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A vusturyanın 

• 

ilhakından 

\\S'OM;' ~' 
İstanbulda soğuklar 

lıtanbul ıs ( Huıuıi ) - Şiddetli so
ğuklar var. Fırtına ile kan4ık olan bu so
ğuklar her tarafta kendini hiaaettiriyor. 
Fırtına yüzünden lzmir -Ltanbul telefonu 
ialiyemedi. Görütmelere bugün bqlanabil 

eli. _J 
YENi ASIR Matbaumc:la buılmlfbr .. 
sonra 

llJTLER DiYOR Ki: Avusturya Almandır. Ne tehdit, ne şiddet, 

devletinden ayıramaz 
ne 

harp, hülô:sa ne hiç.bir şey Avusturyayı Alman 
............. ~--..-......---~---..;;;;;;.;...;;;.;;....;... __ __ 
lngiltere Eski Şansölye Şuşnig hala . Viyanada, Konağında mevkuf tur ve 

S. S. Alman hususi polisinin nezareti .. altında bulunmaktadır 
Ne 
Yapacak? Avusturya ordusu ve zabitleri 

1 

T;:_~:~;;;~r Almanyaya sadakat yemini verdi 
~l8 bozgun~dan parç3~nmı§ Viyana 15 (ö.R) - Zafer halinde Viyanaya giri· 
J._ • A•uaturya ımparatorlueu, da-j ılnden sonra Führer halkın ısrarı kartııında iki defa 
hL.~i aene enjekaiyonlar!a Yat~· balkona çıkmak mecburiyetinde kalmıtbr. ikinci de· 
~lf ve nihayet büsbütün sukut fasında Führer şu kısa beyanatta bulunm~tur: 
-.,...İttir. • «Avusturya Almandır ve ne vapılaa artık hiç bqey 

8u yüzden orta Avrupada vazi- onları birbirinden avıramaz. Ne tehdit, ne ıiddet, ne 
)etin esaslı de"" ikliklere uğradığı de b-,,, hulasa hiçbir §ey Avusturyayı artık Alınan 
ıııın.a.._, :.-: llf . . devletinden aVJramaz.» 
)--llU<ka.'<tır. Almanya, §ın:~ı !tal- Pariı 15 (ö.R) - Fransız gazeteleri Führerin Vi
lrt'?. Yugoslavya ve Macarıstanla yanay~ zafer alavı halinde ıririşini tasvir eden uzun 
~terek hudutlara m:.liktir. Çekoa- telgraflar ne•redivorlar. B.Hitler vaktiyle terl:e mec· 
"- ~ayı yakından ihata etmiş Tu- bl! ~ldığı (:ehirde ır~mdi ~eyk ~e heyecanla kartılft!l-

ı.vzasında askeri siyasi v~ ikti- dıgı gizlenmemektedır. B.Hıtlenn beyanantında hıl-
"di nüfuzunu haıru:ı kılmııtır. hassa bu ~ıımlar üz~rind~ du.rulmaktadır. «Almanya 
ŞGph ed"I ki b · t artık 75 mılvnnluk hır mıllettır ve Avusturyayı Al-
~- ihe. •1e1m.e~ ku vkazıye .~1ç~- manva ile birle~tiren bağlan artık hiçbir fey eritemi-
.te lıma erını en or unç o çu· yecektir.> 

arttıracak mahiyettedir. ECNEBi C:AZETECU.f:RtNE 
YAPILAN HAREKET 

f liitlerin birkaç aut.içinde muvaf- Paria 15. (~:R)w.- ~!'vu m~ab.iri tarafından Vi
~etle oynadığı piyesin bağlantıaı yanadan bildınldıgıne gore B.HıtlermAvuıtmya pn· 

lae o'~? ıölyelik binasında kabul merasiminde hazır bulun-
~ merak ed I kt mak üzere hariciye nezareti aalonlannda toplanmıı 
•--··~ . en er ço ur. . oLın ecnebi ~eteciler bir Avusturya memurunun 
'~ere ıle Fransa, protestoları- nezareti altında binanın kap·sına çıkarken bir Alman 
w~.c1ınlenmemİ§ olması kar§ıımda memuru hemen içeri f!irmelerini emetmiı ve ailili 
""'l'lter devletlerin aenelerdenberi tehdidi alhnda gazeteciler bina içinde bir odaya bpa
~a ahıtıkları emri vdtilere bu ttlmı,ler ve §&ruölyenin kabul resminde hazır buluna
~Uncu emri vakii de ~ydetmekle mamışlardır · 
"1i İlctifa edeceklerdi.. A VUSTURY ADA ALMAN KANUNLARI 

._, . •·. Viyana 15 <ö.R) - B.Hitlerin Viyanaya gİrme· 
J._;·ngıltere bu a.ıazıyete lakayt sinden sonra ilci memleket hukukunu birlestirmek, 
~Qz, Zamanı gelince almağı vani Alman kanunlarını Avuaturyada da tatbik mev· 
~ 111/u gördüğümüz tedbirlerin kiine koymak karan verilmi,ir. 
~ en ibaret olduğunu bildirece- - SONU 3 ONCO SAHtFEDE .. 
··~-

\Tiyanaya çağırılan Alman hariciye 
nazın Ribbentrop 

Hitlerin son resimlerinden biri 

Vergi 
--0--

T enzilatında 
MUstahsHI koruma 
JOlu •••• olacak 

Her çiftçi bir "çil t 
hayvanı,, na sahip 

olacak 
Ankara, 15 (Hususi) - Hay

vanlar vergiİi üzerinde yapılacak 
tahfifi tetkik eden kanun projemin 
Büyük Millet Mecliai encümenle
rinde tetkikine batlandı. Yeni ka. 
nun layihaıma göre at, ~' ka
tırdan hayvan vergisi tamamen 

kaldınlmaktadD'. Bu aaretle her 
çiftçi ailesini bir cçilt hayvanına> 
sahip kJmak gayeıi istihdaf ohm· 
maktadır. 

V errilerim.izde bilbana müstah
ail ıuufuu koruyacak, milli iatibaali 
teıvik ve himaye edecek taahibler 
üzerindeki phfmalara devam edi
liyor. 

Milli 
b: üdaf aamızın 

takviyesi 
Ve llalya gaz&telerl 

Roma 15 (ö.R) - Italyan gazeteleri 
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Türkiye hükümetinin millt mUdaffayı 
takviye hususunda aldığı tedbirlerin emo 
salsiz olduğunu kaydetmektedirler. 

; ~~en B. Çemberlaymn maksadı 

lı.:._~iindüğü ted:>irler tazyik ted
~ nı~ yokaa müdafaa tedbirleri 

~lacaktır? 
'-~~ilik lngilterenin diğer emri 
~~e olduğu gibi bu yeni emri
~ he~~~aımuını da i.tiye bı
~ı goruyoruz. 

Türkiyede spor 
Bugün bulunduğu vazi

yette bırakılnııyacak 

Çekoslovakya hücuma uğrarsa 

Fransaya güvenebilir 
h- -Inız lngiliz politikası Alman • 
~ •ulhperverliğine beslediği em
~Ati kaybederek Franss ile i§birli
) en kuvvetli tekle koymak ihti-
'tını bir kerre daha duymu§tur. 

B. L. Blum, yeni Ha. Nazırı ile birlikte Çeklerin 
Paris sefiri ile başvekalette uzun uzadıya görüştü 

Müşterek tehlike 
Fransa ile Çekoslovakyayı gafil av

lanmamak için müşterek müdafaa 
tedbirlerine mecbur kılıyor 

Fransız Milli müdafaa 
konseyi içtimaa çağrıldı 
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·YENİ ANKETİMİZ 

AŞKA 
Zarar verir mi ? 

Bn. Nuriye Esmer diyor ki: 

1 $EHiB HABERLERi 
Menşe şehadetname· 
leri ve fatura kıymeti Ziraat kongresi 
lkbsat vekaleti, harici ticaretimiz 

üzerinde tesir yapan bir muamele Od k • • b • 
hakkında şehrimizdeki. alakadarların amız ongre ıçın ır 
rumm dikkatini celbetmiştir. Memle-

! İngiltere 
Ne 
yapacak? 

Tarih tekerrUr -------=-
mu ediyor? 

-BAŞT ARAR 1 tNCl ~ 
ketimizden Romanyaya ihraç edilen h ı t 
malların menfC §Chadetnaınelerinde rapor azır amış ır riıtik tarafı, yalnız laıyyete .,.... 
yazılı -olan kıymetlerle fatura kıy- mut idi. 
metlerinin aynı olmadığı. aradaki . . . . .. . Bugünkü de öyledir. • 
farklar yüzündc:n Romanyadaki kle- Zmıat kongresı hazırlıklara ılerle- hepsmden mustahsıl murahhaslari, 1902 • 1903 de Almanya ıngillr 
ring muameJderinin güçlüklere uğ- rniştir. Büyük ziraat kongresine gön- ziraat müdürleri, ziraat mücadele renin avamlaruu reel etmdde (Aır' 
radağı bildirilmittir. Menfi bir tesir derilmek üzere şehrimiz ticaret odası teşkilatı ıef ve amirleri, ziraat ıuek- tant kordiyal) m vücud ~ 
yapan ve tüccarların klering bedelle- uzun bir rapor hazırlamak.tadır. Oda- tepleri müdür ve mütehassısları iş- yardım etmİ§tİ. 
rini teahhüra uğratan bu vaziyetin nın raporunda bütün Ege ihracat tirak edeceklerdir. Şimdiki Almanya İle, Berliıı _. 
önüne geçmek için, Romanyaya ih- '?ahsu.lle~i.ni.~ bugünk~ durumları, Ankara~a~ ... gelen haberlere göre yabatinden büyük ümicllerle d1lfllll' 
raç edilecek mallar için verilecek I tı~re~ın _ ınkışaf çare len ... her ~adde- kongr~ye _ıştır ak edecek mur~hhaa- Lord Halifaloın teminatma ~ 
menşe şehadetnamelerindeki kıy-l~~n zıraı bakımdan, mustahsıl ve ların hstes~.h~ırlanmış.tır. V~~ıl Av- rek bir umumi yatlflınn& ıi~ 
metlerine uygun bulunmasının behe- t~ccar. ba~ı.mlarından du~.umlan t~~- ru~ada~. donu~ce keyfıyet vılayetle- karar veren B. Nevi.ile~ 
mehal temini istenmiştir. ı bıt edılmı§lr. Raporda tuccarm du- re ıbldmlcccktar. L.yal sukutuna ujratmakla ~ 

--=-- şünceleri çok vazih bir şekilde anla- Ziraat kongresi her mahsuffe ayrı Franıız ifhirliiini en kuneıdl . 
Nafıa komiserli:t işleri tılm~!tı~. . . . ayrı .mct~l olar~k .alı_nması ger~ke~ tekle sokmak zaruretini İll&lll tAtlif' 

.. • . . Buyuk zwaat kongresı Nısanın tedbırlen, umumı zıraı meselelerı, zı- tir. 
" A l L Nafıa muesseselen komesın B. son haftasında, halen Viyanada bu- rai sahada alınacak tedbirleri devle- ı iliz krah M · t .)baci Jıtl. 

na O mıyan rıadın tam bir kadın sayı· Halidin Ankaraya gitmesi üzerinellunan vekil B.Şakir Kesebir tarafın- tin büyük ziraat işlerinde y~pacağı H ~g nd •:- ~ · eafJ/11'.; 
l Z • h b • Ü L h komiserlik işlerini Nafıa müdürü B. dan irat edilecek bir nutukla açıla- yardum, bu işlere ait hazırlanan pro- azetıraned aonktu. albti::Sa1

1 
ki'. L .. ~ amaz. ıra ayatın en ay R eyecan Muh' . ~..]__ k ed. El kt ik yar ece ır. uu _..., 

attın IWUC etme t ar· e r calctır. Kongreye Ege vilayetlerinin jeleri görüfCCektir. t Antant ~ eli aJe hakiki ..--. 
/ıaynatına yabancı kalmıştır.,, t . k ti .. d .. .. B G 

1 
re' ~ ' _, 

AtkJaanalıkaru•ndaikilikolabilirmi? ~~~~ı!ih:!k_·E:~=;~: 30 Yıl ag-ır hapis =~Son~,~ubuhrkerianittid.annk~_:, 
Bir JUY& kwaa Tirk kadınlanmn çoğa annedirler. Annelerin _ \'--""•-

en ,efkatluubrlar. Anneliğin bütün ateth heyecanını tahnıt bir L . J k • ~ ~ • t ticeler tunlanhr: 
bdm ııfati~e eöyleyebilirim ki bahiı mevzuu yaptajmaz iki qk ımanaa ı raaııye ı -A lftır ,,.;walıil ~ 
~-;;......iıe.ıuıı...ı-ı..ı...ı...ı.a-"'-w ..... t. o!:ı:::!:':ı.:ıt: =t ız.:::.1'!= 1Sevdigw i kadının kocasını "~u~'e1 .• ti'!:iıeG:.~1uır;,,.a# 
aahlma vl ol ,._ kctlere vaftllan ihracat hakkında oda- .. nmıı r. - •!~ 

e 1 apta çocubuı: kalmak a,.U derecede balatllzlakbr. ca bir rapo"--;. hzırJa .......... ır Bu rapora •• ld •• • t k t ld Z - Orta AurapaJa elılll"r.,,,.-:-...;t ==~i atkın birbirini illlid ft laaYfttle ....... göre 15 günde s4~n .üzfun. 444 o uren ıp en ur u u le.ri ilgilemliren muel~ ...... 
Çocnld• koca arumda bir tercih yapd.r mı? ton incir, 1111 ton hurda incir, 260 ril~;:k .,. Fr1111MU1ın ~ 
..... dlf P ele ne IGzum Tar? Fakat mlrejin hocUH.liii f&• ton pamuk, 405 ton palamut. 39 ton e ını tanrmıyan ;iJ' 

yet kencliai~ pYnUDuı: llraııncla bir ten:ila ppalmaauu İltwse zeytinyağı, 1850 ton arpa, 37 ton Menemenin Çavut köyünde. Roman- vik ettiği wbit edilemen:üftir. ~elıoalooalıyayı yalımdan I 
her •nnmP. y&TnlS6nu tercih decelindea fip11e edilemez. Bu 1:umdan, 175 ton nohut. 240 ton su- ya göçmenlerinden bay Necibi taammü- Mahkeme hqeti. Hasan Çetinin N~ tına almışta. .•• • ,,. 
tahiatm kanunadur. Onun hiikm&te lral'fl selmek imkinaazdar. sam, 115 ton valeka. 7 ton deri. 1O

1 
den -öldürmelde wçlu Huan Çetinle. cibi taammüden öldürdüğünü ..bit gö- J - Aonıpatla pratiJinil' 6" 

Fikrimce bu mfltahecle, 7ani anabk lae,.ec:anma IMitiin kudreti Ye ton tütün, 7 ton paçavra. 5 1 ton mi- : müteveffa bay Necibin eşi bayan Zeliha rcrek suçlU)'u idama mahldim etmif. an- tl~a ~,..ılm'!. 6.luıunaa'!"'~ 
a1aletile duymUf olmamız kocamazı aeqimizi ualtacak bir hi· yan kökü. 335 ton küspe ve 120 ton hakkındaki karar dün ağır ceza heyetin- cak auçlunu. bu cinayeti sevdiği kadmla yalı bır. f~~ ~~!"" ~ 
di8e deiildir. Bilakb bizi enbi,.ük &fka eriftirea kocamıza bai· zımpara madeni ihraç "edilmiştir. ıce tefhim edilmiftir. evlenmek içm işlemesini esbabt muhaffe- F~aıua ile lf 6irliiine .. her ::;il' 
lanbmızı, 1ayfmuzı arttırır. Ana olaa bdmm kalbi daha JlllDU- Menemende dedikodu uyandıran bu fe addederek idame bedel otuz yd aiu kinden Jalıa ~olı Je,zer 
pir, daha merhametli, daha müumelaeklnhr. Kocu111111 "'-nta· cinayetin muhakeme safhalan cidden hapsine karar vemıiştir. fem~yüf etntiftir. 

1 
, __ ı.,k 111 

ruu, laatta iMnetleriai affa tema,al sa.tenae.i Lep ...... c1ay. 11 İ:lalkevı· ko .. .eesi . ..,..nı dikkattir. Hasan Çetin ile bir qk Bayan Zelihanın. Haaan Çetini bu IU• ~ır k~ , ........ ~ .,. 
paunun iycabıdar. • fi~ y uyab seçirdii' iddia edilen bayan Zdi- ça teovik ettiği hakkında delil mevcut ~re.~ Avrupa ıtlea. ~ 

Ben çaaA+a JllftY& nqenin ... sirebilec:eiiiae b•ii•. Evli- J ......... Wi.e süoü Ha•n Çetine htçak olmadtğmdan betaetine karar Yerilmit- ~Mmkan ,. .... ~ .-
liiin ilk r''z-a .. .. Defe me.md olea bile M.ı alq.• sheti ı _ 19 mart ı 9 }8 cumartesi pnti wenliii Ye Ha.. Çetini bu ci~ayete teş- tir. he '. 8 • art tarihinch;ki a ~ ::: ~:~~..: :::: ~ -== = ~~n it:: C:irk.!:ı 1 • ı • h l:..k d =~e":'9'1'if ilin6ir ~ 
dı, ..... o,1e .,., ... ua.er. Ç«akler lriiçiikkee .m.wdirler. cüu1 Ye gürbüz çocal 9CÇimi milli kı- Cra iŞ eri 8K 10 a ailôltlaıaıyor. 8·-----~· 
Cana ,.londarlar. Büyüdükçe dejiıfirler. Assehrillia lreiMli a.er.. ,.afede ..ali o,....tar. monoloi. dana .ye lwlela..iz: 
lerinde lilıepea Mqiainden adeta bcamlar. Hele erimek çocaklv ..,..telif eilwela ppelacaktar. o.... 1 - Britmıya11111 --;.,_, 
için ba enclİfe daha ziyade Yariddir. Her &Dile.,.. çoctaP .. ,... ti,-eleı: leni edilaaiıtw. Adlı .. ye Vekı·ı.·nı·n lzmı·r Tı·caret 2 - Deniz ıniineJıale 
dükçe ldikhalin alrprizlerini difÜllll'. a... rajmea bilmem niçin 2 - Mot& kursunu ikmal edenlerin zın korunmaaı: 
mel11iaçoiayaft11lannmerbk•h•-·i8terler.B.halôkaten 16/J/9Ja.çarpımba g~nü saat 17.JO Odasına bir mektubu 3-Deni:sClfU'IBn.,.,.,,.,,, 
dmiJıetjmda '89hf mi? Yoba bir erlmk çoamlmt kız çocuktan da HalkeYaDC gelmelerı. ralılannın miiJalWI, 
.... u: ... Hlll olmutaı __ ___...:1...1-! ... _.. -·1 ... ---.-. ._ 3 - MotiK k11rıu için yeniden kayıt 4 -lngilt.....U., bir ltarp ~ 

M4}'t&WHW1 biraz dıflll& çaktığımı hiıaediyonım. itleri yapdacekttt. isteklilerin Evimize icra ve iflas kanununda baza deiifik· kuk mütamiiinin tetkikleri neticeainCle tle miittelilıi. ola6ileeelı '~ 
FildaMlmiule bir te&ad noktut nr mı? Bence yoktur. EYlad müracaatleri. lilder ,.epı1m .. ıınituaYYer olduiu içialmeydana ıretircliii rapoı" buııiia içtima topraklarının miitlalwıno ~ 

.,lanın kadıabiumz üzerinde yaptıiı inlnlip bütün üzüntüleri 4 - 16/ 3/9 36 çaqamba ginü har J bu h.uauata Adliye vekaletince tetkikat İ edecek olan ticaret odası idare heyetin- efmelıtir. ·,,, 
biMla ....il: 'f'e endiıılsi telifi edecek bd• l>iiJiiktür.Bir bdıa wm UiUI Uzel tarafa.dan verilen ae· yapelm•ktadar. Fillaakika kanuaun bazal de kon11p1Jacütır. cSal/t iateiimg, yarınlri _,,, il' 
ea kederli dalrikumda yavnuanun pi yüzüne bakarak bütün n konferana1n içüncüaü olan (On ye-: madcleleli, .....,_ mütkül ..... ete Bize nrilen malıimata göre Adliye #tarıt11 o1artı1ı 6a giıt1ıii .,,J/tı ili# 
elemleriai ....._. diaci wda t.panyol ve Hollaada· aan-

1 
aoktuiu için kanunun bazı maddelerinin vekaletinin ce1bedec:e.ii mütahueu. Ce- min etmelr telrliıale ~ 

Onan ıWır' ••beliren ba7at ümidi,~ '".>wüın dalgaları kendi atı} mevzulu projeluııiFoalu konferan• değiımui etrafında bir temayül vardır nevre üniversitesi profeaiKlerinden M. me~. Milletiıniu oe ~~ 
ıöa.......W ,..lan .... _ ...... ve bu noktalar tetkik halindedir. LelımancLr. Yakında lıt:ı.nbul ve l~r iıuanlıifı ..... nte1111eoi ,,,.1"61-

Ana -.,.. ..... tam Wr W. deiiltlir. S - KaWiy ihtilaline nimiz komite AdliFe veltilettndea bmir ticaret ve icr .. ada tetkikler yap11e•kt1r. fiınizden fecerrltl _,.,,..,;.-
Zira talNabn en kaclretli heyecan kaynaiına ye.b.ncı kalmıttır. azalan ve yönkurul ittirak edecektir. aanQİ ocl.ea riyaaetiae ııelea bic .. k- icra ifleriade baza yenilikl• ,......_._ _ .~ 

Yann: 
NURIYE ESMER 6 - o.- Türk komutanı Atillln .. ,tupta deniliyor ki : • mütaaavvcırdir. Bilbuea icraca tahsil lngilterenin ni,.,deri ~ 

A. B. Keffaf Jaof'ın büyük bir resmi~ batbabnam1Z ve den. •e iflie itlen men:uu haliwla edilip e.laabtna reddi ilzam gelen mev- fiiphe,e clitmit olanler..,.. ~ 
O aaylavıma: Celil Bayar tarafından lznU- tetkikatta bal-.mak ve bu bapta ittiha- daatın aareti teni.Feeaia mali)"e vezne· nn bfalaınnda JW .etmif ... ~-"' 

cevabını okuyacaksınız re göaderilmiftir. Her gün öileden eon- ZI lüzumlu olan tedbirlere dair bir ra- (eriyle yapalmaa dütUnülmektedir. fehlıümleri cleillmlık İçİla ... ~ 
t!!!!!!!!!!!!!!!!~~l!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!""!!!!!l!!I!!!!!!'!!!!!!!!~~'!!!!'!!!!!!'!!"'-~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ra yurddqlara göaterimektedir. pol' tanzim etmek üz.ere (niGnli bir mü- ~ en laymetli UMarları İldi9a f///R-

Bir yankeaicililı Gidenler 1 7 - Evimiz aalonunda her hafta per- ~·-· ,.~. Ankara,.. gelecektir.. /ı C'. 1.. • -L du. • .-. 
ıembe günü akşamlan saat yirmide bü- Miitalı8-tncli edilecek Yeaaik-- ran yanını"'"ının Filhakika lnsiliz bqv~.d 

Mmtafa oila Ahmet itm.inde biri, Kütahya ~e~alan bay M.e~raet tüD ,.urddaflara Kar-cöz o,.wa ~- da icra. ve W. kanununun tatbiki bak- doı11tam yılJônümü; ay içinde " bidJiri ..dmca .aı:; 
if epeldiy ........... Mpen, eden ve Halda Na,it ticaret odaeı reıaı bay f c:aktar. PMWZ olaa ba oyw hütüa badaki Nijtalbm== telbiti faydaL gö- • nutuldann aki.leri MIJiir ole& r_p 
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n " ı· e ..... iki ay hapse dün lzmir npari1le Ltanbula git-11Wk denaaeleri koaıiteüia laaftaLk rimiz ticanıt oclua ba lamaıt• wWrata ko..ohıloaeNıM bir WM.1 r.-i nm Wr ....._ aiil&Jeı r'! ~' 
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tamımlerı ~ 1opr• t~ 
Muraf tahakkuk eYrala üzerinde ta- dahili itlerine~ .. ~ ıt 

hMkuk ......ı.nn1n imzalan altaa me- le laqıamda bitiin • • 
-... .ı.ıı.n,ı • ..ı •• -..ıı.-~ ~ ~JS 
razı ile palmaa maliye veületindea Şimdi, lftliltere Ye 
bilclirilmittir. likte konlrol edecekleri ye ""':."' ~ 

bk aurette ihlaline ...... """ * Tekaüt Ye yetim mallfl alanlardan • • 
ÜÇ ayhk me•tlal"Mlt petinen aldaktarı aon· cekleri TU1Yet badur. A 
ralıinuifeiletavtlledUmelerirulendo-. ,:A~, ~ ~ 
la~ iltinlada icap eden fazla mehazlana ıatikrannı fupbe götiii-
twki>da tabi zimmetler 1ıeaalnna alın- teLilcle bt'i l.ir ......... .,,,..,;:. 
mea Ye talcip edilme9İ maliye veklletia- ::-' ~~? =~ 
de.bil....... .~-- -

· olur. ŞEVU:T ~ 
AF ili Mehmet . -

lzmirde birçok lunızlıklann fiili •itti"' 
olen ve kendiaiai takip eden zabıta Poli.Jeri11 i~tı ~ 
memurları~ ıİWl kullanan Afili Yeniden ~ P"!~. ..,,_ 
Mehmet hakkından üçüncü eorga namzetlerden yirmi bet ~!' e-~ 
hiki•liiiınd• denin eden tahkikat • :raat 15 te vil&yet ulonuflUI" 
neticelenmiftir. Suçlunun uliye ~ ;e&trni,lerdir. imtihan •~ 
zacla mubake~.e karar Ymilmit- yet umum ~ 
•• c:ektir. 



YENIA31K 

azan masal 
bszan mlsll 

Mumla aranacağız 

Adliye Vekili B. Saracoğlu ikinci muayene!'!İni yapmak üzere oda
dan içeri girer girmez hasta anneciğime 
ma~aJlnh çok iyisin diyen ve Jcısa bir 
muayeneden sonra da bir hafta geçmez 
kalkarmı teminabnı veren ihtiyar doktor 

Ankara Cezaevinde tetkikte b 1 d bu sefer de bana dönerek bu millet aeu un u nin gibi memuru, benim gibi doktoru 
j mumla arıyacak amma bulamıyacak de
mi~ ve rüşvet kelamı ile artık bana aöz 

h k Um i bırakmamı~tı 1 Fakat haftasına varma-ma ar dan da zavallı anneciğim hayata gözle· Modern hapisaneler yapılacak, kad1n 
Devlet fabrikalarında çalıştırılacaktır 

ıini yummu~tu 1 .. 
BC§ aene evvel aeçen bu ,.ak'aya ben-

Ank ... •a 15 (H A) B ·· di ·· · lik k' · l'k ··- l k )' "d b" k ·ıA zer bir muhavere; beni o dolctorla be-
..u ususı - ugun, murcttıp ve ma ınıst ı ogrcn- aca tır. enı en ır aç vı ayette . ib' 

1 
h · . ah . 

"- .ıı. k'l' B 5 .. 1 •• Sa -ı · 1 d' B 1 ha 1 d b" d · ] • b" l 'h ld · mm gı ı memur ann anıp t ııl derece· ~ye ve ı ı • ua.ru raçog u sa- mıt er ır. un arın ş arın a ır c yenı ceza ev erı ma arının ı a en 
1 

. . 
1 

.b. . 
1 

• • • h 
't J 5 30 d A k. · Al .. h d V k'J - enmız e ne gı ı mezıyet erımızı eap-' a n ara ceza evme ge- man mute assıs var ır. e ı · yapılmıştır. lstanbulda agır hapis 1 - b - d-'-· h ___ , 
L hk A • ·ı uh l'f 11 . 1 amaga mec ur ve apgı a.-.ı mu •-ayı 
~rck Cümhuriyet müddeiumumiliği ma um ışçı ere m te ı sua er mahkumu mahpus bırakılmıyacak-

1
b il b 1. _ k . 0 '-

la d A L_ H lk · . . u )'azı e e ırtmegc ıev ettı. o .. to-
~fından yapılan bir toplanbda ve sormuş r ır. nar.ara 8 C"'\'J sos- tır. Istanbul ce7.a ennde sade hır sc- ,,_,L• . ,_ 1 b k d 

ı d k ) hkA l ··- run tel.Llllını o.ıı:ur anma ıra ayım a 
ce~ evi matbaasında çalı~ mah- ya yar un ° unun ma um ara og- neve kadar hapis cezası görenlerle '- d" k dukl ı . 
~ · · fl l ·· l · k J 11:en ı o u arımı aıra aya.} ım 1. 
(hnların çayında hazır bulunmuş- retıcı 1 mf er g]ostermc c~ın~, oı~~cr- mahkemeleri yapılmakta olan mev-j Selinjkte ilk mahalle mektebi olan 

tur. ler, kon erans ar verme erme musa- kuflar bulundurulacaktır. Oig· erlcrı· O h k l (S 1 b" '-d d'l · t' I sınan oca o u una ırma ı ır .. cae 
Ceza evi matbaasının tertip,, ına- a eBe ıdmış ırl. hk" l Edirne, lmralı ve Zonguldak hapis- içindeki (Elif ha) ıuparasiyle batladım . 

L· • • • ura a ça ışan ma um ar ıçm h ı . .. d ·ı ki d' ı . ..w IQJlc ve mücellıt daırelermde 124 b' l k .. d" ane erıne gon erı ece er ır. Fak11t bu supara muhtevıyatım ogren-
ağır mahkum çalışmaktadır ayrAı dlı.r pavyko.7. yBapıŞ~~ ··uzsere ır: Kadın mahkumlann da devlet fab- melcten :Lİyade tamam bir aenemi hoca-. ıye ve ı ı . u ru araçog- 1 ,_ k .

1 
. 

Adliye vekili davetlilerle birlikte lunun ceza evindeki hsbihallerinden rikalarında çalııtırlma1arı takarrür nın .-.uzu ve ·eçı erme kavun ve karpuz 
ı~kiklerde bulunmu~lardır. anlaşıldığına göre eski hapishanele- etmiı1 ve buna ait hazırlıklara başlan- .kabuklarmı civardan toplamakla ıeçir-

'• ha d J 1 k · · d · J h · · h l ki d t dimi Bu sahada en faal olduğum açın . ıvıat a a ça ı§tm arın c serısı a- rın ıs a ı ıçın azır ı ara evam mı§ ır · f . k d 
1 

b- .. . 
l'_ b" 1__ ı· ı· k 1 k d "'1 1 k · h J"f A k · d k" l aını ı ıeçtım ve artı a ıa uyuk kıtap· fiG ır~ç ay evve ıne gc ınceyc a- o unma ta ır. n cm e ctın mu tc ı n ara ceza cvın e ı top antıya 

1 
k • 

1
. k k ı 

~ L b"J l k · l · d od l · 17 d "h ·ı • · "rı o umaga ıva at azandım. Onları ""'OJLuma yazma ı mez er en Ş\m- yer erın e m crn ccz ve en yapı- ıaat e nı ayet ven mıştır. · 

Yeni Fransız kabinesi 
ilk içtimaını bugün 

Öğleden sonra yapacak 
Milli Müdafaa siparişlerinin daha hızlı 
Yapılması için hükümetle fabrikalar arasın

da bir konferans yapıldı 

Par is 15 ( ö.R) - Bu sabah baş- yeni bir içtima yapılacaklır. Bu iç ti
Vckil B.Leon Blum yeni hariciye na- rnaa alakadar nmcle teşkilatı mümcs
~rı B.Paul Bonsour ile harici vazi- silleri, yani devlet işçileri federasyo
Yet hakkında iki saatten fazla süren nunun delegeleri davetlidirler. Bun
bir mülakatta bulunmuştur. Başvekil dan sonra milli müdafaa hesabına 
hundan sonra lspanya sefirini kabul çalışan endüstriyeııerle de buna 
Ctıniştir. benzer bir konferans yapılacaktır. 

1 
Öğleden sonra başvekil başveka- Paris 15 ( ö.R) -Yeni kabinenin 

~t konağında mali meselenin derin program mahiyetindeki beyanatını 
~~ ~e~ilde ~üzakeresi fçi.n yapı~an tesbit edecek ilk kabine konseyinin 
Ve !çtı?1~a rıya.set ~tmışt_ır: Malıy~ ne zaman toplanacağı henüz tayin 
b kaletınm teknık daırelerının ~eflerı edilmemiştir. T eslihatın takviyesi 
Unda. hazır bulunmu~la;dır. 1 için yapılacak olan mühim konfe-
V·Parıs 1 S (ö.R) - ) anında BB. lramı sebebiyle, kabinenin ilk içtimaı t 
ıncent Auriol ve Dornoy olduğu k .. w l d ı b' hald ba k•t B Bl A • anca· yarın og e en sonra yapı a ı-

Itonfed şvc ı b ... um ukmubmlı ış leceği talimin ediliyor. Reisicümhu-
e erasyonu urosunu a u et- · · 1 d ·ık 1 k 

l'rliııtı" B k'l • d"k" . . run rıyasetı a tın a ı nazır ar on-
:r r. aşve ı §ırn ı ı vazıyetın 

\'ahamctini izah ettikten sonra hü- seyi içtimaı ise adet veçhile Perşen-
k" be sabahı olacak ve aynı gün öğle- J 

a,ayayım : 
(Amme). tebareke, cüzüleriyle lcc

viı,~ile, mızraklı i1mühal, bina, kur'an 
bürriyekt~. kaaaaem;iya, nahv, ıarf, 
kavait, Gülüstan, inıa, clmÜ§tedcp, il-

ı • 

' 
rnükelam : ynzıl&rdım da; rik'a, ıülüı, 
l:üfi, \•eaaire .. 

1 Türk çocukları olan biz.ler o vakit bu 
~tnebi kitaplarını hem de İptidai okul-
larda okuyorduk!.. lote okuma, ilerleme 
binasındaki temellerimiz bu kadar çok 
malzeme ile atılmıştı da elbet te bilgi de 
kuvvetli, vazifede mütahassıs ve ikti
Clnrlı olacaktık!.. O doktor da ıüphc 
yok ki bu bilgilerine inzimamen sınıfı ta· 
lıabette anti pırin, ııulf nto, ainamcki, Hı· 
füü, keten tohumu lapası, pehlivan yakı· 
sı ns:ıire gibi bir çok şeylerde okuyup 
hildiğine mağrur ''e iftiharda haklı idi, 
Çünkü : Ne -0nun gibi hekim, ne de be-
.nim gibi memur nihayet yirmi sene aon
:ra mumla arnnsa_},; bulunnmıyacağızl .... 
Gelecek yazımda da tnvır ve hareketle

! rimizi yazarım . Görcc:c:ksiniz ki ne de 
I mlu çocuklar idik 1.. 

• H-. OK. 

idam 
---0-:---

Mahkiimlarının 
af talepleri 
reddedildi \Jınetin müstacelen ıilahlanma pro- den sonra yeni kabine parlamento f. 

~. ının tevsii için mütemmim kre- k k be 1 Pıırı· , J 5 (ö.R) - Mo•ko,·.~·:nn hı']. dil önüne çı ara program yanatını L. . .. ~-..~_, __ ._,,....._____ ~ .... 
B er kabul ettireceğini söylemiştir: bildirecektir. B.Lcon Blum diriliyor : Sovyet yüksek .konseyi Buha-

.Blum bu arada harp malzemesı p · l S (ÖR) _ M"ll" "'d faa rif. Rikof, Yagoda, Kretinaki lvanof 
~aPan fabrikalarda imalatın hızlaştı- . arıls d. h h ] 

1 hı mu k~Jd devi rem eğe hazır olduğu bildirilmek- ç k f d.. . d hk .' 1 ' 
:tılınası zaruretini de kaydetmiş ve sıpariş erinin a a ız ı ir şe ı e tedir. Esasen B.Blumun da cesaret- er 0 ve ıger 1 ama ma .u~ suçu
l~· f b . . k. • . temini için hükümetle fabrikacılar · ı·· v d w "dd' d'I k d" lar tarafından yapılan af talebını reddet· 
~ı sını ının u gayrete ıştıra mı ıs- sız ıge ugra ıgı ı ıa e ı me te ır. . . u ''dd . 
temi . arasında bu akşam bir konferans ya- o·· k . . mıştır. munyycn mu et geçtıkten son-

§tır. 1 t A 1 k ld - un a şa mlsvıçreden gelen hır tel- ra yani 14 saat irinde mahkemenin ka 
1( fed b"" b d pı mış ır. n aşmanın va ın o ugu f F 1920 d be . k d • - > • 

'rncln efrasyohn klurosu ~vat ınd'la bildiriliyor. ~ . dg~la . ralngın v en. rı d~_Y ~- rarı atbik edilmiş olacaktır. 
e sını ının a arına rıaye e ı - .. ı mış o an en aşagı sevıyeye uştu-

bıcaj ve teminat verilmesi, ve aynı Ron:ıa IS (O.R) - Fransız g~- ğünü bildirmiştir. B.Blum yeniden 
~manda yalnız bir taraflı olmaması zctelermden bazılan B.Blumun vazı- bir milli birlik ve kurtuluş kabinesi 
~tiyle tasavvur edilen gayrete iş- yetini hala zaif buluyorlar. Hüküme- teşkiline teşebbüs etmek üzere Ayan 

-0--

Mı~ırda lngiliz 
manevraları ll'ikc hazır olduğunu bildirmiştir. tin istikbali umumiyetle pek az nik- meclisinde karşılaşacağı en küçük 

bı'~ugün bu mesele hakkında milli binlik göstermekte ve Ayan mecli- müşkülattan istifade ederek istifa Kahire. 14 (A.A) - Kahire ile Is· 
Udafaa nazırının da iştirak edeceği sinin ilk fırsatı yakalıyarak kabineyi edecekmiş. kenderiye arasında İngiliz askeri ma· 
~~~--~---~~~-~~-~~~~~·-~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~ nev~lan bugUn ba~am~tı~ Bir çok ~ı

Avusturyanın ilhakından sonra sır ubayları manevralarda müşahit ola
rak bulurrlna ·tadir. 

-0-

.. ,~TARAFI 1 tNCI SAHtFEDE- emniyet garantisi olduğunu ıöy- lı bir liıanla tevkifin devam etti- Çekoslovak ya 
~ıger taraftan Alman ve Avus- lemi,tir. ğini anlatıyor. h •• ., 
1 a ordularının birletmesi de Eski tanıölye Şuşnig hali kona- Avusturyanın eski tanıölye ve- UCUma Ugrarsa 
'"tık bir emri vakidir. ğında mevkuftur. Ve S. S. Alman kili olup Führer hakkında haka- -BAŞTARAFI 1 tNCt SAHtFEoE-

AS VUSTURY A ORDUSUNUN hususi polislerinin muhafazası retli sözler söylemi, olan prens r·ı 
1 

. . . . . 
ADAKAT YEMiNi altındadır Sth b y· k ga ı av anmamak ıçın ıkı memleketın . . ren erg ıyananın far garın- ·· d ·· k ··d r k'l 

) Viyana, 15 {ö.R) - Avustur- Vıyana 15 (ö.R) - Avusturya- dan hareket etmek üzere iken tev- ~a~:\ e~kmı;:tere 
1 

mu la aal~e ı dve §;r:-
l Ordusu zabit ve askerleri Füh- nın nazile~tirilmeıi hızlı bir se- kif edilmiştir. d .. k'~ F ın a ançıış:a ~~- azı~ ır. ş e 
~~e •adakat yemini vermi•lerdir yirler devam etmektedir. Alman· <<Nazional Zeitung» bir çok be- dunku rans1:'

1 
• c gborudımes~· e,dn.aııbın

~ ) "' · ah d" . . 1 . . • a arar ven en esas u ur. ~ım ı u 
h-) ece iki ordunun birle•mesi yada Y u ıler aleyhınde carı edıye azalarıyle komünııtlerin de k 1.. h 1. d t tb·k· .k. 
-·q • "' •• •• b" k.f . . • . . . ·ararın uzumu a ın e a ı ı ı ı n1em· 
et· rıvaki olmuttur. Yemin töyle- olan butün ted ırler derhal Avuı- tev ı edıldıklerını bıldıriyor. Vi- lekct ordularının kumanda heyetlerine 
f:'~: «Doğrudan doğruya Şefim turyada da tatbik mevkiine konul- yananın yahudi olan hat hakimi kalmış bir vazifedir. Bu mesele ile ala
i~ ter· Şansölyeye tartsız olarak muştur. Böylece Yahudilerin ban- de tevkif edilmittir. Naıyonal-sos· kadar olarak ;>üksck milli müdafaa kon
~~ ~ etrneğe ve Führerin emriyle kalardan paralarını külliyetli yalist aleyhinde hükümler verrni~ seyi bugün toplanacaktır. Bu konsey 
~ .. an canımı fedaya hazır bulun- mikdarda geri çekmeleri yasa.k o!m .. lda suçludur. başvekalet konağındaki görüşme caası 
~~ Yernin veririm.» edilmiıtir. Almanyada olduğu ~'- dahilinde icap eden kararları ''erecektir. 

'
1
Yana, 15 (ö.R) - Bütün A- bi Avuıturyada da yahudilerin ha- Papan in B. Paul Boncour Çekoslovakya aefiri 

~turya ordusunun Führere ıa· kim müddeiumumi, avukat olma- ile yapılan bu muhavereyi der al Fran-
"-tt .Ye~ini .veı:mesi bu ak,am lar yaıak edilmiıtir. Yahudilerin Leningradda sanın Londra sefiri B. Corbine tdgraf-

N Yırrnıde bıtmıf olacaktır. hukuk tahıil etmeleri yasak edil- lıyarak verilen kararlardan lngiliz hü-
l' ~Zj OLMIYANLARIN mittir. Aryen hukuku bütün Avus- --O-- kümetini haberdar etmeğe kendisini me· 
p ~FJYESl turyaya teımil edilmittir. Moskova. 15 (ö.R) - Taas ajaruıı mur etmiştir. Fransız sefiri Dovning Ste· 

~iJd~ıı, 15 (Ö.R) - Viyanadan cNazional Zeitung» tarafından bildiriyor : Saat 16.20 de Hernak buz- ete Avam kamarasının dün akoamki mü
'~tildiğine göre Avusturyanın bildirildiğine göre bir çok yahudi- kmıniylc Kutup istasyonu alimleri BB. him müzakeresine başlanmadan evvel 
)~· olınıyan unsurlardan «laıfi· ler tevkif edilmiıtir. Ayni gazete Papanin, Crenko, Strcsof ve Federof gidebilmi,$ ve böylece başvekil Sir Ne· 
~l» devanı etmektedir. Naziler fanıölye Şu9nigin kendi «milleti- Leningrada gelmişlerdir. Bu münasebet- ville Chamberlain, Avam kamarasında 
~d l&rafta idareyi ellerine almıt- nin» muhabbetinden korunmak le muazzam nümayişler ile &limler •e· Avusturya meadcai hakkındaki nutkunu 
~l& ll', B. Hitler Avuıturya Serhad üzere Alman himayeıi altına ko- lamlanmlf, Papanin ve arkadaıları rad- ıöylemezden evvel Fransa hükümetinin 

)etinin Alman devleti ~in bir nulmaaı icap ettiiini ya%arak alaY• yoda nutuklar ''umitlerdir. lcararlanndan haberdar olmuıtur. 

,S -ON HABE·. R 
.. ·'tı. • ,• • • .. 

Çok feci bir kaza 
lzmir - Bandırma treni Bahkesirde 

bir köylüyü parçaladı 
Balıkesir 15 (Hususi muhabirmizden) - Bu ıabah lzmitden 

kalkan ve lzmir - Bandırma ıeferini yapan 1208 numaralı katar 
Bahkesirden geçerken hayvanı üzerinde köyüne gitmekte olan 
Çayırhiıardan köylü Kamil oğlu Mehmedc çarpmıttır. Zavallı 
köylü lokomotif in tekerlekleri albnda altmıf metre kadar sürük
lendikten ıonra hayvanı ile beraber- parçalanmıttır. Mchmedin 
batı, kolu ve vücudunun yanıı kopnıuftur. 

Avusturya Hariciyesini 
Ribentrop idare ·edecek 
• , Says lnquart,, ın vazifesine nihayet ve 

kendisine valilik rütbeai verildi 
Viyana, 15 (A.A) - Fon Ribbentrop Avusturyanın harici it .. 

lerini deruhte etmittir. 
Viyana, 15 (A.A) - Sayı İnl'Uarta Rayttathalter unvanı vc

rilmittir.Bu rütbe diğer Alman devletlerinin valilerine verilen un
vana tekabül etmektedir. 

Viyana, 15 (A.A) - Sayı tnpardın ba9vekilliii nihayet bul
muflur. 

Nasyonalistler Akdeni-
ze inmek için çalışıyor 
Paris, 15 (ö.R) - ispanyada hadiseler sür'atle birbirini takiı: 

etmektedir. Nasyonalistlerin ileri hareketi hızla devam ediyor ... 
General Franko ordusunun fimdi Akdenizden ancak 150 kilo
metre mesafede olduğu bildiriliyor. Nasyonalistler hedefleri olan 
Akdenize inerlerse cümhuriyetçi İspanyol cephesini ikiye ayır
mıf olacaklardır. 

Bu sırada Barselondan en betbin haberler gelmektedir. Amele 
sendikaları harekete geçmişlerdir.Geçen ihtilal tefebbüsünde tev 
kif edilmİf olan anarşistler her tarafa serbest bırakılmaktadır .• 
Fransa hududunda anarşistleri mahkum etmif olan hakimler 
Fransaya iltica etmişlerdir. Anartistler ve sendikalistler tekrar 
kabineye girmek istiyeceklerdir. Hükümetin bunlara karfı muka
vemeti muhtemel olduğundan yeniden kanlı sokak muharebele
rinden korkulmaktadır. Katalonyada nasyonalist ileri hareketi 
kartısında cephe gerisinde nizamı iade etmek üzere 2000 kara
binyer gönderilmiştir. Yollar yalnız askeri ihtiyaçlara tahsis edil. 
mittir. Cepheye malzeme ve erzak yetİftİrmek için azami bir gay
ret aarfcdiliyor. 

Barselon, 15 (ö.R)- Milli müdafaa nezareti teblii ediyor : 
Kara ordusu : Dütman bugün de Alkami ve Kalada önlerine gel
mittir. Bu mevkilerden birincisi mo'5rlü ltalyan kuvvetleri tara
fından İfgal edilmittir. 

Avusturyanın ilhakını 
Alman büyük elçisi resmen 

bildirdi hükümetimize 
Ankara, 15 (Hususi) - Av:.ısturyanın Ankaradaki sefaret bi

naıına bu pazar hem Nazi hem de Avusturya bayrağı çekilmifti. 
Bugün, son vaziyet üzerine Ankaradaki Avusturya sefarethanesi 
Alman sefare~hanesinin müttemilatı sırasına geçmittir. Avustur
ya maslahatgüzarı hariciye vekaletine giderek bay Tevfik Rüt
tü Arasla görütmÜf, Avusturranın Almanyaya lhakı keyfiyetini 
tifahen bildirmiştir. 

Diğer taraftan Alman büyük elçisi de hariciye vekili B. T ev
fik Rüştü Arası ziyaret etmiş, bir saatten fazla hariciye vekili
mizin yanında kalmıf, Avusturyanın Almanyaya ilhakını resmen 
haber vermiştir. 

Küçük Antant konseyinin fevkal .. 
ade içtimaına lüzum görülmedi 
Paris, 15 ( ö.R) - Küçük Antant konferansının fevkalade ola

rak içtimaa çağınldığı ve Yugoslavyanın buna ittirakten istin
kaf ettiği bildirilmitti. Bu haber Belgraddan gelen bir telgrafla 
kat'i olarak tekzip edilmektedir. Belgrad telgafında bildirildiği
ne göre Yugoslavya Avusturya meselesini tetkik etmek üzere kü
çüle antant konseyinin fevkalade içti mama i•tirakten imtina etti
ği doğru değildir. Şu sebeple ki böyle bir davet yapılmamıttır .. 
Sadece B. Tataresko küçük antant konseyinin timdiki reisi sıfa
tiyle bu huıuıta Belgrad ve Prag hükümetleriyle bir istitarede 
bulunmuttur. 

Avusturya meselesi kartııında Bükref ve Belgrad A vuıturya· 
nın ilhakını artık bir emrivaki sayan Çekoslovak hükümetiyle 
lamamiyle ayni fikirde bulunmu~lardır. Bu sebeple küçük An
tant konıeyinin f cvkalade olarak içtimaına lüzum görülmem it· 
tir. Konseyin adi celsesi ise nisan vcy

0

a mayıs ayında yapılacaktır. 

Amerika, Almanya gibi Avus-
turyayı da kara listesine koyacak 

Vafington, 15 (A.A) - iyi malumat almakta olan mahafil ya. 
kında Avuaturyanın Amerikan ticaretinin kara listesine ithal 
edilmesi ve Almanyaya olduğu gibi ona da en ziyade mazharı 
müsaade millet muamelesi yapılmasından istinkaf olunması ih
timalinden bahsetmektedirler. 

Bazı mütahitler timdi Avuıturyanın birle~ik Amerikaya olan 
umumi ve hususi borçlarını üzerine alması lazım gelmekte oldu
ğu mütaliaıında bulunmaktadırlar. 

Vatington, 15 (A.A) - Çekoslovakya sefiri Vellesi ziyaret 
ederek hükümetinin Almanya önünde boyun eğmiyeceğini ve 
askeri hazırlıklarında iıtical gösterdiğini bildirmittir. 

Amerikan demokrat birliğinin azaları Almanya sefaretinin 
önünde tezahüratta h•lunmuılardır. Yirmi -:kiti tevkif edilmittir. 
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SEHIRDE GöRDOK.LERIM ı ' . ZtRAt SOTU 'LAR ı 

B. M. Meclisinde Tam oyun çağında bir yavru Ege ekin sinekleri 
Enstitüde şimdiye kadar on 'nevi zararlı 

ekin sineği tespit edilmiştir 
Gülmek nedir bilmeden 

babasını besliyor ... 
1 Bunların laboratuvar ve t<ırlada biologileri 

Böyle ne kadar bakım&ız, zavallı "Sabahat,, 1 ehemmiyet ve dikkatle takip edilmektedir 

Mühim bazı kanun layi
haları görüşüldü 

Gazi Enstitüsündeki kursa devam eden 
öğretmenlere maaş verilecek mi ? 

lar var ki birer ,· r d l Ankar 14 (A. ı B car Ç ya ası ır ar Ziraat mücadele istasyonundan: a A - . M. Meclisi bu Salah Yargı (Kocaeli) - Icar, isti 
Küçük Sabahati siz de tanır mısınız? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• gün Hilmi uranın başkanlığında topla- mecur bedelleri gibi kelimelerin TUrkçe 
Ben ona sabahları ekseriya kordonda, Me~hur bir söz vardır: cBiz ektiğimi- kökte 1-2 kardeş zarar görse de diğerleri narak ruznamesinde bulunan mad~ler- karşılıklarının icra kanununa bir ınadd• 

hazan da Gazi bulvarında rastlar, henüz j zi değil, ancak zararlıların ve hastalıklı- bunu nisbeten telMi eder ve tarlada~ den Türk parası kıymetinin lrorunına.sı halinde llAve edilrı:ıiş bulunduğunu py-
altı yaşında olmasına rağmen, sırf mil§- · !arın bize bıraktıkları amklan biçeriz.> luklar husule gelmez. Her sene aynı tar- hakkındaki kanuna ek kanun !Ayıhasını detıniştir. 
terisinl kan~ olmak için sevimli ba- j Netekim diğer zararlılar gibi bir takım laya ekin ekmekle bunların çoğalmasına müstaceliyet kararı ile mllukere ve ka- Neticede Ziya Gevher Etil!nln teJdi! 
~larıru nasıl bir zek.A ile kullandığına 1 sineklerde ekin henüz ariada iken mü- yardım edilmiş olacağından münavebeye bul etmiştir. Bu kanun ile Tilı>k para.11- ettiği ıekil nazarı itibara alınarak bit 
hayret eder dururum. Babasına sijiara 1 him kısmını tahrip ederler. Her kes bilir de önem vermeüdir. Aynı zamanda bazı kıymetini koruma hakkında neV'Qlunan defa daha gözden geçirilmek Uzere bU~ 
parası, annesine yeyecek, kendisinden j ki; sineklerin ağız yapıları yalayıcı ol- sinek nevilerinin puplarmın habazalarda 1567 numaralı kanunun 8 ıncı madde- encilınenine verilm4t1r. 
küçük kardeşine çikulata, ağabeyislne duğundan doğrudan doğruya zarar yap- kışladığını da unutmamak lhımdır. sinde yazılı olup 2100 numaralı kanun ile Milzelerle ören yerlerini ziyaret ecitll' 

lcalem paraııı kazanmak için sabahın ka- : mazlar. Zararı kurtları yapar. Dişi ekin . •·• -~ , I iki sene ve 2686 numaralı kanun ile da- !erden alınacak ücrete alt kanun ınl!Ja· 
ranlığıyle akşam ezanı arasında sokak- sinekleri tarlada ekinlerin saplarına, yap- f 'Sf ,.-~ 1 ha üç sene müdde~e temdid ~dilmiş olan keresinde oöz alan Mit.ıt Aydın (Tr~ 
!ar.da dolaşan bu yavruyu daha ziyade rakla•ına veya toprağa yumurtlarlar. Bu 1 . .» · " 1 müddet hitamı tarihinden ltıbaren daha zon) müzelerin bir milletin kUltUr ba 
acıyle seyrederim. yumurtalardan bir kaç gün sonra çıkan -~ .//~_ "' lüç sene müddetle temdit edilmektedir. yatı bakımından olan ehemmiyetin•~: 

Sabahat bir kaç aydanberi ortadan kurtlar ya yaprağın alt ve üsl epidermi- i ~ YETtM MAAŞI ret ederek tekili edilen ücretlerin 25 )pi 

kaybolmuş, kordonda da, Gazi bulva- si içine girer, orasını kemirerek yaprağı 1 ruş olarak tesbit edilmesini ısteııılş "" 
rında da görünmez olmuştu. Hakikaten kurutur, ve yahud sapın içine girerek Ruzn.amede bulunan askeri ve mülkt bu maksatla bir de takrir ven:nlştir· 
ne olduğunu, neden nane şekeri satma- kalp yaprağı denilen ve asıl mühim ol'1! . \. , tekaüt kanununun 48 incl maddesinin Bütçe encllmenl mazbata mtıhş.rrttl 
dığıru. neden ortalıkta görünmediğini 1 

orta kısmı kemirir. İçinde böyle kurt 1 de~tirilmeslne ait kanun IAyıhasmın ' verdiği cevapta teklif edilmekte o1'11 
merak ediyordum. Bu görünmeyişi, da- • 

1 
olan nebatları tanımak pek kolaydır. . ti birinci müzakeresinde kanunun muhtaç ücretlerin esaslı etkiklerden sonra ıesJıll 

ha ziyade rahatsızlığına veriyordum. ' Bunlar büyüyemez, dış yapraklar bir ; veya mal!ll zevç ve baba kaydının esas edllrı:ıiş olduğunu söyl!yerek genel tatil 
Sabahati dün !Sğle vakti, yeni adıyle 1 müddet yeşil kaldığı halde orta yaprak maksadı ifade etmediği yolunda Hüsnü günleri için bu ücretlerin indiril. 

Denlzbankın önünde, nane şekeri ku- Hydrel!ia griscola ' tapçı (Muğla) tarafından ileri sürü- bundan başka alelumum mektepler 
i
l sararır ve kurur. Az zaman sonra bura- Ki tali' 

tusuyla görünce yanına yanaştım. Sa-
1 
ya çürüklük mantarları da ariz olarak Yapraklarda tahribat yapar len mütalaaya bütçe encümeni mazbata besinin, kıta hallnde erat ile subayı.<' 

bahat, şu bir kaç ay içinde epeyce ser- •' j bütün nebatı çürlitür ve kuruturlar. Şimdiye kadar enstitümüzde 10 nevi muharriri karşılık vernllş neticede fık- dan, rehberleriyle toplu halde gelell 
p~ ve bir az daha cesaretlenrni§li. • Bunlar tırnakla açılırsa içindeki kurl ve- zararlı ekin sineği tesbit edilmiştir. La- radaki veya kaydı ve olarak tashih edi- halkevi gibi kültür kurumlan ve saJtf' 
Elinde bir kaç nane şekeri kağıdı vardı. • ya pup kolayca görünür. boratuvar ve tarlada blologileri takip IJerek şu şekilde kabul edilmiştir. den ücret alınmıyacağını ilAve eyleflllr 
Epeyce deifşıniştı, serpilmişti amma, • ~ edilmekU!di.r. Önümüzdeki yıl ekim za- Yetim maaşı birinci derecede zevce- tir. 
onda tevakkuf halinde olan biricik hali • 2s 1'fj manlarını tesbit için geniş mikyasta de- ye ve evlada, bunlar bulunmadığı tak- Bu izahaltan sonra Mitat Aydının# 
sessizliğiydi. Nane ~ekeri satarken, es- 1 nemeler yapılarak sonuç renkli resimle- dirde ikinci derecede dul ana ve muhtaç riri reye konmuş ve reddedllm1ştit· 
klde.n olduğu gibi bağır01Jyor ve cNane 1 mcdiği, oyunsuzluk yüzünden elem duy- 1 -·-- l ri havi bir broşür halinde neşredile- mal(ll zevç ve babaya tahsis olunur. Ve GAZl TERBİYE ENSTtTOSüNJlı: 
şeker• demiyordu. Hele hillcilmet kona- duğu dakikalarda, müşterisini nane se- r· _:;-;-. ~ - • 1 çektir. bunlara yetim denilir. 
ğı civarında, otobU. durağında rasladı- keri satın almaga tesvik vp hatta k~n- ~ / lif \ ı Bornova mücadele istasyonu Memurlar veya mütekaitler ikinci de- Orta okul öğretmenleri ye~~~ 
ğunız bazı çocuklar gibi yüzsüzlük ede- dıran öyle melankolik cazip bakışları ı '.:) _ Asistanlarından recede bulunan istihkak sahiplerinin maksadiyle Gazi terbiye ensti · ul 
rek zorla ve Adeta dilenircesine malını var ki... j ,,. .... ~ ... /' ,;. : ''.;' Mesude lleri birinci derecede milstehaklar arasına açılan kursa devam eden öğretıne~~~nı~ 
satmqa cesaret edemiyordu. • 

1 
,. konulmasına bir beyanname ile talep mezunları hakkındaki kanun l!yl.W"'-

Sabahatin gözleri bazen, şurada bu- -.... - ae•· 
Sabahat&: rada oynayıp neşelenen çocuklara ta- Chortophila flavibasi.s kurdu saplarm eylemek hakkını haizdirler. Ancak bu müzakeresi esnasında söz alan zıya riJı• 
- Nerede idin küçük, dedim. Bir ' orta kısmını yer Denı· zıı· yolda beyanname verilmemiş olsa dahi her Etili bir ihtiyaç ve lüzum uıe d 

zamandanberi go .. rünınlyordun•. kıldıkça bulutlanıyor ama bu acısı ka- K 1 1 k d hri muhta 1 d 1 il alAl 65 k d·ı · d ta k•- 1 d ıstıfa • ' urt arı sap arın orta ısmın a ta - Ç o an u ana e m u veya en ı enn en or me ·"'P er e 
Gülerek cevap verdi: zanmak hevesiyle pek çabuk unutuluyor.

1 
bat yapan sinekler diğerlerinden daha ve daha ziyade yaşta bulunan muhtaç edilmek üzere açılan bu kursa de:: 

- Hasta ldlın. O hesap ediyor ki bir kaç saat sonra mühimdir. Henüz kardeşlenme (pençe- babaya talepleri üzerine birinci derece- edecek olıin muallimlere kurıun de>' 11 
- Hutalığında hiç çalışmadın akşam olacak, eve gipocek, babası tütU-

1 !eşme) den bu sineklerin kurtlarının Ha 1 k evinde tem sil de yetimler arasında maaş tahsis olunur. müddetince maaş verilmemesinin d~~ 
mı? nünü, annesi ~kmeğini1 ,dört yaşındaki 1 hüç~a uğramış ekin tarlalarında ku- Maaş tahsisi için zevç veya ba\:ıaların olmıyacağını,, bunların hemen beP.--clı 

- İyi olduJtum günler çal.ııııyor- küçük karde§i Seviın çikıılatını, o~ bir 1ruyan pebatlardan ötürü yer yer boşluk- Ve konser yaşlarını 65 veya daha ziyade olması ve- iaşesine mecbur bulunduğu ailesi~-
dum. yaşındaki ağabeyisi Osman kalemini ve l lar meydana gelir. Hatta kışı mUsait l(i- ya her kaç yaşında olursa olsun maişet- bulunduğunu söylemiş ve geriye 

- Sen hasta iken baban siğara defterini istiyece.k. .. O hesap Pdiyor ki 1 den senelerde tahribat o kadar ilerler İci . . ~ . !erini tedarik eden;\f~c~k derecede ma- cak olan bu aile efradının ne ile g~ 
içırtiyor muydu! uzaruın bu .ellere topyekı'.ln lıir cyok> ıtohumluk bile kaldırılamaz. Denızlı 15 (Husus'.) -:- Cuınartesı ak-,!(11 bulunması ve her iki takdirde tahsis ceklerini oıırmuştur. , , ~ 

- İçiyordu, o zaman annem tütU- de ~ .. mk.. · . . t Eğer toprak çok kuvvetli ve tahribat şamı sporcu gençlerımız tarafından(Ve-lkılınacak maaşa muhtaç olması 13.zrm- Bütçe encümeni mazbata ın~ de" 
d k 

.ı.. me.., mµ un ama, annesının ız ıra- d t U !in. d • ) Kas g f• · · ı d ~ •• ._, ... ne gi ere ç~ıyordu. b h .. . . çok ileri de••ilse sai'lam kalan köklerden a r 1 yaz ıgı ır a .. cıa pıyes 

1 

ır. 65 yaşına vusul nüfus kaydiyle ma- verdiği cevf1Pta şimdiye ka...,. ... ~- _.., 
B ına te ammul edemıyecek. Hele küçük ~ 9 

• d k 1 · H Ik · kı da t l"h ah ilin · ti · rU eııı,,,.. - u yorucu i§ten sıkılmıyor mu- S . bo yenidn sürgünler meydana gelebilir. zengın e ora a evı sa nun em- u yet m a ce ıs. hsal kılınacak ra- vam edenlere ayrıca ınaaı ve it\ •.• ..a 
evım ynuna sarıldığı r..aman boş elle ·ı d·ı · tir p· · k d h tı !<"'' sun? Sen oynamak istemez misin? . .. .. . 1 Yalnız tarlanın tecanüsü bozulacağından sı e 1 mış · . tyes ~onun~ .a ar eye- lporu sıhhat ve içtima! muavenet vekAleti te oldu.ta, teklif edilen kanunla U bU' 

Küçük sabahatin gözleri parladı. Hem ~nu geri çevrrı~·"·k epeyce muşkul b.ır 1 başağa kalkma hep birden olmaz. can ve alaka ıle takip edılmış, rol alan veya sıhhiye işleri dairesi tarafından devam eden ve edecek mualfunler!Jı el' 
de bir oyun baaretilsl çocuk gibi parla- ış .... Sabahat bu tun bu uzanan ellerın I gençlerimiz muvaffak olmuşlardır. tasdikile muhtaçlık kendisini veya bes- rada geçirecekleri müddetin terfi hlıl1' d• 
dı. Bir şeyler söylemek istiyor, cesaret sahtplerını kırmaktan sa çalışmağı, hem ;ıı. • Perde aralarında keman, piyano işti- !emesine mecbur olduğu aile efradını in- )erine zam edilmesi gibi bunlar ıeıı:,. 
edemiyordu. de seve seve çalışmağı tercih ediyor. j rakile bir de konser verilmiştir. Halkevi fak edecek kadar irad, servet veya ka- bir hükmü ihtiva eylediğini kayd.ı?Y1 bıl' 

- Söyle Sabahat, dedim. Neden oyun İşin bütün cephelerini mazur görsek salonu temamen dolmuş bir çok yurd- zancı olmadığına bir mahallt hüküınet ve bu muallimlere maq verllınesiJıÜl ~ 
oynamıyorsun? Neden baban çalışmadı- bile, mıtzuı- görülmemesi icap eden bir "'!' ~ .' daş yersizlikten piyesi ayakta seyretmek idare heyetince verilecek mazbata ile ta- günkü vaziyet içinde hwıus! ıaare' ııJ111'' 
ğı halde sen çalışıyor, onları be&llyorsun. noktası var kJ, beni epeyce düşündürü- mecburiyetinde kalmıştır. Halkevi ban- hakkuk eder. mümkün olamıyacağı zannında b 
oynamak istemez misin? yor. Bugün, müşterisinin yüzüne masum { dosu da piyeslerden evvel ve sonra muh- FERAG VE ISTICAR muştur. ~ 

- İsterim, olmaz ki, bırakmıyorlar. çehresinden bir şeyler ayırarak uzatan telif parçalar çalmıştır. KONTURATOLARI Dahiliye encümeni mazbata it\ edeJ!. 
Bu bir isyandı. küçük Sabahat, yarın bu gidişin bedbaht Gençlerimizi takdir eder ve daha bil- Şükrü (Çanakkale) de kursa devaııt eS'' 
Küçük Sabahat oyun oynamak, çocuk bir kurbanı olmıyacak mı? yük başarılar dileriz. Icar ve isticar konturatoları ile ferağ muallimlerin yarın hwusl ıdareleriı1 ııJşt' 

yıışında pek haklı olduğu oynamak hak- , 2 _ önümüzdeki hafta cumarlesi ge- ve intikal ilmühaberlerini ve nüfüs hü- sen başka muallim tayin etmek ve ~u!I!' 
kını kullanmak utiyordu ama, buna mu- ADNAN BlLGET cesi yine HallceVi salonunda liseli genç- viyet cüzdanlarını bedel mukabilinde sa- maaş vermek mecburiyetinde bul .,er 
vaffalı; olamıyordu. Çtinkü çalı'.şınıya ---o-- , !er tarafından bir operet piyes temsil edi- tılmasına ait kanunun birinci milzake- !arına göre ayrıca bunlara da ~ 
mecburdu. Çünkü babası iş bulatnarıllij- lecektir. resinde Ziya Gevher Etili söz alarak la- melerine maddeten iınkAn bulu 
tL.. Çuval işi • NIYAZI BAYRAKTAR yinanın bazı maddelerindeki yabancı ke- nı izah etmiştir. . . 1ıııo 

BenSabahatin istikbali hakkındaki dtl- Goınyzıı triptmctata limelerin bütçe enci4neni tarafından öz Ziya Gevher Etili - Bu tekllfinl ..... ..ı 
Turgutlu ticaret odasından h · d"•Üf1ltlediY ıüncelerinl de dinledim. Sabahat ve an- . . . . ~ n- sapta ahribat yapar • Türkçe kelimeler ile ~ade edilm!~ olma- sus! idarelere y~e.t~eği ..., aJ<ıl'dııll 

nesi be,.;,betce r~lı•arak beş on para ya~ mı.z tıcaret odası rıyasetıne gelen bir Eğıtmenler kursu sından dplayı teşekkur etmiş ve eneli- ve onların vazıyetini esasen Y _, ı.{il' .- • ~ k Bunlarla uğraş yollarına gelince: _. v 
tıkdan sonra ailece kalkarak memleket- me tupta müstahsilin yeniden üzüm Edi 1-5· (H ") ..,.~.bnenl i menin bu hareketini kanun llyihasının bildiğini söyliyerek bunun UJ1I tıbl• 

l . . k ed l Hububat ziraati zaten pek az kar ge- rne wusı - -ı er ye- üınkilll o 
leri olan Ispartaya gidecekler, orada yer- çuva ı temınıne mu t ir o madığı- tirdig·ın· den bunlara karşı ,·ıa·çıarla mu··. 1. f e k b d K ğ t bütUn maddelerinde görmek istediğini çeden temin edilmesinin m ııı''' iŞ ırm ursunun u sene e araa ç a ili . . 1 . . . t . b hususta ur 
leşecekler, daha ucuza geçineceklermiş. nı, elde mevcut üzüm çuvallarının cadele kurtarmaz. Tutulacak yollardan 1 nisan tarihinden itibaren açılması ka- Hvet~tınlştirk. ka nla ihza rif':"eğııukilin~re etmişd .. ~.• d~g·unU sorlll 
Orada babasının iş bulması, çalışması da yüz kilodan fazla üzüm istiap ettiği- biri her bölgeye mahsus ekin zamanları- rarl tın! tır. a ıp gere nu rın rı ve ge- ve ın ne uşun 
imkan dahilindeymiş n· h. 1 d h b. .. t dikkati t b·t tm kti T h B~ .. lki~kur- • Ed. ,,. ti k .. 1 rek encümenler tarafından tedkikleri es- tur. ,..eriP' . ı, ıç o mazsa a a ır sene musa- 1 nı gaye e es ı e . e r. o u- u , ı sa ırne vwıye oy e- tal '-!..,. 

S b h t dah b k d b J . d 50 kiş. . . k d k . nasında bu yolda gösterilecek alakanın Ziya Gevher Etilinin bu ev 0ı>l•' a a a • a u yaşta isti bal kay- a etta u unu imasını istemiş, lzmir 1 mu tarlaya 6yle bir zamanda atmalıdır rın en ı ışilra e ece tır. k .. ak . ahatsızlığ• )<l' 
gusu, aile kaygusu içinde de ezilip bUzü- odasının da bu hususta tetkikatta 1ki, ilkbaharda sinekler çıkıp yumurta ·Kursa alınacaklar yakında seçilecek- kanunlarımızın temiz Türkçe ile çıkma- a~ulnuin mbuulz derbesılunanr Jl!aarı.I v• 
liirken ha ttan d bir k 1 ··ğ b 1 · sını mümkün kılacağını işaret ederek yısıy e stan a u 

. • ya a ço şey er o - ulunmasını rica etmiştir. Oda tet- bırakacakları zaman ekinler kardeşleş- !erdir. Kursun direktörlüğüne ilhan ta- li . d.. .. .. b kılmıştır· il' 
rtnmış bulunuyor. Hele gönülden gül- kiklerini Vekalete bildirecektir. lmış ve büyümüş olsun. Bu sı.ıretle h~ yin edilmiştir. mevzuu müzakere olan !Ayiharun gözet- nın anuşune ıra irillcl ııı 

•i,~~~~maiiiiim:=~;;;;;;;;a;~;;;Uj~mii!!?~~;;;;;,;;.z;;.;;;;;;;;;;;;_;;;~;;.;;;;~;;;r;~;;;;;;~;;;z;;;z;:~;;;;~aii;;.~;;:;;~ tiği maksadı değiştirıniyecek surette Yine bugünkü toplantıda. b de Jı.ıııl9' MANJLER<JV./n v.:;o::ı '77""-"~ """" 'Z!ZZ:r./77.. ı:zraz:ı:ı açık Türkçe kelimelerle ifade edilmiş zakeresi yapılan bir kanun ile .. rlil gr 

H 
"7JXT: • m B1R TORKü yeni bir şeklini tevdi etmişti. ten satın alınan buharlı ve ınoto .sill•d 

Kuled,en kuleden 
Ses geliyor kuleden 
O kaş o göz değil mi 
Beni sana kul eden 

Köprü başı bu mudur 
Altı dolu su mudur 
Doğru söyle s,vgilim 

Son cevabın bu mudur 

Köprü başında çiçek 
Çiçekler biçilecek 
Benim gönlüm bir çeşm• 
Sevdalılar içecek 

Kız, saçların örmezler 
Seni bana vermezler 
Sen bu gece bana kaç 
Ay karanlık görmezler 

Kız saçların iki kat 
Bir katını bana sat 
Ya gönlümle oynama 
Ya lçindM cıkar at 

e r g U n KANUNLARIMIZIN YAZILlŞ! miler memlekette yapıl~ ".'.~~c5nıill' 

~ı~pg~:l~ ~:!:~alı Bu mütalealara karşılık olarak bütçe :;~ f.::1~~e:a~~:;ıı::;." Jarıl'c~' 
Nasıl gülü yAd etmeü encümeni mazbata muharriri Raif Kara- Kamutay Çarşamba günü op 

li:i•ı:mıızıEEıııc-cu-'"'::aoı:-..•••:mı:ıcınııP:<iliıtA&!al•U•l':Z!lr'.l'Al2:.lZ!:icYCC:'./~ Tavşan mi ahu mu acep deniz (Trabzon) Bu kelimelerin tashih-
lerine ait bir diyeceğimiz yoktur. Yalnıı 

- Seyahatten döndüğümüzden beri karım ilk defa bugün ye· 
mek pişirecek. Bize gelirsin değil mi ? 

- Niçin gelmiyeyim .. Bilirain ki benim midem öyle kolay ko
lay bozulmaz .. 

MEVLANADAN BlR PARÇA 
J • lyi lıU ki iişık müslüman olamaz ... 
Çünkii ask mezhebind~ küfür ve iman 

yçıktur. Aşkta, ten, akıl, can ve gönlün 
yeri olur mu? Böyl~ olmıyanlar iişık de
iiillerdfr.> 

Mizacın tel&şlı senin meclisten bu şekilde çıkan kanunların 
Yandı ciğergalıım benim her birisi üzerinde bu ameüyatı yapınak-
Vusletine ermez oldum la bazen mlna değişikliğini istiliam ede-
Tavşan mı ahu mu acep bilir. Bunun için bütün kanunların yeni 

Türkçe kelimelerle tashih edilmesi arzu 
Asüınana çıktı ahım ediliyorsa bunun için mütehassıs bir ko-
Severim yoktur yalanım misyon ayrılması, kanun metinlerinin 
Aldı ağyar dört tarafım orada tetkik edildikten sonra buraya 
Tavşan mı ahü mu acep. gelmesi Jaz1mdır demiş ve encümenin 

Yad ettikçe seni her ln doğrudan doğruya kendi tarafından kul-
Gözüm yaşı akar beman lanaeağı kelime ile şimdiye kadar kul-
Aşık kulun hali yaman !anılan hukuki ve mail ıstılahlar arasm-
Tavşan mı ahu mu acep da ayrılık ve binnetice yanlış şekilde 

anlaşılmasına sebep olabileceğini ilave 
etmiştir. ""' B1R BİLMECE 

Dumandır sefası 

Pek çoktur cefası 
Cevabı: Yarın 

D~kü .bllme9eı:niz: Tuz, Katır, Dere. 

Ziya Gevher Etili - Teklifin esasen 
bu noktayı göz önünde bulundurduğunu 
ve metindeki hukukt ıstılahları değiştir
ınJyere kolduğu gibi bırakmış olduğunu 
kaydeyfemiştlr. . · . 

tır. -
Katil Hayralla~tfl 

muhakemes.~ ci"ariıı• 
Tilkilikte Hatuniye camıkteıı ,ııÇ' 

da arkadaşı Turanı öldürme . 11eıicf keJtle•• e<>ş 
lu Hayrullahın muha .. k .. cel• 
lenmiştir. Kararının du;k ':ı,e 1ıer 
tefhimi mukarrerdi. Ma :Ja.ıı te d• 
tince dosya üzerinde ya~ ara•1ıı 11 katın bazı şahit ifadeler• 1ı!ci1'"11 

.. ha .. ··1 u··· ve ta. mu yenet goru m , . 
tevsiine karar verilmiştır. 

-- 1 -- ı • Konak ıske e bitt1'ir 
. inıaaU pıJ"' 

Konalı: vapur iskelesı bu •'/ ,o ·•• 
·ı· · }er ., v· 

tir. iskeledeki bazı ta 1 ış lı:ıP b• ı 
. k ve ya ·"r<"' 

na kadar ikmal edılec.e .. lrtı• to 
timalle nisanın ilk giınu ·~ 
yapılacaktır. 
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. iinya Hapisanelerinde 
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TETKiKLER 
-9 

M kômlar 
• a ı ane e en 

v eri gibi serbesttir 
llapisanc idaresi evli hir ınahkômu evli
lik hayatının ihtiyaçlarından uzun müd

det ınahrnnı bıraknıamak için de 
tedbirler düşünmüştür 

• 

Ağrı Yolunda 
Cümhuriyetin kudretli 
eli neler yapmıŞtır ? 

"Alsancak,, takı
mı dün döndü 

lstanbuldakl maçlar hak· 
kında ne diyorlar? 

lıtanbula giderek Fcnerbahçe ve GU· 
neş takıınlariyle milli kUme karşılaşma· 
tarı yapan Alsancak takınu dün Bandır
ma ekspresiyle şehrimize dönmüştür. 

Kafilenin başında giden Bay Ra.;an ve 
bay Ismail Hakkı Istanbuldalri maçlaı: 
hakkında şu izahatta bulundular: 

Evvel emirde bugUnkU şerait altındı 
Ağri. {Hususi) - Sibiryadan soğuk rin eıhhi durumlarını mürakabe için sey· ve bu hakemler idaresinde L.--tanbula 

olan bu havali hakkında Yeni A11nmıza yar bir halde doktorlar gezip vazifeleri· Arsenal bile gitse muhakkak surette ye
sık sik yazı yazmak benim için bir vazi- ni yapıyorlar. işte böylece rahat ve ne,e· nerler. 
fedir. Ne çare ki burayn geldiğimin haf- li bir halde Karaköseye geldik. Birinci nuıçta hakem o kadar tarafgir. 
tasına kardan yollar kapandığı için ge· ACRIDA - hareket e~Ur ki takımımız Uç da-
ciktim. kika içinde 3 gol ycmişUr. Halbuki bi-

lstanbulda iken her ağızdan bir şey _ Ağrıya gidilir mi hiç .. Kim bilir ne rinci devreyi ezilmeden ve biri ofsayıttan 
çıkıyordu. Güya vapurlarda intizam kadar fena ve berbat bir yerdir orası.. olmak üzere 2-1 ufak bir farkla bitinniş
yokmuş. Kara yollan korkunçmuş .. Ka· fstanbulda bu sözleri işitince içim sız· tik. lkinci de.-rcde iki oyuncumuzu ha
ra.deniz vapuruna bindim. Kamaralar ter lardı. Halbuki dedikleri gibi değildir kem kasten dışarı attığı gibi santrfor ve 
temizdi. Tam vaktinde ve rahatça T rab· Ağn.. sol açığımız da hastalanarak oyunu terk-

i 
zona geldik. Ferdası günü Devlet oto· Dağlan kucaklıyan müthiı rüzgarlar· etmek mecburiyetinde kaldılar. Takım 
büsleri acentasından biletimizi o.Idık ... dan saldı bulunan burada bir kerre dün· yedi kişi kaklı.ktan sonra bile hakem ta
Otobüse yerleoince yolda çekeceğimiz yanın en korkunç hastalığı olan Verem· raigirliğine devam ederek ofsayıttan mil• 
sılc.ıntılan düşünüyordum. llık bir hava den eser yoktur. Geniş bir düzJük üze- teaddit gollerin kalemize gim1eslne ta• 
içinde yoluna devam eden otobüsümüz- rinde kurulmuş olan bu şehirde kış de- kını oyuncularından ziyade çalışın~ ve 
de on iki kişiyiz. Zigane dağlan etekle· vamlıdır. Soğuk bauı.n ıufınn altında elli muvaffak olmuştur. 
rine gelince otobüsümüz muayeneden dereceyi buluyor. Barometrelerin bile Şurası garipUr hakem ilk defa olarak 
geçirildi. 2200 metre yüksekliğinde ve kınldığı olur. Burası Sibiryadnn daha bizim maçımızı idare e~ekle hakemliğe 
dillerde dolaşan bu meşhur dağa brman· soğuktur denilebilir. Fakat hava cere- başlamıştır . 
mağa başladık. Yol Be~iktaş - Arnavut· yanlanndan masun olduğu için sağlık ikinci maçımızın hakemi ise Istanbul 
köy caddesinden daha güzeldi. Etraf ye· kaynağı bir yerdir. Durak. bir hava altın· hnlkmın şiddetle protestosunu celbede-
şil çam ağnçlariyle süslenmişti. On beş da sert bir soğubru var amma zerre ka· cek kadar tarnfgirliğini ileri götüm1üı 
dakika geçmemişti ki bu dev gibi oto- dar vücuda zaran yok. lnsanlan sağlam ve oyunun bibnesine 11 dakika varken 
büsler Ziganenin tepesini Lulmuıı 0 bir iri vücutlu, yüzleri kanlı ve canlıdır. Bu sahayı terkebn~tir. 
tarafına geçmişlerdi. Otobüsün içindeki ııene her tarafta donma vukuatı olduğu Bu hadiseden sonra da halk sahaya 

halde burada yalnız geçen ay şehirden hücum ederek hakemin tarafgirliğini 
sıcaklığa dayanamadık, paltolarımızı çı-
lı:ardılı:. Otobüslerde mükemmel kalorifer uzaklaşarak ava giden on üç yaşlannda protesto etmiştir. 

tsmail adında bir çocuk yolunu t•vırm•• Biz ne sahayl tcrkettik ve ne de ha-
tertibatı olduğu için hiç ü~ümedik. Bay- .... 

ve karlar arasında kalarak ölmü .. tür. kemin kararlarına karşı geldik. Fakat burtta bir gece kaldıktan 1lonra meşhur "' 
Ağn tam mıınasiyle bir sanatoryum· hakem oyunun başlangıcındanberi yapKop dağlarına dayandık. Bu dağ haki· 

k . v dur. Hele manzarasına diyecek yok. Gü- tığı tarafgirliği prot.esto eden seyirciler-
atcn aşılması oldukça zorlu bır dag . . d n ekin • olacak ki sahadan k 

1 
ld v 1 J .. 1. d y l k 1.. zel bır tablo arzedıyor. Hayat çok ucuz. C Ç ~ çıt iŞ< o ugunu yo cu ar soy ıyor u. o u u- t 

dur ı~ 
. besi önünde durduk. Yol memurların· ' O da b' k mdan ..ı d ha'- 1 1 Emniyet ô.mirimiz Şevket Akkoçun az ra ız. ta 1 .uya e l\.etn • 

~ı>-..:tanın bu hakikaten Ultra dm ve çocuk muhacirlere terketti· dokuzunda daha polis müdürü-ı da~ faz._la ka~ olup olmadığı .. ve ~eçilip zaman içinde vazifesinde gösterdiği gay· oynadık ve takımların yapamadığını ha .. 
~c:n ceza evinin değerli direk- ğinizi idareye haber vemişti. Dün- dür. Saat onda hakkında fÜpheler ' kgeçliJemı~eceğı •~ruldu. Otobuslenn .. t~- ret takdirle k.arşılanmııtır. kemler yapmıştır. Bundan mliteessiriz. . 

......._ Qlna : kü ekmek tayanlarımz Moniuich uyanmıtbr. öğleyin teTkif edil- J e.~ eklerıne .zcncırler ta:-ılarak otobusu· R. K. NOT: Haber aldığınına göre Alsancak 
L. Cö d" •. Ded' b d d I . 'I . uh • • • S b' d hak • muz tepelen tınnanmaga başladı. Kor- hakemin cezalandırılması hakkında ge-~ ~l r unuz ya.. ı, ura a- ata ma yer e,tırı m14 m acır mıftır. aat ır e mu emesı ya- k 1 d'kl . b ., . -=--
l'tı .Y~t, i111anlaran ıerbeıt hayat- karde,lerinize verildi. Sivil bar- pılmıştır. Bir b· :ukta ise arlık bir 

1 

~~ d~ ~en b"u d~g d t8; ~a~aaı~le Çin de düşürülen nel merkeze başvunnuştur. 
ı..: •çınde geçirdikleri normal bin kurbanı olan bu betbaht va· ceset olmuştur. 9

1
1 ~t 

1
1

' rlaln ar yaly a :_~· 
20

u
00

aga oy- , .. , k • J• o 
"l\ l>ek L_ d 1 kk •. l • • • (H lk hk ") b'lh e guze yo ar yapı mış iLi metre- r t l . vço gıaıy r 

......._ ~ uenzer. tan af arm te.te ur erım llZe a ma eme11 ı asaa d f l .. k k l d ,, b- •. .. J0p0n ayyare ert lzmi.r şampiyonu Uçok takımı yarın 
ı. • ..,-=-.•et L -nzer •• Fakat bı"r fark- bildiri•orum.. Şimdi Madrit rad- halka karşı insafsız hareket eden-

1

1 20end_8:;.,~dyu se oyanll dagı ~~~ .~sumulz tL "- ue ' ıuu1U1 a a~tı o ar ala&; 9&K; ame e Hankov, 14 (A.A) - Çio umumi Ankaraya hareket edecek ve la&. maçını ) ,iihiın bı·r fark ve eksiklikle yosunu dinliyeceksiniz. lerle rejime ihanet edenlere ve ı v ,_ 1 : 1 G·· d .. ,,.. cak "'"~lr.-- ilk L~ııd • •• •• •• • • .. .. I k k • dd l" ı ve sıgınaıro yer erı yapı mı,tı. or ugum karagahının bildirdğine göre muhaaama· Cumartesi. günü yapa tır. uv-u..u. 
.._.' dırektör makıadımı dtt- Butun hapaahane derm aukUt casus ara arşı ço şı et ı v~, t . t Al t d ,_, t . tt f -'----d •· b'd . d b . ı:. 1 ı:. J t maçı Mulıafu..gtlcil ile ikinci maçt Har• 

lltl- • • d d • d" ı· t • k b 1 t h"'k"' l esısa p ar au esısa an anuız ır.. ...n ı ayetın en en .1 .1 apon ayya· , 
•.-adı ıçın e ra yo netrıyatını ın ıyor. emyız a u e mez u um et' ve- K 1 • 1 ._ • • 1 d 1 • d'. ".t'I ü •• biye takımiyledlr. 

~.':' A_ •• M hk" rk d I N • • ar an temız erneııt ıçm ça ışan am e e· reıı Uf\ln.ı m ~tur. 
""el ~ladım dedi Kadmdan - a um a a aş ar.. efrı- rır. 
bı..ı 1rtıl\ .U 'd• • • d bah t yabmız bitti. ** . . -~ i · evcu ıyetın en se - A ok G .. .. .. k S d sonra bavulu elmde beklıyen ada- - Hayır .• Çünkü ergeç ve ken- - AD.La tanarbıdtlr .hdetlar, 
~ . •ti,orsunuz Biz bunu dü- lkıa Y •• urultu vo •• a e- Hücrelerden birinde bic adam ma : diliklerinden İf istemeğe gelirler •• Dedi .. 
~ ~1Yor dcg"iliz. Meşhur cezacı- ce hafif bir uğultu .. Hapiahane- r•n ... •ırlarmı ufak bavuluna yer- Aff d • · Ded" s· · b" V b"" 1 k d' k d'l • • Meti. l Ant 1 • .. ,.,. · • t b"· 1 h t tek ~··- - e enmız.. ı.. ızı ı- e oy e en ı en ı erme'' ara- - n o ooyo •• 
~~~~ ıslıane hayatının eTli bir ban 

1 
a 11 ve norma aya 1 rar le•tinnekle mefguldü. Adı M •• z.. raz beklettim. fakat itinizde bir mağa gelen mahkumlara biz, doğ- Adı Antonyo Ramirez Aniaıa 

~~ iht~u karı koca hayatının bü- aşıyor.. idi. yanlıthk olmuf •• Tahliye kararı ıi- ru yola ilk adımını atmıf, nedamet idi. Yirmi dört Yatında Tardı ••• 
~ i/'&çlarandan uzun bir müd- ** - Ben, dedi, f ranıızım.. Beni ze değil, batka11na aitmif •• Hücre- etmit mabkUm nazariyle bakanz. Kendiai bir tantaj meselesi yüzün-. 
~ ~~ .. ınalırum bırakmanın ve Malıkümlar odalarını istedikle- tahliye ve Franaaya iade ediyor-jnize dönebilirainiz.. Bir tekerlek ıesi duydum. den tevkife gelenlere alet açmıf 
~··~~ kt 'lıayatt otomatik bir fe- ri gibi tanzimde, ıüalenıekte &er- lar •• Öğleden sonra kalkan vapur Elinden bavulunu dü,ürerek al- içi pakelerle dolu bil' araba önü- ve birini öldürmüttü. 
~'t' r1r1anın doğru olmadığı besttirler. Kimi duvarlara yağlı ile Marailyaya gideceğim. Ne sa- nının terlerini ailen bu adamın bu müzden geçti. Gardiyanlardan biri yanına yak· 
ı._'clt ·~~cdirler. Biz yakmda bu- boya reıimler yapar. Kimi duvar adet .. Değil mi?.. derin hayal ıukutunu ömrüm ol- - Bunlar, mahkumlara dıtarı- laıb •• 
;~ıta:"' erkeklerin aileleri ile kağıtları ile ıüsler •• Marangozlar Sevinci yüzünden ve her hare· dukça aali unutamayacağım. daki akraba Te arkadatları tara- - Ben de yanında bulunayım 
d. ~lo· •lirette konuşmalan için kendi zevklerine göre mobilyeler ketinden belli idi. j Maalesef bu gibi yanhthklar bu fmdan gönderilen hediyeler ve mı? ister misin? 
L'l' ~~~~- lar yaptıracağız. Bun· yaparlar. Bet"ber salonuna gitti. Traf ol- ultra modern hapishanede biraz yeyecelderdir, dedi. Antonyonun suratı çartaf cibl 
~~ q •aziyetleri uygun görii- Bu faaliyet sade zenginler ko- du. TuTaletini yaptı. Bir boyacı ltazlaca aık vukubulmaktadır. Gözlerim kocaman kilitli ve de- beyazdı. Tereddüt ediyordu. 
~ ~ ~ ltl~umlara da verecekte vuıunda görünmez. Onlar otur- ayakkaplarmı ayna gibi parlattı .• , Mahkümların iıtedikleri gibi mir kapılı on alta odaya dikilmit- Arabanrn yanma kadar celdi .. 
~ i~i._\i~eı-ınc yirmi dörder saat- duklan hücreleri buldukları hal· Otü makinaıında pantalonu · mü- bir hayat tarzı takipte serbest ·ol- ti.. ler. 
~İi l>··~~ek tasavvunındayaz. de barakmıtlardır. içlerinde Jiik- kemmel ıurette ütülenmitti. ldUklarını isterlerse çalttabilecek- - Ya buradakiler .. Dedim.. Sanıldı. &aklan titredi .. 
~ t, ~l\in bunları ilk önce decı- &ek me•ki sahibi olanlar, fabrika- Arkadatlannın ellerini aıka- lerini, iatemezlene aktama kadar - Onlarm hariçle her türlü Gardiyana : 
)' '1d1~ ataJ..: yapacağız. iyi neti- törler, banka direktörleri Tar. rak vedala,tı.. ıırtüıtü yabp uyuyabilecelderini münuebetleri keailmi4tir. Yalnız - Oraya kadar beraber gell· 
1 tttıi:İnıı% takdirde bu tecrübe- Bunların hepsi ıuçlu mu? •• Ha- Elinde banılu kapının istika- aöylemittim. onlarla komiteler metgul olm. iki niz .• 
tı..'-, eteceiiz. yar •• Fakat uzun harp ayları İçin- metini tuttu. ffapiahanenin büyük kütüpha- üç rründe bir aigara falin verirler. Dedi. Arabantn kap1aı ilôai.nhı. 
~ta.: itada çok kuvvetli bir ho- de para kazanmak hülyaıile yap- Kapıcıya : nesine diledikleri zaman ıirip is- O kadar. _ üzerine kapandı •• 
~f'-lcl leai Lapiabanenin her ta- tıkları ufak bir ihtiku onlan bu- - Ben. dedi, bugün aerbes bi- tedikleri kitabı okuyabilirler. Her ** Eıki zabitlerden otuz aeaeF• 
'- ''kialcr bırakarak yüksel- raya ıevketmiştir. rakılıyorum. Adım falan, numa-lgÜn ziyaret kabul edebilirler. Bir idam mahkUmunu ölüme mahlrum biri, bu itimi pek iFi bil· 
4 ' .\t ispanyada mahkum olmak, bil- ram falandır. Lütfen müdüriyete - Calıtma mecburiyetinin ol- ıenedilirken ıöcdüm.. diği belli bir taYırla ı 
t~. ~·· Alto.. MahkUnı arka- hana bugünkü tartlar içinde pek telefonla sorun.. maması onları büsbütün tenbelli- Çok ıinirli idi. Elbiselerini in- - Daha kurtun 11kılmadan 61e-
~~ ~riyattmıza batlıyoruz. aür'atlidir. - Peki ainyÖI'.. ğe alt,tınnaz mı? tizamla geydi. Verilen tütGnlc ıİ· celc .. 
~ tü .. n komiteleriniz bir Size ufak bir misal : Kapıcı, telefonu açtı. Müdüri- Bu ıualime müdür fU cevabı gara kiiıdmı aldı. Bir ıirara tar· Hükmünü Yerdi.. 

~ek tayınlannızı ka- Sinyör Rebertea sabahın ıaat yet ile uzun boylu koauttuktan Yerdi : dı.. - BiTMEDi -- trEC7 _____ ----- .. -=-~ -.~--- ~ . 
~.:a:t:zti, Der ve gider. Uşaklar da lıamamın oğlu geldi mi> Hint padiphmm oğluna bayılır. Ar- de elbi.tclerini bulamazlar. Mı.h. al· 

HALK MASALLARI kaptsmm iç tarafına aağh sollu di- - Hayır gelmedi, görmedik. tık ne yapacağım da fa§tnr. Bu aa- lah ..• Nueyc (ider ki. •• 
zilerek ve çömelerek Hint padişahı- - Sakın uyumut falan olımya- rada çat kapı .. Hamama kahveci ge- Deye telap dütctler .. Yok. yok .• 
nın oğlunu beklemeie koyulurlar. ıimd. lir. Elinde bir gümüı tepıi ve altm Hamama böyle elbette çaplak gel· 

E 1 Z 
Sabaha kadar durmadan çalışttk- Hamamcılar doğruyu söylerler. zarflı fincan sorar: medi ya: Muhakkak kendiler'i hama· 

Vve ama D lan, uğraştıkları için yorgunluk ve Hamam sahibi bunun üzerine: - Hint padişahmın oğlu burada mın içinde muhterem misafirlerini 
u,kuauzluk canlarına tak eder... - Belki siz uyurken gelmiştir. ra- değil mi~ Bu kahveyi kendiaine ve- ağırlamak ile mClgul iken açık bulu· 

\ f(>yle bir kestirelim. derlu ve çömel- hatsız etmek istememiştir de hama- riniz. nan hamamın dıt kapısından btr im· ' 1 • d dikleri yerde uyuya kalırlar. ma ginniıtir. Bir balcahm. Hamamcılar heman kahveyi alıp- llZ girmiş, bohçayı da elbi.ecleri de 

Ç } n e ıı::ıp;;zma # Delikan, gece yansından beri ha- Der ve hamamın içine girer. Kur- delik.anlıya götürürler. Aradan bir hatta ldm bilir ne kadar olan parala-
mamın etrafında dolaşıyormuş ... na batanda delikanlıyı görür. "'dd t dah r. Yine çat kap1. .. nm alıp götürmüt- Eyvahlar ol.un •. 

li Yazan : METiN ORBAY Kendisi için yapılan hazırlıkları gör- Fakir delik.ant. güzel olduğundan ~u ~ I' a gcc;:cı gelir. Gümüt Gördün mü ıimdi olanlan .• Ne yapa· 

l• t p d • h ıw 1 dükçe seviniyor, fakat kendini böyle vücudu da esasen beyaz olduğundan t u ~ ~r d ı~~İ~r bardakla buzlu I"- c.aldar .. Hamam sahibinin etekleri n a ışa ının og u kılık kıy~fet perişan bir halde gös- yıkanınca büsbütün güzelleşmiş ve r::a~ı~~ci;. ı tutuşur. 
termemege çalaf!yordu. beyazlaşmıf.. H' d . h. vl . . Hemen çarf!ya adam koşturur.Ev-

. -- Nihaye~ hamamcıların Hint padi- Hamam sahibi on~ görün~: _ _ De-;- ınt pa ıp mm og u ıçın... vela en ağır ve ipekli hamam ~uru 
~ d _ 2 _ şalımın oglun~ beklerken kapmm - Hah .. işte Hınt padıp.lunın . . getirtir. Hamamın soğuklugunda 
tt ~ c llrıut . önünde uyuya kaJd,klarınt görünce oğlu budur .. Der ve kopralc ayakla- Ham":m sahtbl de ~amamc~lar da Hint padişahının oğlunun arkasını 
lt.\, .. rliint nta .. Hamamctya tenbihllçeriye öyle ıvır zıvu adamlar alma. usulca kapıya yakla .. ır. Ayaklarmın rına kapanır. arttlcdelılr.anlınm hakıkaten Hmtpa- .. l ._ la le •. L··n oldugvu 

~"\f Pt\d' h w • • • • " d'ft-1. w( ld w '--'-- guze CC ıır.uru r en mumıLU ~ ~ ıta ınm oglu tebdılı Hamamcı, şehrın en zengm adam- uçlarma basa basa içeri girer. Elbi- - Aman efendim kusura bakma~ . ~'""'ıınm og .u o ugunu anuuuu ve kada h I d ,, itik olduğunu 1' ~~ dofatır. Kendini belli !arından biri ~mif. Böyle Hint padi- selerini çıkarır. Soyunur. Bu eski el- ym, bizim hepimizi af edin. Size ria- ıtibarlarını bır kat daha yaparlar. .. r av u~un 
1 

eg 
0 

.... r taraftan 
"'dt~~ .. L .a_~e sabahleyin çok er- şahının oğlunun hamama geleceğini biseleri götürür doğruca hamamın yette kuaur ettik. Teşrifinizi göreme- Nihayet hamamdan çıltma zamanı gos~~~emege ~ .. ışır. lb~ge .1 . d 

ı:.·ı"' ô. qı; "Crlİ • • • .. • ki . y l k"' lh d h d'k , ~ k h'l . . w lı _ı_·k 1• da ll"='"rın en mı;;g<ıur e ısecı erın en "''r.ıj d ~ Pek· n. ışıtmesı uzerıne ete en tutufur. e u anma atar, sonra a amama ı uıyı ı vec ı e sızı agır yamam . ge ır. lb' I • . A l 
t~ 0f!tu k t diyerek altını aldığt yeperek sel seyerek koşar, bütün ha- girer, kurna başına oturur, yıkan- Falan gibi bir sürü ağız kalabalığı Delikanlı: en müke.mm.e~ ~ ~~e epadr ~tir::r. •t 
t'tıi\~ tıkan °~ koşa, nefes nefese, mam uşaklarım toplar. mağa başlar. eder. Oğlan da hiç kendini bozmaz. - Benim ipeltli hamam takımla- mesele şımdı ıtı mt tp ma aç-

'-. tıl'a: n harnama ko~r. ha- Hamamın her tarafına temizletir. Aradan bir müddet geçer.hamam- - Zarar yok .. Der. Ben zaten nm var. Soyunduğum yerde ve kır- makta.. . 
11 

\ol A.~an d Sabaha kadar uğraşırlar. Sabaha ya- calar uyanırlar. Tabii uyurlarken içe- kendi halime yıkanmasını ıeverim. mızt atlas bohçanın içindedir. Onu Ne yapsınlar. Bar kere olanlar ol-
~ıı :~kutu' kocr, rnüj~e.. . ~şma kın hamam uşaklarına: .. ri~e birinin girdiğini görmemitlerdir. Ad~mlarmız uyuyorlardı, uya~dır- getiriniz. . . d~. ~rtalc o~mup çar~ bulununn~.~ 

\ i:lu tchr· ~du. Hınt padıtahı- - Ben azıcık yatmak uzere eve Yme beklerler. maga kıyamadım. Ne olacak. Bır yı- Der. Hamam sahihi ve hamama- 111 Hınt ~ıp.hmın ~luna doı dog 
~~Ctkc,ldcrıı~t~e geldi. Yann aa~ gidiyorum. Hamama Hint padip.- Sabahleyin hamamın sahibi gelir kanma değil mi} Niçin benim yü- lar giderler, ham~ınan her ~afım cu açmaga kar~r. venrlcr. 

· Sinıi:lid Ulntamına şeref ve- hının oğlundan ba:ıka kimaeyi alma- ve aorar. zümden rahatsız olsunlar. ararlac. Hint padışahmın oglunun Hamam aahıbt : . 
en temiili2e ba~a ... yu\. Kap:.nuı önünde !ıekleyin. - Ne haber.. Hint padişahının Hamam sahibi bu alçak KÖnüllü i'le kmmzı atlas ·bo'ltçaımı hatta ne -BiTME.Ol-
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Röportajı yapan 
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Öğle neşriyatı: 

12,30 Muhtelif pltık neıriyatı. 1~ 50 
Plak: Türk musikisi ve halk şarkıları. 

13,15 Dahili ve harici haberler. 
Akşam neşriyatı: 

18,30 Plakla dans musikisi. 19,15 Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Nihal ve ar
kasaşları). 20 Saat ayan ve arapça neş.
riyat. 20,15 Türk musikisi ve halk şar
kıları (Servet Adnan ve arkadaşları). 

21 Konferans: Cemil Arıtman. 21,15 
Stüdyo salon orkestrası. 22 Ajans haber
leri. 

tSTANBUL RADYOSU 

HOU.YVOOD .•• MART.. j tam bir durgunluğa uğratıın .. Sevıi bağ-ı daima tehlikeli olan bir kadındır. Bir tu- 12,30 Plakla ;urk n,ı:usikisi. ~2:50 Ha
lanndan, skandal itiyadanndan kurtula- zak kurarak mühim bir phaİyet bak· vadis. 13,05 Plakla Turk musıkı. 13,30 

Hollyvoodda son ginlerimd• binnde mumlar.» kında cürmü metb.-t yaptırabilir. Ken- Muhtelif pl6.k neşriy.atı. 
Marıene d.-.-:,..;_ ld ı Bu sözlerimi Frama senaristlerinden 1 d' • · · d" b" t • Akşam neşriyatı: ~·~ 1111U ız ıvaca veya muazzam ar azmı. 

- Bu ahlik ve fuilet ft.-L:.-1.Z-- Jak Tberiye de --'-"'-··tım Şimdi o t v bur d bilir B üt l 7 Inkı1Ap tarihi dersleri: Üniversite-•• ., ~ııuuıı, ... uau&Ut • • na venneıre mec e e ı . u m • 
bu priintanizmin bqtenhep yalan oldu. banlan hatırlarken beni muhakkak ki . •. . • 1___ _ • den naklen: Mahmut Esat Bozkurt. 18,30 
~ bıt mucadele ve daımı puıu aunna vazı- F t'h H Ik · .. t 't k 1 ta af d 

Lehistan 
ültimatom 

Litvanyaya 
verecekmiş 

Paris, 15 (ö.R) - Lehiıtan ve Britanya araıındaki gerıinlik 
hakkında Vorfovadan ıon gelen haberlere göre hariciye nazırı 
B. Bek henüz V ar,ovaya avdet etmemİf olduğundan hudut hadi
sesi hakkın<la bir karar verilmemittir. Bu ıebeple iyi haber alan 
mahafil hükümetin niyetleri hakkında izahat verebilecek vazi· 
yette değillerdir. · • 

Bununla beraber Berlinden gelen bir telgrafa röre muhtelif 
mahafilde Lehiıtanın Litvanya hükümetine bir ültimatom vere
ceği kanaati vardır. Vartova hükümeti bu ültimatomla Kovno 
hükümetinden 1920 senesinde Vilnanm Lehler tarafından itrali 
üze ·ne o zamandan beri Lehiıtanla kesilmit olan diplomatik ve 
ekonomik münasebetleri ve demiryolu münakaJitanı iade etme
ıini talep edecektir. Çünkü ıiyaai mahafilin kanaatine göre iki 
memleket aruındaki münasebetlerin bu anormal fekli iki komfu 
arasında •ullıu daima tehlikeye maruz bulundurmaktadır. 

Alman - Avusturya hudut direk-
leri merasimle yıkıldı 

eunu her kes bildiii halde nepiyat, aa- ıam ağızlılıkla itham edecek .. Sinema yeti erkeklerin bütün münasebetlerden, b"a 
1 ~ ;;~5g~ :_;ı 

0 uD ..:ı 1~ an 
haauıda gösterilen fevkalade mt•hldı tehrinin baıına diifen felaketi biliyor- bütün do&tluklardan ıüphe ve ihtiraz et- 1~ftemşsı · k' • 0 eraruı: ko 0~ u- Viyana, 15 (A.A) - Salzburg hududundaki direkler dün ge
haaaaaiyetin aebebini ve m~ anla- 11111uz. Bir saat içinde aulann baskınına • • . . . . za eı ev ı tarafından: (Şe er asta- ce COfkunluk sahneleri içinde kaldırılmıı, ve yakılmıtbr. Bu ıu-

melenna tcap ettirır Kunae kaJp duyan 1 u • t d · ..l\tl ') 19 55 Bo 1 A 
ınıyorum. Burada yerlqmif bir barem ainYan yoHar kesildi. Münakalat dur- · v o-- ıgının yenı e avı U:>w erı · • r- ret e vusturyanın ayrı bir hüviyet olarak ne derece ıür'atle Ol'• 

•ar ı Bir bdmla üç tango oynadmız mı da. Evler, vilWar cec:e .akli tecrit edil-, ~~mı ortaya ~~~ga ce;et e~emez... sa haberleri. 20 Necmettin Rir.a ve ar- tadan kalkmıf olduğunu tebyin etmek mümkündür. 
etreal sinü cazetelerde baıian aıhirl.,.i- di. Beverley Hilı ve Senta Monica so- ıra partöneruun il' pro eayone tanl'aj kadaşları tarafından Ttil"k musikisi ve Diğer taraftan ordu, kilise, cemiyet ve devletin Cermenletti
ci bir alda yaptıiuu g~ünth. Ayni kaldarmdan akan çamurlu ıeller kosko- ve skandal mütehassısı olup ~lmadığını halk şarkıları. 2o,3o Hava raJ16ru. 2o,33 rilmesi itine sür'atle devam edilmektedir. Gün bitmeden enel 
kadmla iki defa birlikte yemek yerseniz ca bir feliket yarattı. kestiremez. Kendisiyle dostluk tesis ede- Ömer Riza tarafından arapça söylev. 20, bütün askeri kıt'atın Hitlere sadakat yemini edecekleri tahmin 
bir iskanda! b.flar. Cumartesi 'Ve pazar Derh 1 _Lı· . il itf-=---" ceği liadmın evinde bir perde arkasm-f 45Nezihe ... -e arkadaşları tarafından Türk olunmaktadır. 

a buuısıyecı er, ... ,,.~er, po· • • "k" · h:ılk k 1 ( ) 
rinleri birlikte bir plaj gezintisi muhak· ı!_l k ki k bili • 1 il dan hır kardeı veya bu ışlere alı§mıt bir ı•musı ısı ve şar ı arı saat ayarı · Adliye nazırı bir beyanname netrederek yahudı" veya yarı ya-ua er ayı ar, ano otomo eny e v • v • 1 . · 
kale bir evlenme aı&metidir. tçinizden lilarmdan yıldızlan aradılar. Meskôn kocanın çıkmıyacagından eırun değildir. 2dl,115 Fası ~az heyetı: !brahim ve arka- hudi olan bütün hakimleri azletmittir. Avuıturya proteatan kili· 
2eQsin, meıJaur, yan ilü olanların be- • · • Bir cenç kızla bir delikanh birbirleri- aş arı tnra ından. 2l,30 Orkestra. 22,45 ıeai Alman proteatan kiliıeainin lzası olmuttur. Poliı müdüırülü-
- h • L~ __ C....:t_ ö 1 - r olması lazım ıelen vilalarClan bazdan . h . . 1 bilirl tk' . d AJ"ans haberleri 23 PlAkla sololar Ope-- ~ .. "f • • d ht tm" 1 B H" 1 b b • d h ... en ep11 ..... - ı z enn •tmca B _ . . _ nın otuna gıtmlf o a er. ısı e · • gu vazı eaını eru e e •f o an . ım er era erın e ıiya mu• 
~umi efUrm kontrol niakinasmcla ken- bot~ u fa".'8 geceaınde ~~arın cep· bunu söyliyemez. Dudakİar~dan miha- ra ve Operet parçaları. 23,20 son ha- hafızlardan altmıt bin kiti getirmittir. A vuıturya zabıtası tama-
di teref ve fUlıetinl arar. Halbaki bu belerme tevcıh edilen pro,ektorle~ pen- niki bir surette ıu kelimeler dökülür? herler... miyle yeniden tenıik edilecek ve Führerin tamamiyle itimadına 
~uınt efkarm neıriyat acentalan tara- çere ba,lannda feryat eden gayn mef- , Bugün Avrupadan dinlenebilecek se~- sahip bir alet haline getirilecektir. Protestanlar oamalı hada ve 
,___._ iftl .. dül. H • ded!'-od .:..ı - Ne kadar kazanıyonunıa bay. ğ F""h y· d 'b h • ~ 
•lllQUl ·yapdcLjıiu, ltJenciiğİni bilirilniz. ru ç er gor er. atta, ı.a ucwa- 0 .. d lard f z1 k me pro ram... u rer ıyana a ı areıi yazılı uıuai bir mülıtir iıtimal etmekte-
Hiini,-et ve neıem.z: niçin bu İlbbdada rın belki en çok sevinecekleri bir ıeydir, - ç yuz 0 an a a aunıyor Sfil>..'FONILER dirler. 

~~~m?H~~or~~~~~~~~~~~~~~~1 -M~MID~~- ~M~~~~~:~fo~~~M~~~~~~~~~~91~1~~~1~~~~~~--~~~~-
rol Lombard ve 1CJark Gable,. Robert le ka1Jalaftdar. 6E!l' (Par~y, Berlioz, Vagner v~). 18,30 . t 
,Ta1lor ye Barbara Sta...;k birbirlerini se- Umumi efkarm Klark Gable ve Karol Roma kısa dalgası: Senfonik konser, 20, ar a a ayı 

,.,, • 25 v· sanı ·k k (bü .. k k ~~· .;,...ı.,. Vuyıun Povelle .lan Harlov do Lomı.....1 ommdoki münuehetô na•d f,',,U 1 .. (_~_) ~ S A~ ~ ıyana: " om onser yu on- ~= 
&evİfiyorlardL Nilln en zavallı bir fen.. '--LuJ b ld w k d . . ~ ser salonqndan), 21 Llypzig: Anton 

hı ean,· Maharanalanndan en mütm- ...,E lek" m~ urb o .. ugqnu f al~- e~mı'~: Brucliner)n eserlerinden senfoni, 22 Ro- Kı· m o··ıdu·· rdu·· ? ' vve ı gun aıgosteren e a&etın tesın . . .. Cl7Z)Q'jZrAP.'J9 
Iİİ bile bunu biµyor ve bu kadar tam bir .: _ . OZOM ma, Barı: Senforuk konser (Bunu mu-
ıe....:..ı- .ıı..& -+--=' . . ed" olmalıdır. ölume malıkUm olan bar yıl- tcakip dans musikisi). •arJEi!JU!58 
·~ aaa~e -~mı temennı I• d • --L • d k tanı 208 Alyoti bira. 11.50 13 50 wwwnm 

Jor. Yine ber kes bandaıı zevk• duyu- l% gayn mqru ~· sayeun e ur - · 1 HAFIF KONSERLER " 
· ...... tır. Amerikanın santimantalizmi eri- 124 ! inhisar idaresi 6.50 12.62 . . D" k" d M t H I eh' J' h bo l Jor. Banu aJkıtlıyor. Yalrm HoD,..ood ··"'7 ·k • H" b. fa.Dl • • b d 

66 
Ş. Bencuya 

1
0.

50 12 25 
7,10 Berhn kısa da1gası: Neşelı parça- un u sayımız a « ar a a a>· nın z ır ı avaaını şa ttım, sonra 

\q laotnatauzluiu reddediyor. o gayri yece t:. .•ç ır etb~eımyetı un an · lar (8,15 dh.vaını), 9,30 Paris k:olonyal: nın ne gibi §~utlar dahilinde odasın- da :zabıtaya haber verdim. 
- -JS-•eebetleri tasvip etmemekle sonra u çiftlere kartı ır tef yapamaya- 43 M. j. Taranto 12.25 13.50 Plak (Keza saat 1015 1130 13) 10 30 da havagazı ile boğularak ölü bulunw - Peki ama .. Havagazından ha-
-__,... RMDll c:aktır Barbara Stavikin • sul ' , ' ' t ' ı d ~Ol'. Buna tahammül de etmiyor.. · . _ . . evı ar tara- 4 A. H. Na:r.lı 11. t 1. Berlin kısa dalgası: Koro, 12 Berlin kı- mu~ 0 duğunu yazını§, ver iğimiz lanız boğularak ölüyor da aynı oda-
karo( Lom'barduı Klak Gable nezdinde fmdan aüriilden11Uft&. Herkes buna teea- 445 i Y~knn sa dalgası~ Ka...,c:ık saat, 13 Berlin Jcısa izahat ve resimlere bakarak katilin da buluna •u k f t-'-· k la ıl 

' üf' ec1......1- n~------ R L_ ....... T ı """" k' 1 b'l w• • •• n x a es exı U§ r nas 24111at kaldaiı J.pat eda.in her r>' bi- ı . cnF;• ~ oucn ay onm 237676 i dalgası: Hafif musiki, 13,15 Roma kısa ım o a ı ecegını araştırmanızı soy- sağ kalı 1 
lw. H• .. artlat te aforoz edilir. Hal- W111de tebessümler açarken bulunmUf· "238122 dalgası: Hafif vıusiki, 14,15 Par.is kolon- lemiştik. Poliş müfettişi Piget, ölü- B yalor kaar. d fall M 
'- tur .. b 1 d w d d k .k u su rşısın a a ıyan o-

takhihine ·mana l>srakılD'. Bir polis . Çekirdeluaz " .. ücı orta fiatleri yal: Konser nak.1iı 15 keza. 17.15 Var- ~~~n ~~:rau~o~s: s~:.;~c:r:at yap- ria nınayet halasını öldürdüğünü iti-
lllenaunıı Robm Ta1lora. MiU StaYikin PORITANIZM şova: Karışık orkestra konseri. 17,45 f tm" t" M . .. h L_ 

-.,_ .aprlgn yekel•u oau darlaal bir No. 7 1 1,25 Berlin kısa dalgası: PopUler konser (18, - Si~'. ;~mraya geldiği~~ ~man ra c ış ır. orıs, 0 gun aıasının 
'-riat ..._.ı ablib tecavüa ...ıen Wr . • • . . No. R 11.SO 50 devamı) 18 05 BUkreş Giurgea or- halanızı olu buldunuz degıl mı> apartıman kiralarını topladığını ha--

Bırl-ik Amenka cümhunyetlerı dahi· N 9 I' 00 ' ' E t H l v ber al ne onu od · · tabu olarak tevkif eder. Dostunun ken· . :2' . .. . 0 · -· kestrası 18:20 Belgrad: Büyük radyo - ve ·· avagazı mus ugunu 1 a n asına gırmı~. yor• 
d. . imde aınnı rutde vartn311Uf ol.n hır genç •N 1 O 13 "'5 ' ' • k b L bow 1 t b' h Jd k 1 k k ISlne verdiği anahtar bir uydurma anah- . 0 · .~ orkestrası. 19 30 Peşte: Radyo orkestra- açı ıraw.mıı ve gu muş u. gun ır a e o tu ta uyuyan a· 
tar, bir cehennem bülbülü olur. kızı teshare v~ elde etmeie çalqan .. ve-k No. 11 16.00 sı 20 BUkre~: Richard Vagnerin eser- - Ne yaphnız? dını bir yastıkla boğmuş ve sonra da 

ELtM TEFEOLLER 
ya ona tecavuzde bulunan tabu kure ' H } · od h 1 d ,. . . ZAH1RE lerinden konser 20 30 B~rlin kısa dalga- - emen pençere erı açtım, a- avagazı masa ını uy urmuştu. 
cezasına mahkum edılll'. Bu sade ve aa- ' ' 
rib bir hükümdür. Halbuki Hollyvood- 20 vagon buğday S.37S 5.75 skı: Schrkanme1. m(Vus~kisi,p~2•2tti~ PCeştatel:O~- kestra konseri (Viyo]onsel), 18,15 Varşo- yanın danslarından, 19,10 V&l'§Ova: 21. 

"' ..__, .ı_ k · b' vril" Or d 1 estra onserı emer, ıze ' a anı, va· Viyolonselsonatları (Bethoven) ?O 30 Blikr-· Kat.-- ··-:L:..: 2315 Stok ,,evama kehanette uwanduiumun hiç utı ço ganp ır oyun çe ıyor. a a 2 35 çuval buğdev ı . . . k · , w ı -.· U&re mu .. 111.ıu.ıu, , -
'-rlnneta olmıyarak isterim m dedim, bir bir kadm ancak 300 dolardan fazla ka- 192 çuval M. D. 5. Ravel), 22·~5 .~erlın ~ dal~ası. ~ilçU 20 Varşova: Şarkılar, 21,05 Blikreş: Vi- holm, 23,30 Uypzig, Florans, Napoll, 
tün, ell'arenıi:z bir feliket Hollyvoodan zandıiı zaman alaka uyandırabilir. Zi- 22 7 kental Palamut 490. 

1 
akşa'mk. ::'u(sRıkısı. ~akliD, 2~ V~şov)a . H

23
alklO yolonsel konseri, 22 Va~va: Chopln'in 24,10 Peşte. 

il. .. _ d---..ıı B .-L.:... LJlnn --'- b" dd ~• F - 1 7 ,..u .. al sue•m 1 S 7ı:. 1 musı ısı ossıru, oruzettı vs. • ' eserlerinden piyano resitali, 22,30 Bel- MUHTELiF nunı unıanun. u ~ ... __ m ra anıcaa o zaman ır y a aa7ull'. a ~ • .... · J p t Pl8.k 23 35 y· E"l 1· 
hayatını, ceee ~ halunduldan yerde kat 300 dolardan az kazanan bir kadm 105 ton arpa 3.812 5 eş e: 'k' . ' ' ıyana : g ence ı ge- grad: Halk ~arkı lan, 23,20 Belgrad: 18,06 Roma kısa dalgası: Arapça mu• 
-----------------------------------------·-- ce musı ı~ı. Muhtelif şarkılar. sikili program, 20,36 Bari: Türkçe ha-

............................................................... OPERALAR, OPERETLER DANS l\WSIKISI herler ve konser, 21,15 Bari: Rumca ha .. 
T A K S f 9,30 Berlin kısa dalgası: Karışık opera 16,45 B~rlin kısa dalgası: BütUn diln· herler ve Elen musikisi. 

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

" ' " : .. 
• : • .. .. 

KONAK- .Taksi 
TELEFON 

3. 4. 5. 6. 

musikisi, 12,15 Roma kısa dalgası: Lirik 

B A S M A NE opera musikisi, (17,15 keza), 21,30 Flo-

lrans, Napoli: Franz Lehar'ın (Zigeuner
:---..--.ı.;;,,;;;;;_...___, ... iiiiiiiiii;;;o;;;; .... iiiiiöiiiiiiiilii' iiiiiOii-.......--.-liiiiiiiiiiiiiiiiiiii! liebe) opereti, 22 Millno, Torino: cVert

TELEFON 
: lher> operası, (Göthe'nin romanından). 
51 14,45 Roma kısa dalgası: Oda musiki

si konseri . 

RES1TALLER .. 
~ LÜKS - UCUZ - SERi 

3. 3. 5. 3. 11 Berlin kısa dalgası Büyük kompo
zitörlerin eserleri (Volf), 13,10 Bilkreş: 

10t--obillerim" ...::-..1::- • • h--...1 = ....... ız gece ve guaııu'"' emrmıze ~ar •• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

GECE 
GüNDüZ - EMR1N1ZE -

................................................................. 
Enstrüınan"hll plak ınusilôsi (14.30 keza, 
15,15 Berlin kısa dalgası: Eski, güzel ha
valar, 17,15 Berlin kısa dalgası: .SOlo or-

.. Madam ki her ıeyi biliyorsunuz viyorlar, anlaf8lak sevifiyorlardı. -

Parisli Kadın 1 
artık .. Bu mesele etrafında kat'i bir Yüzbatıyı garnizonda bütün ar
sükUt muhafazuı hakkındaki rica- kadqlan seviyordu. Bir ;ok nazik 
mı da lütfen kabul ediniz. meselelerde onun hakimliğine bat 

Montlori biraz dütündükten IOD· vuruyorlardı. Çünkü iflip tam mi-

-78-
,_,,..,...,aa.;ıarl ra: naaiyle bir insan, özü sözü doiru bir 

- Peki madam.. Dedi. Nasıl arzu insandı. 
ederseniz öyle olaun. Lusil de, Marakeıte fakirlere, za-

1> - Vakıa ben hir kurbanim. Ve beraber bir inziva hayatı yafıyaca· - Teıekkür ederim •• Şimdi alla- valblara, yokaullara yardımlan, tef-
~ kurban sizden kendiıinin unutul- ğun. ha ısmarladık. , kati, iyi kalpliliği ve alçak gönüllü-

llU iatifort rica ediyor. - Affederıiniz madam. Sualimi lüğü ile §Öhret bulmuttu. Her kesin 
- Niçin? mazur görün .. Resmen aormıyorum, BAöLANTI derin saygısını kazanmifh. 

'\' - Kumandan .. Benim bir oilum fakat bugijn, artık herıey olduktan Madam Kriıtin dö Valromen (Pa-
l~· ?• çektiğim 11braplan, ifkence- ve maaumiyetiniz, batti fedakirlığıw - Filip ... Bu alqam hava ne ka- risli kadın) oğlu Luigi ile esiri kabile 
eti bilmiyor. Bilmesini de iatemiyo- nız bizce tamamen maliim olduktan dar güzel... reisi «MaiıJıum» un evinde, harici 
~: Tamam en temiz geçmİ§ olan ıonra hakiki hüviyetinizi.. isminizi - Luıil.. Avucumun içindeki el· bayatla mümkün olduğu kadar ali-
le ~tınden korktuğum için değil, faw öirenebilir miyim? lerin ne kadar sıcak ve ywnuıak. kasını keımit vaziyette ve tam bir 
t•~~ Yavrumun benim kendi için çek- - Ben .. Kristin dö V alromanun. - Portakal korusundan gelen inziva içinde yqıyordu. 
~ ıstırabı bilerek üzülmemesi - Naııl? .. Siz F um teskin ve rüzgarın sesini duyuyor musun? Kendini temamen evladına ver-
\' böyle istiyorum. Bilihara ve ya- yükselmesinde en büyük ıeref his- - Bana biraz daha eğil.. Saçların mitti. t:: Yavaı bu acı hikayeyi ona anla- ıeıi olan Valromen ailesine mi men· yü~ü olqum.. Arasıra ve Luiginin isran üzerine 

ın belki... sup aunuz. - Sevgilim... Filibin evine gidiyordu. 
- Fakat ya ıi%İn kendiniz? - Ben, Valromenin kızıyım. Ba- - Hayatım karic1ğım... Luigi, Filibin babaıı .tduğunu bil-
~ Kumandan .. Bugün cPariali bam marqal Liyoteyin baı mütavi- Evlerinin taraçasında, Marakeain miyordu. Bununla beraber orada gör 
tİJtnı·» tamamen ölmüttür. Onu diw ri idi. bu miı kokulu gecesinde yüzbqı Fi- düğü çok 11cak bir sevgi ve ~fkat-

ıyelim. - Adınw fat etmemek hususun- lip Lamart ile Luail birbirleri ile ve ten çok mütehauiıti. 
1tiı? Şimdi ne yapmak fikrindeıİ· daki ıırannızın sebebini timdi anhw yavq sesle böyle konUfuyorlardı. Kendisini uçurumda ve ölümden 

yorum. Bedenen birbirlerinincli. Biibirleri- kurtardığı için yüzbatıya çok min-
t Oilumla beraber gideceğim. - Evet .. Bu muhterem ismi bak- nin kalacaklardı. nettardL 

trı\tı\ asın aakin bir köteıinde yavru- ıız dahi olaun leke ve dedikodulara Saadetlerinin temeli aadec:e büyük Luailin yüksek karekteri bu ft• 

~ ne~at devresini geçirmesine maruz bırakmak istemedim. Kumo.n- sevgileri idi. Ve bu aevai asli ego-: .ziyete asla gölge vermiyordu. . 
caRUn ve orada yine yavrumla dan... izme dayanmıyordu. Anhyarak se- - BiTMEDi -

MI• D E nize DiKKAT 

fi.UİM Ediniz 
Çabuk, İyi çiinemeden yemek yeyenler, fazla balıaratlı ve 

biberli yeyenler, billıa11a içki içenler midelerini tabrit ederi 
e EKŞiLiK, HAZIMSIZLIK, A(aJRLIK ve bat dönmeleri ve 

yemekten sonra bütün vücutta bir ağırlık hiuederler, Yemek 
lerden birer saat sonra birer kahve ka,ığı 

MAZON MEYVA TUZU 
alınırsa bütün bu halleri giderir. Sab 
lan aç kamına almft'aa mide ve baraakla 
rı alı,tırmadan INKIBAZI defeder. 

Bugünden bir fİfe MAZON alınız. Hiç 
bir mümuil müıtahzarla kıyaı kabul 
etmez. Mükemmeliyetini muhakkak tak 
dir edecekıiniz. MAZON isim ve HOROS 
markaaına dikkat.. Her yerde bulunmuı 
elzem bir aile devasıdır. 

Alman 
Gübreleri T opra

ğın gıdasıdır 

Dünyanın her yerinde en çok 
kullanılan her nevi 

"Alman snn'i 
gübrelerini" 

kııllanmanu menfaatınız icabıdır 
Izmir acentesi 

MAKS UNZ 
Gazi bulvarı 

lzmir 
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,1:.:mı-.-•..-.:mm~~-~-------·, Jzmir iskan müdürlüğünden: 

Yenilen Favsta Göçmenler için pazarlıkla ve 
............................. 

Yazan : Mlşel Zevako 

'~------------------~ .... ------------~~ -93-
_ Siz hayatta bulundukça ulaşacağı-ı sözümü şimdi y~rını> gctirm~ oluyorum. 

·w· d t" --•·ılması pek te Sonra. madam, şatoda Kardinal dö G.iz mı zannettıgım saa e ın ,,,. • . 1. .. .• • .. •. .. 
~a~ılacnk bir ey değildir. Sokaktakı gu-

1 
ıle mosyo D:!spına, mosyo do Burbon, 

riiltüleri i'itti~m zaman Gizin ölümü kal- \•e diğerlerinin tevkif edildiklerini SÖ-. .. 1 
bime doğdu. O dakikada gözümün önü- zümle gördüm. Bu esnada Kardinal dö 
ne iz geldiniz. Menfur yüzünüz.Ü. gözle- t Giz.in kendini yakalayan mösyö dô Mona 

. rimin önünden uzakln~tırmak ıçın çok (bu iş Favstanın hiyanetinin neti~si
ç~.Jış~ı~. Fakat ~ü~k?~ ~~ama~ı. Çün·ıldir) elediğini işittim. Düşiindüm ki ~im
ku ısızın mevcudıyetınw ogrendım. Ar- di eli sizi de tevkif edecekler. Binacn-

k r I ~'- .. k.. ı d w l w • g p 
ıı e ıuı.:et yu u omuz anm a rıgır ıgını aleyh krallığınızı yıkan şu kılıncı hayat 
tamamladı. ı h·• · · · · k k · · k 11 Biraz i!vvel her şeyfa haki.nı iken şinı- ,.e ~rn~.etınızı ~r~ma •. ıçı~ . ·u an-
di bir hiçim. Aciz bir kadını b:>:-gun:: uj- rr-ak ıstedım. G~nçsıruz, guzelsmız. Bel-

rattnakln sevinmeniz, b ndcn d~ha aşa~ı iki daha il.cride k~nd~n~ için.
1

bir mcvcu ... 
bir mahluk olduğunuzu gtistenyoı·. Sı- diyet temm edcbılırsıruz. lstir:balde ma-

7.ın gibi btlyilk kalplilik maske i o.hında 1-dığımz büyük saadeti hulnbilirs:iniz. Be
bir kadını sefalet ve felfıket. d~k~kal~rın-: ]ovadan iki kilometre uwkta iki hay
da tahkire yeltenenler, hakıki hır şuval- \'an hazırladım. Biri siz.in, diğcl'i de • ize 
ye ol~ma~ar. Sizin. taşı~ığın.ız !alınç ~~-ı 1 efaknt edecek ol:m hizmetçiniz içindir. 
ğil hır bıçaktır. Sız, hır asıl:tade degıl,; Daha ,·akit vaı ken beni takip ediniz. 
bir haydut, alçak bir şakisiniz. Haydi ı rd 

1 1 
.. 

1 
k F 

1 • P a ayan >Un arı soy er en nvs anın 
ılışarı çıkınız. Sizi insan sandıç;ı:n zaman h 

1 
.ı •.• klikl 

1 
d , • .,, 

. f 1. ru um a uegışı er c:m anı~ or u. ~-oldürmek istemiştim. Fakat sız c ene ı- 1 . . 
• k d.,... uran b·ır usa',. •ınıc:siniz buk k&rarlar almakta kudret sahıbı olan 5ını ar n .... v ..,. "' • :s • • • • • 

Onun için izi huzurumdan !·ovuyorum. :Fav~ta, Gizle bıTlıkte hcsledıklerı ku/vet 
Haydi gidiniz. Valovadan iş1•~iğjniı. c:- ı ve haşmet 1.:mellrrini ruhund. n derhal 
na)•ctin parasını isteyfoiz. jsilip çıkarmış yerine hüsbütiin başka dü-

mahallinde peşin para ile külli
yetli miktarda elverişli öküz 
ve bey~ir salın alınacaktır. 
Şa1 tnamesini görmek ve faz

la izahat almak istiyenlerin her 
2'Ün vilayet iskan müdürlüğüne 
müracaatları. 

10-13-16 19 766 
----- ·-

Daimon 

(427) 

Favsta bunları boğuk sesli' gayet ~::.- · şünceler koymuştu. l<'avsta yeni bir hn
buk söylemişti. Ağzından dökülen ko- ·yat devresi nc;mak istiyordu. Yaşamak! 
limelerin yarı manası zo_:lu'(:.ı anlaııı~ı- Mesud olmak~ .. Kuvvet ve hakımiyct ar-l 
:yordu. kolunu kapıya dogru m~atmı;? tlt- :z.ulnrındsn uzaklaşar:ık saadete yakl:ış-, 
rı.>yordu. Pardayanda başını oniinr ~- ınak istiyordu. Tıpkı Şartcr kilisesinde.': r-..o. 9248 No. 9280 
miş düşünüyordu. 1 .. .. . •.. . k \ l D A l M O N markalı bu fenerler iki pillidir. Ayarlıdır .• Şuleyi .. b. d b. b , ld 1 • duşuııdugu g.ıbı o, bu saadetı as ta >U· 

1 

l Şovalye ır en ıre aşmı .f ••• ırc ıgı uzaltır. dağıtır ve top ar .• 
. h l k luyordu f . d 1 t K t' " b o uıman Favstanın elınde ancer e en- t ki yüz elli metre mesa eyı tamamen ay ın a ır. a ıyyen • 

dine d~ğru yürümektt' olduı,<tmu gbrd.i 1 Favsta Parda!- ana karşı hır aşk, hırı zulmaz •. Kontak yapmaz. 

ler stıcı~ordu. Şov h ; rın l n kı .1 1 d.r:ıldır Çunku Favs.a onu s vmcktcn DAIMON m a rl{a olmasına dikkat ediniz. 
Kadın. honıurdanı;oı-. ı::zında" kiipül\.- .:ehv t. his.~ı u~:anıyo~du ·demek doğru 

1 

Yalnız DAIMON markalı o1masma. P il ve ampullerinin de 

damadı. Fa\•sta kolunu knldırını 1 uz. - bır da" ı~a uz.ık kalamamıştı. f't'·ua;;;::J111mc::ılll:a ii 
rine atılırken Parclayan hema~ }'o.ıvstnyı 1 Kım bilir bt>lkı Pardaynnda bu daki- I 
bıleğinden yakaladı. Parmaklan ara~·n- kada Fuvst,.~ ı \"i; Ol'du. Cız"' karşı b s-

1 
da sıktı ve dediki: 

1 !ediği intıkam duyguJ •. rının hır nşk re- İ 
- Ne yapıyorsunuz? Ben O) • ko!. Y, kabetinden tio~ınedığını kim temin C'de

BRISTOL 
kolay ölmem. Henüz vaktim gelmedi · btlirdı. 

lşte elinizı bırakıyorum. Cesaretiniz v.ır- / Onu kuı·tarmak ıstC'mcsi de buylc b r 
sa vurunuz bakayım. düşünceyi haklı gö terem ez mı? 

Hakikaten kadının bılcgıni bıraktı 1 Ona gençsiniz. giizclsiniz. dıye hıtııp 
halde Favsta yerinden kımıldamıyordu. Ptmesi böyle bır dfu:unceye hak \•cre
Pardayanı o kadar cesur buldu ki adct.t mez mi? 

ölümden dııha kuvvetli görünüyordu. 1 Fm·stanın kafasında yenı yenı ümid-
Elindcn silahı düştü. Bir kaç adım gc· ı ıer uyandı. Dudaklarını oynntmağa baı;

n çekildi. Hünkür hi.inkiir • ğla:nn · ı ]adı B.ll' şeyler ı\Jylı; m~k istiyordu. L:ı
ba§'ladı. 1 kin bu sırada kapıytı şiddetlı tekınl'lrr 

Şövalye son derecede tallı bir •«•sl · indirilmcğe ba~lanmıştı. 

Stiylenmeğe koyuldu· 1 ml!IQ!6~~~~~l!f!'l-~~-~·14; 
- Madam, Şarter kili sındt•ki bulu - Parİ!'i fakü ltesinden diplomalı 

mamız hala kafamdan s~lin.ın:·di. D~dak Dls tabipleri 
Janmz dudaklarıma d<'gmı tı Benı bu- · 
raya getiren işte bu hatıradır. Gizin ölü- \fmı!rkrı lıa:;ıa11rsı dış tabıbı 

münü haber vermek hususundaki ha- l\l nza lf t~ r Ero;'!n 1 
reketimi haksız bulmayınız. Belki bu 
hareketim bUyük kalpliliğe uygun düş-ı 
mez. Fakat müs::adenizle size şunu da 
söyliyeyim ki buraya iki maksadla gel
dim Biri siz.in kraliçe olmıyacağınızı ha
ber vermektir. Şu hareketim tarafını:ı:

dan doğru gorülmeyorsa da bence sö
r.ümi.ın eri olduğunu gcistermeğe yara-, 
dığındn süphc yoktur. 

tlk gönişmemizde Gızin kral olduğunu 
t 

istemediğimi siz~ söylemi!;tim. lşte bu 

V/· 

K Pıu a 1 ~:.~ti ıulağ 
Hasta 'arın ı her gün sabah 

~aat dok uzdan başfıyarak 

Bey!er - Nu ma n zade S. 21 
numaralı muayene ha ncJcrinde 

kabu l eder'er. 

T e :efon : 3921 
~IEIBlllDl!'3~ 

w 

771) Akhisar Tütüncüler Bankası (717., ., 

Serınayesi 1,000,000 1., .. k nr , liras ı 

Merkezi: Akhisar; Şubeleri: lzmir, K• r ğaç 

iz mir Şubesi 

Beyoğlunda 

OSMA YE • 
ı 

Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türk iyenin en eski otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 genelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendisini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar. kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler nıüthif ucuzdur. 
htanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. 

...... ._ __ _.._ ............... _znı.-m111 .... m 
,........""' UW.:!Q r --••-w APW4i/lfl~} 

IZMIR MEMLEKET HASTA
NESt DAHiLi HASTALIK

LAR MOTAHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yar~m 
Bu kerre muayenehanesini 

1kinci Beyler sokağında 25 nu
maraya nakleylemiştir. 
TELEFON : 3956 
EVi Göztepe Tramvay caddesi 
No. 1018 TELEFON 2545 

,-·---·------~~ 
Acele 

Sat1lık hane 

Paris hapları, nebati maddelerden 
~ apılmış emniyetli müshil ilncıdır 

1 tanesi linet, 3-4 tanesi amel verir. 

Sancı, ve yel, ve rahatsızlık ver
mez. 

Ink.ıbaza, hazımsız.lığa, uyku
suzluğa, bunlardnn mütevellit sinir 
rahatsızlığına iyi gelir. Evinizde 
bulundurunuz. 

Kutusu her yerde 15 kuruştur. 

,,. 

TURKiY! 
CUMHV RİYETI 

:BANICASI 
insan vücudu diş-· 

Jere muhtaçtır.Diş· 

lerimizin de Rad
yoline ihtiyacı oldu· 

Dişler niçin çürür? 
Salya dediğimiz ağız guddelerinin usaresi yal: 
nız yemekleri hazma hazırlamakla kalmaz, aynı 

· zamanda yemek saatleri arasında ditleri temiz
lemeğe de yarar. Fakat bu temizlik kafi değil
dir. Ditlerinizi çürümekten kurtarmak istiyorsa
nız sabah, öğle ve aktam RADYOLtN kullana
rak tabiate yardım etmelisiniz. 

SABAH VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DiŞLERiNiZi 
FIRÇALAYINIZ. 

• •· i &» ·-- • 

lzmir Yün _Mensucatı 
Senet iskontosu, para nakli, tevdiat 
kabulü, emtia üzerine avans, sigorta işleri ~ 
ve saire gibi bil'umum banka muamelatı ~ 

Jkiçeşmelikte Kalafat ma
hallesi Cingöz sokaiında iki 
hane olmağa elverişli İçinde 
kuyu ve kumpanya suyu bu
lunan 13 numaralı hane ace
le satılıktır. 

Türk A. Şirketiniiı 
tZMtR BELED!YEStNDEN: k 
1 - Dört yüz kırk iki lira mu- Halka-Pınar Kumaş F abri ası 

hammen bedeli kctifli ıehrin muh- Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardıgw ı kumaşlar 
ile iştigale başlamıştır 

Sayın müşterilerine kolaylıklar yapar 
- Emtea üzerine komisyonla alım satım itlerine ta-
--- vassut eder . 

Prensibi emniyet, sürat ve müşterilerinin menf aa
tini korumaktır. 

Adrt!s: G4lzl Bulvarı - Telefon: 2333 

(4tS) 
CZZZZZ7./27ZL77.L'.7..7../.7./L71 L Z 72 >7.T17.J!Z7.7.7..Z/J.7../.YL/Z/7 /7ZZ71Z.7.J 

Yazan: TOK DİL 
Gazetemizde alaka ile takip edilmit olan bu meraklı tarihi 

roman 21 Mart 938 Pazartesi gününden itibaren muharriri 
T okdil tarafından tam olarak, forma forma kitap halinde ne•
re baslanacaktır. Romanın ne derece meraklı ve güzel olduğu
nu g~zetemizdc takip edenler bilirler. 

Herkese; beher forması be, kuru' olan bu romanı tavsiye 
ederiz. 

1 • 5 (449) 

telif mahallerine talik edilıriek 

Taliplerin gazetemiz mü
rettiplerinden B. Karaoiuza 
müracaatleri. 

üzere yaptırılacak 34 adet ahşap ~atrlam zarı· f 
ilan levhaları bat mühendislikten ~ ~ . 

tedarik edilecek keıif ve tartnamesi V E U C U Z D U R • . 
veçhile 22-3-938 Salt günü saat on d. ı 

altıda açık eksiltme ile ihale Ylffemnrni:Bynı.ar.mp.tıracsağAımzTellbşiseler yiçinEbRu mLamEuRlatılter-cih e 
101 

iZMiR BiRiNCi iCRA ME- edilecektir. tıtirak etmek istiyen-

.. 
6

&W llilliia ________ _ 

MURLU<lUNDAN : ler otuz üç lira elli kuruıluk mu-

Bir borçtan dolayı tahtı hacze vakkat teminat makbuzu veya Birinci Kordonda 186 numarada 
alınan muhtelif cinste bakkaliye banka teminat mektubu ile aöy- ŞARK HALI T A Ş 
enası 21/3/938 tarihine müıadif lenen gün ve saatte encümene ge- • • 
pazartesi günü saat on birde açık lirler. •••••••ı 

arttırma suretiyle Tepecik Kağıt- 2 _ Oç bin altı yüz lira bedeli •••••••m••••••••••-••••••-...,.. 
hane caddesinde 83 numaralı dük- munammenli, Tepecikte Sürmeli 
kanda' satılacaktır. Bu arttırmada sokağında emrazı zühreviye dis
çıkacak J>edel, mahcuza takdir panseri binaaı bat kitiplikteki 
olunan kıymetin yüzde yetmif be- pı:tnamesi veçhile 22/3/938 salı 
tini bulmadığı takdirde ikinci art- günü saat 16 da açık artbmıa ile 
hrması 23/3/938 tarihine müsa- ihale edilecektir. Satın almak ia

dif çarfamha günü saat on birde tiyenler iki yüz yetmit liralık mu
yapılacaktır. Taliplerin mahallin- vak.kat teminat makbuzu veya han
de hazır bulunmaları lüzumu ilin ka teminat mektubu ile söylenen 
olunur. ıün ve saatte encümene gelirler. 

824 (510) f>-10-15-18 7~ (4~) l 

lzmir vilayeti defterdarlığından:_ i 

Mehmetçenin emlak taksit bedelinden olan ~or':unun tş:ı:rı. 
istifası için tahsili emval kanununa göre haczedılmıf olan ayılı 
ler mahallesinde Piyade sokağında kain 17-21/23 ve _19 tt~riletı 
buz fabrikası makina aksamı hariç olmak üzere t_~kdır ~ ddetle 
10.000 lira üzerinden ilin tarihinden itibaren 21 ıun ~u ,urıii 
müzayedeye çıkarılmıttır. Taliplerin 6/4/938 ~artanı a 
Hat on bette villyet idare heyetine mÜl'acaatlerı. (1!!"°) 

lf>..-21-26--31 803 i7VP 



• a :sa 

.. 
TURAN rabrikalan mamulltıdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet ıabunJannı, traş sabunu ve kremi ile gilzeJJik krem
lerini kullanınız. Her yerde 'atılmaktadır. Ya!nıı toptan sa
htlar için lmılrde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'l Akyazılı ve J. C. Hemıiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 22• Telefon 34&5 

KREM BALSAMIN 

• \ """""~ 1 

K ı.mraJ, ıarıııo, eımer her tene tevatuk eden yegane sıbbi 
ltrenııerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kamilen izale 
'eler. Yaram aıırdaoberi kibar mahfeUerin takdir ile kullandaklan 
'dalat gGzellik kremleridir. 

Krem Balsamin dört ıekilde takdim edilir: 
1 - Krem Bafaamiu yağlı gece için pcnbe renkli 
~ - Krem Balaamin yağsız gündüz için beyaz renkli 

- Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 
- Krem Balıamin acı badem &ündüz için beyaz renkli 

' lnRiliz Kanzuk eczanesi Beyoklu lst~nbu~ ww 

EYLUL 
Baharat Deposu 

le ~a_Jın müt terilerinden gördüğü çok değerli ilgi üzerine çef İt
ttı "•rıı arttırmıt ve bütün hekimlik ve kimya aleminde iyi tanı( .. 
)~t1 liASAN ECZA DEPOSU müıtalızerahndan; çocuk ve ihti
~ra r arınıız için öZLO UNLAR, feker hastalara için GLöTEN 
lif u, ekmeği ve ıairesi .• MCfbur LiMON ÇiÇEKLERi ve muhte-
Çc ~r.lculu kolonyalar ile esans, lavanta, pudra, krem, ruj, oje ve ta,:\,• tuvalet ef yası, ÇiL iLAÇLARINI lıtanbul fiati üzerine aa-

0Yınuf tur. 
ı>._tcngin çe!itli dit fırçaları, dit macunları, garantili dörilmüt. 

Aetlenınit baharat, yeni mahsul ıhlamur, ıalep .• 
RTt elbise boyalan ve daha pek çok çefitler. 

TELEFON: 3882 

Flatı her keseye elveriiU' 
Bürük radyolar1n evsaf1 

\. ~ · ~ı · we kudretinae • 
\ -".. -_LGks g6steritli 
'{ ~~ ~-bir radyo . 

SPARTON 
LİRA~REK ~8 MODELi - . 

SA TJŞ YERİ: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR 
SAMAN iSKELESi (Büyük Karıliçalı Han) 

AYDIN: Mehmet -Gürer öDEMJŞ: Avni Güler 
SöKE: Süleyman Zeman AKHiSAR Hilmi Faiz 

/~-':" ... ' .. : . ._ . . : ... : 
_, 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende ıuretile rekabet kabul et· 
meı fiatler dahilinde sahlmaktadır. 

Adres : Kestane pazan Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPINY AN Telefon : 3937 

Fena havalarda kendinizi 

GRiPiN 
ile koruyunuz 

Baş, diş, adale ağrılariyle üşütmek
ten miltevellit bütün ıstırapları dur
durur. Nezle, kırıklılC, grip ve emsali 
hastalıklara karşı bilhassa müessir
dir. 

GRIPIN 
KULLANINIZ. 

iCABINDA. GtJNDE tJÇ KAŞE A.LINA.BILIR. 
isim ve marka1a dikkat .• Taklitlerinden sakınınız .. 

, .. Fenni gözlük için • 

KEMAL KAMiL AKTAŞ 
HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cinı ve çefitleri yakından 

ve uzaktan gören parfe ıiferik, ıilenderik, dubl fuyayye 
tatlarla altın, nikel, pilitin, bas baga ve ıellüloid çerçeve
ler, foför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, pusula, pertavsız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedomctrolar ile göz dok-

torları için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
latiren Karpet hala yıkama fabrikumın maaceza muamele 

vergisinden olan borcunun temini tahsili için tahsili emval ka· 
nununa tevfikan haczedilmit olan tehirlerde Sepetçi sokağında 
kain 29/1 Ye 29/2 aayılı fabrika binuı ve yazıhanesi takdir etti .. 
rilen 14.000 lira üzerinden tarihi ilindan itibaren 21 cün miid· 
detle müzayedeye çıkanlmıtbr• 

Taliplerin 8/4/938 Ç&l'f&IDba güni aaat 15 te 'riliyet idare he-
yetine gelme!eri. t6--Zl-26-31 831 ( 508 ) 

Olivi Ve Şüre. 
LıMITET 

SAHiFE. 

DEUTSCHE LEVAN 
TE-LINIE 
G. m. b. H. Yapur acentası 

BlRINCI KORDON REES HAMBURG 
BiNASI TEL. 2443 ATLAS LEVANTE • LINIE, A.G. 
LJlerman Lines Ltd. BREMEN 

LONDRA HATTI DEUTSCHE LEVANTE - LINIE 
POLO vapuru şubat ortasında Lond-ı HAMBURG, A. G. 

ra, Hull ve Anversten gelip yük çıkara- HERAKLEA vapuru limanımızda olup 
cak ve ayni zamanda Londra ve Hull Anvcrs ve Hamburg limanlarından yt11i 
için yUk alacaktır. çıkaracaktır. 

CITY OF OXFORD vapuru mart ip- ANDROS vapuru 15 martta bekle-
t' d da Lo " d H U An rst nlyor. Rotterdam, Hamburg ve Brem en 
ı asın n ra, u ve ve en 1 • Uk al kt 
ıı Uk ık _ L ynl da çın y aca ır. 

ge p y ç arac- ve a zaman ARMEMENT H. SC 
Londra ve Hull için yük alacaktır. HAMBURG HULDT. 

LtVERPOOL HATI'I GLOCKSBURG vapuru halen llman.ı-
MARD1N1AN vapuru 5 şubatta Li- mızda olup Rotterdam, Hamburg ve Br• 

vcrpool ve Svanseadan gelip yük çıka- men için yUk alacaktır. 
racak. NORBURG vapuru 23 martta bekle-

MARD1N1AN vapuru 20 şubatta ge- nlyor. Rottcrdam, Hamburg ve Bremea 
lip Liverpool ve Glasgov için yük ala- için yük alacaktır. 
cak. ARMEMENT DEPPE - ANVERS 

LE.SBtAN vapuru şubat ortasında Ll- ESPAGNE vapuru 15 martta beldeni· 
verpool ve Svanseadıın gelip yük çıka- yor. Anvers için yUk alacaktır, 
racak. DEN NORSKE MtDDELHA VSLtNJil 

DEUTSCH LEV ANTE - LtNtE O i L O 

ANDROS 9 b tta H b 
BAGHDAD moförii 15 martta bekle. vapuru şu a am urg . 

B A te li .. k ı.... nıyor. tskenderlye, Dieppe ve Norveg 
remen ve nvcrs n ge p yu çııw- liman] 'k la 

k umum arına yü a caktır. 
raca · SERV1CE MARtT1ME ROUMAIN 

Tarih ve navlunlardakl değişiklikler- B U C A R E S T 
den acenta mesullyet kabul etmez. 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

DUROSTOR vapuru 6 nisanda bekle.. 
ruyor. Köstence, Sulina, Galatz ve Gac 
latz aktarması Tuna limanları için yük' 
alacaktır. 

STE ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

SZEGE:l' motörU 15 martta beklenl· ROY AL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

IIERCl!LES vapuru 20 martta 

yor. Budapcşte, Viyana ve Bratislavt 
bek- ve Linz limanları için yük alacaktır. 

lcnmekte olup Burgas, Varna ve Kös
tence limanlarına hareket edecektir. 

HERMES vapuru 21 martta gelip Rot
terdam Hamburg için yUk alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 31 martta bek
lenmekte olup Burgas, Vama ve Kös
tence llmanlan için yUk alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 

JOHNSTON VARREN LINES 
LIVERPOOL 

A VIEMORE vapuru 27 martta bekle. 
nlyor. Burgas, Varna, Köstence ve Ga .. 
latz için yUk alacaktır. 

Illndakl hareket tarihleriyle nav, 
lunlardakl del'.:lşlklllderden acenta mec 
suliyet kabul etmez. · 

Daha fazla tafslllt almak için Birin· 
GUNBORG vapuru 17 martta gelip I K d d V F B V Der Ze . . c or on a • • enry an e 

Rotterdam, Hamburg, Gdynıa, Dantz.ig C V tal Ur 
. ve o. n. v. apur acen ığına m a-

Danımark ve Baltık limanları için yUk t dilınesl rl ı 
la kt 

caa e ca o unur. 
n ca ır. TELEFON No. 2007/2008 

ISA vapuru 30 martta beklenmekte 
olup Rotterdam, Hamburg, Gdynla, 4!!!!&~.,,..~mçcııııııı~"911ECr:!22,. .... l:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!D 

Dant.zig, Danimark ve Baltık limanları "UmdaJ,, umumı" 
için yUk alacaktır. 

~~ıc~i:~u!~~~:'ua deniz acenteliği 
gelip Malta, Marsilya limanları için yUk L d 
alacaktır. l • 

SUÇEA VA vapuru 9 nisanda bek- HELENıC UNES L TD. 
lenmekte olup Malta ve Marsilya ll- GRIGORYOS C. 11 vapuru halen li-
manları için yük alacaktır. manda olup Rottcrdam, lh.mburg vt 

Illndakl hareket tarihleriyle navlun- Anvers limanları lçin yUk almak.tadır. 
lardakl değişikliklerden acenta mesuli-

yet kabul etmez. Daha fazla tafsilat için BELGION vapuru 20 • 22 mart a.ra
FRATELLC SPERCO vapur acentalığı- sında beklenmekt.edlr. Rotterdam, Ham
na müracaat edllmesl rica olunur. burg ve Anvers limanları için yük ala-

TELEFON : 4111 4142 2663 4221 caktır. 

--Göilleti-
PHELPSUNE 

Phelpa Broa Co. ine. Nev - Y ork 
HEIMGAR vapuru 17 ile 20 mart 

arasında beklenmektedir. Ve NevyorlC 
için mal alacaktır. 

MİTAT OREL 
Gerek vapurlann muvasallt talrhlert, 

gerek vapur isinileri. ve navlunlan hak
kında acenta bir taahhüt altına ginneı. 
Daha fazla tafsil At almak iç.in Blrlncl 
Kordonda 166 nwnarada (UMD~ 
umuml deniz acentalığt Ltd. müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Adres - Be1ler Numan zade 
sokağı Ahenk matbaaiı yanın
da. Numara: 23 

Muayene saatleri ı 10-12, 
15,30 - 17. Telefon: 3434 

•• , w;ez • TF:LEFON : 3171 - 4072 

' 
TOP , iYi MAHSUL VERMEK Ç 

HER NEVi 

Kimyevi Gübreler 
RUS GOBRELERJ UMUM ACENTESi 

S. Akımsar ve C. A. ikizler 
TICARETHANESINDEN, EN UCUZ FIATLERLE 

TEDARiK EDiLEBiLiR. 
GAZI BULV A.RI, 18, IZMIR 

ı - ıs 

Noneç.yanın baliı Morina balıkyaiıdır. iki 
defa süzülmüttür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 

. . . 
• • . 
• . 

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



·lngilterede Avam Kamarasında 
Avusturya meselesi ve Çekoslovakyanın Vaziyeti hakkında 

['""');gjJj;)'~;i;...... çok mühim müzakereler oldu ... f ;;;~;·;ı;;;;· .. ı 
Alaeao-;- lilli miidafaa tedbide1 B. ÇEMBERLA YN DEDi Ki ,Görüşlerine göre Almanya zan1 
ri ara~ında mecburi askeri hiz·l A J b• k • EDedildiği kadar kuvvetli değili 

;met mükellefiyetini de tesis et·i Ce e Ir arar Vermeyız idir. Fakat kati derecede ağıt; 
~n1ek fikrindedir. ~s "" k ) J A Ebasmaktadır. Mamafih şimdiliki 
~Fransız gazeteleri ise lngili~ ogu kanlı 0 mamJZ 8ZJmiağır basan bu kuvvet günün! 
~başvekilinin sözlerind~ki sara-~ ~birinde kendi aleyhine bir vai 
Ehatsizlikten şikayet ediyorlar ~ ~ziyet doğuracaktır i . . . . . . . . . . : ........................•.......................................•• ............•................••................•..... , ....•...•.•••. 

Roma, 15 (ö.R) - Fransız gazeteleri bay Chambulai
nin beyanatına büyük bir alaka göstermektedirler. Fransa 
hi.ikümctinin Çekoslovakyayı muhtemel bir Alman taan'U2u
na kartı müdafaa huswunda verdiği kar:ınn bay Chamber
lain ta.rafınd:ın, Avam lmıarasındaki nutkundn evvel öğre
nilrnq olm!lsma rağmen, baıvekilin nutkunda ÇekoSlovakya
ya ait olan kısmın anrahauız olduğu ve kuvveti olmadığı kay-

itler o l:litlerin Alnıa11yada keııdi yerine 
bıraktığı .Mareşal Göring 

tıALMANY A O KADAR KUVVETLi DEctLDiR» 


