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CümhuT"iyetin ve Cümhuriyd tserinin lı<'kÇbf, sabahlan çıka.,. ıiyul ga.zetedit 

j'OM,~J 
Avusturya nazilerı Plebisi

te iştirak etmiyecekler 
Viyana, 10 (A.A) - Avusturya Naz.ileri pa

zar günü yapılacak plebisite iştirakten istinkaf 
etmeleri için §ellerinden resmen emir almı:.~ 
}ardır. _ı 

YENi ASIR Matbaasında budmııtır 

~. Ciano Nisanda kAnkaraya geliyof 
Bütün 
dünya 
lngilterenin giriştiği 
müzakerelere ümit ve 
bel bağlamıştır 

--0--

~Ncıuz ba;vekili, 23 §ubattaki be-
·-.tında, tSP ANY A meselesi halledil
::::en 1T ALYA ile bir ania,ma yapıla
~ ~imı sarahatle söylemiıti. O gÜn

'-iy bugüne kadar yapılan tema:ılar gös
-. or ki, 1NCIL TERE herşeyden önce 
~y A meaeleıini kat'i bir hnl yoluna 
. tir. azminden hİr!ey kayb~tmemİf· 

ı., ISP.ANy A m~lesi. sadece gönüfüj. J iiliii 
~ lıontro) ve mubaripl~ hakkı gibi ısı-

1 
JI 

Ankara lfolkcvi {Jinası ili Problemlerden ibaret deği1dir. Bu · 
oı.,...,_?' daha devamlı ve daha 4umu11ü 
~ ~ teldi daha vardır ki l5PANY A
d-. hutiin yabancı nüfuz ve tesirler-

tazak kalmasını İstemektedir. 
Büyük Şefimiz 

B. Dü Valera Ingiliz haTiciye nezaretinden çıkarken 

lngiltere lrlancla görüşmeleri 

- ıs 

Bir ay sonra Ankarada toplanacak 

Balkan Ekonomik Konseyi 
hazırlıklarına başlandı 

Ankara, 1 O ( Huıuai muhabiri· 
mizden) - Niıan ayı içinde Bü
yük Millet Mecliıi ikinci reııı 
Trabzon aaylavı B. Haaan Saka· 
nın batlranlığında toplanacak 
olan Balkan Antantı ekonomik 
konseyi için hazırlıklara batlan
mıttır . 

Hatay 

Bütün vekaletler mütahaHııla· 
rından tetekkül eden bir komiı· 
yon icap eden raporlan hazırla· 
mak üzere çalıtmaktadır. Balkan 
devletleri arasındaki münaseba· 
tın arttınlmuı, mütterek yetittiri- · 
len malıaullerin dıt piyasalarda iyi 
bir tekilde ıatılabilmeıi için Bal· 
kanlılar meıai İftirakini arttıra
caldardır. 

yor: 
Hatay intihabat nnamna=eeini 

tetkik Ye tadile ınem. betler lıo. 
mitea Hataya Iİtmİf olan Millet
ler Cemiyeti lıomiayonunan hamr
ladıiı nizamname ile TUrkiye ta
ıalmdan tndi olunan mabbB 
proje &zerinde iç ~·miza· 
kerelerde bulanmalııtadıır. Bu ld 
projenin bam maddelerinin tetkiı 

Siyaıi cepheden büyük bir kuv· Italyan hariciye "4.nn kOftt Ciano 

vet tetkil eden Balkan Antantı Ankara mahafili ekonomik 
kartılıklı iktııadi menfaatlerle de konseyin bu toplantııina büyük 
takYİye olunacaktır. bir ehemmiyet vermektedir. 

Nisan toplantısında çok mühim lıtanbal, 10 (Huıuai mUhabiri-
meY%Ulara temas edileceji timdi- mizden) - Sofyada çıkan Zara 

1 ve ...... hıa11 laentiz denm ecti
yor. 

den anlqılmaktadır. - SONU UÇUNCU SAIUFEDE -

Skopçina 
ltalya ile anlaşma 
siyasetini teroiç etti 

----0---

Belgrad, 10 (ö.R)- Slıopçina 
me4:1İainddô harici müukereler 
eanasmda muhalefet partileri li
derleri de 1talya ile anlatma siya
setini taıvip etmiflerdir. Y ugo.lav 
milli partİaİ reisi bef anatmcla BB. 
Ciano ve Stoyadinoviç araunda 
aktedilen anlqmanm klınaeyi hay
rette biralnnadığuu, zira daha 
1934 senesinde Milanoda söyle· 
diji nutukta B. Muuolininin bu 
anlatma İçin müsait prtlann mev· 
cut oldufunu söylediğini hatırlat· 
Jnlfbr. 

iki Liseli Talebe 
Dün Konya vapuriyle lzmire geti
rildi ve ailelerine teslim edildi 

Erkek lisesi talebesinden BB. Cazını zabıtasına teslimini istemiştir. 
ve Alp Aslanın, ailelerine haber vernıe- Konya vapuru, dün sabah aaat 10.30 
den evlerini terkederek "meçhul bir is- da Iz.mir limanına gelmiştir. Deniz mel'" 
ti.kamete doğru hareket ettiklerini bil· kezi koıniserl bay Haydar vapura gide
dirmiştik. rek kaptandan °Hti genci teslim almı§tır. 

lkl arkadaş, çocukca bir maceraya Bu sırada Cazımın ve Alp Aslanın ai .. 
atılarak lz.mlrden Konya vapuruyle ha- leleri de pasaport iskelesine ge~ bu· 
reket etmişler, hmir zabıtasının haber lunuyorlardı. 
vermesi üzerine vapurun Finikeye uğ- 1ki çocuk, bir tesellüm ilmühaberiyle 
raması esnasında orada yakalanmışlar, ailelerine teslim edilmiş ve derhal evle
vapurdan indirilmişlerdir. Konya vapu- rine getirilmiştir. Cazım, yaşlı gözleriy. 
ru Mersin seferini ikmal ederek dönüş· le, yaptığı hareketten nadim olduğunu 
te tekrar Finikeye uğradığı zaman Fi- ihsas etmiştir. Alp Aslana gelince, o ya· 
nike zabıtası, iki delikanlıyı vapurun nındakilere en ufak bir •Mazeret> cüm· 
kaptanına teslim etmiş, lzmirde ~ lesi sarfına lilzum görmemiştir. 

kabine istifa etti 
Yeni kabinenin kurulması eski baş

vekil B. Blum' a teklif edildi 
Paria, 10 (ö.R) - Ayan Ye mebu

saa feWeri,.le miilikattan sonra reiaicim
har B. Lebnm mebman mecliainde en 
lıuYntli parti olan aoqal partiai reiai 
B. Blumu claYet ederek kendİIİJle mun 
müddet söriitmiit Ye yeni kahiM7i tq
kile memar etmİftİr. B. Blum Ene aa· 
rayından ~skarken reiaicümhunm verdi· 
ii yuif eyi eaaa itibariyle kabul ettiiini 
ve İdifarelel"İne batbJacaiuu aöylemif, 
fakat daha ziyade izahat vermekten aa· 

kmımtbr. 

Sabahtan itibaren bütün siyasi partİ· 
)erin parlamento grupları toplanarak 

de komtiaiat partİaİnİn deleselai olmı. 
yac:ak her ı..n.i birlik Yeya umumi ee
limet kabinesine müzaherete bamr .ı. 
claiuna bildirmittir. 

En aai cenahtan cümbsiyet feci...., 
yonu partisi reisi B. Louia Marinin rlJ•• 
seti albnda toplanarak parlament• re
jimin esas kaideleri bilifma olarak hfldl. 
met tarafmdan mecliae tevdi edilmit pro
jeler üzerinde reye müracaat ediJmem!I 
olma .... teeaüf etmektedir. 

Umumt kanaate göre bu birbirine Sil 

ve telifi imkinaı.z ıörünen temayül)• 
arasında B. Leon Blumun nzifeai çolr 
rüç olacaktır. Bununla beraber radikal • buhran karfwndaki n.ziyetlerini teabite 

1 k • t f d b • beflamqlardll'. tik olarak toplanan aosya· 
t._..~iİn'• , 1 ara arasın a ır lİlt partisi parlamento l'l'\lbU fU karar IU• 

)bit-ti ll§e nazaran Neville Çamberlayn retini kabul etmittir: B. Leon Blum 

Bu yazının devamı üçüncü sahife-
de ve FT"annz buhT"anına ait UıfsiMt 

son sahifedediT'. 

,.\ile ~areket etmektedir. tTAL- k • k ı ld cSoıyaliat partisinin parlamento sru· Mano PiYert de haar buluıımatlardır. 
~~!0riiırneler muvaffakıyetle ne· e on om ı an aşma o u ba halk cephesi programuun tahakkuku- Diğer taraftan komünist partiai de IOI- G. Kazım Dirik 
L_. ~ bunu Berlinde gÖrÜfme· na ve maYJI 1936 intihabatında mem- yaliat partisine söaderdiii bir mektupta 
~. iti a edecektir. Şurası muhak- Jeket tarafından iatenmit olan ekseriyetin meclütdô ekseriyete Ye halkm Yerdili A n karada 
~ t~rna.~MA - LONDRA arasın- Londra, 10 (ö.R) - trlanda Serbest anlatma ihtimalinin pek az oldujunu mabafauı•ma wlık kalarak evvelki bub- NJlere UJSUD n benzer bir hWdlı~t • 
;!~etinin ar~an ~OMA - BERLtN devleti reisi B. de Valera busün lnsiln kaydetmektedir. B. De Valeramn 1ns1.lran1ar karpamcla olduiu sibi bu bubra- tqkil.ini istemektedir. Komiinid ~ ~'.~O (Hususı} - Tr~a umu· 
' ftı~ .:üteeasır olacağım zannet- delegeleri olan Dominyonlar ve Ziraat ı;. dahiliye nazın Sir Sanıuel Hoan Be ı- ilk sünlnden itibaren de milletin nin fioince bu hiildimet halı cephesi mt milletti1i ge~eral Khım Dınk ~
~.- d~le. Yale kapılmaktır. iki Tota- nazırlariyle yeni bir mülakatta bulunmuı· ". intihabatta ftl'diii reylerle iatediii ıe- procramau azim ve kararla tamamen ooden otomobılle Istanbula geldikten 
~ Çofc tin OYnadıklan partide birbir- tur. Siyasi mabafilden bildirildijine sö- mül~bnda lrlandanm ın.:ı~--- ta· kilde Ye ıöetenliii idare altında bir hü· tatbik etmeli n batta ihtiyar ifçilerin sonra akşam ekspresle şehıillıize ~are-
~'tli •e Y~ bulunmak buauaunda re iki taraf aruuıda ekonomik bir .... mamıyle aynlmaaı meaeleauu ileri •· la& wtin t~ talep ed•·• tebütlülı haldmu Ye blabal.ıı köylü ai- ket etmiş ve bu sabah buraya gelmiftir. 
"Sotil.J hatta rnücbir sebeplere ma- tapna basıl olmuıtur. Fakat cDaliy Mail• müt olması muhtemeldir. B. De Yalen Da -..... ••iliırk• partinin muMelil lelmine ftl'ilecek tahtieab temin Ye tat· Umuml mUfetti§ Trakyayı altkadar eden 

iKiNCi SAHiFEDE _ ·gazetesi lnsiltere n 1r1anc1a arumda im-~ LonclndaD .,...._ trlandaıa 411- ._,.au.w ._a ..._ pae1 aelıınte- Wlı e,lemelidir. i§ler hak.kında hükümet erkhiyle gö. 

. · ti 8. P.1 p_.. • a Z1ıı ı M " RAP ,ı .... ... .... t iı ... ~le:rGe Oulunacaktır. 
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AŞKA K 
Zarar verir mi ? 
DR. Ô K. NIN CEV AB/ 

Kadın ana olduğu vakıt 
Muhakkak kocasını daha fazla sever 

Dr. ö. K. anketimize fU cevabı vermittir: 
Bana aoruyorsunuz: 
-.Analık atka zarar verir mi? 
Zannetmiyor\am. Ben bilakis çocuğun a,ka kuvvet ve,.diğine, 

erinden uzaklatmaia mütemayil bir kocayı tekrar yuvaya sok
tuğuna kaniim. Çocuk istemiyen yuvalarda hile bir kerre çocuk 
doidu mu herteyİn rengi değİfİyor. Çocuğun baba üzerinde yap
tığı tesir, bir teshir kuvveti vardır. Tabiatın bu anlatılmaz bir 
aırn, nesilleri korumak ve idame etmek istiyen ezeli varlığın bir 
hikmetidir .•• Evet aevgileri bir kıt güneti gibi ender gözüken yu
valar tanırım ki çocUkla birlikte yeniden ılık bir bahat" günetine 
kavutmu9lardır. Genç anne, analık payesine yükselmekle birşey 
kaybetmez. Kendisini eskiden daha çok seven, habranı daha çok 
sayan, bir nevi minnettarlık duygusuyla kendisine bağlanan bir 
koca kazanır. 

Bundan daha cesaret ve intirah verici bir fey tasavvur etmi
yorum. Diyeceksiniz ki ı 

- Ya çok •evJiğiniz zevcenizin çocuk doğarduklan •onra 
riu karıı aİa.kcuı azalmıyacak mı? Çocuğuna bütün •evgi
•ini bahretmelı için •izi /edaya mecbur olmıyacak mı? 

Bu mlnaıız bir kuruntudur. Kadan ana olduktan aonra muhak
kak ki kocaımı daha çok sever. Bu defaki sevgisinde kendisin
'den bqka çocuğuna aid olan dütüncelerin de t~siri vardır. Hü
lba okurlanm çocuk atkı en yüksek tahıkaya çıkaran varlığın 
tam kendisidir. Genç kadın doğurduktan sonra daha tam bir ka
dındır. Hi11i ve fizyolojik bakımlardan vaziyet budUt'. 

Şuna lıaniim ki bir çok yuvalar •aadet ıfığiyle aydınlan
mamtf balunuyona bunun biricik •ebebi orac!a bir çtJcuh ae· 
rine haaref çekilmesidir. Çocuksuz aileler1 biitiin ömürlerin
ce •o.yal hayatın her te:uılıüratında derin bir bedbahtlık 
hi .. ederler. Bu zamanında en büyük aaadet fırsatını kaçır
mlf olmalarından ileri gelir. Elimden öyle hastalar geçer ki 
bazan. kendi kendime « ıa ancdık kuvve!inin ilahi olan gü
zelliği• önünde hala anne olmak i&temiyen kadınların bu
lunmcuına ihtimal, vermek İ•temem. On seııeli°k bir kuırlık
tan sonra tedavim sayesinde nihayet gebe kalmış bir kadı
nın hudut.uz. sevincini size nasd anlatayım ... 

Bu çılgınca bir ıevinç, en büyük ma-· uiyetc l.:cvu\:md;:tnn do
ğan bir sevinçtir. Bu hususta hiç bir ç.iiı-11e caiz değildir: 

Yuva çocukla tenlenir. Çocukla kuvvet bulur. H:ıyntın, dün
yaya gelitin manası, hedefi budur . .Kansı ve çocukları için olmn
dıldan ıonra bir adam niçin çalışım? Niçin o kadar zahmetlere 
katlansın? Bir kadın kocasını cidden seviyorsa ona bnhliyarlıkla
nn hazinesini bahtedecek olan f ıraatı kaçırır mı? Genç evlilere 
en büyük tavsiyem ıevgilerinin, atklanmn en hararetli anında 
çocuğa ıahip olmaktır. Sizi bu güzel anketiniz için aynen tebrik 
etmeme müaaadenizi rica ederim. 

·y • Bayan Neriman Gür ... arID. sanın anketimize cevabı 

' ... 
$EHiFI HABERLERi. ~ 
Koşu yeri iz mir Avcılar Cemiyeti 

Senelik toplantısında 
yeni idare heyeti seçildi 

1 Bütün 
dünya 

. • • • "'ı 
lngilterenin girıştıg 
müzakerelere ümit ıJe 
bel bağlamıştır f'E()t· Daha eğlenceli 

bir vazi vete 
konacaktır 

-BAŞT ARAFI 1 iNCi SAHl d#· 
lı'k olduktan kimıe için bir ıır deiil İl"" 

Roma gÖrÜ§melerinde, tT .AL YA • 
paratorlueun tasdikine ait ;ille:: 

Izmir avcılar cemiyetinin on üçüncü den bqka mali bir müzahareb 111 
19

,1 
--o- yıllık kongresi, kulüp binasında yüz- kılacak anlaşmalara ve bilbassıt tiJoıe" 

At koşulanna karşı Izmirin arakası leree tanınmış avcının iştirakiyle yapıl- ikinci kanununda imzalanan C~ ~ 
yıldan yıla artmaktadır. mıştır. Izmir muhitinde av::•'_:•: :-,_Joru- Ağnunanın genifletilmesini tcnııne 

önümüzdeki oyda başlıyact\k ve altı I nun yerleşmesine ve muhitte nafi ol- tacaktır. 
hafta devam edecek olan koşuların ha- masına çalışan bu müessese, şimdiye ka- aı 
zırlıklarına şimdiden başlanmıştır. 1 dar başardığı işlerle en verimli kurum- Almanyanın vaziyetine geline~ ~ 
Koşu yerinin ayni zamanda halk için lar arasında yer almıştır. ten aynlması münasebetiyle tııgilis ~ 

bir kır eğlencesi hn!ine getirilmesi için J Ruzname mucibince idare heyetinin met erkanına veda etmek ~ • rı' 
mevcut tribünlerin altına büyük bir lo- ~ ve hesap raporları okundu ve üyelere yı ziyaret eden Alman banclf;.,ajıı 
kanta salonu yapılması takarrür eyle-,1 de birer birer izah edildikten sonra ye- zın Von Rı'bbentrop beyanatnıd•~· 
miştir. ni hazırlanan esas nizamnamenin mil- "mwni efkarını pek yalandan h teO"' 

Vilayet. makamı bu işi başarmak için zakeresine geçildi. 
1 
ıandıran Orta Avrupa meselesine lııi9 

allikadarlara emir vermiş, mahallinde Yeni nizamname, cemiyetin ana hat- , ederek Ahnanyarun biç bir z~ ~· 
icap eden tetkikler yapılmıştır. Mevcut larını çizmiş ve cemiyetin muvaffak ol- bir suretle Avusturya meseletiDJll ~ 
büfo çok küçük, ihtiyaca gayri kafidir. ınası için, nrlnn ihtiyaçlarım daha geniş zuubnhı edilmesine razı olrnlf• el' 
Eğer böyle büyük bir lokanta yapıla- 1 bir şekilde içine almıştır. 76 maddeden &Öylemiftir. Alma.oyaya cöre bu ;:ı,, 

cak olursa lialkın sabahtan Buca ala-
1 
ib:ıret olnn yeni nizamnamenin yalnız yelnaz Almanya ve Avusturyayı al 

nına gitmesi, burada yemek yemesi ve-
1 
iki maddesi tadil edilmek suretiyle Reis B. Mustafcı Barutçu etmektedir. . et· 

ya beraberlerinde götürecekleri yeı~.ek- 1 umumi heyetçe müttefikan kabul edil- genç tüccarlanmızdan ve cemiyetin . Bir kerre bu m~ n~ktayı t~ 
ler için temiz bir servis bulması mum: 1 miştir. Yeni nizamnaınrye göre atış ve emekdar idarecilerinden bay Mustafa tikten sonra ~~Y Hıtleı:m. tNG!~~ 
kün olacaktır. Hatta koşulardan gayn 

1 
dağcılık sporları için yeni şubeler nçı- Barutçu seçilmiştir. idare Heyeti Azala-l ile anlaJmak ~çm neler utiyeceıt 

günlerde ailece kırlarda yemek yemek 
1 
lacak ve cemiyetin adı (Izmir avcılar ve rı şunlardır : Dr. Hüseyin Hulki, Tah-ı edil~~. §eydir. • • • /J" 

J istiyenler için bu lokanta büyük bir ko- atıcılar cemiyeti) olacaktır. sin, Rifat, Avni Meserretçi oğlu, Mus- Salahiyettarlar gizlemıyorlar ki ~ 
laylık teşkil eyliyecektir. . . 1 Nizamn~menin müzakeresi esnasında tnfa Çetindağ, Ni§li Kfunil, Melunet Sa-

1 
m~n~a ilkö~c~ ~frika~~ ~ütün~. M' 

j Koşu hayvanları için büyük bı.r tehlı- 1 tanınmış avcılar arasında harareUi mü- racoğlu, Fehmi ve Mehmet Naci .. Hay- j l~m kendaune aadesını ııtiyec~ ~ 
ke teşkil eden ko§u alanındaki bai!la-

1 
nakaşalar cereyan etmiş ve ittifakla siyet divanına da Nişli Ibrahim, Tevfik nı zaman~ ~an~a ~erk~ /\ -"' 

rın da istimluki muvafık görülmüş, ali- fahri reisliğe Dr. Hüseyin Hulki seçil- ve Adil seçilmişlerdir. MUrakıplık va- fi bakkmda cıddı .lüçbar t~t ~ ~ 
kadarlarla müzakerelere başlanmıştır. miştir. zifesini BB. Kemal ve Hasan yapacak- t~~~~ d~ğildw. Haıbulu ~t~ 

AUt sporun inkişafı için KUltürpark Bundan sonra idare heyeti seçimine !ardır. Yeni heyete muvaffakıyetler tc-

1 

cın:tii! ~uzakerelerde ~n. bü~ fi"'' 
içinde yaptırılan ahırların inşaatı Caa- geçilmiştir. Yeni idare heyeti riya.setine menni ederiz. wnumı bll' yatqma temını, dörder 
pyetle devam eylemektedir. Nisan ayı- lınm ihy&lldır. .,,,.,. 

nın başlangıcından itibaren buraya ge- Evkafın yeni eserleri Orta Avrupa ıulbu için t~inat~ 
tirilecek aUar arzu edenlere kira ile ve- n kapalı oldukça bu neüceye • ~ 
rilccek, Küllürpark içinde bliycnler at- bilir mi? Çekoslovak batve&UJiıÜP bir • 

1ı spor yapabileceklerdir. G • b 1 • • • d • e-ün evvel vahim ihtarlar tqıyao ~ 
-=- azı u va·rı uzerın e iŞ tab.larlardadır.AlrcAnlarbuaösfere:•.,. 

dünya barbı pabaama bile oba ~eti' 
Evkaf ta tayinler ı . . d·ı k run Çekoslovakyadaki Alman~ 

Bergama Vakıflar memuru Nafiz yer erı ınşa e ı ece n~vazi~e~eal~adarolmaktaıt~~ 
Tuncçr Ankara vakıflar idaresi tetkik mıy~eğann tasrih etmek ıuretile , 9"" 
memurluğuna, Bergama veznedan Mus- ~led~.~unmuılard ... G~üyor ld eıd,-
tnfa Vakıflar memurluğuruı, lzmir me- Evkaf ida.-esi bir taraftan Evkafa ait Nisan sonuna kadar ikmal edil~cek- 1 linle g~eler R~ ile C~ ...-'" 
murlarından Sabri Güray'. Berg:ın1~ va-

1 
eski eserleri tamir ve ıslah ederken, öte tir. Salepçioğlu camiinin altındaki sekiz 1 d~ çetırı, daha vahim safhalar 

kıllar veznedarlığına tayın edilmışler- taraftan da [zmi.rde yeni evkaf mliesse- dükklnın tamirleri içln emir gelmiştir. c:ektir. 

dir. seteri meydana gelinnektedir. Gaı.ibul- Bu hafta tamirata b8flanacaktır. . ,.,... 
Salahiyettar bazı Alman mahfillcı:.de

gilterenin kolonilere aid Alman rnU /J• 
iyatını kabul etmesi, ve Avrupa~ak~t• 
man menfaatlerini tanıması şartıle d• 
Avrupada sulhun muhafazası hutUfC'~t' 
Almanyadan emin olarak bütün gıı ~ 
tini bir çok noktalarda sarsıntılar gf ,. 

--=-- varında silt damlası yanmda evkafça Mezarlık başında da yeniden dükkin-

B. Fevzi Akkor 
takdir edildi 

3119 metre murabbalık bir arsa satın lar inşa edilmektedir.:_. 
ahnmışlır. Burada modern i~ yerleri ve Fuarda I.ş bankasının bulunduğu sa
atelyeler yapılacaktır. Inpatın nevi hanın meUıale doğru olan klsmında ev
hakkında evkaf umum mUdürlUğünUn kaf idaresi tarafından daimt bir pavyon 

Türk Hava ıkurumunun gayelerine karan beklenmektedir. inşa ettirilecektir. 350 metre karelik bir 
karşı göslerdıği değerli alil.itadan ·dolayı ı Salepçloğlu cruniinin tamiratına baş- ~ha evkafça alınmıştır. Pavyon inşaa-
Bulvadin kaymakamı bay Fevzi Akkor lnn.mıştır. . tına yakında başlanacııktır. 

··dıa. ren denizaşırı imparatorluğun ınu 1,,. 
sına hasre imkan bulacağını söylüyor 

tayyare kurumu taraf mdan bir lakdir
name ile taltif edilmiştir. 

--=--
Şehrin imar 
kon1isyonu 

Ş hiı· imar komisyonu dün akşam be
l Icdiye reisinin başkanlığında içtima 
ederek bazı kararlar almıştır. Belediye 
daimi encümeni de belediyede toplan-

mıştır. 

Ankaraya fuar işlerini lakip için gi
den belediye reis muavini B. Suat Yurt
koru, pazar akşamı avdet edecektir, 

-=--
Toprağın rütubet 

derecesi 

Türkjye Pamuk Atm•••• R •• , .... qtinlO 0ı:;: 
hangi bir koUektiE emniyet sitt ,,_. 

K k b ~ • l • J b / [ k yer almamak kararmda eskisi kad-' !it' 
ır osusu ırın- şınae azı yo suz u - b"tt" A hakik. A asae .ıı , ı ır. vrupanın ı man .,.1 t' 'l 'kl . lar var kavu~masına, yatışmasına engel l~ıif' 

Cl l erıne p k Iiıh k .k. . d den bir mühim nolrta da ifte budut· ;tti-
.amu . ıs anununun ı ~cı m~ - herkes bilir ki Fransanm Sovyetlerfc _ . .cı 

dcsındekı sarahate rağmen cıvar vıla- f-''- d h ah 1 . .-. ol...--
• . . • • ı:.Kın an er ne p asına o ua.,... 

yetlerımızclcn, bazı pamuk zıraatinın, . imkA d 
Yakında Ankarada yapılacak olan Aydın vilayetine Akala pamuğu namı al- vazgeçme5ı ansız ar. 

Türkiye Kır koşusu birinciliklerin<! iş- tmda baska çeşit çekirdekli pamuk ve . 1ııJIİI'' 
• k ed k I · ll t1 • · so ·· " Jşte Bny Nevıl Çnmberlaynın e' 
tıra ece zmır n c erının n mu- tohur.1 ithaline teşebbüs ettikleri anla- w • • • • b•f" 
sabakalan pazar günü Alsancak saha- L çalıştıgı gırıft problemler ... fngılıı: 1 ,ıa~ şı nışllr. kT b k w • d ff k o ıı 
sında saat on birde yapılması takarrür 1 1 u ço agır ı~ e muva 8 

d 
Ziraat vekaleti, bu hususla tedbir alın- mıdır? L•İI 

etmiştir. Koşular 3000 metre üzerin en , •• 
~ masım bildirmiştir. Kanunun yedinci cEvning Standard:. bu mcvzull tııl _Jfl 

yap~cakLır. Bu koşuyu genç atlet rin maddesi, kanun hUkUmlerine aykırı ha- ber ıır 
4 X 200 bayrak yarışiyle 800 metre ya- ettiği ~ir Y_~~~. di:or ki: ~~ .(elldi· 

reket edenler hakkında tatbik edilecek ltal 1 t k nette.. .ı.. run sür'at koşuları takip edecektir. ya 1 e gırı, ıgı muza ·ereyı . ı:,Uri'~ 
,. muameleyi çok vazih bir şekilde gös- rebilirse bu iı milli hükümet içııt ,~· 

hazırlık 

Hıfzıssıhha meclisi 
Hıfzıssıhha meclisi, Sıhhat müdüril

nlbl bqkanlıjmda aylık toplantısına 

yapmış ve viliyetin nğlık işlerini göz. 
elen geçirmiftir. 

Her ziraat memuruna Kalsimetre de- B --
938 

b .. • termektedir. Buna teşebbüs edenler bir muvaff akiyet teşkil edecektir IJlı ~pli 
v b ., .. "b . .J • nifon toprak ölçme aletleri tevzii takar-, o~sanı'! . . utçesı derhal tecz.iye edileceklerdir. diıde başvekilin aldığı netice ile . fıİ' 
AU ı ay a ıaesı rür etmiştir. Bu aletlerin her mmtaka- I~ :~rsa i.daresının 938 mail y~l- --=- etmiyerek Almanya ile de ID~cfi'· 

Kubilay Abidesinin etrafı ağnçlarldı- daki toprağın rütubet ~e kireç derece-
1 
na aıt bu~ hazı~~anroışttr. :eni bUtr • anlatmaya teşebbüı ctm~i muht~. e• 

rılmaktadır. Şimdiye kadar 2500 nğaç 1 ıeri ölçülecek ve Amenkan asına çubu-, çe ~7 bln .~~~.ır. ~utçe, borsa ıdar~ ~e- H apıshanede 19 38 tenesi, Roma Te Serti~ g~f" 
dikilmiştir. Ağaçların sulanmast için ğuna mı, yoksa sofralık. UzU~ere mi 

1 
yeU~de gorüşulmuş ve oda meclwne • lerinin zaferini kayd ederte ~ ~· 

tertibat alınmıştır. •elverişli olduğu tesbit edilecektır. sevkolunmuştur. Mahkumlar falım önümüzdeli ıon baharda bu iki bM""" ~' 
ferle milletin reyine baıyuracaktlt~. 

BUGONKO SEANSLARDAN 
iTiBAREN TAYYARE Sinemasında 

HARiKA ITLAKINA SEZA CiDDEN NEFiS 
IKJ FIUM GöROLECEKTtR. 

CESUR KAPTAN 
SEZON BAŞINDA StNEMAMIZDA CöROLEN KOÇOK LORD 

FILMUNI BIHAKKIN YARAT AN 12 YAŞINDA 
SEVIMU VE GOZEL ARTiST 

FREDDIE BARTHOLOMEW 
iLE DONY ANIN EN BOYOK SANATKARLARI 

SPENCER TRACY • LIONEL BARlllOOR - MELYN DOOCLAS TARAFINDAN FEVKALADE 
EDiLEN VAZiFE - AŞK VE HEYCAN FiLMi 

-AYRICA-

SURETTE TEMSiL 

MiL TON GENÇ KIZLAR MEKTEBiNDE 
Sevimli Fransız artiıti CEORGES MILTON•un en ıon ve en cüzel komediıi ... Cazip kadınlar .. Neteli tukılar •• Çdıuıca dandar .• 

iLAVETEN PARAMOUNT JOURNAL 
SEANSLAR: MJLTON 3.15 - 7.10 da.. CESUR KAPTAN 4.55 - 8.10 da.. CUMARTESi, PAZAR 1aat 1 do CESUR 

KAPTANLA BAŞLAR. 

yapı yor ihtimal ki dörtler paktını ihyadao. ~re' 
Müddeiumumilikçe hapishanede ya- run en büyük sullıcusu olmaktılfl., ~· 

pılan son teftişten alınan netice gayet olan idealine kaVUftllut buluaıacd' "'f" 
mlisaittir. lzmir hapishanesindeki mah- siyasi hayattan çekaecektir. ç..oıb~ı 
kO.m ve mevkuflar vakitlerini istifadeli 19 39 da 70 yaşmı dolduracak~r'. ~ıal 
bir şekilde, iş ve güçleriyle geçiriyorlar. hayatının yetm~inci yılında eşerıot e"~i· 
Mahktlmlar spor ve askerlik talimlerine etmiı bir devlet adamı saf atirle -:Cttiıı' 
de ehemmlyet vermişlerdir. ini genç elemanlara terketmekt~~teı"el• 

ve bahtiyarlık duymuı pek ırı 

l k b '' -k •ı • ., • dir;ütüa bualar tallminlerdeO ~ 
pe OCe Çl lgl Fakat bu tahminler içinde ~ if4I' 

lzmir vilciyetinclıe ı·hya büyük hakikat lngilterenia ,..,.:-. " 
muvaff.ao,.etine bütia din1_.. 

edilecek bel bağı...,.. olmuadw. ıaP" 
ŞEVICE'f 9 

Bu sene vilayet içindeki ınU.Wısille- --=- alt 
re 150 bin Amerikan asına çubuğu, 40 v • A J ,rıd 
bin asma aşısı, 25 bin meyvasız fidan, ı en ı uam mec 
on bin meyvalı fidan dağıtılmıştır. kapatıldı ~-:• ~ 
Dağ köylerinde de 12 bin dut fidanı Istanbulda, profesör bay ısıı;; ı.Jllt 

tevtl edilmiştir. Dağ köylerinde halkın Baltacıo~lu tarafından çıkart 15 f"b', 
kozacılık yapması teşvik edilmektedir .. lık cYeni Adam• mecmuası, ~ 
Bu itibarla dağ köylerinde dut atacı ye-

1 
tarihli sayısında çakan bir Y~~ 

~rilecektir. bmirde yakında bir ipek 1 yı bir sene ıntiddetle ka ~ 
böcekçiliği kursu ~tlması kararlapnı.ı- 1 Mecmuanın bu nüshası da 
~ im~~ 



11 MART CUMA 1938 

Asilerin bombaları ile 
Yine bir köy ve bir hastane ha~ap 
oldu ve bir çok hastalar öldüler 

J.' Salaınanka, 10 (Ö.R) - General mamıştır. Tebliğin neşredildiği bu sa
d ra?ko genel karargahının saat yirmi- atte ileri hareketimiz <lc\•am etmektedir. 
ekı vaziyeti hakkında tebliği : Aragon Kuv\·etlerimiı.in maneviyatı mükem-

cephesindc kU\•vctlcrimiz parlak bir ha- meldir. Bir çok mıntakalarda düşmanın 
rekeUe düşman cephesini muhtelif dört. mukavemeti tarafımızdan kırılmıştır. 
lrııntakada yarmışlar ve hir çok mühim Dün yapılan hava muharebelerinde iki 
~e~kilerle tepeleri de geçirmişlerdir ... düşman tayyaresini düşiirdük. 
crı hareketimiz bütiin cephe üzerinde Londra, 10 (ö.R) - Barsclon radyo-

~'.'.5aU olarak sekiz: kilometredir. Birçok su bildiriyor : Milli müdafaa neuıreti-
~.Yler tarafımızdan işgal edilmiştir. Beş nin tebliğine göre asilerin dün yaptıkla

)'Uzden faıla esir aldık. Düc:man muha- rı hnva hücumları esnasında Ponel da 
,ebe sahnelerinde bir çok Ulüler bırak- Jinz hastanesi harap olmuş, içindeki 
ftı~tu·. Ele geçit-diğimiz silahlarla mal- hastalardan 35 kişi ölmüştür. Dün ak
"'ınenin henüz sal ılması mümkün ol- şam iki asi tayyare Kalderayı bombar-

dıman etmişlerdir. Saragos vilayetinde 
bir çok köyler de bombardıman edil
miştır. 

Bu sabnh saat on birde düşmanın bu 
mıntakada ) aptığı bombardunan netice
sinde sivil ahaliden ~irmi ~lii, 25 ya
ralı. IS ev t hrip ~dÜınişUr. Saat 13.30 
da .Korkos:ıyJ bomb:ırJımaıı ~den asi 
tayyareler 18 ölü ve 150 yaralıya sebep 
olmuşlardır. lJ ev harap olmuştur. Bi
zim tayyarcle

0

rimiz dün akşam ve bugün 
düşman hatlarında ve gerilerinde birçok 
askeri hedefleri bombardıman emişler-

dir. 

Fransada kabine istifa etti 

Roma da 
B. B. Mussolini - Bek 

' 
görüşmesi için bir 
tebliğ neşredildi 

B. Bel:. 
Vaı"§ova, 10 {Ö.R) - Romacla BB. 

Bek ve Mussolini arasındaki görüşme
lerden sonra neşredilen tebliğ ve bay 
Bekin gazetelere beynnau çok iyi kar
şı lanmıştır. BilhaS:in B. Mussolininin 
biz.tal idare ettiği bir tayyare ile B. Beki 
gezdirmiş olması büyiik bir nezaket c e-
:ri sa;']lmaktadır. · 

Varşova, 10 (A.A) - Burada bir 
tebliğ neşredilmiş ve bu lcbliğ B. Bekin 
Zil· retinin iki taraflı haber teatisine in
hısa.r edeceğini ve Polonyanın harici si
yascüni asl:i d •ğişlırmiyeceğini tt-yit et
mesi !:>İyasi mahafilde bi.iyi.ik bir mem
nuniyetle knrsılanmıştır. 

Yeni kabinenin kurulması eski baş
vekil B. Blum' a teklif edildi Hiç bir itilfıf veya muahedennme ak

·8AŞT ARAFI 1 1NCi SAH1FEDE- dönmü~ ve burada az ıonra B. Vincent nun arzusu hakkmda sarih bir işaret mcv- dedilmiş değildir. Itnlyan imp::ıratorlu
'°IY•list grubu henüz kararını vermemiş- Auriol kendisine mülaki olmuştur. cut olmamasına teessüf etmiftir. Bu cru- ğunun filen tanınmasının ortaya yeni 
tir. Grup vaziyet almazdan evvel hadise- Bir müddet sonra radikal • sosyalist bun fikrince yeni kabinenin aüratli ola- bir unsur çıkarmıyacağı çi.inki.i Polon
ler hakkında daha geniş malumata sa- partisi reisi B. Daladier gelerek bir sa- rak teşkili elzemdir. Ve bunun İçin de yanın bu baptaki hattı hareketini ev
hip olmak İstediğinden saat 17 de topla-1 at kadar B. Blumla görüşmiiftür. Bunu partilerin kuvvetinden ziyade dahilde ve velc:e üırif etmiş oldu•:u nıütaliıası ileri 
"-caktır. Bu içtimaa radikal • sosyalist müteakip Blum kabinesinde dahiliye na- hariçte muayyen bir siyaset takip etmek sürülmekt ... dir. Maaınafih bu hareket 
'1an azası ile partinin idare komitesi zın olan B. Markı Donnoy da gelmiı azim ve kararından ilham almak icap bir dostluk lı .. vnsı ihdas <'tmış olup bu 
~n da iıtirak eedccldcrdir. &çtim:ı ve partisinin lideriyle mülakatta bulun- eder. hava tebligin bahsetmekte olduğu sa-
Patti reisi B. Daladier'nin reisliği altın- muştur. Yeni kabinenin teşkili istişareleri Ayan meclisinde c:imhuriyd birliği mimi teşriki teshil edecektir. 
"•olacaktır. böylece -biç olmazsa §İmdilik- B. Leon grubu bir içtima yapmı;tır. Grup vaziye-

Paris, 10 (ö.R) - Yeni kabineyi Blumun hususi ikametgahında devam ti tetkik ettikten sonra memleketin mev
lqlı:il vazifesini kabul eden B. Leon etmektedir. cudiyetini bile tehlikeye düşürecek ma
lıluın Elize sarayından çıkınca ayan reisi Bu sırada parti ıruplarının içtimalan hiyette olan bu buhranın süratle ve milli 
il. Janeneyi ve mebusan reisi B. Edou- devam ediyor. Müstakil sol partisi 8. bir çerçeve içinde, ancak bir umumi sc

Yeni 
---o--

lrd Herriot'yu ziyaret etmiıtir. Protokol Renecout'un riyaseti altında toplanarak limet programının tahakkuk ettirilme- M k b • • 
tnahiyetinde olan bu ziyaretlerden son- kabinenin mecliste bir rey almadan düı- siyle halledilebileceği ve edilmesi lazım- acar a ıne s l 
'11 aoayalist lideri kendi ikametgahına müş olmasına ve bu sebeple parlamento- geldii'i kanaatinde bulunm~tur. 

ltalyan - lngiliz ·müzakereleri 

ltalya 1936 deniz mua
hedesini kabul edecek 

Belçika 
Yeni maliye na2;ırı 

kir.'"i olacak? 
----0-

Brühel. 1 O (ö.R) - Dün toplanan 
kabine mt-clisi maliye nazırının, doktor-

Londra, 1 O (A.A) - Bahri mahafil ıduğunu hatırlatmaktadır. ların kat'i tavsiyesi üzerine, bir nJ mut-
~llgilizlNle ltalyanlar arasındaki müza- lngilizlerle 1talynnlnr arasındaki mü- lak istirahat mecburiyetini bildiren veya 
• crclerin ilk neticelerinden birisi ltalya- zakcrcler Milletler Cemiyetinin önümüz- muvakkaten, veya kat'i olarak ye~ne 
tıın 1936 deniz muahedesini kabul d- deki mayıs~ ayındaki içtima devresinde bir diğerinin tayini zaruretini gr)steren 
hıcsi olacağını beyan etmektedir. Habeş meselesinin halledilmesine müsait mektubunu göz önünde tutarak yeni bir 
b Bu mahafile göre ltalyan hükümeti olacak derecde ilerlemediği takdirde bu maliye nazırı tayinine karar vermi§'lir. 
u muaheclede derpiş edilmiş olan ·t· ·ı · ·· ··ı kt" ı ırnz 1 erı 6Uru ece ır. Fakat yeni tayin edilecek zatın kim 

16hdidata riayet etmeği bilamel kabul Ayni mahafil ltalyanın Fransa ve Al- olacağı henüz belli değildir. 
ctıni~tir. Yalnız Habeşistan fütuhatı tn- manya gibi zırhlıların tonajını 35.000 

yemın etti 

l'llJlrnadıkçn heynelmilel her hangi bir ton olarak tahdit eden mnddeyi kabul Brüksel, 1 O ( ö.R) - istifa eden ma-
İt'}· f liye nazırı yerine nafıa nazırı B. Meri o 1 a ı imzalamaktan imtina eylemiş ol- edeceği mütnlaasındadır . 
.....-., muvakkaten maliye nezaretini idareye 

Japon gemileri 
memur edilmiştir. 

Macar Başvekili B. Daranyi 
Budapeşle, 10 (ö.R) - B. Daranyi ta

rafından tcskil edılen yeni kabine erka
Brüksel, 10 (ö.R) - 1932 - 33 se- nı naip Amiral Horty huzurunda sada

nelerinde Belçikanın Fraıısadan akdet- kat yemim vermişlerdir. Nazırlann 

tiği 2 milyar 400 franklık istikrnzlann hepsi hüki.imet partilerme mensupturlar. 

Ü zer/erinde uçan tay yare/ere karşı .,. amortismanını yeni bir Fransız - Holan- Yeni maliye nazırı ,.e ihraç bankası 
da - lsviçre bankalar grubunun üzerine direktörü Başvekil B. Daranyi ile bir-

ateş açacağlTlf bildirdi aJmaST için anlaşma hası) olmuştur. Es- Jiktc beş :o;enelik pJ:ının tatbikini konl-
'f'okl o, 10 (AA) - Amirallık dairesi yeni evrakı nakdiycyi te<lııvüle çıkara- ki istikraz yüzde 5 faizli olup şimdiye rol edeceklerdir. Münhnl olan müste

~ınına söz söylenıeğe snlfıhiyetlar olnn caktır. Çin bankası Vl' münnkalfit ban· kadar ancak 400 milyonluk kısmı öden- şarlıklara tayin edilecek şahsiyetler 
~r zat Japon harp gemilerinin Çın su- kası tarafından Tientsin ve Tsingtao ve mişti. Bunun yerine çıkarılacak yeni iıı· hakkında bazı rivayetler çıkarıldığından 
:te;1nda ken~i Üzerlerinde uçan tayya· Santung damgalı olarak evvelce çıka- tikmz tah\ illeri ise yiizde 4 faizli ola- Macar telgraf ajansı bu hususta heniiz 
) ert> ateş açmak mecburiyetındt> ka- rılmış olan evrakı nakdiye daha 12 ny caktır. bir karar verilmedığıni bildirmektedir. 
~caklarını beyan etmiştir. Bu zat Çin diğer şehirler damgnsını hnvi olarak çı-
~Yareleri ecnebi mamulatından oldu- karılanlaı: ise daha yalnız Uç ay tedavül --o--

ndan Japon harp gemılerinin bu tay- edebilecek ve bu müddet zarfında yeni Hazine bonoları 
:Vareleri ecnebi tayyarelerinden tefrik evrakı nakdiye ile değiştirilecektir. 
:l~elerinin çok müşkül olduğu suretin- Yeni Çin parası Japon yenine bağlı 
e ızuhat vermiştir. bulunacaktır. 
. :Su zat üçüncü devletler tayyareleri- Şimali Çinde tedavüldeki paranın 

nın bu kabil hareketten kat'i surette mikdarı 260 ilfı 300 milyon dolar kadar 
Sek.inmelerinin Japonyanın pek ziyade tahmin edilmektedir. Madeni para ihti
'lrzu etmekte olduğunu bJynn etmiştir. yalı elli milyon dolardır. Ve buna do-
1 Pekin, 10 (A.A) - Son zamanlarda kunulmamıştır. Bu bankanın elli mil-

b
esis edılen Çin federal ihtiyat bankası yonluk sermayesi Japon bankaları ta
u . 

gun çalışına!, rına başlıyacak ve ayni rafından konulmuştur. Bu yeni Çin 
~:andn bundan böyle yegane meşru bankasına ayrıca yüz milyonluk bir kre
._.__:_adele vasıtasını teşkil edecek olan di açılmıştır. 

Büyük Şefimiz 
~~AŞT ARAF! 1 tNCt SAHiFEDE- Gürer bir nutukla açtı. Ata türkün 
~\'Vekiller, birçok mebuslar ve aalona giri•i candan ve çok ıami
._ n aranın hemen hemen bütün mi tezahürata veıile oldu. Alman 
._,:1brnıt •İmaları Halkevinde ha- neticeler çok memnuniyete fayan 

M·~lunuyorlardı. görüldü. Bu aktam da müsabaka-
usabakaları B. Cevat Abbaı Jara devam edil~it!ir. 

Paris, 1 O (AA) - Resmi gazete 3 
aylık vade jle yüzde 3 faizli hazine bo
noları ihracı hakkında bir emirnı:.me ne§· 
retmiştir. 

-0--

Balkan Ekonomik 
konseyi fhazırlık .. 
farına baslandı 

> 

- BAŞTARAFI B1R1NC1 SAHlFEDE • 

gazetesinin İtalyan kaynakların
dan alarak ne,rettiği bir habere 

göre ltalyan hariciye nazırı Kont 
Ciano, Hariciye vekilimiz B. Tev
fik Rüştü Arasın ziyaretini iade 

etmek üzere Nisan ayı içinde An
karaya gelecektir. 

Bu ziyareti müteakip ltalya hü
kümeti boğazlar hakkındaki Mon
trö muahedeaine ittirak edecek ve 
muahedeyi taadik eyliyecektir. 

K. Antant Bük-
reş toplantıları 

Bclgrad, 10 (Ö.R) - Küçük Antant 
iktısadi konseyi Bukreştc toplanmıştır. 
Gazeteler bu toplnntının ehemmiyetin
den bahsetmektedirler. 

Yugoslav - 1talyan 
dostluk cemiyeti 

Belgrad, 10 (Ö.R) - Belgrad tayya
re kulübünde Italya - Yugoslavya dost
luk cemiyeti teşkil edilmiştir. Bu top
lantıda bir çok kültür adamları bulun
muştur. Cemiyet ı·eisliğine bilgi aka
demisi üyelerinden biri seçilmiştir. 

---0-

Son toplantı 
Otomatik telefon şirketi lıissedar:ın 

toplantısı 31 martta yapılacak ve 1937 
yılına alt hesabat tetkik edildikten son
ra ılrket dağıln11:1 olacaktır. 

D. Z. işletme kurun.u 
Büyük bir faaliyetle çalışıyor 

Ankara, 10 (A.A) - Devlet ziraat isletme kurumunun mem
leketin muhtelif noktalarmda vücuda g~tircliği teşkilat bu mm
takalarda köylülerle sıkı temasta hulune.:-ak buralarda uade.sm 
daha iyi hazırlanmasına, hasat ve harmanın daha iy; vaı;ıtalarla 
ve iyi usullerle_ yapılmasına ve bu mıntakni.:.rın nğ~çlanmasına 
çahtmaktadır. 

Kurum tefkilatı mıntakalarda damızlık ve irat hayvanları ye• 
ti,tirmek ve bakmak usullerini de göstermektedir. Bu mıntaka
larda her sene ha.at bayramları ve hayvan bakım müsabakaları 
yapılacaktır. iyi hayvan yetİftİren ve besliyen köylülere mükafat 
verilecektir. 

Bursada gizli tedrisat yapan 
Musevi ev mektep_ler~ 

lıtanbul, 10 (Hususi muhabirimizden) -·- Buraada gizli ted
risat yapan dört Musevi evi daha basılmıf, dört Musevi kadını suç 
üstünde yakalanmıttır. 

Yapılan tahkikate göre bu Musevi kadınları da «Bakımevİ» 
namı altında birçok çocukları evlerine kabul eylemekte, onlara 
ders okutmakta idiler. 

Suçlular adliyeye verilmiflerdirı Haklarındaki tahkikat ve ta
kibata devam olunmaktadır. 

ispanyaya ihraç edilen 
yumurtaların parası 

lstanbul, 10 (Hususi muhabirimizden) - ispanyaya yumur· 
ta ihraç eden birçok ihracat tacirleri sevkeyledikleri malların he· 
dellerini tahsil edememektedir. ihracatçılarımızın alacaklarının 
tahsili imkanlarını arattırmak üzere te1kil edilen hususi komis
yon mesaisini sona erdirmek üzeredir. Hazırlayacağı raporunu 
iktısat vekaletine verecektir. 

F. Ribbe11trop Londrada Lord 
Halifaksla görüştü 

Londra, 10 (ö.R) - Bugün saat 11 de Almanya hariciye na· 
zırı Yon Ribbentrop Forreigıı Office'te lngiliz hariciye nazırı 
Lord HaHfaksla mülakatta bulunmu,tur. Bu görüşme bir saat 
sürmü~tür. Alman hariciye nazırı yarın bafvekil B. Neville Cham
berlainle görüşecektir. 

Londra, 10 (ö.R) - Muhtelif kanaatte lngiliz ı;azetelerinin 
hepsi Alman hariciye nazırı Yon Ribbentropun Londra ziyareti
nin Almanya ile lngiltere arasında faydalı müzakerelere mukad
dime olabileceğinden şüphe etmektedirler. Gazetelerin fikrince 
A!manya ile müzakerelerin faydalı olabilmesi için merkezi A\'· 
rupa vaziyetinin tavazzuh etmİf olması elzemdir. 

Cezayirde 350 belediye reisi 
ve muavini istifa etti 

Roma, 1 O ( ö.R) - Cezayirden bildiriliyor: Yerlilerden bir 
kısmına vatandaflık hakkını temin eden Blum - Yiolette kanun 
layıhaları sebebiyle yerlilerin belediye intihahatına girmesine 
muarız olan 350 kadar belediye reiıi ve muavini istif al arını ver
mi~lerdir. 

lngiltere - Alman )'·a arasında 
laydalı görüşmeler mi başlıyacak? 

Londra, 10 (A.A) - Bütün renklere mensup gazeteler Yon 
Ribbentropun Londra seyahatiyle İngiltere - Almanya arasında 
faydalı müzakerelerin başlıye.bilece~inde şüphe gösteriyorlar. 

Gazeteciler bir taraftan znnnettikierine göre Almanya harici
ye nazırının ileri süreceği büyük taleplerden ve diğer taraftan 
hiç olmazsa gelecek pazara kadar merkezi Avrupa vaziyeti üze
rinde hakim kalacak olan bulutlu havadan dolayı bedbin bulun
maktadırlar. 

Sol cenah organları Çcmberlaynin Almanya ile yaklaşma te
~ebbüslerinde akamete uğrayacağını evvelce haber vermiş olmak· 
la hata etmemiş olduklarını daha timdiden ilfın ederken sağ ta
raf gazeteleri bu gibi konutmalar için zamanın pek müsait gÖ· 
rülmemekte olduğunu kabul etmekle beraber 1ngiltere hüküme· 
tinin Roma ile olduğu gibi Berlin ile de anlatmak arzusunda bu
lunduğu hususunda ısrar etmektedirler. 

Romanyada 13 Mart bayramı 
Bükref, 10 (A.A) - 13 Mart bayramı dolayısiyle bir beyan

name ne,redilerek bütün Rumenlerin harıf ve ittihat İçinde ya .. 
tamaları temenni edilecektir. Batvckil ve Romanya patriği Miron 
hahambafına bir mektup göndererek Musa dini aaliklerinin dini 
ve mutantan merasimle dualar yaparak bu bayrama i9tirak et• 
meleri ve vatanın terakkisi için gayretler aarfolunmasını iste· 
mittir. 

Amerika da milletlerce-
miyeti mi kurulacak 

Yatinglon, 10 (A.A) - Panamerikan unyonu bir «Amerili~ 
Milletler cemiyeti» nin kurulması hakkında Kolombiya - Domlıı. 
nik teklifi metnini netretmektedir. Am~ika milletler cemiyeti1 
Cenevre ile sıkı münasebetlerde bulunacak ve Avrupanın orga\ 
nize edilmit mesaisine yardım edecektir. Bu cemiyeti Lahi ep• 
ternasyonal adalet divanını tanımıyacaktır. Cemiyetin eaasınd~ 
diğer devletlerin dahili itlerine karışmamak hakkındaki Amerl• 
kan prensibi sulh esnasında ekonomik iş birliği ve harp esna.l 
sında da mütecavize karşı kollektif hareket mevcuttur. 

Bu son tıkta mütecavizi cemiyet tayin edecek ve her aza bu 
mütecavize karşı projede esasları bildirilen diplomatik, ekono.c 
mik ve mali zecri tedbirleri tatbike mecbur olacaktır. 

Cemiyet hiç bir askeri zecri tedbir almıyacak fak at ayni za .. 
manda kuvvet ve cebir istimali ile elde edilen fütuhatı tammıya. 
caktır. 

Bu yeni cemiyet paktına muhalif bulunan bütün muahedeler 
feshedilecektir. 
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mühim bir rapor ATEŞE ATEŞLE MUKABELE Cok 
- ' 

Bütün bir kahve h:ılkın.a, Türk köyü nasıl zegin, 
yaylım ateş açan hır şerır . 1• J b•Jil 7 
Pollsln baslrelll ve zamanında h·rekEl l bUyUk bir neşe 1 ·ve mamur o a 1 ır e 

• 

Hctlkevi köşesı 
8 .. '<le 

1 - 11/3/938 cuma gilnil saat 1 ~ 
Kız Lisesi Fclsef e öğratmcni baY bil 
zım Gürpunar tarafından cGayri ta 

klcıll' ruhi ha1lerin başlıca sebepleri ha . 

tlclanın önUnU aldı. GözU kenh haydudun tam 'KöY NASIL ZENGIN OLUR? 
Ramanında hakkından gelen t urşun bir ço!l insan- 1 _Tohumlan ıslahı: 

dat mevzulu bir konferans verilecckW'· 
2 - ünlU Türk komutanı Atlllan: 

büyük bir resrni sayın ba~bakanınııı ..• 
saylavımız Celal Bayar Evimize goi~· 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dan u 
· ~ Trakya Umumi Müfettİfİ General Kazım Dirik u:Köy nasılE dermiştir. Her gUn öğleden sonra 

K .l- d 1 h la. }<!'- • •• zengin olur?ıt mevzuu üzerinde Ba•vekalete mühim bir rapor: haren yurddaşlnra gösterilecektir. 1 rfll 
öycru ejcnere o muş to um r ıs wı T • 3 .:_ Motör kursunu ikmal eden e d• 

-.l:ı· k"J ki ·· k Ut ı ı ·.·takdim etmittir. Devamlı bir tetkik mahıulil olan bu kıymettar: ~'" ır, e ·ı en e n urer ve a es ey - 16/3/988 ,..,1'J:amba gUnU saııt 17.30 

ıa .. ı muhakkak bir ö lUmden kurtardı 

ı · p----.::ı ed ·.·raporun bir suretini elde ettik. Aynen okurlarımıza aUnuyoruz·.: r-·:»' 
Pollı memurları, yapılım .,:lrf\ .... et Uze. !erindeki silahları nlmak istcm;~lcrdir.. cşır. cs.uınıa para er. H lk • lm ı · ~... ~ ···., •• , ,, , •• ,.,,.,,, •• ,, ••, ••••, ••• •• •• ••. •• ••,, •• •• •• ••• ••• ••• •• ••., 1 , ••• 1 •.11., • • ,: a evınc ge e erı. _...;1 

dne gece vakti bir kahvehaneye koşu- Bu cidden makul bir hareketti. 2 - Polikültür: 4 M · k d 1-- •ıt ifleı• bir pllinclır ve program işidir. zardan onunla alır. Orada foplananlar - otbr ursu yeni en --~ .. . 
yorlar. Fakat, işi kötU taı-afından alan iki ar- Köylerde polikültür cçeşitli ekim> ya- K 1 d k k lk k 1 yapılacaktır. isteklilerin evünize ınüt' öy er e, öy a ınma!ı için manevi i inci e lerin yardımlyle iskelelere yol-

Maksatları sar~uk saikasiyle hadise kadaştan Bekir sarhoşluğundan beklen- 1 ~ıl.ır. Bu çeşit ekim hem fazla para ge- şahsiyet adına ekim ve elli dekardan aşa- !anır. Fena ambalaj yumurtanın zannı caatlcri. 
çıkarmak istiyen ild şahsın Uzerlerinde miyen bir çiviklikle derhal kahvehan~- tınr, hem de dolu, çok yağmur, su bas-- 5 - Evimiz salonunda her hafta c~ · 1 ğı olmamak Uzere 100-200 dekara kadar çatlatır, bozulur. E!kimiş yumurta kıy- lı•• 
mevcut tabancalarını elde etmek ve ken- den dışarı fırlamış ve kapıyı tutmuştur. kısı gibi afetler olunca bunlardan bir 1 martesi günü saat on b~ .. ilk olcU1 

1 
] türü şeyler ekilir. Bunun parası köy metten düşer. D~ piyasaya yollana.muz. i"" 

dilerinl karakola scvketmektir. Suçlu, tnbancası.nı çekerek, bir ham- veya iki.·sı. • .mahvolursa ötekiler köy ünün Karagöz oyunu o~·natılmaktadır· '~ 
k sandığının önemli bir geliri olur. Bunun için yumurtacılık ve tavukçuluk " .. 

Polis memurlnrından biri, suçlulardan lede ön pençererun camını kırmış ve yeyecegını urtarır. 6 - 11/3/938 cuma günU saat on~ 
birinin tabancasını almak isterken iki namluyu uzatarak halkın ve polislerin ı 3 - K6ylüyc toprak : B

12 
.. :- Fki~anl cı~ık: 

1 
'--lk satış kooperatifleri imdada yetiştirmeli- tesiniıt v• 

. . • • k"" 1 utun oy erın ağaç anması ~ ın- dir. Her şeyden ance tavukçuluk satış tJda Dil, Tarih, Edebiyat komi rdıt 
suçlu ayni Anda, tertipli imişler gibi, üzenne ateş etmege başlamıştır. Topraksız veya ıoprngı az oy Uye .. 1. b. k d H, 1 ~ d 1 h kil saat on yedide yön.kurul içtlnııu v-a · 

haned KAHVEDEKI PANIK : toprak verilmeli ve bu i~ çok esaslı tet- manın en onem 1 ır ısını ır. e e aı;aç- eni en a tatte bUyük ekonominin 
kahve en dışarı fırlıyarak kapıyı 1ı ı_'kl d 

1 
d ~ sız ve nğacı az bölgelerde buna daha çok hacmini gen~leten kUçlik ekonomi yo-

:tutuyorlar. Suçlular, kahvehane pençe- .ıu ere aynnma ı ır. [!] 
B . t kah h d b' 'k 1 4 S 1 Art . . çalışılmalıdır. Meyve, ağaçları başta ol- tuna 1ltılmnlı ve fantazi sayılmamalıdır. fi Ö 

resinden halka ve polislere ateş etmeğe u vazıye, ve ane e 1r panı - u ar, czıyen. k .. ..1 • 1 k te . d ~~ p ~ ~--
varatm•c:tır. Kahvede bulunanların bir Kuru topraklarda verimi artırmak için mf ad u

1
zercl go ge ngkaç an, 

1 
cres ~n. en. TAVŞAı.'iCILIK ~'(' • · 

başlayınca, kahvehanede bir paniktir " ~ . . . 1 d f ay a anı an Kava ağac arı yetıştirıl· Yeni kovandan başkn aile ekonomisi- I 
başlıyor. Kanapeleıin, sandalyelerin al- kısmı kanapelcrı, .sandalyelerı kendıle- akar su ar an aydalanma yolları aranıp . k"" 

1 
• • • _ -----~ 

. . . . . 1 1 al . lm 1 mesı oy er ıçın servet ve sablık kny- nin çok faydalı yardımcılarından biri . 
tına sakLınanlnr, cimdab diye bagı· ran- rıne sıper yaptıklan gıbı, hır kısım halk bu un:n ı, nrtezıycn kuyuları açı a ı ğı "' etti• 

1
. 

1 
. k 

1 
k ku ta 1 1 .. .. ·ı na dır. olan tav~ancılığa da ayrıca önem verilir. Vatman Uşaklı Salahettin, idarC d• 

lar arasında, bir polis memuru vazfYe- ta po ıs erın nr a anna geçere rşun- şan su arın :zarar arının onune geçı - f .,ııı 

l.d. HAYVANCILIK Bizim köylümüz az et yer, ehlt tavc:an ği tramvayı Karantinada altı 1 , .. 
tin nezaketini kavnyarak asil vazifesi- lam hedef olmaktan kurt'ulmak istemiş- me ı ır. ~ atı>"' 

G 1 - Hayvanların seleksiyonu: lezzetli etinden başka, Ankara tavşanı- Alber Hazan isminde bir çocu!a ç _ı 
nin başına geçiyor. Halkın ve şahsının lcrdir. Fnknt gözü kararan Bekir, he- 5 - übre: - ,~ t.. .. blyeo 

DeJ·enere olmuş Sıg·~. At ve Merkep nın 10-15 santim uzunluğundaki beyaz rarak hafiıçe yaralanmasına sel7<' 
hayatlnnnı sırf korumuş olmak ıçın, deI aramadan mütemadiyen ateş et- Verimsiz topraklarda ve dinlcnmeğe 

b klan ı 1 d b · ı·· b"" nesli temiz kan, cins ve kuvveili bog·aıar tüyleri besi ve para geliri bakımlarından vermiştir. . 
balkın üzerine kurşun sallıyan suçluya mekte devam elmistir. ıra ı tara ar a gü renın ro u u- ·sınW 

k Sah ll d d 1 k ld ve nygırlarla selekte edilir. Bol sütlU köylU için birinci kaynaktır. Değcrlerile * On yedi yaşlarında Ağatusa 1 d "'' 
karşı ateş ediyor. POLISLER VAZiFE BAŞINDA yü tür. i erimiz en a a ara a m- :ı.. e.,-

1 · kl k ı· b"" ··k ·ıru d ı meshur Hollanda \'e Viyana mavisi ve de bir Yunnnlı kızcağız, kordonOll .. Polis tabancasından kurtulan kurşun lan gübre ere yazıktır, bunların iç mem- ıne · er, ço et ı ve uyu cı ana ar :ı: • .11rııt" 

f 1 k r 1 b · v ··k·· ı 1 B ı p Viyana tavsanları bütün köyleri dol- siyle birlikte deniz kenarındıı.n r J. 
meseleyl hallediyor. Ateş eden suçlu, Vaziyet bu de a cidden nazik bir saf- c elle sar yer eri oldur, organıze gc- e o ·uz er a mır. un ar azar ve pa- • rfl.O"' 

1 1 · .. ı·· d d durmalıdır. ken, güneşin grubunu seyrettiği sı 
knfasma rastlıyan kurşunla kanlar için- ha arzediyordu. s~rs ... ri kurşunların, 

1 
rektir. nayır ara goturü ur, ora a para e er. 

V. ARICILIK deni7.e düşmüş ve kurtarılmıştır. 
de yerlere yıkılıyor. halkın ve polislerin hayatlarını tehdit ı Gübre hizmeti gören Fike ve benzer- lnek, yük çeken koşu :hayvanları ıs-

Fakat ne kadar fena bir tesadüf ki, etmekte olduE,'U muhakkaktı. I leri yeşil gübre rolünü almalı ve top- lah edilir. Dejenere olmaktan kurtarı-
ayni kurşun o civarda traş olan bir müş- 89 numaralı polis memuru Jbralıim, raklar beslenmelidir. lır. Köylünün elindeki At ve Merkep- y Köylcnle .aile ekonom~nin ve sağlı- Ç b b l • 
terinin koluna da rastlıyarak yaralıyor. suçluya söz dinletemediğini, halkm ve' Memleketin tanınmış bölgelerinde ler bozuktur. Cılızdır, uıiftir. Bir Mer- gının değerlı v.e ~aydalı hır unsuru olan inde er er ettf1 

HADISE NASIL OLDU ? ı şahsının hayntmuı tehlikeye girdiğini: sun'i gübre fabrikaları köylere maliyet k~bin 30.40 kilo yük taşıyamaması fena modern nrıcılıgı ılerlctmek, kara kovan konuşması yasak 
Hadise Izmirln Dolaplıkuyu mahalle- görünce derhal tabancasını çıkararak 'ıfiatine verilmeli ve onun kaldırabileceği bir aczin alamcüdir. Ancak kısa mesa- =~~ ;rıık ktıpam~ köy.~~: Berberler, usturaları ile olduğu ~r 

sinde, Yusufdede caddesindeki kahve- ateşe mukabeleye başlamıştır. en yakın yerlere kadar deniz, kara 'C felere yük taşıyabilen bu hayvanlar on e gele~ işle~den bırısıdır. Iyı çeneleri ile de ctraş> ederler diye ıntf 
hanelerden birinde cereyan etmiştir. 89 Ibrnhimin tabant'asından kurtulan 1 clemiryolları ile gönderilmelidir. Besle- köylü icin zarardır. Memleketimiz gibi yıllar& en az kırk kılo bal veren fenni h d F kat babal ~ab_,Jeıl· 

f ' k 1 b'T" k'" ı da· tm lı h ur ur: a arınız, aa <-; 
Evvelki gece, saat 23 sularında yirmi mermilerden biri suçlu Bekirin kafası- nen toprak nankör değildir. Bire dört kışı ve çamuru bol yerlerde ve dağlık ovan aı-ı .. u ~ . oy ere gı a ' c- n1z be;berin koltuğunda tr olutk-'tııı 

beş yll§lannda Bekir lsrninde bir genç, na isabet ederek ağır sureUe yaralamış-~ veren toprak bire on beş vermiş olur. bölgelerde kuvvetli katırlara ihtiyaç men her koylü elinde bulunmalıdır. her h:ıldc hJ ikon ulmasa 8!anısrı Sl' 

arkada§ı 19 yaşındaki Yaşarla birlikte tır. Ayni mermi, hızını alamamış ola- 'ı Selekte tohumlar böylece besli toprak- vardır. Merkez aygırlariyle küçük çaplı VI. EKONOMi kılır. Siz rah!t rah~ kanapede 0wtıır• 
Yusufdede caddesinde, Kanarya Ibra- cak ki kahvenin karşısındaki berber lardn fışkırır, yüzleri güldürür, ambar- kısraklardan eyi do1 katırlar alınır. Eko- k b zd si •• ı gUzel tt1• 

1 7 K"y r~lk b kas en yanı a~mı a ze ıuze 
hlmin kahvehanesine gitmiştir. dükkftnındn traş olan ve Orhaniye ma- 1 Iarı, devlet silolarıııı doldurur. Köylüye nomi pazarda yer al·-. Eyi para getirir - 0 mma an· 1 

: ı ı ta b' · 1 d "kl tene ha~1• 
Kahvehane bu sırada kalabalık bu- hallesinde oturan Ahmet oğlu Hasanın 

1 
\'C çiftçiye '1'Öslerilecek yol az teori, çok ve dnhn eyisi de ordumuzun toplanna, Belediyemiz.in olduğu gibi, köylerin er an~ B~ltıkı~ıskn cdn. 1şı inyet ekkUr et· 

"\ d • 1 kl b" b ka nız var. ı u ıs en ı er e eş 
lunuyordu. Gece vakti içerek failaca sol koluna isabet -ederek hafif surette pratik ve eyi denene eserleri olmalıdır. makineli tüfeklerine birer kıymet ola- e mnnevı var 1 arı namına ır an k 1" 
sar~ olan bu iki arkadaş. kahvede bu- yaralamıştır. .6 - Yaş ve Taş ):Onc:ı : rak ek1enir. il.."Unılnuılıdır. Köy bütçelerinin yüzde m;ak:~~·inde berberlerin kon~ 
lunanları bizar ettikten sonra. tabanca Yaralılar derhal imdadı sıhhi otomo· Bugün köylünün hayvanlarının baş 2 - Aşım duraldan: beşlerinden ve Imece tarlalarının geli- yasak edilmiştir. Daha doğru!U. rtıı.le-
lle ve ölUmle tehdit etmişler ve küfürler biliyle memleket hastanesine nakledil-, gıdası sam:ındır. Samanla }1eti~en bu Trakya da 20.000 kısrak vardır. But rinden t~~lanacak. parala~. ~~Y kalkın- rine ntaske geçirmeleri yani a~lı 
savurarak hakarette bulunmuşlardır. m!ştir. Bekirin hayatı tehlikededir. ha~vanlarıp. i~ kuvveti. ~zdı:. Sunla~ kısrakları merkezlere getimıckle köy- masuıın oz kaynagıdır. Koyun yapaca- burunlarını kapatmalar:, yalnız gozl~ 

Rahrete uğrıyanlnr karako1a başvU- ADEIYE FAALIYE'ITE (yı bakmak ıçw yemleryu çogaltm~ la- lünün 8-10 gün kaybetmesi bir çok mas- ğı işleri bu banka köy namına yaptırır. açık bmıkmalan mecburi kılmınJŞ! 
runca, iki sarhoş genç kahvehaneyi ter- . .. . .. j.zım ~\dup gib~ çqyır ve yaş .:e taş ~on- raflara girmesi yüzünden kısraklar ge-t Beledirelcr gibi köyler de ayni tarzda Bundan asıl maksat, berberlerin ge~t' 
ketınişler ve sokakta havaya silah ta at- Zabıtanın habe.r vermesı uzerıne no-

1 
ca nımetıne de kavuşmalı, köylerde yaş !emiyor. Kısır kalıyor, yahut kötü döI-ı borçlarını öderler. zelik etmemesi değil: Nefeslerinden ıı1üt' 

mağa başlamı§lardır. betçi müddeiumumi muavini B. Sabri J ve taş yoncası, suan çayırı gibi yılda bir lere takılıyor. Bunun için köylüyü aya- Verimsiz yıllarda bu banka köylüye tcriye hastalık geçmesin diye bu tedbltl 
Dolaphkuyu karakolu hadiseye derhal hadise yerine gelerek tahkikata brışla-ı kaç defa mahsi'ıl veren besi kuvveti çok ğımı7.a getirmektense köylünün ayağına 1 

az faiz.le para vermek suretiyle yardım alm~lar. Fakat her halde gerek ınuıte" 
el koyarak, karakol mürettebatından 89 mıştır. Ko.lwedeki şahitlerle, polis me- .olan nebatların ekimini temin etmelidir. gitmek şarltır. Bunun için de daha de-I eder. Böyle bir siste.mle .. k~ylünün. s~tı rilerin, g~rek berberlerin bu vaıiYetfl 
sayılı polis memuru Ibrahim ŞinJi ile 85 murlarınm ifadeleri tcsbit t'dilmiştir. 7 - Kanaralanlan toplanacak kanlar- rin bölgelerde aşmı durakları yapbr- yere gelmez. Devlctı, buyuk ve ktlçuk 1 kıla ktı 
sayılı Hamdi Çakal hldise mahalline Hnlkm, kendisine tevdi edilen hayalı- dan faydanlanma: makla hayvan kısırlığının ve kötü döl 1 Endlislriyi tutar ve yükseltir. can an sı ca r. 

gitmişlerdir. nı korumak vazifesini üzerinde bulun- Bütün kasaba ve büyük köylerin lere takılmasının önü alınmalıdır. 2 - Depolar : (!1,8 

Bu sırada Bekir ve arkadaşı Yaşar duran bir polis memurunun, müdafaa mezbahnlnrın<la (kanaralarında) ki kan- 3 - Damızlık koç, tay ve boğa çiftliği: Pulluklar, Maro kalbur makinaları, ken bir yandım da onu !akre ve a 
Şah Mustafanın ayni semtteki kahveha- v.~zi~etin.~e yaptı~ı ~~r~ket lı~ç bir usul-; lar hayvnn gıdası ve tarla gübresi ola- Köylere ucuz para ile en eyi damızlık- Mibzerler, ot vo saman balya makina- slirükliyen hayat şartlarını darlııtBJI 
nesine girrni§ bulunuyorlardı. !kisi de süzlu~ gostermedığı ıçın polıs meınuru 

1 
rak hayyana ve toprağa verilmelidir. Bu laı- verm~k. içjn damızlık at ve boğa\ ları, ha?. b~~g~. ~mına harman maki· amiller ortadan kalkar. 

zil zurna sarhoştu. Ibrahim serbest bırakılmıştır. Bununla da organize edilmelidir. namzetierıru gene köylerden pal'a ile naları gıbı koylunun çok muhtaç oldu- 6 - Ha110.t pahalılığı ile sa1)4f : • 
TIPKI GANGF.sTERLER GIBI beraber tahkikata devam edilmektedir. 8 _ Savaşlnr: alıp bu çiftliklerde ve en eyi bakını şart_! ğu mak.ina ve avandanlıklar için depo- Son dünya krizinden sonra Zira! ınaJı. 

Arkadaşlannın verdikleri ifadeye gö- Köy tarlalarını mahveden toprak ve 1ar altında. küçük para ile yetiştirmek 1 lar kuru~nlı, bankalar kredi açmalı, iUllerin füıt d~ldinlüğU Türk k8flttsllk 
Bu kahvehanede boş dumııyan iki ar- Te Bekir, içtikten sonra şuurunu kaybe- mahs<il hastalıklariyle ve meyveleri, bağ- ve köylünün kötU döllere takılan hay-1 bunları .köylere dağıtmalıdır. Biltiln nün bütçesini çok sarsmıştır. En '1' 

:kadaş, kahvede bulunanlara ağır kUiilr- decek vaziyette sık sık görülmüştür.... lan, kurutan Urtıllaila ve başka hasta- vanl.annı kurtarmak ta ec;a~lı bir konu- bunlar birbirini destekliyen işlerdir. hububat eken kaylUmfizUn, pazara #' 
ler etmişler. din, iman sövmeğe başla- Şuuruna hakim olamıyacak kadar içen lıklarla esaslı savaş yapmalı, orman mU- dur. 3 - Krediler : türdüğU malına ~ ellne &% para ge4l 
~ır. suçlunun, polis müdahalesi olmasaydı, cadele teşkilatı köylüye daha çok fayda 4 - Eneme: Köylerimiz kredi ile araba, hayvan mekte ve buna karşı ise satın aidıit :. 

lki polis memuru kahnhaneye girin.- bir kaç kişinin hayatına kıyması ihti- verecek şekilde ge~letilmelid.ir. Memleketimizde çi(t, koyum, binek I almalı, 1·avaş yavaı çift işlerin.de at, teaya {azla para vermeğe mecbur ~· 
ce, işi tatlıya bağlam~ o:ımak için, üzer-, mali vardı. 9 _ Ormanlık köylülerine kolaylık: hayvanları türlü sebeplerle dejenere ot- I öküz yerine geçmeli, devletin tohum ve Iunmaktadır. Bunun için Şehir 118 rıJY 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~-~ ~k~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ja
. ponlar çok okuyorlar deki köylülerin geçinme şartlarının dil- çük ve cılızdır. Kötü darruzhk:Iarı :fa- cins tohwnlar &ğıtılmalı, yerli ve zaif dan bulunan emtea fiatleri sıkı Jco;... 

:zeninde gitmesi için bunlara orman mah· aliyetten alıkoymak. için fenni yollarla 1 hayvanlar iyi cln$ n kuvvetli hayvan· edilmeli ve hayat pahalılı!ı ile 
sulierinden faydalanma imkan ve kolay- Eneme ameliyatı yapılmalı, bu f1 bir 

1 
larla selekte edilmeli w bunun için ye- işlerine de ayrıca: önem verilıne]j.cU.t~ı 

Iıklar:ı verilmelidir. program altında yürütülmelidir. ı niden yer yer damızlık dçolan açıl- 7 - Köı/fü iflmnin te11dldtl.art
71 ı.ıı~ 

B •• d h h • d ''M• 10 Y · zi ıl TAVUKÇULUK malıdır. Tütün, Alyon, pamuk gibi mah- Köylerin harman zamanındakı n ~ 
U yuz en emen epSJ e IYOPn Göçmen;cr~:m~; v:.a.:ı~a~ka sebep- 1 - Tavukçuluk, yumurtacılık:: jsullerine karşılık, köylü ipotek sureüy- ml devfirme işlerini çabuklandırı:ıet 

Terakkiye doğru dev admılariyle yil-ıgibf sanayi erbabı da onları fabrikaların- Icrle bazı yerlerde yeni açılacak funda- Büyük Türkiye memleketi ekonomi le para almaktadır. için gerekl!n Ziraat makiııaları de]cte6 
rüycn Japonya medeniyeti henüz yem da çal~ırmaktan imtina ediyorlar. Jlıkları ve yahut henilz işlenmemiş sert alanında tavuk v~ yumurta memleketi Bu gıôl mahsuller için zira! sigorta eli ve kollektif hareket temin etnl~ lr 
sayılan bir memlekettir. Japon hUkümeti, halihazırda, bu yeni f ve boz toprakları köylU kendi cıltt vası- tanınmı~tır. Cfnslerinin zaif, dejenere, usulü yapılmalıdır. dir. Bu surdle köylerde boş kalac cJf 

Fakat bu seri inkipf hiç beklenmedik tehlikenin önUnU almak çarelerini ara- talan ile süremcmektedir. Bu gibi yer verimsiz olm.ı:ısı karşısında tedbfr almak 4 - K~ kıun&c,..Z.,. : çl köylüler pamuk, ü:dim,. tnclı'. ~ 
baz.ı neti~ler vermiştir. Filhakika çocuk- maktadır. Binlerce kadın 5ırf gözlük 1 ve hallerde köylüye devlet araç ve ya- borçtur. Türkiye topraklanna va ikli- Geçen sene çıkan yangınlarda altm ve :.ıeytiıı... gibi mahsuller Y~ Jls~ 
tarda ve h_O.V.Uklerde miyop denilen göz kullandıkları için bekAr ve işsiz kalmak- raçlariyle yardım etmeli ve yahut gene mine ım iyi gelen cinsler d~vlet ve vil!· ve kAlıt para olarak köylünün kayı~ bölgelerin tam iş zamanımla ijÇıY' ~zw~ 
ha~Iığı aıtgıde artmaktadır. Bunun se· tadırlar. devletin yardımı ile kollektif tarzda bu yetler fedaklrlığı ile büyük yerlerde bü- 1annı. tesbit Wniftik iki 1aatte (il) evi yaçları varken buralara~ duratl rl'f• 
bebı Japonların çok olcuOMalart, çok ça- Vakıi eı·kekler de kadınlardan daha işler organlze edilmelidir. yilk istasyonlar açılmalı, döller yayıl- yanan Koyunbaba yangınında bu tan- lUlerin deniz ve kara yollan ~~ e• 
Jışmalandır. eyi görmemektedirler.Fuat onlann göz-1 11 - Manevi şahsiyet adına ekim: malı, eyi yeti§tirilenlere prim verilmeli da çıkınlar para ve baııknotlannı kay- le nakli ve bu işin orıanize ecli eııd1"· 

. Vakıa bu ~utalı~ın pek te tehlikeli lük kullanmaları o kadar büyük bir f PlAn devletin büyük ve küçük enclüs- ehli sergiler açılmalıdır. bedenler çoktur. Para saklamak, para önde ıelen kallrnıma işlerUnlıd 
bırşey ol~adıgı ~e nıhayet ancak gözlük tehlike teşkil etı)liyor. I tris.inde temel taşı olan köylüniln alın Yılda (300) yumurta ve 3 kilodan S ıöa:ımek Obi eüldm kalma kö- 1 - Satıı koopcTatijleri: ~· 
takmak ıc~p et~e~i ileri ~ür_üleb~~ir. Filhakika erkekler, .~özlüklil kadın-fi teri ve na.sırlı eli ve onun mahsulleri kiloya kadar et veren tavukl41r artık ~ ~ yeri» kumbara ve Kredi lwoper~tifie.rl Y~~u ila kredi pt' 

F:kat hakikat hıç ~ oyle değildiT. Çun- larla evlenmek istemedikleri halde, ka- kıymetlenmeli, rasyonel bir hareket yap- batı memleket1erfni sarmıştrr. Bi%de ise aı~ cii2danı usulilnil köylere yaya- sarmaye lJinl dil.ı:elten. köylü Jll~ıı" 
~-u ~apon erkekJennden :berisi. göz- dmlar, kocalarının gözlüklü olmalarına 1 nıak için devletin yukarıdan aşağıya ka- yumurta denen nesne köylünün müba- bilmek için Milli hanka1ardaıt köylünün tarken gene tefeciliğin yaınan bit ıt· 
luklli kadınlarla evlenmek ıstemed.iklerl fazla ehemmiyet atfetmiyorlar.. f dar tekin ve kontrol altına alması esaslı dele vasıtasıdır. Her §eyini çarpdan, pa- ayağına kadar varabilecek bir kolaylık ğına girmekten ~nelini al~ "'' 
m 1 ekonotxıist ve Milli ekonomi baktntm· Bunun için piyasaya hikfnı ol~ ---'e-
~LER:= " 6 1 •• Jıl'~sı?'~= ww-ın ea••z•ı+n* ta •w• ' dm. ileri bir dÜJÜılCeclir. büUinmerkezleriyle uziapu ~e ba:;;ia--
Su gelir akar gider H~-e r g u·. n MEVLANADAN BIR PARÇA: 5 - T~ecilerlc 14VCLJ: feıl satış koope.ratiflerl açıhnaS1 rd•" 
Yiir ge1ir bakar gider clnsaf et ki aşk eyi bir iştir. Fakat BiltUn kasaba ve !köyleri saran tef nün malına kıymet •erilmesi, :z,ara btrl· 

fena tabiat onun saifetini bozar. Sen, dlerin elini ve belini kırmak içhı kredi kurtarılması başlıca hareketlerden 
Neyleyim ben o yari 
Canımı yakar gider şehvetinin adını ~k koynıu~sun halbuki kooperat.ifieri kurulur. Sonra mahsul- dir. 

şehvetle aşk arnSlnda ne uzun mesafe leri değer fiatleriyle "3tmak için satış 9 - Kii.çük Zenaaılar : bt• 
Küptin içinde reçel 
Kara gün gelir gccer 
Benim kalbimde sensin 
Seninkinden kim geçer 

Bir kuşum var havada 
Yavrulan yuvada 
Ben burndn ağlark n 
Ydrim uyur orada 

Kayalar karda kaklı 
Bülbüller zarda kaldı 
Gönül kapısı kilitli 
Anahtar yfu-da kaldı 

vardrr.> kooperatifleri kurulur. Urün ka~ığı Köylerin kazanç kaynaklanobn d• 

~ 
ile ve mevsimlerinde ödenmek üzere risi de el, ev zenaatlarıdır. B~~ıar1111ıı, 

BIR ATA SöZO: köyleri tartın ve filçUsUz kontrolsfu: bir esaslı surette organize edilıneJıdir· çat"' 
he.sap ve kredi ile küçük köylünlln bel kilim çorap "nzmA bez, d<>kun

13
• cV'" 

Meyva çok denli sinek ~· • · ' ' " ' }tir ç • • e.n yere .oçcg kemiğine dokunan sabit veya gezici te- şaf, tentene, kasnak, gergef, pe~ : ..tbl 
ıle gıder. f ·ı rcI l . b 1 el d f b --orlerl :.-ecı er vn ır cı un arın ve cep e - re, uçkur, mutafçılık ve e.ı..ı.«- ,e te-

Bffi BIL.\IECE: 

Sopa vu.n:luın başım 
Çıktım tepe b3§ına 
Cevabı: yann 
Dilnkü bilmecemiz.: PORTAKAL 

terleri karıştırılırsa pek çok köylülerin el işleıine prim vermelidir. sernıa.) tcŞ~ 
hazırdan ve bedava yer \•e geçinir gibi darikinde kolaylıklnr gasterilınelı, ıeı" 
çerçilere ~e kadar takıldığını büyük acı- vik olunmalıdır. Bu işlere nı~.eril· 
lar duyarak göreceğiz. Bunlar Ü7.erinde gWar köylilye taksitle ve ~~u y-örı• 
kanun ve idare bakımından bir kontrol melidir. Böylece aile clcononıiSl 
v-. hiç ob?Ul%Sn bir :frcnley~ ,erektir. Bir den dcı hızlandı.nlmalıdır. 
yandan köylilYü zenıtinletmeji düşün lir- - SONU YARIN -



l
kumaflar, ~la su.tenmlttlr. !alon
laraı en bUyüiü ve en misum( ?) olanı 

1 
içkiye ve dansa tahsia edilen aalondur. 
Marlen İçeri airince bir masadan alkl§lar Yenilen Favsta 

Esrarını Marlen 
Dietrich anlatıyor 

"ukavele olta· 
tna düıen bin

L ~rce genç kız 
ır ümit ve ha

,)al cehennemin
~e aylarca bek
,erler. Angaje 

gilınenln İm· 
anaız olduiu
\l anlayınca dü 
rler. Sefaletin 

~11 ınüthit 11ir-
NJ>larına yu-
~arlanırlar. 

Clover Kulüp 
kk eararenaiz 
Lir batakline-tir · Burada Ho
l ~dun prent
erl cece eilen-
telerinin l>ütün 
ieıaletini aizler-
er .. 

-6-

-yükseldi. Bir kucaklatma ve takdim~
rültüsü arasında Hollyvood aristokrasi-
sinden on isim ifitiyonım. Bu isimler Yazan: Mltel Zevako 
Şenkler, Barimorlar, Benetlerin isimleri- ,_ -••••••••••••..,•••••••-'~" 
dir. Oturuyoruz. Marlenden aynldun. O - 88 -
birazdan Clover Kulübü terkedeceğİn· - Evet ... Ama siz isterseniz, Katerin ya daha geçilirdi. Bu odadan ayrılan 
den bu cece kendisini bir daha gÖnnİ· dö K.lav şu dakikadan itibaren sizin ka- merdivenle yukarıya ç.atı arasına çıkılır, 
yeceğim. rınız olmaz. Sizin onunla bağlılığınızı a!Jağıya Katerin Dömediçinin dairesine 

MAHPESTE TATiLLER çözen boşanma emri buradadır. Onu ba- inilirdi. Giz bu merdivenden çıkınca ön

Etrafıımzdakiler ıayretle ve hararetle na dostum papa Sikst Kent evlenme he- ce kralın salonuna girer, burada yanın
içiyorlar. Burada hemen herkes, ayni diyesi olarak vermiştir. da taşıdığı zabitlerini bıraktıktan e.:mra 
rejimi takip eder. Alqamm aelôzine ka· Favsta boşanma emrini Dük dö Gize kralın mabeyn odasına geçerdi. Bu oda· 
dar salatalar, meyvalarla, pancarla, Ana- uzattı. Dük onu mumun yanına götU- da her gün bir takım adamlar bulunur 

rerek okudu. Sonra da masanın üzerine ve Ci :r.bunlara sorardı: 
nas ösü ve buzla au ile karnı doyuru1'8". 
Sonra içki bqlar. Sababm üçüne kadar attL Ba§ını eğdi. DüşUnıneğe başladı. - Kral nerede) 
çabuk, müthit ıurette çabuk içilir. Hele indirilen darbe çok müthişti. Bir ölü gi- Salonda bulunanlardan bir parmağıy-
erkelderden daha az mukavemetli olan hl sararmış, muhakemesini kaybetmiş, le ya yatak odasını veya çalışma odası· 
kadmlar bu hayatın cehennemi olan çılgın bir hale gelmişti. nı gösterir. Giz de doğruca gösterilen 
ahenırine uyabilmek için çok zahmete Favsta soğukkanlılığım bozmadı. Ma- odaya aile e&adından biri gibi daima 
katlanmak mecburiyetindedirler. Holi- sadan bir kalem alarak Dük dö qjze serbestçe girerdi. Çünkü kral kendisine 
vudda ıece vakti içen bir kadm seyret- uzattı. Otomatik bir makine gibi Giz ka- gece gündüz kapılarının açık bulunduğu-
mek unutulmaz bir maruıaradar. lemi aldı. Imzalayınız emrine itirazsız nu söylemişti. 

Y anundaki adam: 
boyun eğerek imzasını attı. Favsta se- Bu sabah Larşan bütün nöbetçileri de· 

- Bu da tab1den dönmiiJ, dedi. 
vinç içinde koştu. Salonun lki kapısını ğiştirmişti. Nöbetçiler çok sık dikilme
açtı, içeriye bol ziya doldu. Salon adeta mişti. Sanki şato her zamanlö müdafaa 

Danseden ve mütemadiyen anlatan bir kilise haline getirilmişti. tertibatından bile uzak bırakılmıo bir 
esmer renkli ıİ.fman bir adamı göster• Mihrabın önünde ihtiyar kardinal dö manzara atzediyordu. Kralın çalıllJUl 
di.. Bürbon hazırdı. Kardinal dö Giz, DUk odasının nazır bulunduğu bahçede üç 

Gösterilen adam sinema finans ate- dö Mayen, Düşes dö Femor, Dilşes dö yüze kadar silahlı bir kuvvet bulunuyor· 
minin büyük efendilerinden birinin ka- Mont Pansiye koltuklara oturmuşlar ev- du. Kralın "çalışma odasının nazır bulun· 
çakçılar ve gangester-lerle temasta bu- velden bildikleri hadisenin cereyanına duğu bahçede üç yüz kadar silahla bir 
lunduğu devirde ıahsi muhafızı idi. Ser- intizar ediyorlardı. Favsla Dük dö Gize kuvvet bulunuyordu. Karakol odası ci .. 
Yet kazanınca patronunun fonde de pu- döndü. Ve dedi ki: vannda bir mahalle dört top yerlC§tiril• 
varı oldu. Şimdi çok şeref ve saygı gö- - Haydi Dük, nişanlınıza clinitl ve- mişti. Bu toplar hemen ate§e hazır va• 
rm bir §ahsiyet haline gelmiştir. Ada- riniz. Ve beni mihraba doğru götüril- z.iyette bulunduğu gibi derhal dı~rı çı• 
lctle ıörül~ e&ki bir hesabı, bir cina- nüz! karılacak tertibatı da haizdi. 
yet hikayesi vardı. On sene hapiste ge- · Dük geri gerl çekilmek istedi. inim Dört köşeli bahçede Kriyon bıyıklan• 
çirmesi luundı. Hikaye bundan sonra inim inliyordu. ölgün nazar'ıariyle Favs- nı yiyerek içinde küfürler savuruyordu. 
cidden görülmemiı bir garabet arzetmiı- taya baktı. Dayanılmaz bakışların esiri Ötede beride görülen bir takım zabitler 
tir. Pek kuvvetli taJısiyetlerin müdaha- olarak kuzu gibi yumuşadı. Elini uzat- asilzadeler aralarında görüşüyorlardı. Sa .. 
leleri uyesinde on senelik mabkUınun tı. Ikisi birden milıraba doğru yilrildil- londa hizmetçilerden baıka kimse yok• 
eenede üçer ay olmak W:ere faıılalarla ler. Favsta elindeki boşanma emrıru tu. Mabeyn odasında otuz kadar aııilz.a• 
cezasını çekmesi tck:ırriir ebniıtir. Bu kardinal dö Bürbona uzattı. Sonra da 1 de ~a~dı ki b~nlnr kralın en sadık adam• 
inanılmaz bir feydir ama doğrUdur. Se- Favsta ile Dük dö Gizin evlenme iyini lan ıdı. Ahalı bunlara kralı kırk beş ka• 
nenin dokuz ayında keyif sürer, adama• yapıldı. Favsla kendi kendine şunları tili ismini vermişti. Bunlar ipekli veya 

B d b d 
w• • "'-d kiliı v•"ar ka··-ar b .. ük" • 

1 
dlisünilyordu· kadife yelek taııyorlardı. Lakin bu elbi· 

Rö 
. un an sonra er feY etiı~ır. vn a ı-s • _,, , uy ıı er yapar.. -..: · • 

porfa}l yapan bir ki~inin talü yaver oldu diye hepsi, lsonra z:ımaru geldi mi üç aylık mahku- - Işte şimdi Fransa kraliçesiyim.BU- s~lerın albnda manda derisinden ve çe-

. • Tesdliyetbahı ve sembolik bir u.bne p J B • bütün çekilen ıztıraplar affedilir. Arkada mİyctini çekmek için etrafı efendilerinin tün iktidar eilmdedir. Şimdi, dünya fa- lı~ten yapılmıı zı~hlan vardı. Kral ken· 
diyorum. Belki ODda Jean Harlon Utih- 3 U f) Il ge kalan dokuz ümid hayal inkisanna uğra- tatilini yapmağa gittiğini haber verirler. tihjnin :kim olduğunu anlıyacaktır. ~ı odasında ateşın baıına geçmiı elle· 
Jlf edecek bir phalyet 'buluraunuz. Ayni ~Y.~7.)0') d b. •. t k. ki .• I O nni ısıtıyordu. Yanı baıında ve ayakta 

mışsa, on a ır &'Une~ e 1 mev ını a ır- ç ay ıçin Holl1v dd ka b 1 O YiRMi OÇ BIRtNCl .,. •NUN K · · 
....., ayni canlılık.. yaparlar. En uif ve en çabık yeise ka- k d k lrukl d . • . d .. 00 an Y 0 ur. 11\.A atenn Dömediçi ölüm halindeki 11tİ· 

1 en o uz a a am yeı.s ıç.m e gu- çok pitorsek olan tatil l ' Pli 1 d l 
- Haydi badalaıc:a ,eyler söylemeyin. pılanlar dılha çok •taiılara düşerler. lünç hareketler yapıyorsa ne ebemmiye- • . ay arını çaz Kralın odası dört köıeli bahçeye ba- rap ar i~in e 

0 duğu halde büyük bir 
2-.,aDı çocuk. •• tld aya varmaz bir oto- Günde gü.zel bir genç kız, yılda 350babt· ı' ti vardır? mah:us • ~bıs~ı,. kazınrnl§. ~fası il~ .ci- kıyorclu. önünde bir mabeyn odası ~ar- g~y.rctle vazifesi baıına gelmiJ insanlar 
lhatik Larda lrencliiine bir aanclo~ ik aJ% yuvarlanır. Senelerden beridir ayni C 1 T kad bo var apıs ane ennden bınnde 'lt!Çtrll' •• dı. Buranın üç kapısı vardır. Biri salo- gıbı duruyordu. Dışarıda müthiı bir so• 
~-- ...a..:~t- __ .... :w.: ..... -: .. -ttar· bal devam ediyor. Hollyvoodda bunlann t Fecte ~f 1 F~ mkuı~·-· ~ • ,_ero akf- l>ilduıt ediniz saçtan daha bitmemqtir. ğuk vardı. Katerin oğluna hitap etti: - ~- - •- ·--

1 

u. o ogra çı ın maıunesını ıı;apıyar Ho deiiJ • , na, diğeri kralın yatak odasına, üçüncü-
~ sayısı 3 binden fazladır. gözden kaybolmu~tu. Burada artık ya- ' mı· ıü de iç avluya bakan bir odaya açılır- - lşte büyük gün g~ldi. 

- Ya rizellik :müaab.kaıı .• :Ya elin· MUVAFFAK OL.AN HtÇ 
1 
pdacak bir teY kalmadığma bundan da~ - BtTMEDl - dı. Bu odanın gerisinden diğer bir oda- - Cinayet günü! 

delri malra•ele... YOK MtJ? iyi bir i~arct olamudı. ZZZW?l\PZJ - Hayır oğlum, kurlulacağınaz gün( 
Müslümanların 13 Anası Bu akpm aaat onda avun yakalamağa 

- Birlıı• AnMrikada, Dakota, ı... CLOWER KLOBTE 
İıyan, Mauafmetı ve yeni Meksiko ıe· - İçlerinden muvaffcl< o!an biç yok 
lıU-terinde her sene belki dört yÜJ: ıüzel- mu? hiç biri yıldız olmadı mı? Marlen. 
lic nıiMiJ..ka11 tertip edilir. Vaaatt ola- - Evet .. iki üç tanesi filimlede te- H ·d. .d lim d d. 8 0...L eff h · t1 d b 

1 1 
O b. - ay ı gı e e ı. urada yer: 

. ._. ıWe bir müsabaka •• Birkaç yıldan- r ı ızme er e u Wluyor ar. ç ın d -· f il. F-'- b-n- h. d •. B" 
L._ • bahta • • d 'k" .. k" . B nisb d" 1 e~ ır ır. -.at a&a iÇ e11f1DeZ. .-
,...., ı.. miiaabakal•nn birinci .,.._,atı i.-.ı ~ .1ç°.'. e. ı 1 ~~ •t•·· u_ • e~ 1

• ı ru önce Trokaderoda eördül.tleriniı:in 
~ HoU oodda bir • _._ IJl"ıerının wnıdlermı beılemege kafı ge- • • • .. 
b rt aneepn.anwı-.•• ı:.; 

8
. ""': ilik .. b-'- d 1 hepsı ıımdı Clower Klubte bulunacak-

QQ ...__.___ el • ub • .. bi .. ,.or. ır 5 .. ze musa au.um an Hol- I U l b d 
• •--.• enm m levıyatına gore • 

1 
dd k 1 . • . 1 ar. su u ur. 

'inci ...af t kazana k H ll od- yvoo a azanı an mevkı alelade bar I .. . .. d. a ı n ıza o yvo nefer rütbesidir. Hollyvoddaki barların . Clower Klub, yıne Swıset bulvan W:e-
~:.._ ilk~ hat yib dolar haftalık verilecek· lak ı:.-·· 1 D . 1 . d . • • nnde Trokaduodan ancak 200 metre 
ur F--'- 1 k l f .. b-'-- PP ... uran arı, ansıng erıo aınu Jf• • ._ o ara yo masra ı muaa ııaa• il . . . .. uuktadı.r. tki aydır Holl oodda bulun· 
)l tertip ed nl tarafuıd •. d ek Ç en, lokantaların bulqıkçıları ıçmde gu- d • b yv 
ta·• cilir e er .an o en~ •' .ııik kraliçesi olmıyanlar yok gibidir. ~ alde fU Clower Kulüb denilen 

irin bu.nan cibel bır rol tevdu ıçm Hep • b. • . ""k"fat k k H 1 yeruı nasıl inta edildiğini anCak timdi 
lec:rüL-• _,;... __ ;__.__ - 11 ınncı mu a ı azanara o - 1 b . ...., u..• yapwu:aaur. Hepsi bu kadar- IJ-oda -.ı-:.1 b . fal tin. anıya ilıyorum. Gündüzün buradan aeç-
r alca ...... I'~ er, epıı ıe e en 1%· • 

t ..lkavelede mevzuubalu edilen braph basamakl _.__ .. t d. sem tanıyamıyacafun. tddia edebilirim 
"°l _, _____ ... _ ş· eli ani d armıtUUJ mu ema ıyen L• H il a ... TI:nUDez. un a mu: mı? daha ~ 1 1 d Bunl N. •• o yvoodda oturanler da benim --...: &fatıı )'livar anmış ar ar. ar ı- 5-. 

- Söyl.dilderinb:den korkuyorum. yapra, Ontario miıleridir. lanunıyacaklar. Geceleri bu kes buraya 
- HUllsa dört baftahk ücret ve mu- Şiınd' --'-d d y·· .. ıözleri viski ile bulao.mq olduiu halde 

..... _ __ıı, ı 11DU1 anız mı• oıtum.. uzurne •d . 
--._.. blılikte mükafat mürettiplerine .. l . . L-'--- D-L- b •. gı er. Trokadero ile Clower Klüb ara-
'.'lll\A- d • . • 01 e carıp garıp g&IUDJlyınu:. aaa enm d 
wvvu olara maJ oluyor. Her güzellik Holl ood eld' • G.. ek k aın a bazen kırmızı buan Yetil yanan 
._&..bakaım• orıanizuyon heyeti, ne- I . ~ H ad! .~ orec ço ,ey· bir seyrüsefer sinyalı vardar. Bütün Ame-

"-de oluna ol~ Holl,-voodun bir ~- ~· ay 
1 11 cTROKADEROıt r-~ada ıece ~m~an ı~ aababm ~ 

~ laampanyaaile anJaprak bu Uç bm H 
1
. d · 101e kadat kuu .. nın metelik vermediği 

dcıı.,. • O lVU b• • ik • aJ bud ~ öder.b . . _u Beveriey Wilabire Hotel'deki . aparlı· ınckaddsany ld ~: b~u 2~ metrelik 
- ......-.aımuyon eyetinin bund11&1 da aal b.. .• d • mu ea yo a ...,. ar polia memuru 

.._,aati ne dir? :;nın ' 0~~ dütun -~arını ıtıal nizamata nııqayir hareket edenleri dur-

B b
!...L-! '!.l-~ı: en aynanın onun e, ayaata; duran d---L · • dl!.l!~L • 

- a ıınnçı m._..at kontratoauna Mart A'·--· bir taraf kalcLran ı urıua& ıçm UQU& çaımaa. BUrasa Yol-
>'-Ptruf olm.k ona renit bir ..-tam temin en, -~.... a v• 1 l~OOCI senyörlerinin aeibest mmtab.a 
~- MU..'"'kmn- budab (dabaliyeler, tutaı. pırlantadan .. bir yı)dw. saçlarına ta- dır. • · • 
~ J.Weld •tıcılardan alman lnyor. Salonan dort tarafı çıçekl•le, ko- Clower IOühün kapw apçlar ara· 
........ ) bl6lııa ba ~ fu1aaik te- caman, biçimaiz, kolcuauz K&liforniya çi- smda sakhchr. Kapıda ekseriya eczane
~ kilidir. . çelderiyle doludw. terde olcluiu ıibi biri Yetil diieri lannm 

- Peki sinema kmnpan1alanmn ba - Bu iJk sün UldimCla ne dütünii· iki zf7adar küre vardft.. Bir merdivenle 
ite tanauttaki menfaatleri nedir? yonunwı: 7 • · iÇ. p~ond~ ıeçilince beyaza bo~ 

IO-. Mls.lıiebnm yapddaiı WiJaed• - Bot bir dekordan •• oldukça bir demir parmaklık önündesiniz. Bu ba-
lten~i Wlannda yapilacak nep"İyat.. a~ı b.irkaç fiaürandan befka bir te1 P~ deli~ arbaında kaba çehreli 

d Bir •1' sonra mukavele bitince iyi bir ıönnedım. • fİlman bir"adam bekliyor. 

.!.almlf sihi Olan bahtla laza t~ da-~~~ bu ~ cHT~~ero~· Bizi cörünc• Marleni tanıyor. Arka-
""'uır. ,.._ ~ora. vnaua VUTUUU ıo- andaki d . ka d . . . -~-•- • . . ema pı ao bar kıterı açıyor • 

• - ~ olm.•aa clönüt masrafı ödenir r~sınır. Gbli bir fe71.; söylii)'OI'. 
-.U? cTrokadero• nun laançt.ı ıöriiniitii 

- MubYelecle böyle bir kaJl(I yok- cVandom• unki kadar sadedir. Hafif· BURAYA HERKES G1REME.Z 

~: ~ten bir kerre buraya relen ıenç ç~ aydm?anmıt olan ~pınııı üzerinde, 
:--ardan hiç biri reri dönmelc istemez- :zıyadan kll'llmı harfler var. Antrede, Clower Klübe herkes ciremez. Bir çok 
~· Evet hiç biri tekrar köyUne dönerek 1900 modasına uysun bir tekilde yeıiJ vasıflan meyanında borası bir kumarha· 
ltöy1u 'önlüğünü ta~yı, yahut ta dak- nebat konmQftur. ne, bir bataldıanedir ve unutmamak ıa.. 
tilo ftlalilneli bapna ıeçme;· arkada la- Vestiyerdeki barikulide Pzel kızlar, zundır ki Amerikada kumar nazari ola-

~bı .taylan, Hollyvooda gİ~erken a~e- müzik - hol artistleri l'ibi eiyinınitler- rılk ya.sakhr. 
~ teneuüHe baklıiı bir nİ§anlmın sitem- dir, bacaklari çıplaktir. Bu mevzua tekrar avdet ed4!<:eğim. 
: l\aıartarı ile kar!tlqmağı istemeı. Buna ZALiM OYUN Btrrt Hakikatte alman bütün bu tedbirler, bU-
l. e'-ret edemez. O HolJtyooda binbir ' · tün bu gizlilikler Hollyvood prensleri~ 
.._t-Oe .nw:~ • • harek • d . Zalim b. • · g ki · ' l ' tl ~ •••ug• açın etin e, arkasın- oyun ıtti. Şantör, dansör ve nm ece zev ennı geveze ere, turıs ere 

l\irı ne.varsa hepıW kll"mlf, dölanüt, bii- mukallid olarak bir düzine kadın erkek ka11ı konımak için almnıtflır. 
tar hır ~unin bağlantılarım yakmq-! aio' bir tecrübeye tabi tutulmutlardı. tç- GIZLt KORtDORLARDAN 

• lerinden biri kazandı. Alkıflandı. V
0

e an- GEÇiLEREK ClRlLEN SALONLAR 

kop.n aç kurtlar gibi Gizin adamlan el• 

yazan: TOK D J L ıerindctti anahtarlardan istifade edereı. 
Gazetemizde alaka ile takip edilmit olan bu meraklı tarihi §atoya saldıracaklardır. Bu akşam kralın 

roman 14 Mart 938 Paz:ırteai gününden itibaren muharriri kanına 8U!lamış olan çeteler bu merdi· 
Tokdil tarafından tam olarak, forma forma kitap halinde net- venlerden yukan çlkacaklar, kralın öl· 
re batlanacaktır. Romanın ne derece meraklı ve güzel olduğu- dürülmesine engel olmak iıteyen adam• 
nu gazetemizde takip edenler bilirler. lan ki.milen doğruyacaklardır. Bu oda· 

Herkeıe; beher forması bet kuru• olan bu romanı tavsiye ~ın kapısı arkaya d~vrilecelc kral yata• 
ederiz. eında hançerlenecelc.tır. 

1 • 5 ( 44g) Üçüncü Hanri titredi. Boğazı yırtıla· 
1'7.2a'Y..2V'..z'Y~7~z.zzz:r~2™™Mi:W yormuı gı"bi hmltdar çıkardı. Korku için· 

Akh
• T •• t •• •• ı B k de annesine baktı . Katerin Dömediçi SÖ• 

'.),! ısar u uncu er an ası - züne devam etti: 
- Bu akpm F ranıa kralı l>oğazlana· 

Serınayesi l,000,000 Türk lirası 
Merkezi: Akhisar; Şubeleri: lzmlr, Kırkalaç 

lzmir Şubesi 
iskontosu, para nakli, tevdiat I 

kabulü, emtia üzerine avans, aigorta işleri 
ve saire gibi bil'umum banka muamelatı 

Senet 

ile iştigale başlamııtır 

' Sayın müşterilerine kolaylıklar yapar 
5 1 Emtea üzerine komisyonla ahm aabm itlerine ta· 
r :va.aut eder. 

Premi~i emniyet, ıürat •e mütterilerinin menf aa 
tini korumaktır. 

Adr••= Gazi Buhtar1 - Telefon: •••• 
(•••) 

lzmir Cumhuriyet 
liğinden: 

müddeiumumi· 

Ki.tiplikte çalıtmak üzere 40 lira ücretli bir süvari milbatlrliil 
münhaldir. 

Şeraiti anlamak iıteyen taliplerin lzınir adliye encümenine 
787 (455) qıüracaatleri. 

LVER R. 
HER NEVi 

Kimyevi Gübreler 
RUS GOBRELERI UMUM ACENTESi 

S. Akımsar ve C. A. ikizler 

cak. Eier kralın anut onu koruyamaz
sa .. Fakat o uywnıyor, haydi bakalıml 
Kasaplar eelinizl ..• Celiniz de ibtiya, 
bir kadının neler yapmaia multtedir ol
duğunu görünüz! ..• 

Katerin uzun bir kılhkaha salıverdi. 
Sonra da oğluna sordu: 

- Hazır mıtın oğlum) 

- Evet anneciğim .. 

- Öyle ise beni kucakla 1 Artılı:: au• 
ıalım. Kendimizi Tanrıya bar&kalun. 

Üçüncü Hanri eapsan keailmiıti. Sal
lana eallana ayağa kalku. Anaat onu 
kollan arasına alarak bağrına bıtı: 

- Burdan kımıldama oğlum.. Senin 
İçin ıurada bekliyen aıilzadelere *<>n em· 
ri vermek kafidir. Gerisini bana bırak, 
dedi. 

Katerin oğlunu bırakarak yavaı yavaı 
kapıyı açtı. Mabeyn odumda bek.liyco 
otuzlar titretti. Kral kapıya yaklatb ve 
seslendi: 

- Baylar! ,Kayıtsız ve prtıız kraliçe• 
ye itaatinizi emrediyorum . 

Bunu aöyliyen kral titreye titreye pen· 

çerenin yanına çelı;ildi. Perdeyi açtı, ta• 
tonun büyük kapısındaki merdivenlere 
doğru bale.arak daldı. 

Katerin Dömediçi mabeyn odastnda· 
ki asilzadeleri gözden geçirdi. On tane· 
sinin göğsüne birer birer parmağını dür· 
terek ıu emri verdi: 

- Sizlerin yeri kralın odasıdır. Kılınç 
ve hançerleriniz çekili bulunacaktır! 

Hepsi boyunlarını eğdiler. Katerin de
vam etti: 

- Odada kendinizi siper altına alı· 
nız. Ne iııitirse,niz işitiniz, yerinizden kı· 
mıldamıyacaksınız. Eğer bir felaket 
olursa son nefesinizi verinceye kadar 
kralı müdafaa edeceğinize yemin ediniz. 

- Bahtsız kız ne olur? aa.ie edildi. Marlen daha önceden bana 
.. - l~erinden bazıları biraz fia\iran- bu neticeyi baher ve~ti. Hemen her . Burada gizli koridorlardan ı~çilerek 
~· En uslu olanlar:• her hareke-, seansta meçhul bir taham ııddara doinİ ıirilen .on aalon vardır. Kapılan .ıörün· I 
~_,Örd raı~ Si&~ satarlar. Ku-

1
hamleai, gizli bir sanat ıalısir,et~~ do-jmez ~ilde yapılllllf~· Lüks .içinde u-1 

• • ·· • · · .. u vardır. rar .. Salonlar keıme kristaller, •iır io.k 1 

TICARETHANESINDEN, EN UCUZ FIATLERLE 
TEDARiK EDiLEBiLiR. 

GAZI BULVARI, 18, tZMIR 
ı. ıs 

Hepsi birden boğuk bir sesle: 
- Yemin ediyoruz, dediler. 
_._ İçeri giriniz! Tann yardımcınız ol· 

sunl 

- Bitmedi -



SAHlt"E 8 
Si -

Zayi makbuz 
lzmir Esnaf ve Ahali bank<.> sı 

Alaşehir şubesinin 7 402 defter sıra 
numarasında kayıtlı bulunduğum 5 
hiaaeme ait birinci apel makbuzumu 
zayi ettim. 

Ziyamdan iki buçuk hisselik ye
nisini alacağımdan kaybolan 28/ 11 
929 tarih ve 115 nu.marah makbu· 
zun hükümsiizlüğü i.lan olunur. 

Alaşehir Da.dağlı l.öyünden 
Abdullah oğlu HAUL 

10 - 11 - 12 (759) 

Pari.s hapları, nebati rn:ıdd~lcrden 
yapılmı~ emniyetli mı.ishıl ilacıdır 

1 tanesi linet~ 3-4 tanesi amel verir. 

Sancı, , .. , yel, 'e rahatsızlık \'er-
mez. 

tzMtR ASLlYE MAHKEMESi 
BtRINCt HUKUK DAtRESiN-
DEN: . 1 

lzmir Gümrük idaresiyle İzmirde 
Al.sancakta Eski§ehir kutu fabrika
sı müdürü Karar pazarlı zade İsma-

Inkıbaza, hazımsızlığa. uyku
suzluğa. bunlm·dan müte\·ellit sinir 
rahatsızlığına i~ i gelir. Evinizde 
bulundurunuz. 

Kutusu her yerde 15 kuru-;tur. 
il Hakkı ve kefili Eskişehirde büyük 
porsuk oteli idare memuru Karapa- -ws:;;;:a:w~ 

zarlı Hüseyin Hüsnü aralarında mü- ·vxyhr//.///Z//.7////L////7/7//l 

tekevvin alacak davasının icra kı- 1 ı..: G 11 H ~ • 1 ~ 
ıınmakta olan muhakemesinde : I~ Ol 8 inli ~ 

Müddeia1eyhlerden .bmail Hakkı- ~ ~ 
nın ikametgahının meçhul kalmasın- 1 ~ ' 

iN ~ .. ı dan dolayı bu kerre temyiz mahke- 1 MITAT QREL '" 
mesinden nakzen gelip tekrar rüye- ~ ' 
ti için gün tayin edilen davada ta- 1 ~ Adres - Beyler Numan zade ~ 1 
mail Hakkının mahkeme günü ola- 1 aoka~ı Ahenk matba~sı y • .mın- ~ 
rak tavin edilen 7 / 3 / 938 tarihine ~ da. Numar:ı: 23 . ~ ı 
müsadif pazartesi günü saat onda'~ Muayene saatlerı : 10-12, ~ 1 

. d . 11'\ 15,30 - ! 7. Telefon: 3434 tS 
m~emeye ~elmesı hakkın a tashr l bçr.r/~tr/L/7.///.'//L/L//.//.//7/ZL:l 
edılen davebye varakası maM;eme . 

'• 
1 

ı 

/ENi ASlk --. 
Insan vücudu diş
lere muhtaçtır.Diş

lerimizin de Rad
yoline ihtiyacı oldu· 

unutmayın .. 

Dişler niçin çürür? 
Salya dediğimiz ağız guddelerinin usaresi yal
nız yemekleri hazma lıazırlamakla kalmaz, ayni 
zamanda yemek saatleri arasında di,Ieri temiz
lemeğe de yarar. Fakat bu temizlik kafi değil
dir. Di"let·inizi çürümekten kurtarmak istiyorsa
nız sabah, öğle ve ak~am RADYOLIN kullana
rak tabiate yardım etmelisiniz. 

divanhanesine talik edilmek sure- f ZMIR BELEDiYEStNDEN : 
tiyle i~en tebligat yapılmış ise del 1 - Kar§:yaka sahil gazinosu 4 SABAH VE AKSAM HER YEMEKTEN SONRA DISLERINIZI 
bu celsede dahi mumailevh İsmail 

1 
müsavi kısma ayrılarak başkatiplik-ı · FJRÇALAYINIZ. . . 

Ha~ı ~~~~in~~ ~k~~~,~hl prt~me~ b~h h~~~ec~~-~a~·~m•~-~-~m•cm~•R~•~•••••••••••••~-=~••• 
mahkemenın gıyaben ~cr~s~na ve gı- 1 göstei:ile~ 294 der metr~ murabb~
yap kararanın gazete ıle ılanına ka- mdakı bı.r numaralı yerın senehk 
rar verilmiştir. Mahkeme e;ünü olan kirast 250 lira 2 JlUmaralı yerin 
4./ 4/938 tarihi~e müsadif p;:;,z~rtc-: seneli!: kirz.sı 225 lira, 3 numaralı 
en günü saat ondadır. 1shu günde . . . . 

"'dd · l h t ·ı H kk yerın senelık kirası 200 lıra, 4 nu-mu eıa ey smaı a ının mas- . . . . 
rafı gıyabiyeyi temin ederek İzmir maralı yerın S:'!~e11k kirası 175 lıra 
birinci Hukuk mahkemesine ~elme- muhammen ber..ellc 18/3/938 cu
si ve gelmediği takdirde hakkında- ma günü saat on altıda acık arttırma 
ki mahkemenin gıyaben icra edile- ile her bir yer ayn ayrı ihale edile
rek bir daha mahkemeye kabul edil- cektir. Muvakkat teminat mikdarla
miyeceği hukuk usul muhakemeleri rı bir numaralı yerin 18 lira 75 ku
kanununun hükümlerine tevfikan ruş, iki numaralı yerin 17 lira, üç 
ilan olunur. 

777 (453) 
numaralı yerin 15 lira, dört numa
ralı yerin 13 lira 25 kuruştur. İşti-

r77/ //// // L/JfY'Z.zo'/J//./L/ LLD~ rak etmek isti yenler her bir yer i-:in 
Ta 1 ehe ve 1i1 fı. r in c ~ gösterilen mikdarda muvahkat te-

ı-..; Ders yılı içinde ilk ve orta okul ~ 

~ öğrenicilerinin eski özel bir öğret· ~ 
men elinde olgunlaıtırmalarım İsti- ~ 
yen velilerin İzmir Bahçeciler Han ~ 
4 numarada M. Z. müracaa~leri. :\ 

1 - 6 (4) s 
V-/Z7$.L2IQl/!L~~L".GV /'/////'////J 

minat makbuzu ite sövlenen gün ve 
saatte encfunen~ gelir]e,., 

2 - SeneHk ir.ar1 otu"': füa bedeli 
muhz.mmenJi Halil Fil" ~l'lap. cadde
sinde Tire kap·sı solrağında bdedi
yeye ait S9 r:ıelre murabbaı arsa 

-l!!!!ll!!'!!!!!le!!!l!!!!!!!l!!!!!!ll!!!!l'!s!ll»9!!!1Z'!'l!;ı::ı;c~:;c:~P-!!-• (eski musevi mezaı·?•aı) bas!<atin
tZMtR tKtNCt HUKUK MAH- likteki sal·~namesi vc:hile 18/3/938 

KEMESiNDEN : cum~ r<füıii S<'!<>t on ı-'tıda aç1k arttır-
lzmirde Kartıyaka Alaybey ma- maile ihale ,.?;'e::e'ı;lir. 

hallesinde Karatuvalı İsmet ve oğlu İstirak ic-iP ;ki fü-a ~rirmi beıı; ku
Fethi ve kızı Meliha tarafından mah- ruşluk r:ıuva1 .'cat temİrı<ıl makb~zu 
kemeye verilen arzuhalde esas so· ile söv]enen gün ve saatte encümc-

1 

yadları kömürcü oğlu olduğu hal- ne gelinir. 
de nüfusa Karaçomak olarak kay- 3 - Bahribaba parkı içinde su, 
dedilmiş oldu~undan Karacomak gazoz ve çilrulata P.ibi hazır şeyler 

EYLUL. 
Baharat Deposu 

Sayın müşterilerinden gördüğü çok değerli ilgi üzerine çe~it
lerini arttırmıs ve bütün hekimlik ve kimya aleminde iyi tanıl
mıs HASAN ECZA DEPOSU müstahzeratmdan; çocuk ve ihti· 
ya~larımız için öZLO UNLAR, seker hastaları için GLöTEN 
unu, ekmeği ve saire.si .. Me~hur L1MON ÇiÇEKLERİ ve muhte· 
lif kokulu kolonyalar ile esans, lavanta, pudra, krem, ruj, oje ve 
çe~itli tuvalet e'yası, Çil İLAÇLARIN( İstanbul fiati üzerine sa· 
tu~a koymu,tur. 

Zengin çe~itli di~ fırçaları, di::; macunları, garantili dövülmü,, 
paketlenmi• baharat, yeni mahsul ıhlamur, salep .. 

ARTi elbise boyaları ve daha pek çok çeşitler. 
TELEFON: 3882 

T77ZT ""7'9 

Izn1ir Defterdarlığından: 
Bulvar 'irketinin esld yıllar müstahdemin ve kazanç vergile

rinden olan borçlarının temini tahsili için tahsili emval yasasına 
göre mülkiyetleri haciz eailmis elan yol bedesteninde kain yeni 
31/18 No. lı fevkani oda 250 İira ve Osmaniye caddesinde kain 
9 Nu. h dükkan 400 lira ve 13 Nu. lı dükkan da 350 lira üzerin
den 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 28/3/938 Pazartesi günü saat 15 de vilayet idare 
heyetine gelmeleri. 4+-:11-lS.:-25 702 ( 413) 

?75 - - -soyadının ref'iy)e kömürcüoğlu ola- satınak üzere. be?,,.dive tarafından ·=+ +-,-=;;=-=--;;;;;- G77ca=:> i ô 

rak değiştirilmesine karar verilme- verilece'{ resim ve kesfe g~•e 2X2 p '~·· ft•llİıım•ııİııİm•••-•••_.ıaıı•••-=:1•• 
sini istemiş ve talebi vald bn sebep- ebadında ve iki yüz lira kı~rmetinde ı • y M 
e muhik görülmüs olm:ık a Kara- zmır u•• n ensucatı kiracı tarafından y:ıpt,rıiac::ak yarı 

çcmak soyadının Kömfü:cüoğlu o!a-
ra değistirilmesine mahkemece ka- sabit bir satış yeri senem~ kirası yüz T . . k A Ş. k . . 

.1 . lira muhammen bedelle 18/3/938 t 
rar verı mış olduğundan keyfiyet ur ır e ının 
medeni kanunun yirmi altıncı mad- cuma günü sai.'.t on alt da açık art- e 
desi hükmüne tevfikan ilan olunur. tırma ae ihale edilecektir. iştirak Halka-Pınar 'Kumaş Fabrikası 

785 ( 454) için yirmi iki lira elli kuruşluk mu-
DstUsese;;;wcs ız :ıı: ™' www<sı *"* vakkat teminat makbuzu veya ban- Tarafından mevsi:n do~ayısile yeni çıkardığı kumaşlar 

KEMALPASA iCRA MEMUR- ka teminat mektubu ile söyelncn ~a,g· lam ~arı· L 
LUGUNDAN : g-ün ve saatte encümene gelinir. ~ ~ 

Kaval:ırli Şerns:ye borçlu Kemal- 2 - 8 - 11 - 15 668 (387) 
pasadan Y anvalı lsmailin 16 şubat _ Bes yüz seksen lira muham- V E U C U Z D U R 
S3S. ta~ihli '! en.i Asır gazetesinin men bedeli keşifli Kahramanlar· Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulo\tı tercih ediniz 
yedıncı sahıfesınde satış ilanı nes- da 839 1 k k k d lllUJH RLERI ııuuıuu 
redilmiş olan iki parça ~ayri me~- yaptırııa::kı~7 :e:e bc~y~a;~~ır: lf(t.r.rrr1ı SATIŞ YE ırm1 nn 
~"lllden ~udamcıl~ mev~İ~ndeki b~- bedeli mukabilinde has mühendis- Birinci Kordonda 1H6 numarada 
gın mku 1amk~edn ymke.~ının ~39 ~ li- likten tedarik edilecek kesif ve ŞARK HALI T. A. Ş 
ra ve u a . ae e mev ımdekı bagın . . 
mu:-ıammen kıvmetinin 320 lira ol- şartn~~~sı vechıle 18/3/938 Cu-
duğu ilaveten ilan olunur. ma ~un~ saat on altıda açık eksilt- ••••••• ••••••••••••••••••••

1

• 

781 ( 4~) ve ık ınakedilK~tir. ~~~acaawmwma~~~~---•••••m=•·d•••~•••m••n•• 
Pe---'!!"-~~~~--~-~!!.'!!'~= l~tirak için kırk Üç lira elli ku

KEMALP AŞA iCRA MEMUR- ruşluk muvakkat teminat makbu-
LUGUl\"DAN : zu veya banka teminat mektubu 

R/9/928 tar'hli Kemalpa~a No- ile söylenen gün ve saatte encÜ· 
lerliğince tt>..sdikli 51 numaralı se· mene gelinir. 
ne~le T. C. Ziraat b:mkası Kem:.\loa- ~-8-11-15 688 (397) 
ça ajansına k .. fa!eti müteselsilcli ik· Beher metre murabbaı üç yüz 
rC\zattan 128 lira 95 kuruo;a borçlu kurustan bin yedi yüz yirmi altı li
Manastır'ı Necati ne""ede ikamet et- ra elli lnıruş muhammen bedelli el
ı;ği belli olmad·eından namına çı- li yedinci adanın 575.50 metre mu
karılıp tebliı! edilmemiş icra emrinin rabbaındaki 5 sayılı anası baş katip
J!azete ile teblif!ine karar verilmiş ol- likteki şartnamesi veçhile 25/3/938 
doğundan tarihi ilandan itibaren 20 cuma günü saat on altıda açıh art-
gün zarfında en yakın icra dairesi tırma ile ihale edilecektir. 
vasıtasiyle dairemizin 936/635 dos
yasına müracaat ederek namına bu İ§tİrak etmek istiyenler yüz yir-
hususta bir itiraz ve diyeceği varsa mi dokuz lira elli kuru!luk muvak
bildjrmediği takdirde cebri icra su- kat teminat makbuzu veya banka 
retiyle tahsiline devam edileceği ilan teminat mektubu ile söylenen gün 
olunur. ve saatte encilmene gelirler. 

786 (456) S--11~1~18 747(431) 

lzmir gümrük başmüdürlüğünden: 
Tehir edilen komisyoncu, maiyet memuru '"~ mağa.za ~~s~a}ı~ 

demi imtihanının 15/3/938 günü saat 14 de ıcra edılecegı ılan 
olunur. 10-11 765 (426} 

Iktısat Vekaleti lzmir 
Şefkontrolörlüğünden: 

ihraç edilecek standard çekirdeksiz kuru üzümlerin kutuları 
üzerine prese ile vurulması li.zımgelen numara ve isimler ve bun· 
ların yeri, nizamnamenin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına gö
re, iktisat Vekaletince teabit edilmittir. 

Alakadarların acele dairemize müracaatle, 1 Mayıs 1938 ta
rihinden itibaren tatbiki mecburi olan, mezkur numara ve iıim· 
lerin yazılıt tarzını göıterir örnekleri tedarik etmeleri lüzumu 
ilin olunur. 764 (425). 

11 ~RT CUMA_!~. 

TÜRKiYE 1 
CUMHU RİYETI.,. 

!BANKQSI 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sıhhat Balıkyağı 

Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır. iki 
defa süzülmüttiir 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büyük Salepçioğlu Hanı karıısında Ba~durak - lzmir 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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DAlMOM 
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No. 4611 
Kalem feneri ve dört köşe küçük cep feneri . No. 1908 

DAIMON markalı hu fenerler yirminci asrın en çok beğenilmit 
ve en çok takdir edilmi,tir. Kalem feneri raptiyeli adeta bir ka
lem gibi cepte taşınır ve kalem kadar küçüktür. Bayanların el 
çantalarında ta,ınır, dört kö.şe ampullu fenerlerde küçük cep 
fenerlerinin en iyisidir, tavsiye ederiz. 

UMUM DEPOLARI : lzmirde : Sulu han civarı No. 28/9 Hüs
nü Öz demifli .. latanhulda T ahtakalede Jak Dekalo ve Şsı. 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
J. B. H. günün eski yıllar kazanç vergisinden borcu olan 50802 

lira 76 kuru.un temini tahsili için birinci kordonda kain eski 418 
yeni 266 taj ıayıh gayri menkulu tahsili emval kanununa tevfi
kan heczedilerek tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle satı
lığa çıkarılmıftır. 

Yeniden takdir ettirilen kıymet üzerinden almak, pey sürmek 
ve satıf fartlarını öğrenmek istiyenlerin Defterdarlık tahıilat 
servisine müracaatleri. 

27 3 7 11 628 (365) 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Maksudun eski yıllar kazanç vergisinden borcu olan 433 lira 

29 kuru,un temini tahsili için mülkiyeti tahsili emval kanununa 
göre haczedilmit olan lkiçe.şmelik caddesinde kain 368 sayılı 
dükkan yeniden takdir ettirilen 300 lira l<ıymet üzerinden 21 
gün müddetle müzayedeye çıkarılmı•tır. 

Taliplerin 28/3/938 Pazartesi günü saat 15 de vilayet idare 
heyetine gelmeleri. 4-11-1~25 704 ( 407) 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
H. Tevfiğin eski yıllar kazanç vergisinden ve satılık emlak be· 

delinden borcu olan 1610 lira 29 kurutun temini istifası için Os
maniye caddesinde kain 158 sayılı fırını tahsili emval kanunu
na tevfikan haczedilerek yeniden takdir ettirilen 3000 lira kıy
met üzerinden 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıttır. 

Taliplerin 28/3/938 Pazartesi günü saat 15 de vilayet idare 
heyetine selmeleri. 4-11-18-25 703 ( 406) 

' 

I 
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11 MART CUMA 1938 

~·········~~·~~~·~·········~ 

~ Keman Yapıcısı ~ Stradivarius .. ........................... ... . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

-120- Yazan: Kemalettin Şükrü Kemanlarını nasıl yapıyordu? 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Her kemanının bir ismi vardı. Son kemanının adı 

Vaziyet çok nazik ve vahinıdi (Kuğu 

öldürmek istiyen Angelaki ve Çulporisten 

kuşunun nağmesi 
kadar du~madan 

) idi ö)ünceye 
çalıştı .. 

Vasili 
sonra komployu ihbara ve arkadaşlarına 

gelen Kumbaros ta konağa girmişti 
ihanete 

Slradi\·arius'un bu meşhur keman ya
pıcının hayatına dair birçok eser yazıl
mıştır. Fakat, doğduğu tarihi ve şehri 
kaliyetle söyliyen olmamt§lır. 

Ailesinin, 1630 yılına doğru, şimali 

Jtalyada hüküm süren şiddetli veba ve 
açlıktan kaçarak (Kremana) geldikleri 

Hıristidi ile Sebastiyanonun hay- 'ı sini bo~ltmakla me~guldu. tüne bakan İntizar ml~::r.a dmrflar- ve (Anlonyo) nun 1650 senesinde doğ-
retleri bu kadarla kalmıyacalctı. iki- Hıristidi, kapı yoldll§ının bu içki dı. duğu zannolunmakla<lır. 
ai de, vaziyetin ne şekil alacağını ve İptilasına ezeldenberi dü~mandı. Angelaki: Pek küçük yaşta iken, o zamanın en 
kendilerinin bu işte nasıl bir rolleri Onun yerli, yersiz, vakıtlı, vakıtsız _ Haşmetli Vasi) huzretlerine.meşhur musiki aletlerini yapan (Amati)-
olacağını dii§ünmek için konağın İçmesi yüzünden başına gelen bela- mühim maruzatırnız var ... Kendileri- !erin yanına çırak verilmişti. Bunlar, en 
kartıaında iki yabancı gibi durarak l~ı biliyordu. ne ge!diğimizi haber veriniz. Erken kibar adamlarla, kadınlarla musiki alet-
ba§bll§& verdikleri sırada uzaktan Sebastiyanonun sarho~luğu ç0 k j rahe:tsrz ctmi§ olmaklığımız maruza- !eri yapıyorlardı. Halta, Fransa kralı do-
bir ikinci araba aaha peyda oldu. berbattı. Herif bir kerre sızdı mı.. tımızın ehemmiyetine delildir. Bil- kuzuncu Şarlin sarayındaki orkestra ta-

Bu araba da, birinci araba gibi so- Kafasına topuzla vursalar bana mı-1 hansa ben haşme~meap,a husuıi ko- lumının kullandığı aletleri de (Amati)-
kak arabası değil, k<>nak ar....baaı idi. sm demezdi. Halbuki sıra o sıra mı nufınak istiyorum. !er yapmıştı. 24 keman, 6 ane yedi telli 

Ve ... O da gelerel: Vasilin kona- idi?.. Dedi. kPman. 8 baso ... 
gm• ın kapısı önünde durdu. Çok nazik dal;ikalar yuıyorlardı. V ·ı A \ Stradivarius'un ilk imzası 1666 da gö--,, ası ' esru;en nge ahinin geleee-

Hıristidi arabanın içindekini tanı- Bir kİJİnİn kuvveti elbe~ bu nazik ğini tahmin ediyordu. Odasında, ka- rülür. Jmzasırun altında (Nikola Ama-
dı. anda mu"hı"m bir kuvvet sayılırdı. rk••ına ' led'"" "ki - tinin çırağı) vazılıdır. 

k 
. pının a - gız ıgı ı U§&gına -

Bir hayret nidası fırlı:.tmama içın Bahusus ki Sebastiyano, bütün içki son tc.lbihalı da verdi: Fransesk Feraboı;ini adlı güzel bir dul j 
dudaklarını 11ırdı. kusurlarına rağmen ayık olduğu za- A lak' b . . kadınla evlendi. Altı çocuğu oldu. Bu I 

- Vay ~asını, dedi. Meae!e ha- manlar ayı gibi döğüşürdü. Hıristidi nge d 
1 

uraya gırer gırmez 1 ince ve uzun bovlu, zavı! adam büyük 1 
kik t d .. .. .,. ağız a .. çtır_m, a an _üzerine r.tılacaluı- b'ır şe,•k ve he• .. •sle ça.lışıyordu. Onun a en arap saçına onuyo.. r.um- işte bunun içindir ki arkadll§tntn faz- S ı " 
bar b • • ,, • aba nız. 0"._ soy cmeııne_ meydan verme- asab"ı parınaklarından çıkan kemanların os. ur~ya n~çın geı..-or. ı..c la icmeaini istemiyordu. b -1ı k, d -
tabmınlerun dogru mu çıkacak. He- Fakat ayyq haydut hiç oralı de- den ııg yaca ogruca tıt§ odaya ş•kli sesi büsbütün başka idi. Az sonra , : 
rif komploya ihanet İc;İn mi huraya ğild'. götürüp kapatacaksınız.. Sonra da 1 h:rk~s çırağın ustayı geçliğini anladı. \ 

gekli? Hemen he~en büti;n ~l~b:ı.şt-ı Kendisine yapıla."1 bütün ihtarlara t"§ _odanın a~~btarını kı~ karde~ime o devirde en meşhur musi~inaslar, 
lar burada .•• Sanki komplo 11:,tımaı- Gadece gülmekle ve alayla mukabele teılım eılersınız. Çulporıse gelınee, Stradivarius'un dükkanına geliyorlar, 1 

m burada yaı>ma~a söz'e•mi!ler. ediyordu. Angelakinin İ§İ bittikten sonra sıra 1 
bugün müzelerde dikkat ve ihtimamla ı 

Şeytan i§lerini heriflerin avai'ı.na do- Ul 
0

. I B b ona gelecek .. Onu da, yanınıza bir J saklanan kemanları alıyorlardı. 
hvor He,.si de kendiJ;kl--irden ena - an ıyav os... u ~a ın kac yard:mcı t.larak. yakalu ve yine 1 1680 de çok para kazandı. Sen Domi-

. • 
1
.- 'b·. • · d" .. lar - tek b:. yuaUJ\ı•ı. bir tek damla.~ı için- bod d b k b od ka yı serçe er l.!ı ı tuzaf,a .lşuyor • d ! bT B b rurn a il§ a il" aya patırsı- nik meydanında bir ev satın aldı. Ço-

H . 'd' bö' 1 .. 1 • k .. .. e ne er var ı mor musun.. en u nı• Bu ı'•lerı'n çok serı· yanılınası ve 1 ah d ğl . 1 k ı ırıstı ı y e soy enır e- yuzu-

1 

b' d ah . t .. .. .. • · • --.. cukları, b çe e oynar e enır er en o, 
nü Kumbarosa göstermemek için ,;. Y~ u:ı.:ar ı :p:?.r: 0~ u~u~;:u billı,.•aa aeuiz olması farttır. ı evin damında, açık havada keman yapı-
öbür tarafa cevirmiıti. ııe V lcı.'nba, sb_ :"a ınha e_gı!- Bu son talimattan sonra iki Ufak yordu. il 

ikin . b •1 - I hak'kat me'!'l.. a a u sa ıın mey anecının k k d k' l . . alırk / • 

K b 
cı ara aV ı e Hııe .ent'd" . :ı k ef~ doldurduğu bu §işedeki §&l'ap pek ap~ ar asın ~ ı y~r -~rı~~ _ en Semaya daha yakın ve kuşların nağ- 1 

um arostu. e.. m! ı ının eı ı , t b" N Vasıl de beklıyen uçuncu u~a §U meleri arasında ,.natını tekemmül ettir-. 
bizim de bildiğimiz ~İİ>İ Vasiie ıui- c;,,~aye ırş~y-~lma._.. Be ~ar~~ var .• emri verdi. meğe çalt§ıyordu. Bunları yapmak için' 
kast tertibatını habe;- ve~meğe, d 1 §Bd rap elı:ı mı.. a 

5 
.. b ır .yu- - Haber veriniz. Aaaletlü Ange- kıymetli ağaçlar n hiç kimsenin sırrını 1

1 k I k I I 'h t t um a sen a .. O zaman e aslıya- H k 1 d • b' 
o~p oylma, . ~mp ccu nre: ı eme e - nonun bakı var mı, yok mu anlıya· laki cenaplarını odamda bekliyo- öğrenmeğe muva a o ama ıgı ır ver-

1 
meııKe g~ ıktu. b" l lduğ caksın... rum. General Çulporise de aöyleyi- nik kullanıyordu. Evine bir prens veya 1 

"b" onag~ . apd:sı ır1azd evvekö lr u Ve böyle söyliyerek dudakların- n!z: Biraz soıı_ra da ken~ileri arzuları musi_kişin~s geldiği_ zaman .. sa.natkarın 1 
gı ı onun ıçın e açı ı ve le rar a- d , t'"" . . ·H . t•d· tt gıbı !:"bul e:!ı!eceklerdır. kalbı derın bır yeıs ıle ezilırdı: Acaba 1 

dı an çe:.< u;:ı tı§eyı ırıs ı ıye uu. ı. pan • _ ITM:ml- ke.manl;1rından hangisi ebediyen elinden, 
içeride neler oluyordu? 1 .'st~di artık aı!aınakı '.• kızım~tı. çıkacak? .. Keman arını sattığı zaman 

1 Çulporisin grup grup ır.ynlmıt Aı~bı bır h.areketle ve ~,dd~t!e "[- alıcıların mevcudiyetinden bir parça ko- • 
.c1amıan gözlerini kap•ya diİO"ıişler, ':~c!:ışıun elınden ~arap ~ı~esını ç•.<- Havacılık ve spor parıp aldıklarını hisseder gibi olurdu. 
bir taraftan dolafır ve r•!ıc•r g;bi gö- tı. Fransesk; 1698 de öldü. Üslad; birkaç 
riinürken bir taraftan C:a hiraz sonra Ve l;u cekiş o kı.><l:ır tert olmustu Havacılık ve sporun (210) uncu sayısı ay sonra (Antonya Marya Zanmbelli) 
yapacakl.:n baskına hazırlanıyorlar- ~;,,. ~~" H•ristidi ~~a~los~n elin-• çıkmıştır. Sayın Başvekilin mecmuaya ile evlendi. Bundan da dört oğlu ve bir 
dı. < en oe kurtularak buyuk bır hızla imzalariyle hediye etmiş oldukları bir kızı oldu. 

Baskın olacak ml idi? fırladı.. fot.ograflariyle kapağı süslenmiş olan bu Hayalının sonuna kadar durmadan ça- 1 
Yoksa cam kınlması isareti veri- * sayıda, Türkkuşunun yeni çalışına ham- lıştı. Elleri, eskiye nisbetle daha ziyade 

lerek dağılacaklar mı idi? Utaldar, evvelden kendilerine ve- lelerine ait yazılar ve resimler vardır. maharet kesbetmişti. Fakat, gözleri pek 

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

Sağ iken 
4 liraya sattığı bir 
kemanı öldükten 
200 sene sonra 50 
hin Jiraya satıldı 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _____ . ..,_," _____ _ 

'\feşhttr keman yapıcısı STRADIVARI
US, e»i t•e yaphğı kemanlardan biri 

Sebaıtiyano ise, konağın kar.ısın- rilen talimat dairesinde ve büyük Milli havacılığımızın ilerleyişini takip eyi görmiyor, tahtayı eyice parlatabilme
da ıırtınl kapıya vermiş, elini iç ce- bir aaygı göstererek Angeliki ile etmek isliyen bütün okurlarımıza Ha- sine mani oluyordu. Son zamanlarda ver
bine atmıf, mütemadiyen §&rap tife- Çulporisi kartılamıtlar ve aokak üı- vacılık ve sporu tavsiye ederiz. niği koklatmıya ve çıraklarına ona göre 

tavsiyelerde bulunmıya mecbur kalmış-

taşının Kremon şehri belediyesi tarafJn- Kemanların her birinin birer ismi var .. 
dan muhafaza altına alınd~ malum- dır. Kuğu kuşunun nağmesi, Reigent, 

dur. Herkül, gibi .. Bu sonuncusu, Yoayenln 
Slradivarius kemanlarını dört altın eline geçmişli. R;,syada iken çalındı.Ne 

mukabilinde satıyordu. Fakat yilz sene olduğu malum değil... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••11 •• 1 •••••••••1 •••••••••••••••••••••••: tır. 

T A K S J ~ 1737 tarihinde yaptığı son kemana 
: (Kuğu kuşunun nağmesi) ismi veri~-KONAK-Taksi 

TELEFON B A S M A NE ~ tir. O sene, 18 llkkô.nunda vefat etli. Ve 
: Sen Dominik kilisesine gömüldü. Orada 

__ ,... .... ...,._ ............ .._ __ _.., ... -..--..-.--..~""""""'"=:orgları, ilahileri dinliyerek yatacağını 

sonra pırlanta pah.asma çıktı. Sarasta, üstadın vefalındanberi iki yüz sene 
Paganini ve Y saye gibi meşhur musiki- geçti. Fakat esrarı öğrenilemedi. Keman
şinaslar, üstadın imzasını taşıyan bir ke- cılar, dalına Lombardi ormanında yeti• 
man sahibi olmak için binlerce lira ver
mekten çekinmediler. 

şen ağaçlan kullanırlar. O meşhur ver
niğin formülü de hiç şüphe yok ki sade 
bir ~ey. Fakat bulmak güç ... 3. 4. 5. 6. TELEFON ümit elm~ti. 

Halbuki 1869 da kilise yıkıldı. Ve hiç 
kimse büyült üstadın mezariyle meşgul 
bile olmadı. 

üstadın (La Messie) adlı ve 1716 ta
rihli bir kemanı elden ele geçti ve her 
defasında kıymeti artlı. Bu keman 1855- • 

te bir Fransız tarafından 25.000 liraya 
alındı. A:ı. sonra bir Ingilize 50.000 lira-LÜKS - UCUZ- SERİ 

3. 3. 5. 3. Bazı tarihçiler, kafa tasının tıbbiye 

mektebi talebeleri tarafından uzun müd
det tetkik olunduğunu söylerler. Fakat 
bu doğru mu, değil mi? Bunu hakkiyle 
bilen yok. Yalnız, ismini taşıyan mezar 

Polon yada GECE 
- EMRlNlZE-

Otomobillerimiz gece ve gündüz emrinize hazırdır .• GÜNDÜZ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ................................................................ 

ya satıldı. O zamandanberi Ingilterede

dir. Şimdiki sahipleri (Hill) biraderler, 
Londra müzesine hediye ettiler. 

, ___ ---------ieii-iiiiii 

HALK MASALLARI 

Evvel Zaman. 

her ne kadar beş on günlUk oturacak ~- Yalnız günde bir Ayı yermiş. Tut- her yanı lll, yakut, daha türlü türlü ce
paraları varsa da hiç bir şehre, köye' tuğu adamlardan her kim ona günde bir vahir ile bezeli ... Birbirine §&§lun §ll§kın 
uğramadıklarından ellerindekl paraları 1 Ayı bulup getirebilirse artık ona camıµ hakı§ıp: 
ile yiyecek alamamışlardı. Artık hem 1 vererek her gün ba§mda ~trınl§· - Gördüğümüz nedir .. Rüya mıdır? 
yol yorgunluğu hem de açlıktan oğlanını O vakıtlarda da çıkacağı zaman eri§- Dediklerinde biraz hayran hayran ha
da hali kalmayıp hem giderler hem de miş olduğundan geceyi gündüzü tanı- lcındıktan sonra ortalık ta eyice ağarır. 
uyku bas.tırır. Oğlan: j maz, bir hayvan alıp kuyudan çıkınca Bir de bunlar odanın pençeresinden 

dağı taşı aşıp geliriz. Bu yolun ucunu uzattıkta oğlan ile kızın da yattJğı yer !er gönnil§, ne de kulaklar işitmiştir ... 

Bir katil romancı ve 
bir hırsız heykeltraş, 
artist olduklarından 

tahliye edildiler . 
-0--

- Kardeşeiğim, bir gün iki gecedir 'ı dört yanma bakınarak bir kerre elini dı§an baktıklarında bir bahçe JU, ne göz-

cuıa•ıraııa••IDI'• bucağını bulamadık. Bu gece ta sabaha 1 oraya yakın lmi§. Kız ile oğlanı görür. Kendilerini cennette sanıp hiç haklkaı 
kadar gitsek te kim bilir bir §ehre ya 1 Bunlar ise epeyce vakıt uyumadıklann- değil, bu gördüklerimiz bir rüyadır, bari içinde 

Varşova, 5 (P. S.) - Polonyanın es· 
ki ve methur haydutlarından ve ııoy

gunculuk, kııtil •uçları ile malıkfun edi· 
len Plaseki on bir sene hapishanede kaJ. 

Yazan: METiN ORBAY 

Çıngıraklı Dev • • • 
-2-

Şehirden dışarı çıktıklarında, kızın her I miş, yola çıktığına pişman olmuşsa da 
ne kadar olsa öyle gece vakti ve hem de çaresiz kalır. 
yalnız olarak dağda bayırda gezmeği J - Başımıza yazılanı göreceğiz. 
görmemiş olduğundan içine bir korku Diye ağlıya sızlıya durmayıp gider
girerse de oğlan her gün dağlarda av !er. Uzalmıyalım o gece sabaha kııdar 
arkasında bir takım uygunsuz adamlarla ve gündüz alqama kadar giderek ertesi 
düşe kalka türlü bela görmüş geçirmiş, gece oldukta, nice gece yarısı olmuş. 

artık canından da bezginlik gelmiş ol- Kurt kuş uyur, düşmanlar sezinüde bu
dıığu için korku falan hatırına gelmez. lunur. Her yer kışt, pışt gibi ses verir. 
Kız kardeşine cesaret vermek için türlü Bunların hiç biri oğlanın hatırına gel
türlü sözler söyler, Bunlar, iki kardeş, meyip, kız, korku belAsı bu fikirlere da
lconuşa konuşa gitmekte olsunlar .. Gece la çıka gider. 
ilerlemiş, ay aydınlığı da kapanarak ar- Gide gide en sonra dört yanı da hiç 
tık gittikleri yeri görmez olmuşlar. Bu birbirini görmez ince bir yola d\i§erler. 
.. fer yine kıza biltün bütün lı.orku gir- O &Un o gece de aç, ıusuz lı:aln:u:ılar, 

erişir ya erişmeyiz. Bunun eyisi bu geee 1 dan ölü gibi yatmışlar, Devin eli bunlara çektiğimiz J.ahmetlerin acısını bununla dıktan sonra rei.sicümhur tarafından ba
öyle de böyle de dağdayız. Gel bir kı-1 sürilnmesile tütün kesesi gibi ikisini alıp savuştururuz... Gibi türlü hulyalarla kiye kalan cezası .affedi~tir. Bu adam 
yıda oturup hem dinlenelim hem de uy- yanına getirir. Bir de ne baksın, bir kız vakıt geçirmekteler iken bir top atılır Modern Lehistan edebiyatında büyll]t 
ku yorgunluğunu gidermiş oluwz. ile oğlan.. ikisi de ö!U gibi uyuyorlar. gibi bir gUmbürtü koparak oda kapısı bir yer alan eserleri ile Lehistan halkı-

Deyince, kız da artık canından bez- Güzellikleri de cihanda görillmemi§.. açılır. nı kendine çekırıİ§ti. 
miş: Dev kendi 'kendine: Devin, A<l•ta adam boyunda boynuzlu, Cinjan isminde başka bir haydut ta 

- Ne olursa olsun, sen bilirsin. Senin - Acaip şey, bu yerlerden §imdiye çıngıraklı, zilli köçek gibi içeri girdiğini dört seneden beri mevkuf olduğu hapis-
çekeceğine, uğrıyacağma ben de ezelden kadar kuş uçmaz, kervan geçmez, yılan görünce iki kardeş birbirine ııarıldı: haneden tahliye edilmiştir. Bu da bu 
ortak oldum. Bizi Tanrı korusun. Yürü- bağırsağını sürümez.. Bunlar ne kişi- - Azrail geldi, canımızı alacak.. dört sene zarfında hapishanede çok yük-
yecek halim kalmadı. !erdir ki korkmadan buralara kadar gel- Gibi feryada başlarlarsa da o Dev bun- sek san'at kıymeti olan heykeller yap-

Diye bütün bütün gevşeklik gelerek ınişler ... Hiç değil, yol iz bilmedikleri )ara: 
nlduğu yere yıkılır kalır. Oğlan da yanı- için yol garipliği ile nasılsa buraya düş- - Susun. .. Korkmayın .. Canınız n• 
başına çöküp bir vakıt etrafı dinlemek- müşler .. Beni ne bilsinler. Kim bilir ne- ister? Karnınız aç mı? Sıkıldınız mı? 
leler iken iki kardeş uykuya dalarlar.! relerden geliyorlar. Gibi bir takım sözlerde, tekliflerde 

mış ... Bu Cinjan hakikaten cin gibi bir 
adamınl§.. Hapse girmezden evvel bir 

takım saf insanlara oynadığı oyunlarla 
Varşovada nam kazanmıştır. MeselA 

Bunlar, epeyce vakıt uyumakta olsun- ı Biraz daha öteye beriye bakınarak bulunur. Onlar da lçl•rlnden: 
!ar, meğerse oraya yakın bir kuyuda, 1 yine kuyuya girer. Onlan da beraber - Bu azraildir. Canımızı kolaylıkla bir köylüye bir tramvay arabasını, bir 
(Çıngıraklı Dev) adında bir Dev varmış. ı götürüp bir odaya kapar. Kendi de ye- alacak. Bunu anlatıyor. Ne ise .. Bari başkasına da Mareşal Ponyakovskinin 
Yılda bir kerre o kuyudan çıkıp önüne rlne oturur. ölürken olsun zahmet ~kmiyeceğiz. Abidesini salmağa muvaffak olmuştur .. 
her ne gelirse alıp kuyuya götilrilmlil§. j Bir de abalı olunca mile otlan u:r- Diye kendi ııönUllerlnl avuturlar. Hatta o, hariciye nezareti.binasını cı. 
Ama cana kıymaz, her tUrlü rahatlıkla l<udan uyandıklarında ne balr-lar, cen- Dev ı.e tekrarlıyarak 1<>rdulda onlar on bin zloü pey.ak~ııi mukabilinde ... 
eline ~ adamı, hayvanı 7Afllbl'- Ml ııibl lılr -ay .• Oldulılan odanın da: . tac.olı. m~ri bile bulm~ur. 



SAHlt""E 8 

Zayi makbuz 
lzmir Esnaf ve Ahali bankuı 

Ala.Jehir şubesinin 7402 defter srra 
numarasında kayıtlı bulunduğum 5 
hisaeme ait birinci apel makbuzumu 
zayi ettim. 

Ziyaından iki bu'"çuk hisselik ye
nisini alacağımdan kaybolan 28/ 11 
929 tarih ve 115 numaralı makbu
zun hükümsiizlüğü ilan olunur. 

Ala!ehir Dadağlı l.öyünden 
Abdullah .oğlu HALIL 

10 -11 - 12 (759) 

IZMIR ASLIYE MAHKEMESt 
BtRINCl HUKUK DAtREStN
DEN: 

lzmir Gümrük idaresiyle lzmirde 
Alsancakta Eskiıehir kutu fabrika
gı müdürü Karar pazarlı zade İsma-
il Hakkı ve kefili Eakişehirde büyük 

• 
• 

Paris hapları, nebati madd~lcrdcn 
yapılmış emniy~tli müshil ilacıdır 

1 tarl<'sİ linet~ 3-4 tanesi amel \'erir. 

Sancı \'C yc>l, ve rahatsızlık ver-
mcz. 

Inkıbaza, hrızımsızlıg:ı, uyku
suzluğa. bunl:ıl·d:ın müte\'ellit sinir 
r~hatsızlığına i: i gelir. Evinizde 
bulundurunuz. 

Kutusu her yerde 15 kuruştur. 

porsuk oteli idare memuru Karapa- -*"""'"'Z*Miil" JR:sst~iHW&CaA . 

zarlı Hüseyin Hüsnü aralarında mü- ~v2°/J"'/'L7/.LL//.Z7JJJ.Z70./7.//.//> 

::::;;: =~::.::..:::;~~: = k·-ı N Go .. z He L ı· mı· ~ 
Müddeialeyhlerden İsmail Hakkı- 1 ~ ~ 

nın ikametgahının meçhul kalmasın- ~ 

dan dolayı bu kerre temyiz mahke-} MITAT OREL ~ 
mesinden nakzen gelip tekrar rüye- ~ 
ti için gün tayin edilen davada ts- 1 

Adres - Bey[er Numan zade ~ 1 
mail Hakkının mahkeme günü ola- 1 soka~ı Ahenk mntba:ısı y.ının- ~ 
rak tayin edilen 7/3/938 tarihine S da. Numara.: 23 . ~ı 
rnüsadif pazartesi günü saat onda ' Muayene saatlerı : 10-12, X 

ahk lm · h kk d · 1 15,30 - : 7. Te!efon: 3434 '"' 
m emeye ge esı a ın i\. tastırl ~/"//Jr;o:zY/L//.7/L//.7./././77//.Lô 
edilen davetiye varakası mahl.eme 

. .. 

Dişler .... 

!Em ASIR 

insan vücudu diş
lere muhtaçtır.Diş· 
}erimizin ele Rad
yolıne ihtiyacı oldu· 

niçin çürür? 
Salya dediğimiz ağız guddelerinin usaresi yal
nız yemekleri hazma lıazırlamakla kalmaz, ayni 
zamanda yemek saatleri arasında di,leri temiz
lemeğe de yarar. Fakat bu temizlik kafi değil
dir. Dişlerinizi çürümekten kurtarmak istiyorsa
nız sabah, öğle ve akşam RADYOLIN kullana
rak tabiate yardım etmelisiniz. 

divanhanesine talik edilmek sure- IZMiR BELED1YES1NDEN : 
tiyle ilanen tebligat yapılmıt ise del 1 - Karııyaka sahil gazinosu 4 SABA'H VE AK.SAM HER YEMEKTEN SONRA DISLERINIZI 
bu celsede dahi mumailevh İsmail müuvi kısma ayrılarak başkatiplik-! · FIRÇALAYINIZ. . 

Hillı ~~~~~ ~~n~ki;~i~~~~ ~lı h~~&~«=•a~·~~--~·~~~2~~-~---~••••••••~-~~-• 
mahkemenın gıyaben ~cr~s~na ve gı- 1 gösterilen 294 der metre murabba-
yap kararının ~azete ıle ılanına ka- ındaki bir numaralı yerin senelik 
rar verilmişti~ .. Mahl<:me .triinü olan 

1 
kirası 250 lira. 2 numaralı yerin 

4/4/938 tarıhıl'e musndıf p::.z<ırtc- seneli!: kirası 225 lira 3 numaralı 
cıi günü saat ondadır. tsbu günde 1 . . . ' . 

"'dd · ı h ı ·ı Hakkı yerın senelık kırası 200 lıra, 4 nu-mu eıa ey smaı 1 nın mas-
rafı gıyabiyeyi temin ederek lzmir maralı yerin s~11elik kiras1 175 lira 
birinci Hukuk mahkemesine ıı:elme- muhammen beC:elle 18/3/938 cu
si ve gelmediği takdirde hakkında- ma günü saat on altıda açık arttırma 
ki mahkemenin gıyaben icra edile- ile her bir yer ayrı ayrı ihale edile
rek bir daha mahkemeye kabul edil- cektir. Muv&kkat teminat mikdarla
miyeceği hukuk usul muhakemeleri rı bir numaralı yerin 18 lira 75 ku
kanununun hükümlerine tevfikan ru§, iki numaralı yerin 17 lira, üç 
ilan olunur. numaralı yerin 15 lira, dört numa-

777 ( 453) rah yerin 13 lira 25 kuruştur. lşti-
rY.7 //Z7 .o'7/.7-JliZ7..z7..ZZYQ.7J'7/ZD~ rak etmek istiyenler her bir yer için 

Talehe veJili:ı.rinc:ı. gösterilen mikdarda muvat:kat te-
Ders yılı içinde ilk ve orta okul K 

öğrenicilerinin eski özel bir öğret- ~ 
men elinde olgunlaıtırmalarını isti· ~ 
yen velilerin İzmir Bahçeciler Han 
4 numarada M. Z. müracaatleri. 

1 • 6 (4) 
C7-7..Z7..ı7'.z7~...z7..LZ...Or7/7////LLL/J 

minat mekbuzu ile sövlencn gün ve 
saatte encümen• gelirle:·. 

2 ....... SeneH1< ir.arı otu.,. li .. a bedeli 
muhz.mrnenli Halil Fir:-t'laşa cadde
sinde Tire kap sı ,SOkağmda bdedi
yeye ait 99 r.ıelıe murabhaı arsa 

.. l!!!!'!le!!!!l!!!!!l!!!!!!!!!!~!!l"!!lsl!l!laP._!!P.!•~-~ucl!!!"!l!e!!_.> (eski musevi mezarh:tı) bu!<itin-
1ZMIR tKtNCI HUKUK MAH- likteki şar:.narnesi vechile 18/3/938 

KEMEStNDEN : cumı:ı. viinii sııı~t on a'l1da açık arttır-
1zmirde Karııyaka Alaybey ma- ma ile jflale e~:·eceklir. 

hallesinde Karatuvalı ismet ve oğlu İstirak icir ;ki lira ,,irmi bes ku
F ethi ve kızı Meliha tarafından mah- ru~luk r:ıuva';'rn.t temiıınt makb:.:zu 
kemeye verilen arzuhalde esas so- ile sövlenen gün ve saatte encürnc-

1 

yadları kömürcü oğlu olduğu hal- ne gelinir. 1 
de nüfusa Karaçomak olaralc kay- 3 - Bahribaba parkı içinde su, 

1 dedilmiş olduiundan Karacomak gazoz ve ç:lru!ata P-ibi haztr şeyler 
soyadının ref'iyle kömürcüoğlu ola- satrnak üzere. belPdive tarafından 
rnk değistirilmesine karar verilme- verilece'~ resim ve kesfe g:.::-e 2X2 
sini İstemiş ve talebi vaki bu sebep- ebadında ve iki yüz lira kıymetinde 
le muhik görülmüş olm:ılda Kara-

kiracı tarafından yo.pt1rılacak yarı 
çomak soyadının Kömürcüoğlu o!a-
ra değistirilmcsine mıilikcmecc ka- sabit bir satış yeri serıe'ik kirası vüz 
rar verilmiş olduğundan keyfiyet lira muhammen bedelle 18/3/938 
medeni kanunun yirmi altıncı mad- cuma p;ünü saat on alt·da açık art
desi hükmüne tevfikan ilan olunur. tırma ile ihale edilecektir. iştirak 

785 ( 454) için yirmi il:i lira elli kuruşluk mu
vakkat teminat makbuzu veya ban-

KEMALPAŞA tCRA MEMUR- ka teminat mektubu ile söyelnen 
LUGUNDAN : gün ve saatte encümene gelinir. 

Kavalarli Şems;ye borçlu Kemal- 2 - 8 - 11 - 15 668 (387) 
paıadan Yanvalı lsmailin 16 şubat - Be5 yüz seksen lira muham· 
938 brihli Yeni Asır gazetesinin men bedeli keşifli Kahramanlar
yedinci sahifesinde satış ilanı ne!}- da 839 savıh sokak cıkmazında 
redilmiş olan iki parça ı?ayri men- yaptırılacak 97 metre boyda lağım 
kulden Budamcılar mevkiindeki ba- b d ı· k b"l" d b ··h d" 
v h e e ı mu a ı ın e as mu en ıs-

gın mu ammen kıymetinin 339 li- likten tedarik edilecek keşif ve 

EYLUL. 
Baharat Deposu 

Sayın mü,terilerinden gördüğü çok değerli ilgi üzerine çe~it
lerini arttırmış ve bütün hekimlik ve lcimya aleminde iyi tanıl
mı, HASAN ECZA DEPOSU müstahzcratından; çocuk ve ihti
yarlarımız için öZLO UNLAR, Eeker hastaları için GLöTEN 
unu, ekmeği ve 5airesi .. Me;hur LiMON ÇiÇEKLERi ve muhte-
lif kokulu kolonyalar ile esans. lavanta, pudra, krem, ruj, oje ve 
çeşit1i tuvalet e'yası, ÇiL il.AÇLARINI İstanbul fiati üzerine sa
tı,a koymu~tur. 

Zengin çe,itli di• fırçaları, di;; macunları, garantili dövülmüf, 
paketlenmio! baharat, yeni mahsul ıhlamur, salep .. 

ART1 elbise boyaları ve <laha pek çok çeşitler. 
TELEFON: 3882 

=== 
Iznıir Defterdarlığından: 
Bulvar tirkctinin eski yıllar müstahdemin ve kazanç vergile

rinden olan borçlarının temini tahsili için tahsili emval yasasına 
göre mülkiyetleri haciz edilmi' elan yol bedesteninde kain yeni 
31/18 No. lı fevkani oda 250 lira ve Osmaniye caddesinde kain 
9 Nu. lı dükkan 400 lira ve 13 Nu. h dükkan da 350 lira üzerin
den 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıftır. 

Taliplerin 28/3/938 Pazartesi günü ~aat 15 de vilayet idare 
heyetine gelmeleri. 4+-11-1~25 702 ( 413) 
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lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafrndan mevsim c:io!ayısi!e yeni çıkardığı kumaşlar 

Saa-Iam Zarl:I. 
,, h C UZ .1) UR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

ır1.rr.rı1.: SATIŞ YERLERi Uft.&/M 
Birinci Kordonda l !i6 numarada 

ra ve kulak dede mevkiindeki bağın . . 
muhammen kıvmetini 320 ı· l şartnamesı veçhıle 18/3/938 Cu- • 

• n ıra o - .. .. l d k k . I 
duğu ilaveten ilan olunur. ma ~lun~ sal at od~la tıka" açı e ·sı t- •••••• 

ŞARK HALI T. A. Ş 

---------------------· • 781 (452) ye ıe ınae e ı~e tır. ~~~a•~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• 

z _ .,,.,. iştirak için kırk üç lira elli ku-
KEMALPAŞA iCRA MEMUR- ruşluk muvakkat teminat makbu-

LUGUNDAN : zu veya banka teminnt mektubu 
R/9/928 tarihli Kemalpaşa No- ile söylenen gün ve ı;aatte encü

terliğince U>sdil:li 51 numaralı se- mene gelinir. 
netle T. C. Ziraat b1nkası Kem"'loa- ~-8-11-15 688 (397) 
~n ajansına kefo!eti mütese1si'cli ik- Beher metre murabbaı üç yüz 
rı>ızattan 128 lira 95 kuruca b:lrçlu kurustan bin yedi yüz yirmi altı li
Manastırlı Necati neMede ikamet et- ra elli lmruş muhammen bedelli el
liği belli olmad·i!ından namına çı- li yedinci adanın 575.50 metre mu
karılıp ~eblii! edilmemiş i::ra emrinin .rabbaındaki 5 sayılı arsası baş kitip
J!~ete ıle tcbl~i!?ı.eA karar ~C::rjlmi' ol- likteki şartnamesi veçhile 25/3/938 
dugundan tarihı ılandnn ıtıbaren 20 .. .. 
gün zarfında e ak . d . . cuma gunu saat on altıda açıl: art-

n Y ın ıcra aıresı .1 "h I d"I kt" 
vasıtasiyle daircmb:in 936/635 dos- tırma ı e ı a e e ı ece ır. 
yasına müracaat ederek namına bu lttirak etmek istiyenlcr yüz yir
hususta bir itiraz ve diyeceği varsa mi dokuz lira elli kuru!luk muvak
bildirmediği takdirde cebri icra su- kat teminat makbuzu veya banka 
retiyle tahsiline devam edileceği ilan teminat mektubu ile ıöylenen gün 
olunur. ve saatte enci1mene gelirler. 

786 <456) 8-11-15--iS 747(431) 

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) 

Iktısat Vekaleti lzmir 
Şefkontrolörlüğünden: 

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 tesbit edilmiftir. 

Alakadarların acele dairemize müracaatle, 1 Mayıs 1938 ta
rihinden itibaren tatbiki mecburi olan, mezkUr numara ve İıİm· 
lerin yazıhf tarzını göıterir örnekleri tedarik etmeleri lüzumu 
ilin olunur. 764 (425). 

-c ; o 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETI .. 

~BmaA'eBANKQSI 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sıhhat Balıkyağı 

Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır. iki 
defa süzülmüttür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
BÜyük Salepçİoğlu Ham karıısında Ba~durak • İzmir 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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No. 4611 
Kalem feneri ve dört köşe küçük cep feneri No. 1908 

DAIMON markalı bu fenerler yirminci asrın en çok beğenilniit 
ve en çok takdir edilmi,tir. Kalem feneri raptiyeli adeta bir ka
lem gibi cepte ta-.ınır ve kalem kadar küçüktür. Bayanların el 
çantalarında tafınır, dört köte ampullu fenerlerde küçük cep 
fenerlerinin en iyisidir, tavsiye ederiz. 

UMUM DEPOLARI : lzmirde : Sulu han civarı No. 28/9 Hüs
nü Öz demişli .. Istanbulda Tahtakalede Jak Dekalo ve Şsı. 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
J. B. H. günün eski yıllar kazanç vergisinden borcu olan 50802 

lira 76 kuruşun temini tahsili için birinci kordonda kain eski 418 
yeni 266 taj sayılı gayri menkulu tahsili emval kanununa tevfi
kan heczedilerek tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle satı
lığa çıkarılmıftır. 

Yeniden takdir ettirilen kıymet üzerinden almak, pey sürmek 
ve sahf fartlarmı öğrenmek istiyenlerin Defterdarlık tahıilat 
servisine müracaatleri. 

27 3 7 11 628 (365) 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Maksudun eski yıllar kazanç vergisinden borcu olan 433 lira 

29 kuruşun temini tahıili için mülkiyeti tahsili emval kanununa 
göre haczedilmiş olan lkiçeşmelik caddesinde kain 368 sayıh 
dükkan yeniden takdir ettirilen 300 lira kıymet üzerinden 21 
gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 28/3/938 Pazartesi günü saat 15 de vilayet idare 
heyetine gelmeleri. 4--11-lg_.;_25 704 ( 407) 
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lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
H. Tevfiğin eski yıllar kazanç vergisinden ve satılık emlak be• 

'delinden borcu olan 1610 lira 29 kurutun temini istifası için Oı· 
maniye caddesinde ki.in 158 sayılı fırını tahsili emval kanunu
na tevfikan haczedilerek yeniden takdir ettirilen 3000 lira kıy· 
met üzerinden 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıthr. 

Taliplerin 28/3/938 Pazartesi günü ıaat 15 de vilayet idare 
heyetine ıelmeleri. 4-1 t-ıg_..;25 703 ( 406) 
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Eskiden Alman bapisaoe-
leri nasddı, şimdi nasıldır? 

• 

Fakir suçlu ile zengin suçlu arasında far!t vardır. Alman 
ceza kanunu zengin hırsıza fakir hırsızdan 

daha çok ceza • 
verır 

ANKARA RADYOSU: 

öğle neşriyatı: 
• 

Saat 12.30 da muhtelif plö: ne§Ciyatı 
12.50 de Pl&k: Tück musikiSi ve hail< 
şarkıları, 13.15 te dahili ve haricl haber
ler. 

Akşam neşriyatı: 

Saat 18.30 da karışık pl.lk neşriyatı, 
18.sa te Ingilizce ders: (Azime ipek), 
19.15 te ' Tiir.lı: musikisi ve hallı: şarktlan 
Makbule Çakar ve arkadaşları), 20.00 
de saat ayar• ve arapça neşriyat, 21.15te 
saksofon. solo: Nihat Esengin: Piyanoda 
Marsel Bi, 21.00 de konferans: Cem§! 
Arıbnan (köy kalkınmasında hayvan 
yetiştiriciliği) ,21.15te plak dans musikisi 
22.00 de ajans haberleri, 22.15 te yarın
ki program. 

ISTANBUL RADYOSU; 

Öğle neşriyatı: 

Saat 12.30 da plakla türk musikisi, 
12.50 de havadis, 13.05 te plıikla tiirk 
musikisi, 13.30 da muhtelif plak neşri
yatı. 

Akşam neşriyatı: 

Saat 18.30 da plakla dans musikisi, 
1!>.00 da konfeı:ans: Ali Kami Akyiiz 
(çocuk terbiyesi), 19.30 da Beyoğlu 
Halkevi gösteril kolu tarafından bir tem
sil, 19.55 te bor.>a habederi, 20.00 de Mu
zaffer Güler ve arkadaşları tarafuıdan 
tii=!< musikisi ve halk şarkıları, 20.30 da 
h~va raporn, 20.33 le Ömer Riza tarafın
ı:;,,., arapça söylev, 20.45 te Vedia Riza 
v~ arkadaşları tarafından türk 2nusikisi 
vP halk şarkıları (saat ayarı), 21.15 te 
Mustafa ve arkadaşları tarafından tlirk 
musikL•i ve halk şarkıları, 21.50 de or-

A!mo;n. luıpis"4n.eter·;ıdcm iki ta.nesi kestra, 22.45 te ajans haberleri, 23.00 

Gezdiğim birçok memleket hapis-• Hür, namıulu. ç!ı:şk-...n köyiii!er, A!nıan c.,,.,, .. kanunu fakiv hırsıza te plakla sololar, opera ve operet parça-
haneleri içinde en «samimi» olamnı İ§çi~er açhkmn, ipClikten kıvranır- ve~eceği cezıulım dıilia ağırını içtimai !arı, 23.20 de son haberler ve ertesi gii
Alman hapishaneleri olarak gördüm. lar. Hırsızlar, l:ıı.tilier, yol kesenler mevki sahibi ve zen~ hırsıza ver- nün programı. 

Ve §Una emin oldum ki Alman lıl!.pishane!eroe mül:ı.emmel ve rahat meldedir. Çünldi birincis:nin şöyle BU AKŞAM AVRUPA tsTASYON-
hapishaneleri Almanlar için yüz kı- bir bay;ı.t ya.~wazbr:iı. ilci ır;inıfo bir böyle bir mazereti vlli'. Fa!~t ikim:i- LAR!NDAN DlNLENEBILECEK 
zartacak. birec zulUın yeri değil, yüz öğün yemek hub:my.ın t=ıiz hslli sinin bu mazereti clmadı!.tıı.n ba;b SEÇME PROGRAl\i 
ağartacak. birer uaW .. evleridir. b.rşısmda ve bap:ıohaueae katilleı ve faz!a obını.k ta i~in&e cemiyete SENFONiLER: 

Alman hapishanelerinde insanı günde iki öğün ve m - emmel, aıcak kar~ı, mevhli bakımından, minevi 20.55 Brüno. Senfonik konser (Schu
karşıLyan tüyler ürpertici manzara- yem~' ~yoc!u~. Binlerce, yüz bin-! bir v~zife~i, b~ me.mliyeıi'. v~. lşte bert). 
!ar değil, beldenmedik. «•Ürpriz• ler- lttce l§ltzler yatacak yer bulam1vıp bu manevı vaz~fo ve me~ıılıyc.;.e !ru- HAFiF KONSERLER: 
vardır. kaldınmlarda ıabalu ederi.erken ha- sın ou.·~n fol-"icin ı~na benzer E'1- 7.10 Berlin kısa dalgası, karıştk mu-

Genk Bedinin c:Moabib hapis- piabanedekiler kaba dii§eciklenle mı- çun!l (esbdn mü§etldede) olmakta- sikili program (8.15 devamı) 9.30 askeri 
b.neeiwle, genık Brandeburgun td mı.pi uyuyorlardı. dır.. • bando, 9.30 Paris koloııyal, Plak: (10.15 
Ultra - modem muazzam ve dünya- Bunun netK:esi neye yol adı biii- Bundan ba~ka haııos cezalan muh- -keza. 10.45 keza. 11.30 keza. 13 ikeza. 
nm aı müı.uıı url ceza eYinde, ge- yor mwunuz? Namuslu ın..:1ar1 in- telif derecelere ayrıldığı halde ölüm 13 Bertin kısa dalgası. Hafif konser (U. 
rdc Mt,b • •'ele, ister Vurtenberg san gibi yapmak için suç iflemeğe ceza:t te!ı: bir nokta üzerinde toplan-: 15 devamı), 13.15 Bükr~: Plil: musikisi 
lıadmlu hııpialunesind.e hep aym ve bapisbaneleri doldunnağa... ml§tlJJ'. (H.30 devamı), 14.15 Paris kolonyal: 

• • • ,.... dam mahkfunlan erliıı..kısa.d<ıl: 
nizamı gönlüm. (Nuyonal _ Soaya- işlemek, günler..e aç kalıp utır.ap ""ı:z~':" ve bi.ı cezanın ta gası, Halk konseri, (18.50 devamı). 18. 
lizm) in te.iri baralanla J;endini gös- içinde ip'emekten. dah:ı kolay ve ra- ula ımti~?: olmaz.:.• 15 Bükreş radyo orkestrası. 18.30 Peşte 
teriyw. Eyiyi lditiiden ayırmak ve hata kavuşmak için en emin yoldu. Bu • ~stur bugun Almımyada Çigan orkestrası. 18.35 Viyana. Gra~: 
kötüler arumda cemiyete yıı.nyabi- Bu yüzden umumi bir alıii.I; sukutu umunudır. .. .. Konser saati. 19.10 Prag: Karışık konser, 
lecekleri leÇlllCk. .. Bu gibiler için uğ- bıı.fgöst~ti. Cem müddetlerini Merhamet artık yoktur. Ve o~9?' 19.15 Berlin kısa dalgası. Yeni musiki 
....,,,,k b'tiri' • t L_ ,_L __ 1 __ _. •-Lli cez!lSI, bu cezaya çarpılanlav ıçm popurisi. 20.10 Biikreş: Kilise musikisi. 
·...- . ı p e ...,.oemo.ne.er.ıen um ye h ı •• h d b' d' .,_,_,_._ Al 1 1fte Alman lupiııbanelerinde tat- edilenlerin ilk isleri tel.r::.r buraya em ,mt ı em L e1.fır '\":'."'7"n h- 20.10 Viyana. ı:alk musikisi p ~kları. 
bik edilen ve müu.vata dayanan -'~nmek lu _ _, B _.__ L •• •r manyımm munte ı yerıennae m" - 20.35 Bükreş: Agır koro havaları. 21.25 

00 0 yo:ruu. <L"l:oan ~--a t "f '-''d 'd [t • il b ' 1 · d yeknesak ıistemin ruhu budur. • 1_ .. ,_ •--tii.l • b " • e ' ~= e ı am usu .en var '· Viyana. Graz: Hu ay ın cset erm en 

B
' ,,. 1___ b deci' ki nıce ı;anıı ~'- er, ınsan oguc~:ar Bir tarafta givotinle idam, başka konser 21.45 Berlin kısa dalgası: Muhte-
ır ftllllllll cezııcısı ana ı : «§Uurund'.\ ruorel v:ırı> kaydı veya _,,., ! · < d " ''" b' ---'- ' 

Bizim ka bedii k • • u b-'- . I ha .- lll' b .. -a, '1 anı.~ıo, aıger ır ycıue lif milletlorin düğüıı hav:ıları. 
y ece zamanı-! hangi bir ln.stz., ,., llilane>•" e pss- b ı 

mız yoktur. Bugünkü Alman ceza h n·" rol·-.; ... ,.ı - ·,. • • ·~· 'L.... .. .. .. .. _ OPERALAP... OPERETLER.: .. 
... .. • .. . .. ane ..... n ~ ~ ... t .1 ° .. .ır, c ... mı_,e ... 1 ....... .:.ı~u..ırı hut'!in olum mahkit.nbt - 11.45 Berlin ktsa dalgası. Buyuk ope-

reJunı, tabır caızse,-tam hır musavat fır'• tılıy.:ırla•.:ı.r f c r ı, 1 ·ı 1 ·• • -"-. • nnı ;.J. .. rı.e:n i:ı" t~'i-m""· e~qi['. ret t:onscri, 1~.,0 Paı:is kolonytl: cıKo-

esasına isti~~t eder •. ~~~la bera- Hi( ·:ı:mi..., ·-ı..,. i''; nfuı~m_el ı:: 11·, <:;İy:lfnı:!en, ıbr·"·acm&ut ve si , isimli o;ı .~ p·, i. 17.~~ Moskova, 
ber ve h_!' ~ıısavat ı·eıımı ıçınde (her ea r;•i' ~'11 i; c';, 1• hu·:, h'>ınsb- c'e ::tı::::!i s:ı.rd:ı' ·s-:1·'1 d a temiz ve (Uzun dalga): Opora piyesini nakil. 20. 
kese degerme göre .muame~e~ pre~- ncl<:" i_·iııi c!c • d 1•• Act•1< ~~devir- ~ '-:t emm İ} riörrnel:'.edir. 3:; Bratislava: Operet ınusiki .. i. 
aibi de yeT alır. E'.:ıı:ılerle eyıyız. Ko- !erin z" _~iyc<i n h_ .,· ·"ı !'l.e re·· mi ~o:>n na s::-:o ici.~d~ Alma.r. e.dıoı ODA MUSll<ISI: 
tülere kllffı da eyılık yapm:ıyız. lnk:ız.t!·. ŞiG:. 'i .::ci •~i'm. Yeni h'l-' c:,.,ııy-d!'!• c:ıısımı t!it.k:ıt sure!te azıı.1- H.4.5 Berlm kısa dalgası. Oda ınusi-

Kanunlarla, nizamlarla. hikimleT- pLtha."le rejimi '. ·• ı mt•hr. Bilh:ıs\s &on sene!eri.n İ5ta- ki.,i konseri, 15.15 keza 17.40 prag. Yaylı 
le, hapishanelerin ve.zife!eri nedir? Ewiliırı sJy''vc,.. A~-n ce=::;ı- tist1Herinde bu azalıı:ı:ı l:eyfiv&i kuartet konseri, 19.15 Bükreş, Beethove
Kötül'.1i cezalandırmak .. değil mi?:· mn hald:.ı varclı. Af.re<>nyaC::ı !Jugfüı 1 lren:foıi daha bıı.riz bir şekilde göa- nin eserlerindm tıiyo konser. 2~.W Vi-
ftte bız de bu yoldan gidıyor ve ko-jtek bir ce:.-:a ı·eiirni v.'U".:r. Ve bu re- termd.1:edir. yana: Siliving kuarteti. 
tüleri liyık oldukları tekilde cezalan- jirn her yerde, her hz.pieh:anede ay- Hapishrıne '..,.. reiimirule e::ı. mü- RESITALLER: 
dırıyonız. Y eraiz merhamete yer ver- nıdır. Bir kerre ceza l:'l,.·u.ınunun lıim esa& ta ııdisipl.in, falat.t sert bir 10.30 Beri in kısa dalgası. Hali< şar
rni:ronız. Lüzumsuz tazyik te yap- maddelerinde bi~ hayli det~ik ya- clisiplinııdir. Muhafaza t~ki!i.tı tak- laları, 17.30 Bertin kısa dalgası. Güzel 
mıyoruz. Her ıeyden evvel dü~ün- pılını§tır. lylenen su.:a ve iş!iırenin viye edilmiştir. Firar imkii.1>.lan or- seslileriıı şarktları, 23.20 Prag : Piyano 
düğümüz şey memleketin, Alman- vaziyetine e;öre cezııl.ar konulmuı- tadan ka!dmlnuf ve hıı.piıharı.eden konseri (Moıart). 
yanın fayduıdır. tur. . laı.çıınlann sayısı yok denecek kadar DANS MUSIKlSI: 

Eski deYirlerin fena neticeler ve- Meseli iki hırstzhlc ıuçlwıu var. azafmı§br. 23.20 Bıilno. 24.0S Peşte. 
ren 7.iaflanndıın çok çektik Hitlerin Bunlann biri fakir bir adam, diğeri öyle olur olmaz vesilelerle mah-
iktidar mevküne geldiği ııradaki Al- orta halli veya zengin, bir mevki sa- kUmlar affedilmemektedir. 
man711.yı bir göz önüne getiriniz. hibidir. -BITMEDI-

AMERIKADAKI SU BASKINI 

30 bin kişi yersiz kaldı 
Hastaneler yıldızlarla dolu. Soygun

cular şehri yağm.a ediyorlar 

fıllB_O_R Ş_~:fl 
ttztrM 

316 i inhisar idaresi 
216 M. j. Tarant.o 

5 j. Ta.rant.o Ma. 
537 il 

236228 
236165 l 

10.50 12.25 
11.50 13.62 
13.50 13.ao 

Çekirdek.>lz L!ziıw oıta fiatleri : 
No. 7 11.50 
No. 
N. 
No. 
No. 

7 
9 

10 

11 
ZAHiRE 

12.00 
12.50 
13.SO 
16. 

Hollyvood, S (P. S.) - Kallionıiya YILDIZLAR MAHAILESlNDE re b~nzodiler. Dört gündür evime gire- 240 çuval Buğday 5.875 

Sansimeon faciası 

Tayyarecinin idaresizli
ğinden mi çlkmıştır? 

Kaliforniyada milyar-O.ederin kışlık 

istirahat yed olan San Simeonda Ameri
kanuı gazeteler çacL unvantnt taşıyan 

Mr. W. R. Hearsl'ın malikanasinde ter-

ise de bu şüpheye hak verdi· 
recelt hiç bir ema<<ı elde edilmemiştir .. 
Faciadaıı bir mucize eseri olarak kur
tulan Yames Lavrans ile Sir Valter 

tip edilen bir eğlencede Ingiliz aristok- Lanaruuı ifadesi kazanın motörde b31 

rasisinin maruf simalarından Lord Plun- gösteren ani bir arızadan ileri geldiğini 
kel ile Lady Plunket ve oğulları Patrick teyit %""ek mahiyettedir. Lond.r.t. va 
P!unketin gece vakti yapılan bir tayya-

d "th' b' ,__ k b Dublen sosyereleri.ni derin teessüre so-re seyranın a mu ış ır «azaya ur an. 
gitülclerl yazılmıştı. Bu flcia.nın tay- kan bu filcia kurbanlarının ayrı ayn çe.. 

areyi idare eden tanarecinin bir ida.- kilmiş resimleriyle Kallfomia. seyahati 
resizlik eseri olduğu iddia edihniştir.. esnasında plajda alımnış bir resimlerini 
Amerikan zabıtası bu iddiayı tevsike dercedi.yorın:. 

Nevyork şehri 

Kadınlar hapishanelerile 
iftihar etmektedir 

ınakamlart su baskınının ilk feci blil.n- miyorum. Her taraf terkedilmiş ve dev- 18 çuval Börülce 12.50 
Çosunu neşrediyoclar. Bıı b!aoço hii- Yıldızlar mahallesi hail sular altın- riLniş otomobillerle doludur. Bir çok 123 çuval Nohut 6.50 Nevyorlı: kadınlar hapishanesiyle ifü-ızl.llnuna kanidıder. 
ViyeUeri tesbit edilmiş 105 ölü, ve 200 dadır. Ernest Lübiçin ev.inin üst katı.na yıMızla.r hasWanmışlardır. Hollyvood 751 kental Palamut 310 510. har edebilir. Burast bi< hapishane ol- Bu çilt.e gayeye erişmek için her ıe~ 
kayı.ptır. Facianın hakUd blil.nçosıınu kadar su çıkmıştır. Nan Greyin evi de hastaneled akl.örlerle doludur. 213 Balya Pamuk: 29 U . maktan ziyade Greenviç Avenlide mili;- nazarı dikkate alınmıştır. Binonın bıi-
Y"Plna.k bugün için imlı:ıl.nsu:dır. Lo• öyle .. Şarl Greyin yiihek bir tepede Evi su akmları ile ytkdan ytldu. Leo terileri hiirdyetlerinden malınım edil- tün daireleri bol bir aydınlık: içindedir .. 
ı\nceies ve· Hol!yvoodu basan sıılıırın olan eı<ine bir §ey olmamıştır. Şar! CıırillD diyor ki : 1 insa.nlann mallarına hırsızlar. soygun- ~ insanlarla dolu bir palas, bir islira- Mahküınları din yoluyle ısli!ı için de 
kapladığı saha US kilometredlr. Grey, bütün dünyayı do!a.pğın.ı. ve böy- - Sıılara kapılmış giden ve boğulmak cular üşlişmüşlerdir. Los Anceles sokak- hat yuvası sayılabilir. Takriben 100 ka- ibadet yerleri yapdmıştır. Her mahkd-

30 bi lr.' . . . le bir faciaya hiç bir taufta rastlamadı- iigere olan bir &.<Umı tıpkı filiınlecde \.ruıdald diikk.ıinlara taarruz eden, sa- dar cani ve fahişe kadın burada Y"'iı- ma ayrılan oda ferahlıdır. Konforlu ve 
0 ışı yerstz, melcesız kalmıştır. ğmı söylemiştir. görüldüğü gibi ve kement atarak kur-' lıipsiz mağazaları soymağa kal.kqan.lar yorlar. Bu modern hapislıan.enin yapıcı- temlWir. Ktl~eru.izde gördüğünüz gibi 

8 '.'14""' Yıktıiı binalarm enkazlarını Herbert Marp1 diyor ki : tardun. ı' halı:kında polla sdn tedbirler ılmııtır ... ları uuolılı::ılmları koııfurlu bir hayat kad- bu mahk:tlın kadınlar hü.creleri hakikat-
~emelı: lçia üç ay !hun gelmekte- - Erimin elnfuı4ald. bütila yolllll' SOYGUNCULAR.. Bu emir ölü veya dlıi royg11nı:uların roııu. içinde yaşatarıık ai.hlıa.Ul ve nizam- te en muhteşem bir otelin odalaruıı an· 
ır. ~lddetll akıntılar halinde akan nehirle- S.. bubninılan canlaruu kurtaran muıl&ka ır&blanm•llll'ını imildir. h bit hQatm fardalaruıt ı;östennelı: lll- duular. 



SAYFA: ıo 

ansölyeB. uşnig'in yeni bevanatı 
Pazar günü yapılacak Plebisit 

Bütün Dünyaya Karşı 
, 

man 

Bir casus şebekesi 

• • cok mühim 
' 

telakki ediliyor ıcın 
' 

1 Fransada Kabine Buhranı 
alkış

etti? -

"Dış politika iyidir. Eski dostluklar. 
korunmuş, yenileri kurulmuştur,, dedı 


