___ _ __ ·_ _ haberleri. 23.09 te pl&k1a .ulolar, opera 

~ ~ , ·-~ aeldiia. •- . ~er t..afuu kaplayan ve bai1ıJan ~. kiliseye gidiyorlardı. 1 : i? •• '. •• : ; : 1 ve operet ~· 23.Je de JlOll Miler· ~ .... Y-. ~ne ol-~ ~ Dle7~ ~sema iÇi ~uml~ hafif ve Hikaye : onuş ler ve ertesi güa6la PIQll'WL 
~-..e,............._ac.mak venmyonha. Bu zincirler onu •JIU W1 zıyalannut titrekfiii ile yan ka- : . BU AKŞAM AVRUPA ISTASY()f( 

....., wnanda cLnn da t..ğlunıfh. ranLktt ve bu karanlık ~eta kımd- • LARINDAN DINl.ENEBU..ECFJC • 
~-r.tıınlim.. Bir an.lak IUl'ata bülbütün vahP- dayor hiuini imana venyo~u. Aralarında bUyük bir yaş farkı val'- kanşmtf olan başlar bam başka tekil- SEÇME PROGRAM 
~ ...... eıidenlaa indik. lefti. Hava .. ödağacı ve üzerlik koku- dı, NecaU kırk yaşına gelinceye kadar, deydi ve gençlik.. bunlara kocasından 

>...t---:" J.a ima yerin cliWae p Gardiyanın elindeki fenerin san, yordu. başına, kitaplarından ve llboratuvarın- bulamadığı husust bir cuibe katıyordu. SENfONlLER: 
~ _.. DJUI altmda yüzü büsbütün Mahkümlar, kendi\erine verilen dan kaldırmamış, hayalta daha başka Htt müva1:enesiz yuvada oldutu gi- 21.15 Bflkret. Semoailt kamer (Ru-

't~ rilıtulMıt YO ldif ~~·· ~ .. .. .. .. .. . aert bir emirle bu aADah evinde• r.evkler bulunablleceğlni halanna ge- bi, Neclimn da e~afı~ genç Atıklar men filhannonisi), 22..15 denmt. 
t...; ........ Wr quldak ft ilik- - Beni oldurun •• öldurwt beni.. yan.yana ve arka arka~a ııralalUIUf tirmemiş bir adamdı. Günün birinde peyda olmakta gecıkmedı. Ve onun saf HAFiF KONSERLER: 
"dt,~ bir .....ti• nrcll. Diye uludu. grup~ meydan~ ~-et~~· tesadüf karşısına Neclayl çıkardığt za- ve tecrUbesi_z. f'~u, ateşte k~ perva- 7.10 Bttfinkasa dalgası, hafif konser, 
ll.a ~ öninde clanluk. * lçlennde Ok.na fararılerı. .ces~ıluk- man ~nüı: on yedi yaşında olan bu ge~ nenin gafletiyle, asmetine genlen allara (8.15 devamı) 9.30 Parls kolonyal: Plik 
~ l.aPlllba yülrwMiii bir metre Bu mndanlar cehenneminin bütün la yakalanmıt R~ .~•t'eı:i, .Be- kızın taze ve saf gUzelli~i. birden bire duşınekten kendini koruyamadı. (10.15 ıkeza. 10.45 keza. 11.30 keza., 12 
~ höaeleri Y orgi Starofun bu mezar aarabya ve DoLrıçe iht~lilc~ ıan- içinde o zamana kadar tanımadığı hisler Bir müddet bu böyle devam etil.. Berlin kısa dalgası. Halk: musikisi. ıs 
~~ ilQ bnt ho,.......lci ~- odw bilar lıı:orkunç değildir. darmal~ı.öldüren komileeıler •• Hep uyarulınnıştı. Nec~A, içinde kocasına ihanet eltili için Paris kolonyal. P!Ak konseri. 13 Berlbı 
~~demir im.,... koca deli- Bir lmridor üzerine walannnt bura.da adı.. • • . • Hayatta {azla tecrübesi olmıyan her bUyUk ~ir ~ duymasına ratmen, ~am kısa dalgası, hafif musiki. (H.15 deva-
~ höc:reler cönlünı. Bu f..ıôcreler top- Biraz IOnJ'a biç barının ıucatlan- adam gibi o da uzun boylu düşünme- haJka bır şekılde tanıdığl aşkın cazıbe-- mı) . 14.15 Paris kolonyal: Konser nakli 

' ld Wi11Mit11 ejileldr tir- nktan bir metre clerincle idiler. nı göre~ez oldum. .. • ğe Jüı:um görmemişti! .. Necl!, .şöhretin sinden sıyrılamadı, hattl, çocukluk ya- 15 keza. 17.10 Moravslta - Ostrova: Ka· 
1\ l.ir - Bunya kimleri koyuyorsa- Hep11 de, papadann du~.~~gı- halelediği bu alnın üzerine belirmif şında henth bUSbUtiln çı.kmamq otma- nşılc koıuıer. lT.45 Berbn kıa dalgua. 

' ...... öliim kolr:uau bur- Dm. ~ ":JIDutlar, kafalannı göğüslerine olan itk aklara fazla dikkat edermmiş run büıün acemiliğiyle vaziyetini idare Halk kOMerl. 18.05 Btlkret. Bobesco Ol" 

~ ~ Di~ sorclUm. egmtflenfL - - adı her kesin ağzında gez.en adamın etm~~. de -~uvaffak 01~~'· ıkestra.'lı. 1~.30 Pette: Ra~ orke.trua. 
I'~ lalct.. Y _ _ Burada Romen teroristl.eri 't'U'. y kendisi gibi mütevazi bir kıza gönül . G~.nun bınnde hakikatı öğrenen Ne~- 18,'50 Bertin .kısa dalgası. 19.30 Peşteı 
~ ~ ~ ffaya yoldu. a Dediler. Pençeresiz ve havasız yer- arın vermiş olmasını sevinçle karşılamıştı. lı ... duny~n ~aşına ~ıkıldığmı za~etti. Çıgan musikisi. 20 Moskova. Konaer. 
~' --.. Hiç bir tef yoldu. de yafıyarak ölürler. Onlar için Ok- Her ikisi de aradaki büyük yaş farkı- Böyle hır ihtımali h~ç hatınna gelırme- 20.45 Moskova: Konser. 23.0S Peşte: A.. 

~ ..... ~~':ret bdar fena no hapiahanesine gitmek, tapkı hür- Alman hapishane.. nın neticelerini hesaplamıyacak kadar mfşU. Fakat, onun aıle ve namusu hu- kert bando. 
~lll.tt~1 

um. ri!ete ~vutmak gibidir. B~ada bu hislerinin esiri idiler ve işte bu şar~ susunda sa~ılı~a~ tclakkilC:i vardı. Ka- OPERALAR.. ~~ETLER: 
~'t~ ~e • • • _ kim~ ı~ .kon~şamazlar. ~«; ~se leri hakkındaki t"Ö· tar içi~de günün birin.de Necali, Necla- nsını~ haı·eketını mazur goste~ı;~ ve 20.30 Prag Fıbichın cHody> isimli 

\.:...' .. buraya .~etınl~en .tek. kendıleri ıle laf etmez .• Söz aoyle- porta,iı o'-uyacak- nın duvaklı ha,şınt kolları arasında bul- onu Lır defa da olı;un afla kendısını sev- opera.it . 
.,., •ta t~uı ~1!· Çünki inek, di.i ünmek kabiliyetini bile 'J R muştu. kedecek bir tek sebep bulamadı. ODA MUSlKISr: 

~ ~:lenn artık !Jir t!,~ ".e kaybederler. Kafa tutmıyacak olur- Stnız. · Ve ona sevmeği pek genç öğrenmiş Her zamanki gibi aılunın randevüsün- 10.45 Berlin k&Sa dalgası. Küçük odt 
clt.L,UJ, le ~labı~~ı bı- ~ felaketleri b~ kad~hkla kalır. ·- -~ -- ·- - -~ - - - - ' kalbinin bütün ihlirasiylc bağlanmış sa- den dönen genç kadın. bir gün, evinin musikisi .k?ı~eri, 16:30 P~ris kolonyalı 
~ Öylede böyled~ .• olum o!- Dik kaf Marm gıdeeegı y~r. Yor- Eksik tamamlıyoruz adetinden Hç bir şey eksik olmaması kapısını yüzüne kapanmı11 buldu ve sa- Oda musıkısı konsen. (Trıyo) 20.40 Vl· 
~ d~nra haydut taliım son bır gi Stıı.rofun mezar odası gibı yer- için elinden cclcıı her şeyi yapmıştı. dık uşakları Abmet, ona, ağlama~ı göz- yana, Graz, Erncst Tautenheyn kuarteti f.:,, L•~enemek ?temiş. Muha- dir .• Bunu bilirler ve cslu otunnağı Bemar Şav bir gün bir adamın yazdığı Fakat genç kız, safiyetinin kendisine lerle. bir zarf uzattı. içinde bir kaç ke- 22.15 Berlin kısa dalgası. Oda mustkisl 
t~ t..._ . ucLum elmlf. N

1 
~!et ka- tercih •• ederler. • • bir tiyatro piyesini şiddetle tenkit saadetlerle dolu talı.İnin ettirdiği yeni limelik bir tezkere ona artık aralannda kon eri. 

~ lı.ı~Z yarak ba tma.K ıure- H ___ , _ _! ctınisti. Bu adam hir gUn .:Javı bir ke- srr ER ~..'...~d Y! • • Uue1en gezıyoruz. ... . 9 yuvasıDda, hülyalarının inkisarını far- her şeyin bittiğini haber veriyor ve ka- RE ALL : 
~ Lu il~ gelebihnİfler~ Şimdi • Her l:apı ~§ta mahkumun ele- narda ~akala.dı. Hıddetle: . . ket.mekte gecikmemişti. Gerçi kocasın- ğıda Lin liralık bir çek ilişik bulunuyor- 10.30 Bertin kısa dalgası. Rokoko şar-
L..~.1- delikte, daha doğrusu bu ruı nefes ah§ı ıle kartılspyorum.. - Stz dedı. Benim cserimı tcnkıt ede-l.:ı- .,_~ • . . h. b' b kt du. kıları 13.15 Bilk""""· Solo plfil<lar. 18.20 

"il L!_ • • • l · • bü•...::ı, k k d d bt k Uni · ld - uan şu~ye~ ıçın ıç ır se ep yo u.... -~ 
._ ~ bılir kaç hafta, bç ay Bır yudum hava on ar ıçan 7ua ce a ar ~ e ıyme . zın ° ugunu 1 K d'ıs'ne ık tt1. ka 

8 
.. nd gun" e Necati, masasının batında. gözleri bir Viyaoa. Viyolonsel ve piyano sonatları. '"' ır:~: •e eg .. im d b" · et mu ıannedıyorsunuz Sız yazılannızı en ı arşı a 11 sı u en :"ter ~ 0 ezse on an aon- D' mm •• . . ' '. . . artı or etrafında ervane ibl dönü or- kitabın, manasını anlamadığı aatırlanna 19.15 Berlin kısa dalgası. Halle şarkı.tl. 

lllahkumlann aruına katı- Burada Romanyanm en m~Lur para açın yazıyorsunuz. Ben ıse şeref ıçın Y • P g Y d 'k . d . b. d'• .. . . d d ' L · 20 .ııA B 'k • ltal r- 1 b ,.. •. .. ~· zı m. du. Fakat, bu kırlaşmış başı seyreder- ı mıt. erın ır uşunce ıçın ey ı &ı, .-w l~ tlel· yan ve ..,.,anyo şar-'a ""l llb .. __ haydutlannı gördum.. yıı yoru arkaaandan kansının ııesini işitti ve hay- kıları 22 15 Peşle: Piyano sonatları (B&c 
tit..~ odumın kapıaı ancak -Yann pazar •• MahkWnlann ki- Bem.ar Şav hiç kızmadan şu cevabı ken, lçin~e, bilemiyordu neden, daima 

1 
.. .. ~ . b lho ) (E t Doh 1 taraf da-' 

~~'~ L• • •-1ın n._1__ di b' b"' ilk "' b bir b b se ret e dondu. Necla, bıca ının ve neda- e ven . mes naey ın "'Ki 
... ~ ~llllr açalacalamt .. Ve bk lise günü •• Bu gece .. ız. vıwı ver : ır uy nı:;a ey veya a ayı y- t• . .. 1 .. it d .. ._ .. b.. 22.40 Morovska - Oatrova: Debu.<>cıu'nhı 
"" L...:ı __ ,, .• • • • •• •• •• H ki d t B d.. bö' ed' "b' hl L:- d d me ının agır ıgı • ın a c;o~muı ve .., ·-., -.nueKİz taale bll' par- hep bir anda görununuz. - a ısınız os uın .. u wıya y- t r ıyonn14 gı ı r ıwt uyuyor u.. .. .. . • . . . . rkılat ından 

1.... ~ L! ----•- • .__ • O • bap!_a.:. ___ .J_ !!.L"!- lecli ten. H k ksiX.: l tam l On _.k bolil 1 k kızlık tun ıradeaını lcaybetnuş bır vazıyette kar- şa · 
~ .,... ~ ıu vera.aDUf.. geceyı wneuc:, IDUUUI' r za . er es e 6 .n am a-f un -s ın sem o ara genç d d d S S . 

te Iİrd'"• , L __ ! bo- =-==-~ __ :..a.:,_ ak . . 1 a1anna g' . hatıl ha t da ıısın a uruyor u. DAN MUSiKi (. 
'RIDll görünce uc:m uu. ..... s-.r-u.uu. m ıçın ça ışır. ruy lrtn.Lf ve ya ına - Necati, bana bütün aöyliyeceğin 20.25 Morovska - Ostrova: Armoni1' 

Şuanuz aclanlarta dağa brmanch. j Eva. avuçladait aaçlanm buıdmaa- bir çekten mi ibaret olmahydı) ile dua mUliklli. 13.20 Viyana. Gru. 
Uçuruma d~ yürüdü. Birden br- mlf, bir taraftan lllrtJOI', bir taraEtan htırabının yükü altında ezilmite ben- ---------,,.---------c 
ftall\da üıtü bap çamur ve yüzü kan tekmeliyordu. ziyen kansının yijmne bakb. tik defa Konya Ereflisinde 
içinde bir adanı ıördü. Elleriai Evanuı boynuna aötiir· olarak bu ,u.. ona. çOCuk.luk ....... '-A '-ürtlü su bulun -'-a 

Kin ve nefretle ha,bda: dü. kaybetmiı gibi göründü. RUIC Ul 

- Franb:!.. 8oiuk bir kahkaha etnfı çınlatb. - 8qka dalla ne istediğiDi anlamı- Kon,a Enjii.i (Hu...t) - Yabı( 
_ 7 3 _ Almanın ~~nd manuaz Kontesin gırtJaiuu lllanaja bat- yorum. bir kiyde li.ikGrtlil eu buluaınuttur. &.: 

. kelimeler IDllUWI 1 : ladı. - Yuvamız, Necati, bu kadar mı ıu, etrafına aka aka bir tepe haline ..-
\ it~.- VI Çllmıqh. • - Yaptmı •.. Vazifemi yaptım.. Alman ... Çddannlfh. ehemmiyetsizdi? tinnit ve aau kükürt tebellür etmiftir. 
"~.L~ CEZA - Geç .. Geç kalaCaklar.. dıye Çocuiu athm ••• öldü.. E bunu 1 _ _. On eU . N . ---Lt b" 1 .. L-}Lb: O. köyde uyuz ve ekaama hutalddan· 

....._ _._ __ .J_ _ .. • ··-1enc1· F • • l .. :--1• oktan .. Ya anuıuı.. un erın- ecati 11.-u il' tavır a a,aga - & 
YusuıGan apgı uune- IO~ı L rantz lflll fUUUl Ç Kontes daha çJcm beia'dt: den '---"--im-'- !_ .. _ _.. H d d. b t·'- b't · •=r An- na tutulanlar bu suda yıkanarak kendi-

.ı. • L--- • bi • • • A..&-I IUll"IU aa aa&CUI. - ayır, e ı, u ar~ ı mıt" . 
,._ ~ • oecamlf, ... lU'IDlftir.. • - Senem .• .n.puu... F tz, deli lr hkalwle ...da• lıyor mwun. artdt araramda hiç bir feY lerini tedavi etmektedirler. Teresliib 

tle beraber turistle- Bana rqmen Panali kadınla ar- - Nald senem.. Naad aptal.. ranD-! __ ! __ • nara • ._ 1 t k 1 eden kükürt miktan fazladır. 
t;..; ~ordu kad lannm terini L..-'---·-. . U f-L _ uaÜmain.- Benim olacaktın. ~a mamaı ır ve a amu. -:---~"~:il- . llf Pet uuaaauau99u. Elimle atblll.. çaruma .-tbm.. Di ..• __ ! E .......... _ B .. l • .. i L~- -

••çıkan otomobille Lui- Dağaı ağaçlık bir kö,esinde olan bi- Ba w d ha lard ye 10y1m1yor ve vanan guu.- u aoz en. yuz meeııı.... ve arıuaa D J / • 
l.~ ... ~ .... öt .•. dü'- t . leri ..,. ____ ~:..:: 1 ....:.-: gar ı, y ••• mnı ıılc:malıcta devam ~ordu genç kadına dönük olarak aöylcmiıti. oğuaa öğretmen erın 
' • 11.

1111.,e 1 ur llCI" •• en lf ~ fu .... ~-· .....-gı- E büsbütün kudmdu· o-- -.r · 
. ~~~eti endite YereCek nin kurtuluıuna şahit olmuflu. •• K ! ~ Uçurum kenarına gelmitlenli. Birden ardında bir hıçlmı~ işitti: köy gezisi 
~ ~ . . . Bu, alçak kadın için çok mülhit ~-i~=~··adamalnlh d~ KOillea t~ ...W.. Son bir -. Fakat, senden başka kımacm yok Afrı (Hususi) _ Ilk okul öğrelmen-
~~"da. -.dece kuVYetli bir bir darbe ~u. nuıdm. Onlar geld.1er.. Yetiftiler. gayretle haylardı: ben~.. .. teri köy gezilerine başlamijlardır. Heı 
t~ teıiti Fakat yavrucak kor- O, partiyt, oyunu bu 1efer tama- Kurtardılar - imdat .. imdat.. ~. kad~~. gu~runu ezerek yapbiı pazar günU gez.iye deYam edil1™?.kte ve 
, ~~\I altlllda hali kendine men bybetmitti. .. ..·· • - • Fakat dağda bu imdat seılerine bu ıtıraf buyuk bır nedametten haber köylülerle temas edilmektedir. 
~).ı~ rL..._.' Bunu anbyordu Böyle aoyGyerek Ahnarun llzen- k--.ı! -•~ lerind L-.. L- veriyordu. Neclanın ilk defa olarak. o za· _ 

"''- ~ ı,· • · hO tti emıı aaıı en uap.a cevap ve- - ·---
1 ~" ... uykuya dalniit gi- Ah ... Neden ..• Ned~n üzerine ıi- ne cum. e ~ • • .. ren olmadı. mana kadar hatınndan geçirmediği bir Bafra mezbahası 

ta.~'-' "lira •v lih ahnamqtı. Eğer yanmda finldİ f rantz ılk 6nce kendını müdafaa . . hakikatle ka111 DIJlya olduğunu biuetti. ~ 
~~...... ite L_ •... Fil" Lam b" t-L-- •-- 'd" büt.. b d- etmek ı'ı"'----'! ı:o_ı __ .. Kont-=- ma- Birden Frantz sendeledı. N ı· k ·ı b t .. .. .. Bafra, (Huausı) - Bet yıllık bay• 1 "t1 -oq-" L ~- ı ıp arı ar llDIUICUI oaaa ı ı un u ~ u:uMıUL ra&111. ~" y ._ _ _._ ec a, ocaaının zı e as ıguu gorun- .. 
~ '~~:_"'ır•'- - t Filip bu •-- b. inci LL.~. ___.. __ !L!!rfü• .. __ ._.__ ..:ı..::-:ı - •· ·• ere yuvar....... . . tit ecf dırlak programı ıçınde bulunan meshe-' le.,.~· .-uuantıt ı. ı ı manUU1111 ır a Te O""'ugu ycruaı Dmll unuıa.mn z- IOZUf\U auku E da beraber aiiriik ce aça r ı: ktfifl . . ılmast 
'lt...~dt in~~- heyecanı talı- 1mrJun1a öldürehilinli. ptarordu. .__.f!u t, Y&J'I - Kcndis&oi kapa dı,an etmemi iein hiz-,~·~ pcoje veril . ti enrunKepO Y•~L! 
,q • .., ••• _ _._ ku et ff!.1.1--. ___ L! .-a.:..d- __ ..... o!- -•-•-bir li ile L-..:!fin _ _._..: 1CUL t • • • .. d ? lfl ıwmara ve nuş r. er uu q -•ua vv ve ~ve ....,.yaaı1aa1 7 .... -- Dil" ar1111a e Dlln ~-- me Ç•Y't mı ça"ırıyor u , t, •rordu... lanm _._ ru yakaladı. öbür eli ile ele ,azleriai Ve ikisi de bndilerini loplırl.- Fakat ., iı;si ıPrea hizmetıW'e: içinde yapılacak ve veklletçe tudik-

~- ~tt · * Kafile öaiaden ~ dlıim ete. o,...k ilti,anlu. ımia nlat l..ılenwlen ...,_... - Sofrayı iki it.itilik hazarların. cleCli. I ten sonra derhal mezbahuwı iD.fwoa "-&, tltaı.o. Luiciaia izi Ü&e- iinde ıözden .. ,........... Tehlilrıe,i ..... f nnbs ... ıliriei clerinlilderine ,.............. ba,• ela ,Vecek.. b.ılenaeakt.ar. llezhehenın 11 • ı: blıa 
~ ul.•uncle•' Eva dıicla om katmıati. lmıo aie e.... -lll11EDI- IUltA.TECl liraya çabceiı ~ •-•1rt 11• 

Parisli Kadın 



SAYFA: 6 
r- - :=::tt" 

, • t p u:n:r:?Zzt,uznt ~...i'™1 2EMU*• 

[~~~'.~.~~·.:~~~~~~J: PiÇ KURUSU 
119 Yazan: Kemalettin Şükrü 

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

BiZANS SARAYININ JC YUZU • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sen şarabın kıymetini bilmezsin!. 
Esrarını 

mı::• -
Röportajı yapan 
Paul Bringe 

fil'L/...zzT.ZZ7.z%7.ZZ7~ 

Marlen Dietrich 
Anlatıyor 

Şarabın zevki ara sıra içmel<te değil, damaktaki tadına 
ve kafadaki keyfine fasıla vermeden mütemadiyen PASSADENA ....... , ........ ;, ••.. ~..ı. v.... 8 • cuy c~, ... dv. ,,,.. 

irmektedir. Asıl böyle içmiyenler aldanırlar Dördüncü gunun sabahındayız. Kali- Marlen bütün. hu. ~ile~lere. ayn ayn Rohert Florey beni k~l~mda~;,, 
~ . . . . , . . • . • fomİyaya girdik. Bir aaal sonra oıean uymak mechunyetim bıuedıyor. Şef ladı ve ~ adımlarla ıurükledı. 

11 
ı' 

Çulporia adamlarını topladı. Çulporıam adamları onu Vasılın Hınstıdı bıliyor muaun bu §arabın pasifik sahillerini göreceğiz. Koridorlar- Tren sabırsızlanıyor. Dalına aynı ıey ... boyu tam bır metre 90 ... Hollyvaod ,si 
Bunlar, evvelce de söylediğimiz konağı önüne kadar getirdiler. 1 tadı neresinde. Onu araaara içmekte da zenciler valizlerini birbiri üzerine yı- Trende ne zaman bir yıldız bulunsa tren İyi tanıyan Fransız odur. Bir çeyrek~ 

gibi etki bqkumandana taraftar ve Herifle.- burada ve aldıklan tali-
1 
değil.. Arkasını kesmemekte •• Lez- fıyorlar. Yolculann hepıi Los Anseles- ' Pasadenadan muhakkak bir çeyrek rö- var ki huradad1r. O da arkadatl-" ~ 

Vuile diifman olanlar arasından mat dairesinde vaziyet aldılar. zetini damaktan, keyfini kafadan te inecekler. Yalnız Marlenle hen birkaç tarla ayrılD'.Ve protestoya da imkAn yok-: ainemacılıja en miifkül ıartla~.~ 
loplanmıt gözü pek insanlardı. Bir grup halka halinde yere otur- . ekailc etmemektedir. Şarap hçıaındaldakika evvel Paısadena'da duruyoruz. tur. Bu hususta herkes, kumpanya di.rek-jbaılam11tır. Sabahlan aktörlük, 0 ı,oı'' 

Angeliki gibi, Çulporia gibi, Kum- muı, sözde yemek yeyordu. ı boğulayım ki doğru söyliyorum. Burası doğrudan doiruya Holivuda gi-ı törleri, Kalifomiya valisi mutahaktırlar. 1 aonra operatörlük, developman. ~ ~ 
baroa gibi onlar da Bizanata olan bir .Bqka bir grup biraz uzakta dola- Hıriıtidi, Sebıutiyanonun bu söz- den yola merbut bir istuyondur. Sine-, Bu hattın, KaJiforniya Turist hareketinin I tuvarmda İfçili.k, ıeceleri senarll _,.. 
lrillriimet darbesinden kendilerine fiyordu. lerine belki daha aert bir cevap .ve- ma yJdızlarına mabsuı gibidir. ve ticaretinin menfaati namına bir rek- her zaman makinistlik yapına~~ ...... 
cfütecek hiaaeyi dütünüyorlar 'Te Arkalarından kalabalık bir grup recekti. Fakat gözleri birden yolun Marlen yeni tecrübeye, yeni mücade- Iam mahiyetinde teleklıi edilen bütün l Şimdi Hollyvoodun en kuvveth d 
pifecek qta birer tutam tuzlari ol- geldi. köşesinden dönen bir arabaya iliJti. leye hazır bulunuyordu. bu ıruete kaprislerine ıöz yumuluyor. 

4 
vazilerinden biridir. Senede dokO'~f 

mumı iatiyorlardı. Bunlann ellerinde kazma kürek Bu araba .• Bir sokak arabası değil. Yüzünün makyajını dikkatle yapllllflL Nihayet lotosrafçdar Marleni ve treni,filim yapar. Oç ay tatilini Çinde.'. "" 
ı Çulporia onlara görecdderi iti an- -.ardı. Bir konak arabası idi.. Tuvaletinde en küçük bir kusur buluna- serbest bıraktılar. Şimdi Paramund mü- Fransadan aynldıj1 tünden ben ~ 
latti. Konağa pek yakın bir yerde kal- Araba .• Vasilin konağının önünde mazdı. Biraz ıinirli idi. messillerinin tll'ası ıelmittir. Aiu' ve 

1
ha Fransaya dönmedi. Fakat -~ 

- Vakıt aeçmeden üçer dörder dınmı bozmağa ~ladılar. Sebuti- durdu. _ Holivuda her ıelitimde içimde ciddi yıldm selimlıyorlar. Gazete mu- piposu11u yakarken Fransanuı ;..--
qilik ıruplar baJinde çıkacaksınız. yano bunları ilk önce hakikaten yol Kapı açıldı. bir korllu ur diyordu. Sanki sahneye barrirleri yonılmaia lüzum sörmemit-ıçelıer. Onu hayalinde Jatabr· ~ 1" 
Silihlannm iç ceplerinizde gizliye- amelesi aanml§lı. Kendi . kendine: Arabadan iki kiti indiler. çıluyorum. Bilir nıiainiz fU Holivut çok lerdir. Zira Marlenin ıeliti hakkında bü- ve bütün zevkini Napolyonun 
cduiniz. Vuilin emi:ı etraf -.e ci- - Allah Allah •• dedi. Yolun bo- Vasilin utaklannın saygı ile kar- 1 imafsız, çok merbametsia bir yerdir. Bir tün tafsilitı ihtiva eden bir teblit netr-,laruu kolleluiyon etmeie aarfed.~ 
Tumda birbirinizi tanımaz gibi dav- zuk bir tarafı yok .• .Bqka yerlerde ıılac:lıklan bu iki kiti konaja girdiler. bata, bi.r zi.af bütün hayatınıza mal ola- edileceğini bilirler. - Sizi Vandoma yemeie .:::..- ,r 
nnarak yer •lauk11nız. Kiminiz yol yapılac.ak yollar dururken bu amele Kapı Üzerlerine kapandı. !bilir.• Marlesı bütün bu merasimin bitmesini iiın. Hollyvoodda oldujunm . ~ 
amelesi pi sözde kaldınm tamir neden sağlam yolu bozuyordu. Araba da geri döndü. Ve gitti. lpretler.. Bir kampana sesi.. Beyu aahınıildda heldiyen busuıi doıtlannı ba.h kahvealtumı orada remel~ 
edecek.. Kiminiz aerrci v~y~e •wSonra dikkat ~in.ce 'Te ~eklerin Hıristidi, İnen iki kiJiden birini ta- evler .• Demiryolu üzerine eiilmİf bir,ınibayet lnıc~·~·h~yor. Ooıtlan ~nu.~- ~hebini '°'?" anlanmas. ~ 
lralacak .• Böylece ııse verılecek ıta- dıger gruplarla goz ıtaretlen yaptık- nımııb. 1 ~almiye .. Tren durdu. Marlen çehresine yah beyaz büyük bU' otomobile bmdın- nızamlan bll' Manastll"DI n ol" ,, 
rdi beldiyecelainiz. lannı görünce iıi anladı. Sebaatiyanonun kolunu kopara- genit bir tebessüm vererek pençereden 'yorlar. Bu kabul törenine karqmak is- daha salimdir. Busün puar old 1/~ 

Gözleriniz Vuilin kapııını daima - Bunlar da onlardandır. Bun- cakmtt gibi aıktı. !sarkıyor. Burası Pauadena, burası Ho-ltemediğimden trende kendisine veda et- orada kimse olmıyacak .• fakat 
taruaut edecek, ben, Angeliki ile lar da eve aaldıracak köpekler .. Vay Kulaima fıaıldadı: livuttur. mittim. Bir dakika ~inde istasyonda mun adetlerine al11malı.. ~.,. 
lteraber Vuilin konağına gireceğiz. canına.. I! kızıfıyor gibi .. Fakat Te- -bte An:geliki.. HOUVUT-ŞUBAT kimse kalmadı. Sarıtm saçlı ıüzel laz-1 Vandom, bu solak penbe ... ~ 
Beldiyecekıiniz. Eğer konakta bir oaya ei,er benim bildiğim T eoıya iıe - Yanındaki kim? 1 1 .._ d il'- .. ..e ıen .. kızlardan lar uzaklara, peluzlar üzerine İnmİfler- ton ve kireç bloku Dalıar ~ ~ ~ 

._ nsar. uma a, • on... 'Y ı henz. · d ki )JıS ~ 
pençere camı kırıJdıiıru görecek Ye onları kapana fena kııtıraca&. . • -Bilmiyorum. Her halde Çulpo- bafka kimae yok zanneder. Açık renkte di. yma 17or. Vesti)'er e 1"~ .. 
du!acak ~lur~ız ~iniz birden ~ay~u~~?~'. 1:~~y~nın V~ıl~~ ris oba gerek.. jçqitli elbiselerle bütün bu l'enç kızlar . ?TOMOBlL~ BlN~~: Lombarddan d~ tanflll• V1' 
dağılır, giderımız •• Eier aradan ya- ~~ıne ~Uigm~ b~l~ ıçm bu gördu- - Şu halde kazanın ahına atq 

1 
zengin veya fakir, itçi veya milyoner Beru heJdıyen otomobile hmeceiım Younatan claba auael, Car~.,,-

nm saat geçer Te bız çıkmazıak pen- gu vazıyetl~n. bır an evvel ona ha- yakıldı demek. . luzı Amerika &irislerinin üniformalarmı ıll'ada kırmızı mantolu kadml elinde tat- vakur:· Ona ~p~ı verer~ ~ 
çere camı da lanlmuaa o zaman hep ber vermek ııtiyordu. - Evet •• Kaynamaıı pelr yakın. ' tqkil eden üç markayı tatıyorlar. BaJlar 1 tuğu iki valiale sörÜyorum. Bir otohüa Y~ elmd~n et~eti alD'ken ._. Ç~ 
birlqir ve konaja, kapıyı kırmak Bu ıırada ve uzaktan kendine Filhakika gelenler ve girenler An- 'ı çıplak... Sarlar em~·e, omuzlara kadar il durağında yalnız batma otobüsün ıel-1 d~~ı hissediyorum .. Salon bot ~ 
ameliyle hücum edersiniz. doğru gelen birini gördü. geliki ile Çulpori&ti. düımüş ... Kızıl dudaklıır araımdan beli- meıini bekliyor. Mukavemet edilmez bir 1 ~.1.' ~ok parl~ b .... ıenç lı1S ~ 

Çulporia adamlarına bu emri 'Ver- Bu.. Hıriıtidi idi. -BiTMEDi- ren beyaz ve parlak diflerle bir kat daha 1 sevki taböye kapılarak o da yJdızlar ! "uzlu. ~lfman bD' delikanla ~ ._.... ~ 
dikten sonra Angelikinin uyuduğu iki kapı yoldaıı karş~lqt~lar. güzel teresıüm eden mağrur, ve açık te- ~istasyonuna inmifti. Buraya ifliyen oto- ~ennqb. Ka: hotn~u. ErkeiiO JJiılİ r 
odaya gitti. Ve o da biraz dinlenmek Sebutiyano ona vaz~~etı an.la~lt. K rl .. dele Ml3Üm!cr ... fp~k çoraplar içinde seri ba- ~ hüaler asJa yolcu bulamadıklarından ikil~ can ııkmtw ~ll~ olu~ordU· 1~ 
için bir kenara uzandı. Hıriıt.idiyi T eosya gondermqtı. Uma a muca linde hayret edilecek kadar enfeı bacak-1 üç saatte bir Pasadenaya geliyorlar. Mu- ı nmce Floreye ıroz lf&Uli !aptı- ~ _.~ 

Sebutiyanonun gizlendiği yerde, Eaki kurnaz fahi§e imparator ıa- Znhıta 1'umarcılnrla mücadeleye giriş- Jar... 1 um.it bir ümit arkasında k.opn bahtsız·,~ ~turd.u~. Bu ~~ç deJikaPI:.,_. ,J, 
ve grup halinde çık.arken gördüğü ray:ma s.ı:itfl.ten !onra .~f{ın~: • miştir. . 1 1\1.ARLEN GöZVKONCE ı kaduu davet ediyorum. Acmllllf ohıiayı nyat. fll'k~~m ~ıdır. ,Arkad~~of 
adamlar i4te Çulporiain bu emrini - V "ilin evine r,ıt. lçerıye gı~- Dün Ba~durakta imam hanında hır I Mı..rlen vagonurı basamalJarmda sö- 1 istemiyor. Otomobilim hareket ediyor.1 nı bıze .•oylemeg~ ~alqry~· İl 
yerine getirmeğe gidenlerdi. me .. Dır-arıdan etrafı kolla .. Sebastı- cürmü meşhut yapılmış, 26 oyunu oyna-

1 
zükünce bütün hu genç lnzlar peteğine 1 

Ben onu bir ıiyah nokta halinde gözden Kadın boza~ kendını takdırn etl ~ 
T eoayanm Uf&iı cebindeki .-rap yano d:t ge~ecek.. Onunla beraber yanlardan Siılcyman, Ramazan, Mu~ta- kavu~an anlar gibi onun üzerine ÜfÜf-1 kaybedinceye kadar takip ediyorum. - An!el~ Lebst~r... """-~ 

ıifeainden bir yudum daha çektikten bulun •. demi§tİ. .. fa ile rkwda~ları cürmü meşhut halin-: tüter. tçleri.nden bir ild~i ellerindeki hü- Kırmızı leke bir çölde serapla karıılat- . Evvelin ıundenben Ho~~e ~,. 
aonra sokak serserisi ta\"rı ile onlan lki kafadar r.e yt..pacaklumı du- de yakalanmışlardır. Bu kafile mahke- ketleri uzataral, kollan arasına taktllar. mıı gibi hareketsiz duruyor. ~·· Teksasuı Denver ,ebnn iil""' ~ 
takibe bqladı. !Un u er. meye 11evıı;e 1 nııştır. Bir çoğu da fotograflar hatıra defterleri SESSiZ ŞEHiRDE ·• _JcJI .. d'"l '- d"l · · 1 musahakasmı kuanınq Bu 111 P" 

ık ad akılı "km'" ·· Seb ı· · b" d · ai•e- * ' ' om birinci mükafata HolJ,.00"" Şafak art am ı ıo ~tu. as l\: ano ce ın en yıne "'"'Y kiatlar uzatarak imzalamasını Marlen- Bugün pazar ... Sabahın saat dol1tnu.. • . . ,r 
Uyku sersemliği hali üzerinde sini çıkardr. Selçuk oteli kahvesinde de bir 1'u-ı den rica ettiler. Hepıi birden baykmyor. Holivut Cuma akıammdan Pazartesine mukavel~ angaJmanı ımlf:·. ,,.,,..,..,. 

olan bir meyhaneci dükkinını yeni Hıra5tidi kızdı: marcı kafilesi yakalanmıştır. Elde edilen I Hepsi birden bol nqeli kahkahalar atı-, kadar bomhoıtur. Dovilin kıtlık halini, f Angelma Lebater ke~~ c• bit ~ 
Ş. d' · · t l 52 k•V hk d' d'l "" ı nıyordu Florey onu mupbeo> 1.ı1 ,. açıyordu. - ım ı ıçmemn sırası mı ap a . agıt ma emcye tev ı e ı mı" ve yor. Pompeyi andıran ölü ve ıeuiz bir ,ehle . : .. .. eti r ~ 

Sebutiyano boşalan ,işesini ora- Diye tersledi. Sebııstiyano: suçlular, kumar oynamadıklarını eöyle-1 Marlen merdivenden inince bu genç giriyorum. Beyaz, mavi, penhe çimen- de di_ı:ı1ıyordu. Hayalle hufi?' ,..lifi' 
dan doldurdu ve yine takip itine ko- - Aaıl aptal ıenain •• dedi. Bun- mi~lerdir. Dazı >ahitlerin celbine kararı kızlardan birini kucaklıyor. Tebe11üm-I tolardan caddeler bir sel gibi akıyor. zel sozlere ve onun. anlatt~.d '!"'. 

ld d • ı· · · 1 olur · ı · t' ı ı · · h' . v p . v te benden baıka alüadar o-- ..Jd
1 

yu u. an a a ıçmenın zamanı m · verı mı~ ır. ennı ıç eksı!< etmeden yorıunlugun- almıyeler, portakal agaçları arasmda . J•tı1~ 
d bah d k ·· ·w · • al ·ıı'" b" .._ · · • k' ed' H Angelıne Lehıter tunlan an .k I an !e ere mazur gor mesını y - vı aaar U'uırıru ta ıp ıyor. erteY rl' ,.. r 

••• • •••••••• • • .. • • ••• • • ••• • • • • • • • • • ••• • •••••• •• • • •• • • .. •• •• • • • •• vanyor Marl . b h 1 yepyeni Henüz kuerd dmı • - Ben büsbütün Denve ı ~ ....., A K s 1 :1 • enm u senç ayran ani ... en ç lf yeru D k b . ._ .. d ıUrrı· .. 
• • kl k ik' • b' kafil . b" b' • envere OIDfU ., aoy e a..ii a : uza aşır en 111cı ar enm ucumu ır tehrin yann açılına töreni yapılacak U!'- h" • . . •1• bütiİI' ,. llıt 

• b ı ld b.'k ·· .. • L!- • • :ıe ıa ınncısı seçı mce tJ 'I .ld' : aşıyor. am u munu ıcraya memur ~sını t&Jayorum. Talili İmİfİm.. Sinema halkı lam h' • t pbiirll ÔY' 

B A S M A N E E bir bölük asker gibi sıralanan fotosraf- payitahtına ilk ıiritimde onu bir film 'B • -~~. .
1
._ ır sed~ınçl e rdlll"· IC-.~ 

• ... ı b' k · · • . • . en aoyun ı • ter ı o uyo ütil"' • : 1 "i ... ar o :ıe tıflermı Marlene çevırmqler- dekoru halinde ıörebiliyorum. Seyriiae- 1 d b" • d bal ,_.. .. • nU d~e-~ /i 
• d' M ı b .. d' er en D'ı er aoyun ıs • ,.ı 

• 11_.-..-....;;.._.-.._--.....;.,,;.....-.-.. ..... ..._ ...... -...;.;._..;;;;;;;;;;;-: D'. ar en te euum e ıyor. fer İfaretleri kendi kendine yanıyor sö- k A I' vil · · al ırıı t ~ .-..fıl'-
1 L"tf ILC!_ D' 'eh fil b" , re nge ına umı maı ,...,-_ "' 

TEL E F ON 1 - u en mqS ıetrı pro ır nÜyorlar .•• Ne bir poliı, ne bir adam F-'- b Jed' ı· · daM bir .tôf• 
ream· · · ı k · · ç· ı_ı • h" J -at e ıye mec ısı ,.. ,. 

1 ınızı a ına utenz. ıçe1Uen oy e var.... beki . d ha .. · J>u)daJ· oJ" 

3 3 5 3 lutunUL. Thank You... GARY COOPER 1 . e.meyı ad mbun~ııpbir yıJdıJ f.ı' 
1 L"tf M' D" · h ,_ •- enmaz ara~m an enım _,ıı- / - u en us ıetnc teKrar va- Ha .... ..,te bir adam villismdan ~ılo- v . __ 1_ • • nl r .,~ 

• • e O dr r · · · d b" • sıma ınanJD11a ıllemıye e ··•t-_.ti 
1 ıona ~ ar, .~e !§mızı vagon ~. tes ~ yor. Pipoaanu ıçiyor. Gueteıini okuyor. dilerine mukavelemin ıurebııİ 1° ıtf'·.ıı 

GECE 
1 

etmemı:z.e muaaade eder muınız? Çı- Batını kaldmyor. B.Rooıeveltin siyaseti ~ b ld D erdetl tJo ? .,,4' 
EMRİ t ki · h' d k'ka • • d-'..! . ge mec: ur o um. env _..~~~ ... 

G"'~NDÜZ - N ZE - çe en ır a ı ıçm yanınız -· zencı- kendiıine endi,eler vermif olmalı.. Oto- d . ki 1 .. 1 • talı_.. ..... 
u ye vers · 8 . v basamak b• . . a çıçe ere ıw enmlf o JCÖ • • 

••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••• •••••• ı' enız.. ır ayagmız ta, ı- mobil seçerken bakıyor. Ben de dikkat uht h' al la eld!1-. ~ · · b ı m etem D' ay ı • · 

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

KONAK- Taksi 
TELEFON 

3. 4. 5. 6. 
LÜKS - UCUZ-SERİ 

• Otomobillerimiz gece ve gündüz emrinize hazırdır •• 
········~······················································ ruı Of ukta.. Ah fÖyle.. Holivudu ae- ediyorum. Ve tanıyorum: L L!.. • bu ·ı il .al' - 1=' • 

.--- _ on uıı:f ....,, veaı e ı e,..... ~yl ':ılı 
ilv~.Y./'77..il"'.'7-7.U..azJ Israf etmcrli. Tam bir ev kadını oldu, 

1 
turlar. Ortancası da vezir olur. dalkavuklarla vur patlasın kapıs!u yaret için ilk defa olarak ~ ıJ ~-~ 

MASALLARI ben eskiden edun~u id~~· Siz ben~ ~a- j En k~çük oğlan. hi~ ~ir işe ~.üce bak-t açar .. Her ne vakit parası kalmazsa gi- çıktdar. Köyün terifi ile iııöf1~ HALK 

Evvel Zaman. 
nımadınız. Bana hır carıye vermişünız. J maz, yıne evvelkı gıbı her gun avda 1 dip kız kardeşinden alır.. Fakat hazıra macı da birlikte idi. Bu .. .,.ı. ~ 
işte ben saadetimi ve servetimi bana ver- 1 kuşta,.b~basından kalan paraları ve ·kar- dağlar dayanmaz .. Kızin da elinde, avu- ye döndüler. Pek yaJond• ~ 
diğiniz o cariyeye borçluyum. O gelmez-

1 
deşlerının ba:z.ı kerreler vcrmi~ olduk- da b 1 ~ 

1 
b' zeqİn olunca lıı:öyümiiad• .,J 

den evvel hayatım sıkıntıdan evim def ları hediyeleri peşine düşmüş olan bir ~~nd tiluk~ Oparda arbı 
1 

ıraz~ızamdanan mektep yapılması için yard..,.P 
ıçın e enır. a aş ar og an 

pislikten kurtulmazdı. kaç dalkavukla ötede beride cümbüş ]' . k v K b 
1 

. t:aiun.. d__., 
Der. Harunureşit ioi arJar Cariye.ini 'ruemlerinde sarfa ve israfa b~lar. Çok e mı . çe megle.. JZd ~ şb~y ~ı ya~tıtğı- Bu süvenli heyecan ~- .. ..Jt • 
~ . . · ı .. . . na pışman o ursa a ış ır Aerre 1§ en li '---- L.•-- -~eti ._.~ -, 

çagırtır. •1 .surmeyıp hır seneye varınca bütün pa- g ti ... .:ı ,_._ .. 
1 

dir'l Ar ver IDMI re ..... t v.- · .ti 
•••••••.ı kk . ah al eç · &"'en ge.ı..ınez., o en ı mez.. - publüitmamn (netriJ'at fİ"' _ı .. r - Ha ın varmı.,, der. Erkeğın r at 1 r ar suyunu çeker. Kardeşleri de onun k _, kta . · · _,,,_.,.. 

· k d "'lin . • b' t k . . tı parası:c.ıı n ve utanmasından kim- caruru sıkıyordu. Yenıeii8'~-içinde 
v·e· saad.eti a ının .e. de. ımış. Bunu seni ır_ a ım. ıpsızlerle düşüp kalktığını ve 

l b tle d senin yüzüne bakampz olur. Dalkavuk- yedi. Parayı ödedi ye v 
guze ır sut~ goster ın. . eline geçeni sarfettiğini gördükleri için aeldl<hn: ao"yledi. Flor-le betl.I _.d , lar da birer birer kirişi kırarlar. • -.- -ı pr-

Ondan sonra da ölünceye kadar eski 1 onlar da artık ne para ne de yilz ver- · Fi in e 
· Şimdi oğlan ne yapsın, halk yanında da yalnız kaldak. oreJ' __.ao-

ve yeni zenginler tticcar karısı ile rahat mez olurlar. tısı içinde olduiu anlafll1Yor-" '( 
rahat yaşarlar. Oğlan öteye beriye baş vurursa da utanır. Bir gün kız kardeşinin yanına .._., bt 

Aşk .. 
Yazan: METiN ORBAY 

Paradan üstür dür 

-6- Ç ki O 
hiç bir taraftan medet bulamaz. Ne yap- vararak : ÇağaloğlurıJa 

JDgPra ) eV .!!m ... Her gün :z.evb, cümbüşe alıştı.. - Kardeşim, der, i§ fenaya sardı... erJ yandt 
- Şevketlim yeni bir zengin tilccar Harunureşit razi olur. ldris asa da eve B' b' k k . l b ' Kendi kendine düşünüp taşınır, bari bir Bundan böyle ben bu şehirde duramı- • 1.1 

var. Adı Idris agvadır. Serveti pek rok- gelir. Kar•!:ı olan carı·~,""e m"seJnvı· an- ır varmış ır yo muş, va tiye ır 1 d k k d . d b w 1 ·- b' l'kt 'd ı· -BAŞTARAFI 1 iNCi s~~...., ., .., _ "" • .. ., di h .. •1 b' k 1 az a ız ar eşıme yamanayım a ir yacagım.. StA:"rsen ır ı e gı e ım. .,_. 
tur. Ondan istersen esirgemez. latır. pa şa ın uç og u ve ır ızı varmış ... müddet onu yolarım, :sonrasına Allah Kız da ne yapsın .. Kardeşi gibi kendi- tır. Yangın ıuauzlu~[)ard'ı 

Drr, vezir, bu Idris ağanın oduncu Cariye de: Padi,,ahın çoculdarını hiç ayırt etmiyerek kerim gibi fıkirler kurup doğru kız kar- si de parasız pulsuz, kimsenin yanında yan.bqındaki evin aa~ 
ldris agn olduğunu tabii bilmezmic. - Ne kadar isterse ver .. Der. idris severse de kızını oğullarından bir kat 1 desinin köc::k" gı·d O d b "t k' t •• 

ı< • d · ,. :> ı< une er. a unu 0 e 1 itibarı yok, bari böyle olmadansa bizi mıt ır. retiYr-
Harunureşit derhal yaverlerini gönde- ağa da Harunureşide istediği parayı ik- daha zıya e severmış. kardeşlerinden 7Jyade severmic.. Her itfaiyenin büyük gaY : .. e 

ı< kimse tanımaz bir şehre gidelim de bel- • J ınet ... 
:rip tüccar Idris ağayı huzuruna davet raz eder. Kız, oğlanların en küçüğü olup gel. ne kadar para isterse verip : tin daha fazla genıt e 

ğlanl 

' 

ki bir yüzden kısmetimizi buluruz ... Bir eder. Harunreşit memnun olur ve sorar: zaman git zaman o ar her gün av- - Kardeşciğim, hiç kederlenme Allah c1an·verilmemiftir. :ootl 
_, b l d ı k d b b h bah şeydir başa geldi çare yok diyerek, oğ- kt ~ e't/ a .. Kahv'""'er, şer et er içiliı-. Nihayet Ha- - Neden karına danıştın.. a gezer er, ız a a asının as çe- ı bize vermiş.. Zevkinden eğlencenden yangının çı ıgı ~ 

runureşit para tokJifini açar. Bunun üze- idris ağa: sindeki köşkünde bir takım cariyelerle! geri kalma, para He olacak şeyi benden landa bir iğne bile yok, kız kıyıda bu- itfaiyenin faaliyeti esna~ 
rine idris ağa: _ Ona danışmadan bir i yapmam, eğlenip vakit gt'çirirmiş.. ara.. cakta bulunan bazı para eder şeyler- faiye neferi bafından ~1 

- Müsaade buyurunuz eve kadnr gi- der. Padişah bir gün hastalanır. Hekim Demesi üzerine oğlan evvelkinden z.i- den götürebilecekleri kadarını alarak hastaneye kaldınlnııtlıry 
mp kar.unla istişare edeyim, size ondan ÇünkU ban~ bu serveti o kaz.andırdı. hoca ktır etmeyip ölür.. yade bedava parayı buldu · ya.. ~ce bir gece 1dmse duymadan yola çıkarlar. kikata el koynıutl~ lôllf 

-~-~- • O all§tı. Benim çalışmama ortak oldu. otullarından ·bUyiljUnU tahta otur- gUndilz balda bahçede ve sayısı artan _ BiTMEDi _ aıl çddıjı henüz 'ah 1 

~~~~~~-=-~~~-=-=~~___J 
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SAHiFE ., 

Yenilen Favsta 'ıB~0.:.8~· 
.,,,/ 'OZOM 

189 Alyotl bira. 
.,.--ı ~ 

119 P. Pacl - 11.50 13. 
11.50 15. 

Yazan : Mlfel Zevako 95 j. Taranto ._.,.. ___ , _________________ ,, 66 M. j. Taranto 11 . 13.50 
11. 16. 

-~- ~~~~ 12.50 12.50 

Zahire işlerinde son hafta durgunluk 
devam etti, pamuk piyasası gevşektir 

Herif odadan çıkınca yalnız kalan - Evet Bearneyl mahvetmek, gayet 44 A. R. 'Ozümcil 13.75 13.75 
Favsta kendi mahkO.ı:niyeUnl havi blr muharip olan Hilknoları sizin tarafınıza 46 K. Taner 12.75 12.75 
ilA.m imi~ gibi boşanma emrln.l iki defa çekmek, önce Italyayı sonra da Flander 6 Şınlak o. 
okudu. Bunda yalnız GWn bnza.sı nok- taraflarını uıptetmek... J 2 Inhlsar idaresi 

13.62 13.63 
8.50 8.51 

and - Ah madam! Bunların he ... ~ı ... ı ben 572 Yekftn s ı. ~ 

.. Favsta adamlanndan blrlnt çağırdı ve yapacağım. Sizin verdiğiniz vasıtalarla 235656 
sordu: dünyayı ayağa kaldıracak iktidarı ken- 236228 

- Geldi mi? dimde görüyorum. Çekirdebiz üzüm orta hatleri : 
Son ekonomi haftamızı teşkil eden BöROLCE: bariyle aıaiidaki surette tunif edilmiftir: - HenUz gelmedi. Favsta yarattığı havadan istifade et- No. 7 11.50 

2-3-938/8-3-938 tarihleri içinde tehri- Nevi Kental Az Çok - Ya ihtiyar Bllrbon? mek zamanının geldiğini anlıyarak de- No. 8 12.ot 
ıniz ticaret ve sanayi borauı tarafından Piyasa mevcudu azdır. Katitcsi nazan Tırnak mallar 1649 400.00 5.25 · - Saat on bir buçukta gelecek! di ki: No. 9 12.50 
her gün nqredilmiı olan yevmi borsa dikkate alınmak tıuretiyle fiat tayin edU- Tırnaklı > 295 340.00 3.55 - Geldiği ı.aman onu, hrdinal dö - Ey bakalım Dük! Bunda benim No. 11 13.50 
l'nliamel&b li.teleri mulıtev;İyabnın tel- mektedir. Kaba > 504 245.00 /..30 Gizi de bildiğin yere al! bUyük salonda payım ne olacak? No. 11 16.00 
hisinden istihsal ettiiimiz neticeyi aıaiı· Sua mallar için 9-10 ltu~ arasında > engin > 250 300.00 3.00 herşey huırlanaı mı? - Bunu da evvelce kararlaştırmıştık. ZAHiRE 
'da ıöıteriyoruz: alıcı bulunmaktadır • Rufuz > 780 270.00 3.00 - Blitün emirleriniz yerine getiril- lJen kral olunca ab: de Fransa kraliçesl 1063 çuval Buğday 5. 
Cinai Milttan itabı Az Çok NOHUT: Yekun 3478 miştir. olacaksınız. Resmen evleneceğiz. 84 çuval Nohut 6.875 

5.9371 

Palamut m~ameleleri ıu aıralarda cün- _ Yalnız Dük dö Gizi önce buraya - Fak.at ne zaman? 25 çuval StUam M.buğday 2260 runl 5 . .07 6.25 . . ,, d . d d .. f l 1 akta . h 1--'--- N ' F kral K ,_ 937 kental Palamut -ır:: A " ~ ihracat ı~ı yapılmad.gan an pıyasa a en gune az a a,1m ve pıyua ara· getir. Diğerleri orada ıuu:wı. - e zaman mı. ransa ı a...:- Mv.J. 

rpa 1048 ~ 3.875 -4.125 - y ı· ih . t . . k b '- ed' r _ '-al"tel d f' ..ı..ı tl 1,.1 .. ; • d'' Ki \...M-dıktan ! 162 balya Pamuk 24 F sukunet vardır. er ı tıyaç ar ıçın ya· ret es etmeıı:t ır. a::.saa .. ı er e ı· Mertis çekildi. Favsta §iuue e ,,......... nn o avı ~ sonra · 
aaulye 12 > 7.875 7.87S 1 1 f' 1_ 1. b' . 1 -'-'-• ili · ·· t -'-t d' ____ ..ı_ı.... ,.._·1 b b .....:t.. ··--.1.. ··rn 8 palan muame e erde aat -.uvvet ı ır 11· at er terea.-.ı mey en gos erm"' e ır. çekti. Bulunduğu odanın yiUllllUiSJU sa· - ...,r e ama en unu ~ uz.aı go - -=-

7. 
16. 

521.50 
3S. 

örülce 14 » 10.00 10.00 . •. _1 _ d' p· •1 p· '- 1 ıl ,,._ tl'd' B'I ,_ l Benim .1.._..ı __ .,..t. k J U I p ı · D • N tikrar gostermcıı;te ır. ıyasa sag am· ıyua sıca-. a ıc ar muare 1 ır. ı • lonu gözden geçirdi. Kalktığı ~o tuğa yorum. ne ~ -...... a P 0 - O ıs ırJanı 
a:hut 146 > 6.50 6.50 dır. huaa eyi mallar piyasada az olduğundan tekrar oturdu. Kendi kendine mırılda- duğumu -bilirsiniz. Korkuyorum Dilk.. 
~ rçaJr. 

86 
> 

4
·
375 4

·
375 

BURÇAK: bu kısun mallara istekli alıcı vardır. n.ıyordu: Sonra belki beni unutursunuz. Polis divanı dün öğleden sonra 
. vdu 111 > 4.~75 4.37S ZE.YTJNYACI: .- Yirmi Uç birinci KA.nun, akşam _Hayır, yemin ederin\. Emniyet müdürlüğünde içtima ede-
8'uam S83 > 15.SO t6.00 ' 1 1 ı· 'h . 1 L 1 - dö Val ··ı ,_ - Ben .bu"'ku''mdarların v-:-•-e •-an- rek polis memurlarına ait bazı ev· MK .37400 kil 2 62S 3 25 1 ş ~r yer ı ı tıyaç an ~artı amaga ma· .. . . saat on! Bugün Hami .. ova o ece~. ,,t:'w.&llW. ~ 

· epek, 
0 

• · tuf olup fiatte kuvvetli bir iltikrar var· Borsa neıriyatında tesaduf ettıjı~iz Hanri dö Giz .kral ve ben de kraliçe ola· manı .... Beyhude yere sararmayllllZ. in- rakı tetkik ve karara bağlamııhr. > p&ll\Wt ı 060 balya 33.00 42.00 l • ,' • • ~ ' l ' • L) k 
p dır. Alıcıları zalurecı esnafı tejlcil etmek- zeytinyagı aatl§ arını aşag1ya aynen nu. • cağım. saıılartn kalbini okumakta ne adarlJna-
M Çpekirdeif l4000 kilo 

2
·
60 2

·
60 

f tedir. ediyoruz: Bu sırada bit ses bağırdı: bir old.uğumu bilirsiniz. JZMlR BELEDiYESiNDEN : 
.... alamut H87 ltcntal270.00 :5.

25 
; ÇAVDAR: Nevi Miktar kilo Az. Çok ·- Moıuenyör U; DUk dö Giz.! - Benimkinde ne okudunuz baka- Bum.hane ylUUDıda 33 ve 36 la• 

. __ .. 32S380 kilo 26.75 3!;.50 . Sıra hazır olarak 5000 34~00 34.QO Favsta •"'8VR'I •yava• başını kaldırdı. yun? . yıh adalarda heyeti umumiyeti ild ~aıab 8dm l1 tOrba 14 75 f4 75 • · ·ı • · _L· • : • 82580 i6"75 3ı:. 00 J -,, 'S • ~ ili lira ı -L!_. 1 · · Piyasa vaziyeti ge~n haftakınin aynı > eaai.'.ı satıı ı · ~ v-a...,ısında duran d(j Gize uzun uzt.ttı - Valovayı vuracak hançerin .ra\fS· yüz e ' bin ' ya o up vaııiai fiat ncfr. f7l I > 3 50 4 75 ' ' · · ı. 07600 29 '25 5 ,..,. .,.. 
M UzUm · · olarak kabul olunabilir. > vadelı satıı 1 • 3 5 · O baktı. Dük büyük ıbi.r heyecan 'içinde bu- tayı da öld.Urebileceğinl.. cetveline tevfikan timdilik 70.000 

· <;.. 2745 > 5.SO l8.00 SUSAM: Sabunluk eski satı§22 IOO 27.00 34.,50 Iunuyordu. Tıpkı bir cani gibi... - Madam.... liralık kıımı YfPbn.lacak olan genel 
Haltalak bor• muamelelerini' horsa Son hafta içinde b~rsada satıla"'n su- Yemeklik > > 8.100 28.00 35.00 Giz sabırsıı.lıkla söze başladı: - Zaten 5.leUer kullanıldıktan sonra santral İfİ 11 /3/938 cuma gÜnÜ la• 

betriyab GUrinClen l>u euretle topladak.- 1sam miktarı yukarıda iıaretlediğimiz gibi Yekun , 325.360 . _Madam! Işte emriniz üzerine gel- lüzumu kalmıyacağı jçin kırılır ve 1'atı· at 16 da puarhk suretiyle ihale edi-
~ eonra ftba efY&nın ner Üzerinden 5~3 çuvaldan ibaret olup .kilosi.a 15.5-

1 
Geçen hafta da yine eslti satıı kaydirJe ıdim. Bilirsiniz ki neticeye kadar birbiri- Iır. Yarın benden daha yük.Sek yerlere lecektir. Şu kadar ki bu ifin yirmi 

b\ı.aatnele miktar ve fiatlerinl geçen hafta 116 kuruştan muamele görmüştür. Ge- borsa bültenlerinde: kilosu 29 kuruştan miz.i görmemekliğimiz daha eyi olurdu. çıkınca gözleriniz başımın üzerinden ge- bet bin liralık ktsmınm 31 mayıı 938 
~e ııeçen eenenin bu haftası muamele-'c;en hafta 15.75 kuruştan 120 çuval su- 3533 kilo sıra malı ve yine ayna kayıt _Yani Valovanın ölümü gününe ka- çer. Artık beni göremez olursunuz. Işte tarihine kadar yapılması mecburidir. 
leriyle mukaye.eli olarak aşağıya' Clerc-f sam muamelesi ,olmuş ,:e seçen senenin ile kilosu 26-2 7 kuru~ arasında fiatlerle dar ..• Sizinle mukadderatunın birl~e- kalbinizde okuduklarım bunlardır. Mütebaki kırk bet bin liralık kıımi 
e~iyor ve piyasa vaziyetleri liaıtk.ında bu haftasında da 8 7 4 çuval ~usamın 17· : 4878 ki ~eman 8411 ~il.o • 'Zeytinyağı ccği daldkaya kadar demek istiyorsunuz ........ Madam ... Sizi pinliyoru~. Lakin bir haziran 938 tarihinden itibaren 
•!altad&rları nezdinde icra ettiğimiz tah- ı 7.5 kuruş arasında fiatlerle satıldığı' an· rtıuamelesı cereyan etmııtı. , .öyle mi?. , söyledikleriniz duygularımın·ifadesi de- yapdacaktır. Müteahhit mayİI 938 
~t neticelerini' de muhtasaran arzey· laıdml§tır. ·j Yubtıd~ verdiğimiz malumattan an· Giz titredi. Söylediği söı.lerin itiraza ğildir. gayesine kadar taahhüdün yetmİf 
liyonıa. Geçen hafta P,iyasada görülen talep 1 la~ılacağına göre borsa kayıtrannda çös-r uğramadığını rgör.en Favsta ilave etti: - Bununla beraber söylediklerim ha- bin liralık olan kısmını da yapabilir. 
BUOOAYı l.karıısınaa susam fiatleri hafta haılarında terilen satıılarıri umumu eski eatıı oldu- _ Aziz Dük, herşey hazır ... Fakat kikattir. Dük, şu dakikada çok korltunç Ancak bedelinin kırk bef bin lirali 

terekki meyilleri göstermiş ve bazı par- : ğundan piy~sa va:ziyeti h~lc.ın~a bu nok. emin ol ki benim sayemde .... Ağ geril- bir noktaya gelmiJ bulunuyorsunuz. Bir. 938 yılı bütçesinden verilir. Proje 
S h fta •. d b d ıld : tiler 16 kuru~ kadar satılmış ise de bu tadan malumat alınması ımk.ana~ır. micı ip avucumuzdadır. Valova ölecek- sözüm siz.1 uçunımdan a§ağı :yuvar1ıya- ke§if ve prtnameleri bedeli muka-

9n a JÇln • orsa il sat tgln1 h 1 d . h f · ı d v 1 A k r d 1 b' 1 f . d 'S• L-- üh di likt ed--!I.: )'uL-~- '--- ti d'"'. • 2260 al b v • 1 a evam .etmemış a ta son atına og· ynı a ıt~ en o an ır ma ın ıatın e 1 tir. Sizin cesaret ıedeınediğiniz şeyi ben bilirı Jstcrsem, 'bir dakika; içibde Valova- bilinde ~ m . en s en t an& ~a ....-e e ıgımız ÇUV Ug ' • l 'd • 1 L 'h 8 9 k 'k d t ( ••t .. ··ı • ed bili •ı• l • ak k • • l d" 
· n nev uua e eatıı mı tar ve .at· . • . . ~· ·· b f' ı · • d'"~k .. '1l l • · • · · dayı ı ı~•L-riyl 'k r· ru pıyaaaya arız o an urgun Qııı;. ase- . Urll~ mı tarın a e avu gor~ e~-,t·k bac:ıma hazırladım. Herkese vazife- yı alınan tertiba\tan haberdar c - edi ır. ıtır etme ıatiyen er ört 
lerinf lt.d L• '-•Jd ld ,, l 1- lbiyle fıatler geçen haftakı se\.'l}"eden yecegıne gore u ıat erıı:ı nazarı IK ·a e sini dağıttım. Tuzağı o suretle kurdum ri.m. Yarın Dilk taht yerine qarağacına bın yedı yüz ellı lıralık muvakkat n ata•• aıu ıeıı;ı e o ugu an a~ı O 25 . ..1 .. . . B 1 . k d' B d h' I • akb L-___ .__ • hılftırı ( . sanrım tc~ezzu gostermıştır. u a ınması ıcap etme te ır: orsaya ıı ı ki Allahın yardımı bile onu kiı.rtarmağa çıkar. temınat m uzu veya DUlKa temı· 

Nff'.{ Çuval Az Çok fiat farkı. ~~z.ı alalta~~rlar : tarafın~an bu~una~ . ~a~d.elerd.en. hılhassa 2:~yti _ I k5.İi gelmiyecektir. Krallığınız emni- Giz §atkın blr hale gelmi~ Çırpınarak nat mektubu ile söylenen~ ve 1a-

Y llln~ ali 852 S.875 6 25 ımaıın lCalıtesıne atfedılmekte ıse de dıger yagı tıbı muhım hır ıhracat maddesı. yet altındadır. 1 söyleniyordu: atte encümene gelinir. 
~~ m• -:. ıfQl S,JS ~l)\ 75 , ba~ıları tııre.fınd:ın piyasa ~ev~ekliğine, hakkında _horsa neşriyatından sağlam _Bunların hepsi doğru madam! Bl- - Anlamıyorum \•atlahf, iilamıyo- 767 (424) 
IC"1,aflk > 916 5.4375 Ş.8J,ı5 pıam cd~mekledir. , 'e salim ~allımat ~lınamam_ası · tö:r.I,. :zim gibi erkekleı:)n cüret etiemedlji ~eyi rom madam. Benden daha ne istiyorsu- 1 - Dört yüz kı:k iki lira mu· 

YekOn .22.60 f Süsam pıyasası vaziyetini~ ta1ep vu- dursun verıl.etı . ma!umatın pıy~sayı bu; 1 siz tek başınıza düşünerek hazırladın·:z. nuz? • bariunen bedeli keıifli fdırin mub-
G ! kuu takdirınde i)nÜmüzdeki hafta içinde !andırması keyfıyctı karşısında ıcap cdel\ Bizim 'göreıncdighruz noktaları siz gör- - Hissotni! yani şu dakik.adan itiba- telif mahallerine talik edilmeli 

'buğ.j eçen hafta boraada satılmı~ olan 1 tevazzuh edcce~i 11öylenrnektedit: t tedbirlerin bir in evvel ve kemali kati· ldUnü:z. Valovayı siz öldürmüş olacaksı- ren ben Düşes dö Giz miyim, değil ml· üzere yaptınlacak 34 adet ahfap 
aym '·6.2, kurut arasında fiatlerle I KEPEK , yetle alınması lüzumu aşikardır Kaldı ki. · , "ilin l halan L... üh di likt 5

803 çuval o1duiu ve geçen senenin bu ~ · . . b k'ld h · 1 f' 1 • '. ·. lnız. yun. . ev . ~k mif en • en 
"-tt..ı Cla . ~ 1 [ u şe ı eu rnuame e ıat crının neşrın· - Bütün bu hukikatleri sizin ağzınız- - Fakat şu suil bana bıraz nıantık- tedarik edilecek et ve farbıa-
6 87• ~ Cla l 6S4 ç~val husda~a Son hafta içinde borsada 18200 kilo· 1 den ise üziimde yapıldığı gibi piyasa va- dan işitmek istiyordum. Işi bu kadarla sız göi'Unilyor. Çünkü Katerin dö Klav meai veçhile 22/3/938 aab gÜnÜ 

• ' auruı aruuıda fiatlerle satıldagı · k 'k d L l ı .. · t. · ı · k d 1 d tahk'k .. • • ihal 
& • • • ... ı•u mce ve eza aynı mı tar a -.a ın KC- ı.ıye ının a a a ar arın an ı sure-ıbırakmıyacağım. Ben Aleksandr Far- henuz sağdır. ıaat 16 da açık ekııltme ıle e 
-~lla aıt 'borsa neırıyahoda gorul- j pelc olmak üzere 37400 kilo muhtelif tiyle te!ıbit ve neş_ri d~a do~ru ve mu; neze haber gönderdim. O da bir ordu -BITMEDI- edilecektir. lttirak etmek istiyen-

C · • . lkepek satılmı~ttr. ince mallar 3-3.25 ka- vnfık olur kanaatındeyız. Alakadarların ile Fran~aya girmJ.ş Parise doğru ilerli.. ler otuz üç lira elli lrunqluk mu~ 

rnlz eSbap dolayıaıyle bugday paya-- mele görmü§tür. SiYAH RAZAKI OZOMLER: :ı . . • banka t inat mekttıb ·ı ·· . ~ili eçen hafta.ita neırı:atımız~a arz~yle-,ı.nıar ise 2.625-2.75 kuruı fiatlerle mua- nazarı dikkatini ccl.bederiz.. •or. Yalnız tahtı temiı.lemekHı kalma- Karşırata~a vakkat teminat makbuzu veya 
._..son hafta içinde b' a daha d 1 .. . dım. Sızc bır ordu da venyorum. em u ı e aoy .__L . ır z urgun Geçen hafta kepek uzerıne borsada _ Bu da doğru! Daha evvel bu ordu- lenen gün ve saatte encümene ge-
---...ut Te az ırulttarda mal satılmııtır. ı l d w 'b' senenın ihracat için it yoktur. Muamelat da- liri "'ı. . . . . rnuame e 0 ma ı~ı gı 1 geçen yu nasıl kullanacağımızı da görüşmüı- er. 

tlerde söze çarpan hır deiifiklik ol- bu haftasında da bu madde uzerine mua· bili istihlakat için yapılmakta. ve pcrıı· tük. 2 _ Oç bin altı yüz lira bedeli 
~a beraber muamelelerin bu min- 'mele cereyan etmediği anlaşılrrııttır. kende teleUi edilmektedir. Fiat malın DOKTOR muhammenli, Tepecikte SürmeU 

-1 üzere cereyan halinde durgunluiunl PAMUK: kalitesine göre tesbit edilmekte olup tedir. R •f Ad • aokaimda emrazı zühreviye ~ 
~tler üzerinde m teair yapacaiı mu• I müstaltar piyasa yolctur. aı en) z aerİ binası L-. k:O.:...likteld ~ rül ek F b 1 NC Geçen hafta borsada satdmıt olan çe· ~-- "f'e bd.m hutabldari pan UGf ._....., ~ • SÖ • m tedir. a riltacal~r tim- 1 Son hafta içinde vaki borsa neşriyatın· I IR: kirdekıiz üzüm miktarı 3423 ve geçen ~uua prtnameai veçhile 22/3/938 sali 
· ilik IQevcut etoklan ve pek az miktarda dan haftalık pamuk muamelelerinin ber-

1 
senenin bu haftasındaki satıı yekunu da mütahaum günü aaat 16 da açık arttırma ile 

~ll'bayaa Ue iktifa etmekte oldulclaruı- 1 
veçhi ati surette cereyan eylediği anla-

1 
Son hahaya ait sattı listelerine göre 

609 
çuval olarak toplanmıştı. KARŞIYAKA: ihale edilecektir. Sabn almak i .. 

•n Piyasa soiuktur. tılmıştar: . ı hafta içinde borsada hurda nevinden Son hafta içinde alıcılarda müphede Banka caddesi No. 31 tiyenler iki yüz yetmİf liralık mu• 
ARPA: Nevi balya Az Çok 3.50-4.75 kurut arasında fiatlerle 1731 edilen ittihaaızlık üzüm itlerine durgun· Hu:-~ aaa; d!er20tün vakkat teminat makbuzu Teya ban· 

Akala 1 ci hazır 100 42.00 42.00 çuval incir satııı olmuştur. luk getirmiş ve satıı yekiinu geçen. haf- aaat ye, ye ka teminat mektubu ile aöyleaen 
So Yerli 1 ci > 210 33.00 33.50

1 
Geçen hafta keza. boraada 4.75-8.5 k' dd 

1 
a.ld b b fit kadar gün ve saatte encümene gelirler. 

led· il hafta •bfl olarak yukarıya i,aret- > > > vadeli 750 33.00 34. 75 kuruı arasında fiatlerle 185 çuval muh· ta ıra eye u qamam a era er a • 1-13 6-tnlS-18 730 (424) İfirnl& 1048 çuval arpanın h eti lerde yeni battan tedrici tenezzül yüz \r-~ . . ey Y ekiin 1 060 1 telif incir satılmıştı. Geçen senenin b~ 
'&ln.iyeeini beyaz mallar tetkil etmek- h f d · ).1\0 göstermiıtir. t. ol 'ı Pamuk piyaauı geçen haftaki zaif va- a tas1n a ıse v çuval siizme ıocır 

~ Up kiloeu 3,87S-4. l 2S kurut araım- . . • ı._ h f d h f . ı l I 75 244 I h d . . . d .3-3-938 de teenüa etınit olan piyasa 
ıııı" " - tf 1 l 1' zıyetım .uu a ta a mu a aza etmıı ve • ve çuva ur a uıc01D e 4 5 3 9 38 rihl . d O 25 . 

•• er e aab m11tır. 4 3 75 k ıld .. ani ve - - ta enn e . santım-•- · satıı yekunu geçen haftaki miktarından · uruıtan sat ıgı ualmııtır. 
~ piyasasında son hafta içinde 1 . f B · .. • ._ l lik tedenni arzetmit ve 5-3-938 den 
·~ • _ .- f sen kalmııtır. Son hafta bqmda pamuk orıa neşrıyatına gore son reıı;o te se• . . 
"-lu1t ~aya nııbetle mah.üa bar dur- piyasası akala.lar için 42 ve yerliler için' nesi bqından iıhu neıriyabaıaz tarihine sonra hafta sonuna kadar vazıyette ıs· 
~ •orülmüı ve kuvvetli itler olma· 33 kurut üzerinden ac;ılmıı ve bütün ' kadar borsada 130080 çuval muhtelif. tikrar hasıl olmuıtur. 
~td. Bu_ itibarla fiatlerde tenez~ hafta ataiı yukarı bu fiatler hAkim ol- ' incir aatılmtJtı. 1936 rekolte.inden ge· . 1-3-938 piyasasına nisbetle 8-3-938 
"- edilmat ve seçen haftamn azamı t Ak I M• • • ilt t 1 ~en senenim;ı bu tarihine kadarki satıf ye pıyuaamda mevcut fulcın daha kolay 
•~ta olan 4.62i kuruta mukabil bu hafta- mut ur.I aıla uzerıne gcruıd , m _YpAd' a ı k~.' ... u. ise b~ s~nekı' sat.ıı -''-ta dan; ~nlaıılmaaı için. bu cih~ti rakamla •taiıda ...... aza . · · muame e yap mamuı mevcu un .gun en un , ma on . .. . , 

iL nıt fiab 4, 12S kurutta kalmlf~r. .. I ı d ·ı . 1 '-t d' 151000 çuval raddesinde noL---dır gosterıyoruz: •raca çd "ba h dak' aun• aza muın an ı erı ıe meI e ır. , , ~ . 
, ... :ı t ann mu yaa uausun 

1 
Hafta itlerinin ınilhim kıenn yerli ve Halen İncir piyasası mevcut değildir. Numara 1-3-938 orta 8-3-938 orta 

tı .... eri sabcdar tarafından bidayeten . .. · 1 H d · · f' tl · · 4 5 4 75 k · 7 12 00 11 50 ~ti)...... ihracatçı tuccar tarafından hazır ve va- ur a ıncır ıa erı ıae . - . uru§ . . 
· .. qa kuıalanmlf İle de mübayaada • . b 1 • d t hl"f le d" 1 8 12 50 12 00 lilfil dela o1arak yapalmıı yeri. meMUcat fa • arasın a e u etme te ır. . . 

,.,._en ~urıunluk piy~_Y• fazlaca mal rilr.alan pek az miktarda mübayaatta bu- ÇEKiRDEKSiZ OZOM; ~ ' 9 13.00 12.50 
t:.;::--- aailt olduiundan fiitler a~en haf- I M • . ' ' • 1 O 14 25 13.50 
~ ~ • muh f . . G unmuttur. uamelabo vadela Juamı ha· . 
~ en a aza etmemqtır. e- zınndan ~adar Hafta sonunda borsada SOn ekonomi h&Ita.ı İçinde tehrimiz 11 . ı 6.50 16.00 
~'tli ':'e anahaulünden elde he?üz kuv· kapan11 fiati yerİi hazır birinci mallu için 1 ticaret ve sahayı borsası taraFmdan vllü Mevsim zarfında 0,en yühek olarak 
liia. id~~~ bul~~duiu ve ye~ mahsu• 3 3 kurut olarak tesbi.t edilınittir. 1 neeriyata ıöre borsada sündelik ib'ba- tesbit edil mit ola~ 6 -9-9 38 fiatleri töyle 
L- • ._...e henuz valtıt oldugunu na· ~ ,_ • . · ı tJ ) •-· d-1- · - ··m] · ·d· -~ cf:ı.ı_ Umumt vazıyet noKtuından pıyasaya ny e ea rnıt o an çe~ır e&.SU: uzu enn ı ı: 
1.. - --ate alan sat1eılu her ihtimal • bak ·L fiatl · .. Jed' ' 
~lltt\da • • . gevtek nazanyle ılmaktadır. mııı;tar ve en fOY ır: 7 
l~t. ıhtıyat1a hareket etmektedır- PAMUK ÇEKJRDECJ: Satıı tarihi Çuval Az Çok 8 

Pi Pamuk çekirdeği piyasasında geçen 2-3-938 319 5.so· 14.50 
1>111 Y•1& bugün için hararetli olarak ka- ve daha evvelki haftalara nisbetle 2.50 3 > > 407 9.50 · 14.25 edilrnekt~dir. 

J:' kuruıtan bazı muameleler olmuı ise de 4 > ) 62 7 10.50 14.00 
AstJLYE·. 2 " 

9 
10 
11 
12 

15.SO 
16.SO 
17.875 
20.00 
23.00 
24.75 2.60 kuruş piyasa fiati olarak kabul j 5 > > 4.:1 10.5 O 13.75 

:------ edilmiıti. G.eçen senenin bu haftasında 17 > > 542 9.25' 16.00 ı-jy-. 
~ a tt'f)ci} edecek miktarda borsa- 1402,5 ton pamuk çekirdeği hazır ve 8 > > 607 9.50 18.00 

Piyasa gev§ek ve iıler durgundur: 
UMUMt PlY ASA V AZIYETlı 

~-d~ua?1ele cereyan etmemekte ve bu ~adeli olarak satılmııtı. Hazır mallar Yeluln 2745 
ıtitıd cnın kuvvetli sat1tlan bor.sa hari· 3.5-3.60 vadeliler ise kamilen 3.60 ku- lıbu haftalılc satıı yekGnu ile beraber , Palamut itleri istisna edildiii taltdirde 
~ :Vapılınaktadır • ruıtan alınıp satılmıştı. Piyasa sağlam son relto1teden satılmlf olan çek.irdek.sfz baıta zahire itleri olmak üzere muamel&t-

li~ "V lra rnallar için 12 kuru,a lc.adar ta- olup İ§tihalı alıcı vardır. üzüm miktarı 235656 çuval olarak he- ta mılhsüs bir durgünluk olmakla bera-
~ t~ .. da PİJ'asada bu neYİ mallara PALAMUT: saplanmakta ve 19 36 relrnJtealnden ge· ber fiatlerde pek te ııöze çarpan taha~-
~ uf edilmekte ve binaenateyh çen aeneniıt: bu tarihine kadarki 'lab, VüDer yolttur. Dur&"Unluk sebepleri batlı· 
~~l~l.er. •ıra mallar üzerine cereyan Borsa bültenleri netriyatına göre bor· meemau ise bu seneki ye~daı\ 182000 ca mevıime atfedilmektedir. · • 
~ sada atılan 1>alamutlar neYi ve flat iti· çuvaldan ileri bir :vtikseklilC arzet'nielt· ' :/(BOi SOKUlL~ 

Müslüma·nıarın 13 Anası 
Yaz;an: TOK DiL 

Gazetemizde alika ile takip edilmit olan bu meraklı tarihi 
roman 14 Mart 938 Pazartesi sününden itibaren muliarriri 
Tokdil tarafından tam olarak, forma forma kitap halinde net
re batlanacakbr. Romanın ne derece meraklı ve pzel olduju .. 
nu ıazetemizde takip edenler bilirler • 

Herk"'ete; beher formuı bet kurut olan bu Tomani taYıiye 
ederiz. 

1 - 5 (449) 

Akhisar Tütüncüler Bankası -
Sermayesi .J,000,000 rfürk lirası 

Merkezi: Akhisar; Şubeleri: lzm•r, Kırkalaç 

iz mir. Şubesi 
Senet iskontosu, para nakli, tevdiat 
kabulü, emtia üzerine avans, sigorta iş'leri 
ve saire gibi bil'umum banka muamelatı 

ile iştigale · başlamıştır 
Sayın müşterilerine kolaylıklar yapar 
Adres: Gazi Bulvarı Telefon: aaaa 

(•••) 



5AHlf'E 8 ... -
lzmir iskan müdürlüğünden: 

Göçmenler için pazaı·lıkla ve 
mahallinde peşin para ile külli
yetli miktarda e!verişli öküz 
ve bey~ir salın alınacaktır. 
Şaıtnamesini görmek ve faz

la izahat alu ak istiyenlerio her 
2ün vilayet iskan müdürlüğü11e 
müracaatları. 

10-13-16·19 766 (427) 
·~· C::-*'RW! 2&P 

lzmir gümrük başmüdürlüğünden: 
· Tehir edilen komisyoncu, maiyet memuru ve mağaza müstah· 
demi imtihanının 15/3/938 günü saat 14 de icra edileceği ilan 
olunur. 10-11 765 ( 426) 

lzmir ithalat gümrüğü müdürlüğ·ün
den: 

Tesbit 
No. 
1290 

KABIN Tarife HAD. Resim Kıymet 
Kilo Gr. Adet Nevi Nu. Lira Kr. Lira Kr. Cinai 
1154 00 2 Demir 194/B. l 12.5 100 00 Şekerli 

varil 
ispirtolu olduğu için beher kilosundan yedi buçuk 
kuruf inhisar resmi de alınacaktır. 

~urup 

Yukarıda yazılı bir kalem ena 23/3/938 inci Çarşamba güna 
aaat 14 te açık arttırma suretiyle müzayedeye konulacaktır. 

Dahile satılmadığı takdirde ecnebi memleketler;nc götürülmek 
üzere 1/4/938 günüde ayni saatte tekrar satılacağı~dan isteklile
rin o gün İzmir ithalat Gümrüğü satış komisyonuna müracaat et· 
meleri ilan olunur. 10-15-19 i62 (429) 

== z==:nz -- ----,....... z......._...,&h fhl 

z Ay 1 11r™™-... ,deZ>i& -r~ 
Akhisar Tütüncüler bankasının SIEMENt 

namıma yazılı 8/5/935 tarih ve 714 
1 ELE: KTR 1 K 

Nu~aralı. ~O. T~rk. lirası itibari kıy-' M OTO R LE R 1 
metmdekı ıkincı ıhraç muvakkat 
hisse makbuzunu zayi etmit ve ikin-' 
ci nüshasını almı§ olduğumdan ev-1 
velkisinin hükmü kalmadığı ilan 
olunur. 

lZMlRU TALAT 
774 (423) 

KEMALPAŞA 1CRA MEMUR-
1 LUCUNDAN: 

Mehmet Necati ye 1035 1iraya 
1 

borçlu Konyanın Çifte Merdivenli 1 Sanayıdc Siemens Motör ve 
mahallesinde polis mektebi sokağın- 1 mnlz~mesini kullanan rahat eder 

. 
M. TEVFlf( 
BAYKENT 

1\1E fALLUl\1 

da ölü Aktehir müftüsü Ali Riza 
kızı ve Resul karısı Naciyenin ba-' 
bası AH Rizadan miras kalma anası 
Ayşe ve kardeıleri Afife ve Musta-. 
fa ile ittirak halinde mülkiyet ola· 

1 

rak 25/12/937 tarih ve 41 ve 42 
numaralı tapu kayıtlariyle namları-,1 
na tescil ettirilmi§ olan Armutlunun lambaları d·:pcsu 
Çeşme altı mevkimde şarkan Hacı p 1 l 

77179 E . d H f H*" . estema cı ar mm za e a ız useyın ,.e gar- ·T , f . 3332 
b S.. 1 w 1 M h Al. · e.e on · en oy emez og u e met ı !•- ,P 
malen Hafız Mehmet, cenuben ta- '=elJIE!3>C>iıll'*1JOil OWWWWWWW 

riki am ile mahdut dokuz dönüm ''tzl\.itR ,.1EMtEKETiiAST~ 
genişliğinde ve tamamı 1350 ve NESi DAHiLt HASTAUK-
§arkan Hacı Mehmet Ali oğlu Ali LAR MUT AHASSISI 
garben küçük Hacı Bekir oğlu Meh-: D O K T O R 

Celal arKm 
Bu kerrc munyenehanesini 

lkinci Beyler sokağındn 25 nu
maraya nakleylemiştir. 
TELEFON : 3S56 / 
EVi Göztepe Tramvay caddesi 
No. 1O18 TELEFON 2545 

met halen yul:arıda yazılan bağ §i
malen Sinan Hüseyin vaziyetine na-: 
zaran cenuben tarik ile mahdut 
on dönüm genişliğinde tamamen bin 
beş yüz lira ki yanyana iki parçada 
2850 lira muhammen kıymetli çe· 

1 
kirdeksiz üzüm bağındaki bordu 
Naciyenin dörtte bir derecedeki İş
tirak halinde mülkiyet hissesi satıl
mak üzere miizayedeye verilmi tir. 
ll /4/938 tarihine müsadif pazrute
ti günü saat on birde Kemalpasa ic
ra dairesinde yapılacak birinci art
tırmasında t.!!<lif edilecek bedeli mu- C:C::=:!"'::?:•=·=:ıı:•::• !3•!!!=-"'~:::!:"'l!::il!li~ı=:ı"ı::uıcm:I::'.ir 
hammen kıymetinin yüzde yetmiş KIRKA~AÇ ASLiYE HUKUK 
be ini bulduğu takdirde en fazla art- MAHKEMESiNDEN: 
tırana iha!e. edil;cel:tir ... No~s~n birf Kırkağacın memiş mclıallesinden 
bedel teklıfı halınde muşterının la- .. 1 .. "b l · 1 ··t · R 
hh .. d .. b ki kal k 1· l rtt o u ı ra um nzı ve mu egayyıp a-n u u a ma şar ıy e a ır-

mı. müddeti on beş gün uzatıhr. 26/ I mazan anası Sadber tarafından da-
4/938 salı günü ayni saatte yapılr.- vah ~ynı mahalleden emin oğlu ika
c k ikinci arttırmada teklif edilecek metgahı meçhul bulunan Ramazan 
olan en son bedel muke.l>ilinde iha- f uğraş aleyhine açtığı gaipliğe hüküm 
le edilecektir. 1 itası davasmın cari duru~manı sıra· 

Satış peşin para ne olup dellali- sında davalı namına 23.2.1938 ta.
ye resmiyle iha eye taalluk eden pul rih ve 9789 sayılı yeni asır gazete-
paralan müstPrİye aittir. Almak is- 1 • • • d"lrn* · ı · ih. ı k*tl · d · d sıyle davetıye tastır e ı ış ve 4.3. 
tıycn P.rın ~.e va ı rrın e ıcra a- . . . 
iresinde muhammen kıymetin yüz- 1938 tarıhlı celseye gelmemı§ bulun-
de yedi buçuğu nisbetindc teminat, duğundan davalı namına yine gazc· 
e.kçesi veva milli muteber bir b:ın- 1 te i!e ve ilanen gıyap kare.nnın teb
ka me•.tnbuvle haz r bulunmaları l liğine karar verilmiş olduğundan 
ve fazla izahat istivenlerin bugün· ve devamı tahkikat 30 Mart 1938 
d~n .~ti~aren ~çık bulunan. ıııartna~e- Çarşamba günü saat 9 a talik kılın-
yı gorup tetkık eylemelerı bu mulk- ld ~ d · zk- d 
1 ·· · d b* ~ h 1 ) k mı§ o ugun an yevmı me ur a 
er uzerın e ır guna a t ve a aca d h b l ·ı-

"dd" d b l l · . .. ı duruşma a azır u unmanız ve ı an 
ı ıasın a u unan arın yırmı gun .. . . 
içinde vesikalariyle birlikte daireye ucretıyle gıyap masrafı~ı . hamılen 
müracaatleri; aksi takdirde hakları 1 mahkemeye gelmez ve ıtırazda bu
tapu siciliyle sabit olmıynnlann pay-' lunmazsanız bir daha mahkemeye 
lllfmadan hariç tutulaca~ı ilan olu- kabul edilmiyeceğiniz H.U.M.K. 
nur. Dosya No. 37 /621 1405 inci maddesine tevfikan ilanen 

76!\ ( 422' tebliğ olunur. ( 420} 

Insan vücudu diş-
lere muhtaçtll'.Dış· 

lcrimizin de Rad
yoline ihtiyacı oldu· 

Dişler niçin çürür? 
Salya dediğimiz ağız guddelerinin usaresi yal
nız yemekleri hazma hazırlamakla kalmaz, ayni 
zamanda yemek saatleri arasında difleri temiz
lemeğe de yarar. Fakat bu temizlik kafi değil- • 
dir. Di,lerinizi çürümekten kurtarmak istiyorsa
nız sabah, öğle ve a~m RADYOLtN kullana
rak tabiale yardım etmelisiniz. 

SABAH VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DIŞLERINJZI 
FIRÇALAYIN iZ. 

EYLUL 
Baharat Deposu 

Sayın rnü~terilerinden gördüğü çok değerli ilgi üzerine çefit ... 
lerini arttırmış ve bütün hekimlik ve kimya aleminde iyi tanıl
mı' HASAN ECZA DEPOSU müstahzeratından; çocuk ve ihti
yarlarımız için öZLO UNLAR, şeker hastaları için GLöTEN 
unu, ekmeği ve sairesi .. Meşhur LiMON ÇiÇEKLERi ve muhte
lif kokulu kolonyalar ile esans, lave.nta, pudra, krem, ruj, oje ve 
çeşitli tuvalet c,yası, ÇtL iLAÇLARINI İstanbul fiati üzerine sa
tıfa koymu,tur. 

Zengin çesitli di• fırçaları, dit macunları, garantili dövülmüş, 
paketlenmif baharat, yeni mahsul ıhlamur, salep .. 

ARTi elbise boyaları ve dahn pek çok çefitler. 
TELEFON: 3882 

-:;; - . " T' n ==a: -a• 
DAIMON 

No. 2262 TRıO No. 2262 
D A 1 M O N Bu fener yirminci nsrııı elektrik devrinin bir ha-

ril:asıdır. Ayarlı ve nyarsız iki cinstir. Ayarlısı iki yüz, ayarsızı 
altmış metre gösterir ve geceleri bu fenerle he11 yüz metre dahi
linde iki tnrnfh muhabere mümkündür. Uç renKlidir. Muhabere-
nin haricten anlaşılmaması için ziyanın yalnız hedefe verilmesi 
ayrıca bir meziyettir, tavsiye ederiz. 

UMUM DEPOLARI : lzmirde Suluhan civarı No. 28/9 Hüs
nü öz Ödemişli .. Istanbulda : Tahtakalede Jak Dekalo ve Şsı. 

Denizbank lzmir şubesi müdürlü
ğünden: 

1stanbula gönclerilecek kr.saplık hayvanların vapurlara yükle
me komisyonculuğu işi 16 Mart Çar~amba gününden itibaren ida
remiz tarafından yapılacak ~e timdiye kadar bu itlerle uğratan 
komisyoncular badema bu itle İftİgal edemiyecektir. Bu ite kar
şılık olmak üzere kar;aplılc: küçük baş hayvan ve yavrularının be
herinden iki buçuk, büyük baş hayvan ve yavrularının beherin
den on kurut alınacaktır. Fazla izahat almak isteyenler itletme 
servisine müracaat edebilirler. 10-12 773 ( 427) 

1 

lktısat vekaleti şef kontrolörlü
ğünden: 

ihraç edilecek standard çekirdeksiz kuru üzümlerin kutuları 
üzerine prese ile vurulması lazımgelen numara ve isimler ve bun· 
ların yeri, nizamnamenin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına gö
re, lktısat Vekaletince teshil edilmi,tir. 

Alakadarların acele dairemize müracaatle, 1 Mayıs 1938 ta
rihinden itib•ren tatbiki mecburi olan, mezkur numara ve isim
lerin yazılıt tarzını gösterir örnekleri tedarik ebneleri lüzumu 
ilin olunur. · 764 (425). 

Norveçyanm halis Morina balıkyağıdır. iki 
defa süzülmüttür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büyük Salepçioğlu Hanı karııııuıda B&§durak - 1zmir 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 

' 

Istanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
Y alovada yapılacak 50 ki~ilik ceza evi intaatı kapalı zarf usu· 

liyle eksiltmeye konmuftur. Bedeli ketif 26513 lira 76 kuruttur. 
Muvakkat teminat 1989 liradır. Mukavele hususi ve fenni 9arl4 

nameleri proje ketif hulasaaiyle buna müteferri diğer evrakı gör: 
mck isteyenler tatil günlerinden maada her gün İstanbul Sirkecı 
A,ırefendi sokak 13 numarada adliye levazım dairesinde göre· 
bilirler. Eksiltme 18/3/938 Cuma günü saat 15 te adliye levazım 
dairesinde yapılacaktır. istekliler teklif mektuplarını ve en az 
15000 liralık bu ite benzer İf yaptığına dair Nafıa Vekaletinden 
almıf olduğu müteahhitlik ve ticaret odası vesikalarını havi ka· 
palı zarflarını eksiltme günü olan 18/3/938 Cuma günü ihale 
saatinden bir saat evveline kadar satın alma komisyonu reisliği
ne numaralı makbuz mukabilinde bizzat vermeleri yahut dıf zarfı 
mühür mumu ile kapatılmı' ve ismiyle açık adresinin ve hangi 
ite ait olduğunun yazılması tartiyle ayni saate kadar iadeli ta· 
ahhütlü olmak üzere mektupla göndermeleri ilan olunur. 

3-5--7-9 543 (396) 

, .•. 
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l t ~ -
Karahisar Maden Suyu 

Tiirk~ye 

Kızılay Kuruınu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudu~ 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniı 

TELEFON~ 



.__....... ___ ..., __ 

Fiatı her lceseye elverişll 
Bor Ok radyolann · eYMf 

---; .. ve lruclretinle .., 
L'1ks c6aterifU' 

bir radro 

1 . SPARJ8N 
.. uu...=~IC . \ ,:sa MODELi ,-- -

SATIŞ YERİ: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMiR 

. 
~ Olivi Ve Şiire. 

LtMITET 

DEUTSCHE LEVA 
TE-LINIE 
G. m. b. H. Vapur acentası 

BİRINCl KORDON REES ATLAS LEV=~ıINIE, A.G, 
BiNASI TEL. 24 4' HREMEN 
Lllerman Lines Ltd. DEUTSCHE LEV ANTE _ LINIE 

LONDRA HATII 
POLO vapuru §Ubat ortasında Lond- HMIDURG, A. G. 
Hull Aıi te eli "k ıka HERAKLEA vapuru limanımızda olu ra, ve vers n g p yu ç ra-

ak ~• da Lo dr Hull Anvers ve Hamburg limanlarından c ve a1 u.. zaman n a ve 
için yllk alacaktır. çıkaracaktır. 

CITY OF OXFORD vapuru mart lp- ANDROS vapuru 15 martta beki 
tldasında Londra, Hull ve Anversten nlyor. Rotierdam, Hamburg ve Brem 
gelip yUk çıkaracak ve ayni zamanda için yük alacaktır. 
Londra ve Hull lçin ylik alacaktır. ARMEMENT H . SCHULDT. 

Ll'VERPOOL HA'ITI HAMBURG 
MARDlNtAN vapuru 5 şubatta Ll- GL'OCKSBURG vapuru halen Ilın 

verpool ve Svanseadan gelip yUk çıka- mızda olup Rotterdam, Hamburg ve B 

racak. men için yük alacaktır. 
MARDtNtAN vapuru 20 şubatta ge- NORBURG vapuru 23 martta beki 

lip Liverpool ve Glasgov için yUk ala- niyor. Rotterdam, Hamburg ve Breme 
cak. için yük alacakt.ır. 

'LESBlAN vapuru ıubat ortasında Ll- A.RMEMENT DEPPE _ ANVERS 
verpool ve Svanseadan gelip yük çıh-

ESPAGNE vapuru 15 martta bekle 
SAMAN iSKELESi (Biyilı K.a1liçalc Han) ra;~H LEVANTE _ LtN1E yor. Anvers için yilk alacaktır. 

AYDIN: Mehmet Gürer ÖDEMiŞ: Avni Güler ANDROS vapuru 9 ıubatta Hamburg DEN NORSKE MtDDELHAVSLtN 
SöKE: Süleyman Zeman AKHiSAR Hilmi Faiz Bremen ve Anversten gelip yUk çıka- O S L O 

. , ~ racak. BAGHDAD motörü 15 martta beki 
_.,- Tarlli ve navlunlardakt değişiklikler- niyor. tskenderiye, Dieppe ve Norv 

TURAN rabrikalan mamallbdar. Aynı umanda Turan 
t.alet •*'•rma, trq aabonu ve knmi ile gnıellik krem• 
lerlal W••nm•s. Her yerde •blmaktadar. Yalnız toptan sa
btlar için lzmlrde Gaı:l Bolvannda 25 numarada umum acen• 
lelik Nefi Akyazılı ye j. C. Hemıiye mllracaat ediniz. 

Poala Kul. aac Telefon 34&5 

Dima sabit daima tabii 

-,,. . ,, - . . 

1-~er işte kullanılan · 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cinı "&milr perakende aaretile rekabet kabal et· 
mez fiatler dahilinde aablmaktacbr. 

Adres : Kestane pazarı Bardakçılar ıokak namua 12 
F. PERPINYAN Telefoa z 3937 

Radyo Meraklılarına 
GRAETZOR 

den acenta mesuliyet kabul etmez. umum limanlarına yük alacaktır. 

SERVlCE MARtT!ME ROUMAIN 

Fratelli Sperco nuRosToRvapu!~~!.~~~ 
Vapur acentası niyor. Köstence, Sulina, Galatz ve Gı 

latz aktarması Tuna limanları için yU 
ROYAL NEERLANDES alacaktır. 

KUMPANYASl STE ROYALE HONGROISE 
llBRJIES vapunı 5 martta gelip Bur DANUBE MARlTlME 

iM. Vama ve K&tence limanlarına ha- SZEGET motörü 15 martta beki 
reket edecektir. 

llARS vapuru 1 martta beklenmekte yor. Budapeşte, Viyana ve Bratiala 
olup Roteıerdam. Amsterdam ve Ham- ve Unz limanları için yük alacaktır. 

burg llınanları için yUk alacaktır. JORNSTON VAR.REN LINES 

TRiTON vapuru 17 martta beklen- LIVERPOOL 
melde olup yUkUnU tahliyeden sonra AVIEMORE vapuru 27 martta be nJ 
Burgu, Varna ve K&tenee limanlan nlyor. Burgas, Vama, K.6stence ve ""1 
için yUk alır. latz lçln yUk alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN lllndald hareket tarlhlerlyle na 
GUNBORG vapuru 14 martta gelip tunlardaki delfllkllklerden acenta mı 

Rotterdam, Hamburg, Gdynla, Dantilg suliyet kabul etmez. 
Danlmark ve Baltık limanları lçln yUk Daha fada ta&flit almak için Blrb 
ab.=akhr. el Kordonda V. F. Rem, Van Der ~ 

ISA vapuru 30 martta beklenmekte " Co. n. v. Vapur aeentalılma mUri 
olup Rotterdam Hamburg Gdynla caat edilmesi rlca olunur. 

Markab radyolari tercih ediniz •• 
ZEVK. AHENK, SEDA TEMIZU4 

ru, URAFET HEP BiRDEN AR
ZEDER. BtR DEFA GöRMEK; 
DiNLEMEK, SONRA KARAR 
VERMEK MENFAA TINlZ tCA-

' 

1 

• TELEFON N 2001/2008 
• Dantdg. Dulınarlc ve Baltık llınanları 0

• 

• için yUk alacaktır. A s ası !&222 

-::::~:::::::::.---..,.,..~ SERVlCE MAR1TtME ROUMAtN 

BJDIR. . 
lzmir Ye Civari umum Depozite

ri : St. KALOMENt • • • • • • • • • 
Büyük Kardiçalı Han OMEGA 
Ticarethanesi ittilalinde ...•• 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeraltı c:addeai 
BeJler Sobia köfeti 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
...,. ' lmairden atitirGlecelC 

Juvantin saç boyaları en .. en inat ft en 
müld hecli,eniz ec-

~ KANZUK eczawi laboratuarlanncla hazırlanan Ju- wa Kemal Kamilin 
...__ uç boyalan anmr Ye zehirli maclclelerclen tamamen lrl Bahar ı-.ı·çe&ı· 
~ ~-- tabii renklerini büfeder. Y Cı 
.. ~uç bo,alan bmral Ye ıiph olarak lkl tabii renlı ı! kolonyası i:;*U. tertip edilmiftir. Ga1et tabii Ye aabit olarak temin ediı 
~ J'lbamak, terlemek hatti denize girmek ıureti,le d~ i olacakbr. lzmirde HiW eczane1i l KAmili itindeki ciddiyeti, kolon· 

eil.......-'nelerde Ye ıtn1at maiazalannda ara1ınız. kokuculuk üzerine ciddt yürüyen yalanni lzmirlilere aoıunuz. .;.,-----En ciclcll " emniyetli markadır. : bir müew olmuı. kokuculuk Yaba 'ft benw W..lere aldanma-
;:~-------ı!l!!!l!!!l!!!!!l.m!!l!İm!!!!!!!!!!!!!!!!!!l-!!!!!m!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!l!!!!!!91l'!!!:!" .... alemini tatırtmıı bulunmaktadır. mana için tifeler üzerinde Kemal 

Hi.lil eczane.ini. eczacı Kemal Kamil adım a&meliainiz. 

BRISTOL 
Bey oğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

~~ h~l Hd otelin mUıteciri .-arkiyentn en eeld oleldal BA 
L~~O'dür. 43 aenelik tecrübeli idareai1le bGtln Et 

9teıİ ~iaiai eevdirmiftir. 
--.. ...... _ ~ miaafir k•lenlar, keadi eTlerincleki nhab 

8• • 
I~ 

1
1adauauaiyetlerine iliTeten fiatler mGtlait ucuzdur. 

" bGtün ~e Ye bmirliler bu otellerde balUfUl'lar. 

. . . . , 

IZMi R 
Pamuk Mensucatı Tür 
~rketia~~~!!~. ,ş_~~!~~dtt. 
Yeril ................ At, T•rr•r•, Klpekb••· 

Dellr..._, Gerik ve Lerl•k mırkalanm lıati herne•i 
Kabot bezi imal •Jlemekte olap maUan AYrapamn ı,..ı tip 
....acabaa fatldir. 

Telefon No. 2211 ve 3097 
TtAI t adreti ı 8a rak lzmir 

ALBA .1ULtA vapunı 11 martta bek

lenmekte olup Malta, Cenon ve Jılarsil
ya limanları için ylik alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA S . A. 

LECHIST AN motörii 15 martta bek
lenmekte olup Anvers, Gdynla ve Dan
zlg limanları için yük alacaktır. 

D8ndakl hareket tarihleriyle navlun
lardald değişi.kliklerden acenta mesuli-

yet kabul etmez. Daha fazla tafsilat lçln 

FRATELLI SPERCO vapur accntalığı
na mUracaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON : 4111 4142 2663 4221 

Acele 
Sat1hk hane 

lkiç91melikte Kalafat ma
balleıi Cingöz sokağında iki 
hane olmaia elveritli içinde 
kuyu ve kumpanya suyu bu
huıan 13 numaralı hane ace
le ıahlıktar. 

Taliplenn gazetemiz mü
rettiplennden B. Karaoğuza 
müracaatleri. 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

.. 

Nezle 
Başağnsı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ille te hlllce alAmetlerini görür görmez derhal 

N v ·R O Zi N 
almak lbımdır 

NIVROZIN Soluk •lsmhimm leaa akıbetler ............... 
mbi olmelEla beraber Wtön 11m:r.lan ela dindirir. 

lca6utda giiıule .t ... lltilllıllit 1. 

lzmir vilayeti dekerdarlığındanı 
Hana M....._ z.k1 .......... in YWuet •-tiıiad.n olaa "'9-

laruun temini taluill ifi6 tahaili -•al kaawaw ıa laacmtdU. 
mit olan Huu Hoca mahalleeiacle Kun oilu çut.,... 4a .. 46 
" JOI ltecleetmmde kain SO •flh ı•Jri ....ımu. iHrincleld 
laiueleri tarihi ilinden itil.ana 21 gün müdtleıl. müa1ede10 
cdıanlmıttıt· 

Almak " aaaa, ,...darinl ......... iateJenlerin cleften&arhl& 
&.Millt ....ı.m. mltac:utı..L ae . 2 ·"41 ' 10 ·ıt 7 (a&I) 



Japon ordusunun geri hatlarında 
çeteleri, geriden bozmak istiyorları bulan orduyu Cin 

' 
ayısı yüz bini 

Nehri Fransada yeni bir ·buhran 
• 

Geçerken Sarı 

Japon kuvvetleri nehrin soğuk suları 
arasında · kalarak . boğuldular 

Şötan kabinesi mali ekonomik ve 
sosyal işlerde tam salahiyet istiyor 

Hankeu, 9 (ö.R) - Son derece 4id-ı ._..,...... 
detli bir mUüa aletinin himayesi altın
da Japon kuvvetlerinden bir kuma bu 
sabah Çan-Çeudan 40 kilometre mesafe

' ve.-ilen haberleri tekzip etmektecfü. Ba-
t ı:•·················· ················································ 

l 
lık avı meselesinde Tokyo ile yapılan : 

.. w,·---~,-· _.;: m~aker~er ilerleme~tedir .. Fakat ~tila-;: Kabineye naz 1 r ver mi yen 
de Ungan demiryolu battuını bir istasyo
nu yakınında San Nehri ıeçmeğe mnaf
fak olmuılardır. Nehrin saf aahiline ıe
çebilen kuvvet 900 asker ve 20 tanktan 
ibarettir. Fakat Çinliler nehrin aai sahi
linde birçok maym)ar patlalmlf "olduk
larmdan bu araziyi tanklar için kullanı
lamıyacak bale aokmuılardar. Nehri ıe
çerlıen dalgalar arasına dökülen birçok J 

Japonlar boiulmutlardır. Sai sahile ge
~en küçük kuvvet timdi oraya mıblarunq 
olup ne· ileri ridebilmekte, ne de rical 
imkinmı bulmaktadtr. 

Japonlarm hedef olarak tuttukları 

Çana-Çeu Pekin - Hankeu • Ungan de
miryollanrun iltisak noktaaıdar. 

Hankov, 8 (A.A) - İqiliz ve Ame-

Çi1' motörlü kuvvetleri 

· ı (ın i.zalesa T okyodekı Amerika sefm ta-

~ 1 rafından halledilmesi lazım:ıelen tefcr-
1 s ı • t 

#j ruatın halline bağlıdır. ı osya ıs 
1 Londra, 9 (ö.R) - Han-Keudan bil- ı 

d~~·:;dunmd~ ·~·~1"_.1 ...... ,.ı.,..!ı Partisi h~~~~etin saliihi
sovyd tayyarecil~ §undiye kadar rna·ı:yet talebını l"l karşılamadı 
ckm Çan-Kay-Şekm kumandası altında 

1
: T 

bulunuyorlardr. Sovyet tayyarecileri bir , E F • t 
kadm tayya:ecinin kumandasını kabul 1: aşıs 
etmediklerinden Madam Çan-Kay-Şek : 

1. 

tayyare kuvvetleri kumandanlığından iz- :M tb f F kabı·ne-
tifaya mecbur kalmqtır. I~ a ua ı ransız 

Söylendiiine göre Sovyet tayyuecile· : • · · • I b 
rt.,in yapbklan greve, Çin ve Amerikalı

1

E Slnın lSfıı aya ffleC Ur 
1 tayyarecilerle ihtilaflan da sebep olmuı-; ~ k / ., b 'ld , , 

., tur. , ~ a acagını ı ırıyor 

1 ı Yeni kabineyi ~,:t,r .. 
Diğer taraftan Çin ordusu mevcudu

nu yeni alman aıkerlerle arttırrrq ve bir 
kaç fırka da yenic!e:-ı te~kil eylemqtir. 

Ecnebi mütahitlerin knnnnti şudur ki 
Çinliler San nehrin cenubunda yeni 
bir Japon taarruzunu muvaffakıyetle 

durdurabilecek vaziyete gelmiJlerdi:. 
Muhakkak olan bir ıey varaa o da Ja
ponlann münhasıran askeri vesaitle Çini 
daha uzun seneler istila edemİyecekle:i
dir. 

T o"kyo, 8 ( ö.R) - Japon bankaaı 
müdürünün daveti üzerine dün toplan-

mıı olan Japon bankerleri konferantı ye
ni Çin federal Rezerve bankaıL'lll i.'ıtiyat 
sermayesi olarak 100 milyon yen kredi 
açmaia karar vennİ9lerdir. 

Tekrar İJ. Şötanın kuraca-: ~t·t· 
., b ·ı h · d · ı = ··'· ~r~ ~ ~~'~'- ~11--
gını ı e ta mın e ıyor ar: ~~ ~·~ f\-. ,~.~ . ~ -~--. .. 

~ ı· : Fransız ba~vekili bay "otan mesai arkada,.lariyle birlikte ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ) "'l J ~ 

• Roma 9 (ö.R) _ Fa;ist gazeteleri- «Vaziyeti ıoıyalistler ve e~riyet par- hükümetin bütün projelerini altüst ~t· 
nin hü ük harfli b .. ıJdarla bildirdikleri- tilerinin mümessillerini ihtiva eden aollar mektedir. Bunlar, meclisten çakarken ~k 

J ne baı::hraa hükın::tin mali ekonomik delegasyonu bugün öğleden aonra tetkik tekilleri tanınmıyacak bale relmekteCld'• 
1 
çe aos al meselelerde istedi~ tam sali- edeceklerdir. Fakat dünkü müıakereler Mali siyasetin bu §artlar ~de devaıııı· 

, bı"yet" Yk b l"' t ül" ·· t rilme """'" esnumda ıoayalist mümessilleri içinde na imkan yoktur. Bunun için, h~ 
1 

t:-ı a u u:ne emay gos e m .... ~ ,. 
" .: 

1 
b b. ı F d k b. buhran ıoayalist partisini temsil eden hiç bir na- maliyeyi ciddi olarak düzeltmek jnıka• ... e e ıy e ransa a a ıne ı • 

1 '{ 1 açılm "bi teJikki edi.lmektedü-. Ba • zınn bulunmadığı bir kabineye tam aa- nam kendisine -verecek olan naıtalan J • 

j K'~',,f 1 k~ lfB gıCh F h . . •
1 ı libiyet verilmesi hususunda pek tehalük temeldedir. Öyle ki lcabine meclisinin lıa• 

;v, · ve ıı . autemps ranıa azınesuun .. . 1 d. E~ k ,. b. ed ) b d -"-'- --~• • de~ 
ıll ~ h-ı.:ı.• • . . mili bild: __ ,_ 1•. gostermemı~ er ır. ger atı ll' r rar an un an sonra anıııı; paaU>enn 
~ ,'!; IUUlll vaıuyetinı ete ınnc:& uzu-, b k 1 l dikal al. :..'L • ı · ·b· , ______ ,dır -

~.I* "' b" . , T liı.h. • b ceva ı verece o ur ana ra ıoay ast mago, ... tesır enne ta 1 o~ı •" 
_.~~ /, munu ıuelmiftır. am sa ıyeti unun .d 1. b-"- h · b"'-.. · · · ·· • 

,_. "..t..' r. 6ı • • • • k d. l ı are ı ~ cep esı uaumetmın vazı- Figaro gazetesi de ayni mütalaayı ıoY 
• ıP ~,. ıçm ısteme te ar. • la k 7 İ 

Çin motörlü kuvvetleri J Fakat muhtelif parti ttilJcriyle yaptığı ' yeti ne 0 ca t~. • . lec~ izhar ediyor: cHükümet b~ ;ı: 

Yeni boınka perıembe gii:ıü açılacak-

•• 1 1 d ık • .. b ı Bu h1m1Sta dun geceden itibaren tef- yetin böyltte devam edemİyeceğı.nı arı 
Madam Çan-Kay-Şekin yerine Tev muza><ere e: ~n c; an ne~ıceye ıore ~- ıirler gn-la almıı yürümüttür. Baz:ıları ka- lamıtbr. Finanaın elzem olan d~elti1• 

tır. Soong geçmittir. Soong tecrübeli bü- tay- lar ~am aalahıyet vermege. y~mak u-
1 
binenin bugün iatifa etmesine ihtimal ve- mesi için tam salahiyet iateyerek partileri 

bin kadar tahmin: olunan Çinli çeteler Vaıinıtton, 9 (A.A) - Hariciye ne- yareci değilse de büyilk bir teıkilitc;ı ol- tenuyorlar. Şu ~~~e k~bı:;'en~il~u ak· ·ıriyorlardı. Diğerlerine göre İle pel'fembe meıuliyetlerİyle karııJqtanyor. tki yiWU 
Japon ordıılanıun sen1erinde harekette zareti Japon hükümetinin Alaıluı ıulan- duğundan pek yakmda Çin tayyareleri- ~) v~yab~;~~tı ~ıı ~ e~~ .. ır. t~a- günü mecliate yapılacak müzakere neti- kararlar ııruı değildir. Franaanm önÜJl• 

rikan yiikaelc rütbeli ıubaylarmın miifa
hedelerine göre ıimali Çinde sayuı 100 

bulunmakta Te müessir akınlar yapmak- na balıkçı gemileri göndermemeğe karar nin Japon askeri tayyarecilijinden üıtün u e erın ır en.ne gore • wne a- 1 cesinde kabinenin fevkalade aalahiyet de ciddi meseleler vardır. Bu aebePle · 
b• ,_. -· • .. . ek d" rafından yapılmak ı.stenen utikraz 20 tal b. _ _.d dil ~· d h'~•-·· t .... 

tadrrlar. verdiii hakkında bir Japon menbaından ır mevııue geçece&mı umıt etm te U". • dd . d . • . 1 e 1 reu e ecegın en UKume yu- hadiseleri cepheden, olduğu gibi gönrı----------------------------------------------------1 mılyar ra eım edır. Halbukı pıyasa ha- varlanacak ve halk cephesi ekseriyeti de • ·· · · · d&d'I 
b h. t ·· · d-~"dir ı cesareti ıoaterilmelıdır. Mesele fU 

vaaa una ı~ e. ~~t ~". . kopup p:ırçalanacaktır. Nihayet diğer ha· Franaa mali inhitat yolunda en atalı de• 
Fransız kabıneamın ıstifuı halande buh-I zılan buıünkü ekseriyet yerine diğer bir Jfll 

ranm naıd halledileceği• hakkında Paris k . t t kkül.. .. ümk" .. t r~ye kadar yuvarlanmakta devaJll !le 

eazetelerinde ~imdiden tahminler vardar. 1 e ıeny~ eıe unu m un goı er- edecek, yoksa kudretli bir el darbe"' 

• 
ıçın ispanya hükiimeti • 

Y. B Ch . . 1 mektedirler. nihayet kalkınacak mıdır?• 
me · autempam nyaseb altında, fa- cBütün bu kehanetler arumda tim- J 

P R . 3 5 o t kat aoıyalist ve merkez partilerinin de diden muhakkak olan bir ıey vardır: Bir Parü, 9 (ö.R) - cOeuvre> gasetet. rag Ve Usya ay iştirakiyle yeni bir kabine teıkili ihtima-'ekıeriyet buhranı çıkmak üzeredir. İs- haftalardan beri mebuaan ve ayan rneC 

• linden bahsediliyor. Bu kabinede B. Le-' tikbalde bu aiyasi buhranın bir bükümet lisindeki hadiseler arasında be1'ren bub: 
on Blum baıvekil vekili ve B. PauJ Rey.I buhranı teklini almaaı da imkansız de- il- ranm ac;dmıı olduğu fikrindedir. Bu buh 

yare ve b • • • d ~ • ı naud maliye nazın olacak~. • dir.» g ran ihtimali B. Cbautempı ~d~ en"'ID gon eraı er· Sosyalist - komünist partileri tarafın- da ima edİlmİ§ti. Patlamaaı aaaü gel L, 1 dan bir hükümet teşkiline pek ihtimal LEON BLUMUN MEKTIJBU mi? Hadiseler artık vüzuh kespedeeelı 
veril~or. Z.ira Moskova muhalıemesi l Paris, 9 (ö.R) - B~vekil B. Chau- mi? Mesele, frangın müdafaası meşe}~ 
dolayuıyle iki P~lİ arasındaki mün&e· temps ile görüJtükten sonra «Populaire» sidir. Avnıpada mühim müzakereler •~1 

ROMA, 9 (Ö.R) - ispanyada 
nasyonalist kaynaklarından gelen 
haberlere göre gerek hazırhk ateşi
nin şiddeti, gerekse karışan malze
mtr ve kıt'aların ehemmiyeti sebe
biyle lspanyad~ çok ehemmiyetli bir 

hareket başlamıştır. Nasyonalist 
kuvvetleri Alhambra cephesinde ve 

buna bitişik cephelerde iki saat sü
ren çok şiddetli bir topçu hazırlığın-

dan sonra hücuma geçmişlerdir. Bu 
kuvvetlerin önünde tanklar bulun
makta ve tayyare kuvvetleri kendi
lerini himaye etmektedir. 

Çok ehemmiyet verilen bu har
bin kat'i neticesi beklenmektedir. 

ROMA. 9 (ö.R)-Kızıl ispanya~ 
dan Viyanaya gelen haberlere göre 
Barselon nükümeti gönüllülerin ge

ri alınması teklifini neticede kabul 
etmiyecektir. Bu sebeple Paris se

faretine gönderdiği tçılimata uygun 
olarak Fransada ve diğer memleket-

lerde toplanan beş bin marksist gö
nüllüye pasaport verilecektir. Bun-

Lır J panyaya geçerek bir hücum 
alayı teşkil edecekler ve seçme mark· 

sist zabitlerin kumandası altında ola
caklardır. ispanyol se firi Bordo ve 
T u1uz depolanndan ispanya ıçın 
otuz bin tenektrtayyare benzini, 45 
hin teneKe adi benzin ve yirmi bin 
teneke naft almak i~in başvekilden 
şahsen ruhsat almıştır. 

Çekoslovakya ve Rusyad<ln is-
panya için gönderilen 350 ·tnyyare 
F ransadadır ve sevkedilmek 

B. Bek'in beyanatı betler şimdi biraz cercindir. 1 gazetesine gönderdiği makalesinde aos· lırken Fransamn diplomasi piyasasın • 
Faıist cJoun gazetesi tunları yazıyor: yalist lideri B. Blum ıunlan yazıyor: jmevkü meselesidir. Hükümet tarafnıd•l1 

Roma, 9 (A.A) - Polonya hariciye 
1 
cB. Chautemp:; çok uzun zaman ıusmuş- j cPara vaziyeti üzerinde tesirleri ma- ileri sürülen tekliflerin taraftarları 1>.ı 

nazırı Bek bu ak§am gazetecileri kabul tur. Hazinenin hakiki vaziyetini Fransız liım olnn hazine vaziyeti memleketten 1 mülahazalara kıymet vereceklerdir. f •• 
ederek iki memleket arasındaki mUnase-

1 mılletine İfJa etmek istememiıtir. Halbu- kredi istenmesini lüzumlu kılmaktadır. ! kat buna karşı yaram düzüne kadar ı,.t• 
bat .hnkkmdn ~cyan.atta bulunn~k.t::·· 1 ki ıimdi anlıyoruz ki bu vaziyet felfilietli Bu istİL'TaZ talebinin iyi bir mukabele 1 ka formüller de vardır.» 
Bekin resmi zıyarctı Polonya clçılıgın-

1 
üniı. Bu sebeple B. Chaulemps omuzla- 1 görmesi için hükümet bir emniyet iti-ı Lo d 9 ( Ö R) B Cbauterı>P9 

de verilecek ziyafetle nihayet bulacak- 1 n üz-:rinc ağır mesuliyetlcr yüklendi&ini 
1 
mat havası yaratmag-a çalıcrnaktadır Bu- _r. ndra, f. ·--L -d · •. ~at•• 

b h . . ı . P ~ • 1 tartum an ın.ans ..uasın a genlf 
tır. Bek yarın sa a Papanın hancıye , hisaetmel<tedır. ı n\Dl için istikraza İ•tirak edeceklere te- lar 1 d · _ _!, __ .: .. e ~ 

. . . .. ı ın par amento an ıstıı:uuuu;; ..... 
nazırını zıyaretten sonra Napolıye gı- JOURNALA GöRE minat ve karşılıklar verilecektir. Eko- ı eril • · F" ial N etesi t1-• 

decck ve rada trumımiyle hususi mahi- Pari.<ı, 9 (ö.R) - «J.>umab bükü- nomik buhran karıısında ilk halk cep-1 vafm;esı .«. :.ı e::ct!as siifiil' 
yctte bir kaç gün kalarak istirahat ede- metin talepleriyle ortaya rıkan vaziyet 

1 heıi hükümeti ayn· i ilaca ı.~- vunnu .. tu ı libr. ]anf. ıyı ~~ f!'~..::_ e .,_.ve• · 1 . Y ~ Y • era anana gazeteauun uuu•c 
cektir. · hakkında fU izahatı veriyor: jFakat bununla buhranın tedavi edilme- L!I· nlard b .... ve afat' 

h. •• • • • • 1 auın ıon :zama a me u..-.- . et· ;;;;-....;;...-;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;--;;;;;;;;.;,;.._;;;;-..;.;;:;;;,.--=-....--..;;;;;;;;;;;o;~-.----;.;.;..:;.;-.. ____ dagı bugun yem bar ~aç aranmasıy)e aa- mec:lislerinde kazandığı kesif ~1'11 • 

Hind Teşrii meclisinde bittir. •ıte aosyalist grubunun ve •ollar ıer İatediği vaııtalann · kendisine te.,,.., 

'/Bütçe müzakeresi müna
sebetile hadiseler oldu 

delegaıyonunun bugün tetkik edecekle- edil - • · .. · tİrm ktecf ,.....,.ıı· 
ri vaziyet budur. Ayni vaziyet yarın öğ- kakeclegırub. unukttet de Milarl:ı nıiicl•f_. 

• _ 1 o an ar no a var ır: . .pıı 
leden sonra da meclıa huzurunda mu- , · · F d kani üh" :.... istikt 

1 ıçm ranaa a çı an m ..... Jiıı• 

zakere mevzuu olacaktır. Fakat bu ikin- 1 ff-1..... tin .. t . • • 1 giltere e , . . muva _,,.e ı emın IÇU1 n b•"· 
cısuun olmaaı muhakkak değildir. Bt.n 'd 1 b . malıdır B· C . . , e o an er feyı yap • p· 
emuwn ki Cbautemps ekseriyet partile- t F 1. · · lihı için ya 

• • • •w• • • • emps ransız ma ıyesmm ıa eııJe" 
rmm bırlaguu ve ınsacarrunı muhafaza et- •. ~ 1" t tbik d bil Jidir td 
mek k 

, • . .. .. ..._. p anı a e e me · 
1 

ede• 
· aygısı ile meıeleyı meclıs onune ketin" · t nil fedak. lıkl••ı kabu . 

General Frankonun kumandanların
dan General Y ague 

Fransadan ispanyaya geçeceklerdir. 

Y. A. - Bu haberlerin bir pro
paganda kaynağından çıl<tığı göz
önü nde tutularak ihtiyat kaydiyle 
okunması muvafık olur. 

Bom bay, 9 ( ö. f, 
R.) - Hindistan 
te~rii mcc li sin de 
milli müdafaa büt-
çesinin müz.nkeres" 

gürültülü olmuştur. I 
Bütçeden meclis ta· 
rnfındnn çıknnlmııo 

olan bazı masrafla-
Barselon, 9 (Ö.R) - Saat yır- rın hükümet tnra

miden az sonra asi tayyarc;ler Bar-

1 

fından iadesi kon
selonun. h3rici ma~allelerini iki de- gresiı:t par ti sinin 
fn bombardıman etmişlerdir. Hava protestosunu mucip 
bataryalan şiddetli bir mukabelede olmuş, bu partiye 
bulunmuşlardır. Muayyen bir müd- mensup mebuslar 
det zarfında uzaktan gelen infilak ve diğer bir çokları 

meclisi terketmialerdir. 
Mabahna Gandi !ıongreye bile doldorİyle biı l!1tte r;it!:yor 

.. .. d 1 ıs e en ar - d 1>11 
gotunnez en evve ekseriyet partileri bilmesi İçin muhtelif partiler arasıtı • 
arasında bu husuata tam bir anlaıma te- ••t k ıJmaI d . . 

1 
mu are e yap ı ır.• esi· 

mırune ça 1f8Caktır.» Ma • gaJet . 

SALAHiYET T ALEBt 
Pariı, 9 (ö.R) - Hükümetin tam sa

lahiyet talebi «Ere Nouvelle» mutedil 
radikal - sosyaliat eazetesi tarafından 
hakla görülmektedir. Şöyle yazıyor: 

cMernJeket milJi müdafaa için muazzam 
bir istikraza İ~tirak suretiyle çok büyük 
bir gayrete davet edilirken hakiki hazi
ne vaz.İyetini bilmesi icap eder. Halbuki 
biitçe müzakereleri eınaıında gizli tu
tulmut o1an bazı talepler -ki, bütçenin 
müvazeneaini bozacak mahiyettedir- büt• 
çenİn kabulünden birkaç hafta 10nra 
apansa ortaya çakıyor. Sosyal demıuroji 

Paris, 9 ( ö.R) - « tan• ,·yet• . . v•"" ne göre Chautempa kabinesinJll .ı•c•• 
ıoayalist ve komünist gruplaJ'llllfl 

11 
tıii• 

ğı vaziyete bağlıdır. Fakat bunl~;~e1irJ 
kümele fevkalade saliı.hiyet ver• 
kabul etmeleri şüphelidir. 

---*--y . ı ·k ıJOf İne gergın t ·ans111ın 
Tokyo, 9 (A.A) - Doınei 8~1 ger~ 

~ildirdiğinc göre Japon - So~arı so~· 
ginliği dolayısiyle Japon tezga .

1 
n ii~ 

yetler birligvi hesabına inşa eO.ı etevdlinl 
ı·ğ"ne buzkıranın Sovyetler bir 1 ı 

talik eylemişlerdir. 


